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 2017 ةعامال 1الموازنة

  والمستجداتالمنطلقات 

  )2016فعلية مع مقارنة بالموازنة ال(
  

  الخلفية والمبررات
  

التقييمات والدراسات حول تجربة العمل االقتصادي والمالي الفلسطيني تحت االحتالل وفي ظل اتفاق أوسلو وباريس االقتصادي 

شه ، فجميعها تجمع على حجم الخناق الذي يعياجستنتالتقييم واالجد ما هو شاذ في و يفال ،كثيرة جدا، وعلى الرغم من كثرتها

  اآلثار السلبية والقيود المفروضة على كافة األنشطة االقتصادية والمالية الفلسطينية، فكافة المراقبيناالقتصاد الفلسطيني، وعلى

غياب و ابتداءا من نقص على أن االقتصاد الفلسطيني يقع تحت التهديد في كافة مجاالته، يؤكدون والباحثين وصانعي القرار

 وانتهاء بالقيود التي وعدم استغالل الموارد الطبيعية، وضعف التحكم بالسياسات التجارية والنقدية والماليةالسيادة االقتصادية، 

ال يوجد مجال في هذه الورقة للتطرق إلى كافة اآلثار السلبية، ولكن وجب التنويه لها فقط كمدخل . تزعزع االستقرار المالي

 الفلسطينية دائما تحت عصا ة والتي تضع خطط الموازن منها االقتصاد الفلسطينيلموضوع اآلثار السلبية المتنوعة التي يعاني

  وما هو جديد فيها، مع األخذ في االعتبار هذه البيئة التي يعاني 2017 فموضوع الورقة يركز على موازنة عام .هذه التهديدات

  . منها االقتصاد الفلسطيني

  

امة يواجه العديد من التحديات الخارجية الناجمة عن االحتالل االسرائيلي أهمها عدم  فان التخطيط للموازنة العضمن هذه البيئة،

. اليقين في التنبؤ باإليرادات بسبب تحكم إسرائيل في جزء هام منها، وعدم اليقين من المساعدات الخارجية الموجهة لدعم الموازنة

ت الموازنة استخدام سياسامن خالل  تصادية والمالية الفلسطينية،إال أن ذلك ال يعني انعدام الهوامش المتاحة في السياسة االق

 والتعامل مع ،إذ يوجد إمكانية لرسم سياسات اإلنفاق والضرائب المحلية وجزء هام من الضرائب غير المباشرة.  وأدواتهاالعامة

  .لعامالقطاع الخاص الفلسطيني بشفافية ووضوح وفي إطار قانوني يضمن حقوق القطاعين الخاص وا

  

معطيات اقتصادية وسياسية معقدة ومتغيرة بين فترة وأخرى، وعلى الرغم من ذلك  كالمعتاد في ظل 2017 موازنة عام إعداديأتي 

 بأنها تنسجم مع التطلعات االقتصادية والمالية، والتي ترمي في النهاية إلى اعتبارتم تقديم موازنة من قبل وزارة المالية على 

 لجهود سابقة بدأت  هي استكمال الجهودوهذه. لي في بعض بنودها االيراديةي على الذات وعلى االقتصاد المحاالعتماد التدريج

2010بشكل أساسي منذ عام 
 2015 في موازنة عام ت وترسخ ضمن توجهات جديدة من خالل البدء بتطبيق موازنة البرامج2

 قد أحدثت فارق 2015المنطلقات والسياسات التي تبلورت بعد عام  ويمكن القول أن .وخطابها ألسياساتي واإلجرائي والقانوني

أوال، المرحلة التمهيدية : مر في ثالث مراحل أساسية، وهيي  إعداد الموازنةأصبحف كبير عن النهج السابق في إعداد الموازنات،

 إعداد ثانيا، مرحلة .شراته المختلفةٕالتي تشكل القاعدة المرجعية واطار عام للسياسات من خالل تشخيص الواقع االقتصادي ومؤ

 مراكز المسؤولية لتعبئة إلى من وزارة المالية بتعليمات تبدأ محددة إجراءات من خالل ٕوايراداتبنود الموازنة بما تحتويه من نفقات 

لعامة، لعرضها ل إلى الموازنة االنماذج الخاصة بتقدير احتياجات كل مركز، ومن ثم تجميع كافة هذه البنود الفرعية للوصو

                                                           
، وكانت موازنة )لم يكن في تلك الفترة قانون للموازنة( والذي شهد إصدار أول موازنة عامة 1995سلطة الفلسطينية في انتهاج سياسة إعداد الموازنات منذ عام بدأت ال   1

، وبعد إصدار القانون األساسي 1996خابات ومن ثم أخذ موضوع إعداد الموازنة اتجاها جديدا بعد تشكيل المجلس التشريعي بعيد انت. تجريبية ولم تبنى على أسس علمية

وبذلك بدأت .  بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية1998لسنة ) 7(، ومن ثم إقرار قانون رقم )60،61المادتين (الذي نص على إلزامية إعداد الموازنة العامة 

نحى الجديد تمثل في تطور عملية االلتزام بتنفيذ نصوص القانون الخاص بالموازنة والذي يلزم السلطة هذا الم. السلطة الفلسطينية الخطوة األولى في إنشاء سياستها المالية

 تغير الحال بسبب تعطل عمل 2007و بعد االنقسام عام . التنفيذية بتقديم الموازنة إلى المجلس التشريعي في إطار قانون يتم المصادقة علية بموعد محدد في كل سنة

 .وال زال الوضع على حاله حتى اآلن, ي، وأصبح قانون الموازن يقدم لرئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة عليهالمجلس التشريع
 تم إجراء تغيير جوهري على منهجية إعداد الموازنة من خال التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا 2010في عام     2

 .الخصوص
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 والتي تكون من مسؤولية ومهام وزارة  والمتابعةثالثا، مرحلة التنفيذ. كمشروع قرار على الجهات المختصة القانونية للمصادقة عليها

  .المالية لضمان االلتزام بالسقوف المنصوص عليها في الموازنة
 

  مبررات وأهداف هذا اللقاء
  

  أصبح تقليدا مع بداية كل عام، لهذا الموضوع الذي خاصة، أولوية)اسم ( الفلسطيني معهد أبحاث السياسات االقتصاديةيولي

 في سياق 2017وعليه سيتم تناول موازنة عام .  في المعهد  يتم عقده طاولة مستديرة موضوع أول لقاءبأن تكون الموازنة هي

؟  السابقةاألعوام في يد بما أعلن عنه من منطلقاتتقالمقارنة مع السابق والتطورات العملية مع رصد ما هو جديد، وهل تم ال

 والتعرف على االختالفات والتغيرات بالمقارنة مع تحليل بنود االيرادات والنفقاتو المالية، وكذلك التطرق لموضوع االستدامة

  .الفترات السابقة
  

 سيتم التطرق إلى البيانات الفعلية ،2017-2016وبهدف تقييم التطورات المتالحقة على الموازنات وما وصلت إليه موازنة عام 

، وتناول  ومنطلقاتها االقتصادية واالجتماعيةاألبعاد والوقوف على  والموازنة الحالية، والتوجهات المستقبليةلموازنات سابقة،

في ترشيد النفقات  ومدى التحفظ ، ومعرفة درجة االطمئنان المالي في الفترات القادمة والدين العامتطورات إدارة المال العام

 . وكذلك مدى إتباع سياسات مالية متاحة في الفترات القادمة.الجارية

  

  2015 حتى عام 2010التغيرات المالية على الموازنات الفعلية منذ عام نظرة على 
  

-2010الفترة  زنات الفعلية خاللا حدثت على البنود الرئيسية للمو التيتغيراتال 2016 جلسة الطاولة المستديرة عام أبرزت

 :يمكن تلخيصها بما يلي وترشيد النفقات ونمو االيرادات، واإلنفاق كانت نتيجة لسياسة ضبط ، هذه التغيرات2015

  

في عام % 10.7من الناتج المحلي اإلجمالي وأصبح يمثل % 15التغير في العجز الجاري ما قبل التمويل الذي كان يمثل  �

2015. 

 2015في عام  % 31.5  إلى2010عام % 33 من  كنسبة من الناتج المحلياإلقراضي  وصافةالنفقات الجاريانخفاض  �

 . مع مالحظة أن هذه الزيادة كبيرة من حيث القيمة المطلقة لها

، وهذا 2015 عام 22.7 إلى 2010عام % 20.7ارتفاع نسبة صافي االيرادات العامة مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي من  �

 . مليون دوالر905 قليال من حيث نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغ االرتفاع الذي يبدو

 إلى 2014عام % 10.4كما تبين أن نسبة العجز اإلجمالي قبل التمويل إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد انخفض من  �

  . وهذا أيضا تطور ايجابي هام على صعيد التخطيط المالي للموازنات العامة، 2015عام % 8.8

  

  متغيرات السياسة المالية للموازنة العامة / أدوات 
  

تمثل الموازنة الخطة العملية التي ستلزم وزارة المالية بمراعاة تنفيذها لخدمة أهداف الخطط التنموية والتي ترمي في النهاية إلى 

ارة المالية التي تحدد القيم المختلفة في  وهذا يتم من خالل دراسات وتقديرات وز.تحقيق األهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية

 األدوات المالية األساسية  الموجودة في هيكلية الموازنة وتستخدم. وفقا لمعطيات وتقديرات مدعمة بفرضياتوبنود الموازنة 

) أدوات(رات  ثالثة متغي إلى تقسم هذه األدوات بحسب هيكلية الموازنة.كمتغيرات أساسية تؤثر على استهداف السياسة المالية

نفقات عامة على السلع والخدمات، اإلنفاق على األجور والرواتب وغير الرواتب،  (ومكوناتها النفقات العامة - أوال:رئيسية، هي

 االيرادات العامة ومكوناتها -ثانيا). اإلنفاق على الخدمات االجتماعية، اإلنفاق على األمن، نفقات جارية وتطويرية واستثمارية

 العجز والدين العام وصافي -ثالثا). ، وأرباح عدة مصادر محلية وخارجية، ومن عدة أنواع ضريبية وغير ضريبة ورسومتأتي من(
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 الفجوة لتغطية واقتراض محلي وخارجي ن ايرادات ومساعدات خارجية اإلقراض وكيفية تمويله، وهذا مرتبط بما يتم تحصيله م

  بسبب تراجع هذا الدعم يتم اللجوءولكن ،دعم الخارجي للموازنة في تغطية هذه الفجوةوعادة ما يتم االعتماد على ال .التمويلية

  .للحد من هذه الفجوة البنوك الفلسطينية في تغطية القتراض من مستحقات القطاع الخاص واتقنين دفع
 

  التطورات األخيرة على الموازنة الفلسطينية
  

 عندما تبنت 2010 منذ عام واإلدارية وتغيير بنيتها الفنية إعدادهاث طريقة  التغيرات على الموازنة الفلسطينية من حيبدأت

نموية في كافة قطاعات تالسلطة الفلسطينية موازنة البرامج بدال من موازنة البنود، وهذا التغيير يتماشى مع التخطيط للعملية ال

م تم إدخال كافة إجراءات إعداد موازنات البرامج ، ومن ث2012وكان أول ظهور لهذه الموازنة بشكل جزئي في عام . االقتصاد

 التعديالت أن إال، 1998وعلى الرغم من تأخر التعديالت على الموازنة منذ صدور قانون الموازنة عام . 2013المفصلة في عام 

 التطورات التي نتائجم عرض أهويمكن . األخيرة تعتبر نقلة نوعية وتطورا مميزا يستجيب إلى متطلبات الخطط التنموية الفلسطينية

  :د الموازنات الفلسطينية بما يليصاحبت إعدا
  

بإدراج سياسات البرامج والمشاريع التابعة لها في مطالبات اإلنفاق وذلك )  الوزارات والمؤسسات(العمل مع مراكز المسؤولية  �

وجاء . طة لكافة البرامج والمشاريعبشرط أن تشمل هذه المطالبات على األهداف والمخرجات، وتم ذلك وفقا آللية عمل مخط

 .2016، 2015، 2014، 2013  الموازنة لألعواماتهذا التغيير واضحا في خطاب

، )2018 حتى عام ثالث سنوات(ألول مرة خالل فترة السلطة الفلسطينية يتم إعداد الموازنة ضمن خطة متوسطة األجل  �

، وتم إلزام مراكز المسؤولية باستخدام هذا 2015صف عام  في منتوبنظام مالي محوسب تم بناؤه خصيصا لهذا الغرض

 . وهذا النظام الجديد سيسهل عملية الرقابة والضبط وتوفير المعلومات بدقة عالية، ويساعد في عمل التقارير الالزمة.النظام

مطالباتهم بوثائق وحقائق ألول مرة أصبح هناك جلسات استماع ومناقشة بين وزارة المالية ومراكز المسؤولية لتبرير وتدعيم  �

 والخروج من الحالة العشوائية اإلنفاق وهذا يعتبر نوع من الضبط والرقابة المسبقة على .مفسرة لالحتياجات المطلوبة

 .واالرتجالية لتقدير النفقات

زات جاءت في  أول خطاب يتناول مرتكزات السياسة المالية الفلسطينية، ولكن هذه المرتك2003يعتبر خطاب الموازنة عام  �

 الموازنة ألهداف تطورا ملحوظا تمثل في تحديد أكثر 2014بينما شهد خطاب الموازنة عام . سياق عام وعلى شكل عناوين

 . 2016-2014العامة، وخاصة انه ربط الموازنة العامة بخطة التنمية الثالثية للفترة 

 

   2016المقدر والفعلي في موازنة 
  

 جاءت من المراعاةهذه . تراعي األوضاع االقتصادية الفلسطينية الصعبة  واقتصاديةروف سياسية في ظ2016أعدت موازنة عام 

التحفظ زيادة  ، وعلى رأسها 2016 منطلقات أخرى عام إضافة  مع 2014خالل المنطلقات والسياسات التي حددت سابقا عام 

، مع بعض  من وجهة نظر محاسبيةلفعلي والمقدر ايجابيةلذلك جاءت معظم االنحرافات بين ا. في التقدير والتقشف في اإلنفاق

  :ويمكن تلخيص نتائج االنحرافات بما يلي. االنحرافات التي كانت سالبة
  

بشكل فعلي بالمقارنة مع المقدر، وهذا االرتفاع يعزى إلى عدة عوامل، أهمها زيادة % 18.5ارتفاع صافي االيرادات بنسبة  �

 .ريبية،  واستالم دفعات من شركة االتصاالت الفلسطينية، ودفعات معبر الكرامةاالستيراد، توسيع القاعدة الض

وهذا االرتفاع انعكس في جميع بنود بشكل فعلي عن المقدر، % 7.2ارتفاع النفقات الجارية وصافي اإلقراض بنسبة  �

 النفقات، واعتماد القاعدة الصفرية ويمكن القول أن الحكومة لم تنجح بشكل كاف في توسيع سياستها التقشفية بتقليل. النفقات

 .في التوظيف للحد من فاتورة الرواتب، كما أن  تطبيق عالوات غالء المعيشة للموظفين أدى إلى زيادة النفقات
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ه  أنإال شيقل فقط،  مليون850 بشكل فعلي، فقد خططت أن يكون 2016 عام اإلقراضلم تنج الحكومة في تخفيض صافي  �

يبدو أن سياسة عدادات الدفع المسبق للكهرباء والمياه لم ).  المقدرعن%% 21.1بزيادة فعلية (ل يق مليون ش1029 أصبح

 ية، فال زال صافي اإلقراضووضع حلول أكثر فاعل تنجح في حل هذه المعضلة، وهذا يستدعي إعادة دراسة هذه الظاهرة 

 .من إجمالي النفقات% 6.3 يشكل نسبة الفعلي

 1400 والمتأخرات، لوحظ وجود تقدم ملموس يتمثل بتخفيض متأخرات القطاع الخاص بحوالي وفيما يخص الدين العام �

 . مليون سيقل607ٕمليون شيقل، واصدار أذونات دفع للمستحقات المالية للقطاع الخاص بقيمة 

  

لية، فقد كانت نسبة الزيادة في  الفع باتجاه الزيادة أكبر من االنحراف في النفقات الفعليةوبشكل عام، فان االنحراف في االيرادات

 ويبين الشكل أدناه تزايد نسبة تغطية %.18.5، بينما نسبة الزيادة في االيرادات الصافية%6.3النفقات لمختلف البنود هي 

  ، و2016عام % 16 إلى 2013عام % 31االيرادات للنفقات عبر السنوات األربعة السابقة، اذ يعكس تناقص فجوة التغطية من 

 1 لأيضا جدوأنظر  (. الصحيح الذي استمر للسنة الرابعة على التواليهالسير في االتجامؤشر ايجابي على صعيد يعتبر  هذا

  ) المصاحبة لهواألشكال البيانية

  

  2016- 2013ى النفقات خالل الفترة تطور نسبة تغطية االيرادات إل) 1(شكل 
  

  
  وزارة المالية الفلسطينية: المصدر

  

   المنطلقات والمستجدات2017موازنة عام 
  

    فيها والجديد واالستهدافاتالمنطلقات
  

هذا .  في سياق التوجهات الجديدة التي بدأت في العامين السابقين)1( كما هي مبينة في جدول رقم  هذا العامةجاءت موازن

أسقف إعدادات موازنات الوزارات ٕاصدار و وضع دليل منقح للمصطلحات والمفاهيم، وذلك عندما تم ،2015بدأ في عام السياق 

والمؤسسات المتوسطة األجل ضمن منهجية مراجعة سياسة البرامج والتخطيط للنفقات، واستحداث بطاقات تعريف المشاريع، 

وهو إطار إصالح المال  2016 وتاله إطار جديد عام .ٕواتباع نظام محوسب يدمج إعداد الموازنات في نظام االدراة المالية

تلفة عن السابق كونها ركزت على سياسات وتعليمات جديدة لفترة متوسطة تمتد ثالث سنوات، وذلك ضمن إعداد قة مخيبطر

اعي النوع إعداد موازنة ترعلى ركز  2016 عام بالغ الموازنةويجدر التنويه هنا، أن . موازنة برامج متوسطة األمد بشكل تفصيلي

ن تكون الخدمات العامة متاحة للجميع من خالل التركيز في سياسات التخطيط  أأساساالجتماعي والفئات المهمشة، وذلك على 

  .على مراعاة متطلبات البرامج والمشاريع التي تقدم خدمات للمرأة الفلسطينية والفئات المهمشة
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  المنطلقات/ االستهدافات 

هور االقتصادي للواقع لجمود السياسي والتد المؤشرات االقتصادية والسياسية السلبية المتمثلة في امع األخذ بعين االعتبار

 ضمن المنهج الحذر في التقدير، وهذا المنهج طبق أيضا في السنوات السابقة،  جاءت منطلقات إعداد موازنة ،الفلسطيني

 القطاع من إسرائيل ومن) يوجد دفعات تتم لمرة واحدة ( تكرار دفعات معينةويفترض تراجع الدعم المقدم من قبل المانحين، وعدم

في هذا اإلطار بقيت المنطلقات على حالها منذ ثالث سنوات، والتي يمكن . 2016، كما حدث في عام الخاص الفلسطيني

  :عرضها كما يلي
  

 عن  وتخفيف الدين العام الخارجي والداخلياالستمرار في ترشيد النفقات في كافة بنود الموازنة وضبط صافي اإلقراض �

 .إلداريطريق اإلصالح المالي وا

، من سيع قاعدة الضرائب المحليةالتركيز على زيادة االيرادات المحلية برفع جباية االيرادات غير الضريبية وتواالستمرار في  �

  .خالل سياسة البسط األفقي لاللتزام الضريبي، وتحسين العالقة مع القطاع الخاص

 .المشاريع التطويريةاالستمرار في االستثمار وزيادة النفقات في البنية التحتية و �

االستمرار في الضغط المباشر وغير المباشر عبر الدول المانحة على إسرائيل لمعالجة القضايا المالية العالقة والتي توفر  �

 . للخزينة الفلسطينيةةمصادر ايرادات إضافي

 .االستمرار في تبني القاعدة الصفرية في التوظيف �

 قراضاالستمرار في العمل على تخفيض صافي اإل �

 

ولكن مع إضافة هذه المنطلقات أو السياسات طبقت في األعوام السابقة، وال زالت صحيحة وقابلة للتطبيق في األعوام القادمة، 

  :، وهي2017 في عام منطلقات وأسس جديدة من قبل وزارة المالية الفلسطينية

  

   االيراداتسياسات فيما يخص -أوال
 

 .الرسوم المطبقة في فلسطينود، تصويب منظومة تجارة التبغ والوقو �

 والحد من الحقوق االقتصادية المنصوص عليها في اتفاق باريس،البحث عن مصادر مالية فلسطينية في إطار  �

من قيمة المقاصة كأتعاب % 3مثل خصم إسرائيل نسبة .  مليون دوالر سنويا300 التسرب المالي الذي يقدر ب

 وتحصيل حقوق ضريبة الشراء للسلع االسرائيلية، وكذلك الجمارك وضريبة الشراء على السلع غي إسرائيلية إدارية،

 .المنشأ ويتم شراؤها من السوق االسرائيلي

يضاف إلى ذلك السعي نحو تجنيب الخزينة الفلسطينية مبالغ لقاء قضايا تم رفعها في المحاكم الدولية من خالل  �

 . هذه القضاياالمسار القانوني لرد

 

   فيما يخص سياسات اإلنفاق- ثانيا
 

 علإلسرا مليون شيكل شهري 70- 50انتهاج سياسة اصدرا أذونات الدفع للقطاع الخاص بهدف توفير سيولة بمقدار  �

 .في سداد مستحقات القطاع الخاص والحد من تراكم المتأخرات

عم للمشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة العمل  مليون شيقل كد30إيجاد فرص عمل جديدة من خالل تخصيص مبلغ  �

 .والمؤسسات المصرفية

 .العمل على إصالح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويالت الطبية �

 .توجيه جهود المانحين لمنع التضارب بين البرامج المختلفة �

 .موازنة برامج كاملةتطبيق موازنة البرامج على عينة من الوزارات ضمن خطة استكمال إصالحها والوصول إلى  �
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  :وقد انعكس ذلك من خالل ما يلي. هذه المنطلقات والسياسات رافقها برامج إضافية تعزز إصالح إدارة المال العام

 بضمان استمرار الوضع المالي لها، واعتماد م مليون شيقل لهيئة التقاعد الفلسطينية وااللتزا20االستمرار في تحويل مبلغ  �

  في قطاع التربية والتعليمالزيادات الوظيفية 

تبني وزارة المالية والتخطيط تدابير تحفيزية لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل االستمرار في المحافظة على ضريبة  �

 .، وتخفيض ضريبة الدخل على أرباح القروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة%)15(دخل متدنية 

 . بالقطاع الزراعي، وقطاع الطاقة المتجددةاالستمرار في اإلعفاءات الخاصة �

 .االستمرار في سياسة عدم مزاحمة القطاع الخاص في االقتراض المصرفي، مع االستمرار في سياسة تجنب االقتراض �

ل  مليون شيك400 والمحافظة على مستوى استمرار الحكومة في تحويل األموال بشكل يومي وأسبوعي للهيئات المحلية �

 .سنويا

 ".ج" مشاريع متعلقة بقطاع التربية في القدس والقطاعات المهمشة في مناطق  مليون شيقل لدعم222 مبلغ تخصيص �

  

 2017اتساق المنطلقات مع موازنة عام 

  

 ومدى اتساقها مع بنود الموازنة 2016ومقارنتها بما هو فعلي عام  2017والسياسات بموازنة عام  ربط هذه المنطلقات عند

  )، واألشكال المشتقة منه1انظر جدول (: ن ما يلي يتبيالجديدة، 
  

وتبلغ % 1.5 بنسبة زيادة  مليون شيقل،13451 بمبلغ 2016 الزيادة في صافي االيرادات لعام قدرت. فيما يخص االيرادات �

يقل،  مليون ش392 وهذه النسبة المتحفظة تعزى إلى توقع تراجع االيرادات غير الضريبية بقيمة . مليون شيقل193هذه 

مع مالحظة ارتفاع االيرادات . 2016 مليون شيقل بالمقارنة مع األرقام الفعلية لعام 150وتراجع ايرادات المقاصة بقيمة 

وهذا انعكاس واضح لخطة توسيع قاعدة االلتزام الضريبي وعدم االعتماد على .  مليون شيقل750الضريبية المحلية بقيمة 

سياسة التحفظ هذه . وقت يبقى المجال مفتوحا لزيادة االيرادات من مصادر خارجيةوفي نفس ال. مصادر ايرادات خارجية

. تتبعها سياسة تحجيم اإلنفاق على النفقات الجارية، وهذا أمر منطقي وال بد منه في ظل الظروف االقتصادية الفلسطينية

 وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي بشكل كبير  إلى الكثير من الجهد والمتابعة وتغيير الثقافة السائدة للمشتغلين هذايحتاج

 بعد مرور سنة وحصر البيانات الفعلية للعمليات إالإدارة المال العام، وال يمكن تقييم هذا الوضع تحسين  والسعي نحو جدا

 .المالية في الموازنة

 

  2017-2015ٕ االيرادات المحلية وايرادات المقاصة للفترة :2شكل
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ضبط النفقات وتحجيمها أكبر من قدرتها على التحكم باإليرادات، وذلك كون النفقات درة السلطة على ق. فيما يخص النفقات �

يسهل على وزارة هذا  .شأن داخلي متحكم به على عكس الجزء األكبر من االيرادات التي تأتي من المانحين وعبر إسرائيل

  االنخفاض 2017فأول ما يلفت االنتباه في موازنة . داتااليرابشكل أكثر دقة من تقدير النفقات قديرات تالمالية عمل 

 مليون شيقل مقارنة بما 111 مليون شيكل، وكذلك انخفاض الفجوة التمويلية بقيمة 1580 بمبلغالكبير في التمويل الخارجي 

شيكل،  مليون 153 فقات الجارية وصافي اإلقراض بمبلغ ذلك انخفاض النإلىويضاف . 2016هو فعلي بموازنة عام 

كما تبين أن النفقات التطويرية خططت .  مليون شيكل345 بمبلغ من ذلك انخفاض العجز الجاري قبل التمويل ةوالنتيج

 2016بالطبع هذا يعكس المنطلقات والسياسات التي تم تحديدها في موازنة عام .  مليون شيكل352 بمبلغالزيادة فيها 

  .ة المنطلقات الجديدة المذكورة أعاله، مع إضاف2017واستمرت بها في موازنة عام 

 

  2017-2015توزيع نسبة النفقات الجارية وصافي اإلقراض بالنسبة للنفقات الكلية للفترة ) 3(شكل 
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  2017 و2016نظرة تقيميه على موازنتي 
  

. اسات الموازنة واألرقام المتعلقة باإليرادات والنفقاتيتضح من ما ورد أعاله الكثير من النقاط االيجابية حول منطلقات وسي

 منهج حذر في إتباع كان جراء  برز من خالل المقارنة بين الموازنات الفعلية والتقديرية للسنوات السابقةهذا الوضع االيجابي

 وال ضمان تجاوزها، يعني عدم وجود نواقص ومعضالت كان باإلمكان لكن هذا ال. ظل غياب االستقرار المالي والسياسي

 2016وبتقييم أداء الموازنة عام . جودة الخدمات في ظل سياسة التقشف المتبعة، وال يعني ثبات أو ضمان االستدامة المالية

  : يمكن إدراج المالحظات التالية2017والموازنة المتوقعة عام 
  

 دول العالم األخرى،اد من إسرائيل ويالحظ أن االيرادات تعتمد بشكل أساس على االستهالك وبشكل خاص االستير .1

نفاق التطويري يعتبر إلل %4ة، لذلك تخصيص نسبة ال تتجاوز وليس على توليد الدخل من خالل المشاريع اإلنتاجي

 .فقط% 3.5غير كاف، وخاصة في ظل تزايد البطالة وعدم زيادة الدخل، ونمو في الناتج الحلي اإلجمالي بنسبة 

متواصلة من الناحية االقتصادية يؤدي إلى ركود اقتصادي عبر السنوات وال يشجع على تحفيز سياسة تحجيم اإلنفاق ال .2

الطلب في االقتصاد، وال نستطيع قياس أثر هذا التراجع دون إجراء دراسات اقتصادية تحدد إلى أي مدى يمكن تقليل 

م الخدمات، وخاصة أن الخدمات من جهة أخرى، فان هذه السياسة لها تداعيات على مستوى جودة تقدي. اإلنفاق

الصحية والتعليمية واالجتماعية باألساس متراجعة وبحاجة إلى تحسين، وتحسن مستواها لن يتم دون اإلنفاق الالزم 

 .عليها
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 وما هي األسس التي يتم على أساسها زيادة أو إنقاص عدد غير واضح مدى االلتزام بالقاعدة الصفرية في التوظيف .3

كانت حصيلة الوظائف الجديدة مع الترقيات غير  2015  عام بالمقارنة مع2016 عام  في.وزاراتالموظفين في  ال

 موظف في الحكم المحلي، 50، فقد زاد عدد الموظفين )باستثناء الصحة والتعليم(واضحة من حيث األسس والمبادئ 

  موظفين من وزارة 4و، عة موظف من عدد موظفين وزارة الزرا11 موظفين في اإلعالم، بالمقابل ينقص 10و

يبقى على حاله دون أي زيادة في الوقت الذي تزداد المطالبات بزيادة عدد  االقتصاد، بينما ديوان قاضي القضاة

 وهذا 434مع مالحظة زيادة موظفين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  (القضاة لتسريع إجراءات العمل القضائي

هي ليست مجرد زيادة  مليون شيقل 249 إذن الزيادة في الرواتب بقيمة .)2016زنة عام قد يكون خطأ مطبعي في موا

 هذا االنحراف مقبول . جزء كبير منها نتيجة االنحراف عن القاعدة الصفرية في التوظيفٕوانماعالوات وغالء معيشة، 

والنقص في جهاز التقاعد القضاء ومبرر في حالة الضرورة ووجود أولويات، ولكن كيف يتم تحديد األولويات وتجاهل 

 .المدني

 اإلنفاق بنفقات أخرى يمكن زيادتها على حساب هذه الرواتب مثل زيادة  الرواتب على هذه الشاكلة زيادةيمكن مقارنة .4

 . والقدس"ج" مليون شيقل فقط لهذا الموضوع في مناطق 222 تم تخصيص إذ، المهمشةعلى الفئات الفقيرة 

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 8.3، بلغ العجز اإلجمالي للموازنة قبل التمويل  3ةالماليفيما يخص االستدامة  .5

% 15 فقد انخفض من ، يالحظ انخفاضه بشكل تدريجي2012، وعند تتبع هذا العجز عبر السنوات منذ عام 2016

المحلي اإلجمالي فقط كان  كنسبة من الناتج الحكومي الكليوفيما يخص الدين . 2016عام % 8 إلى 2012عام 

2016 و 2015في العامين % 20و % 18
 المتأخرات الحكومية المتراكمة تصبح إضافة ما تم ٕواذا.  على التوالي4

 .السقف المحدد في القانون الفلسطيني، وهذه النسبة تقترب من اإلجماليمن الناتج المحلي % 38هذه النسبة 

 

  :في هذا الشأن يمكن مالحظة ما يلي

 تجاوز المعيار المتعارف عليه، ومؤشر إلى، إذ أن مؤشراتها المتعلقة بعجز الموازنة يشير 5ن االستدامة المالية غير مستقرةفا �

 إلى نهاية السقف المسموح به، وفي ظل الظروف الفلسطينية يعتبر هذا األمر مقبول، ولكن ما يشير إلىالدين العام يصل 

معدل  إلىلتصل ) بدون الرواتب(ايد نسبة النفقات الجارية األخرى مع صافي اإلقراض حالة عدم استقرار االستدامة هو تز

من إجمالي النفقات عام % 6، في الوقت الذي ال تشكل النفقات التطويرية أكثر من من إجمالي النفقات العامة% 40

  .في السنوات السابقة% 20- %10 بعد أن كانت تتراوح بين 2016

، حيث أن النمو  مرتبط بالنمو االقتصادي)من اسرائيل وطرف ثالث( المتأتية من االستيراد ات الخارجيةأن النمو في االيراد �

 في االقتصاد وهذا يعني أن هذا النمو بطيء، وهناك مؤشرات على نمو يزيد من حجم هذا االستيراد وبالتالي زيادة االيرادات

 ويبقى المالذ الوحيد للنمو في االيرادات هو الجانب المحلي سيصل إلى حد معين ال يمكن االعتماد عليه بشكل أكثر،

وتحسن كفاءة التحصيل الضريبي ومدى التزام القطاع الخاص، وهذا ال يعول عليه كثيرا وخاصة أن نسبة االيرادات المحلية 

 ومدى عدالة فرض هذا األمر يستدعي إعادة النظر في السياسات الضريبة. من االيرادات الكلية% 22قلية ولم تتجاوز 

 .الضرائب وكيفية توزيع العبء الضريبي بما يتناسب مع االقتصاد الفلسطيني ويزيد من حجم االلتزام الضريبي

يضاف إلى ذلك أن العدالة الضريبية تؤدي إلى تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، وفي الحالة الفلسطينية توجد مشكلة في  �

 تبنيها للنظام الضريبي االسرائيلي، مع العلم أن هناك هوامش يمكن االستفادة منها في عدالة الضرائب غير المباشرة بسبب

 توزيع أفضل إلى تغيير بعض التشريعات والنسب الضريبية يؤدي .تغيير النسب الضريبية على المستوردات واإلنتاج المحلي

 .خاص وزيادة التزامه الضريبي وعدالة أكثر، األمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الللعبء

                                                           
أي قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات المالية المتعلقة بالنفقات واإليرادات دون تعثر أو عجز، وكذلك عدم التراكم السنوي في عجز الموازنة، وهذه : االستدامة المالية   3

من الناتج المحلي % 40عن ) الخارجي والداخلي(ين العام من الناتج المحلي اإلجمالي، وان ال يزيد إجمالي الد% 3تخضع لمعايير أهمها أن ال يزيد عجز الموازنة عن 

 .2005 لسنة 30مادة ) 24(اإلجمالي حسب قانون الدين العام الفلسطيني رقم 
 .وزارة المالية، سلطة النقد الفلسطينية   4
 . من الدول المانحةمع التنويه أن االستدامة المالية أيضا مرتبطة بالعوامل السياسة وخاصة فيما يتعلق بدعم الموازنة   5
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 سياسات اقتصادية وضريبية، وهذا ما يجب على الموازنة أن تأخذه بعين االعتبار في ا لسنما تقدم أعاله يعتبر أساس �

 بشكل غير مباشر على عززواالجتماعية خارج إطار النظرة الجبائية، وهذا يالتوجه نحو المزيد من السياسات االقتصادية 

  . الماليةة، وبالتالي تعزيز االستدامالمؤشرات االيجابية للموازنة من المدى المتوسط والطويل
  

 أسئلة ومحاور للنقاش

 وخاصة أن اإلنفاق على حساب دعم النمو االقتصادي، المتواصل على مدار أربعة سنواتاإلنفاق  تحجيم  كانهل �

 التطويري ال زال في مستويات متدنية؟ 

ات الجارية وتحويلها إلى نفقات اجتماعية لتمكين األسر المهمشة؟ وما هي هذه البنود هل هناك إمكانية لزيادة ترشيد النفق �

 التي يمكن زيادة الترشيد فيها؟

 وهل منطلقات الموازنة تلبي طموحات القطاع هل ما تم تخصيصه لإلنفاق االستثماري كاف للحد من مشكالت البطالة؟ �

 الخاص في سداد المتأخرات؟

 ادة هيكلية الموازنة باالعتماد على االيرادات المحلية بشكل أكبر؟هل هناك إمكانية إلع �

األولوية في تخصيص هذا  هيكلتها وما هي البنود ذات إعادةفي حال تم زيادة دعم الموازنة من الدول المانحة، كيف سيتم  �

 الدعم؟

 

  مويل للسلطة الوطنية الفلسطينيةااليرادات والنفقات ومصادر الت) 1(جدول 
 

 البند
2015  

 فعلي

2016  

 موازنة

2016  

 فعلي

2017  

 موازنة

نسبة االنحراف في 

 2016موازنة 

فرق موازنة 

 عن  2017

  فعلي2016

نسبة االنحراف في 

 عن 2017موازنة 

  فعلي2016

 1.5 208 17.1 13,821 13,613 11,630 11,311 اجمالي اإليرادات العامة

 1.5 193 18.5 13,451 13,258 11,189 10,712 صافي اإليرادات

 7.6 357 38.0 5,040 4,683 3,393 3,323  اإليرادات المحلية-

 31.4 750 9.0 3,141 2,391 2,194 2,354 إيرادات ضريبية

 17.1- 392- 91.2 1,900 2,292 1,199 969 إيرادات غير ضريبية

 1.7- 150- 8.4 8,780 8,930 8,237 7,988  إيرادات المقاصة-

 4.2 15 19.5- 370 355 441 599 ريبيةارجاعات ض) ناقص(

  إجمالي النفقات الجارية 

 وصافي اإلقراض
15,453 15,212 16,300 16,147 7.2 -153 -0.9 

 3.2 249 2.4 8,093 7,844 7,662 7,440  رواتب وأجور-

 4.3- 323- 10.8 7,104 7,427 6,700 6,844  النفقات الجارية األخرى-

 7.7- 79- 21.1 950 1,029 850 1,169  صافي اإلقراض-

 11.3- 345- 24.4- 2,697 3,042 4,023 4,741 العجز الجاري قبل التمويل

 27.4 352 5.7- 1,639 1,287 1,365 893 النفقات التطويرية+ 

 0.1 6 19.7- 4,335 4,329 5,388 5,634 العجز اإلجمالي قبل التمويل

 54.4- 1,580- 25.1- 1,326 2,906 3,881 5,615 إجمالي التمويل الخارجي

 15.9- 368- 20.8- 1,950 2,318 2,925 2,757 دعم الموازنة

 7.1- 42- 38.5- 546 588 956 347 تمويل النفقات التطويرية

 100.2- 111.5 5.6- 3,009 1,423 1,507 19 الفجوة التمويلية
 .وزارة المالية الفلسطينية: المصدر

 .القيمة الفعلية عن المقدرةنسبة تغير : نسبة االنحراف **

 . التمويل الخارجيإجمالي - يل و قبل التماإلجماليالعجز = الفجوة التمويلية 
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  2017-2015 إجمالي االيرادات والنفقات للفترة )4(شكل 
 

 

  

  

  

   2017- 2015 عجز الموازنة )5(شكل 
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   موازنة 2017 فعلي مع 2016 مقارنة موازنة )6(شكل 
  

 
 


