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 مقدمة 
في آخر يوم منحه القانون كحالة استثنائية إلقرار   2022العامة للسنة المالية    الموازنةبقانون بشأن    عباس قرارمحمود    الرئيس  صادق

على مراكز   لإلنفاقتم نشرها بشكل مختصر ودون أي توضيحات  حيث  ،  اشهر عن العام الجديد  3الموازنة العامة، وبعد مضي  
وبتجاهل مطلق   المجتمعالمسؤولية،  ومنظمات  المواطنين  ب  لممثلي  المستمرة  ومطالباته  و   هإشراكالمدني  نقاش  أولويات في  تحديد 

 % من الموازنة. 85لدافعي الضرائب ممولي اكثر من  تام الموازنة، وبتجاهل
 

 :2022المالمح الرئيسية لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 
 

العامة   15.4بقيمة  لصافي اإليرادات  بتوقع    2022صدرت موازنة العام   النفقات  مليار شيقل، في حين توقعت الموازنة بأن تبلغ 
مليار شيقل، وبالتالي أبقى قانون الموازنة على عجز   1.7وتم تقدير التمويل الخارجي يقيمة  مليار شيقل،    19قراض بقيمة  وصافي اإل

 مليار شيقل.  1.8مالي بقيمة 
 

 :  اإليرادات
 ـ ب  2021تقديره في موازنة العام  تم  ( مليار شيقل بارتفاع عما  15.4)  ـ بون الموازنة للعام  في قانتم تقدير إجمالي صافي اإليرادات  

 (.2021_2016كما أنه أعلى من المتحقق على مدار األعوام )%، 13
التي تجبيها السلطة الفلسطينية حيث تم  والرسوم اإليرادات المحلية التي تشمل اإليرادات الضريبية( 1) ؛من العامةاإليرادات  تتشكل

التي تقوم   والجمارك والرسوم  إيرادات المقاصة وهي الضرائب(  2. و)شيقل  مليار(  5.5)بـ  2022تقديرها في قانون الموازنة للعام  
ل باريس االقتصادي وفقا لبروتوكو   % بدل إدارة3مخصوم منها  الفلسطينية  نيابة عن السلطة    على المعابر الدولية  بجبايتها إسرائيل
 .شيقل مليار( 9.9) والتي قدرت ب

 

 : النفقات
 . 2021تم تقديره للعام وهو يقترب لما شيقل؛  مليار( 19بقيمة )والنفقات التطويرية  1تم تقدير إجمالي النفقات وصافي اإلقراض

 
% من  50شيقل أي حوالي    مليار(  8.2قدرت الرواتب واألجور بقيمة )  :  )بدون احتساب أشباه الرواتب(  الرواتب واألجور   •

 %. 2ب   2021، وبارتفاع عن المقدر للعام إجمالي النفقات وصافي اإلقراض )بدون النفقات التطويرية(
( مليار شيقل أي أقل من 2.3)شيقل، وتشمل: النفقات التشغيلية    مليار(  7.3: قدرت النفقات الجارية )النفقات الجارية •

  ، 2021المقدر للعام عن %  21والتي تم تقديرها بأقل  شيقل ( مليار3.7)والنفقات التحويلية %، 7ب  2021المقدر للعام 

 
 والتحويالت الطبية وغيرها.صافي اإلقراض: هو المبلغ الذي يتم خصمه من قبل الجانب اإلسرائيلي بدل فواتير المياه، الكهرباء،  1



التحويلية هي المبالغ التي تحول من الخزينة العامة إلى طرف ثالث، مثل المسا النفقات  النقدية لألسر  علما بأن  عدات 
( مليون شيقل، والمدفوعات  487) ـ( مليون شيقل، إضافة إلى الفوائد المقدرة ب217) ـالفقيرة. كما قدرت النفقات الرأسمالية ب

 ( مليون شيقل. 491المخصصة )
قراض يتجاوز صافي اإل، مع العلم أن بند  ( مليون شيقل957)ـقدرت الحكومة الفلسطينية صافي اإلقراض بصافي اإلقراض:   •

يشير إلى توجه الحكومة    ،2بيان وزارة المالية وفقا ل  إصالح ظاهرة صافي اإلقراض  أن  ه جدير ذكر ال  المليار شيقل سنويا 
 .تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياهب

شيقل، وهي أكثر من ضعف المتحقق على مدار األعوام،    مليار(  2.47)  ـقدرت النفقات التطويرية ب  النفقات التطويرية: •
من المنح والمساعدات    ا سيتم تمويله  ( مليون شيقل972من الخزينة العامة مقابل )  اشيقل سيتم تمويله  مليار(  1.4منها )

 الخارجية. 

 
 

 مخصصات القطاع االجتماعي  
% من إجمالي الموازنة، وقطاع  20قطاع الحماية االجتماعية ما نسبته    على  نفاق"يشكل اإلالمالية  وفقا للبيان الصادر عن وزارة  

البيان لم ، لكن  اإلنفاق العام"% من إجمالي  52%، لتشكل نسبة اإلنفاق االجتماعي  13%، والقطاع الصحي بنسبة  19التعليم  
القطاعات  يوضح تفاصيل االنفاق  خالت الحماية االجتماعية )وزارة ، إذ أن قطاع الحماية االجتماعية يشمل مجموع تد على هذه 

المرأة واللجنة التنمية االجتماعية، مخصصات األ الشهداء والجرحى( باإلضافة إلى مخصصات وزارة  سرى، ومؤسسة رعاية أسر 
أن يالحظ  نفاق. كما  من مجموع اإل فقط  %  5.5على   نصيب وزارة التنمية االجتماعية  ، فيما يقتصر  الوطنية للمخيمات الصيفية(

 .  2021نفاق المخصصة لوزارة الصحة أقل مما تم تخصيصه للعام بة اإلنس

 
 :وحول البيان الصادر عن وزارة المالية 2022على قانون الموازنة للعام  الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامةمالحظات 

 

:  المجاالت التالية ؛ في  جانب النفقاتتضــــــمن البيان الصــــــادر عن وزارة المالية العمل على إجراء إصــــــالحات جوهرية في  •
صـالحات تتوافق مع التوصـيات أن هذه اإل  ييرى الفريق األهل  ،وعليه ؛فاتورة الرواتب، والنظام الصـحي، وصـافي اإلقراض

ن االرقام  أ  كما.  المعالم  أن آليات تطبيق اإلجراءات ال زالت غير واضــــــــحةإال ، نفاقهلي لضــــــــبط اإلالتي قدمها الفريق األ
 صالح المعلن عنه. اإلنوايا  من يأقراض والعجز لم تعكس يرادات وتوقعات صافي اإلصة بالنفقات واإلالخا

 
 " 2022الرواتب والصحة وصايف اإلقراض حماور اإلصالح مبوازنة انظر/ي بيان وزارة املالية " 2
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 1500بتعيين  " يتناقض مع قرار مجلس الوزراءالتضـــــــخم في الكادر الوظيفيصـــــــالح "إيرى الفريق األهلي أن الرغبة في   •
 . 3موظف في القطاع األمني

نظام التأمين الصــحي، من خالل    تصــويب صــالح في النظام الصــحي التي لم تتضــمنالفريق األهلي على ســبل اإل  ظيتحف •
أن إصــالح النظام الصــحي يبدأ من العمل التأمين الصــحي الشــامل واإللزامي، حيث يعتبر الفريق قرار قانون  إالعمل على  

مين الصــــحي  أبقاء على نظام التصــــالح مع اإلمحاوالت لإل ي  أن  أو ،  على إقرار قانون للتأمين الصــــحي الشــــامل وااللزامي
 الحالي لن تساهم بالخروج من هذه المعضلة. 

يثمن الفريق األهلي توجه الحكومة نحو دعم أســـعار المواد األســـاســـية والطاقة، واإلعفاءات الضـــريبية قدر اإلمكان، ويثمن  •
األفقي للقاعدة الضــــــريبية، والحد  من ظاهرة التجنب الضــــــريبي بزيادة خالل البســــــط تنمية اإليرادات من خالل التوجه نحو 

، مع ـتأكـيد الفريق على ضــــــــــــــرورة مراجعـة النظـام  االمتـثال وااللتزام، مع التركيز على العـداـلة المجتمعـية والمـبادح التحفيزـية
 .الضريبي، وتصويبه باتجاه الضرائب التصاعدية

تــأشــــــــــــــيريــة وقــابلــة للتعــديــل   2022تبــار جميع األرقــام والبيــانــات المتعلقــة بعــام  على اع  2022أبقى قــانون الموازنــة للعــام   •
على ضــوء المســتجدات المســتقبلية خالل الســنة المالية، على أن يتم إعداد خطط نقدية شــهرية ترتكز على مبدأ  ،والتحديث

  لزامية ضـــــمن هذا القانون غي صـــــفة اإل. وفي ذلك يعتبر الفريق أن اعتبار االرقام تأشـــــيرية تلالتقنين النقدي وفقا لألولويات
بين مبــدأ التقنين النقــدي، ومبــدأ   . كمــا يعتبر الفريق أن هنــاك تنــاقضـــــــــــــــا  نفــاقولويــات اإلألتوضــــــــــــــيح  غيــاب أي    في ظــل

ــتئجار أو شــــراء المباني الواردة الواردة في البند اإل ــالحات الجوهرية، ونمكانية اســ ( من قانون الموازنة  9من المادة )  15صــ
2022. 

والتي أعطت نفاق الناتج عن الظروف الطارئة أو التي لها "طبيعة خاصــــــــــــة"  ( اإل13)( في البند رقم  9ضــــــــــــمنت المادة )ت •
 .الطبيعة الخاصةأو نفاق الطارح معايير اإلتوضيح نفاق، دون صالحيات واسعة لرئيس الوزراء باتخذ قرار اإل

أعطى قانون الموازنة صـــــــــالحيات واســـــــــعة لكل من وزير المالية ورئيس الوزراء، وذلك خالفا لقانون تنظيم الموازنة العامة   •
المخول   صــــــدار القوانين أو القرارات بوانين هوإالمشــــــرع صــــــاحب    /المجلس التشــــــريعيأن  ، والذي أكد على  1998لســــــنة  

 االنفاق.ب الموازنة وفي مخصصات القيام بالمناقلة بين األبواباتخاذ القرارات في 

ــة • ــتثناء الممنوح لديوان الرئاســ ــات الدولة  يتحفظ الفريق األهلي على االســ ــســ ، حيث جاء في  من تطبيق النظام المالي للمؤســ
( " تلتزم مـاـفة مراكز المســــــــــــــؤولـية بتنفـيذ موازنتهـا وفـقا ألحكـام النظـام المـالي، مع مراعـاة النظـام المـالي  2( بـند )17المـادة )

 المحاسبي الخاص بديوان الرئاسة". و 

 
فإن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة   ؛2022وبناء على ما تقدم من مالحظات جوهرية على قانون الموازنة العامة للعام  

 العامة:   
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صــالح المعلن عنها كاملة مدعمة بالجدول الزمني المتوقع للتنفيذ والجهة المســؤولة  يطالب الحكومة الفلســطينية بنشــر خطة اإل وال:  أ
 عنه والجهة المشرفة على التنفيذ، وااللتزام بنشر تقارير دورية حول ما تم تنفيذه منها.

 .المسؤولية مراكز اتمخصص تفاصيل يشمل بما كامالالموازنة  قانون  نشر ضرورة :ثانيا
  العامة   األولويات  تحديد  في  اوبإشراكه  المدني  المجتمعممثلي المواطنين ومنظمات    علىباالنفتاح    ووزارة المالية  الحكومةيطالب    :ثالثا

 في اإلنفاق التطويري ومصادر التمويل.  والشفافية تحديدا،الجباية المالية  وسياسات اإلنفاق أولويات يشمل بماللموازنة 
العمل على    :رابعا المالية، والعاإليؤكد على ضرورة  التي تضمنها بيان وزارة  التأمين  مل على  صالحات الجوهرية  تصويب نظام 

العدالة في الوصول للحق في الصحة، والعدالة مين الصحي الشامل واإللزامي، بما يحقق  أمن خالل العمل على نظام الت  صحي،ال
 تطوير الخدمات الصحية الحكومية.وب، صندوق التأمين الصحي في المساهمة بإيرادات

 د نيات المتاحية، وتحديانطالقا من التوازن الحكيم بين االنفاق واإلمكا  يؤكد الفريق على أهمية نشر وتوضيح أولويات اإلنفاق،:  خامسا
آخذا بعين االعتبار الترشيد األمثل في االنفاق أو استئجار المباني وخفض االمتيازات لكبار االنفاق وفقا للمصلحة العامة،  أولويات  

 . الموظفين وغيرها
آليات االنفاق وتنظمها، بما ، تحدد معايير و خطة إلدارة الكوراث، والحاالت االستثنائية والطارئةإعداد  ضرورة العمل على  :  سادسا

 يضمن تنظيم آلية االنفاق االحتياطي. 

نفاق التطويري، والمخصص من الخزينة يؤكد الفريق على ضرورة االلتزام بما ورد في قانون الموازنة سيما فيما يتعلق باإل  :سابعا
 العامة.  

  القانون   في   عليها المنصوصونشر التقارير الدورية    بالشفافيةووزارة المالية    الحكومةضرورة االلتزام   على  األهلي  الفريق  يؤكد:  ثامنا
  الموازنة   تنفيذ  في بالشفافية    االلتزام  على  يشدد، و بمواعيدها  1998والشؤون المالية لعام    ة الموازنوبخاصة قانون تنظيم    الفلسطيني

  حماية   من  يتضمنه  بماقطاع الحماية االجتماعية    علىواالنفاق    جهة،  من تمويلها  ومصادر  التطويرية  بالنفقاتيتعلق    فيما  ؛وبخاصة
 بتحويل كامل الدفعات لهم. وااللتزام للفقراء
ن استمرار سياسة االنغالق حيث أالمواطنين،  ممثلي  : ضرورة اتباع الحكومة للنهج التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني و تاسعا

دارة وزارة المالية للمال العام على وجه  إالحكومي عموما وحسن    باألداءثقة المواطنين  تآكل    استمرارال ب إوحجب المعلومات لن يساهم  
 الخصوص. 

 على   االستنادقرار الموازنة العامة، وعدم  قرها القانون إلأجال الزمنية التي  المالية والحكومة الفلسطينية باآل  وزارة  التزام: ضرورة  عاشرا
ول أبموعدها بشهر كانون  للحكومة باالستمرار باإلنفاق في حال لم يتيسر إقرار قانون الموازنة قبل نهاية السنة    تثناء الذي منحساال

 . من العام
 

 
 

 


