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  :نشأة المعضلة وتطورها: أوال
للداللة  2002حساب الخزينة الموحد في عام منذ استحداث تداول الماالصطالح هو ، و )net lending( اإلقراضصافي  يشكل

لشركات اإلسرائيلية المزودة مستحقة للتسوية ديون الجانب اإلسرائيلي  المقاصة من قبل إيراداتالمخصومة من على المبالغ 
ة على حل صيّ ع أنهاعبئًا على الموازنة العامة ومعضلة يبدو  ،التوزيع الفلسطينيةوجهات لكهرباء والمياه للبلديات ولشركات ل

حكومة المصرية ال اتحولهغ التي بالالمويدخل تحت هذا البند أيضًا . هو أن ال يكون هناك بند كهذا في الموازنة فاألصلجذري، 
بي من معونات للسلطة الوطنية و األور تحاد اإلحوله ، وما يقطاع غزة إلىوردة كهرباء المالكثمن شركة الكهرباء المصرية  إلى

لدعم الموازنة التزمت بها هذه الجهات من المنح التي المبالغ هذه خصم وت، اإلسرائيليةات الشرك إلىآلية بيغاس  عبرالفلسطينية 
لشركة كهرباء فلسطين في قطاع يد ثمن المحروقات الموردة دالفلسطينية لتسالخزينة ما تدفعه ويدخل كذلك  .العامة الفلسطينية

وتعود هذه  .عن جباية وتوريد ثمن الكهرباء من الزبائن وتوريدها لشركة التوليد كشركة توزيع الكهرباء هناغزة بسبب عجز 
في الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتير ومصالح المياه الكهرباء توزيع تخلف الهيئات المحلية وشركات   إلىالمشكلة 
   .الموردةات والمياه لصالح الجه الكهرباء

 

بداية عمل  أن إالمع نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، ظهرت ن البلديات وشركات التوزيع  عنيابة رغم أن ظاهرة التسديد 
وزير المالية اإلسرائيلي إلى  في ذلك الوقتبكتاب من وزير المالية الفلسطيني  رسمياً بدأت ترتيبات االقتطاع من إيرادات المقاصة 

بعد ذلك بأقل من عام بكتاب آخر من رئيس سلطة المياه ووزير و  ،1997يفوضه بخصم قيمة فاتورة استهالك قطاع غزة سنة 
 .مليون دوالر سنويا 150آنذاك نحو ) المياه للضفة وغزة+ كهرباء غزة (قيمة هذا الخصم بلغت المالية لخصم فواتير المياه و 

كان كما ، تنشرمن أموال المقاصة مقتطعات التلك لم تكن و ، تفصيليةم تكن تصدر بيانات مالية لالفلسطينية وزارة المالية ولكن 
  .)للوزارات والهيئات ذات العالقة(كنفقات فكانت تعرض في الحسابات الختامية ، كيفية معالجتها محاسبياهناك إشكال في 

 

  2014إلى * 2003لصافي اإلقراض خالل الفترة من ) أساس نقدي(التطور الكمي : صافي اإلقراض
 )مليون دوالر أمريكي(

 نسبة صافي اإلقراض من إجمالي النفقات إجمالي النفقات العامة اإلقراض صافي السنة

2003 173 1635 10.6% 

2004 157 1528 10.3% 

2005 344 2281 15.1% 

2006 376 1707 22.0% 

2007 535 2877 18.6% 

2008 447 3487.7 12.8% 

2009 374 3375.9 11.1% 

2010 264 3200.1 8.2% 

2011 139 3254.6 4.3% 

2012 277 3258.2 8.5% 

2013 211 3419.1 6.2% 

2014 287.4 3606.3 8.0% 

، النشرة 2013، التقرير السنوي لسلطة النقد لعام )الموقع االلكتروني(التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية : المصدر
  ).، العدد السابع2014الربع الرابع ( اإلحصائية الربعية لسلطة النقد

  .لم تكن هناك بيانات دقيقة في التقارير المالية عن صافي اإلقراض 2002- 2000في فترة (*) 
 

ووصل ذروته ويظهر الجدول أعاله مبلغ التحويالت السنوية لبند صافي اإلقراض في الموازنة العامة التي اتخذت اتجاها صاعدا 
من إجمالي النفقات العامة % 22 مليون دوالر، أي 376، حيث بلغ خالل فترة حكومة حماس ، أي2007 -2006خالل الفترة 

وهي نسبة عالية  %18.6نسبته في النفقات العامة كانت ، بينما 2007مليون دوالر عام  535 إلى، وارتفع  2006في عام 



 

اء القطرية، والثاني توقف بلديات الضفة عن الدفع لشركة الكهرب: األول ،سببينعن ونجم هذا االرتفاع . تو بالمقارنة مع باقي السن
 .محروقات للشركات اإلسرائيليةالخصم بدل فواتير قيام إسرائيل ب

 

من خالل عدة إجراءات إللزام البلديات وشركات  العمل على معالجة هذا الملف .2008في سنة الثالثة عشر  بدأت الحكومة
كما . في بعض المناطق وتركيب عدادات الدفع المسبق ،فواتير الكهرباء والمياه من القادرين على الدفع التوزيع بتحسين جباية

كان و  .المتراكمة على المشتركين ممن تحصيل ديونهلموزعي تلك السلع، وتمكينهم السلطة الوطنية بتقديم المساعدة  أجهزةبدأت 
ط على غير من موزعي الكهرباء والمياه للضغشهادة براءة ذمة حصول المواطنين على اشتراط من ضمن تلك اإلجراءات 

   . م للشركات والمصالح الموزعةتسديد فواتيرهم وديونهالمسددين لفواتيرهم ذات العالقة ل
 

مليون  447 إلى 2007مليون دوالر عام  535من صافي اإلقراض حققت جهود الحكومة نتائج ملموسة تجلت في انخفاض 
 إلى ولكن صافي اإلقراض عاد. 2011عام  139و  ،2010عام  264، والى 2009يون دوالر عام لم 374و  2008دوالر سنة 
 شركة كهرباء القدسديون كامل لتسديد لشهر خصم قيمة مقاصة بسبب  مليون دوالر 277فوصل  2012سنة في  االرتفاع

 مليون 287 إلىوصعودا  2013مليون دوالر عام  211 إلى، وبقي منذ ذلك الحين يتذبذب حول هذا الرقم هبوطا للشركة القطرية
الحكومة الفلسطينية لم تتمكن من تسديد كامل قيمة صافي اإلقراض للشركات اإلسرائيلية بعد أن فوكما يبدو  .2014عام 

وفي جميع األحوال . مليون دوالر 450أي ما يزيد على  مليار شيكل 1.8تقدر ب  اً استفحال األزمة المالية، مما راكم عليها ديون
فاتورة غير باالعتبار  أخذناإذا مليون دوالر،  50ما دون  إلىتخفيضه نظريًا يمكن إذ  مرتفع جدا،صافي اإلقراض ما زال 
احتساب جميع األسر المدرجة في قائمة مستحقي الدعم الحكومي لدى وزارة الشؤون االجتماعية على السداد على أساس القادرين 

  .شيكل 200بمعدل استهالك شهري بقيمة 
   

  .المشكلة لمعالجةسياسات واإلجراءات المقترحة ال: ثانيا
بسبب سلوك غير  ،المثقلة بعجز مزمن ،للخزينة الفلسطينيةإضافي من الواضح ان صافي اإلقراض يشكل مصدر استنزاف 

 ولتحقيق ذلك ينبغي تحقيق التوازن بين حق كل مواطن ومنشأة بالحصول على الخدمات األساسية. مسؤول ال يجب السكوت عليه
وهنا ال بد من التمييز بين شريحتين . بجودة عالية وبانتظام، وبين تحقيق االستدامة للشركات والمؤسسات المزودة لتلك الخدمات

  :من المستفيدين من تلك الخدمات
 

  : األسر غير القادرة على دفع فواتير المياه والكهرباء :أوالً 
لكن هذا و . الخدمات الرئيسية من الكهرباء والمياه إلىفع بالوصول هناك إجماع على ضمان حق األسر غير القادرة على الد

الحق مقيد لالستهالك المنزلي فقط، وضمن الحدود المعقولة لمعدل استهالك الفرد التي تضمن اإلنارة واألجهزة المنزلية 
ويمكن استخدام  .السلطة يغطى من موازنة ويمكن ترتيب ذلك من خالل عدادات الدفع المسبق بسقف محدد شهريا. الضرورية

قائمة المدرجين على قائمة التحويالت النقدية لدى وزارة الشؤون االجتماعية لهذا الغرض، وال بد من تحديثها وتدقيقها سنويا 
  . وٕاخضاعها للدراسة والتمحيص من قبل مختصين

 

  :القادرة على دفع ثمن تلك الخدماتجميع الفئات األخرى : ثانياً 
في كافة قطاعات والمؤسسات المشتركين من األسر القادرة على الدفع وكافة المصالح التجارية  لزامالقانون إل يجب إعمالوهنا 

 كوناستخدام كل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ويجب . ثمن ما تستهلكه من المياه والكهرباء تسديد باالقتصاد والعمل األهلي 
التي تخصم من ايرادت السلطة لتسديد فواتير غير المسددين من القادرين  فاألموال. معلى الحق العاعدم التسديد يشكل اعتداءًا 

تطوير البنى التحتية زيادة اإلنفاق على التعليم والخدمات الصحية و تخصيصه ل ما يمكن على حساب زال توما  تعلى الدفع كان
، وعمل المخالفين، ومحاسبة القانونية فة الوسائلجب محاربة سلوك عدم الدفع  بكايمن هنا  .من الخدمات األساسية هاغير و 

 .للقانونتبعًا  اإلصالحات القانونية الضرورية لمنح الشركات حق فصل الخدمة عن المتخلفين عن الدفع



 

 

  :هذا الوضع فمنهالمعالجة  -وٕان لم تكن كافية - الضرورية  اإلجراءاتأما 
بشكل إداريا إنشاء شركات توزيع للكهرباء ذات شخصية معنوية منفصلة  الاستكمإصالح قطاع الكهرباء من خالل  استكمال: أوالً 

  .ة واللجان الشعبية لهذه الشركاتمحدد بتواريخ لضم جميع الهيئات المحلي إلزامي، وأن يصدر قرار كامل عن البلديات
 

ذات شخصية معنوية منفصلة لمجاري إصالح قطاعي المياه والمجاري  من خالل استكمال إنشاء مصالح المياه وا استكمال: ثانياً 
محدد بتواريخ لضم جميع الهيئات المحلية واللجان الشعبية  إلزامي، وأن يصدر قرار بشكل كامل من حيث اإلدارة عن البلديات

ألخص مجموعه من اإلجراءات اإلدارية اإللزامية لشركات التوزيع لتشجيع تركيب الخاليا الشمسية وبا وكذلك اتخاذ، لهذه الشركات
  .في المخيمات

 

مع شركة الكهرباء القطرية وغيرها من المنتجين للكهرباء بحيث تصبح اتفاقيات تجارية منافسة، ألن  االتفاقياتتعديل : ثالثاً 
حيث يتم التعامل مع الهيئات المحلية والشركات وكأنها خدمة منزلية في أي المستهلك الفلسطيني الحالية مجحفة بحق  االتفاقيات

تبلغ فوائد تأخير  باحتسابيوم تبدأ الشركة القطرية  15من حيث التعرفة ووقت التسديد ، فبعد إصدار الفاتورة ب إسرائيلفي  مكان
وقت  عالية جداً بموجبه الموجودة تحسب التعرفة على نظام تكون التعرفة  االتفاقياتضعف الفوائد البنكية السائدة، كما أن بعض 

تعرفة أن  إلىإضافة  .نايدلوهو غير مستخدم  عدادات خاصة به إلىوهذا النظام بحاجة  ،أخرىالذروة ومنخفضة في أوقات 
  . يزيد التكلفة وهذا أيضاً للمستهلك الفلسطيني صل االربط الكهربائي تختلف حسب نوع الخط الو 

 

، وهذا ة الشمسية وطاقة الرياحقصوى للتوسع بإنتاج الكهرباء من المصادر البديلة، وخصوصا من الطاق أولوية إعطاء: رابعاً 
شركات التوزيع  وٕالزام. التوزيع ولشركات اإلنتاج التي لم تنشأ بعد يتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة لشركات

اتورة مع فاتورة استهالكهم في الف إنتاجهمالمنزلية بالتيار وعمل مقاصة شهرية لثمن للتعامل بكفاءة وفعالية مع ربط الوحدات 
تجارية ضمن قانون تشجيع االستثمار لتحفيزهم  إنتاجالشهرية، واشتمال صغار ومتوسطي المستثمرين الراغبين في بناء وحدات 

   .الترخيص والربط وتخفيض تكاليفها لجميع المستثمرينتبسيط إجراءات جانب  إلى هعلى تحقيق استثماراتهم هذ
 

موجهة بالتحديد إلى  أسئلةلطاولة المستديرة التي ستعقد حول هذا الموضوع، وهناك مطروحة للبحث في جلسة ا األمورجميع هذه 
 :المتحدثين الرئيسيين وهي

  

 :ممثل وزارة المالية .1

 ؟"صافي اإلقراض"اإلجراءات التي تخطط وزارة المالية إلتباعها لتخفيض  ما هي  
  وضريبة السير على الطرق؟ كأمالما هو الوضع بالنسبة الستحقاقات جهات الحكم المحلي من ضريبة  

 :سلطة المياهممثل  .2

  ؟زينة نيابة عن المستهلكين للمياهياه لتخفيض العبء الذي تتحمله الخالتي تقترحها سلطة المما هي اإلجراءات 

 :سلطة الطاقةممثل   .3

 ؟معالجة مشكلة عدم التسديدل إلتباعهاسلطة الطاقة خطط تالتي  اإلجراءاتما هي  -أ

 :ة كهرباء القدسشركممثل   .4

  ما هو الوضع الحالي بالنسبة لديون الشركة على المستهلكين والديون المترتبة على الشركة للمزود اإلسرائيلي؟  -أ
كيف ارتفعت الديون للمزود اإلسرائيلي بالرغم من خصم الحكومة اإلسرائيلية لمبالغ كبيرة من المقاصة لصالح شركة  -ب

  الكهرباء اإلسرائيلية؟
 


