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مقدمــة

الدولة  تتبعها  التي  الطريق  بأنها  املالية  السياسة  تُعرف 
العامة  والنفقات  العامة  اإليرادات  املالية:  األدوات  الستخدام 
)املوازنة العامة(، ملواجهة وعالج املشكالت االقتصادية اخملتلفة، 
في  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  ولتحقيق 

ضوء الفلسفة االقتصادية والسياسية التي تتبناها الدولة.

هو  النظرية  الناحية  من  املالية  للسياسة  الرئيسي  والهدف 
حتقيق النمو االقتصادي ورفع مستويات املعيشة ألفراد اجملتمع، 
وحتقيق التوازن االجتماعي،  وذلك من خالل: املساهمة في توزيع 
البطالة، ومعاجلة  وتخفيض معدل  اجملتمع،  والدخل في  الثروة 
تُستخدم  التي  األدوات  أما  االستثمار.  وتشجيع  التضخم، 
واإليرادات  احلكومية،  النفقات  فهي  األهداف  هذه  لتحقيق 

احلكومية.

وانسجاماً مع ذلك فقد عرّف قانون رقم 7 لسنة 1998 “بشأن 
تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية” في املادة 19 منه، املوازنة 
السلطة  عمل  وبرنامج  األساسية  املالية  األداة  بأنها  العامة 
النشاطات  خملتلف  واإليرادات  للنفقات  التفصيلي  الوطنية 
والسياسات  األهداف  لتحقيق  معينة  مالية  لسنة  املُقدرة 
استثناء  هناك  يكن  لم  وما  واالجتماعية.  واالقتصادية  املالية 
املوازنة  فإن  قانوني،  عقد  أو  دولية  اتفاقية  أو  القانون  بحكم 

العامة حتتوي على الصندوق املوحد وكل الصناديق اخلاصة.

من هنا، ال بد من دراسة بنود املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية 
حتى يتم بيان تأثير السياسة املالية على االقتصاد الفلسطيني، 
من خالل حتليل السياسة املُتبعة في كل من النفقات العامة،1 

واإليرادات العامة.2

 1994 العام  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تأسست 
بعد االحتالل اإلسرائيلي الذي عمل منذ العام 1967 وبطريقة 
مصادرة  من  االقتصادية،  املوارد  كافة  استنزاف  على  منهجية 
لألراضي، والسيطرة على املياه، وتهجير السكان، والعمل على 
إعاقة تطور القطاعات االقتصادية اخملتلفة، وبالتالي استلمت 
لالقتصاد  وتابعا  ُمنهكا  اقتصادا  الفلسطينية  السلطة 

1.  حسب قانون املوازنة العامة تشمل النفقات كل من النفقات اجلارية والنفقات 
والعالوات  واألجور  الرواتب  فتشمل  اجلارية:   النفقات  أما  والتطورية.  الرأسمالية 
والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية 
األصول  امتالك  الرأسمالية:  النفقات  وتشمل  الوطنية.  للسلطة  األخرى 

الرأسمالية والتحويالت الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية األخرى. 
2. تشمل اإليرادات كل من اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح وأية 
إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. أما اإليرادات الضريبية: 
فتشمل الضرائب على الدخل واألرباح والضرائب احمللية على السلع واخلدمات وأية 
فتشمل  الضريبية:  غير  اإليرادات  أما  آخر.  إلى  وقت  من  تفرض  قد  أخرى  ضرائب 
األرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية أو املساهمة فيها سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات واملصادرات واإليرادات غير 

الضريبية األخرى.

اإلسرائيلي. كما يعاني من عدة مشكالت رئيسية أخرى أهمها 
وارتفاع نسبة  االستيعابية،  القدرة  املرتفعة، وضعف  البطالة 
اإلسرائيلية  واملمارسات  االستثمارية،  البيئة  وضعف  الفقر، 

اخملتلفة بحق الشعب الفلسطيني واالقتصاد الفلسطيني. 

وقد أدى كل ذلك إلى حتميل السلطة الفلسطينية عبئاً مالياً 
لالقتصاد  التبعية  من  االقتصاد  هذا  حترر  أن  عليها  إذ  ثقيالً؛ 
اإلسرائيلي، ومن ثم النهوض به من كافة اجلوانب، والعمل على 
إتباع  ذلك  كل  ويتطلب  املناسبة،  االستثمارية  البيئة  تهيئة 
الذاتية  القدرة  من  تعزز  أن  شأنها  من  فاعلة  مالية  سياسة 
لالقتصاد الفلسطيني، وتزيد من النمو االقتصادي، وتسهم في 
زيادة قدرته على التشغيل واحلد من ُمشكلتّي البطالة والفقر، 
جانبّي  حتليل  من  بد  ال  ولذلك  التضخم.  مشكلة  ومعاجلة 
ثم  ومن  الفلسطينية.  العامة  املوازنة  في  والنفقات  اإليرادات 
على  الفلسطينية  للسلطة  املالية  السياسة  تأثير  تبيان 
االقتصاد الفلسطيني في الفترة 2011-1995، ومدى معاجلتها 

ملشكالته اخملتلفة.

للسلطة  املالي  الوضع  على  املتغيرات  هذه  لتأثير  ونظراً 
غير  السياسي  للواقع  املالي  الوضع  وارتهان  الفلسطينية، 
للسلطة  مالية  أزمة  لظهور  بوادر  دائماً  هناك  فإن  املُستقر؛ 
الفلسطينية، والتي تتفاقم أحياناً عند عدم قدرتها على دفع 
رواتب موظفي القطاع العام، أو عدم القدرة على دفع التزاماتها 
أنه يجب  املالية،  األزمة  للقطاع اخلاص، وغيرها. ويكمن جوهر 
على السلطة دفع نفقات مؤكدة ال فكاك منها شهرياً، باملقابل 
والتي  العامة غير مؤكد احلصول عليها،  اإليرادات  فإن معظم 
أهمها املساعدات الدولية وحتويالت املقاصة من إسرائيل. وتزداد 
املشكلة تعقيداً عند األخذ بعني االعتبار موضوع التوقيت؛ إذ 
حتى عندما تكون إيرادات املساعدات واملقاصة كافية لتغطية 
النفقات، فإن توزيعها على امتداد أشهر السنة قد ال يتوافق مع 

توزيع النفقات الشهري.

على ضوء هذا الوضع فإنه يتحتم على السلطة الفلسطينية 
مراجعة السياسة املالية، خاصة السياسات التي أدت إلى زيادة 
حجم النفقات مقارنة مع الزيادة في اإليرادات، ناهيك عن أهمية 
التوافق الوطني على حتديد األولويات في مجال استخدام املوارد 
والتي  التي يجب عدم جتاوزها  احلمراء  اخلطوط  املتاحة، وحتديد 
تؤثر على شريحة كبيرة من املواطنني محدودي الدخل. إضافة 
مبا  اإليرادات  بتحصيل  اخلاصة  السياسات  مراجعة  أهمية  إلى 

يحقق عدالة في حتمل األعباء.

السياسة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
في املرحلة القادمة



2

اجملتمع  دعوة مؤسسات  إلى  أمان  بادرت مؤسسة  ولذلك فقد 
هذا  ملناقشة  لالجتماع،  واقتصاديني  ماليني  وخبراء  املدني 
املوضوع احليوي للشعب الفلسطيني؛ لبلورة وجهة نظر اجملتمع 
املدني في هذا اجملال وبشكل خاص مراجعة مجاالت اإلنفاق التي 
ميكن ترشيدها وحتسني اإليرادات مبا ال يؤثر سلبا على اخلدمات 
احليوية املقدمة للمواطن وخاصة الفئات املُهمشة مبا يحفظ 
حياة كرمية لهم ويحمي النسيج والسلم األهلي الفلسطيني.

أوالً: جذور األزمة املالية للسلطة الوطنية

من  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  العامة  املوازنة  تُعاني 
خلل هيكلي ُمزمن؛ يتمثل في جانبي املوازنة العامة )النفقات 
أخرى  بعد  سنة  وتزايد  اجلاري  االنفاق  تراكم  فقد  واإليرادات(، 
السياسية  الظروف  عن  ناجمة  خاطئة  لقرارات  نتيجة 
واالقتصادية الصعبة، ومتثّل ذلك بزيادة التوظيف في القطاعني 
مما  والوزارات،  املؤسسات  تأسيس  في  والتوسع  واألمني  املدني 
عمل على تضخيم فاتورة الرواتب واألجور. وبنفس الوقت باتت 
تستطيع  وال  الفلسطينية  للسلطة  ُملِزمة  النفقات  هذه 
التخلص منها. ومن ناحية أخرى تعتمد السلطة الفلسطينية 
في متويل هذه النفقات الثقيلة من خالل االعتماد على إيرادات 
جزئها األكبر من مصدرين غير مؤكدين هما: حتويالت املقاصة 
من إسرائيل، واملساعدات الدولية. لذلك فإن هناك خلل هيكلي 
في  مزمن  عجز  عليه  ترتب  الفلسطينية،  العامة  املوازنة  في 
املوازنة العامة، مما يضع السلطة الفلسطينية ُعرضة لتفجر 
ما  توريد  السابقني عن  املصدرين  أي من  تأخر  مالية عند  أزمة 
لديه. وتظهر بوادر األزمة في بعض السنوات والتي تتمثل في 
أهم مظاهرها عدم القدرة على دفع الرواتب واألجور، والتأخر في 

تسديد مستحقات القطاع اخلاص وغيرها.  

باإلجمال ميكن تقسيم الوضع املالي للسلطة إلى خمس مراحل 
واالقتصادية  السياسية  بالتطورات  ارتبطت  والتي  أساسية، 

التي سادت خالل هذه الفترات3.

1. مرحلة التأسيس )1994-1999(

في هذه املرحلة كان يتم متويل اإلنفاق اجلاري أساساً من اإليرادات 
احمللية، وكان عجز املوازنة اجلارية في انخفاض مستمر )املوازنة 
تاله(.  الذي  العام  في  تقريباً  ومتوازنة   1998 في  فائضة  كانت 
أما بالنسبة إلى التوظيف العام فلقد بلغ 98 ألف شخص في 
1999 )نحو %44 لألمن(، مع فاتورة رواتب وأجور 524 مليون دوالر. 
أي أن جوهر اخللل في املوازنة )ذهاب نحو %55 من االنفاق اجلاري 

إلى الرواتب( قد بدأ بذوره منذ هذه املرحلة االبتدائية. 

2. سنوات االنتفاضة 2000-2002 

االقتصادي  واحلصار  القاسية  السياسية  الظروف  انعكست 
العامة؛ حيث هبطت  املوازنة  على  السنوات  هذه  اخلانق خالل 
الوطنية  للسلطة  املالية  األزمة   5 مستديرة  مائدة  ماس،2011.  معهد   .3

الفلسطينية. 

إسرائيل  أوقفت  عندما  خصوصاً  حاد  بشكل  احمللية  اإليرادات 
حتويل مبالغ املقاصة )لم حتول إسرائيل حتى نهاية 2002 سوى 
%16 من املستحقات خالل هذين العامني(. ومع ازدياد الضغوط 
االجتماعية وتوقف حركة العمل في إسرائيل وجدت السلطة 
الذي  العام  التشغيل  وزيادة  اإلنفاق  لزيادة  مضطرة  نفسها 
وبلغت  تقريباً،  موظف  ألف   124 إلى  ليصل   2002 في  ارتفع 
الرواتب واألجور نحو 665 مليون دوالر سنوياً. ولتمويل العجز في 
هذه املرحلة مت االعتماد على مصدرين رئيسني وهما املساعدات 
من  واالقتراض   ،2002 في  دوالر  مليون   471 بلغت  التي  واملنح 
2000- الفترة  خالل  دوالر  مليون   456 بلغت  إذ  احمللية  املصارف 

و  الدوالر  ديون  على   10%( للغاية  مرتفع  فائدة  مبعدل   2003
%15 على ديون الشيكل(. ومع نهاية 2002 بلغت األزمة املالية 
غير  الديون  تراكمت  حيث  الزجاجة  عنق  الوطنية  للسلطة 
الداخلية  املتراكمة  الديون  مجموع  بلغ  إذ  للسلطة.  املسددة 

واخلارجية نهاية العام 2002 نحو 1.2 مليار دوالر.

3. بدء اإلصالح املالي 2003-2005 

بدأ اإلصالح املالي في حزيران 2002 نتيجة لضغط األزمة املالية 
معالم  أهم  ومتثلت  املانحة.  الدول  ولضغوط  )والسياسية( 
اإلصالح في تأسيس »احلساب املوحد«، وجتميع ثروات السلطة 
في صندوق  األعمال(  في مجال  نشاطاتها  )وتقليص  الوطنية 
ومما ساعد  العام.  للتوظيف  عن وضع سقف  االستثمار فضالً 
على جناح اإلصالح البدء بإعادة دفع أموال املقاصة ووعود الدول 

املانحة بتوفير املساعدات. 

وبلغ عدد املوظفني في القطاع العام إلى 146 ألف موظف مع 
هذه  خالل  واألجور  الرواتب  فاتورة  وشهدت   .2005 العام  نهاية 
متراكمة  )زيادات   2003 أواخر  في  األولى  زيادتني حادتني:  الفترة 
رفع  إلى  أدت  املدنية(. هذه  اخلدمة  قانون  1998 على ضوء  منذ 
في  جاءت   20% مبقدار  أخرى  زيادة   .20% مبقدار  الرواتب  فاتورة 
إلى  )باإلضافة  الزيادتان  هاتان   .2005 العام  من  الثاني  النصف 
أواخر  جديد  موظف  ألف   31 إضافة  مت  املوظفني:  أعداد  زيادة 
االنتفاضة( أدت إلى رفع فاتورة الرواتب واألجور إلى 1,001 مليون 
في 2005. هذا على الرغم من اإلجراءات التي مت اتخاذها للحد 

من التوظيف وللتقاعد املبكر.

اإلقراض”  “صافي  فاتورة  ازدادت   ،2003 ومنذ  أخرى،  ناحية  من 
344 مليون دوالر. أدت  إلى   2005 العام  زيادة كبيرة ووصلت في 
الزيادة املستمرة في اإلنفاق إلى ارتفاع نسبة االنفاق العام إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي في العام 2005 إلى %49 )ضعف النسبة 
في العام 1999( وهي ثاني أعلى النسب في العالم آنذاك )بعد 

أرتيريا(.

4. حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية 2006 - 2007

مباشرة عقب جناح حركة حماس في االنتخابات البرملانية في 
مطلع 2006 وتأسيس احلكومة بعد ذلك بشهر تقريباً طرأ ظرف 
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جديد كلياً فيما يتعلق باملوازنة. إذ تعطلت حتويالت املقاصة )لم 
املقاصة  من  املستحقة   اإليرادات  من   40% سوى  استالم  يتم 
خالل العام 2006(، وانخفض حتصيل الضرائب وقامت املصارف 
من  )خوفاً  احلكومية  الديون  جتاه  انكشافها  بتقليص  احمللية 
القانونية في اخلارج( عبر خصم الضرائب  العقوبات واملالحقة 
التي يتوجب عليها دفعها من رصيد ديون احلكومة. وملواجهة 
من  آنذاك  احلكومة  قلصت  السيولة  على  الصارم  القيد  هذا 
إنفاقها على كافة اجلبهات ولم يحصل املوظفون العموميون 
)بنسب متفاوتة،  باملتوسط  رواتبهم  %40 من  سوى على نحو 
تزداد ألصحاب األجور املتدنية(. ولكن، وعلى الرغم من التقشف 
املوازنة بسحب  ومت سد عجز  اإليراد  من  أعلى  اإلنفاق ظل  فإن 
دفعات حتت احلساب من صندوق االستثمار الفلسطيني. كما 
)بسبب  املوحد  احلساب  نظام  عن  تراجع  الفترة  هذه  في  مت 
تعدد مصادر االنفاق ومراكز استالم املساعدات(، وباتت عملية 

مالحقة اإلنفاق واإليراد صعبة وبدون شفافية. 

159 ألف موظف  2006 نحو  بلغ عدد املوظفني احلكوميني في 
موزعني مناصفة بني املوظفني املدنيني وقوات األمن(. ثم تشكلت 
لم  ولكنها   ،2007 العام  مطلع  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
في  استمراراً  العام  هذا  شهد  سنة.  نصف  من  ألكثر  تعش 
املقاصة  اليرادات  بالنسبة  )عدا  الفائت  للعام  ذاتها  املؤشرات 
التي عادت للتدفق( وهي: زيادة املنح واملساعدات للنفقات اجلارية 
)من 738 إلى 1.012 مليون دوالر بني 2007-2006(، واالرتفاع احلاد 

في االنفاق اجلاري )من 1,426 إلى 2,567 مليون دوالر(.

5. الفترة احلالية 2009 – 2010 

ظهرت بوادر حتسن على املوازنة خالل هذه الفترة. ومتثلت هذه 
دوالر.  مليار   1.9 إلى   1.6 من  احمللية  اإليرادات  صافي  ارتفاع  في 
وجاءت هذه أساساً من زيادة إيرادات املقاصة. وفي مقابل زيادة 
اإليرادات احمللية الصافية مبقدار %18 ازداد اإلنفاق بنسبة طفيفة 
بنحو  )انخفاض  االقراض  صافي  على  السيطرة  نتيجة  فقط 
املساعدات  قبل  اجلاري  العجز  بانخفاض  هذا  انعكس   .)45%
2010. من ناحية  إلى نحو مليار دوالر في   28% اخلارجية مبقدار 
ثانية انخفضت املساعدات للنفقات اجلارية من 1.76 مليار إلى 

1.13 مليار بني 2008 و2010.

ولكن، وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي خالل 2008-2010، 
إال أن املساعدات اخلارجية للموازنة ما زالت مهمة للغاية في 
الثلث(. كذلك مازال هناك عجز  )أكثر من  اجلاري  االنفاق  متويل 
في  انعكس  ما  وهو  واالستثماري(.  اجلاري   ( الكلية  املوازنة  في 

زيادات مضطردة في الدين العام. 

ثانياً: االنقسام السياسي 

ال شك بأن لالنقسام السياسي الداخلي  في العام 2007 تأثير 
سياسي سلبي، ولكنه طال أيضاً مختلف القطاعات األخرى، 
تأثير  من  ضاعف  ومما  العامة.  واملوازنة  اخلاص،  القطاع  ومنها 
واعتباره  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  احلصار  فرض  االنقسام 
لالنقسام  السلبية  التأثيرات  أبرز  يلي  وفيما  معادياً.  كياناً 

الداخلي على كل من القطاع اخلاص واملوازنة العامة.4

* التأثير على القطاع اخلاص 
- تراجع حجم التبادل التجاري بني الضفة الغربية وقطاع غزة 

من 250 مليون دوالر إلى أقل من 10 ماليني دوالر. 

عدد  انخفض  إذ  اخلارجي،  للعالم  غزة  قطاع  صادرات  تراجع   -
الشاحنات احململة باملُنتجات املُصدرة من 5,747 شاحنة سنوياً 

قبل حزيران 2007، إلى 20 شاحنة في 2009. 

 524.7 من  للغزيني  املقدمة  االئتمانية  التسهيالت  تراجعت   -
مليون دوالر عام 2006 إلى 192.3 مليون دوالر خالل العام 2010. 

- انخفاض عدد الشاحنات احملُملة باملنتجات الواردة إلى قطاع 
 60 إلى   )2005 )عام  االنقسام  قبل  شاحنة  ألف   160 من  غزة 
ألف شاحنة فقط في العام 2010. وحتديد السماح بدخول 33 

سلعة من أصل 9000 سلعة. 

- تدمير املنشآت الزراعية )من 14000 دفيئة سنة 2006 إلى 7000 
دفيئة(. وانخفض عدد املنشآت الصناعية من 3900 تشغل 35 
وانخفض عدد  2000 عامل.  35 منشأة تشغل  إلى  ألف عامل 
ألف   35 تشغل   3900 من  البناء  مجال  في  العاملة  املنشآت 

عامل إلى 35 منشأة تشغل 2000 عامل. 

إلى  منتجاتها  تصل  التي  اخلاص  القطاع  مؤسسات  تعاني   -
قطاع غزة من تعامل احلكومة املقالة والتي تفرض ضريبة دخل 
على الشحنات التجارية التي تصل إلى القطاع خالفاً للقانون.  

* التأثير على املوازنة العامة 
- عبر خسارة نحو 82 مليون شيكل من الضرائب نتيجة إصدار 
قطاع  مواطني  بإعفاء  الفلسطينية  السلطة  رئيس  من  قرار 

غزة من الرسوم والضرائب.

إيرادات  على  يؤثر  الذي  األمر  األنفاق،  جتارة  ظاهرة  انتشار   -
السلطة ومن ثم على صحة وسالمة املستهلك الفلسطيني، 

إضافة إلى األخطار املترتبة على العاملني في تلك اإلنفاق. 

وفشلت  الشيخ،  شرم  مؤمتر  في  املانحني  أموال  وصول  عدم   -
كافة املبادرات التوحيدية الرامية لتشكيل هيئة مستقلة من 
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية باإلشراف على 
عملية إعادة اعمار قطاع غزة. األمر الذي حرم القطاع من مصدر 

رئيس لألعمال وحرم البنوك من دورة اقتصادية ذات أهمية.

املضافة  القيمة  ضريبة  إيرادات  السلطة  موازنة  تخسر   -
)200-150 مليون شيكل( على البضائع الواردة لقطاع غزة من 
املوحدة  الضريبية  املقاصة  فاتورة  إسرائيل بسبب عدم إظهار 
من  حتصيلها  وتعذر  غزة  في  احلكومة  أو  املستوردين  قبل  من 

الطرف اإلسرائيلي. 

4. معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، مائدة مستديرة )1( 
أعباء االنقسام الداخلي على أداء القطاع اخلاص وسبل تخفيفها. 
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الوطنية  السلطة  وهيكلة  النفقات  ثالثاً: 
الفلسطينية واحلكومة الفلسطينية:

ثقيالً  عبئاً  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  هيكل  يشكل 
وتأثيراً مباشراً على املوازنة العامة الفلسطينية، ويعتبر مقيداً 
للسياسة املالية للسلطة الفلسطينية، ويتمثل ذلك في أكثر 

من جانب:

هذه  ارتفعت  فقد  العامة،  النفقات  حجم  زيادة  إلى  أدى   .1
نحو  إلى   1995 العام  في  دوالر  مليون   700 نحو  من  النفقات 
1؛  فإن  2011. وكما يتضح في اجلدول  العام  دوالر في  3 مليار 
سلوك هذه النفقات بشكل متذبذب، ففي الفترة 1995-2000 
استكمال  عن  جنم  والذي   ،17% بنحو  فيها  الزيادة  معدل  كان 
والدوائر  اخملتلفة  املؤسسات  لبناء  الفلسطينية  السلطة 
ثم  التحتية،  البنية  ترميم  إعادة  على  والعمل  لها،  التابعة 
شهدت انخفاضاً في العامني 2002-2001 بنحو %13، ثم زادت 
زيادتها  %31. ولكن يالحظ  2003 بنحو  بشكل كبير في العام 
بشكل هائل في العام 2007 إذ ارتفعت بنحو %68 حيث زادت 
من نحو 1.7 مليار دوالر في العام 2006 إلى نحو 2.9 مليار في 

العام 2007، وجتاوزت 3 مليارات دوالر في األعوام الالحقة. 

2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 املؤشر

2279.7 3258.3 3105.5 3,463 2,877 1,707 2,281 1,528 1,635 1,246 1,435 1,668 1,411 1,358 1,362 إجمالي النفقات

2227 2983.2 2919.6 3,273 2,567 1,426 1,994 1,528 1,240 994 1,095 1,199 937 838 862
النفقات اجلارية 

وصافي اإلقراض

130
275.1 185.9 190 310 281 287 0 395 252 340 469 474 520 500

النفقات 

التطويرية

1661.8 1900.4 1584.4 1,780 1,616 722 1,370 1,050 747 290 273 939 942 868 807 صافي اإليرادات*

)618( )1358( )1521( )1,683( )1,261( )985( )911( )478( )888( )956( )1,162( )729( )469( )490( )555(

الفائض )العجز( 

في املوازنة قبل 

الدعم

- - - 1,953 1,322 1,019 636 353 620 697 849 510 497 530 520
إجمالي املنح 

واملساعدات

628.9
1277 1402 1,763 1,012 738 349 353 261 468 531 54 23 10 20

منح لدعم 

املوازنة

11 )80.9( )144( 270 61 34 )275( )125( )268( )259( )313( )219( 28 40 )35(

الفائض )العجز( 

في املوازنة بعد 

الدعم 

1943.8 1883 1732 1,406 1,439 1,494 1,602 1,422 1,236 1,090 1,191 795 392 309 212 الدين العام

للسلطة  العامة  بالنفقات  املتعلقة  املشكالت  أهم  ومن 
الفلسطينية أن معظم بنودها أصبحت السلطة الفلسطينية 
كما  تخفيضها،  أو  منها  التخلص  ميكنها  وال  بها،  ملزمة 

سيتضح من حتليل هذه البنود. 

2. استمرار زيادة تأسيس العديد من املؤسسات مما أدى إلى 
 51 عددها  يبلغ  حيث  العامة  النفقات  على  الضغط  زيادة 
مؤسسة؛ حيث يتبع تأسيسها العديد من النفقات التحويلية 
والتشغيلية، والتي على رأسها زيادة عدد العاملني فيها، وبالتالي 
املوازنة  على  املالي  العبء  وزيادة  واألجور،  الرواتب  فاتورة  زيادة 
التسعينيات  منذ  الدراسات  من  العديد  حذرت  وقد  العامة. 
بأن االستمرار في تضخيم النفقات اجلارية سيحمل السلطة 
الفلسطينية أعباء مالية ضخمة في السنوات الالحقة.5 وعدا 
عن العبء املالي الذي تسببه هذه املؤسسات وكما أشار نظام 
النزاهة الوطني6 فإن هذه املؤسسات اتسمت بضعف الرقابة 
عديدة  فرصاً  خلق  الذي  األمر  واخلارجية  الداخلية  بشقيها 
التحرير  منظمة  إرث  سيطر  فقد  ذلك  إلى  إضافة  للفساد. 
على  واحلكم  اإلدارة  في  سرية  مقاومة  كحركة  الفلسطينية 
التحول من  عمل السلطة وأجهزتها، وكان هناك صعوبة في 
الثورة  عمل  تقاليد  بقيت  حيث  املدنية؛  السلطة  إلى  الثورة 
وأمناطها البعيدة عن الشفافية هي السائدة في عمل القائمني 

على عدد من هذه املؤسسات.

املوازنة  في  قراءة  الفلسطينية  املالية  السياسة   .1999 نائل،  موسى،   .5
العامة. االقتصاد الفلسطيني في املرحلة االنتقالية، حترير محمد اشتية. اجمللس 

الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(. رام اهلل-فلسطني. 
6. االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2009. نظام النزاهة الوطني، 2009. 

رام اهلل-فلسطني. 

* حتى الربع الثالث 2011.
االيرادات  خصم  بعد  اجلارية  اإليرادات  مجموع  اإليرادات  صافي  إجمالي  يشكل   *

الضريبية منها.
- األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

جدول1:  مؤشرات املالية العامة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة 2010-1997 )مليون دوالر(
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األخرى  الهامة  املشكالت  من  الوزارية:  غير  املؤسسات   .3
تأسيس السلطة الفلسطينية للعشرات من املؤسسات غير 
إليها، مما  الوزارية منذ قيامها دون دراسة معمقة ملدى احلاجة 
أسهم في إهدار املال العام. كما مت تأسيسها بأكثر من أسلوب 
فبعضها أُنشئ مبوجب قوانني خاصة وبعضها مبوجب مراسيم 
إلى خلق تضارب  أدى ذلك  وزراء. وقد  أو قرارات مجلس  رئاسية 
وتناقض فيما يتعلق باملرجعية القانونية لهذه املؤسسات، وما 
ترتب على ذلك من فوضى؛ حيث فقدت بعض الشروط والسمات 
الرغم  وعلى  التقليدية،  العامة  املؤسسات  بها  تتصف  التي 
القيود  من  التحرر  مثل  املؤسسات  هذه  إيجابيات  بعض  من 
العديد  هناك  أن  إال  الوزارات.  في  للعمل  املالزمة  البيروقراطية 
ضعف  مثل  املؤسسات  هذه  إنشاء  عن  الناجمة  املساوئ  من 
الشفافية، والنزاهة، وأنظمة املساءلة الناجم عن غياب الفهم 

الصحيح ملفهوم االستقالل املالي واإلداري لهذه املؤسسات.7

4. تضخم عدد املوظفني في القطاع العام: السمة الرئيسة 
للبعد  ارتهانه  هي  العام  القطاع  في  بالتوظيف  واللصيقة 
العام  في  الفلسطينية  السلطة  نشأة  فمنذ  السياسي؛ 
املدنية  لإلدارة  التابعني  املوظفني  من  ألفاً   22 نحو  ورثت   1994
اإلسرائيلية.8 وتال ذلك التزام السلطة الفلسطينية بتشغيل 
معظم العائدين من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية من 
من  كبيرة  أعداد  استيعاب  وكذلك  العام،  القطاع  في  اخلارج 
مت  ذلك  بعد  ولكن  اخملتلفة.  واملؤسسات  الوزارات  في  املوظفني 
لكثير من املشكالت االقتصادية  التوظيف حالً  استخدام هذا 
الفلسطينية.  األراضي  بها  متر  التي  واالجتماعية  والسياسية 
ويفسر ذلك كله القفزات الكبيرة في أعداد املوظفني العموميني 
2. وال بد من اإلشارة هنا  في بعض السنوات كما يبني اجلدول 
العموميني بني  املوظفني  اختالف كبير حول عدد  أن هناك  إلى 
ما ينشره اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبني ما تنشره 
وزارة املالية، ومت اعتماد بيانات وزارة املالية باعتبارها اجلهة التي 

تدفع رواتب وأجور هؤالء املوظفني.

العام  القطاع  في  للتوظيف  اإليجابي  اجلانب  من  وبالرغم 
حيث يعمل به نحو %22 من العاملني، كما ساهم في خفض 
القطاع  أن  إال  الفلسطينية.  األراضي  في  البطالة  معدل 
احلكومي الفلسطيني يعاني من العديد من املشكالت الكبرى، 
اإلدارية  الهياكل  واختالل  والترهل،  التضخم  أهمها:  والتي 
وارتفاع  القطاع  هذا  في  العاملني  كفاءة  وتدني  والوظيفية، 
أعبائه وتكلفته، وانتشار النفاق واحملسوبية والرشوة واستغالل 

7. نفس املصدر السابق.
8. ملحيس، غانية. القطاع احلكومي الفلسطيني واقعه ومشكالته وآفاق منوه 

ومتطلبات إصالحه. املركز الوطني للدراسات االقتصادية، 1998.

النفوذ لإلثراء غير املشروع وتنمية املصالح الشخصية.9 وكما 
العدد  من  بالرغم  فإنه  الفساد201010  تقرير  ذلك  على  يؤكد 
استخدام  شائعاً  زال  ال  أنه  إال  العموميني  للموظفني  الكبير 
الواسطة واحملسوبية واحملاباة في عملية التوظيف. إضافة إلى 
العام كأحد  القطاع  التوظيف في  ذلك فقد مت استخدام  كل 
أدوات الصراع السياسي بني الفصيلني الرئيسني )حركتي فتح 
وحماس(. وبالنظر إلى ذلك كله فإنه ميكن القول أن السياسة 
املالية فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام قد ركزت على 
اجلوانب  في  أخفقت  ولكنها  والسياسي،  االجتماعي  اجلانبني 
إعادة  إلى  ماسة  بحاجة  بتنا  إذ  واملالية؛  واإلدارية  االقتصادية 
هيكلة وتصحيح ملسار التوظيف في القطاع العام. ومنذ نهاية 
السلطة  توجه  بأن  الدراسات  من  العديد  حذرت  التسعينيات 
العام  القطاع  في  التوظيف  زيادة  استمرار  في  الفلسطينية 
سيؤدي إلى الوصول إلى حالة اإلشباع، في ظل زيادة مستمرة 
في أعداد القوى العاملة، وسيؤدي ذلك إلى حصر املوارد املتاحة 
السلطة  إمكانية  من  احلد  وإلى  أخرى،  حيوية  نفقات  لتمويل 
من  كافية  درجة  على  مبوظفني  االحتفاظ  من  الفلسطينية 
منه  يعاني  وما  بالفعل،  حصل  ما  وهذا  والكفاءة،11  التأهيل 

التوظيف في القطاع العام.

عند  مقبوالً  كان  العام  القطاع  في  التوظيف  في  فالتوسع 
قدوم السلطة الوطنية لم يعد مقبوالً في هذه املرحلة. إال إن 
أن  إذ  املوظفني؛  عدد  تقليص  على  العمل  مبكان  الصعوبة  من 
موظف  أي  تسريح  دون  حتول  قانونية،  باعتبارات  يصطدم  ذلك 
حقاً  أصبحت  الوظيفة  هذه  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 

مكتسباً للموظف وال ذنب له في مسألة تعيينه. 

ولذلك فإن آلية تقليص عدد العاملني في القطاع العام بحاجة 
إلى دراسة متعمقة تأخذ بعني االعتبار املعوقات التي حتول دون 
النهوض بالتنمية والتطور االقتصادي والتي من شأنها أن حتد 
اخلاص  القطاع  التشغيل في  وترفع نسبة  البطالة  من نسبة 
عوضا عن القطاع العام األمر الذي يؤدي إلى تناقص دور الدولة 

في خلق الوظائف. 

5. الرواتب واألجور: إضافة إلى املشكالت اخملتلفة الناجمة عن 
التوسع في التوظيف في القطاع العام، فإن األثر األبرز واألهم له 

9. ملحيس، غانية. مصدر سابق. 
تقرير الفساد ومكافحته   .2011 )أمان(،  النزاهة واملساءلة  10. االئتالف من أجل 

فلسطني 2010. رام اهلل-فلسطني. 
11. النشاشيبي، عبلة والشعيبي، عزمي وفياض، سالم، 1999. السياسة املالية 
للسلطة الوطنية الفلسطينية تقييم موازنة 1999. مركز البحوث والدراسات 

الفلسطينية. نابلس-فلسطني. 

1999 1998 1997 1996 1995

98.5 92.3 83.1 75.4 57 اإلجمالي

54.1 51.4 46.2 42 32.6 مدني

44.4 40.9 36.9 33.4 24.4 عسكري

2004 2003 2002 2001 2000

133.1 130.06 124.8 122.1 114.9

76 73.93 71.2 69.7 65.6

57.1 56.13 53.6 52.4 49.3

2009 2006 2005

169 166.1 150.7

91.5 84 79.7

77.5 82.1 71.1

املصدر: املوقع االلكتروني لوزارة املالية الفلسطينية

www.pmof.ps  

جدول 2: أعداد املوظفني في القطاع العام في الفترة 1996-2009
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هو تضخيم بند الرواتب واألجور في املوازنة العامة؛ وكما يتضح 
النفقات  تتجاوز نصف  الرواتب واألجور غالباً  3 فإن  في اجلدول 
اجلارية في معظم السنوات، وقد صعدت إلى نحو %62 في العام 
املوظفني  وترقيات  املعيشة  غالء  نسبة  لتطبيق  نتيجة   2011
ضخامة  مدى  ويتضح  املوظفني.   عدد  في  الطبيعية  والزيادة 
تكلفة الرواتب واألجور عند مقارنتها مع بعض الدول اجملاورة إذ 
بلغت نسبتها من النفقات اجلارية %31.2 في مصر، و%23.9 في 
إسرائيل، و%21.2 في األردن، و%25.2 في لبنان.12 كما أن الرواتب 
واألجور دائماً في زيادة مستمرة، وهي البند الوحيد في املوازنة 
العامة الفلسطينية الذي لم يشهد تذبذباً منذ والدة املوازنة 
البند  هذا  في  األكبر  الزيادة  كانت  وقد  الفلسطينية،  العامة 
يجعل  مما   108% بنسبة   2006 عن  زادت  2007 حيث  العام  في 
املوازنة  لبنود  السياسي  الصعيد  على  األبرز  املثال  البند  هذا 
العامة، حيث جنمت هذه الزيادة بسبب الصراع السياسي على 
ما  الرغم من كل  وعلى  ألتباعه.  وتوظيف كل طرف  السلطة 

سبق إال أن هناك مجالني خلفض الرواتب واألجور:

أن  إلى  التقديرات  تشير  حيث  الوهمي:  املوظف  ظاهرة  أوال: 
هناك نحو 15 إلى 17 ألف موظف في القطاعني املدني واألمني 
وبحسبة  عملهم.  رأس  على  يكونوا  أن  دون  رواتبهم  يتلقون 
 2009 العام  في  واألجور  الرواتب  قيمة  أن  اعتبار  على  بسيطة 
قد بلغت نحو 1.423 مليار دوالر، وعلى اعتبار أن عدد املوظفني 
العموميني املتوفر للعام 2009 هو 169 ألف موظف، فإن قسمة 
قيمة الرواتب واألجور على عدد املوظفني يعني أن حصة املوظف 
الواحد من الرواتب واألجور تبلغ 8420 دوالر، وبضرب هذا الرقم 
إلى   126 بني  ما  هدر  يعني  ذلك  فإن  الوهميني  املوظفني  بعدد 
143 مليون دوالر سنوياً ملوظفني ليسوا على رأس عملهم. مما 
العبء  تخفيف  إلى  يؤدي  مما  الظاهرة  لهذه  حد  وضع  يتطلب 
على املوازنة العامة من جهة وهذا أمر هام في ظل أزمة مالية، 

إضافة إلى معاجلة ظاهرة الفساد هذه من ناحية أخرى. 

رواتب  بدفع  املتعلقة  القوانني  في  النظر  إعادة  ضرورة  ثانيا: 
يتم  أن  بحيث  السابقني.  التشريعي  اجمللس  وأعضاء  للوزراء 
وضع حد أدنى لعدد سنوات املكوث في الوزارة أو عضوية اجمللس 

التشريعي.

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011*

827855839952119311001050124015281994142625672884292029232101اإلنفاق اجلاري

402463467524619681665743870100165813691453142315631296 الرواتب واألجور

نسبة الرواتب 
من اإلنفاق 

اجلاري
48.654.255.755.051.961.963.359.956.950.246.153.350.448.753.561.7

مستديرة  مائدة  )ماس(،  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد   .12
)6( خيارات جتاوز مشكالت توحيد القطاع احلكومي في ظل املصاحلة الوطنية. رام 

اهلل-فلسطني.

واألمن  الداخلية  وزارة  موازنة  بلغت  األمن:  على  اإلنفاق   .6
الوطني في العام 2011 نحو 818 مليون دوالر شكلت نحو 27% 
 83% كالتالي:  األمن  موازنة  توزعت  وقد  اجلارية،  النفقات  من 
منها رواتب وأجور، ونحو %9 نفقات تشغيلية، ونحو %8 نفقات 
أمنية:  أجهزة   5 هناك  أن  بالذكر  وجدير  ورأسمالية.  حتويلية 
األمن  الفلسطينية وهما  السلطة  رئيس  يتبعان ملكتب  اثنان 
الرئاسي واخملابرات العامة، و3 أجهزة تتبع لوزارة الداخلية وهي 

الشرطة واألمن الوقائي واألمن الوطني. 

ووفقاً للجدول 2 فقد بلغ عدد العاملني في األجهزة األمنية نحو 
78 ألف شخص، وقد تضاعف عددهم ما يزيد عن 3 مرات ما بني 
العامني 1995 و2009. ورغم ذلك فقد أشار تقرير الفساد للعام 
2010 أنه ما زال موضوع حصر العاملني احلقيقيني في األجهزة 
األمنية غير واضح، وأن عملية احلصول على معلومات أساسية 
حول واقعها وموازناتها صعبة، كما استمر غياب وجود جسم 
قيادي يجمع هذه األجهزة مثل هيئة أركان أو مجلس أمن قومي 
التحسينات  بعض  أن  واملساءلة، كما  املرجعية  مما غيب جهة 
وجود  على  لالطمئنان  كافية  غير   2010 العام  في  طرأت  التي 
الترقيات  أن  ذلك  إلى  يضاف  األجهزة.  لهذه  فعال  نزاهة  نظام 
التلقائية في األجهزة األمنية، تؤدي إلى تضخم أعداد املوظفني 

في الرتب العليا مما يضاعف من فاتورة األمن.

عدد  قسمة  وهي  بسيطة  بحسبة  قمنا  لو  أخرى  ناحية  من 
على  نسمة(  مليون   4.1( غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  سكان 
عدد العاملني في األجهزة األمنية )78 ألف شخص( فإنه يصبح 
مقابل كل نحو 50 شخص هناك رجل أمن، أي بعبارة أخرى فإنه 
يبلغ  سكاني  جتمع  كل  في  أمن  رجل   90 من  أكثر  وضع  ميكن 
5 آالف نسمة، ومن شأن ذلك أن يخلق حالة فريدة من نوعها 
في حتقيق األمن واألمان للمواطنني الفلسطينيني، ولكن على 
أرض الواقع فإن املؤشرات املتعلقة باألمن تشير إلى ذلك، فقد 
أشار تقرير التنمية اإلنسانية 2009/132010 بأن الفلسطينيني 

يواجهون تهديدات بارزة ألمنهم الشخصي.

األرض   2009/2010 اإلنسانية  التنمية  تقرير  اإلنساني.  املتحدة  األمم  برنامج   .13
الفلسطينية احملتلة االستثمار في األمن اإلنساني من أجل دولة مستقبلية. 

اجلدول 3: نسبة الرواتب واألجور من النفقات اجلارية )مليون دوالر(  1996-2011

 * موازنة  2011  حتى نهاية الربع الثالث من العام فقط.  
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7. اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية: يأتي احلديث عن اإلنفاق 
املالية  السياسة  أن  منطلق  من  االجتماعية  اخلدمات  على 
تستطيع حتقيق التوازن االجتماعي، وأن تعمل على إعادة توزيع 
 3 على  باإلنفاق  اهتمامها  خالل  من  وذلك  اجملتمع،  في  الدخل 
التربية  وزارة  وهي  الفقراء،  بشريحة  عالقة  ذات  رئيسة  وزارات 
والتعليم العالي، ووزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية. وقد 
بلغت نسبة اإلنفاق على الوزارت الثالثة نحو %37 من إجمالي 
النفقات اجلارية للعام 2011، مقارنة مع نحو %27 لإلنفاق على 
يعيشها  التي  الظروف  مع  السياسة  هذه  تتناسب  وال  األمن. 
نحو  انتقالية  مرحلة  في  أننا  من حيث  الفلسطيني  الشعب 
بناء الدولة والتحرر من االحتالل، مما يتطلب إيالء هذه القطاعات 
أن  كما  بالذات،  الفقراء  شريحة  متس  كونها  أكبر  اهتماماً 
وتعزيز  الصمود،  دعم  سياق  في  يأتي  اجملاالت  هذه  في  اإلنفاق 

اجلبهة الداخلية. 

* وزارة التربية والتعليم العالي: بلغت موازنة هذه الوزارة نحو 
 20.8% نحو  شكلت   ،2011 العام  موازنة  في  دوالر  مليون   640
كالتالي:  املوازنة  هذه  وتوزعت  اجلارية.  النفقات  إجمالي  من 
و14.1%  التشغيلية،  للنفقات  و8.4%  واألجور،  للرواتب   76%
شكل  وقد  الرأسمالية.  للنفقات  و0.7%  التحويلية،  للنفقات 
%57 من عدد املوظفني في  الوزارة نحو  عدد املوظفني في هذه 

القطاع املدني. 

األراضي  في  املدارس  أرباع  ثالثة  نحو  على  احلكومة  وتشرف 
الفلسطينية احملتلة؛ فقد بلغ عدد املدارس نحو 2.6 ألف مدرسة 
 ،74.5% على  احلكومة  تشرف   ،2010/2011 الدراسي  العام  في 
بلغت  متقاربة  بنسب  الوكالة  ومدارس  اخلاصة  املدارس  تلتها 
%12.8، و%12.6 على التوالي.  وكانت نسبة املدارس اخلاصة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة %15 و%6.8 على التوالي، أما مدارس 
 5% غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  نسبتها  فكانت  الوكالة 
و%34.5 على التوالي. أما ما يتعلق بالتعليم العالي في األراضي 
بلغ  فقد   2009/2010 األكادميي  العام  في  احملتلة  الفلسطينية 
 13 تعليمية:  مؤسسة   49 العالي  التعليم  مؤسسات  عدد 
جامعة تقليدية وجامعة للتعليم املفتوح، و15 كلية جامعية، 

و20 كلية مجتمع.

إلى  انتقادات   2009/2010 اإلنسانية  التنمية  تقرير  وجه  وقد 
أن  يعتقدون  واإلداريني  »املعلمني  أن  وبني  التعليم،  نوعية نظام 
نوعية التعليم الذي ميكن أن يقدمونه يتعرض للتآكل«، وخاصة 
النحو  على  املستقبلي  العمل  لسوق  اخلريجني  يُعد  ال  أنه 
يكفي  ما  يفعل  ال  الفلسطيني  التربوي  النظام  وأن  الكافي. 
لتعزيز التعليم النشط، في حني أن هناك إيجابية متثلت في احلد 

من التفاوت بني اجلنسني في النظام التعليمي الفلسطيني. 

مليون   334.5 نحو  الوزارة  هذه  موازنة  بلغت  الصحة:  وزارة   *
إجمالي  من   10.9% نحو  2011، شكلت  العام  موازنة  في  دوالر 
للرواتب   46% كالتالي:  املوازنة  هذه  وتوزعت  اجلارية.  النفقات 
واألجور، و%49 للنفقات التشغيلية، و%4.2 للنفقات التحويلية، 
و%0.8 للنفقات الرأسمالية. ويبلغ عدد املوظفني في هذه الوزارة 

نحو 6 آالف موظف. 

الفلسطينية  األراضي  في  العاملة  املستشفيات  عدد  وبلغ 
احملتلة 76 مستشفى، وبلغ عدد مراكز  الرعاية الصحية األولية 
665 مركزا صحيا بداية عام 2010، ويدار %62 من املراكز وعيادات 
الرعاية الصحية األولية من قبل القطاع احلكومي، بينما تشرف 

املنظمات غير احلكومية ووكالة الغوث على %38 منها. 

للمواطنني  املهمة  اخلدمات  من  العديد  الصحة  وزارة  تقدم 
ألهالي  باجملان  والعالجات  واألدوية  اجملاني،  الصحي  كالتأمني 
قطاع غزة وارتفاع طلب األدوية لديهم وإصابات العمل التي يتم 
األمراض  وعالج  باخلارج  العالج  وحتويالت  املقاصة  من  خصمها 

املستعصية.

الصحي  الوضع  أن  إلى  اإلنسانية  التنمية  تقرير  أشار  وقد 
تآكل  من  ويعاني  متزايد،  بشكل  آمن  غير  للفلسطينيني 
الصحية،  املكاسب  من  كثير  في  تراجع  احلاالت  بعض  وفي 
من  العديد  فهناك  النفسية  الصحة  ذلك  على  مؤشر  وأكبر 
االكتئاب  مشاعر  تزايد  عن  كشفت  التي  النوعية  القياسات 
الصحية  الرعاية  إدارة  أن  التقرير  ويرى  والذل.  واخلوف  والتوتر 
متناقضة وغير فعالة حيث تقدم من عدة جهات. إضافة إلى 
ذلك ورغم األهمية الكبرى لدور وزارة الصحة وأهمية احملافظة 
عليه واستمرار القيام به؛ إال أن هناك حاجة ماسة للمزيد من 
العطاءات  بعض  أن  إلى  إضافة  واملساءلة.  والرقابة  التنظيم 
اخلاصة بشراء األدوية تتم خارج إطار موازنة الوزارة كما أظهرت 

التقارير التي أعدتها مؤسسة أمان.

وفيما يلي بعض االقتراحات لتقليل هذه الفاتورة:

1. وضع نظام تامني صحي شامل يكون دور احلكومة فيه متركز 
على تأمني الرعاية األولية واإلشراف على سالمة التنفيذ ورعاية 

تأمني العائالت األقل حظا.

مرتفعة  أدوية  أية  وحذف  األساسية  األدوية  قائمة  مراجعة   .2
الثمن ولها بدائل من نفس العائلة العالجية تؤدي نفس الغرض. 

3. على وزارة الصحة حث املصانع احمللية على زيادة مساهمتها 
مصانع  تغطية  أن  حيث  األساسية  القائمة  أدوية  بتغطية 
القائمة(  أصناف  %40 من  تتجاوز  )ال  زالت متواضعة  ال  األدوية 
والتي متنع املصانع احمللية من  البيروقراطية  العوائق  وإزالة كل 

تسجيل أصناف جديدة.

4. تطبيق قرار وزير الصحة والصادر بتاريخ 16/1/2011 بتحديد 
بعض  أن  لوحظ  أنه  حيث   ،7.5% بـ  املستوردين  ربح  سقف 
بدول  األسعار  من  أعلى  أسعارها  املستوردة  الدوائية  األصناف 

اجلوار. 

نحو  الوزارة  هذه  موازنة  بلغت  االجتماعية:  الشؤون  وزارة   *
 5.9% نحو  2011، شكلت  العام  موازنة  في  دوالر  مليون   180.3
كالتالي:  املوازنة  هذه  وتوزعت  اجلارية.  النفقات  إجمالي  من 
 91% التشغيلية، ونحو  للنفقات  و1.6%  واألجور،  للرواتب   7.5%
و0.4%  االجتماعي،  الضمان  منافع  وهي  التحويلية  للنفقات 
للنفقات الرأسمالية. ويبلغ عدد املوظفني في هذه الوزارة نحو 

1500 موظف. 
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8. املصاريف التشغيلية

يتضح من اجلدول 4 أن املصاريف التشغيلية قد ارتفعت بشكل 
 72% ارتفعت بنسبة  2008 و2011؛ حيث  العامني  هائل ما بني 
)كانت 293 مليون دوالر في العام 2008، وقدرت بنحو 504 مليون 
قد  بذلك  التشغيلية  املصاريف  وتكون   .)2011 العام  في  دوالر 
زادت  إذ  اجلارية  النفقات  في  الزيادة  أضعاف  ثالثة  بنحو  زادت 
كما   .2008 بالعام  مقارنة   2011 العام  في   26% بنحو  األخيرة 
من  حصتها  ارتفاع  إلى  التشغيلية  املصاريف  في  الزيادة  أدت 
في   16.4% إلى   2008 العام  في   12% نحو  من  اجلارية  النفقات 
املصاريف  على  الضوء  تسليط  من  بد  ال  ولذلك   .2011 العام 
التشغيلية وتوزيعها حسب الوزارات وحسب مكوناتها اخملتلفة 

وفقاً للموازنة العامة 2011.

للنفقات  ونسبتها  التشغيلية  املصاريف  حجم   :4 جدول 
اجلارية في الفترة 2008-2011

القيمة )مليون دوالر(

2008200920102011

2,4392,8162,8403,072النفقات اجلارية

293466493504املصاريف التشغيلية

نسبة املصاريف التشغيلية 
إلى النفقات اجلارية

1216.517.416.4

 
املسؤولية:  مراكز  حسب  التشغيلية  املصاريف  توزيع   *
يتضح أن هناك 7 مراكز مسؤولية تستحوذ على معظم )82%( 
ووزارة   ،33% بنسبة  الصحة  وزارة  وهي:  التشغيلية،  املصاريف 
والعليم  التربية  ووزارة   ،14% بنسبة  الوطني  واألمن  الداخلية 
العالي بنسبة %11، وخدمة الدين العام14 بنسبة %7.5، ومكتب 
الرئيس15 بنسبة %7، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
املصاريف  باقي  وتتوزع   .4% بنسبة  والسفارات   ،5.4% بنسبة 

التشغيلية على مراكز املسؤولية األخرى وهي 43 مركزاً.

يوضح  اإلنفاق:  بنود  حسب  التشغيلية  املصاريف  توزيع   *
الشكل  1 أن املصاريف التشغيلية تتوزع كما يلي: %44.3 نفقات 
تنقل،  بدل  و9.7%  أخرى،  تشغيلية  نفقات  و37.7%  تشغيلية، 

و%6.4 إيجارات، و%1.8 سفر ومهمات رسمية:

وقد  دوالر  مليون   222 نحو  التشغيلية  النفقات  حجم  بلغ   -
نحو  أي   )36.6%( ثلثها  من  أكثر  على  الصحة  وزارة  استحوذت 
81.4 مليون دوالر، ووزارة الداخلية واألمن الوطني بنسبة 25.3% 
أي نحو 56 مليون دوالر، وخدمة الدين العام بنسبة %17 أي نحو 
38 مليون دوالر، وتوزع الباقي على الوزارات واملؤسسات األخرى. 
واالتصاالت،  والكهرباء،  املياه  من  التشغيلية  النفقات  وتتكون 
وإصالحات،  وصيانة  استهالكية،  ولوازم  ومواد  واحملروقات، 

14.  بلغ حجم خدمة الدين العام نحو 38 مليون دوالر توزعت بواقع 32 مليون دوالر 
فوائد قروض وعموالت داخلية، ونحو 6 ماليني دوالر فوائد خارجية. 

15. بلغت املصاريف التشغيلية ملكتب الرئيس نحو 35 مليون دوالر توزعت بواقع 
نحو 30 مليون دوالر مكتب الرئيس املركزي، ونحو 4 ماليني دوالر حملافظات الضفة 

الغربية وقطاع غزة، ونحو مليون واحد دوالر للهيئة العامة للشؤون املدنية. 

باستثناء النفقات التشغيلية خلدمة الدين العام فهي الفوائد 
على القروض الداخلية واخلارجية. 

نحو  النفقات  هذه  حجم  بلغ  األخرى:  التشغيلية  النفقات   -
مسؤولية  مراكز   4 وهناك   ،2011 العام  في  دوالر  مليون   189
وزارة  رأسها  على  النفقات،  هذه  أرباع  ثالثة  على  تستحوذ 
الصحة إذ استحوذت الصحة على نحو %40 من هذه النفقات 
منظمة  مؤسسات  ثم  دوالر،  مليون   75 نحو  حجمها  بلغ  إذ 
نحو  حجمها  بلغ  حيث   13% بنسبة  الفلسطينية  التحرير 
%12 حيث بلغ  25 مليون دوالر، ووزارة التربية والتعليم بنسبة 
أي نحو   11% الرئيس بنسبة  23 مليون دوالر، ومكتب  حجمها 
لم  أنها   2011 العامة  املوازنة  على  يؤخذ  ومما  دوالر.  مليون   21
تفصل ماهية هذه النفقات التشغيلية األخرى، مما يعد تراجعاً 
املوازنات  مبراجعة  ولكن  العامة.  املوازنة  شفافية  مستوى  في 
تكونت من  األخرى  النفقات  فإن هذه  العامة لسنوات سابقة 
اخلارج  العالج في  لوزارة الصحة هي  بالنسبة  بنداً، أهمها   57
الذي يشمل جميع النفقات التشغيلية األخرى املتعلقة بوزارة 
التربية والتعليم هي طباعة  الصحة. وأهمها بالنسبة لوزارة 

الكتب وطباعة االمتحانات وعمل اخمليمات الصيفية وغيرها.

دوالر،  مليون   48.6 نحو  البند  هذا  قيمة  بلغت  التنقل:  بدل   -
وهو عبارة عن بدل املواصالت التي تدفع ملوظفي القطاع العام 
احملافظات  بني  عملهم  مقر  إلى  سكنهم  أماكن  من  للتنقل 
والتعليم  التربية  وزارة  في  العاملني  عدد  لكبر  ونظراً  اخملتلفة، 
21 مليون  نحو  أي  النفقة  %44 من هذه  فقد استحوذت على 
دوالر، يليها وزارة الصحة بنسبة %14 أي بنحو 6.7 مليون دوالر. 

وتوزع باقي املبلغ على باقي مراكز املسؤولية. 

في  يظهر  يكن  لم  التنقل  بدل  بند  أن  هنا  بالذكر  وجدير 
النفقات التشغيلية وإمنا كان يظهر فقط السفر في مهمات 
من  جزء  هي  األساس  في  التنقل  مصاريف  أن  حيث  رسمية؛ 
الرواتب واألجور ملوظفي القطاع العام وليس جزءاً من النفقات 
التشغيلية. ولكن في املوازنة العامة 2011 ظهر هذا البند في 

املصاريف التشغيلية.

- اإليجارات: بلغت قيمة هذا البند نحو 32.2 مليون دوالر، ذهب 
و%17 منها  دوالر،  8 ماليني  نحو  أي  للسفارات  %27 منها  نحو 
 7% ونحو  دوالر،  مليون   5.5 نحو  أي  الوطني  واألمن  للداخلية 
للتربية والتعليم العالي أي نحو 2 مليون دوالر، ونحو %7 أيضاً 
لوزارة املالية، ونحو %5.5 ملكتب الرئيس أي نحو 1.8 مليون دوالر. 

 9.2 نحو  النفقة  هذه  قيمة  بلغت  رسمية:  ومهمات  سفر   -
مليون دوالر، أكبر حصة فيها هي لوزارة الداخلية واألمن الوطني 
إذ بلغت نسبتها نحو %21.6 أي نحو 2 مليون دوالر، يليها مكتب 
الرئيس بنسبة %3.4 ثم هيئة اإلذاعة والتلفزيون بنسبة 4.4%، 
 ،3% نحو  بنسبة  اخلارجية  والشؤون  املالية  وزارتي  من  كال  ثم 
وتوزع باقي املبلغ على مراكز املسؤولية األخرى بنسب تتراوح ما 

بني 0.7 إلى 1.8%. 

فبالنظر  التشغيلية؛  النفقات  ترشيد  مبجال  يتعلق  فيما  أما 
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يتعلق  ثلثها  فإن  املسؤولية  مراكز  حسب  النفقات  هذه  إلى 
دوالر  مليون   164.4 نحو  حصتها  بلغت  حيث  الصحة  بوزارة 
حوالي %46 منها تذهب لبند العالج في اخلارج )75 مليون دوالر(، 
وهذا بند هام جداً ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني؛ حيث 
والتي ال  الفئات احملرومة في اجملتمع،  أن يخدم  املفروض  أنه من 
تستطيع اإلنفاق على الصحة. ولكن كما سبق القول فإن هذا 
البند بحاجة إلى إعادة النظر فيه حتى يذهب إلى مستحقيه 
فعالً ومن شأن ذلك أن يسهم في دعم املوازنة العامة من جهة، 

وأن يحقق العدالة االجتماعية من جهة أخرى. 

أما النفقات التشغيلية املتعلقة بوزارة التربية والتعليم والتي 
الصعوبة خفضها بسبب  دوالر، فرمبا من  54 مليون  تبلغ نحو 
كثرة أعداد العاملني في التربية والتعليم من جهة، كما أنها 
وهم  العام  القطاع  موظفي  من  هامة  فئة  خلدمة  ضرورية 
التشغيلية  النفقات  خفض  الصعوبة  من  وكذلك  املعلمون. 
املتعلقة بوزارة الداخلية واألمن الوطني )72 مليون دوالر( لكثرة 
العام  الدين  بخدمة  يتعلق  فيما  أما  فيها.  العاملني  أعداد 

فسيتم احلديث عنها عند بند الدين العام. 

أما فيما يخص ترشيد النفقات حسب بنود اإلنفاق، فإن البند 
األبرز الذي يهم عامة الناس هو بند السفر في مهمات رسمية، 
وقد سبق توضيح قيمة هذا البند. وأن العمل على تخفيضه ال 
يسهم من ناحية مالية في تخفيض عجز املوازنة العامة، حيث 
تبلغ قيمته نحو 9.2 مليون دوالر أي ما نسبته %0.3 من النفقات 
قانون  92 في  املادة  البند هو  الصرف على هذا  أن  اجلارية، كما 
املوازنة العامة لسنة 1998 التي حددت اإلنفاق على السفر في 
فإن  شك  بال  ولكن  خارجية.  أو  داخلية  سواء  رسمية  مهمات 
وسيخلق  نفسي  انعكاس  له  البند  هذا  في  اإلنفاق  تخفيض 
السلطة  بقيام  وإحساسه  الشارع  رجل  لدى  إيجابياً  شعوراً 
القطاع  في  العاملني  من  كثير  لدى  “الترف”  مظاهر  بخفض 
السفر،  مبهام  اخلاص  النظام  تعديل  من  أيضاً  بد  وال  العام. 
في  اإلنفاق  وترشيد  املوظف،  على  اإليجابي  األثر  من  والتأكد 
هذا اجلانب من منطلق الظروف واملرحلة التي مير بها الشعب 

الفلسطيني. 

حسب  التشغيلية  للمصاريف  النسبي  التوزيع   :1 شكل 
بنود اإلنفاق للعام 2011

9. النفقات التحويلية:

تشمل النفقات التحويلية على الضمان االجتماعي واإلعانات 
ما  النفقات  هذه  متثل  عام  وبشكل  والتعويضات،  والتقاعد 
مواجهة  في  ملسؤوليتها  الفلسطينية  السلطة  تتحمله 
الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واالرتفاع 
املتسارع في نفقات الطوارئ واملساعدات االجتماعية، وخاصة 
مع االرتفاع املستمر في نسبتي الفقر والبطالة. ويبني اجلدول 
5 حجم هذه النفقات ونسبتها من النفقات اجلارية، فقد ارتفع 
إلى   2008 العام  دوالر في  634 مليون  النفقات من  حجم هذه 

835 مليون دوالر في العام 2011، أي بنسبة زيادة نحو 32%. 

للنفقات  ونسبتها  التحويلية  النفقات  حجم   :5 جدول 
اجلارية في الفترة 2008-2011

القيمة )مليون دوالر(

2008200920102011

2,4392,8162,8403,072النفقات اجلارية

634829705835املصاريف التحويلية

نسبة املصاريف التحويلية 
إلى النفقات اجلارية

2629.424.827.2

أن  يتضح  املسؤولية  مراكز  حسب  النفقات  هذه  وبتقسيم 
وزارة الشؤون االجتماعية قد استحوذت على %33 منها، وكانت 
حصة املتقاعدين نحو %22، ووزارة شؤون األسرى واحملررين 11% 
سيطرت  قد  مراكز  األربع  هذه  أن  أي   ،11% والتعليم  والتربية 
على أكثر من ثالثة أرباع النفقات التحويلية، وجميع هذه املراكز 
لها عالقة بالفئات التي حتتاج الدعم واملساعدة. ولذلك فعند 
التطرق ملوضوع إرشاد النفقات فإن من الصعوبة العمل على 
تخفيض هذه النفقات ألنها تشكل دور السلطة الفلسطينية 
في حتمل جزء من املسؤولية االجتماعية ودعم صمود الشعب 

الفلسطيني.

10. صافي اإلقراض

هو املبلغ التي تقوم بدفعه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
إسرائيل نيابة عن الهيئات احمللية الفلسطينية التي ال تسدد ما 
عليها من فواتير الكهرباء. وهذا البند خاص في املوازنة العامة 
ويعود  الفلسطينية.  األراضي  في  األوضاع  خصوصية  بسبب 
على  املواطنني  من  شريحة  قدرة  عدم  إلى  املبلغ  هذا  من  جزء 
دفع ثمن الكهرباء من جهة، وإلى انتشار ثقافة عدم الدفع إلى 
حد ما واتكال بعض البلديات على دفع السلطة الفلسطينية 
التي  املبالغ  بصرف  يقومون  وبالتالي،  الفواتير،  هذه  بدفع 
يحصلون عليها على مشاريع أخرى. وقد بدأ هذا البند بالظهور 
في موازنة العام 2003 إذ بلغ 173 مليون دوالر كما يبني جدول 6، 
واستمر بالتزايد حتى بلغ ذروته في العام 2007 حيث بلغ 535 
مليون دوالر. ويشكل ما يدفع عن قطاع غزة النسبة األكبير من 

صافي االقراض. 
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العامة  املوازنة  على  كبيراً  عبئاً  البند  هذا  لتشكيل  ونظراً 
باتخاذ  الفلسطينية  السلطة  بدأت  فقد  الفلسطينية 
رفع  خالل  من  بالدفع  املواطنني  تلزم  التي  الالزمة  اإلجراءات 
الوعي باملشكلة، وحث الهيئات احمللية على حتسني طرق اجلباية 
وغيرها. كما مت إصدار قراراً بقانون لتنظيم قطاع الكهرباء من 
أجل تطوير هذا القطاع وتشجيع االستثمار فيه وتوفير الطاقة 
نيسان  شهر  في  وذلك  معقولة،  بأسعار  املستهلكني  لكافة 
الكهرباء”  تنظيم قطاع  “مجلس  القانون  مبوجب  ونشأ   .2009
إلى  بالقطاع،  يتعلق  ما  كل  مراقبة  مهام  به  انيطت  الذي 
جانب مراجعة واقتراح تعرفة عادلة للكهرباء. ولقد أقر اجمللس 
وسلطة الطاقة منهجية جديدة لتسعير الطاقة الكهربائية 
يبدأ العمل بها في أواسط حزيران 2011. ويستند النظام اجلديد 
إلى تطبيق تعرفة موحدة للكهرباء ذات طابع تصاعدي: أي أن 
سعر الوحدة الكهربائية يزداد مع ازدياد االستهالك. ويهدف هذا 
اإلضافية  الكلفة  وحتميل  الفقراء  استهالك  دعم  إلى  النظام 
التي تستهلك كميات أكبر. كما مت  الشرائح األكثر حظاً  إلى 
تفضيل منطقة أريحا واألغوار مبعاملة خاصة. إضافة إلى ذلك 
كدعم  شيكل  مليون   70 مبلغ  تخصيص  الوزراء  مجلس  أقر 
يتم  أن  على  االولى.  السنة  في  الكهرباء  لشركات  وتعويض 

تقليص هذا الدعم بنسبة %25 سنوياً.

في  التحصيل  نسبة  ارتفاع  في  اإلجراءات  هذه  أسهمت  وقد 
الضفة الغربية إلى %85، وإلى نحو %30 في قطاع غزة. وقد جنم 
عن كل ذلك تخفيض نفقات صافي اإلقراض بشكل متسارع 
 ،2009 العام  دوالر في  355 مليون  إلى  لتصل   2007 العام  منذ 
وإلى 244 مليون دوالر في العام 2010، وإلى 126 مليون دوالر حتى 

نهاية الربع الثالث 2011. 

اجلدول 6: صافي اإلقراض في الفترة 2011-2003 )مليون دوالر(  

200320042005200620072008200920102011*

اإلنفاق 
اجلاري

124015281994142625672884292029232101

صافي 
اإلقراض

173157344376535447355244126

* حتى نهاية الربع الثالث 2011.

على  واضح  أثر  له  البند  هذا  قيمة  تخفيض  فإن  وبالتالي، 
العامة،  املوازنة  النفقات واملساهمة في تقليل عجز  تخفيض 
أو  الدخل  قليلة  الفئات  على  سلبي  تأثير  له  يكون  قد  ولكن 
احملرومة، ولكن بالعودة لكثير من تصريحات رئيس الوزراء فإنه 
يؤكد على أنه ال ميكن قطع الكهرباء عمن ال يستطيع الدفع، 
تعمل  أن  ذلك  ويتطلب  ذلك،  التأكيد على  استمرار  بد من  وال 
الهيئات احمللية على حتديد األشخاص الذين ال يستطيعون فعالً 
حتى  املالية  لوزارة  األسماء  هذه  ترفع  وأن  الكهرباء،  ثمن  دفع 

تسدد عنهم قيمة الفواتير. 

رابعاً: جانب اإليرادات:

1. الدين العام 

لاللتزامات  املسدد  غير  الرصيد  أنه  على  العام  الدين  يعرف 
احلكومية املباشرة وغير املباشرة، واملترتب على احلكومة دفعه 
تسديدا اللتزاماتها. وتقسم الديون من حيث مصادرها إلى ديون 
داخلية وأخرى خارجية. فالديون الداخلية هي التي يترتب على 
احلكومة دفعها لألفراد والشركات واملؤسسات بالعملة احمللية. 
واملؤسسات  لألفراد  الدولة  على  املترتبة  اخلارجية  الديون  أما 
استحقاقاتها  دفع  فيتم  األجنبية،  واحلكومات  والشركات 
بالعمالت األجنبية. ومتثل قضية الدين العام إحدى أهم املشاكل 
االقتصادية، وأصبح الدين العام يشكل أزمة عاملية، تعاني منها 
الدول النامية ومعظم الدول الصناعية، مع االختالف في درجة 

حدتها وقدرة الدول على استيعابها. 

وتزداد درجة احلساسية في االقتصاد الفلسطيني ألزمة الدين 
العام اخلارجي، نتيجة لعوامل عديدة، تتلخص في قلة أو عدم 
تنوع صادراته، وصغر قاعدة موارده، وقلة مدخراته، وعدم تطور 
أنظمته املالية، وحاجته إلى توسيع البنية التحتية وحتديثها، 
االحتالل  أوجدها  التي  املتعددة،  الهيكلية  االختالالت  وإصالح 
املديونية  أزمة  وتزداد  طويلة.  سنوات  مدى  على  اإلسرائيلي 
العامة الفلسطينية خطورة، في ظل السياسات اإلسرائيلية 
السلطة  على  إضافية  مالية  أعباء  يرتب  قد  مما  التدميرية، 
الوطنية، ويضعف من قدرتها على خدمة الدين العام اخلارجي. 
والداخلي؛  اخلارجي  االقتراض  إلى  الوطنية  السلطة  جلأت  وقد 
االلتزامات  ملقابلة  الفلسطينية،  العامة  املوازنة  إيرادات  لرفد 
الطارئة، من أجل التخفيف من آثار تلك السياسات على صمود 

املواطن الفلسطيني في أرضه.  

املترتبة  اآلثار  حول  االقتصاديني  بني  االختالف  من  الرغم  وعلى 
للدين العام على االقتصاد فإن هناك إجماعاً على أهمية اإلدارة 
خاصة  عليه،  املترتبة  األعباء  خفض  في  العام  للدين  الفعالة 
لدفع  النهائي  املالذ  هو  املستقبل،  في  الضرائب  فرض  وأن 
إدارة  أن  يعني  وهذا  العام.  الدين  على  املترتبة  االستحقاقات 

الدين العام تؤثر على مستقبل االقتصاد بشكل كبير. 

السليمة  املمارسات  أهمية  سابقة  جتارب  عدة  أبرزت  وقد 
إلدارة الدين العام ودور اإلدارة السليمة في تخفيف آثار الهزات 
االقتصادية واملالية في األسواق العاملية على االقتصاد الوطني. 
أن  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  دراسات  وتؤكد 
املمارسات اخلاطئة إلدارة الدين العام تؤدي إلى زيادة حساسية 
البنك  اقترح  وقد  واملالية.  االقتصادية  للصدمات  االقتصاد 
الدولي وصندوق النقد الدولي عددا من املبادئ التوجيهية؛ إلدارة 
املالية  للصدمات  االقتصاد  حساسية  من  واحلد  العام،  الدين 
إدارة  في  واملساءلة  الشفافية  املبادئ  هذه  أهم  ومن  الدولية. 
الدين العام، وتعني الشفافية في أبسط أشكالها وضوح أدوار 
الهيئات املسؤولة عن إدارة الدين وأهدافها ومسؤوليتها، وتعني 
املساءلة ضمان السالمة املالية حلسابات الهيئات املسؤولة عن 
إلى  الدين، وذلك من خالل إسناد مهمة تدقيق احلسابات  إدارة 
عن  العام  اإلفصاح  ثم  سنوي،  أساس  على  خارجيني  مدققني 

بيانات مراجعة احلسابات اخلاصة بعمليات إدارة الدين.16 

دراسة   .2005 )ماس(،  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد   .16
نقدية ملشروع قانون الدين العام الفلسطيني. رام اهلل-فلسطني. 
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الفلسطينية  املتزايد للسلطة  االعتماد   1 ويتضح من اجلدول 
العامة؛  املوازنة  في  املزمن  العجز  لتمويل  العام  الدين  على 
بالقرض اليوناني  وقد بدأ ذلك باللجوء إلى الدين اخلارجي بدءاً 
الذي بلغت قيمته 15 مليون دوالر في العام 1993 أي حتى قبل 
تأسيس السلطة الفلسطينية، ومن ثم توالى االعتماد عليها 
 2011 العام  الثالث من  الربع  حيث بلغت قيمتها حتى  نهاية 
1.12 مليار دوالر،  أكثر من نصف قيمة هذه القروض من  نحو 
املساعدات  القروض  هذه  ويتضمن  عربية  مالية  مؤسسات 
اخلاصة بصندوق االنتفاضة وصندوق االقصى وهي عمليا منح، 
قروض   14% ونحو  وإقليمية،  دولية  ثلثها من مؤسسات  ونحو 
ثنائية أي اقتراض السلطة الفلسطينية من دولة أخرى مباشرة 
وهي إيطاليا وإسبانيا واليونان والصني والسويد. أما حجم الدين 
الداخلي فقد بلغ نحو 828 مليون دوالر حتى نهاية الربع الثالث 
من العام 2011، معظمها )نحو %99( قروضاً من املصارف احمللية 
وبذلك فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي واخلارجي نحو 1.94 

مليار دوالر حتى نهاية الربع الثالث من العام 2011. 

فإنه  اخلارجي  الدين  على  املترتبة  اآلثار  يخص  فيما  أما 
خالل  من  تسدد  أن  بد  ال  ألنها  الالحقة؛  األجيال  سيتحملها 
في  تستخدم  لم  القروض  هذه  وأن  خاصة  الضرائب؛  فرض 
مشاريع إنتاجية حتقق دخول ميكن أن تساهم في تسديد هذه 
القروض. أما تأثير االقتراض من املصارف احمللية فإن له أثر على 
املوزنة العامة نفسها حيث أن تكلفته عالية مما يقلل من أثره 
في متويل العجز، كما أنه يؤدي إلى مزاحمة القطاع اخلاص مما 
يؤدي إلى تخفيف اآلثار املترتبة على تأثير اإلنفاق احلكومي في 

حتقيق النمو االقتصادي. 

2. املساعدات اخلارجية

والهامة  الرئيسية  املصادر  أحد  واملنح  املساعدات  شكلت 
مبكان  الصعوبة  من  والتي  الفلسطينية  السلطة  إليرادات 
بالعملية  املساعدات  هذه  ارتبطت  وقد  عنها،  االستغناء 
السياسية التي بدأت في العام 1993؛ بهدف خلق شعور لدى 
املواطنني بقطف ثمار السالم. وأخذت املساعدات الدولية منذ 
ذلك احلني تتدفق على الشعب الفلسطيني من جهات متعددة، 
عديدة،  وبشروط  متنوعة،  إنفاق  وألوجه  مختلفة،  وبقنوات 
استلمت  التي  اجلهات  يخص  فيما  أما  منتظمة.  غير  وبوتائر 
الفلسطينية  األولى السلطة  بالدرجة  هذه املساعدات فيأتي 
هذه  من  األسد  حصة  تلقت  حيث  اخملتلفة  مبؤسساتها 
املساعدات بنحو %87 من مجموع املساعدات، يليها املؤسسات 
األهلية بنسبة %8، ثم األونروا حيث حصلت على %5 من هذه 

املساعدات.17

املنح واملساعدات  الكبير على  7 مدى االعتماد  ويوضح اجلدول 
حيث  التطويرية؛  والنفقات  اجلارية  النفقات  من  كل  لتمويل 
العام  منذ  الفلسطينية  السلطة  استلمته  ما  مجموع  بلغ 
1995 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2011 نحو 12.2 مليار 
دوالر، منها نحو 9.33 مليار دوالر لدعم املوازنة ونحو 2.8 مليار 
تقدمي  ارتهان  مدى  ويتضح  التطويرية،  النفقات  لدعم  دوالر 
هذه املساعدات للظروف السياسية واالقتصادية التي متر بها 

األراضي الفلسطينية.

17. معهد ماس، 2005. نحو توظيف أجنع للمساعدات اخلارجية املقدمة للشعب 
الفلسطيني. 

 19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011*

صافي إيرادات 
75072882987195198812231032100714031719146026533331290329682420.7املوازنة

مساعدات 
خارجية 

لدعم املوازنة
1358334205453347126135334973810121763135511321057.2

نسبة 
املساعدات 
إلى صافي 

اإليرادات

1811.44.10.20.05.543.645.625.925.220.350.538.152.946.738.143.7

اإلنفاق 
190242259236242000360287281310215126273129.9التطويري

نسبة إلنفاق 
التطويري 
إلى صافي 

اإليرادات

25.333.231.227.125.40.00.00.03.60.016.719.211.76.54.39.25.4

نسبة دعم 
املوازنة 
واإلنفاق 

التطويري 
إلى صافي 

اإليرادات

43.344.635.327.325.45.543.645.629.525.237.069.849.859.451.047.349.0

*: حتى نهاية الربع الثالث من العام 2011.

جدول 7: حجم املنح واملساعدات املقدمة للموازنة العامة ونسبتها من صافي اإليرادات في الفترة 1996-2011
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فمع بداية تأسيس السلطة الفلسطينية وفي الفترة -1994
على  السلطة  مساعدة  بهدف  املساعدات  تقدمي  مت   1999
النهوض ومساعدتها في االعتماد على املوارد احمللية، واستخدام 
االنتفاضة  فترة  في  ولكن  التطويري.  لإلنفاق  املساعدات  هذه 
2002-2000 وما شهدته من حصار وممارسات إسرائيلية ووقف 
احلكومية  النفقات  وزيادة  احمللية،  املورد  وهبوط  املقاصة  حتويل 
فقد مت اللجوء إلى املساعدات الدولية لإلنفاق اجلاري للموازنة؛ 
حيث ارتفعت من 54 مليون دوالر في العام 2000 إلى 471 مليون 
دوالر في 2002. أما في الفترة 2005-2003 فقد بدأت السلطة 
للضغوط  نتيجة  املالي؛  اإلصالح  نحو  بالتوجه  الفلسطينية 
أسرع من  النفقات بصورة  في  الزيادة  استمرت  ولكن  الدولية، 
اإليرادات احمللية؛ وبالتالي استمر االعتماد على املساعدات حيث 
إلى  وارتفعت   2003 العام  في  دوالر  مليون   261 قيمتها  بلغت 
349 مليون دوالر في العام 2005 مشكلة نحو خمس اإليرادات 
احمللية. أما في العامني 2006 2007- وعقب جناح حركة حماس 
وانخفاض  املقاصة  حتويل  في  إسرائيل  وتباطؤ  االنتخابات  في 
ليبلغ  املساعدات  هذه  حجم  تضاعف  فقد  الضرائب  حتصيل 
738 مليون دوالر في العام 2006 وليقفز عن مليار دوالر في العام 
2007. وقد بلغ حجم هذه املساعدات إلى الذروة في العام 2008 
إذ بلغت نحو 1.8 مليار دوالر لدعم املوازنة ونحو 215 مليون دوالر 

لإلنفاق التطويري. 

ليس  الفلسطينية  السلطة  أن  إلى  سبق  ما  كل  ويؤشر 
لذلك  تعد  أن  دون  واملساعدات  املنح  عن  التخلي  بإمكانها 
اإلعداد الكامل، سيما وأن واقع احلال يقول دائماً هل من مزيد؛ 
فعلى الرغم من تضاعف حجم املساعدات في العامني 2006 
و2007 إال أن خطة اإلصالح والتنمية التي قدمت ملؤمتر املانحني 
املساعدات  قطع  »أدى  أن  اعتبرت   17/12/2007 في  باريس  في 
الدولية عنا في العامني 2006 و2007  إلى أزمة مالية أسهمت 
بالسلطة  العام  قطاعنا  وموظفي  مواطنينا  ثقة  زعزعة  في 
 5.6 املانحني  من  اخلطة  هذه  وطلبت  الفلسطينية«.  الوطنية 
مليار دوالر لألعوام الثالثة 2010-2008. على أن يأتي منها 1.361 
دوالر  مليون  و427   2008 العام  في  اجلارية  للنفقات  دوالر  مليار 
هذه  من  وصل  فقد   4 اجلدول  يبني  وكما  التطويرية.  للنفقات 
4.25 مليار لإلنفاق اجلاري، و614  الثالثة  املساعدات في األعوام 
لإلنفاق  املساعدات  جاءت  وقد  التطويري.  لإلنفاق  دوالر  مليون 
اجلاري في العام 2008 أكثر مما هو متوقع بنحو 402 مليون دوالر، 
وكذلك املساعدات في العام 2009 جاءت مرتفعة بأكثر مما هو 
متوقع بنحو 27 مليون دوالر، في حني أن املساعدات للعام 2010 
النفقات  أما  دوالر.  مليون   118 بنحو  متوقع  هو  مما  أقل  جاءت 
التطويرية فقد جاءت أقل مما هو متوقع لها بنحو مليار دوالر، إذ 

لم يصل سوى %37 مما هو متوقع. 

املساعدات  على  والتنمية  اإلصالح  خطة  اعتماد  من  وبالرغم 
واملنح، إال أن خطاب املوازنة العامة للعام 2011 نص على: »يتمثل 
التقدم نحو حتقيق االستدامة املالية، وتخفيض االعتماد على 
املبذول  الوطني  اجلهد  مكونات  أهم  أحد  اخلارجية  املساعدات 
في  نص  كما  فلسطني«،  دولة  لقيام  الوطنية  اجلاهزية  إلجناز 
خالل  الفلسطينية  السلطة  متكنت  »فقد  على:  آخر  موقع 
السنوات الثالث املاضية من تقليص االعتماد على املساعدات 

غير عرضة  اقتصادي  منو  استراتيجية  تبني  اخلارجية من خالل 
للتأثر بالقيود االقتصادية ومن خالل جهد جاد لضبط اإلنفاق«. 
وبالرغم من هذه السياسة املعلنة إال أن املوازنة العامة للعام 
املساعدات  من  دوالر  مليون   967 إلى  بحاجة  أنها  رأت   2011
أضيف  وإذا  اإليرادات،  من   45% نحو  نسبته  ما  أي   2011 للعام 
اإليرادات  ثلثي  نحو  فإن  التطويري  لإلنفاق  املقدمة  املنح  إليها 
يعتمد على املنح واملساعدات اخلارجية. وعلى أرض الواقع وحتى 
نهاية الربع الثالث من العام 2011 فقد جاء حجم املساعدات 
اخملصص لإلنفاق اجلاري أعلى مما هو متوقع للعام كله بنحو 90 
ربع املساعدات  يقارب  دوالر، في حني لم يصل سوى ما  مليون 

املتوقعة لإلنفاق التطويري. 

لإلنفاق  اخملصصة  املساعدات  أن   7 اجلدول  من  يتبني  باحملصلة 
إلى   2008 العام  في  دوالر  مليار   1.763 من  تراجعت  قد  اجلاري 
أي   ،2011 العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  دوالر  مليار   1.06
مبقدار 675 مليون دوالر، وقد عملت احلكومة على تعويض هذا 
النقص بشكل رئيس من خالل الدين العام وبالذات باالقتراض 
من املصارف احمللية؛ فقد ارتفع إجمالي الدين العام من نحو 1.4 
مليار دوالر في العام 2008 إلى 1.94 مليار دوالر حتى نهاية الربع 
الثالث من العام 2011، أي أن الدين العام قد ساهم في تعويض 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  املساعدات.  انخفاض  من   80% نحو 
من  باالستدانة  االستمرار  تستطيع  ال  الوطنية  السلطة  أن 
القطاع املصرفي إلى ما ال نهاية. إذ أن قانون الدين العام حدد 
في املادة 30 منه سقفاً على الدين العام )%40 من الناجت احمللي 

اإلجمالي(. 

لتمويل  الداخلي  العام  الدين  على  االعتماد  طريقة  وسلبيات 
املوازنة العامة، تتمثل في انها عالية التكلفة وال تشكل حالً 
نهاية  القروض في  أن هذه  العامة، كما  املوازنة  لتمويل  جذرياً 
املطاف ال بد أن تسدد من خالل دافعي الضرائب. كما أن لها آثار 
قوية للغاية على االستثمار من خالل مزاحمة القطاع اخلاص 
في احلصول على االئتمان وبالتالي رفع سعر الفائدة، وتقليص 

القروض املتاحة امام االستثمار اخلاص.

إسهامها  لها  يحسب  فإنه  املساعدات  لتأثير  بالنسبة  أما 
امللحوظ في متويل العجز املزمن والكبير في املوازنة اجلارية في 
العشر سنوات األخيرة، إذ بلغت مساهمتها في بعض السنوات 
التمويل من  نحو نصف اإليرادات الصافية. وما ينجم عن هذا 
تأثيرات إيجابية على األداء االقتصادي الكلي. ومساهمتها في 
اخلدمات  تقدمي  استمرار  لضمان  الضرورية  املالية  املوارد  توفير 
وال  الصحية(،  والرعاية  )كالتعليم  األساسية  االجتماعية 
سيما ذوي الدخل احملدود منهم من قبل العديد من املؤسسات 
املرحلة  في  وخصوصاً  سواء،  حد  على  واألهلية  الرسمية 
ذاتها  عليها  االعتماد  تقليل  في  إخفاق  هناك  ولكن  األخيرة. 
لصالح عجلة النمو الذاتي. بل على العكس من ذلك، ميكن أن 
تكون هذه املساعدات قد ساهمت ولو بشكل غير مقصود في 
حتمل أعباء إعادة اإلحتالل اإلسرائيلي ملناطق السلطة. وفشلت 
اإلسرائيلية  السياسة  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  إزالة  في 
العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وفي تعزيز فرص االقتصاد 
لنظيره  القسرية  التبعية  من  االنعتاق  في  الفلسطيني 
اإلسرائيلي، وفي متكني اجملتمع الفلسطيني من حتقيق التنمية 

الشاملة املستدامة.

اختيار  يخص  فيما  خيارين  أمام  وكأننا  يبدو  ذلك  على  بناء 
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االعتماد  أو  اخلارجية  املساعدات  على  االعتماد  في  االستمرار 
على الدين العام:

- أن تكون السلطة الفلسطينية مجبرة على التخلي التدريجي 
إلى  اللجوء  بد  ال  احلالة  هذه  وفي  اخلارجية،  املساعدات  عن 
املصادر األخرى وحتمل تبعاتها املالية، وفي ذلك سيكون حتميل 
عبئاً إضافياً إلى املوازنة العامة بقيمة خدمة الدين العام وهو 
نحو 38 مليون دوالر كما سبق ذكره، وسيؤول ذلك في احملصلة 

إلى زيادة االيرادات احمللية من الضرائب املباشرة وغير املباشرة.

على  االعتماد  في  مخيرة  الفلسطينية  السلطة  تكون  أن   -
على  االعتماد  من  بد  ال  احلالة  هذه  وفي  اخلارجية،  املساعدات 
املساعدات اخلارجية ألن أثرها املالي إيجابي على املوازنة العامة. 
مع األخذ بعني االعتبار أن املساعدات الدولية قد ال تستمر إلى 
األبد، وبالتالي يجب أن ال تبقى عنصراً دائماً وثابتاً في االعتماد 
إليها باعتبارها  النظر  العامة، بل يجب  املوازنة  عليها لتمويل 
ممكنة  درجة  أقصى  بذل  تستوجب  مضمونة  وغير  مؤقتة  أداة 
من احلكمة والكفاءة في استغاللها عند توفرها، مع مواصلة 
البحث عن السبل الكفيلة بالتخلص من االعتماد عليها في 
يوم ما، وقد أكد على ذلك خطاب املوازنة العامة مرات عديدة.  

3. اإليرادات احمللية

ضريبة  ومنها  الضريبية  اإليرادات  من  اإليرادات  هذه  تتكون 
الدخل، واإليرادات غير الضريبية، وبشكل عام تشكل اإليرادات 
اإليرادات،  صافي  من  أقل  أو   40% السنوات  معظم  في  احمللية 

واجلزء املتبقي من صافي اإليرادات يأتي من إيرادات املقاصة.  

1. ضريبة الدخل 

في  العاملة  والشركات  األفراد  على  املفروضة  الضريبة  وهي 
باريس  اتفاقية  من   5 املادة  على  وبناًء  الفلسطينية،  األراضي 
االقتصادية فإن للسلطة الفلسطينية الصالحية الكاملة في 
التحكم بهذه الضريبة. وتشير البيانات إلى أن ضريبة الدخل 
لم متثل سوى نسبة %7 من إجمالي اإليرادات احمللية في املوازنة 
بالسلطة  تعصف  التي  املالية  لألزمة  ونظراً   .2010 العامة 
الفلسطينية فقد سعت إلى زيادة اإليرادات الضريبية من خالل 
وفي   ،2011 للعام  الدخل  ضريبة  بشأن  بقانون  القرار  إصدار 
البداية لم تسع إلى رفع معدالت الضريبة، ولكن أساساً عبر 
توسيع القاعدة الضريبية وتركت الشرائح والنسب الضريبية 
األساسية على حالها )وإن حتول حسابها إلى عملة الشيكل(: 
من 40-1 ألف شيكل: نسبة %5. من 80-40 ألف شيكل: نسبة 
%10. أعلى من 80 ألف شيكل: نسبة %15. وظل معدل الضريبة 

على الشركات وما شابهها على حاله، 15%. 

وقد ثارت احتجاجات ضد مشروع القرار قبل نشره من القطاع 
العاديني. ومتثلت وجهة نظر احملتجني في أن  اخلاص ومن األفراد 
هذه  في  املواطنني  على  إضافية  مالية  أعباًء  يفرض  القانون 
بقانون  القرار  أن  االحتجاج  نقاط  ومن ضمن  الصعبة.  األوقات 
يساوي بني األفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي اخلاضع للضريبة 
80 ألف شيكل وبني الشركات التي قد تصل أرباحها إلى ماليني 
بإضافة  الشرائح  تعديل  إلى  الوزراء  حدا مبجلس  مما  الشواقل. 
ألف   125 وحتى  شيكل  ألف   80 من  وهما  أخريني  شريحتني 

شيكل نسبة الضريبة %15، ومن 125 ألف شيكل وحتى 200 
ألف شيكل بنسبة %22.5، وما زاد عن 200 ألف شيكل بنسبة 
العمل بهذا  العمل على وقف  %30. وناشدت مختلف اجلهات 
القرار بقانون مثل القطاع اخلاص والنقابات ومجموعة العمل 
الذي  احلوار  وبعد  التشريعي،  اجمللس  في  املالي  بالشأن  اخلاصة 
احلد  حتديد  على  االتفاق  مت  القطاعات،  عن  ممثلون  فيه  شارك 

األعلى للشرائح %20 وإلغاء شريحة 30%. 

2. اإليرادات غير الضريبية 

أو  الوطنية  للسلطة  اململوكة  الشركات  من  األرباح  وتشمل 
املساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك 
واملصادرات  والغرامات  اخملتلفة  الرخص  ورسوم  اإلدارية  الرسوم 
واإليرادات غير الضريبية األخرى. وتشكل هذه اإليرادات باملتوسط 
نحو %17 من إجمالي اإليرادات احمللية. وهناك مأخذين رئيسني 

فيما يخص هذه اإليرادات:

- أن هذه اإليرادات ال تظهر تفاصيلها في كل املوزانات العامة 
بهذه  جدول  ظهر  وإمنا  الفلسطينية،  السلطة  قدمتها  التي 

اإليرادات في بعض املوازنات. 

- أن هذه اإليرادات عندما تظهر فإنها ال تشمل بعض اإليردات 
صندوق  وأرباح  للبترول،  العامة  الهيئة  أرباح  مثل  الهامة 
فيها  تساهم  التي  الشركات  وأرباح  الفلسطيني،  االستثمار 
السلطة الفلسطينية، وإيرادات الهيئة العامة للتبغ، وإيرادات 
إليرادات  هاماً  مصدراً  اإليرادات  هذه  وتشكل  النقد.  سلطة 
العامة  املوازنة  في  إظهارها  وينبغي  الفلسطينية،  السلطة 

باعتبارها كشف حساب للسلطة الفلسطينية. 

وبالتالي، فإن عدم إظهار هذه اإليرادات في املوازنة العامة ينزل 
من سقف الشفافية في املوازنة العامة من جهة، ومن جهة 

أخرى فإنه يحرم املوازنة العامة من بعض اإليرادات.

3. إيردات املقاصة

نيابة عن  الذي تقوم إسرائيل بجبايتها  اإليرادات  وهي مجموع 
ويتم  االقتصادي.  باريس  اتفاق  حسب  الفلسطينية  السلطة 
حتصيل هذه اإليرادات وحتويلها للسلطة الفلسطينية بعملة 
أنواع من  ثالثة  املقاصة من مجموع  إيرادات  وتتكون  الشيكل. 

املدفوعات: 

العمال  أجور  على  الدخل  ضريبة  وهي  املباشرة:  الضرائب   .1
أن تقوم  باريس على  اتفاقية  في إسرائيل واملستوطنات، تنص 
عمال  من  احملصلة  الدخل  ضرائب  من   75% بتحويل  إسرائيل 
الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل، وكامل ضريبة الدخل 

احملصلة من العمال الذين يعملون في املستوطنات.

وضرائب  املضافة  القيمة  ضريبة  املباشرة:   غير  الضرائب   .2
الشراء وأية ضرائب أو رسوم أخرى تترتب على التبادل التجاري 

بني إسرائيل والضفة والقطاع حصراً. 

فيما يتعلق بضريبة القيمة املضافة، فإنه يسري في فلسطني 
 .1963 لسنة   16 رقم  احمللية  املنتجات  على  الرسوم  قانون 
2 منه، يطبق القانون على كافة البضائع واملواد  ومبوجب املادة 
يتم صنعها محليا  والتي  آخر،  أي غرض  أو  لالستهالك  املعدة 



14

كليا أو جزئيا. ويتم حتديد فئات ونسب الرسوم مبوجب أنظمة 
تفرض  الرسوم  أن  القانون  من  ويتضح  القانون.  مبوجب  تصدر 
القانون  هذا  تعديل  مت  وقد  النهائية.  بصورتها  السلعة  على 
 1976 لسنة   658 رقم  اإلسرائيلي  العسكري  باألمر  السابق 
املنتجات  واملكوس على  اجلمركية  الرسوم  قانون  تعديل  بشأن 
سواء  الرسوم  فرض  يتم  األمر،  هذا  ومبوجب  وتعديالته.  احمللية 
على السلع أو على اخلدمات أو على البضائع املستوردة. إضافة 
إلى ذلك يتم فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل اإلنتاج 

بدال من فرضها على املنتج النهائي، كما هو احلال في القانون.

ثم جاء اتفاق باريس االقتصادي ونظم ما يتعلق بهذه الضريبة 
املادة  ألحكام  ووفقاً  وإسرائيل،  الفلسطينية  السلطة  بني 
اإلسرائيلية  الضرائب  دوائر  تقوم  باريس  بروتوكول  من   )6( رقم 
بجباية ضريبة القيمة املضافة وغيرها، وحتويلها إلى السلطة 
الفلسطينية في مرحلة الحقة بعد اقتطاع نسبة %3 منها بدل 
املضافة على جميع صفقات  القيمة  وتفرض ضريبة  خدمات. 
مشتريات  خصم  )بعد  محلياً  املنتجة  واخلدمات  البضائع 
البضائع الوسيطة( باستثناء البضائع املعدة للتصدير وخدمات 
السياحة والفواكه واخلضار. ويجوز للسلطة الفلسطينية أن 
تعمل على تعديل نسبة هذه الضريبة مبقدار نقطتني مئويتني 

زيادة أو نقصان. 

كما بينت املادة رقم )6( شروط إجراء املقاصة بني دوائر الضرائب 
اإلسرائيلية ودوائر الضرائب الفلسطينية. وتستند هذه الشروط 
إثبات. ويجتمع ممثلون عن اجلانبني  على فاتورة املقاصة كسند 
في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب لآلخر قائمة 
بالفواتير لديه إلجراء املقاصة بينهما، على أن تسوى املطالبات 
في غضون ستة أيام من االجتماع. ومن اجلدير بالذكر أنه نظراً 
بتوفير  النص  بحسب  مشروطة  الفلسطينية  املطالبة  ألن 
الفلسطيني  املستهلك  أو  التاجر  قيام  فإن  املقاصة،  فاتورة 
بالتغاضي عن تسليم فاتورة املقاصة للدوائر الضريبية اخملتصة 
في منطقته يكلف خزينة السلطة الوطنية مقدار الضرائب 

على هذه الفاتورة. 

الضفة  مستوردات  على  املباشرة  غير  والضرائب  اجلمارك   .3
مثل  إسرائيل(  )عبر  اخلارجي  العالم  من  غزة  وقطاع  الغربية 

اجلمارك والرسوم وضرائب الشراء وغيرها. 

تنص الفقرة 15 من املادة 3 من بروتوكول باريس على أن كافة 
اإليرادات املتحصلة من اجلمارك وضرائب االستيراد على السلع 
املستوردة من اخلارج، عن طريق املعابر اإلسرائيلية، يجب أن حتول 
الوطنية  السلطة  مناطق  كانت  طاملا  الوطنية  السلطة  إلى 
الفلسطينية هي املقصد النهائي لهذه الواردات. هذا حتى لو 
قام مستوردون إسرائيليون باالستيراد شريطة أن يذكر بوضوح 
هو  املستوردات  لهذه  النهائي  املقصد  أن  االستيراد  وثائق  في 
أراضي السلطة الوطنية. ويتم تخليص هذا اإليراد خالل ستة 

أيام عمل من يوم جباية ضرائب االستيراد والرسوم املذكورة. 

ويجدر االنتباه إلى أن التسويات الضريبية التي تتم على حركة 
التبادل التجاري ما بني االقتصاد الفلسطيني والعالم اخلارجي، 
عبر إسرائيل، تعتمد على البيان اجلمركي كسند إثبات وليس 
للتبادل  إثبات  هي  املقاصة  فاتورة  أن  إذ  املقاصة.  فاتورة  على 
التجاري ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وإسرائيل 

إثبات  في  دوره  فينحصر  اجلمركي  البيان  أما  ثانية،  جهة  من 
إسرائيل  تقوم  التي  املباشرة  غير  والضرائب  اجلمارك  إيرادات 

بجبايتها على املستوردات الفلسطينية.

64- بنحو  املقاصة  ايرادات  ساهمت  فقد   8 اجلدول  وحسب 
%70 خالل السنوات األخيرة. ويتضح من اجلدول أن حجم هذه 
مرتفعا   ،2010 العام  في  دوالر  مليار   1.2 نحو  بلغ  قد  اإليرادات 
مبقدار %13 عن السنة السابقة، نتيجة ارتفاع ضريبة احملروقات 
بنسبة  االستيراد(  زيادة  )نتيجة  اجلمارك  وايرادات   ،22% بنسبة 
ثلث  بنسبة  تساهم  احملروقات  ضريبة  أن  أيضاً  ويالحظ   .12%

ايرادات املقاصة، وتساهم عوائد اجلمارك بثلث آخر.

نظراً  كبيرة  مالية  خسارة  الفلسطينية  السلطة  وتتكبد 
يدفعها  التي  املباشرة  غير  الضرائب  كافة  تسترجع  ال  ألنها 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  املستهلكون 
على السلع التي يستهلكونها. على سبيل املثال ال تسترجع 
على  دفعها  يتم  التي  املشتريات  ضرائب  الوطنية  السلطة 
السلع والبضائع التي يتم شراؤها من إسرائيل )ما عدا ضريبة 
احملروقات(. كذلك ال حتصل السلطة الوطنية على اجلمارك التي 
تدفع على البضائع األجنبية التي تستورد أوالً إلى إسرائيل ثم 
بالطبع  هذا  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  إلى  تصديرها  يعاد 
من  وغيرها  قيمة مضافة  )ضريبة  الكبيرة  اخلسائر  جانب  إلى 
الغربية  الضفة  الضرائب غير مباشرة( على مشتريات سكان 
وقطاع غزة املباشرة من إسرائيل والتي ال يتم توثيقها بفواتير.

للضرائب  املالي  التسرب  لهذا  التقديرات  من  العديد  هناك 
الفلسطينيني  املستهلكني  قبل  من  املدفوعة  املباشرة  غير 
واحملجوزة من قبل إسرائيل؛ إذ يقدر ما بني 130 إلى 200 مليون 
دوالر سنوياً باستثناء حساب املبالغ الضائعة بسبب املشتريات 
املباشرة )دون فواتير( للمستهلكني والتجار في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. من هنا فإنه يتوجب على السلطة الفلسطينية 
بذل اجلهود الكافية واستخدام الضغط الدولي على إسرائيل 

لتحصيل هذه املبالغ. 

جدول 8: إيرادات املقاصة )مليون دوالر(

200820092010البند

1,1371,0901,233إيرادات املقاصة*

368.3386.6434.2ضريبة اجلمارك

385.3336.5379.7ضريبة القيمة املضافة

3.63.73.8ضريبة الشراء

344.3358.3437.4ضريبة احملروقات

0.015.40.4ضريبة الدخل

20.82.63.2أخرى

إيرادات املقاصة بالنسبة إلى إجمالي 
اإليرادات احمللية في املوازنة )%(

647067
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خامساً: التوصيات

التوصيات  اقتراح  ميكن  فإنه  السابق،  التحليل  من  انطالقاً 
التالية: 

الُلحمة  استعادة  إن  الداخلي:  االنقسام  إنهاء  أهمية   .1
الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية سوف يسهل إعادة 
النظر في السياسات واإلجراءات، وجتعل من ذلك عمال مشروعا 
وأكثر دميومة مبباركة جميع األطراف عليه واعتماده والسير به 
مصحوبا  الوطنية  املصلحة  يخدم  قراراً  أو  سياسة  باعتباره 
برغبة التطبيق وبإرادة سياسية تيسر تنفيذ هذه السياسات 
الناحية  من  اإليجابية  اآلثار  عن  فعدا  الالحقة.  واإلجراءات 
ومباشرة  إيجابية  آثاراً  له  فإنه  االنقسام  إلنهاء  السياسية 
أداء القطاع اخلاص من جهة، وعلى رفد املوازنة باإليرادات  على 

املتعلقة بقطاع غزة.  

2. إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية اخملتلفة بشكل 
مدروس ومنهجي. وهذا يتطلب توفير اإلرادة السياسية ملنظمة 
واألحزاب  والقوى  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  التحرير 
أو  والوزارت  املؤسسات  دمج  بشأن  اجلازمة  السياسة  لهذه 
املدى  على  يسهم  أن  ذلك  شأن  ومن  احلاجة،  حسب  إزالتها 
البعيد في تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة. 
غير  املؤسسات  عدد  حتديد  الضروري  من  السياق  هذا  وفي 
العالقة  ذات  الوزارات  في  دمجها  واملطلوب  الضرورية  الوزارية 
تضمن  مباشرة  بطريقة  الوزراء  مبجلس  منها  املتبقى  وربط 
وجود مرجعية ورقابة مباشرة عليها، إضافة إلى ضرورة العمل 
تخطيط  إلى  املستند  احلكومية  املؤسسات  أداء  حتسني  على 

استراتيجي. 

باريس  اتفاق  تعديل  على  للعمل  املمكنة  اجلهود  بذل   .3
االقتصادي، مبا يشمل إعادة النظر فيما يتعلق بتحكم السلطة 
كاهل  تثقل  ألنها  املضافة؛  القيمة  بضريبة  الفلسطينية 
للتهرب  واسعاً  مجاالً  تعد  أنها  كما  جهة،  من  املستهلكني 

الضريبي من قبل املكلفني. 

الكافية  اجلهود  بذل  الفلسطينية  السلطة  على  يتوجب   .4
كافة  لتحصيل  إسرائيل  على  الدولي  الضغط  واستخدام 
الضرائب غير املباشرة التي يدفعها املستهلكون الفلسطينيون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة على السلع التي يستهلكونها.

5. تعزيز املشاركة اجملتمعية في رسم السياسات ووضع اخلطط 
التنموية والطارئة، كما أنه من الضروري إيجاد األدوات الكفيلة 
املوازنة  نقاش مسودة  أوسع في  ملشاركة شعبية وجماهيرية 
مؤسسات  تلعب  وقد  إقرارها،  وأثناء  قبل  للسلطة  العامة 
اجملتمع املدني دوراً هاماً في حتقيق ذلك بالتعاون مع وزارة املالية 
القرارات  في  العالقة  ذات  اجلهات  وإشراك  التشريعي.  واجمللس 

املتعلقة باستخدام أدوات السياسة املالية. 

6. توحيد البيانات املتعلقة بعدد املوظفني العموميني حيث أن 
هناك خالف بني ما ينشره اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

وبني ما تنشره وزارة املالية. 

7. العمل على ضبط التعيني في القطاع العام، وإعادة هيكلة 
توزيع  إعادة  على  العمل  بغية  العام؛  القطاع  في  التوظيف 
الوزارات  تفعيل  إلى  يؤدي  مما  بينهم.  تنقالت  وإجراء  املوظفني 
ومن  عليهم،  والتسهيل  املواطنني  مع  االحتكاك  ذات  والدوائر 
ناحية أخرى العمل على زيادة اإلنتاجية حتى في الوزارات التي 
سيتم النقل منها. خاصة وأن قانون اخلدمة املدنية يتيح ذلك. 
الذين  الوهمي  املوظف  ظاهرة  استمرار  إنهاء  على  والعمل 
مؤسسات  في  اخلدمة  إطار  خارج  وهم  رواتبهم  يستلمون 
من  العديد  قيام  معاجلة  العمل  وكذلك  اخملتلفة،  السلطة 
ملستشارين  عقود  توقيع  في  العامة  واملؤسسات  الوزارات 
وخبراء برواتب ضخمة ومبالغ فيها ويتطلب ذلك الشفافية في 
توظيفهم واإلعالن عن ذلك في الصحف وكذلك قيمة الراتب 
املقترح للوظيفة، كما أنه ال تزال عملية ترقية كبار املوظفني 
تفتقد إلى سياسة واضحة تضمن حتقيق النزاهة والشفافية 
بني  األشخاص  حركة  استمرار  ذلك  على  وزد  األمر،  هذا  في 

القطاع العام والقطاع اخلاص دون ضوابط أو رقابة. 

اجملال  وفتح  األمنية،  األجهزة  في  احلقيقيني  العاملني  8. حصر 
وموازناتها،  واقعها  حول  أساسية  معلومات  على  للحصول 
أركان  هيئة  مثل  األجهزة  هذه  يجمع  قيادي  جسم  وتأسيس 
أو مجلس أمن قومي ما يعزز جهة مرجعية ومساءلة. كما أن 
الترقيات التلقائية في األجهزة األمنية، تؤدي إلى تضخم أعداد 

املوظفني في الرتب العليا مما يضاعف من فاتورة قطاع األمن.

9. إن تخفيض قيمة صافي اإلقراض خطوة إيجابية لتخفيض 
العامة،  املوازنة  عجز  تقليل  في  واملساهمة  العامة  النفقات 
الدخل  قليلة  الفئات  على  سلبي  تأثير  له  يكون  قد  ولكن 
تعمل  أن  ذلك  ويتطلب  نسيانها،  عدم  يجب  التي  احملرومة  أو 
الهيئات احمللية على حتديد األشخاص الذين ال يستطيعون فعالً 
حتى  املالية  لوزارة  األسماء  هذه  ترفع  وأن  الكهرباء،  ثمن  دفع 
تسدد عنهم قيمة الفواتير، كما تعهد بذلك رئيس الوزراء أكثر 

من مرة. 

النفقات احلكومية؛ بحيث  النظر في سياسة توزيع  10. إعادة 
تسهم  حتى  االجتماعية،  اخلدمات  على  اإلنفاق  زيادة  يتم 
إيالء  يتطلب  مما  االجتماعي.  التوازن  املالية في خلق  السياسة 
الفقراء  شريحة  متس  كونها  أكبر  اهتماماً  القطاعات  هذه 
دعم  سياق  في  يأتي  اجملاالت  هذه  في  اإلنفاق  أن  كما  بالذات، 

الصمود، وتعزيز اجلبهة الداخلية. 

11. التأكيد على قيام وزارة الصحة بدورها، ولكن ال بد من إعادة 
النظر فيما يخص تقدمي اخلدمات الصحية ملستحقيها خاصة 
ال يزال هناك بعض اإلشكاليات التي تعتري تقدمي هذه اخلدمة 
التحويالت  في  دوراً  تلعب  واحملسوبية  الواسطة  زالت  ال  حيث 
اخلارجية بتحويل أشخاص للعالج في اخلارج دون اتباع اإلجراءات 
املقررة في هذا الشأن ودون أن تستدعي حاجتهم لذلك. إضافة 
إلى غياب الرقابة على تقارير العالج في اخلارج. من ناحية أخرى 
على  العالج  خدمات  توزيع  في  واملساواة  للعدالة  غياب  هناك 
تعميم بخصوص  وهناك  في فلسطني،  اخلاصة  املستشفيات 
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في  املقترحات  من  العديد  وهناك  يطبق.  لم  ولكنه  األمر  هذا 
هذا اجملال: 

مرتفعة  أدوية  أية  وحذف  األساسية  األدوية  قائمة  مراجعة   -
الثمن ولها بدائل من نفس العائلة العالجية تؤدي نفس الغرض. 

- على وزارة الصحة حث املصانع احمللية على زيادة مساهمتها 
مصانع  تغطية  أن  حيث  األساسية  القائمة  أدوية  بتغطية 
القائمة(  أصناف  %40 من  تتجاوز  )ال  زالت متواضعة  ال  األدوية 
والتي متنع املصانع احمللية من  البيروقراطية  العوائق  وإزالة كل 

تسجيل أصناف جديدة.

بتحديد   16.1.2011 بتاريخ  والصادر  الصحة  وزير  قرار  - تطبيق 
بعض  أن  لوحظ  أنه  حيث   ،7.5% ب  املستوردين  ربح  سقف 
بدول  األسعار  من  أعلى  أسعارها  املستوردة  الدوائية  األصناف 

اجلوار. 

- وضع نظام تأمني صحي شامل يكون دور احلكومة فية متركز 
على تأمني الرعاية األولية واإلشراف على سالمة التنفيذ ورعاية 

تأمني العائالت األقل حظا.

12. هناك ازدواجية في تعامل احلكومة مع املساعدات اخلارجية، 
تعتمد  الوقت  بنفس  ولكن  عنها،  ستتخلى  أنها  تعلن  حيث 
مت  املساعدات  انخفاض  أن  لوحظ  كما  كبير؛  بشكل  عليها 
يشكل  مما  احمللية،  املصارف  من  باالقتراض  معظمه  تعويض 
الضرائب.  زيادة  إلى  العامة، وسيؤدي  املوازنة  إضافياً على  عبئاً 
املساعدات  عن  بالتخلي  مجبرة  احلكومة  كانت  إذا  وبالتالي، 
بدفع  ذلك  تبعات  حتمل  الفلسطيني  الشعب  فعلى  اخلارجية 
في  مخيرة  الفلسطينية  السلطة  كانت  إذا  ولكن  الضرائب، 
االعتماد على املساعدات، فعلى احلكومة االعتماد عليها ووضع 

خطة للبحث عن السبل الكفيلة للتخلص منها.

13. قبل قيام احلكومة بفرض قانون ضريبة جديد ال بد من إعادة 
النظر في تركيبة القطاع اخلاص الفلسطيني، فنحو %98.6 من 
املنشآت العاملة في القطاع اخلاص تعامل معاملة األفراد وهي 
عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة تتطلب الدعم احلكومي 
واملساندة في زيادة اإلنتاج وتسويقه. كما أن احلكومة مطالبة 
العامة  املساهمة  وخاصة  الكبيرة  الشركات  جتاه  آخر  بجهد 
احلكومة  على  أن  كما  احلوكمة.  مببادئ  إلزامها  على  بالعمل 
األراضي وفرزها وتطويبها  العمل على حل مشكالت تسجيل 

لتسهيل عملية االستثمار وحل املشكالت االجتماعية الناجمة 
عن امليراث ومن شأن كل ذلك أن يحفز القطاع اخلاص على زيادة 
اإلنتاج وحتقيق أرباح أعلى، ومن ثم يتم فرض ضريبة جديدة من 

شأنها أن تساعد على زيادة إيرادات السلطة الفلسطينية. 

السياسة  حول  احلوار  عن  تتبلور  التي  التوصيات  تنفيذ   .14
املالية ملراقبة األزمة املالية.

15. توريد كافة بنود اإليرادات غير الضريبية إلى املوازنة العامة، 
أرباح  مثل  املزمن  املوازنة  عجز  تخفيض  في  تسهم  قد  والتي 
الهيئة العامة للبترول، وأرباح صندوق االستثمار الفلسطيني، 
الفلسطينية،  السلطة  فيها  تساهم  التي  الشركات  وأرباح 

وغيرها. 

16. االلتزام بقواعد العمل واملوازنة املعتمدة لكل وزارة بحيث ال 
يجري أي انفاق خارج املوازنة املرصودة.

17. دعم وتشجيع املنتج الوطني سواءاً على صعيد املستهلك 
العادي أو ملشتريات وعطاءات السلطة الوطنية ملا في ذلك من 

تعزيز لعملية جباية الضرائب.

18. متابعة قضايا الفساد املالي واسترداد أموال الدولة.

19.هناك حاجة ماسة إلى زيادة مستوى الشفافية في بعض 
بنود املوازنة العامة:

التشغيلية األخرى حيث تذكر رقم  النفقات  - توضيح ماهية 
بدل  بندي  بني  الفرق  توضيح  وكذلك  تفصيل،  أي  دون  مجمع 
التنقل والسفر في مهمات رسمية. كما أن من الضروري العمل 
على ترشيد اإلنفاق في البند األخير رغم قلة أهميته في دعم 
املوازنة العامة، ولكن له من تأثير إيجابي على خلق شعور لدى 

املواطنني بقيام احلكومة بترشيد النفقات. 

- وضع جدول مبحتويات املوازنة العامة لتسهيل االطالع عليها.

بتوضيح  وذلك  العام،  الدين  إدارة  في  واملساءلة  الشفافية   -
أدوار الهيئات املسؤولة عن إدارة الدين وأهدافها ومسؤوليتها، 
على  خارجيني  مدققني  إلى  احلسابات  تدقيق  مهمة  وإسناد 
أساس سنوي، ثم اإلفصاح العام عن بيانات مراجعة احلسابات 

اخلاصة بعمليات إدارة الدين.
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الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة 

ضمن جهود أمان الرامية  لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم املساءلة في ادارة املال العام وخاصة املوازنة العامة،  عملت أمان 
القطاعية  األهلية  املنظمات  من  لعدد  ممثال  العامة  املوازنة  شفافية  لدعم  االهلي  الفريق  انشاء  على   2010 عام 
الهيدرولوجيني، مركز  العاملني، جمعية  الدميقراطية وحقوق  أمان، مؤسسة مفتاح، مركز  الفلسطينية وهي: مؤسسة 
العمل التنموي – معا، احتاد جلان العمل الزراعي، مركز ابداع املعلم، احتاد الصناعات الغذائية، احتاد الصناعات الدوائية، احتاد 
ابحاث  معهد   ، االهلية  املنظمات  شبكة  احمللية،  للهيئات  الفلسطيني  االحتاد  والصناعية،  والزراعية  التجارية  الغرف 
الى عدد من  باالضافة  الزراعية،  واالغاثة  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  القدس  مركز  االقتصادية -ماس-،  السياسات 
عليها  ووضع مالحظات  العامة  املوازنة  مبراجعة  املاضيني  العامني  الفريق خالل  هذا  قام  وقد  واالقتصاديني،  املاليني  اخلبراء 
وإصدار ورقة موقف مت توزيعها إبان جلسات املساءلة التي عقدتها أمان لوزير املالية ملناقشة موازنات 2011-2010، كما قام 
احلوار  جلسات  في  الفريق  قدمها  حولها  موقف  ورقة  واصدار  الفلسطينية  للسلطة  املالية  السياسة  بتحليل  الفريق 

الوطني بشأن األزمة املالية للسلطة.

يقوم ائتالف أمان بأعمال السكرتاريا لهذا الفريق ويقدم الدعم اللوجستي والفني له في ظل امكانيات مالية ضئيلة وغير 
مستقرة، حيث يقوم بالدعوة لالجتماعات وحتضير أجندة االجتماعات واحملاضر وأية أوراق ووثائق خاصة تلك املتعلقة باملوازنة 
العامة، كما يقوم بتشكيل حلقة وصل بني الفريق واجلهات الرسمية وعلى رأسها وزارة املالية. وقد شارك الفريق بدعم من 
إقليمي  لقاء  في  املشاركة  إلى  باإلضافة  العامة  املوازنة  قراءة  مجال  في  لتأهيله  التدريبية  الورشات  من  عدد  في  أمان 
املالية  وزارة  في  املوازنة  دائرة  مدير  مبشاركة   (International Budget Partnership)  للمنظمة الدولية لشراكة املوازنة

متخض عنه إصدار موازنة املواطن الفلسطيني للعام 2011.   

يؤمن الفريق االهلي بضرورة اطالع املواطن على املوازنة العامة واملشاركة في اعدادها ومتابعة تنفيذها، ليتمكن من الرقابة 
على إدارة االنفاق احلكومي واإلرادات واملال العام، األمر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة املواطنني واجملتمع املدني في عمليات 

احلكم، كما يعزز الشفافية واملساءلة في احلكم الرشيد الذي نطمح له في فلسطني. 




