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الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة

ضمن جهود أمان الرامية لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف العمل العام، عملت أمان على إنشاء الفريق األهلي لدعم 
اإلغاثة  مفتاح،  مؤسسة  ماس،  معهد  وهي:  الفلسطينية  القطاعية  األهلية  املنظمات  من  لعدد  ممثال  العامة  املوازنة  شفافية 
وحقوق  القانونية  للمساعدة  القدس  مركز  الزراعي،  العمل  جلان  احتاد  العاملني،  وحقوق  الدميقراطية  مركز  الزراعية، 
اإلنسان، مركز إبداع املعلم، مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، مؤسسة احلق، مركز العمل التنموي » معًا »، 
ملتقى املثقفني، الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، معهد احلوكمة الفلسطيني، احتاد الغرف التجارية الصناعية 
النيزك، مؤسسة  أريج، مؤسسة  العمل الصحي، معهد  بيرزيت، جلان  التعليم املستمر / جامعة  الفلسطينية، معهد  الزراعية 
جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي، صحيفة احلدث، مركز تطوير املؤسسات األهلية، مركز دراسات التنمية IDS، جمعية 
مركز  التنموي،  االجتماعي  املنتدى  للتنمية،  الفلسطيني  الصداقة  مركز  املجتمعية،  والدراسات  والتقييم  للتدريب  بنيان 
األبحاث والدراسات االستراتيجية – بال ثينك، مؤسسة فلسطينيات، مركز هدف حلقوق اإلنسان، املعهد الفلسطيني لالتصال 
والتنمية، الهيئة األهلية لرعاية األسرة، العربي للتطوير الزراعي، صحيفة االقتصادية والغرفة التجارية، أكادمييني وإعالميني 

ومحللني اقتصاديني ومؤسسة أمان كسكرتاريا تنفيذية للفريق.

يؤمن الفريق األهلي بضرورة اطالع املواطن على املوازنة العامة، وإشراك املجتمع املدني يف مراحل إعدادها، وتوفير البيانات 
الكاملة والالزمة ملتكني املواطن من متابعة تنفيذها، األمر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة املواطنني واملجتمع املدني يف 

عمليات احلكم، كما يعزز الشفافية واملساءلة يف احلكم الرشيد.
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مقدمة
مت اعداد موازنة املواطن للسنة املالية 2017، من خالل الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، والذي يعتبر االئتالف من 

أجل النزاهة واملساءلة )أمان( السكرتاريا التنفيذية له.

القادمة  للسنة  وتوجهات احلكومة  السياسات  تلخص  بحيث  العامة  للموازنة  وثيقة مبسطة  هي عبارة عن  املواطن:  موازنة 
معبر عنها باألرقام الواردة يف هذه املوازنة ومتكن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات احملصلة وبذلك 

يستطيع املواطن متابعة اإلنفاق احلكومي واالطالع على عجز املوازنة ومستوى الدّين العام.

مفردات وم�صطلحات هاّمة:
• املوؤ�ص�صة العامة: أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة يف فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة 	

العامة للسلطة الوطنية. 
• الإيرادات: وتشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح وأية إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة الوطنية 	

الفلسطينية.
• الإيرادات ال�صريبية: وتشمل الضرائب على الدخل واألرباح واألمالك والضرائب احمللية على السلع واخلدمات وأية ضرائب 	

أخرى قد تفرض من وقت آلخر.
• الإيرادات غري ال�صريبية: وتشمل األرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية او املساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة 	

أو غير مباشرة وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات واملصادرات واإليرادات غير الضريبية األخرى.
• النفقات: وتشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.	
العامة  − واملؤسسات  للوزارات  والتحويلية  التشغيلية  والنفقات  والعالوات  واألجور  الرواتب  وتشمل  اجلارية:  النفقات 

واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الوطنية.
الكهرباء،  − املباني،  العامة )كأجور  املؤسسة  لتشغيل  الالزمة  النفقات  وهي  واخلدمات«:  »ال�صلع  الت�صغيلية  النفقات 

املياه، البنزين...الخ( وهي جزء من النفقات اجلارية.
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النفقات التحويلية: وهي النفقات التي ترصد يف موازنة املؤسسة العامة ويستفيد منها طرفا ثالثا، كتلك املساعدات  −
التي تقدم عبر وزارة الشؤون االجتماعية لألسر الفقيرة ومخصصات اسر الشهداء واجلرحى ومخصصات األسرى.

النفقات الراأ�صمالية: وتشمل امتالك االصول الرأسمالية ) كاملباني، االراضي، املعدات، املركبات... الخ( والتحويالت  −
الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية االخرى. 

النفقات التطويرية: وهي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات اجلارية من حيث العمر االفتراضي والعائد من  −
النفقة.

• امل�صاهمات الجتماعية:  وهي التي متثل مساهمة احلكومة يف الهيئة العامة للتأمني واملعاشات.	
• عجز الموازنة الجاري: هو صافي اإليرادات مطروحا من إجمالي النفقات وصافي اإلقراض.	
• اإلسرائيلية 	 للشركات  ديون مستحقة  لتسوية  اسرائيل  قبل  من  املقاصة  إيرادات  من  املخصومة  املبالغ  الإقرا�ض:  �صافي 

معلوم  بعضها  األخرى،  البنود  من  وغيرها  الفلسطينية،  التوزيع  وجهات  ولشركات  للبلديات  واملياه  للكهرباء  املزودة 
املالمح واألخر مبهم. وبلغ يف املوازنة العامة 2017 )950( مليون شيكل.

• املقا�صة: هي مجموع اإليرادات التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم حتويلها الى السلطة 	
بعملة الشيكل وهي تشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة والشراء واي ضرائب ورسوم تترتب على التبادل التجاري 

بني اسرائيل والضفة والقطاع .
• عجز املوازنة الإجمايل: صايف اإليرادات مطروحا منه إجمالي النفقات والنفقات التطويرية.	
• االلتزامات 	 وهو  داخلي  دين  إلى  وينقسم  املباشرة  وغير  املباشرة  احلكومة  اللتزامات  املسدد  غير  الرصيد  العام:  الدين 

املترتبة على الدولة لإلفراد والشركات واملؤسسات احمللية، ودين خارجي وهي االلتزامات املترتبة على الدولة لألفراد 
والشركات واملؤسسات واحلكومات األجنبية.

• املوازنة العامة: هي خطة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة تظهر فيها اإليرادات والنفقات املتوقعة ومصادر التمويل 	
وتعكس السياسة املالية للحكومة.
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اأهمية املوازنة العامة:
بالنسبة للحكومة فهي متثل األداة األساسية للسياسة املالية للحكومة، أما بالنسبة لألفراد فهي تؤثر على األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية لفترة زمنية تقدر بسنة مما يؤثر على املجتمع ككل.

اأهمية موازنة املواطن: 
وإتاحة  )اخلدمات(  األموال  هذه  وأين ستنفق  احلكومة،  التي جتمعها  الضرائب  على حجم  الضريبة  دافع  املواطن  يطلع  أن 

الفرصة له وملمثليه إلبداء رأيهم. 
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املوازنة العامة 2017

بلغت قيمة املوازنة العامة 2017، املقّرة واملعتمدة ، مبلغ )17،786( مليون شيكل، أي ما يساوي )4،560( مليون دوالر.

اليرادات العامة 2017

يتوقع أن يبلغ اجمالي اإليرادات العامة للعام 2017 نحو )13,821( مليون شيكل، وتتشكل اإليرادات من: إيرادات محلية 
التي يتم جبايتها من قبل السلطة الفلسطينية ، وإيرادات من خالل املقاّصة مع إسرائيل والتي جتمعها إسرائيل وتعيدها إلى 

خزينة الدولة، حسب اجلدول املرفق.

م�صدر الإيرادات يف املوازنة املقدرة 2017 »باملليون �صيكل«

8,781 مليون

5,040 مليون
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توزيع اإليرادات )املبلغ باملليون شيقل(

710ضريبة الدخل 

22ضريبة األمالك 

6871ضريبة القيمة المضافة 

3947ضرائب أخرى على التجارة الدولية ) الجمارك( 

1900إيرادات أخرى غير ضريبية )رسوم، عوائد استثمارية(

13450�شافي الإيرادات*

• يضاف إلى صافي اإليرادات اإلرجاعات الضريبية والبالغة قيمتها 370 مليون شيقل	

% 0
% 5

% 14

% 30

% 51
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املنح وامل�شاعدات اخلارجية 2017

ما تزال المساعدات والمنح الخارجية تشكل أحد المصادر الرئيسة والهامة إليرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقّدرت 
في موازنة العام2017 ، بمبلغ )2،496( مليون شيكل، وتقسم المساعدات والمنح الخارجية إلى جزأين: جزء مخصص لدعم 

الموازنة، وغالبا ما تستخدم ألغراض فاتورة الرواتب، وجزء مخصص لتمويل النفقات التطويرية.

بالنسبة للجزء األول »دعم الموازنة« تقّدر الموازنة العامة 2017 أن يتم الحصول على )1950( مليون شيكل .	 
بالنسبة للمساعدات المخصصة للنفقات التطويرية فيتوقع الحصول على )546( مليون شيكل.	 

توزيع التمويل اخلارجي املقدر يف موازنة 2017 لدعم املوازنة والتمويل التطويري »باملليون �صيكل«

546 مليون

1950 مليون
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نفقات املوازنة العامة 2017

ويتكون  شيكل،  مليون   )17،786( المقّدرة    2017 العام  موازنة  في  االقراض  وصافي  العامة  النفقات  اجمالي  قيمة  بلغت 
هيكل النفقات من :

اجمالي النفقات الجارية 15,197  مليون شيكل
صافي اإلقراض 950 مليون شيكل

النفقات التطويرية 1,639 مليون شيكل

اجمالي النفقات و�صافي القرا�ض في موازنة العام 2017
  )مليون �صيكل(

املوازنة املقّدرة 2017البند

15,197اجمايل النفقات اجلارية

8,093-   الرواتب واالجور

2,035-   النفقات التشغيلية “السلع واخلدمات”

4,549-   نفقات حتويلية

455-   الفوائد

65-   نفقات رأسمالية

950�صافي القرا�ض
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توزيع الموازنة المقدرة 2017 على النفقات الجارية و�صافي الإقرا�ض »مليون �صيكل«

وقد بلغت نسبة الرواتب من اجمالي النفقات الجارية )53.25 %( علما بان هذا البند ال يتضمن الرواتب ضمن النفقات التحويلية 
ألسر الشهداء والحاالت االجتماعية.

وتشير بيانات وزارة »المالية والتخطيط« في نهاية العام 2016، الى ان عدد الموظفين في القطاع العام بلغ  )156،093( موظف، 
منهم )65،427( عسكري.

وتبلغ نسبة الموظفين الحكوميين الى عدد السكان 31:1 ، أي ان لكل 31 مواطن موظف حكومي واحد )مدني وعسكري( 
وهي من النسب العالية في العالم.
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�شافي الإقرا�ض

املقاصة  إيرادات  املبالغ املخصومة من  للداللة على  املوحد يف عام 2002  املتداول منذ استحداث حساب اخلزينة  هو املصطلح 
من قبل اسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات اإلسرائيلية املزودة للكهرباء واملياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع 
الفلسطينية، وغيرها من البنود األخرى، بعضها معلوم املالمح واآلخر مبهم. وبلغ يف املوازنة العامة 7102 )059( مليون شيكل.

احلل اجلذري،  العامة ومعضلة عصّية على  املوازنة  ثقياًل على  “صايف اإلقراض”، اضحى عبئًا  بهذا املصطلح  العمل  بدء  ومنذ 
فاألصل هو أن ال يكون هناك بند كهذا يف املوازنة العامة، وتعود هذه املشكلة إلى تخّلف الهيئات احمللية وشركات توزيع 

الكهرباء ومصالح املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتير الكهرباء واملياه لصالح اجلهات املوردة بشكل أساسي.

مقارنة بند صايف اإلقراض ما بني املخطط واملتحقق خالل األعوام 4201_2017

يالحظ من الشكل أن مشكلة صايف اإلقراض ما زالت مستمرة، ومتصاعدة عاما بعد عام، وعلى مدار األعوام املاضية يتم 
تقديره بشكل تصاعدي، رغم أن األصل أن يقدر بشكل متناقص، ومع ذلك فإن اإلنفاق الفعلي عليه يزداد بشكل تصاعدي 

وبفروقات أكبر، فكيف ذلك يف ظل خطة تقشف وترشيد حكومية!
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العجز والمتاأخرات في العام 2017

تضّمنت الموازنة العامة 2017 عجزا ماليا بلغت قيمته )4،334( مليون شيكل، سيتم سداد جزء منه من خالل المنح والمساعدات 
المالية، والتي قّدرت في موازنة العام  2017 بمبلغ )2,496(  مليون شيكل. وابقت الموازنة العامة 2017 على مبلغ )1،838( 
مليون شيكل كفجوة تمويلية، واعلنت الحكومة »انها ستتخذ اجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية، من خالل خفض 

النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

كذلك خصصت الموازنة العامة مبلغ )1،170( مليون شيكل من خالل االقتراض البنكي لسداد صافي المتأخرات.

وبالتالي فان الفجوة التمويلية في موازنة العام 2017 بلغت : 1،838 + 1،170 = 3،008 مليون شيكل.
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الدّين العام يف العام 2017

بلغ الدّين العام مع مطلع العام 2017 مبلغ )9,559.2( مليون شيكل.

توزيع موازنة العام 2017 على القطاعات املختلفة

% 26

% 21

% 11

% 6

% 36
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بلغت مخصصات وزارة الداخلية واألمن )4،075،500،000( شيكل، أي ما نسبته )26 %( من إجمالي النفقات الجارية. 	

توزيع موازنة وزارة الداخلية والأمن 
85 % من موازنة وزارة الداخلية واألمن تصرف على الرواتب واألجور

 	  )644,241( 2017 تخصيص مبلغ  العام  )2،845،930،000( شيكل، وتم في  العالي  والتعليم  التربية  بلغت موازنة وزارة 
ما  )3,490,170,567( شيكل، وتشّكل  لتصبح موازنتها  والتعليم،  التربية  لوزارة  التطويرية  النفقات  مليون شيكل من 

%( من اجمالي النفقات العامة . نسبته )20.7 
% للنفقات التطويرية	  % من موازنة وزارة التربية والتعليم تصرف على الرواتب واألجور، و18   66

% 85

% 66

% 0% 8

% 18

% 0

% 10

% 6

% 7
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بلغت موازنة وزارة الصحة )1،720،773،000( شيكل، أي ما نسبته )11.32 %( من اجمالي النفقات الجارية.	 

بلغت موازنة وزارة التنمية االجتماعية )826،381،000( شيكل، أي ما نسبته )5.44 %( من اجمالي النفقات الجارية.	 
بلغت الموازنة المخصصة للمساعدات النقدية للحاالت االجتماعية في العام 2017 مبلغ )520,000,000( شيكل، يستفيد 	 

مبلغ  تخصيص  تم  حين  في  غزة،  قطاع  في  لألسر  )375,369,096( شيكل  تخصيص  تم  بحيث  اسرة،   111,860 منها 
)144,630,904(  شيكل لألسر في الضفة الغربية.
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موؤ�شرات اقت�شادية يف العام 2017
 	 % في الضفة الغربية، و41   %  18 2016 )26.9 %( بواقع  بلغت نسبة البطالة من المشاركين في القوى العاملة خالل العام 

في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في العام 2017 )27.2 %( حيث بلغت خالل الربع األول لعام 2017 )27 %(.
معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة ) فلسطين، الضفة الغربية، قطاع غزة( خالل الربع األول لعام 2017.
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ن�شر وزارة املالية لوثائق املوازنة العامة 2016 و 2017
من خالل تتبع ما نشرته وزارة »المالية والتخطيط« لوثائق الموازنة العامة، ومدى التزامها بنشر تلك الوثائق في الوقت المخصص 
لها، استنادا على االحكام القانونية ذات الصلة »القانون االساسي الفلسطيني، قانون الموازنة العامة« واسترشادا بمعايير 

الموازنات الدولية، فان نتائج تتبع نشر وثائق الموازنة العامة في العام 2016  و2017 كانت على النحو التالي :

وثائق املوازنة العامة للعام 2016
مل تن�شرلال�شتخدام الداخلين�شرت للجمهورالوثيقة

مت النشربيان ما قبل املوازنة

مت نقاشه دون نشرملخص مقترح املوازنة

مت النشراملوازنة العامة املقّرة واملعتمدة

مت اعدادها باإلجنليزيةموازنة املواطن

مت النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(.

لم ينشرالتقرير النصف سنوي

لم ينشرتقرير نهاية السنة

لم ينشرالتقرير املدقق
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وثائق املوازنة العامة للعام 2017
مل تن�شرلال�شتخدام الداخلين�شرت للجمهورالوثيقة

مت النشربيان ما قبل املوازنة

مت نقاشه دون نشرملخص مقترح املوازنة

مت النشراملوازنة العامة املقّرة واملعتمدة

لم تنشرموازنة املواطن

مت النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(.

لم ينشرالتقرير النصف سنوي

لم يحن موعدهتقرير نهاية السنة

لم يحن موعدهالتقرير املدقق
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مالحظات وتو�شيات الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة 
ضرورة إتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي حول املوازنة العامة قبل إقرارها، واحترام احلكومة اللتزاماتها بنهج الشراكة مع . 1

املجتمع املدني، خاصة وإن أكبر مورد للموازنة العامة يف فلسطني هو املواطن نفسه 

ضرورة التزام وزارة “املالية والتخطيط” بتعزيز الشفافية يف إعداد املوازنة العامة وتنفيذها، وااللتزام باألحكام القانونية . 2
التي تنص على ذلك والواردة يف القانون األساسي الفلسطيني، وقانون املوازنة العامة رقم )7( للعام 1998، إضافة إلى 
املعايير الدولية لشفافية املوازنات العامة، والتي تتضمن نشر وثائق املوازنة العامة يف مواعيدها، ومن ضمنها اصدار ونشر 
اللغة الرسمية يف القانون األساسي الفلسطيني. ونشر التقارير الدورية والربعية واحلساب  موازنة املواطن باللغة العربية، 

اخلتامي.

ضرورة إعادة النظر يف مبنى املوازنة العامة وتوزيع املخصصات للقطاعات املختلفة، وايالء اهتمام اكبر للقطاع االجتماعي، . 3
وإعادة توزيع املوازنات تبعا للبرامج فيها، ومبا يحقق التنمية االجتماعية

ضرورة االستمرار يف “تنقية” بند الرواتب واالجور.. 4

توجد ضرورة ملعاجلة احلكومة لبند “صايف االقراض”، وتوجد ضرورة ملساءلة وزارتي املالية واحلكم احمللي عن سبب ذلك، . 5
ومحاسبة من يتسببون بارتفاع صايف االقراض من هيئات محلية وشركات خاصة وغيرها، وتفعيل مبدأ الشفافية يف هذا 

البند، وعن طبيعة التسويات مع البلديات والهيئات احمللية وشركات توزيع الكهرباء وغيرها.

ضرورة اعتماد برنامج مخطط للترشيد والتقشف والذي دعا إليه الفريق األهلي لشفافية املوازنة العامة مبنهجية علمية . 6
موضوعية تشاركية، خاصة يف ظل وجود فجوة متويلية وتراجع الدعم اخلارجي.

توجد ضرورة أن يتضمن تقرير املوازنة العامة 2017 )ملحق( بإجمالي اإليرادات املتحصلة والنفقات اخلاصة بقطاع غزة، . 7
اإلنفاق  ورسمية عن حجم  دقيقة  معلومات  وتوفير  العامة،  للموازنة  اكبر  اجل شفافية  من  وذلك  التطويرية،  والنفقات 

الرسمي يف قطاع غزة.



إعداد:
الفريق ا�هلي لدعم شفــــافية 
الموازنة العامة في فلسطين
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