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 في تعزيز  
ً
يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

والتسامحقيم   واالعتدال  والتعددية  األفراد    ،الديمقراطية  لدى  السياسية  واإلمكانيات  القدرات  تنمية  إلى  املركز  ويسعى 

املصير   تقرير  حق  مبادئ  على  قائمة  وديمقراطية  مدنية  ودول  مجتمعات  بناء  يخدم  بما  املنطقة،  في  واألحزاب  والجماعات 

السيما الشعب    ،واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنيةيساعد على نبذ العنف والتطرف،    بماو والحرية،  

 .الفلسطيني

مهاراتها   تطوير  في  اإلنسانية  العلوم  مجال  في  والبحثية  العلمية  الكفاءات  مساعدة  إلى  املركز  الدعم  وتنميتهايهدف  وتوفير   ،

ويسعى إلى فهم قضايا  ،املهارات السياسية لدى الشبابالسياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية 

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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 مقدمة: 

يتناول هذا التقرير التحليلي اإليرادات العامة للسللللللللللللاة الطينية الذلسلللللللللللاينية  و ل  م    ل 
  إضللللللللالة إل  التاطإل الليي إل يالي  2020ولغاية العام   1996ة الزمنية م  العام سلللللللللتحليل السللللللللل

(  والتاطإل الليي للل 2020 –  1996اإليرادات العامة الذعلية عل  أسللللاو سللللنطس   ل السللللنطات  
ليحلية بند م  بنطد اإليرادات العامة   ل السلللللللنطات اليذلطإل  والتي تىلللللللتيل عل ي إيرادات ال لللللللري ة ا

ومصللادإلها  الونطد الرسيسللة(  وديرادات اليقامللة ومصللادإلها  الونطد الرسيسللة(  واإليرادات يير ال للريوية  
ومصللادإلها  الونطد الرسيسللة(  والينل واليسللاعدات ال اإل ية  دعن مطاموة  تيطيل تاطيرس ووو(  وتحليل 

 ال اإل ي  الياوحي (و اتجاه الينل واليساعدات ال اإل ية عل  أساو سنطس حسب مصادإل الدعن

 

 منهجية إعداد الدراسة:

 تن اعتياد منهجية عليية استقصاسية  قاسية عل  اليحاوإل التاليةي 

مرا عة األدبيات واليرا ع الي تلذة اليتعلقة باإليرادات العامة للسلاة الطينية الذلساينية  منذ  و1
 وىطء السلاة الطينية الذلساينية  ودعداد إياإل عام عنهاو

الذتر    و2 العامة   ل  لليطاموة  اليالية  التقاإلير  واقع  2020- 1996مرا عة  عل   ل ي ع    
 اإليرادات العامة لليطاموة العامةو

إعداد سلسلة ممنية ليّية لإليرادات العامة للسلاة الطينية الذلساينية لليطاموة العامة   ل    و3
 و 2020- 1996الذتر   

 صادإلها  الونطد الرسيسة(وتحديد اإليرادات ال ريوية اليحلية وم و4
 تحديد إيرادات اليقامة ومصادإلها  الونطد الرسيسة(و و5
 تحديد اإليرادات يير ال ريوية ومصادإلها  الونطد الرسيسة(و و6
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مرا عة وتحليل الينل واليساعدات ال اإل ية  دعن مطاموة  تيطيل تاطيرس  ووو(  وتحليل اتجاه   و7
 حسب مصادإل الدعن ال اإل ي  الياوحي (و الينل واليساعدات ال اإل ية عل  أساو سنطس 

 إعداد استنتا ات وتطميات الدإلاسةو و8
 إعداد الصيغة النهاسية للدإلاسةو و9
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 الفصل األول 

 اإلطار المفاهيمي 
 

بروامج مذّصل لنذقات السلاة الطينية وديراداتها لسنة مالية معينة  وتىيلي التقديرات   الموازنة العامة:
واليدلطعات  والنذقات   األ رى   واليتحص ت  والقروض   والينل   الطينية   السلاة  السنطية إليرادات 

 الي تلذةو 
ادات أ رى تحصل عليها  تىيل اإليرادات ال ريوية واإليرادات يير ال ريوية  والينل وأس إير اإليرادات:  

 . السلاة الطينية
تىيل ال راسب عل  الد ل واألإلباح وال راسب اليحلية عل  السلع وال دمات وأس  اإليرادات الضريبية:  

 . ضراسب أ رى قد تذرض م  وقت إل  آ ر
اء  تىيل األإلباح م  الىرلات الييلطلة للسلاة الطينية أو اليساهية ليها  سط اإليرادات غير الضريبية:  

باريقة م اشر  أو يير م اشر   ولذل  الرسطم اإلداإلية والغرامات واليصادإلات واإليرادات يير ال ريوية  
 األ رىو 
 و1تىيل الينل اليحلية وال اإل ية سطاء لاوت وقدية أو عينية المنح: 

اينية  ويتن  هي مجيطع اإليرادات التي تقطم إسراسيل بج ايتها ويابة ع  السلاة الطينية الذلسالمقاّصة: 
تحطيلها إل  للساي  بعيلة الىيكل  وتىيل ال راسب والرسطم التي تترتب عل  الت ادل التجاإلس بي  

 و 2إسراسيل وال ذة والقااع  ت ًعا لوروتطلطل باإليس االقتصادس
الخارجية: التي    المساعدات  الحقيقية  وال دمات  األمطال  أو إلؤوو  الرأسيالية  اليالية  التدّلقات   ييع 

قّدمها الجهات الياوحة لي الولدان الغنية إل  الجهات اليستقولة أو الي تلقية لي الولدان األقل ويًطا لي ت  
 و3العالن الثالث 

ولي أعقاب تطقيع اتذاقية الحكن االوتقالي  أوسلط( بي  منظية التحرير الذلساينية والحكطمة اإلسراسيلية  
ىاء سلاة للساينية لي ال ذة والقااع  عقدت الدول    الذس تن بيط  ه إو 1993لي أيلطل م  العام  

دولة ومؤسسة بهدف حىد اليساعدات للسلاة   42الياوحة لي أكتطبر م  العام وذسه مؤتيًرا شاإللت فيه  
 

 (. 1(، مادة رقم )1998( لسنة )7قانون الموازنة العامة، رقم ) 1
 فلسطين.  –/ من إصدارات وزارة المالية  2021موازنة المواطن  2
 . 2020أمان،   –واقع المنح والمساعدات للموازنة العامة، من إصدارات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  3
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د  لتنسيق اليساعدات اليالية والذنية اليقدمة لتل  السلاةو ولان الهدف  الذلساينية  وديجاد إداإل  مطحَّ
عدات هط تيكي  السلاة الطليد  م  إداإل  الينايق الذلساينية  وتنذيذ مىاإليع  اليذترض م  هذه اليسا

إعاد  تأهيل الونية التحتية لي حينه  ودعاد  تأهيل مطاإلد بىرية  مثل اليااإلدي  واألسرى والعاسدي    
ء هذا ودقامة اليرالق واليؤسسات العامة  سعًيا منها للطمطل إل  حالة تنيطية شاملة ومستدامةو وقد  ا

التحرك الدولي السريع بدالع إكساب اتذاق أوسلط مصداقية اقتصادية لدى اليطايني  الذلساينيي  الذي   
لهذا  األساسي  االلتراض  الينوثقة عنهو ولان  واألمنية  السياسية  الترتي ات  دعن  وتردًدا لي  أبدوا حذإًلا 

أمام يعيل عل  األإلض ويصيد  أن  االتذاق  لهذا  إ ا لان  يليس   التحرك هطي  أن  بد  التحديات  ل  
 اليطاي  الذلسايني العادس تغيًرا إيجابًيا لي وطعية حياته اليطميةو 

أدبيات   لي  الس م"  "تطميعات عطاسد  بيذهطم  يعرف  أم ل  ما  إل   بعد   فييا  االقتراح  هذا  تاطإل  وقد 
وقد وجل هذا التحرك  اليؤيدي  ليىروع التسطية السليية للصراع العربي اإلسراسيلي والتعايش اإلقليييو  

م     - لقط  –ملياإل دوالإل لي ي طن ث ثة أشهر    2.4الدولي لع  لي تأمي  تعهدات إ يالية بلغت  
تاإليخ اوعقاد اليؤتير؛ لتيطيل  اة إعاد  إعياإل االقتصاد الذلسايني وتاطير بنيته التحتية عل  مداإل 

تتدلق   الحي   منذ  ل   الدولية  اليساعدات  وأ ذت  أعطامو  م   هات  ث ثة  الذلسايني  الىعب  عل  
متعدد   وبقنطات م تلذة  وألو ه إوذاق متنطعة  وبىروط عديد   وبطتاسر يير منتظية  إل  أن ومل  

  أس بنصيب سنطس  2004ملياإلات دوالإل  ليا لي وهاية العام    7حجيها التراكيي إل  ما يزيد عل   
  وهذا يعتور م  أعل  مستطيات اليساعدات دوالإل  300متطسط للذرد الطاحد م  هذه اليساعدات يقاإلب  

 4لي العالنو
 

 اإلطار التشريعي للموازنة العامة في فلسطين 
لسنة    7تنظن اليطاموة العامة لي للساي  م    ل قاوطن م صص  قاوطن اليطاموة العامة إلقن  

  52008( ماد  مطمعة عل  س عة لصطل  ليا تن تعديل القاوطن لي العام  70( واليكطن م    1998
يتها وتنظن  ( عل  "تحدد بداية السنة اليالية ووها90كيا وص القاوطن األساسي الذلسايني لي الياد  إلقن   

 
، صفحة  2005نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني، من إصدارات معهد أبحاث السياسات االقتصادية "ماس"    4

1. 
 م.1998( لسنة 7م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم )2008ة ( لسن3قرار بقانون رقم ) 5
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اليالية الجديد   يستير  ابتداء السنة  يتيسر إقراإل اليطاموة العامة قول  بقاوطن  ود ا لن  اليطاموة العامة 
 و6 واحد م  اثني عىر( للل شهر م  مطاموة السنة اليالية  12/ 1اإلوذاق باعتيادات شهريه بنس ة 
اليطاموة العامة  لي حي  يتن إقراإل قاوطن    ينظن شؤون  1998لعام    7وبالتالي لإن قاوطن إلقن  

 سنطس لليطاموة العامة لي لل سنة مي ديةو
 مصادر تمويل الموازنة العامة 

 ( 1شكل رقم )

 مصادر تمويل الموازنة العامة 

 

 

  

 
 (.90القانون األساسي الفلسطيني، المادة رقم ) 6

تمويل الموازنة العامة

المنح والمساعدات

دعم الموازنة

يالدعم التطوير

اإليرادات العامة

اإليردات 
المحلية

إيرادات 
المقاّصة
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 ( 2شكل رقم )

 مصادر اإليرادات المحلية 

 
  

اإليرادات المحلية

ةاإليرادات الضريبي

ضريبة الدخل

مكوس التبغ

ة ضريبة القيم
المضافة

الجمارك

مكوس 
المشروبات

كضريبة األمال

اإليرادات غير 
الضريبية

الرسوم

العوائد 
االستثمارية
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 ( 3شكل رقم )

 اإلسرائيلي مصادر إيرادات المقاّصة مع الجانب 

 

 
 

  

إيرادات المقاّصة

الجمارك

ضريبة القيمة المضافة

مكوس المحروقات

ضريبة الدخل

ضريبة الشراء
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 الفصل الثاني
 تحليل اإليرادات والمنح للسلطة الوطنية الفلسطينية 

 بالمليون  -2020- 1996( مسار اإليرادات العامة والمنح والمساعدات للموازنة العامة 4شكل رقم ) 
 7دوالر 

 

 

( السابق ما يلي: 4يالحظ من الشكل رقم )  

واليساعدات ال اإل ية يير منتظن  ودن لان مجيطعه التراكيي منحن  اإليرادات العامة والينل   و1
 ( اليستهدلة لي التقرير التحليليو 25متزايًدا عل  مداإل السنطات الل  

  بسوب اوتذاضة األقص   2001حدث ترا ع لي "إ يالي مالي اإليرادات والينل" لي العام   و2
نايق الذلساينية  حيث او ذ ت  وما إلالقها م  شلل للحيا  العامة  وا تياحات إسراسيلية للي

 و 2000%( مقاإلوة بالعام 23بنس ة  

  بسللللوب 2006لي اإليرادات العامة والينل واليسللللاعدات ال اإل ية لي العام آ ر حدث ترا ع   و3
 لطم حياو لي االوت ابات التىريعية  وما لحقها م  مقايعة دولية  وتطقف الدعن ال اإل يو

 
 ، سلطة النقد الفلسطينية. 2020-1996تقرير اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس نقدي(،  7
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لي األعطام    ادات العامة والينل واليساعدات ال اإل يةاإلير كان هناك تزايد ومعطد دال لي   و4
  و ل  بعد است م حكطمة س م فياض  وعطد  تدلق اليساعدات الدولية  التي  2008  و2007

 ح جوت   ل لتر  حكطمة حياوو

 عام لطم حياو    2006م    ل تحليل بياوات اإليرادات العامة والينل واليساعدات لي العام   و5
التىريعية  وتىكيلها للحكطمة(  َتويََّ  ترا ع اإليرادات العامة والينل واليساعدات   لي االوت ابات 

  حيث  رت 2007  واستير هذا التذبذب حت  منتصف العام  2005%( ع  العام  13بنس ة  
مذاوضات بي  الذصاسل لتىكيل حكطمة تطالق  وتن   لها اتذاق مكة  وإلبات الدول العربية 

طضل شكل الحكطمة تالدول األ نوية ترا عت ع  دعيها حت  ي  ق  لي حي  أنمساعداتها باالتذا
 ومدى تطالقها مع شروط هذه الدول الياوحةو  الجديد 

  بسللللوب 2019حدث ترا ع آ ر لي اإليرادات العامة والينل واليسللللاعدات ال اإل ية لي العام  و6
ات العلاملة والينل أمملة أمطال اليقلامللللللللللللللة  وترا ع اللدعن ال لاإل ي  حيلث او ذ للللللللللللللت اإليراد 

  وبسللوب 2022  أما لي العام 2018  ع  العام 2019% لي العام  8.5واليسللاعدات بنسلل ة  
ل  ترا ع  إ اسحة لطإلووا  وما إلالقها م  شلللللل للحيا  العامة  وت ايؤ دوإل  االقتصللللاد  إضللللالة  

% 8.7  وبنسللل ة بلغت  اإليرادات العامة والينل واليسلللاعدات   اسلللتير او ذاض الدعن ال اإل ي  
 يير معياإلسو 2019عل  سويل اليثال  لطن العام  2017  مقاإلوة مع العام 2020لي العام 

يط د ترا ع لي الدعن ال اإل ي والينل واليساعدات للسلاة الذلساينية  وقد   2008منذ العام   و7
  بسوب ترا ع الدول 2015أضح  منحن  الترا ع لي تل  الينل واليساعدات حاًدا بعد العام  

الطيالعربي للسلاة  العامة  اليطاموة  دعن  واأل نوية عل  حد سطاء م   الذلساينية   ة  وم   نية 
الطاضل أن الدعن ال اإل ي لي ترا ع لوير  ميا يهدد م  االستدامة اليالية للسلاة الطينية  
الذلساينية  األمر الذس اوعكس عل  األممات اليالية اليتلرإل  التي تعصف بالسلاة الطينية  

   وتحد م  التزاماتها تجاه مطظذيها ومطاينيها عل  حد سطاءوالذلساينية

بىكل عام  مالي اإليرادات اليحلية وعور اليقاّمة  أعل  م  الينل واليساعدات ال اإل ية    و8
ولن ترتذع اليساعدات ال اإل ية ع  مالي اإليرادات إال لي لتر  محدد   إّبان اوتذاضة األقص  
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اليساعدات ال اإل ية بعد تنحية حكطمة حياو  وتىكيل     وبعد عطد  تدلق2001لي العام  
 و2007حكطمة للساينية برساسة دو س م فياض لي العام 

 
 
إيرادات ضريبية وايرادات غير بشقيها:  اإليرادات المحلية "الجباية المحلية"مسار ( 5رقم ) شكل

 ضريبية - بالمليون دوالر 1996- 2020  8

 

 

 

ما يلي: أعاله (5رقم )شكل يالحظ من   

اإليرادات اليحلية ال لللللللللللريوية أعل  م  اإليرادات اليحلية يير ال لللللللللللريوية "الرسلللللللللللطم والعطاسد   و1
 االستثياإلية"و

 
 ، سلطة النقد الفلسطينية. 2020-1996رادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس نقدي(، تقرير اإلي 8
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وإليدو أل  دلع شلللللللللللللرلة إ ل   وي عزى   لان هناك اإلتذاع مييز لي الرسلللللللللللللطم  2008لي العام   و2
%( عيا 300الرسللطم بنسلل ة  حيث اإلتذعت   ا" إلسللطم د طلها السللطق الذلسللاينيو"الطينية سللابقً 

 و2007كاوت عليه لي العام 
  حدث اإلتذاع آ ر مييز لي الرسلللللللللطم  بسلللللللللوب تجديد شلللللللللرلة االتصلللللللللاالت  2016لي العام   و3

%( عيا لاوت عليه لي العام 143الذلسلللاينية و طال لرسلللطمها  حيث اإلتذعت الرسلللطم بنسللل ة  
 و2015

  بسللوب 2020دات ال للريوية لي العام حدث ترا ع لي إيرادات الج اية اليحلية و امللة اإليرا و4
 اسحة لطإلووا وما إلالقها م  ت ايؤ ل قتصلللاد  ودعذاءات ضلللريوية  حيث او ذ لللت اإليرادات 

 %و3.3ال ريوية اليحلية بنس ة 

بسلللللللوب إشلللللللكاالت إيرادات اليقاملللللللة واحتجامها م  قول الجاوب اإلسلللللللراسيلي عد  مرات  لإن  و5
النقدس( أحدثت تىللّطًها عل  السلللسلللة الزمنية  أس حي     اإليرادات اليتحققة منها  عل  األسللاو

تحتجز إسللللراسيل أمطال اليقامللللة لي عام وتذري عنها لي عام آ ر  يحدث ت لللل ن باإليرادات  
يير حقيقي لي العام الذس ألر ت فيه إسللراسيل ع  إيرادات اليقامللة  وم  أمثلة  ل  األعطام  

 و2007-2006  واألعطام 2001-2002-2003
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 2020-1996(: مسار اإليرادات المحلية مقارنة بإيرادات المقاصة خالل الفترة 6رقم ) شكل
 بالمليون دوالر 

 
 

أعاله ما يلي: (6يالحظ من الشكل رقم )  

إيرادات اليقاّمة أضحت اليكطن األكور إليرادات اليطاموة العامة لي للساي   وامدادت الذجط    و1
 مقاإلوة باإليرادات اليحلية  امة لي السنطات األ ير وما بي  إيرادات اليقاّمة 

  بسللللللوب اوتذاضللللللة األقصلللللل   أما الترا ع  2001حدث ترا ع لي إيرادات اليقامللللللة لي العام   و2
  بعد لطم حرلة حياو لي االوت ابات التىللللللللللللريعية  وتىللللللللللللكيلها 2006اآل ر للان لي العام  

 ألمطال اليقاّمةوللحكطمة الذلساينية  وما إلالقها م  مقايعة وحجب 

ة بهذا الىلللللكل اللوير  يطلر أدوات إلسلللللراسيل للتحكن بإيرادات السللللللاة  و3 اإلتذاع إيرادات اليقاملللللّ
الطينية الذلسلللاينية  واالقتااع منها  والقرملللنة  إضلللالة إل  اسلللت دامها لأدا  البتزام السللللاة  

 الطينية الذلساينيةو

رادات اليحلية  يعيق م  االإلت اط االقتصللادس االإلتذاع الحاد لي إيرادات اليقامللة مقاإلوة باإلي و4
مع إسللراسيل  وي عد اليسللالة ع  للر  االوذلاك االقتصللادس  حيث شللكلت إيرادات اليقامللة لي 
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%( م  إ يالي إيرادات اليطاموة العامة  لي حي  بلغت وسلوتها  66.4  ما وسلوته  2020العام 
 و1996%( م  تل  اإليرادات لي العام 55 

 
 

(: مسار المنح والمساعدات الخارجية بشقيها: منح دعم الموازنة ومنح لدعم المشاريع  7شكل رقم )
 التطويرية- بالمليون دوالر  1996- 2020  9

 

 
 

أعاله ما يلي: (7يالحظ من الشكل رقم )  

  واسللتير الترا ع  2008حدث ترا ع لوير لي الينل واليسللاعدات ال اإل ية   امللة بعد العام   و1
  وم  ثن اإلتذعللت قييللة الينل واليسلللللللللللللللاعللدات ال للاإل يللة  إال أوهللا عللاودت 2012حت  العللام  

 االو ذاض وبىكل حاد  واستير االو ذاض لي األعطام األ ير  بىكل لويرو

االو ذاض األكور لي الينل واليسلللاعدات ال اإل ية لان م  وصللليب الينل والدعن الي صلللص  و2
مليلاإل دوالإل لي العلام   2م  حطالي  لليطامولة العلاملة  حيلث او ذا هلذا اللدعن بىللللللللللللللكلل حلاد  

 و2020مليطن دوالإل لقط لي العام  464  إل  حطالي 2008

 
 ، سلطة النقد الفلسطينية. 2020-1996تقرير اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس نقدي(،  9
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ا او ذاض لي الدعن ال اإل ي لليىلللللللاإليع التاطيرية  ودن لان بىلللللللكل أقل حد  م   و3 يط د أي لللللللً
 االو ذاض لي الينل واليساعدات الي صصة لدعن اليطاموة العامةو

ة  أثر بىلكل لوير عل  االسلتدامة اليالية للسللاة الطينية ترا  ع الدعن ال اإل ي لليطاموة العام و4
 الذلساينية  وأد لها لي أممات مالية مت حقةو

%( م  إ يالي اإليرادات والينل 47.5  ما وسلللوته  2009بلغت الينل واليسلللاعدات لي العام   و5
 و2020%( لقط لي العام 11.6واليساعدات  واو ذ ت تل  النس ة إل   
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التمويل الخارجي مصادر   

 

 : العامة  دعم الموازنةأوالا  

 
 جدول رقم )1(: مصادر التمويل الخارجي لدعم الموازنة العامة 2010-2020، بالمليون دوالر 1110

 
مجموع الدعم الخارجي للخزينة   الدول المانحة  الدعم العربي  السنة 

 العامة 
نسبة الدعم  

 العربي
نسبة دعم الدول  

 المانحة 

2010 230.8 916.7 1,147.5 20.11% 79.89% 

2011 288.2 526.1 814.3 35.39% 64.61% 

2012 272.7 502.7 775.4 35.17% 64.83% 

2013 384.6 870.7 1,255.3 30.64% 69.36% 

2014 410.0 619.7 1,029.7 39.82% 60.18% 

2015 331.1 377.7 708.8 46.71% 53.29% 

2016 212.9 393.7 606.6 35.10% 64.90% 

2017 144.8 398.1 543.0 26.67% 73.33% 

2018 305.4 210.1 515.5 59.24% 40.76% 

2019 245.5 252.1 497.6 49.33% 50.67% 

2020 38.6 317.1 355.7 10.85% 89.15% 

 %65.27 %34.73 8,249.35 5,384.75 2,864.60 المجموع 

 
 

 
 . 2020- 2010درة عن وزارة المالية للسنوات فاق الفعلي التراكمية الصانتقارير اإل 10
 تم احتساب سعر صرف الدوالر، تبعًا لسعر الصرف المعتمد في تقارير اإلنفاق الفعلي الصادرة عن وزارة المالية.  11
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دوالر ، بالمليون 2020-2010مصادر التمويل الخارجي لدعم الموازنة العامة (: 8شكل رقم )  
 

 

 

 
و أم  الدول الياوحة األ نوية  سلللطاء    الينل واليسلللاعدات لدعن اليطاموة العامةيط د ترا ع لي  -

؛ لذي الطقلت اللذس بلف فيله اللدعن ال لاإل ي لليطامولة العلاملة أكثر م  مليلاإل دوالإل اللدول العربيلة
 و2020مليطن دوالإل لي العام  355  او ذا إل  حطالي 2010العام لي 

 الترا ع لي الدعن ال اإل ي لليطاموة العامة م  الدول العربية أكثر حد  لي األعطام األ ير و -

حصلللللللللللاسيا  وبنسلللللللللللب إ ال اإل ي لليطاموة العامة م  الدول األ نوية لان داالً   دعنالترا ع لي ال -
  مقلاإلوة عيلا لان عليله لي 2020%( لي العلام  68بنسلللللللللللللل لة      حيلث او ذا هذا الدعنكوير 

 و2010العام 

م  اوعكاسللللللات ترا ع الدعن ال اإل ي لليطاموة العامة  عدم قدإل  السلللللللاة الطينية الذلسللللللاينية   -
عل  الطلاء بالتزاماتها  و امللللللللة الي صللللللللصللللللللات لعسللللللللر الذقير   الذس يىللللللللكل دعن االتحاد 

 وCTPلوروامج اليساعدات النقدية % م  اليطاموة الي صصة 40األوإلوبي 
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 ثانيا: دعم المشاريع التطويرية 
 جدول رقم )2(: التمويل الخارجي التطويري 2010-2020- بالمليون دوالر 12

 السنة 
بناء قدرات   

للمؤسسات 
 الفلسطينية 

سلة التمويل  
  -المشترك  

 التربية والتعليم 
 أخرى  منح قديمة

منح جائحة 
 كورونا

 منحة مستردة 
مجموع التمويل  

 التطويري 

2010 0.0 0.0 0.0 130.5 0.0 0.0 130.5 

2011 0.1 17.6 9.5 141.7 0.0 0.0 168.9 

2012 0.2 10.6 16.4 128.4 0.0 0.0 155.6 

2013 0.5 7.7 18.1 80.0 0.0 0.0 106.2 

2014 0.4 4.4 41.5 157.1 0.0 0.0 203.4 

2015 0.4 13.8 15.1 60.1 0.0 0.0 89.3 

2016 0.4 27.2 28.4 98.1 0.0 0.0 154.0 

2017 25.0 52.2 0.0 97.2 0.0 0.0 174.5 

2018 0.0 28.9 30.8 100.1 0.0 0.0 159.7 

2019 0.0 21.5 0.0 95.3 0.0 -125.5 -8.7 

2020 0.0 18.1 19.5 94.0 0.3 0.0 131.8 

 1,465.4 125.5- 0.3 1,182.4 179.3 202.1 27.0 المجموع 

( 125.5مريكية منحة تاطيرية بقيية     استردت حكطمة الطاليات اليتحد  األ2019لي العام *
و2019  والتي لاقت لي مجيطعها لل الدعن التاطيرس اليتحقق للعام دوالإلمليطن   

  

 
 . 2020- 2010لسنوات عن وزارة المالية ل  ةالصادر ةنفاق الفعلي التراكميرير اإلاتق 12
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 الفصل الثالث 

النتائج  الخالصة و   

 الخالصة: 

بىكل عام لي اإليرادات العامة والينل واليساعدات عل  مداإل    اماردً   ان هناك اإلتذاعً أي ح     -
ن هذا االإلتذاع يير  أال  إ   2020-1996م  عير السلاة الطينية الذلساينية م     اعامً   25

ن  أمنتظن  وتط د له اوتلاسات بسوب الظروف السياسية واألمنية  والطاقع السياسي اليعقد  ليا  
  لذي الطقت الذس بلغت فيه  2009ذاض مستير منذ العام  الينل واليساعدات ال اإل ية لي او 

عام   ال اإل ية  حطالي  2009اليساعدات  م   47.5   والينل  إ%(  العامة  اإليرادات   يالي 
 و 2020% لي العام 11.6ل  إواليساعدات  او ذ ت 

السنطات   - مداإل  عل   واليساعدات  والينل  العامة  اإليرادات  حجن  حطالي 2020-1996بلف    
( ملياإل دوالإل مالي اإليرادات العامة بىقيها  ضريوية ويير  45.4لياإل دوالإل  منها   ( م65.4 

و  لليىاإليع 20ضريوية(   العامة   بىقيها  لليطاموة  ومساعدات  اإل ية  منل  دوالإل  ملياإل   )
 التاطيرية(و 

تذاع   يرادات يير ضريوية لي اإل داإليرادات اليحلية "الج اية اليحلية" بىقيهاي إيرادات ضريوية و   -
ل  القيية الزمنية للنقطد  إوذاق  إضالة  مر يويعي بحكن مياد  عدد السكان  واإلتذاع اإلأوهذا  

 ا لي اإليرادات ال ريوية مقاإلوة باإليرادات يير ال ريويةورادً ن االإلتذاع أكثر ايّ أوي ح  

مياد  اعتياد  ل إإيرادات اليقاّمة ترتذع بىكل أكور م  اإليرادات اليحلية  األمر الذس يىير   -
اليطاموة العامة عل  إيرادات اليقامة لي السنطات األ ير   وم  أس اب  ل  السلطك االسته كي  

و اإلسراسيلية  ألليجتيع الذلسايني  وترا ع اإلوتاي اليحلي ومد  ته لصالل الينتجات اليستطإلد   
 يالي  إ%( م   66.4  ما وسوته  2020ومد  تهاو حيث شكلت إيرادات اليقامة لي العام  

 و 1996%( م  تل  اإليرادات لي العام  55إيرادات اليطاموة العامة  لي حي  بلغت وسوتها  

هناك ترا ع لي الينل واليساعدات ال اإل ية لليطاموة العامة بىقيهاي منل دعن اليطاموة ومنل   -
لدعن اليىاإليع التاطيرية  ولل  االو ذاض أكثر حد  لي الدعن ال اإل ي الي صص لليطاموة 
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د ل السلاة أومرت ط بيساإلات سياسية  وترا عه     الدعن يير داسن  اهذ   أنل   إيىير    ماالعامة   
  ما وسوته 2009وقد بلغت الينل واليساعدات لي العام    ولساينية لي أممات مالية عييقةالذ
%(  11.6ل   إ يالي اإليرادات والينل واليساعدات  واو ذ ت تل  النس ة  إ%( م   47.5 

 و2020لقط لي العام 

و  أ   ةين لان م    ل الدول العربإهناك ترا ع لي الينل واليساعدات لدعن اليطاموة العامة    -
 .الدول الياوحة األ نوية  وهذا الدعن ترا ع بىكل حاد لي السنطات الست األ ير 

ن الدعن م  الدول العربية لي العام أوه ال يط د اوعكاو مالي لى كة األمان العربية  و أي ح   -
 دوالإلو مليطن  38.6  لن يتجاوم 2020

عل  سويل   2019ذي العام  لسية   ا بيساإلات سياالتيطيل التاطيرس يير منتظن  ومرت ط أيً    -
مريكية منحة تاطيرية بعد لطم إلووالد ترامب لي االوت ابات اليثال  استردت الطاليات اليتحد  األ

 و ( مليطن دوالإل125.5بقيية    ة مريكياأل
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 أبرز النتائج 

يرادات العامة للسلللاة الطينية الذلسللاينية لي اإلتذاع  ولل  يترلز  ل  االإلتذاع لي مللالي إلا -

قل م  االإلتذاع لي أاإليرادات  عل  حسلللاب الينل واليسلللاعدات ال اإل ية  ولل  هذا االإلتذاع  

 النذقات العامةو

عطاسللد اإليرادات ال للللللللللللللريويللة ليهللا اإلتذللاع أكور م  اإليرادات يير ال للللللللللللللريويللة "الرسللللللللللللللطم/ ال -

 االستثياإلية"و

ة أكور وبىلللكل دال إحصلللاسيا ع  االإلتذاع لي اإليرادات اليحلية   - االإلتذاع لي إيرادات اليقاملللّ

وهذا األمر يعيق م  االإلت اط الع لطس مع إسلراسيل  وييّك  إسلراسيل م  التحكن بتل  األمطال  

 وةوبالتالي قرمنتها  أو ابتزام السلاة الطينية الذلسايني

ع حاد لي الينل واليسللللللاعدات ال اإل ية  و امللللللة تل  الي صللللللصللللللة لدعن اليطاموة يط د ترا  -

 العامة  األمر الذس أد ل السلاة لي أممات ماليةو

يط د ترا ع لي الدعن العربي والدعن األ نوي الي صلص لليطاموة العامة عل  حد سلطاء   ليا  -

 أن الدعن لليىاإليع التاطيرية يير منتظنو

هط قااع التعلين بسللوب و طد سلللة   سللسللة لي الدعن لليىللاإليع التاطيريةمأ  م  أكثر القااعات  -

 وJFAالتيطيل اليىترك 

ال يتن تطميع م صلللصلللات اليطاموة العامة ت ًعا لليناقة الجغرافية  ودويا ت ًعا ليراكز اليسلللؤولية  -

%( 22"الطماإلات الي تلذة"  وبىلللكل عام اسلللتحط  األم  عل  حصلللة األسلللد بنسللل ة تصلللل إل   
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%( لقااع التربية والتعلين  19يالي النذقات العامة  تليه وماإل  التربية والتعلين وبنسللللللللل ة  م  إ 

 %( للقااع الصحيو14و  
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 المراجع والمصادر

 

 و1)   (  ماد  إلقن1998( لسنة  7قاوطن اليطاموة العامة  إلقن   -
 وللساي  –/ م  إمداإلات وماإل  اليالية 2021مطاموة اليطاي   -

 –الينل واليسللاعدات لليطاموة العامة  م  إمللداإلات االست ف م  أ ل النزاهة واليسللاءلة  واقع  -
 و2020أمان  

وحط تطظيف أوجع لليسلللللللاعدات ال اإل ية اليقدمة للىلللللللعب الذلسلللللللايني  م  إملللللللداإلات معهد  -
 و1  مذحة 2005أبحاث السياسات االقتصادية "ماو" 

ون اليالية ؤ قاوطن تنظين اليطاموة العامة والىللللم بىللللأن تعديل 2008( لسللللنة  3قراإل بقاوطن إلقن   -
 وم1998( لسنة 7إلقن  

 والقاوطن األساسي الذلسايني -

تقرير اإليرادات والنذقات ومصللللللللللادإل التيطيل للسلللللللللللاة الطينية الذلسللللللللللاينية  أسللللللللللاو وقدس(   -
   سلاة النقد الذلساينيةو1996-2020

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2010ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و24/1/2011

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2011ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و15/1/2012

اليالية بتاإليخي    الصلللللللادإل ع  وماإل   2012ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و16/1/2013

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2013ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و11/2/2014
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  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2014ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و20/1/2015

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2015ول  ألاوطن  وذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر تقرير اإل   -
 و17/1/2016

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2016ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و23/3/2017

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2017ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و24/1/2018

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2018ول  أذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  وير اإلتقر    -
 و27/1/2019

  الصلللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2019ول  أوذاق الذعلي التراكيي لىلللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و28/1/2020

  الصللللللادإل ع  وماإل  اليالية بتاإليخي  2020ول أوذاق الذعلي التراكيي لىللللللهر لاوطن  تقرير اإل   -
 و2/2/2021

 

 

 
 


