
واإليرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة.
وقد باشرت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية دراسة 
مش��روع قان��ون الموازنة العام��ة للع��ام 2011م وتحليلها 
وإص��دار التقارير التوضيحية لذل��ك, وقد تطرق خطاب 
الموازنة إلى ش��رح السياس��ات المالي��ة واالقتصادية التي 

اعتمدتها الحكومة في هذه الموازنة, والتي تركز في جملة 
من اإلجراءات التالية:

- العم��ل ضمن الموازن��ة اإلغاثية وذلك م��ن خالل منح 
مخصصات الرعاية االجتماعية واإلعانات االجتماعية بمبلغ 

100 مليون شيكل.
- التركيز على القطاع االجتماعي من خالل منح احداثات 

جديدة وخاصة لوزارتي الصحة والتعليم.
- متابع��ة الجهد في تعزيز اإليرادات بالرغم من الصعوبات 

التي تواجهها الحكومة في ذلك. 
- تؤك��د لجن��ة الموازنة والش��ؤون والمالي��ة بالمجلس 
التش��ريعي أن الديون كافة المترتب��ة علي الحكومة غير 
الش��ريعة  في رام اهلل ج��اءت دون مس��وغ قانوني وخالفا 
ألحكام القانون األساسي والقوانين المالية سارية المفعول 

اجمللس التشريعي يقر  مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2011

ويف ضوء ما تقدم فقد 
خلصت اللجنة إىل املالحظات التالية:

أوال : اإليرادات املحلية:

صحيفة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  

w w w . p l c . g o v . p s

 عددالخميس  26 ربيع ثان 1432 ه  ::  31 مارس /  آذار 2011 م
خاص

اأقر املجل�س الت�رشيعي يف جل�صته اخلا�صة 
التي انعقدت االثنني مبدينتي غزة ورام الله 
م����رشوع قانون املوازن���ة العامة لل�صلطة 
الوطنية الفل�صطيني���ة لل�صنة املالية 2011 

مع التعديالت وذلك باإجماع احلا�رشين.

استمرار الحصار واالنقسام وحجز إيرادات املقاصة لدى االحتالل وممارسة الضغط على القطاع املصريف شكلت أبرز املعيقات
املوازنة تعطي األولوية لقطاعات العمال والصحة والرتبية والتعليم والخدمات اإلجتماعية

الرتكيز على الجانب اإلغاثي يشكل أولوية ضمن املوازنة املقرتحة

د. أحمد بحر
وأكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التش��ريعي أن جلسة خاصة للمجلس قد انعقدت 
الي��وم االثنين )28-3( ف��ي مدينتي غزة ورام اهلل 
بهدف إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
2011 وذل��ك بحض��ور رئي��س ال��وزراء وزير 

المالية المكلف إسماعيل هنية.
وأش��ار بح��ر إل��ى أن التصويت على مش��روع 
قان��ون الموازن��ة م��ع التعدي��الت ت��م وفق��ا 
لألصول القانونية حيث أقرت الموازنة بإجماع 

الحاضرين.
إسماعيل هنية

وتال هنية مش��روع قانون الموازنة العامة للعام 
2011، مش��يرا إلى أن إعداد مشروع الموازنة قد 

واجه العديد من الصعوبات والعقبات .
وبي��ن هني��ة أن الموازنة تركز عل��ى الجانب 
اإلغاثي م��ن خالل رصد مبلغ 50 مليون ش��يكل 
لمخصص��ات اإلغاثة االجتماعية، وذلك لتقديم 
تعويضات للمتضررين جراء اعتداءات االحتالل، 
كما تركز على قطاع التربية والتعليم وتمنحه 
األولوية في التعيينات، مش��يرا إلى أنه تم رصد 
مبلغ 50 مليون ش��يكل كمخصص��ات لصندوق 
الرعاية االجتماعية في وزارة العمل لدعم قطاع 
الرعاية الصحي��ة بهدف االس��تمرار في برامج 

التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.
وأكد هني��ة أن أهم المبادئ الت��ي روعيت عند 
إع��داد الموازن��ة ترك��زت في أن يت��م صرف 
المخططات المرصودة للنفقات في ضوء توافر 
اإليرادات ومصادر التمويل الداخلي والخارجي، 
وضبط سياسة التعيينات، وتحديد سلم األولويات 
في صرف النفقات من غير الرواتب بحيث تعطى 

األولوية لضمان استمرار عمل الوزارات. 
ولفت هنية إلى أن اس��تمرار القيود المفروضة 
عل��ى الش��عب الفلس��طيني وحكومت��ه، وحجز 
إي��رادات المقاصة من قبل االحت��الل التي تمثل 
66 % من إجمالي إيرادات السلطة، والتي يدفع ما 
يرغب في دفعه منها لحكومة رام اهلل، وممارسة 
الضغط على القطاع المصرف��ي في قطاع غزة، 
تعد أب��رز المعيقات التي واجه��ت الحكومة في 

إطار سعيها إلعداد الموازنة العامة للعام 2011.

ونوه هنية إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ بعين االعتبار 
تكلفة إعداد اإلعمار بس��بب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق 
بتوقيت البدء بإعادة اإلعمار والتكلفة واآلليات التي س��يتم 

اتباعها بهذا الخصوص.
جمال نصار

من جهت��ه تال النائب جم��ال نصار رئيس لجن��ة الموازنة 
والشئون المالية بالمجلس تقرير لجنة الموازنة، مؤكدا 
أن زي��ادة قد طرأت بنس��بة 59,63 % عل��ى إجمالي اإليرادات 
المحلية المتحققة لعام 2010 وذلك بسبب االلتزام بتطبيق 
قان��ون ضريب��ة الدخل والتش��ريعات الضريبي��ة األخرى 
وتطوير أداء اإلدارات اإليرادية في وزارتي: الصحة والنقل 

والمواصالت.
وتوق��ع نصار أن تبل��غ إجمالي اإليرادات للع��ام 2011 مبلغ 
117 ملي��ون دوالر قاص��رة على المحافظ��ات الجنوبية في 
ظل غي��اب البيانات المالية بخصوص إجمالي اإليرادات من 

المحافظات الشمالية.
وأك��د نص��ار أن إجمال��ي النفق��ات للعام 2011 ف��ي إطار 
الموازن��ة المقترحة تبل��غ 629 ملي��ون دوالر قاصرة على 
المحافظات الجنوبية في ظل غياب البيانات المالية المتعلقة 
بالمحافظات الشمالية، في حين أن ما تم إنفاقه فعليا خالل 

عام 2010 بلغ 297,38 مليون دوالر.
وأوص��ى تقرير لجن��ة الموازنة باإلس��راع بتطبيق قانون 
ال��زكاة وضبط عمليات التبرع والمس��اعدات من األصول 

واإلغاثات واحتسابها ضمن الموازنة.

كم��ا دع��ا التقري��ر إلى ضب��ط سياس��ات التعيي��ن وفقا 
لالحتياجات وزيادة مخصصات قطاع الخدمات االجتماعية 
بمبل��غ ق��دره 22 ملي��ون دوالر لدع��م األس��ر الفقي��رة 

والمحتاجة.
وف��ي ختام الجلس��ة ت��م التصوي��ت على مش��روع قانون 
الموازنة باب��ا بابا وإقراره باإلجماع بع��د األخذ باالعتبار 

تعديالت النواب.
النص الحريف لتقرير لجنة املوازنة

وفيما يلي النص الحرفي لتقرير لجنة الموازنة والشئون 
المالية بالمجلس التشريعي حول مشروع قانون الموازنة 

العامة للسنة المالية 2011م الذي تاله النائب جمال نصار:
عمال بأحكام المادة )61( من القانون األساس��ي الفلسطيني 
وتعديالته، وإلى أحكام المادة )3( من قانون تنظيم الموازنة 
والشؤون المالية رقم )7( لعام 1998 تقدمت لجنة الموازنة 
والش��ؤون المالية بتقريرها هذا إلى المجلس التش��ريعي 

حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م.
وقد قام��ت اللجنة بعدة لقاءات لدراس��ة أبعاد المش��روع 
المقدم من كافة الجوانب القانونية والمالية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة, آخذة في االعتبار أن الموازنة العامة هي في 
األص��ل أداة تخطيط ورقاب��ة تعكس األرقام ال��واردة فيها 
األه��داف االقتصادية واالجتماعية كما تعكس السياس��ات 
المقرة والتي نالت الحكوم��ة بموجبها الثقة من المجلس 
التشريعي كون الموازنة العامة هي األداة المالية األساسية 
وبرنام��ج عم��ل الس��لطة الوطني��ة التفصيل��ي للنفقات 



عدد خاص2
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 "المبلغ بالمليون دوالر"م 1166توضيح بند الرواتب واألجور في موازنظ 
 
 

 الرواتب واألجور
 اإلضافات

إجمالي الرواتب 
تكمفة االحداثات  واألجور

 الجديدة
عالوة غالء 

 المعيشة
سنوات متأخرات 
 سابقة

365 25 4 38 3:9 
 

ـ 1161إجمالي ما تـ إنفاقو فعميًا عمى بند الرواتب واألجور خالؿ السنة المالية  في حيف أف
مف إجمالي ما تـ توقعو %  61.11أي بنسبة زيادة تصؿ إلى , مميوف دوالر 111.91مبمغ 

 .مميوف دوالر 116ـ والمقدر بمبمغ 1161في موازنة 
 "المبلغ بالمليون دوالر" رواتب واألجورالكذف مػارنظ 

 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

السيادة بين نسبت 
المقدر والفعلي في 

 م3121سنت 

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

312 339.84 24.91 % 3:9 41.39 % 
 
 

 :يظالنغػات التذعيل -1
ىي المبػالغ التػي يػتـ بيػا تشػغيؿ الػوزارات والمؤسسػات الحكوميػة مثػؿ ميمػات السػفر الداخميػة 
صػػػالحات  والخارجيػػػة وميػػػاه وكيربػػػاء وبريػػػد وبػػػرؽ وىػػػاتؼ وقرطاسػػػيو ومحروقػػػات وصػػػيانة وا 

 .ل إ...اـز استيالكية ونفقات وسائط نقؿومواد ولو 
 61.11 ما نسبتوأي , مميوف دوالر 14ـ بمبمغ 1166قدرت النفقات التشغيمية في موازنة و  

النفقات التشغيمية  بند عمىفعميًا  إنفاقوما تـ  إجماليبينما بمغ , النفقات العامة إجماليمف % 
 3.14+ 1161لسػػػنة  63.63"  مميػػػوف دوالر 16.36مبمػػػغ  ـ1161خػػػالؿ السػػػنة الماليػػػة 

مػا تػـ  فقػط مػف إجمػالي% 11بمػغ لبنػد فعميػًا عمػى ىػذا ا إنفاقػومػا تػـ  نسػبة أفأي , "خراتمتأ
 .مميوف دوالر 36بمبمغ  ـ والمقدر1161توقعو في موازنة 

 "المبلغ بالمليون دوالر"النغػات التذعيليظكذف مػارنظ 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
سنت المتوقع ل

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

6: 32.6: 49% 75 2:8 % 
 

وتتوزع النفقات العامة على التالي:
1-الرواتب واألجور:

قدرت الرواتب واألجور في موازنة 2011م بمبلغ 298 مليون 
دوالر, أي م��ا نس��بته 47,4 % م��ن إجمالي النفق��ات العامة, 

في حي��ن أن إجمالي ما تم إنفاقه فعلي��ًا على بند الرواتب 
واألج��ور خالل الس��نة المالية 2010م مبل��غ 228,73 مليون 

2-النفقات التشغيلية:
ه��ي المبال��غ التي يتم بها تش��غيل الوزارات والمؤسس��ات 
الحكومية مثل مهمات الس��فر الداخلية والخارجية ومياه 
وكهرب��اء وبريد وبرق وهاتف وقرطاس��يه ومحروقات 
وصيان��ة وإصالحات وم��واد ولوازم اس��تهالكية ونفقات 

وسائط نقل...إلخ.

 ويؤدي التقليص في النفقات التش��غيلية إلى أمور س��لبية 
عديدة منها على سبيل المثال ال الحصر:

1-تدن��ي جودة ونوعي��ة الخدمة المقدم��ة للجمهور عبر 
مؤسسات ووزارات السلطة.

2-يمث��ل التقلي��ص في األوام��ر المالية إل��ى ضعف قدرة 
الوزارات عل��ى تطوير ذاتها وتقدي��م الخدمات المطلوبة 

منها.
3-تراك��م الديون على مراكز المس��ؤولية نتيجة تأخير 

وتقليص األوامر المخصصة لهم.
3-النفقات التحويلية:

ويشمل بند الرواتب واألجور التالي: 
1- تكلفة االحداثات الجديدة بقيمة 14 مليون دوالر تقريبًا.

2- عالوة غالء المعيشة بقيمة 3 مليون دوالر تقريبًا.
3- متأخرات سنوات سابقة بقيمة 27 مليون دوالر تقريبًا.

دوالر, أي بنس��بة زيادة تصل إلى 13,80 % من إجمالي ما تم 
توقعه في موازنة 2010م والمقدر بمبلغ 201 مليون دوالر.

 وق��درت النفقات التش��غيلية في موازن��ة 2011م بمبلغ 64 
ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 10,20 % م��ن إجمالي النفقات 
العامة, بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليًا على بند النفقات 
التش��غيلية خالل الس��نة المالية 2010م مبل��غ 21,59 مليون 
دوالر » 15,95 لس��نة 2010+ 5,64 متأخرات«, أي أن نس��بة ما 
ت��م إنفاقه فعليًا على هذا البند بلغ 38% فقط من إجمالي ما 
تم توقعه في موازنة 2010م والمقدر بمبلغ 59 مليون دوالر.

وتش��تمل على التكلف��ة المق��درة لمعاش��ات المتقاعدين 
باإلضاف��ة إل��ى مخصصات برنام��ج الرعاي��ة االجتماعية 

)اإلعانات المقدمة للمواطنين(.
قدرت النفقات التحويلية في موازنة الس��نة المالية 2011م 
بمبلغ 115 ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 18,30% من إجمالي 
النفقات العامة, بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليًا على بند 
النفقات التحويلية خالل الس��نة المالي��ة 2010م مبلغ 45,15 
ملي��ون دوالر, أي أن م��ا تم إنفاقه فعلي��ًا على هذا البند ال 
يتجاوز 30% من إجمالي ما تم توقعه في موازنة العام 2010م 

والمقدر بمبلغ 153 مليون دوالر.
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مميػوف دوالر أي  669ـ قػدرت بمبمػغ 1166و مف إيرادات إجمالية لمعػاـ في حيف أف ما تـ توقع 
 .ـ1161لمالية عما تـ تحصيمو فعميا في السنة ا%  41.63بنسبة زيادة قدرىا 

م تمثػػل مػػا 3122فػػي موازنػػة السػػنة الماليػػة  ةالمتوقعػػ المحليػػةدات اااليػػر  إجمػػالي وعليػػف فػػان 
نسػبة متدنيػة يرجػل السػبه في ػا وهػي , لنفس العػام المتوقعة من النفقات العامة% :2نسبتف 
بسػبه اسػتيالء حمومػة رام الداخليػة االقتصار في تحصيل اإليرادات على اإليرادات المحليػة إلى 

 .اهلل غير الشرعية على إيرادات المقاصة
 

 "المبلغ بالمليون دوالر"اإليرادات كذف مػارنظ 
 
 
 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

المتحقق في سنت 
 م3121

نسبت التغير بين 
المتحقق والمتوقع 

 م3121لسنت 

المقدر في موازنت 
 م3122

نسبت التغير بين 
المتوقع لسنت 

م والمتحقق 3122
 م3121لسنت 

63 94.12 6:.74 % 228 51.:6 % 
 

 :مظالطا النغػات :ثانيًا

فعميػًا خػالؿ  إنفاقوبينما ما تـ , مميوف دوالر 341ـ بمبمغ 1161قدرت النفقات العامة في موازنة 
ـ بمبمػغ 1166في حيف تـ تقػديرىا فػي موازنػة العػاـ  ,مميوف دوالر 169.11ـ مبمغ 1161العاـ 
 .مارعإعادة اإلىذا المبمغ ال يشمؿ المساعدات العينية ونفقات  أفيذكر  .وف دوالرممي 116

 "المبلغ بالمليون دوالر" نغػات الطامظكذف مػارنظ ال
 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

651 3:8.49 66.18% 73: 222.6 % 

 :فقات العامة على التاليوتتوزع الن 
 :الرواتب واألجور -6

 49.4 مػػا نسػػبتوأي , مميػػوف دوالر 161مبمػػغ بـ 1166فػػي موازنػػة  واألجػػورقػػدرت الرواتػػب 
 : ويشمؿ بند الرواتب واألجور التالي ,مف إجمالي النفقات العامة% 
 .مميوف دوالر تقريباً  64تكمفة االحداثات الجديدة بقيمة  -6
 .مميوف دوالر تقريباً  1يشة بقيمة عالوة غالء المع -1
 .مميوف دوالر تقريباً  19متأخرات سنوات سابقة بقيمة  -1
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مميػوف دوالر أي  669ـ قػدرت بمبمػغ 1166و مف إيرادات إجمالية لمعػاـ في حيف أف ما تـ توقع 
 .ـ1161لمالية عما تـ تحصيمو فعميا في السنة ا%  41.63بنسبة زيادة قدرىا 

م تمثػػل مػػا 3122فػػي موازنػػة السػػنة الماليػػة  ةالمتوقعػػ المحليػػةدات اااليػػر  إجمػػالي وعليػػف فػػان 
نسػبة متدنيػة يرجػل السػبه في ػا وهػي , لنفس العػام المتوقعة من النفقات العامة% :2نسبتف 
بسػبه اسػتيالء حمومػة رام الداخليػة االقتصار في تحصيل اإليرادات على اإليرادات المحليػة إلى 

 .اهلل غير الشرعية على إيرادات المقاصة
 

 "المبلغ بالمليون دوالر"اإليرادات كذف مػارنظ 
 
 
 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

المتحقق في سنت 
 م3121

نسبت التغير بين 
المتحقق والمتوقع 

 م3121لسنت 

المقدر في موازنت 
 م3122

نسبت التغير بين 
المتوقع لسنت 

م والمتحقق 3122
 م3121لسنت 

63 94.12 6:.74 % 228 51.:6 % 
 

 :مظالطا النغػات :ثانيًا

فعميػًا خػالؿ  إنفاقوبينما ما تـ , مميوف دوالر 341ـ بمبمغ 1161قدرت النفقات العامة في موازنة 
ـ بمبمػغ 1166في حيف تـ تقػديرىا فػي موازنػة العػاـ  ,مميوف دوالر 169.11ـ مبمغ 1161العاـ 
 .مارعإعادة اإلىذا المبمغ ال يشمؿ المساعدات العينية ونفقات  أفيذكر  .وف دوالرممي 116

 "المبلغ بالمليون دوالر" نغػات الطامظكذف مػارنظ ال
 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

651 3:8.49 66.18% 73: 222.6 % 

 :فقات العامة على التاليوتتوزع الن 
 :الرواتب واألجور -6

 49.4 مػػا نسػػبتوأي , مميػػوف دوالر 161مبمػػغ بـ 1166فػػي موازنػػة  واألجػػورقػػدرت الرواتػػب 
 : ويشمؿ بند الرواتب واألجور التالي ,مف إجمالي النفقات العامة% 
 .مميوف دوالر تقريباً  64تكمفة االحداثات الجديدة بقيمة  -6
 .مميوف دوالر تقريباً  1يشة بقيمة عالوة غالء المع -1
 .مميوف دوالر تقريباً  19متأخرات سنوات سابقة بقيمة  -1

قدرت النفقات العامة ف��ي موازنة 2010م بمبلغ 540 مليون 
دوالر, بينم��ا ما تم إنفاق��ه فعليًا خالل الع��ام 2010م مبلغ 
297,38 مليون دوالر, في حين تم تقديرها في موازنة العام 

2011م بمبل��غ 629 ملي��ون دوالر. يذكر أن ه��ذا المبلغ ال 
يشمل المساعدات العينية ونفقات إعادة اإلعمار.

ثانيًا: النفقات العامة:

ك�شف مقارنة االإيرادات »املبلغ باملليون دوالر«

ك�شف مقارنة النفقات العامة"املبلغ باملليون دوالر"

تو�شيح بند الرواتب واالأجور يف موازنة 2011 م "املبلغ باملليون دوالر"

ك�شف مقارنة الرواتب واالجور "املبلغ باملليون دوالر"

ك�شف مقارنة النفقات الت�شغيلية "املبلغ باملليون دوالر"
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 "المبلغ بالمليون دوالر"م 1166توضيح بند الرواتب واألجور في موازنظ 
 
 

 الرواتب واألجور
 اإلضافات

إجمالي الرواتب 
تكمفة االحداثات  واألجور

 الجديدة
عالوة غالء 

 المعيشة
سنوات متأخرات 
 سابقة

365 25 4 38 3:9 
 

ـ 1161إجمالي ما تـ إنفاقو فعميًا عمى بند الرواتب واألجور خالؿ السنة المالية  في حيف أف
مف إجمالي ما تـ توقعو %  61.11أي بنسبة زيادة تصؿ إلى , مميوف دوالر 111.91مبمغ 

 .مميوف دوالر 116ـ والمقدر بمبمغ 1161في موازنة 
 "المبلغ بالمليون دوالر" رواتب واألجورالكذف مػارنظ 

 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

السيادة بين نسبت 
المقدر والفعلي في 

 م3121سنت 

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

312 339.84 24.91 % 3:9 41.39 % 
 
 

 :يظالنغػات التذعيل -1
ىي المبػالغ التػي يػتـ بيػا تشػغيؿ الػوزارات والمؤسسػات الحكوميػة مثػؿ ميمػات السػفر الداخميػة 
صػػػالحات  والخارجيػػػة وميػػػاه وكيربػػػاء وبريػػػد وبػػػرؽ وىػػػاتؼ وقرطاسػػػيو ومحروقػػػات وصػػػيانة وا 

 .ل إ...اـز استيالكية ونفقات وسائط نقؿومواد ولو 
 61.11 ما نسبتوأي , مميوف دوالر 14ـ بمبمغ 1166قدرت النفقات التشغيمية في موازنة و  

النفقات التشغيمية  بند عمىفعميًا  إنفاقوما تـ  إجماليبينما بمغ , النفقات العامة إجماليمف % 
 3.14+ 1161لسػػػنة  63.63"  مميػػػوف دوالر 16.36مبمػػػغ  ـ1161خػػػالؿ السػػػنة الماليػػػة 

مػا تػـ  فقػط مػف إجمػالي% 11بمػغ لبنػد فعميػًا عمػى ىػذا ا إنفاقػومػا تػـ  نسػبة أفأي , "خراتمتأ
 .مميوف دوالر 36بمبمغ  ـ والمقدر1161توقعو في موازنة 

 "المبلغ بالمليون دوالر"النغػات التذعيليظكذف مػارنظ 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
سنت المتوقع ل

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

6: 32.6: 49% 75 2:8 % 
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 "المبلغ بالمليون دوالر"م 1166توضيح بند الرواتب واألجور في موازنظ 
 
 

 الرواتب واألجور
 اإلضافات

إجمالي الرواتب 
تكمفة االحداثات  واألجور

 الجديدة
عالوة غالء 

 المعيشة
سنوات متأخرات 
 سابقة

365 25 4 38 3:9 
 

ـ 1161إجمالي ما تـ إنفاقو فعميًا عمى بند الرواتب واألجور خالؿ السنة المالية  في حيف أف
مف إجمالي ما تـ توقعو %  61.11أي بنسبة زيادة تصؿ إلى , مميوف دوالر 111.91مبمغ 

 .مميوف دوالر 116ـ والمقدر بمبمغ 1161في موازنة 
 "المبلغ بالمليون دوالر" رواتب واألجورالكذف مػارنظ 

 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

السيادة بين نسبت 
المقدر والفعلي في 

 م3121سنت 

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

312 339.84 24.91 % 3:9 41.39 % 
 
 

 :يظالنغػات التذعيل -1
ىي المبػالغ التػي يػتـ بيػا تشػغيؿ الػوزارات والمؤسسػات الحكوميػة مثػؿ ميمػات السػفر الداخميػة 
صػػػالحات  والخارجيػػػة وميػػػاه وكيربػػػاء وبريػػػد وبػػػرؽ وىػػػاتؼ وقرطاسػػػيو ومحروقػػػات وصػػػيانة وا 

 .ل إ...اـز استيالكية ونفقات وسائط نقؿومواد ولو 
 61.11 ما نسبتوأي , مميوف دوالر 14ـ بمبمغ 1166قدرت النفقات التشغيمية في موازنة و  

النفقات التشغيمية  بند عمىفعميًا  إنفاقوما تـ  إجماليبينما بمغ , النفقات العامة إجماليمف % 
 3.14+ 1161لسػػػنة  63.63"  مميػػػوف دوالر 16.36مبمػػػغ  ـ1161خػػػالؿ السػػػنة الماليػػػة 

مػا تػـ  فقػط مػف إجمػالي% 11بمػغ لبنػد فعميػًا عمػى ىػذا ا إنفاقػومػا تػـ  نسػبة أفأي , "خراتمتأ
 .مميوف دوالر 36بمبمغ  ـ والمقدر1161توقعو في موازنة 

 "المبلغ بالمليون دوالر"النغػات التذعيليظكذف مػارنظ 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
سنت المتوقع ل

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

6: 32.6: 49% 75 2:8 % 
 

ك�شف مقارنة النفقات التحويلية »املبلغ باملليون دوالر«
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سػػمبية عديػػدة منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال  أمػػور إلػػىويػػؤدي التقمػػيص فػػي النفقػػات التشػػغيمية  
 :الحصر

 .تدني جودة ونوعية الخدمة المقدمة لمجميور عبر مؤسسات ووزارات السمطة -6
وزارات عمػػى تطػػوير ذاتيػػا وتقػػديـ يمثػػؿ التقمػػيص فػػي األوامػػر الماليػػة إلػػى ضػػعؼ قػػدرة الػػ -1

 .الخدمات المطموبة منيا
 .المخصصة ليـ األوامروتقميص  تأخيرتراكـ الديوف عمى مراكز المسؤولية نتيجة  -1

 
 :النغػات التحويليظ -4
تشتمؿ عمى التكمفة المقدرة لمعاشات المتقاعػديف باإلضػافة إلػى مخصصػات برنػامج الرعايػة و 

 (.لممواطنيفاإلعانات المقدمة )االجتماعية 
مػػا أي , مميػػوف دوالر 663ـ بمبمػػغ 1166قػػدرت النفقػػات التحويميػػة فػػي موازنػػة السػػنة الماليػػة 

عمػى بنػد  فعميػاً  إنفاقػومػا تػـ  إجمػاليبينمػا بمػغ , النفقػات العامػة إجمػاليمف % 61.11 نسبتو
 أي أف مػػػا تػػػـ, مميػػػوف دوالر 43.63مبمػػػغ ـ 1161النفقػػػات التحويميػػػة خػػػالؿ السػػػنة الماليػػػة 
مػػػف إجمػػػالي مػػػا تػػػـ توقعػػػو فػػػي موازنػػػة العػػػاـ % 11إنفاقػػػو فعميػػػًا عمػػػى ىػػػذا البنػػػد ال يتجػػػاوز 

 .مميوف دوالر 631ـ والمقدر بمبمغ 1161
 "المبلغ بالمليون دوالر"النغػات التحويليظ كذف مػارنظ 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

في موازنت المقدر 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

264 56.26 41 % 226 265.8 % 
 
 
 :والتطويريظ الرأدماليظالنغػات  -3

 :أسمالية والتطويرية إلي قسميفتنقسـ النفقات الر 
لرأسػمالية وىي تشمؿ امتالؾ األصوؿ الرأسمالية والتحويالت ا: النفقات الرأسمالية العادية -
 .ل إ...الثقيمة والسيارات واألثاث والمعدات التمشاريع مثؿ اآللم
وىػػػي النفقػػػات التػػػي تنفػػػؽ عمػػػى المشػػػاريع مثػػػؿ بنػػػاء  ":خطػػػة التنميػػػة"النفقػػػات التطويريػػػة  -

ي ذلػػؾ شػػؽ طػػرؽ زراعيػػة وتطػػوير شػػبكات فػػمػػدارس ومستشػػفيات جديػػدة وشػػؽ طػػرؽ بمػػا 
  .تطوير البنية التحتيةالمياه والمياه العادمة ومشاريع أخرى ل

مميػػػوف  631ـ بمبمػػػغ 1166والتطويريػػػة فػػػي موازنػػػة السػػػنة الماليػػػة  الرأسػػػماليةقػػػدرت النفقػػػات 
 إنفاقػػومػػا تػػـ  إجمػػالينمػػا بمػػغ يب ,النفقػػات العامػػة إجمػػاليمػػف % 14.11أي مػػا نسػػبتو , دوالر

ثالثًا: العجز يف املوازنة:

ك�شف مقارنة النفقات الراأ�شمالية والتطويرية »املبلغ باملليون دوالر«

"املبلغ باملليون دوالر"

"املبلغ باملليون دوالر"

4-النفقات الرأسمالية والتطويرية:
تنقسم النفقات الرأسمالية والتطويرية إلي قسمين:

- النفقات الرأس��مالية العادية: وهي تشمل امتالك األصول 
الرأسمالية والتحويالت الرأسمالية للمشاريع مثل اآلالت 

والمعدات الثقيلة والسيارات واألثاث...إلخ.
- النفق��ات التطويرية "خطة التنمي��ة": وهي النفقات التي 
تنفق على المشاريع مثل بناء مدارس ومستشفيات جديدة 
وشق طرق بما في ذلك شق طرق زراعية وتطوير شبكات 
المي��اه والمياه العادمة ومش��اريع أخ��رى لتطوير البنية 

التحتية. 

1- العجز الفعلي يف موازنة 2010م:
يالح��ظ مما ورد في البنود أع��اله, وعند مقارنة اإليرادات 

قدرت النفقات الرأس��مالية والتطويرية في موازنة السنة 
المالية 2011م بمبلغ 152 مليون دوالر, أي ما نس��بته %24,20 
م��ن إجمالي النفقات العامة, بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه 
فعليًا على بند النفقات الرأسمالية والتطويرية خالل السنة 
المالي��ة 2010م مبلغ 1,84 ملي��ون دوالر, أي أن ما تم إنفاقه 
فعلي��ًا عل��ى هذا البن��د ال يتجاوز 1,45% فق��ط من إجمالي 
ما تم توقعه ف��ي موازنة الع��ام 2010م والمقدر بمبلغ 127 
مليون دوالر, وهذا يش��ير إلى مدى توقف معظم المشاريع 
الرأس��مالية والتطويرية خالل السنة المالية 2010م بسبب 

استمرار وتشديد الحصار على قطاع غزة.

الفعلية والتمويل الفعلي للس��نة المالي��ة 2010م بالنفقات 
الفعلية للسنة المالية 2010م أن صافي العجز للسنة المالية 

2010م بلغ 65,11 مليون دوالر, الكشف التالي يوضح ذلك:
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مميػوف  6.14مبمػغ ـ 1161خالؿ السػنة الماليػة والتطويرية  الرأسماليةفعميًا عمى بند النفقات 
مػػا تػػـ  إجمػػاليفقػػط مػػف % 6.43فعميػػًا عمػػى ىػػذا البنػػد ال يتجػػاوز  إنفاقػػومػػا تػػـ  أفأي , دوالر

مػػػدى  إلػػػىوىػػػذا يشػػػير , مميػػػوف دوالر 619ـ والمقػػػدر بمبمػػػغ 1161توقعػػػو فػػػي موازنػػػة العػػػاـ 
بسػػػبب اسػػػتمرار  ـ1161ة الماليػػػة والتطويريػػػة خػػػالؿ السػػػن الرأسػػػماليةتوقػػػؼ معظػػػـ المشػػػاريع 

 .تشديد الحصار عمى قطاع غزةو 
 "المبلغ بالمليون دوالر"النغػات الرأدماليظ والتطويريظ كذف مػارنظ 

 
 

في موازنت  المقدر
 م3121

في سنت  الفعلي
 م3121

الفعلي من نسبت 
المقدر في سنت 

 م3121

المقدر في موازنت 
 م3122

بين  السيادةنسبت 
المتوقع لسنت 

 الفعليم و3122
 م3121لسنت 

238 2.95 2.56 % 263 9271% 

 :الموازنظ في الطجز :ثالثًا

 :م3121العجز الفعلي في موازنة  -2
الفعمػي لمسػنة الماليػة  والتمويػؿالفعمية  اإليراداتوعند مقارنة , أعالهيالحظ مما ورد في البنود 

ـ بمػغ 1161ـ أف صافي العجػز لمسػنة الماليػة 1161الفعمية لمسنة المالية بالنفقات  ـ1161
 :الكشؼ التالي يوضح ذلؾ, مميوف دوالر ...13
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 "المبلغ بالمليون دوالر"

 ملي جزئي البيان
  94.12 الفعمية اإليرادات المحمية
  :2.:25 الفعمي التمويؿ الخارجي

 343.31  مجموع اإليرادات والتمويؿ الخارجي
  339.84 الرواتب واألجور
  :32.6 النفقات التشغيمية
  56.26 النفقات التحويمية

  2.95 النفقات الرأسمالية والتطويرية
 3:8.42  مجموع النفقات العامة

 76.22-  العجز الفعمي
 
 :م3122العجز المقدر في موازنة -3

ـ مػػع النفقػػات المقػػدرة لػػنفس العػػاـ أف 1166يتبػػيف عنػػد مقارنػػة اإليػػرادات المقػػدرة فػػي موازنػػة 
 .مميوف دوالر 361يصؿ إلى مبمغ قيمة العجز قبؿ التمويؿ س

 "المبلغ بالمليون دوالر"
 

 ملي جزئي البيان
 228  اإليرادات المحمية المتوقعة
  3:9 الرواتب واألجور المتوقعة
  75 النفقات التشغيمية المتوقعة
  226 النفقات التحويمية المتوقعة

  263 النفقات الرأسمالية والتطويرية المتوقعة
 :73  قات العامةمجموع النف

 623-  العجز قبؿ التمويؿ
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وخاص��ة قان��ون الدين الع��ام وتتحمل الجه��ات الدائنة 
والحكومة غير الش��ريعة تبعات ه��ذا الدين ويعد ذلك 
فسادا قانونيا وماليا تمارسه الحكومة غير الشرعية في 

رام اهلل وال يسقط بالتقادم.
بلغت اإلي��رادات اإلجمالية الصافية حت��ى تاريخ 12-31-

2010م مبل��غ 83,01 مليون دوالر, أي بنس��بة زيادة قدرها 
59,63 % عما تم توقع��ه في موازنة 2010م والمقدر بمبلغ 
52 مليون دوالر, ويعود السبب في هذه الزيادة إلى التزام 
الحكومة بقرار المجلس التش��ريعي رقم )1231/غ.ع 1/4( 

والذي نص على زيادة اإليرادات المحلية من خالل:
1-االلت��زام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتش��ريعات 

الضريبية األخرى.
2-االهتمام باإلدارات االيرادية في وزارتي الصحة والنقل 

والمواصالت.

وعليه فان نس��بة اإليرادات المتحققة في الس��نة المالية 
2010م بلغ��ت 27,91% من إجمال��ي النفقات المتحققة من 

نفس العام والبالغة 297,38 مليون دوالر.
 ف��ي حين أن ما تم توقعه من إي��رادات إجمالية للعام 
2011م قدرت بمبلغ 117 مليون دوالر أي بنس��بة زيادة 
قدرها 40,95 % عما تم تحصيله فعليا في السنة المالية 

2010م.
 وعلي���ه ف���ان اإجمايل االي���رادات املحلي���ة املتوقعة يف 
موازن���ة ال�سنة املالي���ة 2011م متثل ما ن�سبته %19 من 
النفق���ات العامة املتوقعة لنف�س العام, وهي ن�سبة متدنية 
يرجع ال�سبب فيها اإىل االقت�سار يف حت�سيل االإيرادات على 
االإيرادات املحلية الداخلية ب�سبب ا�ستيالء حكومة رام الله 

غري ال�رشعية على اإيرادات املقا�سة.

2-العجز املقدر يف موازنة 2011م:
يتبين عند مقارنة اإليرادات المقدرة في موازنة 2011م مع 

النفق��ات المقدرة لنفس العام أن قيمة العجز قبل التمويل 
سيصل إلى مبلغ 512 مليون دوالر.



3 عدد خاص

رابعاًً: توزيع املوازنة على القطاعات املكونة لها:

الخالصة

التوصيات

تتك��ون الموازنة م��ن ثمانية قطاعات يش��تمل كل قطاع 
عل��ى عدد من الوزارات التي تتقارب في عملها, والقطاعات 

الثمانية هي:
1-قطاع األمن والنظام العام:

احتل قطاع األمن والنظام العام في موازنة 2011م على مبلغ 
201,5 مليون دوالر, أي ما نس��بته 34,5% من المبلغ اإلجمالي 
للموازنة, ويندرج تحت هذا القطاع وزارة الداخلية واألمن 
الوطن��ي- وزارة الع��دل- وزارة الحك��م المحلي- س��لطة 

األراضي- ديوان القضاء الشرعي.

7-قطاع الخدمات الثقافية.
احت��ل قطاع الخدمات الثقافية في موازنة 2011م على مبلغ 
3,2 دوالر, أي ما نسبته 0,55% من المبلغ اإلجمالي للموازنة, 

وين��درج تحت هذا القط��اع المكتب اإلعالم��ي الحكومي- 
وزارة الس��ياحة واآلثار- وزارة الشباب والرياضة- وزارة 

الثقافة.

8-قطاع الشؤون الخارجية:
احت��ل قطاع الش��ؤون الخارجي��ة في موازن��ة 2011م على 

مبلغ 460 ألف دوالر, أي ما نس��بته 0,09%, ويندرج تحت هذا 
القطاع وزارة الشؤون الخارجية فقط.

وهذا يشير إلى أن قطاع األمن استحوذ على ما نسبته %52,4 
من إجمالي اإلنفاق الفعلي في السنة المالية 2010م.

2-قطاع اإلدارة املالية:
احت��ل قط��اع اإلدارة المالية في موازن��ة 2011م على مبلغ 

199,7 ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 34% من المبلغ اإلجمالي 
للموازنة, ويندرج تحت هذا القطاع وزارة المالية- وزارة 
األوقاف والش��ؤون الدينية- س��لطة المياه- المتقاعدون- 
النفقات العامة- االحتياط��ات المالية- النفقات التطويرية 

»خطة التنمية«.

3-قطاع الخدمات االجتماعية:
احتل قط��اع الخدمات االجتماعية ف��ي موازنة 2011م على 
مبلغ 158 مليون دوالر, أي ما نسبته 27% من المبلغ اإلجمالي 

للموازن��ة, وين��درج تح��ت ه��ذا القط��اع وزارة التربية 
والتعلي��م- وزارة الصحة- وزارة ش��ؤون الم��رأة- وزارة 
شؤون األس��رى والمحررين- وزارة الشؤون االجتماعية- 

وزارة العمل.

4-قطاع التنمية االقتصادية:
احتل قطاع التنمية االقتصادية في موازنة 2011م على مبلغ 
10,5 ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 1,8% من المبلغ اإلجمالي 

للموازن��ة, وين��درج تح��ت ه��ذا القط��اع وزارة االقتصاد 
الوطني- س��لطة الطاقة- وزارة التخطيط- وزارة اإلشغال 

العامة- وزارة الزراعة- سلطة جودة البيئة.

5-قطاع اإلدارة العامة:
احت��ل قط��اع اإلدارة العامة ف��ي موازن��ة 2011م على مبلغ 
6,6 ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 1,13% من المبلغ اإلجمالي 

للموازن��ة, ويندرج تحت هذا القطاع المجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني- مجل��س ال��وزراء- دي��وان الرقاب��ة المالية 

واإلدارية- ديوان الموظفين العام.

6-قطاع خدمات النقل واملواصالت.
احتل قطاع خدمات النق��ل والمواصالت في موازنة 2011م 

عل��ى مبلغ 4 ملي��ون دوالر, أي ما نس��بته 0,69% من المبلغ 
اإلجمالي للموازنة, ويندرج تحت هذا القطاع وزارة النقل 

والمواصالت- وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
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 :لؼا المكونظ الػطارات رلى الموازنظ توزيع :رابطاًًً

رات التػي تتقػارب فػي اتتكوف الموازنة مف ثمانية قطاعات يشتمؿ كؿ قطاع عمى عدد مف الػوز 
 :والقطاعات الثمانية ىي, عمميا

 :قطاع األمن والنظام الطام -6
أي مػا , مميػوف دوالر 116.3ـ عمى مبمػغ 1166عاـ في موازنة احتؿ قطاع األمف والنظاـ ال

ويندرج تحت ىذا القطػاع وزارة الداخميػة واألمػف , مف المبمغ اإلجمالي لمموازنة% 14.3نسبتو 
 .ديواف القضاء الشرعي -سمطة األراضي -وزارة الحكـ المحمي -وزارة العدؿ -الوطني

 "غ بالمليون دوالرالمبل"قطاع األمن والنظام الطامكذف مػارنظ 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 النسبة الملي

 %:.43 637.6 284 32.6 23 27.6 233.6 م3121المقدر في موازنة 
 %..63 3:2.8 263.8 1.74 24.52 6.88 :.243 م3121الفعلي في سنة 

 %45.6 695 312.6 33 26 29.6 257 م3122في سنة المقدر 
 

مػف إجمػالي اإلنفػاؽ الفعمػي % ..31وىذا يشير إلى أف قطاع األمف استحوذ عمى مػا نسػبتو 
 .ـ1161في السنة المالية 

 
 
 

 :قطاع اإلدارة الماليظ -1
أي ما نسبتو , مميوف دوالر 666.9ـ عمى مبمغ 1166احتؿ قطاع اإلدارة المالية في موازنة 

وزارة األوقػػاؼ  -وينػػدرج تحػػت ىػػذا القطػػاع وزارة الماليػػة, مػػف المبمػػغ اإلجمػػالي لمموازنػػة% 14
النفقػات  -االحتياطػات الماليػة -النفقػات العامػة -المتقاعػدوف -سمطة المياه -والشؤوف الدينية

 ".خطة التنمية"التطويرية 
 "المبلغ بالمليون دوالر" اإلدارة الماليظقطاع كذف مػارنظ 

الرواته  نالبيا
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %:.42 637.6 279 213 66 3 : م3121المقدر في موازنة 
 %:21.9 3:2.8 :42.7 1.98 14.:2 2.53 21.48 م3121الفعلي في سنة 
 %45 695 311 236 72 3 23 م3122المقدر في سنة 
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 :قطاع الخدمات االجتماريظ -1
أي مػا , مميػوف دوالر 631ـ عمػى مبمػغ 1166احتؿ قطػاع الخػدمات االجتماعيػة فػي موازنػة 

 -وينػدرج تحػػت ىػػذا القطػاع وزارة التربيػػة والتعمػػيـ, مػػف المبمػغ اإلجمػػالي لمموازنػػة% 19نسػبتو 
وزارة الشػػػػػػػػؤوف  -وزارة شػػػػػػػػؤوف األسػػػػػػػػرى والمحػػػػػػػػرريف -وزارة شػػػػػػػػؤوف المػػػػػػػػرأة -وزارة الصػػػػػػػػحة

 .وزارة العمؿ -االجتماعية
 "المبلغ بالمليون دوالر" الخدمات االجتماريظ قطاع كذف مػارنظ

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %42 637.6 276 3 93 47 56 م3121المقدر في موازنة 
 %:.41 3:2.8 1: 1.237 21.79 8.13 83.51 م3121الفعلي في سنة 
 %38 695 269 4 46 49 93 م3122المقدر في سنة 

 
 :قطاع التنميظ االقتصاديظ -4

أي مػػا , مميػػوف دوالر 61.3ـ عمػػى مبمػػغ 1166احتػػؿ قطػػاع التنميػػة االقتصػػادية فػػي موازنػػة 
تحػػػػت ىػػػػذا القطػػػػاع وزارة االقتصػػػػاد  وينػػػػدرج, مػػػػف المبمػػػػغ اإلجمػػػػالي لمموازنػػػػة% 6.1نسػػػػبتو 
سػمطة جػودة  -وزارة الزراعػة -وزارة اإلشغاؿ العامػة -وزارة التخطيط -سمطة الطاقة -الوطني

 .البيئة
 "المبلغ بالمليون دوالر" التنميظ االقتصاديظ قطاع  كذف مػارنظ

 
 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع التطويريةو 

 الملي
 النسبة

 %2.7 637.6 9.5 1.4 1.7 3.3 6.4 م3121المقدر في موازنة 
 %3.5 3:2.8 8 1.22 1.7 :.1 6.7 م3121الفعلي في سنة 
 %2.9 695 21.6 1.6 1.76 4 7 م3122المقدر في سنة 

 
 :الطامظ اإلدارةقطاع  -3

أي مػػا نسػػبتو  ,مميػػوف دوالر 1.1عمػػى مبمػػغ  ـ1166العامػػة فػػي موازنػػة  اإلدارةاحتػػؿ قطػػاع 
وينػػػػػدرج تحػػػػػت ىػػػػػذا القطػػػػػاع المجمػػػػػس التشػػػػػريعي  ,لمموازنػػػػػة اإلجمػػػػػاليمػػػػػف المبمػػػػػغ % 6.61

 .ديواف الموظفيف العاـ -واإلداريةديواف الرقابة المالية  -مجمس الوزراء -الفمسطيني
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 :قطاع الخدمات االجتماريظ -1
أي مػا , مميػوف دوالر 631ـ عمػى مبمػغ 1166احتؿ قطػاع الخػدمات االجتماعيػة فػي موازنػة 

 -وينػدرج تحػػت ىػػذا القطػاع وزارة التربيػػة والتعمػػيـ, مػػف المبمػغ اإلجمػػالي لمموازنػػة% 19نسػبتو 
وزارة الشػػػػػػػػؤوف  -وزارة شػػػػػػػػؤوف األسػػػػػػػػرى والمحػػػػػػػػرريف -وزارة شػػػػػػػػؤوف المػػػػػػػػرأة -وزارة الصػػػػػػػػحة

 .وزارة العمؿ -االجتماعية
 "المبلغ بالمليون دوالر" الخدمات االجتماريظ قطاع كذف مػارنظ

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %42 637.6 276 3 93 47 56 م3121المقدر في موازنة 
 %:.41 3:2.8 1: 1.237 21.79 8.13 83.51 م3121الفعلي في سنة 
 %38 695 269 4 46 49 93 م3122المقدر في سنة 

 
 :قطاع التنميظ االقتصاديظ -4

أي مػػا , مميػػوف دوالر 61.3ـ عمػػى مبمػػغ 1166احتػػؿ قطػػاع التنميػػة االقتصػػادية فػػي موازنػػة 
تحػػػػت ىػػػػذا القطػػػػاع وزارة االقتصػػػػاد  وينػػػػدرج, مػػػػف المبمػػػػغ اإلجمػػػػالي لمموازنػػػػة% 6.1نسػػػػبتو 
سػمطة جػودة  -وزارة الزراعػة -وزارة اإلشغاؿ العامػة -وزارة التخطيط -سمطة الطاقة -الوطني

 .البيئة
 "المبلغ بالمليون دوالر" التنميظ االقتصاديظ قطاع  كذف مػارنظ

 
 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع التطويريةو 

 الملي
 النسبة

 %2.7 637.6 9.5 1.4 1.7 3.3 6.4 م3121المقدر في موازنة 
 %3.5 3:2.8 8 1.22 1.7 :.1 6.7 م3121الفعلي في سنة 
 %2.9 695 21.6 1.6 1.76 4 7 م3122المقدر في سنة 

 
 :الطامظ اإلدارةقطاع  -3

أي مػػا نسػػبتو  ,مميػػوف دوالر 1.1عمػػى مبمػػغ  ـ1166العامػػة فػػي موازنػػة  اإلدارةاحتػػؿ قطػػاع 
وينػػػػػدرج تحػػػػػت ىػػػػػذا القطػػػػػاع المجمػػػػػس التشػػػػػريعي  ,لمموازنػػػػػة اإلجمػػػػػاليمػػػػػف المبمػػػػػغ % 6.61
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 "المبلغ بالمليون دوالر" اإلدارة الطامظ قطاع  كذف مػارنظ

 
 

 
 بيانال

الرواته 
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
 المجموع والتطويرية

المجموع 
 الملي

 النسبة

 %6:.1 637.6 6 1.7 2 2.5 3 م3121المقدر في موازنة 
 %2.5 3:2.8 8:.4 1.18 :.1 1.55 3.6 م3121الفعلي في سنة 
 %2.24 695 7.7 1.77 :.2 2.4 3.8 م3122المقدر في سنة 

 
 .قطاع خدمات النػل والمواصالت -1

أي ما , مميوف دوالر 4ـ عمى مبمغ 1166احتؿ قطاع خدمات النقؿ والمواصالت في موازنة 
وينػػػػػدرج تحػػػػػت ىػػػػػذا القطػػػػػاع وزارة النقػػػػػؿ , مػػػػػف المبمػػػػػغ اإلجمػػػػػالي لمموازنػػػػػة% 1.16نسػػػػػبتو 

 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات -والمواصالت
 "المبلغ بالمليون دوالر"خدمات النػل والمواصالت طاع ق كذف مػارنظ

 
 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %1.78 637.6 4.6 1.4 1.4 1.5 3.6 م3121المقدر في موازنة 
 %2.2 3:2.8 4.28 1.011 :1.3 :1.2 3.79 م3121الفعلي في سنة 
 %:1.7 695 5 1.24 1.4 1.7 4 م3122المقدر في سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قطاع الخدمات الثػافيظ -9
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أي مػػػػا نسػػػػبتو , دوالر 1.1ـ عمػػػػى مبمػػػػغ 1166احتػػػػؿ قطػػػػاع الخػػػػدمات الثقافيػػػػة فػػػػي موازنػػػػة 
وينػػػػػدرج تحػػػػػت ىػػػػػذا القطػػػػػاع المكتػػػػػب اإلعالمػػػػػي , مػػػػػف المبمػػػػػغ اإلجمػػػػػالي لمموازنػػػػػة% 1.33

 .وزارة الثقافة -وزارة الشباب والرياضة -ة السياحة واآلثاروزار  -الحكومي
 "المبلغ بالمليون دوالر" الخدمات الثػافيظ قطاع  كذف مػارنظ

 
 

 البيان
الرواته 
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
 المجموع والتطويرية

المجموع 
 الملي

 النسبة

 %1.59 637.6 3.62 1.18 1.3 .1.6 2.7 م3121المقدر في موازنة 
 %:.1 3:2.8 3.54 1.13 1.31 1.31 3 م3121الفعلي في سنة 
 %1.66 695 4.27 1.15 1.3 1.8 3.3 م3122المقدر في سنة 

 
 :رجيظقطاع الذؤون الخا -1

أي مػا نسػبتو , دوالر ألػؼ 411ـ عمى مبمػغ 1166احتؿ قطاع الشؤوف الخارجية في موازنة 
 .ىذا القطاع وزارة الشؤوف الخارجية فقط ويندرج تحت, 1.16%

 "المبلغ بالمليون دوالر" الذؤون الخارجيظ قطاع  كذف مػارنظ
 
 
 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %1.19 637.6 1.518 1.137 1.137 1.1:3 1.374 م3121المقدر في موازنة 
 %1.12 3:2.8 1.356 1.113 1.132 1.127 1.316 م3121الفعلي في سنة 
 :1.1 695 1.571 1.142 1.136 1.251 1.375 م3122المقدر في سنة 
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أي مػػػػا نسػػػػبتو , دوالر 1.1ـ عمػػػػى مبمػػػػغ 1166احتػػػػؿ قطػػػػاع الخػػػػدمات الثقافيػػػػة فػػػػي موازنػػػػة 
وينػػػػػدرج تحػػػػػت ىػػػػػذا القطػػػػػاع المكتػػػػػب اإلعالمػػػػػي , مػػػػػف المبمػػػػػغ اإلجمػػػػػالي لمموازنػػػػػة% 1.33

 .وزارة الثقافة -وزارة الشباب والرياضة -ة السياحة واآلثاروزار  -الحكومي
 "المبلغ بالمليون دوالر" الخدمات الثػافيظ قطاع  كذف مػارنظ

 
 

 البيان
الرواته 
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
 المجموع والتطويرية

المجموع 
 الملي

 النسبة

 %1.59 637.6 3.62 1.18 1.3 .1.6 2.7 م3121المقدر في موازنة 
 %:.1 3:2.8 3.54 1.13 1.31 1.31 3 م3121الفعلي في سنة 
 %1.66 695 4.27 1.15 1.3 1.8 3.3 م3122المقدر في سنة 

 
 :رجيظقطاع الذؤون الخا -1

أي مػا نسػبتو , دوالر ألػؼ 411ـ عمى مبمػغ 1166احتؿ قطاع الشؤوف الخارجية في موازنة 
 .ىذا القطاع وزارة الشؤوف الخارجية فقط ويندرج تحت, 1.16%

 "المبلغ بالمليون دوالر" الذؤون الخارجيظ قطاع  كذف مػارنظ
 
 
 

الرواته  البيان
 واألجور

النفقات 
 التشغيلية

النفقات 
 التحويلية

الرأسمالية 
المجموع  المجموع والتطويرية

 الملي
 النسبة

 %1.19 637.6 1.518 1.137 1.137 1.1:3 1.374 م3121المقدر في موازنة 
 %1.12 3:2.8 1.356 1.113 1.132 1.127 1.316 م3121الفعلي في سنة 
 :1.1 695 1.571 1.142 1.136 1.251 1.375 م3122المقدر في سنة 

 

ت�ؤك���د جلن���ة امل�ازنة العام���ة وال�ش����ؤون املالية 
اأن الع���رة لي�شت يف طلب املبال���غ الكبرية, واإمنا 
يف القدرة عل���ى تنفيذ ما مت التخطي���ط له يف املدة 
املح���ددة, ونتائج التنفيذ من حي���ث ج�دة اخلدمة 

املقدمة للم�اطنني وال�ظيفة االجتماعية امل�ؤداة, 
مبين���ًا اأهمي���ة دور احلك�مة, وتدخله���ا يف تنظيم 

االقت�شاد والنظامني املايل وامل�رصيف.

وبن��اًء على ما س��بق من ع��رض لمش��روع قانون 
الموازنة العامة 2011م فان لجنة الموازنة والشؤون 
المالية وبعد المناقشات التي تم تداولها بين اللجنة 

ونواب المجلس, خلصت إلى التوصيات التالية:
1-مطالبة الحكومة بتطبيق البنود التي لم تنفذ من 

قرار المجلس التشريعي رقم )1231/غ.ع 1/4(.
2-مطالبة الحكومة بتقديم الخطة اإلس��تراتيجية 

لمصادقة المجلس التشريعي عليها طبقًا للقانون.
3-مراجعة الحكومة عن التالي:

أ -عدم تنفيذ قرار عقد لقاءات لوضع رؤية واضحة 
ألموال التامين والمعاشات.

ب -عدم تنفيذ القرار الخاص بالصندوق الفلسطيني 
لتعويض مصابي حوادث الطرق.

4-مطالبة الحكومة بان يكون تعزيز اإليرادات ليس 
على حس��اب المواطن العادي والطبقة المس��حوقة 
ب��ل على أصح��اب الدخ��ل المرتفع م��ن القطاعات 

االقتصادية كافة.
التبرع��ات  كل  برص��د  الحكوم��ة  5-مطالب��ة 
والمس��اعدات من األص��ول واالغاث��ات, وكذلك 
األم��وال التي صرفته��ا للبلديات ومش��اريع البنية 
التحتي��ة ومش��اريع األعم��ار واإلس��كان وع��الوة 

المدرسين المعلن عنها كي تكون ضمن الموازنة.
6-مطالب��ة الحكوم��ة بتقري��ر ش��امل بخص��وص 
التبرعات والمس��اعدات ال��واردة بأنواعها كأصول 

وإغاثات, ومناحي التصرف فيها.
7-مطالبة الحكومة بتقرير ش��امل حول ما تجبيه 
وزارة الداخلية من موظفيها ومن النواب والوزراء, 

وم��ا تجبيه الحكومة من روات��ب كافة الموظفين 
لصالح العمال )بنسبة %5(.

8-مطالب��ة الحكوم��ة بتقري��ر ع��ن األم��وال التي 
صرفته��ا للبلدي��ات وأوجه صرفه��ا وأوجه دعمها 

لمشاريع البنية التحتية.
9-مطالبة الحكوم��ة بتقرير عن أوضاع الموظفين 
غي��ر المس��كنين والترقيات الطبيعي��ة والمطلوبة 

لتقييم ذلك في ضوء الموازنة.
10-تقليص االحداثات الوظيفية للسنة المالية 2011م 
إل��ى 2000 إحداثية بم��ا فيها االحداث��ات المطلوبة 
لوزارة المالية التي تبلغ 200 إحداثية وذلك بهدف 
االرتق��اء بمس��توى التحصيل االي��رادي المطلوب، 

شريطة أن تتم ضمن المعايير التالية:
أ . توفير الغطاء المالي ألي احداثات جديدة.

ب . أن تح��دد االحداثات بناًء على دراس��ة احتياجات 
تعدها وزارتي التخطيط والمالية معًا.

11-زيادة مخصص��ات قطاع الخدم��ات االجتماعية 
بمبلغ 22 مليون دوالر لينسجم خطاب الموازنة مع 
األرقام الواردة فيها, ش��ريطة أن توجه هذه الزيادة 

لدعم األسر الفقيرة وشريحة العمال.
12-نقل 50 موظف من الوزارات للعمل كإداريين في 

المحاكم النظامية لحاجتهم الملحة لذلك.
13-الطلب إلى الحكومة الفلس��طينية باإلسراع في 

تطبيق قانون تنظيم الزكاة رقم )9( لسنة 2008م.
14-تشكيل لجنة من المجلس التشريعي والحكومة 
لدراس��ة ملف العاملين علي بن��د البطالة وجدولة 

استيعابهم وفقا الحتياجات وأولويات الدولة.

وعليه فاإن جلنة امل�ازنة العامة وال�ش�ؤون 
املالية تتمنى اأن ت�ؤدي هذه االنطالقة اجلديدة 
اإىل تبدل حقيقي يف معاجلة امللفات ال�شائكة 
خا�ش���ة بالن�شبة الإ�ش���الح البني���ة االإدارية 
واملالي���ة يف ال�شلط���ة من اأج���ل دفع وترية 
النم� االقت�شادي وتعزيز العدالة االجتماعية 
واالإمنائية يف جميع اأرجاء ال�طن, م�ؤكدين 

اأن امل�شتقب���ل يتطلب مّنا الكث���ري من العمل 
واجلهد.

وختام���ًا ت��شي جلنة امل�ازن���ة وال�ش�ؤون 
املالي���ة جمل�شك���م امل�قر باإق���رار م�رصوع 
قان�ن امل�ازنة العامة لل�شنة املالية 2011م 
مع االأخ���ذ بالتعدي���الت والت��شي���ات وفقًا 

لالأ�ش�ل.



عدد خاص4

النائب جمال ن�شار رئي�ص جلنة املوازنة وال�شئون املالية باملجل�ص الت�شريعي يف حوار خا�ص مع "الربملان":

موازنة 2011 تركز على الجانب اإلغاثي .. ودعم القطاع االجتماعي 
وقطاع الرتبية والتعليم على رأس األولويات

تبدو املوازن���ة املالية لعام 2011 التي اأقرها املجل����س الت�رشيعي على قدر كبري من 
االأهمي���ة، اإذ اأن خ�سو�سية االأو�ساع الداخلية يف ظ���ل االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف 
الذي يعي�سه الفل�سطينيون، واحل�سار امل����رشوب على قطاع غزة منذ خم�سة اأعوام، 
وتعقي���دات احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية التي يع���اين منها �سعبنا الفل�سطيني يف قطاع 

غ���زة، تك�سب املوازنة املقرتحة اأهمية ا�ستثنائي���ة وتدفع خمتلف الفئات والقطاعات 
وال�رشائح لو�سعها على م�رشح البحث والتحليل.

"الربمل���ان" التق���ت النائب جمال ن�سار رئي����س جلنة املوازنة وال�سئ���ون املالية يف املجل�س 
الت�رشيعي يف حوار خا�س حول املوازنة التي اأقرها الت�رشيعي ، وطرحت عليه االأ�سئلة التالية:

ما هي أبرز مالمح املوازنة الجديدة لعام 2011م التي 
أقرها املجلس التشريعي مؤخرًا؟ 

موازنة 2011م تركز على القطاع االجتماعي أكثر من أي 
قطاع آخر، حيث أعطت أهمية قصوى للتعليم والصحة من 

حيث المصاريف التشغيلية واإلحداثيات الوظيفية.
لوح��ظ تركي��ز املوازنة على الجان��ب اإلغاثي من خالل 
رص��د مبل��غ 50 مليون ش��يكل.. هل تعتق��د أن ذلك 
كاف على املس��توى االجتماعي وعلى مس��توى معالجة 

املتضررين من اعتداءات االحتالل؟ 
م��ا خص��ص ه��و 50 ملي��ون دوالر وهذا مخص��ص فقط 
لصندوق الرعاية االجتماعية في وزارة الشئون االجتماعية، 
وهو ال يشمل أضرار حرب الفرقان عام 2008، أما بخصوص 
األض��رار الناتجة عن ح��رب الفرقان فق��د خصص لها 50 

مليون دوالر خارج موازنة 2011.
ركزت املوازنة على دعم قطاع الرتبية والتعليم.. هل 
يعني ذل��ك أن املوازنة تحاول عالج خلل أو إش��كاليات 

أصابت املسرية التعليمية خالل العام الفائت؟
أص��اب المس��يرة التعليمية خلل كبير من��ذ اللحظة التي 
اس��تنكف فيها المدرس��ون عن أداء واجبهم الوطني، وكان 
لزامًا على الحكومة أن تعطي هذا الجانب االهتمام األكبر 
ألن الركن األساسي في عملية التنمية البشرية ينطلق من 

وزارة التربية والتعليم. 
كم��ا أن الحصار أدى إلى تقليص ع��دد المدارس التي من 
المفترض أن تواكب الزيادة الطبيعية لعدد السكان، وهذا 
النقص في عدد المدرسين بس��بب االستنكاف والنقص في 
عدد المدارس بسبب الحصار أوجب على الحكومة أن يكون 
قطاع التعليم على رأس س��لم األولوي��ات، وأعتقد أن هذه 
هي البداية الحقيقة للنهوض الحقيقي والتنمية الحقيقية.

ه��ل تعتقد أن االقتصار على دعم قطاع العمال بهذه 
الكيفي��ة كاف أم أن املطل��وب هو توف��ري فرص عمل 

حقيقة لوأد املشكلة من جذورها؟ 
بخصوص برنامج التش��غيل المؤقت للعمال العاطلين عن 
العم��ل، فإن الحكومة تقتطع 5% من رواتب موظفي الدولة 
لصالح ه��ذا البرنامج بهدف حل جزئ��ي للعمال العاطلين 
عن العم��ل، ومن المعل��وم أن فاتورة المرتب��ات هي أعلى 
فاتورة في موازنة 2011 حيث أن توظيف الموظفين له بعد 
اجتماع��ي باإلضافة إلى البعد اإلداري واألمني وغير ذلك، 

وهذا العمل ليس كافيًا، ولكنه يدعم بشكل أو بآخر. 
من إحداثات العام 2011 يمكن أن نحل جزءًا من العاطلين عن 
العمل حاًل جزئيًا وليس حاًل كليًا، وذلك بس��بب الحصار 

المالي المف��روض على قطاع غزة، وتحاول الحكومة فتح 
مشاريع في القطاع الصناعي والتجاري بهدف تشغيل العدد 

األكبر من العاطلين عن العمل.
 وحيث أنه في قطاع الزراعة يعمل 40 ألف عامل بشكل دائم 
، و20 ألف يعملون بشكل موسمي، وقد زاد عدد العمال بسبب 
وجود األنفاق األرضية مع الش��قيقة مص��ر، وبدأت بعض 
الصناعات من خالل السياس��ة الحكيمة التي اتخذتها وزارة 
االقتصاد، بحيث تدع��م مصانع القطاع، وتعمل على حماية 
منتجاتها، وهذا اس��توعب عددا كبيرا في مجال الصناعات، 
وأخيرًا في قطاع اإلنش��اءات فقد تم اس��تنهاضه من خالل 

إدخال المواد عن طريق األنفاق األرضية.
وهذه اإلجراءات المجتمعة ستساهم بإذن اهلل وحوله وقوته 
في حل مش��كلة العمال العاطلين عن العمل، ونحن بدورنا 
في لجن��ة الموازنة وفي اللجنة االقتصادية، س��ندعم هذه 
السياس��ة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من عمال قطاع 

غزة.
ورد يف املوازن��ة املقدمة للمجلس التش��ريعي حديث 
ع��ن ضغوط مورس��ت على القطاع املص��ريف يف قطاع 

غزة.. ما الذي يعنيه ذلك؟ 
 قط��اع غزة هو الجه��ة الوحيدة في العالم ب��ل على مدار 
التاري��خ التي ف��رض عليها حص��ارا ماليا، وه��ذا يعني أن 
الضغوط التي مورست على القطاع المصرفي منعت البنوك 
من تحويل أي مبلغ كان إلى الحكومة الرش��يدة في قطاع 
غزة، ولذل��ك اضطرت الحكومة أن تأت��ي ببعض أموالها 
بط��رق مختلفة غير الط��رق التي كانت تت��م عبر قطاع 
البن��وك، مما أدى إلى إيجاد عقب��ات إلى حد ما في وصول 

األموال إلى قطاع غزة.
 وأعتقد أن االس��تجابة للضغوط التي مورست على قطاع 
البن��وك من قب��ل اللجنة الرباعي��ة والدول��ة الصهيونية 
وال��دول العربية أدى إلى ضياع أموال كان من المفترض 
أن تص��ل إل��ى قط��اع 
غزة، وم��ن هنا نطالب 
المصري��ة  الحكوم��ة 
الحصار  الحالية بكسر 
قط��اع  ع��ن  المال��ي 
غ��زة لنس��اهم في حل 
إش��كاالت كثيرة على 

األرض. 
لجن��ة  تقري��ر  أورد 
املوازن��ة أن م��ا أنفق 

فعلي��ًا خالل عام 2010 بل��غ 297.38 مليون دوالر من 
أصل القيمة اإلجمالية للموازنة التي قدرت حينها ب 

540 مليون دوالر.. إالم يؤشر ذلك؟ 
صحيح أن ما قدر في موازنة 2010م كان  540 مليون دوالر 
وأن م��ا أنفق هو 297 ملي��ون دوالر، إال أن ذلك يرجع إلى 

األسباب التالية:
1-أن اإليرادات المحلية ال تغطي إال 15% مما قدر في عام 2010.
2-أن ضرائب القيمة المضافة تستولي عليها حكومة رام الها.

3-أن ج��زءا من األم��وال فقد في طريق��ه داخل جمهورية 
مصر العربية، وقد فقدت األموال بسبب الحصار المفروض 

على قطاع غزة سواء كان المالي أو االقتصادي.
  ونتيجة لكل هذه األسباب مجتمعة لم تتمكن الحكومة من 
إنف��اق ما قدر لها، وهذا يؤش��ر على أن الحكومة تعمل في 

أصعب الظروف.
أوص��ت لجنة املوازنة يف تقريرها الحكومة باإلس��راع 
يف تطبي��ق قانون الزكاة.. ما هي الفوائد واملكاس��ب 
الت��ي س��تجنيها الحكومة واملجتمع الفلس��طيني من 

وراء تطبيق القانون؟
إن ال��زكاة هي أحد أركان اإلس��الم الخمس، وبدون هذا 
الركن ال يكون هناك اقتصاد إسالمي وال تكافل اجتماعي، 
وإن األم��ة لو تم جم��ع زكاة أموال األغنياء فيها بش��كل 
صحيح فلس��نا بحاجة إلى إعانات م��ن هنا وهناك، ألن هذا 

الركن يكفي الطبقة غير القادرة على العمل.
ومن هنا فإن اإلسراع في تطبيق قانون زكاة المال وإيجاد 
هيئة زكاة المال س��يحقق فوائد جمة، وبإيجادها ستكون 
هن��اك ثقة لدافعي زكاة المال، وخاصة أن الفلس��طينيين 
والعرب والمسلمين سيجدون عنوانًا في فلسطين يدفعون 

زكاة أموالهم لهذه الجهة الموثوقة.
وأعتق��د أن تطبي��ق قان��ون صن��دوق زكاة الم��ال م��ن 
خ��الل تفعيل هذه الهيئة س��يخفف الكثير من المش��اكل 

واالجتماعية  االقتصادية 
ع��ن الحكوم��ة، حيث أن 
الهيئة ستأخذ على عاتقها 
تغطية كاف��ة احتياجات 
والمس��اكين،  الفق��راء 
وأن هذه الهيئة بالتزامها 
بقانون الزكاة س��تعمل 
على جلب الرزق والنصر 
مع��ًا، حيث أن الرس��ول 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم 

يقول: "إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم".
وندع��و القائمين على هيئة زكاة المال أن يأخذوا دورهم 
الحقيقي في تفعيل هيئ��ة زكاة المال والبدء الفوري في 

العمل.
بماذا تفس��ر زيادة النفقات الرأسمالية والتطويرية 
لعام 2011م بنس��بة 20% بالرغم من أن ما أنفق يف 

عام 2010م هو 1.4% مما قدر؟
أواًل: الحكوم��ة الفلس��طينية تفاءلت كثي��رًا في أن يكون 
عام 2011 عام التطوير وعام المش��اريع حيث أن التغييرات 
السياس��ية في البلدان العربية والمجاورة سيكون لها أثرا 

ايجابيا على المشاريع  التطويرية في عام 2011م .
وأن تتوقع الحكومة إنهاء حالة االنقسام بين غزة ورام اهلل 
فهذا ما سيكون له أثر كبير على المشاريع التطويرية في 

غزة باإلضافة إلى حركة اإلعمار األخرى. 
ثانيًا: ننظر إلى هذه الزيادة نظرة إيجابية فهي تعكس نوايا 
الحكومة الرش��يدة تجاه إنهاء حالة االنقسام، ومن هنا جاء 
التف��اؤل في عام 2011 رغم أن م��ا أنفق في عام لم يتجاوز 

1.4% مما قدر في عام 2010.
ه��ل تضمنت املوازن��ة الرواتب واألجور ومس��تحقات 

املوظفني والعموميني؟
إن فات��ورة المرتبات التي بلغت قيمته��ا 298 مليون دوالر 
تقريبا تضمنت مس��تحقات الموظفي��ن والبالغ قيمتها 27 
مليون دوالر تقريبًا، وهذا يش��ير إلى أن نية الحكومة دفع 
هذه المس��تحقات ع��ام 2011، وأطالب الحكوم��ة  بااللتزام 
بدفع مس��تحقات الموظفين في ع��ام 2011 ألن الموظفين 

بحاجة ماسة إلى هذه المستحقات.
هل أدرجت موازنة 2011م مشروع اإلسكان السعودي 

أو أي من مشاريع اإلعمار األخرى؟
إن موازنة 2011 لم تتضمن أي مش��روع تطويري من هذه 
المشاريع، وإن المشروع السعودي لإلسكان يبلغ تكلفته 130 
مليون دوالر سيخصص ألصحاب الدخل المحدود وللفئات 
الش��ابة المقبلة على الحياة، ومن المتوقع أن يعمل في هذا 
المش��روع أكثر من 25 ألف عامل وفني وصانع، وسيعمل 
المش��روع على تحريك االقتصاد الفلسطيني، وسيخفض 

جزءا كبيرا من البطالة في قطاع غزة.
 ومن هن��ا أدعو ال��دول العربية كافة إل��ى أن يكون لكل 
دولة عربية مش��روع لها في قطاع غزة بما ال يقل عن 100 
مليون دوالر ليساهم الجميع في دعم قطاع غزة اقتصاديًا، 
فذلك يعتبر ذلك عماًل قوميًا ينبغي أن يش��ارك فيه كل 
الرؤساء والملوك واألمراء وأصحاب األموال الطائلة، ألن 
الفلس��طينيين هم رأس الحربة لألمة العربية واإلسالمية 

قاطبة في مواجهة المشروع الصهيوني.

تطبيق قانون الزكاة يخفف الكثري من املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية، ويغطي كافة احتياجات الفقراء واملساكني

اإليرادات الداخلية ال تغطي إال جزءا قليال من املوازنة 
واستيالء حكومة رام اهلل على ضرائب القيمة املضافة 

إحدى العقبات

إحداثات موازنة 2011 تحل جزئيا مشكلة العاطلني 
عن العمل والحكومة تحاول فتح مشاريع صناعية 

وتجارية لتشغيل العدد األكرب منهم

التغيريات العربية لها أثر ايجابي على املشاريع  التطويرية يف عام 2011م 

أدع��و الحكومة إىل دفع مس��تحقات 
املوظفني لحاجتهم املاسة إليها 

زيادة النفقات الرأسمالية والتطويرية بنسبة 
20 % يف موازنة عام 2011 أمر إيجابي

النائب / جمال نصار 

إنهاء االنقسام سيطلق املشاريع التطويرية وحركة اإلعمار
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