






جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من اجل النزاهة و املساءلة )أمان(  
يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ) أمان ( 2020.

دراسة حول : »التقرير نصف سنوي للموازنة العامة 2020« 

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الورقــة البحثيــة، 
وال يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الورقــة البحثيــة بعــد نشــرها.



تعكــس املوازنــة العامــة برنامــج احلكومــة وتوجهاتهــا يف إدارة وتوجيــه سياســاتها يف اجملــاالت اخملتلفــة، مبــا فيهــا املاليــة، 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، والتــي تعكســها يف مخصصــات القطاعــات، حيــث تعتبــر مــن أهــم أدوات التخطيــط املالــي. ويشــكل 
قانــون املوازنــة العامــة اإلطــار القانونــي الناظــم لكافــة عمليــات اإلنفــاق جلميــع مراكــز املســؤولية. أمــا يف الظــروف االســتثنائية 
اخلاصــة، فيتــم تطويــع التوجهــات احلكوميــة اســتجابة ملتطلبــات احلالــة القائمــة؛ فمثــا علــى ضــوء أزمــة انتشــار جائحــة كورونــا، 
مت إعــان حالــة الطــوارئ رســمياً، ومت إصــدار قــرار بقانــون بشــأن موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة 2020، والــذي تضمــن مــواد 
ــام  ــع األرق ــار جمي ــى اعتب ــام لســنة 2020 إل ــة الطــوارئ الع ــون موازن ــادة )6( يف قان ــث أشــارت امل ــم الظــرف الراهــن، حي تائ
والبيانــات املتعلقــة بعــام 2020 تأشــيرية وقابلــة للتعديــل والتحديــث، علــى ضــوء املســتجدات املســتقبلية خــال الســنة املاليــة، وان 
يتــم إعــداد خطــط نقديــة شــهرية ترتكــز علــى مبــدأ التقنــن النقــدي وفقــا لألولويــات املقــرة مــن مجلــس الــوزراء، أي مبــا ينســجم 

والظــرف الراهــن، ومبــا يجعــل التقديــرات أكثــر واقعيــة.

ومــع بدايــة اجلائحــة حــدد رئيــس احلكومــة الفلســطينية الدكتــور محمــد اشــتية، 
أربــع أولويــات رئيســية وهــي:

دعــم ومســاعدات العائــات الفقيــرة، ودعــم النظــام الصحــي، وتوفيــر رواتــب 
املوظفــن، وتوفيــر احتياجــات القطــاع األمنــي. 

ــن شــهر آذار نفســه، متــت  ــخ 5 آذار، ويف22 م ــة الطــوارئ يف تاري مت إعــان حال
الدعــوة للحجــر املنزلــي ووقــف معظــم األنشــطة االقتصاديــة، الــذي اســتمر قرابــة 
الشــهرين. وخــال ال 4 شــهور األولــى مــن العــام، قامــت احلكومــة بدفــع رواتــب 
املوظفــن كاملــة، إال أنــه مــع بدايــة  شــهر أيــار، أعلنــت احلكومــة وقفهــا التنســيق 

ردا على خطة الضم، األمر الذي تبعه عدم استام السلطة الوطنية أموال املقاصة. مــع اجلانــب اإلســرائيلي،

وعلــى إثــر ذلــك، مت حرمــان اخلزينــة العامــة مــن أمــوال املقاصــة، األمــر الــذي ضاعــف العجــز يف املوازنــة، نظــرا لعــدم توفــر 
الســيولة النقديــة، حيــث تشــكل إيــرادات املقاصــة حوالــي %70 مــن اإليــرادات )دون املنــح واملســاعدات(، األمــر الــذي أدى إلــى 
ــة، وأدى  ــاق املطلوب ــات اإلنف ــى اضطــراب وتأخــر يف دفــع كامــل متطلب ــب املوظفــن، كمــا أدى إل ــل روات ــة حتوي اضطــراب عملي
إلــى وجــود اختافــات بــن اإلنفــاق خــال نصــف العــام، مــا بــن مــا مت إنفاقــه فعليــا أي )األســاس النقــدي(، مقارنــة مــع أســاس 

االلتــزام. 
اعتــاد الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، مراجعــة وحتليــل واقــع تنفيــذ املوازنــة خــال النصــف األول مــن كل 
عــام، باالســتناد إلــى التقاريــر املاليــة ذات العاقــة، وبشــكل خــاص التقريــر املالــي لشــهر حزيــران الــذي تصــدره وزارة املاليــة؛ 

وبخصــوص هــذا العــام قامــت الــوزارة بإصــداره بتاريــخ 11 آب 2020.

 التقرير المالي لشهر حزيران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 2019/08/11
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مالحظات عامة بشأن موازنة الطوارئ لسنة 2020

يف ظــل إصــدار قــرار بقانــون بشــأن موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة2020، بتاريــخ 2020/3/31، اســتجابة حلالــة إعــان حالــة 
الطــوارئ، فــإن الفريــق األهلــي يبــدي املاحظــات التاليــة:

منــح قانــون موازنــة الطــوارئ 2020 صاحيــات أوســع لوزيــر املاليــة، كمــا جــاء مثا يف املــادة رقم )16(: »الســماح لوزير املالية 	 
اقتطــاع أي مبالــغ مســتحقة علــى املؤسســات العامــة لتســديد مــا عليها مــن التزامات عن املياه والكهربــاء واحملروقات«. 

ــة، حيــث يحــدد 	  ــة 1998، مت التأخــر يف إعــداد وإصــدار املوازن ــة العامــة والشــؤون املالي وفقــا ألحــكام قانــون تنظيــم املوازن
القانــون أن إعــداد وإقــرار املوازنــة يتــم قبــل بــدء الســنة اجلديــدة، ويف حــال لــم يتيســر إقرارهــا، يتــم اإلنفــاق باعتمــادات 
شــهرية بنســبة 12/1 بحــد أقصــى مدتــه 3 أشــهر،  حيــث أن إصــدار قانــون املوازنــة الطارئــة تأخــر عــن املوعــد احملــدد.

أن إعان حالة الطوارئ كان يف تاريخ 5 آذار، مما يعني أنه كان من املفترض أن تقّر املوازنة قبل بدء العام اجلاري. 	 
مت إصــدار موازنــة الطــوارئ، دون نقاشــها مــع ممثلــي منظمــات اجملتمــع املدنــي، ولــم يطلــع املواطنــون )أكبــر مصــدر إيــرادات 	 

للموازنــة العامــة( عليهــا قبــل إقرارهــا، حيــث لــم تلتــزم احلكومــة يف النهــج التشــاركي الــذي أعلنــت احلكومــة مــررا وتكــرارا 
التزامهــا بــه، ناهيــك عــن غيــاب اجمللــس التشــريعي صاحــب الشــرعية األساســية إلقــرار املوازنــة العامــة، باعتبــاره ممثــل 

املواطنــن.
كانــت موازنــة الطــوارئ مختصــرة جــدا بــدون مبــرر مقبــول، بحســب قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة 1998 	 

فــإن املوازنــة العامــة هــي األداة املاليــة األساســية وبرنامــج عمــل الســلطة الوطنيــة التفصيلــي للنفقــات واإليــرادات، خملتلــف 
ــة  ــة، إال أن موازن ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة لتحقيــق األهــداف والسياســات املالي ــة معين النشــاطات املقــدرة، لســنة مالي
ــي لدعــم  ــق بتلــك اجلوانــب، األمــر الــذي أعــاق وأضعــف قــدرة الفريــق األهل ــة تتعل ــود تفصيلي ــم تتضمــن أي بن الطــوارئ ل

شــفافية املوازنــة العامــة يف حتليــل البيانــات والتدقيــق واملســاءلة.

  قانون رقم )7(  لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية
http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/Upload/Laws/29112016125839.pdf
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موازنة الطوارئ تقتضي االلتزام بشفافية تنفيذها: 

عرض وحتليل تنفيذ بنود موازنة الطوارئ للعام 2020 بعد مضي نصف عام

لــم تقــم وزارة املاليــة بإصــدار التقاريــر مبوعدهــا وفقــا ألحــكام القانــون الفلســطيني ومبــادئ شــفافية املوازنــة؛ فــا تبــرر 	 
حالــة الطــوارئ التأخــر يف نشــر التقاريــر الشــهرية، حيــث صــدر تقريــر شــهر حزيــران يف تاريــخ 11 آب،2020 ومت نشــره علــى 
املوقــع اإللكترونــي لــوزارة املاليــة يف األســبوع الثالــث مــن نفــس الشــهر، واألصــل أن يتــم توفيــر البيانــات بدقــة وجــودة، ضمــن 

اآلجــال الزمنيــة املناســبة، كــي يتمكــن املواطــن واخملتصــون مــن التحليــل والتدقيــق واملســاءلة حــول األداء.
التزمــت وزارة املاليــة بإصــدار موازنــة املواطــن، ويعتبــر الفريــق األهلــي أن إصــدار وزارة املاليــة ملوازنــة املواطــن التــي توّضــح 	 

موازنــة الطــوارئ 2020 علــى شــكل فيديــو مبســط، تطــورا نوعيــاً يف نشــر املعلومــات لــدى الــوزارة، حيــث كان نشــر موازنــة 
املواطــن باللغــة العربيــة وبأســلوب واضــح وســهل مطلبــا أساســيا للفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، إال أن هنــاك 

حاجــة لتعميمهــا ونشــرها بهــدف إشــراك املواطنــن يف فهــم واقــع املوازنــة للعــام احلالــي.

سيتم عرض البيانات املالية اخلاصة باملوازنة العامة 2020 وحتليلها، يف جداول ورسومات بيانية مقارنة تتضمن:
نتائج مسح تتبع شفافية املوازنات العامة.	 
عرض وحتليل بيانات اإليرادات خال نصف العام 2020 ومقارنتها مع املقدر لنصف العام.	 
عــرض وحتليــل بيانــات النفقــات العامــة والقضايــا ذات الصلــة، خــال نصــف العــام 2020 ومقارنتهــا مــع املقــدرة لنصــف 	 

العــام 2020.
النزاهة والشفافية يف املشتريات العامة.	 
عرض وحتليل بيانات صايف اإلقراض. 	 
عرض وحتليل النفقات التطويرية خال نصف العام 2020.	 
عرض وحتليل بيانات العجز املالي واملنح واملساعدات خال نصف العام 2020.	 
عرض وحتليل بيانات الدّين العام خال نصف العام 2020.	 
عــرض وحتليــل مخصصــات بعــض مراكــز املســؤولية األساســية )وزارة الصحــة، وزارة التنميــة االجتماعيــة، وزارة الداخليــة، 	 

وزارة الزراعــة(.
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نتائج مسح تتبع شفافية املوازنات العامة:

مــن خــال مراجعــة موقــع وزارة املاليــة، وتتبــع مــدى االلتــزام باملعاييــر الدوليــة الازمــة لتحقيــق شــفافية املوازنــة العامــة، والتــي 
حددتهــا مبــادرة شــراكة املوازنــة الدوليــة، واملتمثلــة يف 8 وثائــق أساســية: 

تبــن أن وزارة املاليــة نشــرت 5 وثائــق مــن أصــل 8، حيــث مت نشــر قانــون املوازنــة، دون نشــر ملخــص مقتــرح املوازنــة، ودون نقاشــه 
مــع ممثلــي اجملتمــع املدنــي. ومــا حصــل هــو نشــر فقــط قانــون املوازنــة بشــكل مختصــر جــدا، دون توضيــح ألي موازنــات تفصيليــة 

ملراكز املســؤولية. 
كمــا مت خــال العــام نشــر موازنــة املواطــن، ومت نشــرها علــى شــكل فيديــو، إضافــة إلــى نشــر التقاريــر الشــهرية، إال أنــه لــم يتــم 
االلتــزام باملواعيــد احملــددة لنشــرها. يف حــن لــم يتــم نشــر التقريــر النصــف ســنوي للعــام اجلــاري، حيــث أن مــا تنشــره وزارة 
املاليــة هــو تقريــر تراكمــي لنصــف العــام، وهــذا ال يلبــي شــروط ومعاييــر التقريــر نصــف الســنوي، والــذي يجــب أن يشــمل حتليــل 
لــألداء خــال النصــف األول، والسياســات اخلاصــة بالنصــف الثانــي وغيرهــا مــن املتطلبــات، وليــس فقــط إيــراد أرقــام اإلنفــاق.
 كمــا مت نشــر تقريــر نهايــة الســنة للعــام 2019، إال أنــه تقريــر مختصــر، يحتــوي علــى أرقــام صمــاء ال تعكــس األداء خــال العــام 
املاضــي، ومــا مت حتقيقــه مــن أهــداف، ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج. ولــم يتــم نشــر التقريــر املدقــق للعــام 2018، مــع العلــم أن آخــر 
تقريــر مدقــق صــدر كان للعــام 2015، أي قبــل 5 أعــوام، ومــن املفتــرض أن يتــم نشــر التقريــر املدقــق لــكل مــن األعــوام 2016-

 .2018-2017

لذلــك، يتضــح أن هنــاك ضعفــا يف االلتــزام يف حتقيــق مبــادئ الشــافية، وهــي املتطلــب األساســي وحتديــدا يف حالــة الطــوارئ، 
حيــث أن عــدم االلتــزام بنشــر املعلومــات والبيانــات الشــاملة، والدقــة، ويف الوقــت املناســب، يؤثــر بشــكل ســلبي وكبيــر علــى مفهــوم 

املســاءلة اجملتمعيــة.

الوثيقة

بيان ما قبل املوازنة

ملخص مقترح املوازنة

املوازنة العامة املقّرة واملعتمدة

موازنة املواطن

التقارير الدورية )الشهرية والربعية(

التقرير النصف سنوي

تقرير نهاية السنة )احلساب اخلتامي( 
للعام 2019

التقرير املدقق للعام 2018

مت النشر 

مت النشر 

مت النشر 

مت النشر 

مت النشر 

مت النشر 

لم يتم النشر 

لم يتم النشر 

لم يتم النشر 

لم يتم النشر 
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حتليل اإليرادات

شكل رقم )1( اإليرادات املتحققة لألعوام 2016-2019، واملتوقعة للعام 2020، املبلغ باملليون شيقل

ــن قانــون موازنــة الطــوارئ لســنة 2020 تقديــرا لإليــرادات والنفقــات، واملنــح واملســاعدات، والعجــز املتوقــع، علــى ضــوء  تضّم
ــة والســياحية. ــة األنشــطة االقتصادي ــة واإلغاقــات، ووقــف لغالبي الظــروف الراهن

مت تقديــر إجمالــي اإليــرادات )8,698( مليــون شــيقل، أي بنســبة حوالــي %70 مــن املعــدل الســنوي لإليــرادات املتحققــة، حيــث 
جــاء التقديــر علــى ضــوء توقعــات انخفــاض اإليــرادات الضريبيــة، نتيجــة لإلغاقــات ووقــف معظــم األنشــطة التجاريــة.

بلــغ إجمالــي صــايف اإليــرادات العامــة املتحقــق للنصــف األول مــن العــام )5,246( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي أعلــى 
مــن املبلــغ املقــدر للنصــف األول مــن العــام. كمــا بلــغ إجمالــي اإليــرادات احملليــة املتحققــة للنصــف األول مــن العــام، علــى األســاس 
النقــدي وعلــى أســاس االلتــزام )1,974( مليــون شــيقل، أي أعلــى ممــا مت تقديــره للنصــف األول مــن العــام، مــع التأكيــد علــى أن 
املتحقــق خــال النصــف األول مــن العــام، هــو أقــل ممــا مت حتقيقــه لألعــوام املاضيــة، نظــرا للجائحــة ومــا رافقهــا مــن إغاقــات. 
بلغــت اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق املقاصــة خــال النصــف األول مــن العــام 2020 علــى أســاس االلتــزام )3,472( مليــون شــيقل، 
مــع اإلشــارة إلــى أن املبلــغ علــى أســاس االلتــزام يعكــس مــا يجــب حتصيلــه، حيــث لــم يتــم شــمل شــهر حزيــران ضمــن اإليــرادات 
املتأتيــة؛ فلــم يتــم وضــع قيمــة املبلــغ الــذي يجــب حتصيلــه مــن املقاصــة عــن شــهر حزيــران. كمــا بلغــت اإليــرادات املتأتيــة عــن 
طريــق املقاصــة علــى األســاس النقــدي )3,307( مليــون شــيقل، أي أقــل مــن املتحقــق علــى أســاس االلتــزام، نظــرا لعــدم حتويــل 

أمــوال املقاصــة لشــهري أيــار وحزيــران، نتيجــة للظــروف السياســية، ووقــف التنســيق مــع اجلانــب اإلســرائيلي. 
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بلغــت إيــرادات الضرائــب احملليــة علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي )1,335( مليــون شــيقل، أي بتراجــع طفيــف عمــا 
مت حتقيقــه خــال النصــف األول مــن العــام 2019 مــع اإلشــارة إلــى أن احلكومــة عانــت يف العــام املاضــي أيضــا مــن أزمــة ماليــة 
نتيجــة لقرصنــة أمــوال املقاصــة، والتــي أثــرت علــى اجلبايــة، وبالتالــي متــت املقارنــة مــع املتحقــق لــذات الفتــرة مــن العــام 2018، 
حيــث يتضــح انخفــاض اإليــرادات املتحققــة بقيمــة )234( أي بانخفــاض بنســبة %14، وبالتالــي ميكــن االســتدالل بــأن االنخفــاض 
بســيط نســبيا، باملقارنــة مــع توقعــات املوازنــة وتوقــع احلكومــة انخفــاض حــاد لإليــرادات للعــام احلالــي، علمــا  أنــه عــادة تكــون 
اجلبايــة واإليــرادات أعلــى يف الربــع األول. لذلــك، وارتباطــا بكــون اإلغــاق الشــامل كان بتاريــخ 22 آذار، فلــم يكــن بالتالــي حلالــة 

اإلغــاق األثــر احلــاد علــى اإليــرادات خــال النصــف األول مــن العــام. 

جدول رقم )1(: مقارنة إجمالي صايف اإليرادات املتحققة على أساس االلتزام
 على األساس النقدي لنصف العام 2020 مع املقدر لنصف العام، املبلغ باملليون شيقل

اإليرادات احمللية )التي يتم حتصيلها بواسطة السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة(

إجمالي صايف اإليرادات

املتحقق للنصف األول من العام 

على أساس االلتزام

املتحقق للنصف األول من العام 

على األساس النقدي
املقدر لنصف العام 2020املقدر للعام 2020

إجمالي اإليرادات احمللية

إجمالي إيرادات املقاصة 

اإلرجاعات الضريبية

5246.6510883584179

1974.91974.91863931.5

3472.53307.168353417.5

200.7174340170

جــدول رقــم )2( اإليــرادات الضريبيــة املتحققــة علــى أســاس االلتــزام خــالل النصــف األول مــن العــام 2020 باملقارنــة مــع ذات 
الفتــرة لألعــوام 2019-2018، املبلــغ باملليــون شــيقل

إيرادات الضرائب احمللية
املتحقق خال نصف العام 2018املتحقق خال نصف العام 2019 املتحقق خال نصف العام 2020

ضريبة الدخل 

ضريبة القيمة املضافة

اجلمارك
مكوس املشروبات

مكوس السجائر

ضريبة األماك

1335.11393.31569.2

395.8447.3499.5

525.4564.6637.1

278.5

2.7

121.1

11.6

284.9

1.4

83.3

11.9

315.4

2.1

104.6

10.5
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يتضــح مــن خــال اجلــدول الســابق، انخفــاض ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك نســبيا باملقارنــة مــع ذات 
ــذي  ــة، ســيما القطــاع الســياحي، وال ــة اإلغاقــات، ووقــف معظــم األنشــطة االقتصادي ــا حلال ــرة لعامــي 2019-2018، تبع الفت
أدى إلــى انخفــاض املبيعــات بشــكل عــام، والــذي يعنــي تباعــا انخفــاض إيــرادات ضريبــة الدخــل؛ حيــث تشــير تقديــرات اجلهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى انخفــاض النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــال الربــع األول مــن عــام 2020 بنســبة 3.4% 
باملقارنــة مــع الربــع املناظــر للعــام 2019 . كمــا يشــير اجلــدول إلــى ارتفــاع نســبي بــكل مــن مكــوس املشــروبات ومكــوس الســجائر.

ــة  ــرادات ضريبيــة محليــة هــو ضريب يشــير اجلــدول إلــى أن أكبــر مصــدر إي
القيمــة املضافــة، تليهــا ضريبــة الدخــل، ومــن ثــم اجلمــارك، علمــا بــأن 
املقاصــة،  طريــق  عــن  إيــرادات ضريبيــة  مصــدر  أكبــر  تشــكل  اجلمــارك 
ونظــرا لســيطرة إســرائيل علــى املعابــر )موانــئ ومطــارات(، فقــد أدى ذلــك 
لوجــود ظاهــرة التســرب املالــي، والتــي يعــّد أحــد أشــكالها هــو مــا نفقــده 
ــل التجــار  ــق إســرائيل، وحتاي ــر املباشــر، أي عــن طري بســبب االســتيراد غي
اإلســرائيلين، إضافــة إلــى تهــرب بعــض التجــار الفلســطينين مــن تســليم 

فواتيــر وأوراق اجلمــارك وضريبــة القيمــة املضافــة

يف خضــم األزمــة الراهنــة ووقــف التنســيق مــع اجلانب 
لتشــجيع  ملحــة  حاجــة  هنــاك  فــإن  اإلســرائيلي، 
االســترياد املباشــر، والعمــل علــى إجــراءات جديــة 
فوريــة تبــدأ بعقــد اجتمــاع عاجــل لفريــق العمــل 
ــيادة  ــكله س ــذي ش ــة وال ــة االقتصادي ــي للتنمي الوط
الرئيــس بقــرار رقــم )167( لســنة 2016 بعضويــة 
)وزيــر املاليــة والتخطيــط، وزيــر االقتصــاد، وزيــر 
ــس إدارة  ــس جمل ــي، رئي ــم املحل ــر احلك ــة، وزي الزراع
ــس االقتصــادي  ــدوق االســتثمار الفلســطيي، املجل صن
الفلســطيي للتنميــة واإلعمــار بكــدار، حمافــظ ســلطة 
النقــد، رئيــس مجعيــة رجــال األعمــال، رئيــس احتــاد 
ــات  ــام للصناع ــاد الع ــس االحت ــة، رئي ــة التجاري الغرف
تريــد(  بــال  إدارة  جملــس  رئيــس  الفلســطينية، 
ــرات  ــد الثغ ــاط، وحتدي ــك االرتب ــيناريو ف ــة س لدراس
ــا مــن  يف السياســات املتعلقــة بذلــك، ومــا يترتــب عليه
دراســة  وإعــادة  والنفقــات،  اإليــرادات  يف  تغــريات 

العالقــات الفلســطينية اإلســرائيلية املصرفيــة.

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية للربع األول 2020،
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_302020--6-NA-ar.pdf
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جــدول رقــم )3( إجمالــي النفقــات املتحققــة خــالل النصــف األول مــن العــام 2020 علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي، 
املبلــغ باملليــون شــيقل

بلــغ إجمالــي النفقــات املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام )6,840( مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي أقــل مــن املقــدر 
لنصــف العــام، مــع اإلشــارة إلــى أن تقديــر اإلنفــاق للعــام احلالــي، جــاء مقاربــا ملــا مت رصــده لألعــوام الســابقة )دون وجــود حالــة 

الطــوارئ(، وبالتالــي لــم يتــم التقديــر بنــاء علــى توقعــات انخفــاض النفقــات التشــغيلية وفقــا للظــرف احلالــي.

بلــغ إجمالــي النفقــات املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام علــى األســاس النقــدي، أقــل مــن املتحقــق علــى أســاس االلتــزام، 
نظــرا ألزمــة املقاصــة التــي نشــأت مــع بدايــة شــهر أيــار، نتيجــة لعــدم تســلّم اجلانــب الفلســطيني ألمــوال املقاصــة، وبالتالــي، فإنــه 
لــم يتــم دفــع رواتــب املوظفــن خــال شــهري أيــار وحزيــران مــا أّدى إلــى فــارق بأكثــر مــن مليــار شــيقل بــن الرواتــب واألجــور، 

علــى أســاس االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي. 
كمــا انخفضــت النفقــات التشــغيلية املتحققــة علــى أســاس االلتــزام بحوالــي %45 عــن املقــدر لنصــف العــام، تبعــا للظــرف 
الراهــن، وحالــة اإلغاقــات، ومنــع الســفر. كمــا أن النفقــات التشــغيلية املتحققــة علــى األســاس النقــدي بلغــت 287 مليــون شــيقل، 

والتــي انخفضــت حتديــدا خــال شــهري أيــار وحزيــران نتيجــة ألزمــة املقاصــة.
كمــا يتضــح انخفــاض النفقــات التحويليــة  املتحققــة علــى أســاس االلتــزام، خــال النصــف األول مــن العــام بنســبة %40 عــن 
املقــدر لــذات الفتــرة، علمــا أن التقديــر ضمــن قانــون موازنــة الطــوارئ قــد مّت دون اعتبــار حالــة الطــوارئ فيمــا يتعلــق بالنفقــات. 

حتليل النفقات

إجمالي النفقات

املتحقق للنصف األول من العام 

2020 على أساس االلتزام

املتحقق للنصف األول من العام 

2020 على األساس النقدي
املقدر لنصف العام 2020املقدر للعام 2020

الرواتب واألجور

املساهمات االجتماعية 

استخدام السلع واخلدمات
النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

الفائدة

صايف اإلقراض

مدفوعات مخصصة

6840.916387 4376.98193.5

3316.86881 2075.93440.5

330.6700

639.92257

1758.95771

23.480

79.8

501.8

189.7

372

900

126

2871128.5

1401.22885.5

8.440

55.3

394.2

84.4

186

450

63

هــي المبالــغ التــي تحــول إلــى طــرف ثالــث، والتــي تشــمل حوالــي %50 منهــا مخصصــات للمتقاعديــن، والمســاعدات النقديــة 

لألســر الفقيــرة، ومخصصــات عائــات الشــهداء والجرحــى واألســرى، ومخصصــات مؤسســات منظمــة التحريــر.
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جــدول رقــم )4( إجمالــي النفقــات املتحققــة لكافــة مراكــز املســؤولية خــالل النصــف األول مــن العــام 2020 علــى أســاس االلتــزام 
باملقارنــة مــع ذات الفتــرة للعــام 2019، املبلــغ باأللــف شــيقل 

)مالحظة: النفقات مضاف إليها النفقات التطويرية، ودون صايف اإلقراض(

جدول رقم )5( إجمالي النفقات املتحققة لبند بدالت التقاعد للمتقاعدين خالل النصف األول من العام 2020 
على أساس االلتزام باملقارنة مع ذات الفترة لعام 2019، املبلغ باأللف شيقل

77,6221,802229,363207,2732,236249,25819,212

نصف العام 
2020

مساهمات الرواتب واألجورإجمالي النفقات 
اجتماعية

السلع 
واخلدمات

النفقات 
التحويلية 

النفقات 
الرأسمالية 

النفقات 
التطويرية

دفعات الفائدة

نصف العام 
2019

الفرق

6,440,4013,316,837330,593639,8991,730,54823,401324,75974,366

3,239,215328,791869,2621,937,82125,637574,01793,578 7,068,322

627,921

يتضــح مــن خــال اجلــدول انخفــاض إجمالــي النفقــات املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام 2020 باملقارنــة مــع ذات الفتــرة 
للعــام 2019، ب 626 مليــون شــيقل، نظــرا النخفــاض بنــد النفقــات التشــغيلية، والنفقــات التحويليــة والرأســمالية، والتطويريــة، 
ــع الســفر  ــات، ومن ــة اإلغاق ــات التشــغيلية بشــكل عــام حلال ــد النفق ــاض يف بن ــود االنخف ــدة. ويع ــات الفائ ــى دفع ــة إل باإلضاف

والتنقــل، واملؤمتــرات.
ويعــود االنخفــاض يف النفقــات التحويليــة، إلــى انخفــاض النفقــات التحويليــة لــوزارة التنميــة، نظــرا لعــدم حتويــل الدفعــة الثانيــة 
ــة  ــى انخفــاض النفقــات التحويلي ــر إل مــن مخصصــات الفقــراء خــال النصــف األول مــن العــام، ويعــود االنخفــاض بدرجــة أكب
لبــدالت التقاعــد للمتقاعديــن، كمــا يظهــر اجلــدول التالــي، حيــث انخفضــت النفقــات التحويليــة خــال النصــف األول مــن العــام 
باملقارنــة مــع ذات الفتــرة للعــام املاضــي بقيمــة 185 مليــون شــيقل، األمــر الــذي ســيفاقم أزمــة ديــون ومســتحقات صنــدوق التقاعــد 

واخملاطــر املترتبــة علــى ذلــك مســتقبًا. 

نصف العام 
2020

بدالت التقاعد 
للمتقاعدين

مساهمات الرواتب واألجورإجمالي النفقات 
اجتماعية

السلع 
واخلدمات

النفقات 
التحويلية 

النفقات 
الرأسمالية 

النفقات 
التطويرية

نصف العام 
2019

الفرق

907,799222907,577

1,757561,092,763

153556185,186

1,094,464

186,665
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أكــدت اخلبــرات العامليــة علــى ازديــاد فــرص الفســاد يف الظــروف غيــر الطبيعيــة واالســتثنائية والطارئــة والكــوارث، حيــث متــارس 
العمليــات باختصــار، أو جتــاوز اإلجــراءات البيروقراطيــة إلدارة العمليــة يف الظــروف العاديــة، كــون تلــك العمليــات تتطلــب ســرعة 
يف تنفيــذ اإلجــراءات، والتــي قــد تــؤدي الــى بعــض االضطرابــات يف القــرارات، كمــا قــد تشــكل فرصــا مؤاتيــة لظهــور حــاالت 
الفســاد، مــن خــال اســتغال احلالــة، األمــر الــذي يتطلــب تعزيــز العمــل بنظــم املســاءلة وتفعيــل مبــادئ الشــفافية، وحتديــدا يف 
مجــال اإلنفــاق احلكومــي بشــكل عــام، واملشــتريات العامــة وإدارة التبرعــات بشــكل خــاص. وانطاقــا مــن ذلــك، حــددت منظمــات 
الشــفافية الدوليــة، ومنظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« و«غلوبــال ويتنــس« املعاييــر األساســية الازمــة لتحقيــق الشــفافية واملســاءلة 

يف املشــتريات العامــة والتــي متثلــت ب:

ــة مكافحــة الفســاد، وتعزيــز مبــادئ الشــفافية، ونظــم  ــر هــذه املعاييــر احلــد األدنــى الواجــب ضمــان وجودهــا لتوفيــر مظل توّف
املســاءلة. ووبنــاء علــى ذلــك، ومــن خــال متابعــة اإلجــراءات احلكوميــة يف هــذا اجملــال، فقــد مت توفيــر موقــع إلكترونــي يوفــر 
ــام(، حيــث تســتخدم العطــاءات املفتوحــة  ــة املوحــدة للشــراء الع ــات الشــرائية، )البواب ــل حــول كافــة العملي املعلومــات والتفاصي
والتنافســية، إال أنــه ال يتــم نشــر األســماء ومعلومــات امللكيــة النفعيــة للشــركات التــي مُتنــح العقــود. أمــا يف حــاالت الشــراء 
املباشــر علــى ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء يف اجللســة رقــم )63( بتاريــخ 2020/6/29 املوافقــة علــى الشــراء املباشــر لــألدوات 
واملســتلزمات الصحيــة الوقائيــة اخلاصــة مبكافحــة فيــروس كورونــا، مــن املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة العاملــة يف هــذا اجملــال، 
وقــرار املوافقــة علــى شــراء أدويــة لــوزارة الصحــة يف اجللســة رقــم )49( وغيرهــا مــن القــرارات التــي اتخــذت، بشــأن املشــتريات، 
وإحالــة العطــاءات، فلــم يكــن واضحــا متامــا، إن كان هنــاك آليــات للرقابــة،  للتأكــد بشــكل خــاص مــن عدالــة الســعر وضمــان 
اجلــودة، ســواء كانــت عمليــات الشــراء املباشــر نتيجــة لضــرورة الســرعة واســتغال الوقــت، أم كانــت نتيجــة الحتــكار اخلدمــة 
أو الســلعة املطلوبــة؛ ففــي احلالتــن، يتضــح عــدم وضــوح آليــات الرقابــة التــي تضمــن كفــاءة وفعاليــة القــرارات، يف ظــل جائحــة 

كورونا منذ إعان حالة الطوارئ. 

نشر جميع العقود العامة.. 1
استخدام العطاءات املفتوحة والتنافسية، والتقليص الصارم الستخدام العمليات غير التنافسية يف حاالت الطوارئ.. 2
نشر األسماء ومعلومات امللكية النفعية للشركات التي مُتنح العقود.. 3
متكــن وكاالت مكافحــة االحتــكار، حيثمــا وجــدت، مــن مراقبــة ظــروف الســوق يف القطاعــات األساســية، لتجنــب التواطــؤ . 4

أو تضخيــم الكلفــة.
توفيــر خطــوط ســاخنة للشــكاوى لإلبــاغ عــن الفســاد واالنتهــاكات، وتنفيــذ القوانــن واإلجــراءات ضــد الفاعلــن الفاســدين، . 5

مــع توفيــر حمايــة للمبلغــن والشــهود.

النزاهة والشفافية يف املشتريات العامة
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صايف اإلقراض

النفقات التطويرية

ــا كمــا مت تقديــره للعــام 2018. مــن  قــّدر قانــون موازنــة الطــوارئ 2020 بنــد صــايف اإلقــراض ب 900 مليــون شــيقل، أي متاًم
ناحيــة أخــرى، جــاء يف قانــون موازنــة الطــوارئ 2020 يف املــادة رقــم )16( الســماح لوزيــر املاليــة اقتطــاع أي مبالــغ مســتحقة علــى 
املؤسســات العامــة، لتســديد مــا عليهــا مــن التزامــات عــن امليــاه والكهربــاء واحملروقــات. والتــي قــد تفيــد باملضــي نحــو تخفيــض 
بنــد صــايف اإلقــراض، ومــع ذلــك بلــغ بنــد صــايف اإلقــراض املتحقــق خــال النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام 501 
ــار شــيقل.  ــة العــام امللي ــي مــن املتوقــع أن يتجــاوز هــذا البنــد يف نهاي ــى مــن املقــدر لنصــف العــام، وبالتال مليــون شــيقل أي أعل
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الفريــق األهلــي أوضــح عــدة مــرات، بــأن هــذا البنــد يســتنزف املوازنــة، وتوجــد ضــرورة لكبــح جماحــه 
ــى املــدى  ــه عل ــد وإنهائ ــذ، للحــد مــن هــذا البن ــة للتنفي ــي مجموعــة مــن اإلجــراءات القابل ــق األهل وتخفيضــه، حيــث قــدم الفري

البعيــد.

قــدرت النفقــات التطويريــة ضمــن قانــون موازنــة الطــوارئ للعــام 2020 ب)1,400( مليــون شــيقل، منهــا )720( مليــون شــيقل 
ممولــة مــن املانحــن، باإلضافــة إلــى )680( مليــون شــيقل ســيتم متويلهــا مــن اخلزينــة، يف حــن بلــغ إجمالــي النفقــات التطويريــة 
خــال النصــف األول مــن العــام علــى أســاس االلتــزام )324( مليــون شــيقل، أي %23 مــن املقــدر للعــام احلالــي، يف حــن بلغــت 
ــى األســاس النقــدي )190.5( مليــون شــيقل، منهــا )166( مليــون شــيقل متويــل تطويــري مــن املانحــن،  ــة عل النفقــات التطويري

و)25( مليــون شــيقل مــن اخلزينــة العامــة.
إن انخفــاض النفقــات التطويريــة ســيلحق ضــرر بفعــل متطلبــات وضــرورة واحتياجــات تطويــر البنيــة التحتيــة الصحيــة، والتــي 
تكشــفت بفعــل جائحــة الكورونــا، وكذلــك االحتياجــات الواجبــة يف مجــال متكــن املزارعــن يف األغــوار واملناطــق املهــددة بالضــم، 

ناهيــك عــن احتياجــات وزارة التربيــة والتعليــم بســبب تبنــي التعليــم عــن بعــد.

شكل رقم )2( مقارنة بند صايف اإلقراض ما بن املقدر واملتحقق لألعوام 2020-2014
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العجز والتمويل

ــل اخلارجــي لدعــم  يظهــر الشــكل املرفــق أن معظــم التموي
املوازنــة كان عــن طريــق اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لدعــم 
بلــغ  وإدارة املســاعدات االجتماعيــة واالقتصاديــة، حيــث 
)374( مليــون شــيقل، يليهــا البنــك الدولــي، ومــن ثــم اململكــة 
العربيــة الســعودية، والتــي تعتبــر أكبــر داعــم للموازنــة منــذ 

أعــوام. 

قــّدر قانــون موازنــة الطــوارئ العجــز اإلجمالــي قبــل التمويــل )9,429( مليــون شــيقل، أي أكثــر مــن قيمــة اإليــرادات املتوقعــة، كمــا 
قــّدر قانــون املوازنــة بــأن إجمالــي التمويــل ســيبلغ )4,389( مليــون شــيقل منهــم )2,229( متويــا خارجيــا، و )2,160( متويــا مــن 

البنــوك، وبالتالــي فقــد أبقــى قانــون املوازنــة علــى )5,040( كفجــوة متويليــة.
بلــغ العجــز اإلجمالــي قبــل التمويــل خــال النصــف األول مــن العــام )1,919( مليــون شــيقل، يف حــن بلــغ التمويــل اخلارجــي 
)968.4( مليــون شــيقل، أي %42 مــن إجمالــي التمويــل اخلارجــي املتوقــع. ومت دفــع جــزء مــن املتأخــرات بقيمــة )486.4( مليــون 
ــم أن الســقف املالــي  شــيقل، كمــا مت االقتــراض مــن البنــوك بقيمــة )1,022( مليــون شــيقل لتغطيــة جــزء مــن الفجــوة، مــع العل

لاقتــراض خــال العــام بحســب وزيــر املاليــة هــو 1.5 مليــار شــيقل. 
ونظــرا ألن االقتــراض مــن البنــوك أضحــى بنــدا ثابتــا يف املوازنــات العامــة، فإنــه توجــد ضــرورة لنشــر التفاصيــل الكاملــة عــن 

االقتــراض مــن البنــوك، والفوائــد التــي تدفــع مقابلهــا، ورؤيــة احلكومــة آلليــة ســدادها.

جدول رقم )6( إجمالي التمويل اخلارجي خال النصف األول من العام 2020، املبلغ باملليون شيقل

شكل رقم )3( مصادر الدعم اخلارجي للموازنة خال النصف األول من العام 2020

إجمالي التمويل
اخلارجي

املتحقق للنصف األول املقدر للعام 2020
من العام 2020

نسبة املتحقق من 
املقدر

إجمالي دعم املوازنة

التمويل التطويري

2229968.443%

1509790.852%

720177.625%
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الدّين العام

بلــغ الدّيــن العــام مطلــع العــام 2020 مبلــغ )9,662( مليــون شــيقل. وتشــير بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية إلــى ارتفــاع الديــن 
العــام يف نهايــة شــهر حزيــران 2020 حيــث بلــغ )10,629(. أي بزيــادة مــا يقــارب املليــار شــيقل، مــع العلــم أن الديــن العــام قــد 
ارتفــع خــال العــام 2019 بقيمــة 745 مليــون شــيقل، ومــن املتوقــع حتــى نهايــة العــام، ويف ظــل أزمــة املقاصــة ارتفــاع الديــن العــام. 

كمــل جتــدر اإلشــارة إلــى أن الديــن العــام ال يشــمل املتأخــرات، ســواء للقطــاع اخلــاص أم لهيئــة التقاعــد.
كمــا بلغــت املســاهمات النقديــة أي مــا مت دفعــه فعليــا فقــط 70 مليــون شــيقل، يف حــن بلغــت علــى أســاس االلتــزام 330 مليــون 
شــيقل، ممــا يعنــي أن 260 مليــون شــيقل تبقــى كالتزامــات علــى احلكومــة، تشــمل فقــط مســتحقات النصــف األول مــن العــام، 
ممــا يعنــي توقعــات بــأن يتجــاوز رصيــد متأخــرات املوظفــن حتــى نهايــة العــام نصــف مليــار شــيقل، يف حــال بقــاء املقاصــة معطلــة 

مــع اجلانــب اإلســرائيلي. 

كمــا أشــار التقريــر الســنوي لســلطة النقــد لعــام 2019، إلــى ارتفــاع الديــن العــام احلكومــي نهايــة العــام 2019 حيــث بلــغ 9.7 
مليــار شــيقل، أي 2.8 مليــار دوالر، كمــا أشــار التقريــر إلــى ارتفــاع حجــم املتأخــرات املترتبــة علــى احلكومــة خــال العــام 2019، 
إذ بلــغ حجــم املتأخــرات للعــام )2019( 1.7 مليــار شــيقل، وبذلــك ارتفــع حجــم املتأخــرات املتراكمــة علــى احلكومــة حتــى نهايــة 

العــام 2019 ليبلــغ حوالــي 14.5 مليــار شــيقل، أي مــا يعــادل 3.9 مليــار دوالر. 
ونظــرا ألن املتأخــرات تعتبــر جــزءاً مــن الديــن العــام، فــإن إجمالــي الديــون املترتبــة علــى احلكومــة حوالــي 24.2 مليــار شــيقل، 

أي مــا يعــادل 6.7 مليــار دوالر، بنســبة %39.2 مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي نهايــة العــام 2019. 
كمــا تشــير تلــك املعطيــات إلــى ضعــف الوضــع املالــي للحكومــة، خاصـــة يف ظــل محدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة، وعــدم التحكــم 
يف كل مــن إيــرادات املقاصــة واملنــح واملســاعدات، واللتــن تشــكان النصيــب األكبــر مــن اإليــرادات، األمــر الــذي يشــكل عائقــا 

أمــام قــدرة احلكومــة علــى االلتــزام وســداد الديــون، ســيما متأخــرات القطــاع اخلــاص علــى املــدى القريــب. 

جدول رقم )7( مقارنة الدين العام خال ما بن شهر كانون أول 2019 – حزيران -2020مليون شيقل

الدين العام

الفرقحزيران 2020كانون أول 2019

الدين احمللي

الدين اخلارجي

966210629.5967.5

5451.86164.3712.5

4210.24465.2255
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مخصصات وزارات: الصحة، والتنمية االجتماعية، والزراعة، والداخلية واألمن العام

وزارة الصحة 

علــى ضــوء جائحــة كورونــا وتداعياتهــا املتعــددة، سيســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى اإلنفــاق خــال النصــف األول مــن العــام علــى 
مراكــز املســؤولية، والتــي تعتبــر أولويــة يف ظــل اجلائحــة، مــع األخــذ باالعتبــار تداعيــات اإلغاقــات، وتكاليــف اجلائحــة، وأزمــة 

املقاصــة وتراجــع اإليــرادات. 

مــن خــال تتبــع اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة خــال النصــف األول مــن العــام 2020 باملقارنــة مــع ذات الفتــرة لعامــي 2019 و2018، 
يتضــح أن إجمالــي النفقــات املتحقــق خــال النصــف األول مــن العــام، علــى أســاس االلتــزام قــد بلــغ )659( مليــون شــيقل، وهــو 
ــات  ــف التحوي ــا لوق ــات، تبع ــاض الســلع واخلدم ــي 2019 و2018، نظــرا النخف ــرة لعام ــه خــال ذات الفت ــل ممــا مت حتقيق أق
ــر  ــى توفي ــز عل ــة. والتركي ــر األدوي ــة، ونقــص شــراء وتوفي ــادات األولي ــة اإلغــاق وإغــاق العي للمستشــفيات اإلســرائيلية، وحال
احتياجــات الوبــاء مــن خــال اجلهــات املانحــة والتبرعــات، وانخفــاض مراجعــة املرضــى للعيــادات واملستشــفيات واملراكــز الصحيــة 
التخصصيــة يف الــوزارة، بســبب عــدم قــدرة املرضــى علــى الوصــول إلــى هــذه اخلدمــات بســبب اإلغــاق، وتدنــي طلــب اخلدمــة 

بســبب عــزوف العديــد مــن املرضــى عــن مراجعــة املراكــز الصحيــة بســبب اخلــوف مــن انتقــال العــدوى .
ــة، والتــي تقــع ضمــن مســؤوليات  ــى اإلجــراءات الوقائي ــر بالذكــر أن احلكومــة الفلســطينية قــد قامــت باإلنفــاق عل ومــن اجلدي
ومهمــات مراكــز مســؤولية أخــرى غيــر وزارة الصحــة، مثــل اإلجــراءات الوقائيــة يف املــدارس، أو يف مراكــز اخلدمــات العامــة، 

وغيرهــا مــن األمــور التــي تنــدرج ضمــن تكاليــف الوقايــة مــن جائحــة كورونــا.
كمــا تظهــر البيانــات ارتفــاع النفقــات الرأســمالية النــاجت عــن شــراء وتوفيــر مــا يســتلزم ملواجهــة أزمــة كورونــا. وبالرغــم مــن ارتفــاع 
مــا مت إنفاقــه كنفقــات رأســمالية، إال أن إجمالــي اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة انخفــض باملقارنــة مــع ذات الفتــرة لألعــوام الســابقة، 

مبــا يشــير إلــى أن أعبــاء جائحــة كورونــا لــم تــؤدي إلــى زيــادة اإلنفــاق يف ميزانيــة وزارة الصحــة بشــكل مباشــر. 
تظهــر البيانــات أن اإلنفــاق التطويــري لصالــح وزارة الصحــة بلــغ 20 مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام مــن أصــل 325 مليــون 
شــيقل إجمالــي النفقــات التطويريــة علــى كافــة مراكــز املســؤولية، أي مــا نســبته %6 فقــط، وهــو أقــل مــن اإلنفــاق التطويــري 
املتحقــق لــذات الفتــرة مــن العــام املاضــي، والــذي هــو أصــا أقــل مــن االحتيــاج الفعلــي، يف حــن أن النفقــات التطويريــة املتحققــة 
فعليــا أي علــى األســاس النقــدي هــي حوالــي 10 مليــون شــيقل، مــن أصــل 191 مليــون شــيقل إجمالــي النفقــات التطويريــة علــى 

األســاس النقــدي املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام، أي مــا نســبته %5 فقــط. 

  فتحي أبو مغلي، أثر جائحة كورونا على خدمات وزارة الصّحة الفلسطينية، 2020، مؤسسة مفتاح
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ــة  ــر صــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األراضــي الفلســطينية )OCHA( وبعــض الدراســات احمللي أظهــر تقري
ــة املوجــودة يف  ــة اإلمكانيــات الطبي ــة للنظــام الصحــي، مــن حيــث محدودي ــة التحتي ــا كشــفت حالــة ضعــف البني ــة كورون أن حال
فلســطن، ومحدوديــة املــوارد املتاحــة لــوزارة الصحــة، حيــث تبــن أن هنــاك نقصــا يف اإلمكانيــات الصحيــة، والكــوادر الصحيــة 
املتخصصــة؛ فقــد قامــت وزارة الصحــة خــال الفتــرة األولــى حلالــة الطــوارئ بإغــاق معظــم اخلدمــات الصحيــة األوليــة، ومت 
نقــل الــكادر للعمــل يف املستشــفيات ومراكــز احلجــر الصحــي، وبالتالــي جــاءت التدابيــر ملواجهــة جائحــة كورونــا علــى حســاب 
اخلدمــات الصحيــة األوليــة واخلدمــات الصحيــة غيــر املرتبطــة بأزمــة كورونــا. فعلــى ســبيل املثــال مت تأجيــل معظــم العمليــات 
املبرمجــة، كمــا ظهــر نقــص حــاد يف توفيــر األدويــة، إضافــة لتوقيــف الفحوصــات اخملبريــة. ويف الوقــت الــذي أظهــرت اجلائحــة 
ضعــف املنظومــة الصحيــة واحلاجــة امللحــة لتطويــر اخلدمــات الصحيــة، ســواء ذات العاقــة باألوبئــة، أو األمــراض التــي عــادة 
مــا يتــم حتويلهــا للخــارج، إضافــة إلــى ضــرورة العمــل علــى توطــن اخلدمــة الصحيــة، فلــم يتــم تخصيــص موازنــات اســتباقية 
أو طارئــة تدعــم االحتيــاج املطلــوب. فقــد مت معظــم اإلنفــاق التطويــري املتحقــق لــوزارة الصحــة، مــن خــال التمويــل اخلارجــي، 

وليــس مــن متويــل اخلزينــة. 

جدول رقم )8( النفقات املتحققة خال نصف العام 2020 باملقارنة مع ذات الفترة لعامي  2019و2018، املبلغ باأللف شيقل

وزارة الصحة 
نصف العام 2020

نصف العام 2019

نصف العام 2018

النفقات التطويرية النفقات الرأسمالية السلع واخلدمات املساهمات االجتماعية الرواتب واألجور إجمالي النفقات 

659,375332,84530,553254,72620,85720,393

821,749331,26610,417445,7554,69629,615

862,210319,68228,173484,0631,81128,481

شكل رقم )4( النفقات املتحققة خال نصف العام 2020 باملقارنة مع ذات الفترة لعامي 2019و2018، املبلغ باأللف شيقل
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منــذ بدايــة اجلائحــة، عبــرت وزارة الصحــة عــن احلاجــة ملوازنــات مخصصــة ملواجهــة اجلائحــة، مبــا يشــمل األجهــزة واملعــدات 
الطبيــة، واألدويــة واملســتهلكات الطبيــة، والكواشــف اخملبريــة، وجتهيــز أماكــن احلجــر، وعلــى ضــوء ذلــك، حصلــت وزارة الصحــة 
علــى تبرعــات عينيــة مــن قبــل العديــد مــن املؤسســات احملليــة والــدول العربيــة واألجنبيــة ، كمــا حصلــت الــوزارة علــى تبرعــات مــن 
صنــدوق وقفــة عــّز، إال أن هــذه املبالــغ لــم ترصــد ضمــن أوجــه اإلنفــاق الرســمي للــوزارة ، ولــم تظهــر ضمــن التقاريــر الشــهرية، 
وهــذا يؤكــد مــا مت ذكــره يف بدايــة التقريــر حــول ضعــف شــفافية موازنــة 2020، وذلــك لعــدم وضــوح تفاصيــل اإليــرادات 

والنفقــات.

 مثــال: اللــواء جبريــل الرجــوب يقــدم 50 ألــف مســحة و10 آالف فحــص كورونــا لــوزارة الصحــة، المصــدر الصفحــة الرســمية لــوزارة الصحــة
علــى الفيســبوك، بتاريــخ 2020/8/23

 فتحي أبو مغلي، أثر جائحة كورونا على خدمات وزارة الصّحة الفلسطينية، 2020، مؤسسة مفتاح  

وزارة التنمية االجتماعية

بلــغ إجمالــي نفقــات وزارة التنميــة مضــاف إليهــا مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء، خــال النصــف األول مــن العــام علــى أســاس 
االلتــزام )498( مليــون شــيقل، وهــو مقــارب ملــا مت إنفاقــه خــال نصــف العــام املاضــي )تخلــل العــام املاضــي عــدم حتويــل أمــوال 
املقاصــة(، إال أنهــا أقــل مــن األنفــاق لــذات الفتــرة للعــام 2018، حيــث نتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض النفقــات التحويليــة، 
والتــي انخفضــت ب 160 مليــون شــيقل عــن تلــك النفقــات املتحققــة لنصــف العــام 2018، وهــي النفقــات التــي حتــول يف معظمهــا 
كمســاعدات نقديــة لألســر الفقيــرة، نظــرا ألنــه مت خــال النصــف األول مــن العــام حتويــل دفعــة واحــدة لألســر الفقيــرة مــن 
أصــل 4 دفعــات، مــع العلــم أنــه مت زيــادة عــدد األســر ب 10 آالف أســرة، بحيــث أصبــح عددهــا 115 ألــف أســرة تتلقــى مســاعدات 

نقديــة مــن وزارة التنميــة.
وخــال العــام 2019 مت حتويــل 3 دفعــات لألســر الفقيــرة، بحيــث لــم يتــم حتويــل الدفعــة الرابعــة. وخــال هــذا العــام 2020، 
ونظــرا ألزمــة املقاصــة، فمــن املتوقــع االكتفــاء فقــط ب 3 دفعــات؛ فقــد متــت الدفعــة الثانيــة بعــد تاريــخ 7/27، ) اعتمــاد توزيــع 
ــة يف  ــة يف غــزة و35 ألــف عائل مســاعدات بقيمــة 126 مليــون شــيقل ل 115 ألــف أســرة محتاجــة، موزعــة بواقــع 80 ألــف عائل

الضفــة الغربيــة(، مــا يشــير الــى أنــه لــن تكــون هنــاك دفعــة رابعــة، حيــث ســيتم االكتفــاء بثــاث كمــا العــام املاضــي.
ــات املدرجــة هــي مــن  ــدوق وقفــة عــّز؛ إذ أن البيان ــة ال تعكــس مــا مت توزيعــه مــن صن ــات املتاحــة مــن وزارة املالي كمــا أن البيان
اخلزينــة العامــة، حيــث مت توزيــع مســاعدات نقديــة ل30 ألــف أســرة إضافيــة مــن خــال مــا مت حتصيلــه مــن صنــدوق وقفــة عــّز. 
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ــن يف  ــى العامل ــر عل ــرت بشــكل كبي ــي أث ــات، والت ــد مــن التحدي ــاء العدي لقــد رافــق اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن انتشــار الوب
القطــاع غيــر املنظــم، والعاملــن داخــل اخلــط األخضــر واملســتوطنات، كمــا رافــق اإلغاقــات تأثــر العديــد مــن املنشــآت الصغيــرة، 
ونشــوء العديــد مــن الفقــراء اجلــدد، وعلــى ضــوء ذلــك، قامــت احلكومــة باعتمــاد مبــدأ اإلنفــاق بشــكل شــهري وفقــا لألولويــات، 
وبالتالــي مت تخصيــص موازنــات ملواجهــة اجلائحــة؛ فعلــى ســبيل املثــال كانــت األولويــة ضمــن وزارة التنميــة االجتماعيــة مخصصــة 
لبرنامــج املســاعدات النقديــة، ويف ظــل شــح املوازنــات، لــم تتلــق البرامــج األخــرى ضمــن وزارة التنميــة املوازنــات اخملصصــة لهــا 

مــن احلكومــة، واقتصــرت فقــط علــى اخملصصــات مــن املنــح واملســاعدات الدوليــة . 
وعلــى ضــوء اجلائحــة وتشــكيل جلــان الطــوارئ، تعــددت اجلهــات املقدمــة للمســاعدات، وتعــددت املصــادر، كمــا كان هنــاك توزيــع 
للمســاعدات مــن خــال وزارة العمــل للعمــال املتضرريــن، إضافــة إلــى الطــرود الغذائيــة والصحيــة التــي مت توزيعهــا مــن جلــان 

الطــوارئ، باإلضافــة إلــى مــا قامــت بتوزيعــه املؤسســات األهليــة، وغيرهــا مــن اجلهــات واألطــراف. 

مقابلة هاتفية مع وزارة التنمية بتاريخ 2020/8/20

ــق معرفــة  ــم يســتطع الفري ــا ملواجهــة اجلائحــة، ول ــي خصــص بعضه ــة، والت كمــا تنوعــت اجلهــات املانحــة، واملســاعدات الدولي
تفاصيــل لهــذه اجلوانــب بســبب غيــاب قاعــدة بيانــات رســمية شــاملة لهــذه اجلوانــب، األمــر الــذي يســتدعي الشــفافية التامــة 
يف نشــر وتوضيــح مصــادر الدعــم، وآليــات اإلنفــاق واألطــراف املســتفيدة، وتطويــر قاعــدة البيانــات املوحــدة بالشــراكة مــع 
وزارة العمــل وكافــة األطــراف ذات العاقــة، بحيــث تشــمل العمــال، وحتديــدا يف قطــاع العمــل غيــر املنظــم، حيــث ثبــت أن عــدم 
ــل اإلنشــاءات، أضعــف  ــر املنظمــة، مث ــع شــرائح العمــال، وبشــكل خــاص يف القطاعــات غي ــات خاصــة بجمي وجــود قاعــدة بيان
وعقــد عمليــة حصــر املتضرريــن وآليــة تقــدمي املســاعدة لهــم مــن قبــل وزارة العمــل، وأتــاح اجملــال إلشــاعة تقــدمي معلومــات غيــر 

صحيحــة مــن قبــل مقدمــي الطلبــات مــن العمــال، إضافــة إلــى بعــض حــاالت احملابــاة والواســطة. 
ســاعد وجــود قاعــدة بيانــات لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة لألســر الفقيــرة، يف ســرعة حتديــد األطــراف املطلــوب اســتهدافها، 
مــع ضــرورة لتفعيــل البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة، وضــرورة لتشــجيع كافــة اجلهــات لانضمــام إلــى البوابــة، ملــا لهــا 

مــن دور يف تنســيق املســاعدات، ومنــع االزدواجيــة واملســاهمة يف حتقيــق العدالــة يف التوزيــع.

جــدول رقــم )9( النفقــات املتحققــة علــى أســاس االلتــزام خــال نصــف العــام 2020 باملقارنــة مع ذات الفترة لعامــي 2019و2018، 
املبلــغ باأللف شــيقل

وزارة التنمية االجتماعية

نصف العام 2020

نصف العام 2019

نصف العام 2018

املساهمات الرواتب واألجور إجمالي النفقات 
االجتماعية 

السلع 
واخلدمات 

النفقات النفقات التحويلية
الرأسمالية

النفقات التطويرية

498,91124,5832,6952,898466,738221,975

510,49624,1962,2402,723478,1805202,637

664,92723,9652,4943,052627,1031218,191
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ــاق، وهــي النســبة  ــي اإلنف ــى %23 مــن إجمال ــي عل ــة واألمــن الوطن ــام، اســتحوذت وزارة الداخلي خــال النصــف األول مــن الع
األعلــى بــن مراكــز املســؤولية مــن حيــث النفقــات، حيــث بلغــت )1,509( مليــون شــيقل، وهــي أعلــى مــن النفقــات املتحققــة لــذات 
الفتــرة خــال العــام املاضــي، حيــث ارتفعــت فاتــورة الرواتــب للعاملــن يف القطــاع األمنــي عــن ذات الفتــرة للعــام املاضــي بقيمــة 
117 مليــون شــيقل، األمــر الــذي قــد يعــزى لزيــادة عــدد املوظفــن، ومــن امللفــت لانتبــاه أن ارتفــاع قيمــة الرواتــب واألجــور حتــت 
بنــد وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، هــو أعلــى مــن قيمــة االرتفــاع الكلــي لقيمــة الرواتــب واألجــور، باملقارنــة مــع ذات الفتــرة 
ــة مــع ذات  للعــام، مبعنــى أن قيمــة الرواتــب واألجــور لبنــد وزارة الداخليــة واألمــن العــام ارتفعــت ب 117 مليــون شــيقل باملقارن
الفتــرة للعــام املاضــي، يف حــن أن إجمالــي فاتــورة الرواتــب ارتفعــت فقــط ب 77 مليــون شــيقل باملقارنــة مــع ذات الفتــرة للعــام 
املاضــي، نظــرا النخفــاض فاتــورة الرواتــب ملراكــز مســؤولية أخــرى، مثــل وزارة التربيــة والتــي انخفضــت فاتــورة الرواتــب باملقارنــة 

مــع ذات الفتــرة للعــام املاضــي بقيمــة 18 مليــون شــيقل. 
بلغــت النفقــات التطويريــة املتحققــة خــال النصــف األول علــى األســاس النقــدي حوالــي 36.5 مليــون شــيقل، أي حوالــي 19% 
مــن إجمالــي النفقــات التطويريــة املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام. وتنــدرج النفقــات التطويريــة لــوزارة الداخليــة واألمــن 
الوطنــي حتــت بنــد إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة، حيــث بلــغ التمويــل اخلارجــي لهــا 30 مليــون شــيقل، يف حــن أن 6.5 مليــون 
ــات  ــدا األولوي ــري يف ظــل اجلائحــة، وحتدي ــاق التطوي ــات اإلنف ــة، ممــا يســتدعي التســاؤل حــول أولوي ــن اخلزين شــيقل هــي م

احملــددة مــن قبــل احلكومــة الفلســطينية، دون تدخــل خارجــي.

جــدول رقــم )10( النفقــات املتحققــة خــال نصــف العــام 2020 باملقارنــة مــع ذات الفتــرة لعامــي 2019و2018 علــى أســاس 
ــف شــيقل ــغ باألل ــزام، املبل االلت

ــح املوظــف كمســاهمات  ــة لصال ــغ التــي حتولهــا اخلزين ــارة عــن املبال ــة، وهــي عب ــى ارتفــاع املســاهمات االجتماعي كمــا يشــير اجلــدول إل
لصنــدوق التقاعــد، حيــث بلغــت 132 مليــون شــيقل، مــع العلــم أن زيــادة الرواتــب واألجــور تشــبير إلــى زيــادة أعــداد املوظفــن وبالتالــي زيــادة 

املســاهمات االجتماعيــة! 

وزارة الداخلية واألمن الوطني

نصف العام 2020

نصف العام 2019

نصف العام 2018

املساهمات الرواتب واألجور إجمالي النفقات 
االجتماعية 

السلع 
واخلدمات 

النفقات 
الرأسمالية

النفقات التطويرية

1,509,0231,226,154132,455103,050466,73846,707

1,325,8751,108,85744,68495,281478,18075,060

1,503,1411,198,140101,428130,986627,10368,505

وزارة الداخلية واألمن الوطني 
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وزارة الزراعة

خــال النصــف األول مــن العــام، بلــغ إجمالــي اإلنفــاق لــوزارة الزراعــة 55.7 مليــون شــيقل، أي أقــل مــن %1 مــن إجمالــي النفقــات 
املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام. وشــكلت نســبة فاتــورة الرواتــب مــن إجمالــي نفقــات وزارة الزراعــة %64. يف حــن 
بلــغ اإلنفــاق التطويــري علــى وزارة الزراعــة خــال النصــف األول مــن العــام قــد بلــغ 12,3 مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام، أي 

فقــط %35 مــن املتحقــق لــذات الفتــرة خــال العــام املاضــي.
جدول رقم )11( النفقات املتحققة خال نصف العام 2020 باملقارنة مع ذات الفترة لعامي 2019 و2018 على أساس االلتزام، املبلغ باأللف شيقل.

وزارة الزراعة 

نصف العام 2020

نصف العام 2019

نصف العام 2018

املساهمات الرواتب واألجور إجمالي النفقات 
االجتماعية 

السلع 
واخلدمات 

النفقات 
الرأسمالية 

النفقات التطويرية

55,72935,5793,1434,68112,327

82,52935,0745,6905,56390335,298

61,13335,6073,1656,37710715,876

ومــن اجلديــر بالذكــر أن أحــد أولويــات احلكومــة الفلســطينية االهتمــام بالقطــاع الزراعــي، حيــث مت خــال العــام املاضــي، يف 
ــون دوالر  ــي مــن ضمنهــا خطــة العنقــود الزراعــي، حيــث مت رصــد 23 ملي ــد، والت ــة بالعناقي ــع، إطــاق خطــة التنمي ــع الراب الرب
لاســتثمار يف محافظــة قلقيليــة، أي مــا يعــادل حوالــي 80 مليــون شــيقل، يف حــن بلــغ اإلنفــاق التطويــري لــوزارة الزراعــة خــال 

العــام املاضــي 50 مليــون شــيقل. 
ويف مقابلــة لوكيــل وزارة الزراعــة، مت  التصريــح فيهــا عــن اهتمــام احلكومــة بالقطــاع الزراعــي، وزيــادة مخصصــات وزارة 
الزراعــة، بحيــث مت تخصيــص 80 مليــون شــيقل كموازنــة تطويريــة، يف حــن أظهــرت بيانــات وزارة املاليــة أن مــا مت إنفاقــه خــال 
النصــف األول علــى أســاس االلتــزام 12 مليــون شــيقل أي فقــط %15 مــن املوازنــة، علمــا أن مــا مت إنفاقــه فعليــا للقطــاع الزراعــي 
ــري، وهــي جميعهــا مــن  ــي اإلنفــاق التطوي ــي %3 مــن إجمال ــون شــيقل، أي حوال ــي 6 ملي خــال النصــف األول مــن العــام حوال

التمويــل اخلارجــي. 
ويــرى الفريــق األهليــأن الظــرف الراهــن يتطلــب إعــادة ترتيــب األولويــات وفقــا للمرحلــة، األمــر الــذي يتطلــب املضــي نحــو تعزيــز 
صمــود املزارعــن وتنميــة القطــاع الزراعــي، ســيما يف مناطــق األغــوار التــي يحتــاج علــى تطويــر بنيــة حتتيــة مائمــة، مبــا يشــمل 
توفيــر الســكن والصحــة والتعليــم للمزارعــن يف األغــوار، إلجنــاح خطــة العناقيــد، وتعزيــز الزراعــة يف األغــوار، كمــا أن هنــاك 
ــة املتبعــة  ــات واملنهجي ــر األولوي ــة القطــاع الزراعــي، وتغيي ــى فرصــة إلعــادة هيكل ــة الطــوارئ وحتويلهــا ال حاجــة الســتثمار حال

لتحقيــق الســيادة علــى مصــادر الغــذاء واملــوارد الطبيعيــة.
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االستخالصات

بناًء على التحليل السابق، مت اخلروج باالستخاصات التالية:
بشــكل عــام، تشــير البيانــات إلــى األزمــة املاليــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية، نظــرا النخفــاض اإليــرادات احملليــة جــراء 
اجلائحــة ومــا خلفتهــا، نظــرا لعــدم تســلمنا أمــوال املقاصــة ، ومــا تســببها مــن أزمــة ماليــة. كمــا يتضــح أن إمكانيــات الســلطة، 
ويف ظــل تراجــع الدعــم اخلارجــي، تشــير إلــى التحــدي القائــم أمــام الســلطة للبحــث عــن خيــارات لســّد العجــز املالــي، ســيما أن 
هــذا العجــز، كمــا هــو معــروف، لــم يرتبــط فقــط يف العــام اجلــاري، ألن هنــاك عجــزا دائمــا تعانــي منــه الســلطة، يتطلــب وضــع 

اخلطــط واإلجــراءات لردمــه. 

إن األصــل يف إقــرار املوازنــة أن تكــون قبــل بدايــة العــام، أي قبــل تاريــخ 2020/1/1؛ ففــي حــال لــم يتيســر إقرارهــا، يتــم 	 
اإلنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة 12/1 بحــد أقصــى مدتــه 3 أشــهر،  إن اســتخدام االســتثناء وإقــرار قانــون املوازنــة بتاريــخ 
3/31 غيــر مبــرر، حيــث أن إعــان حالــة الطــوارئ كان بتاريــخ 5 آذار، كمــا أن قانــون موازنــة الطــوارئ 2020 لــم يتضمــن 

تقديــرا للنفقــات التفصيليــة وتقديــر ملوازنــات مراكــز املســؤولية، األمــر الــذي يعيــق عمليــة تدقيــق البيانــات واملســاءلة.
اســتمرار حالــة ضعــف االلتــزام بشــفافية املوازنــة، مــن خــال الشــفافية يف النفقــات، كمــا لــم يتــم التركيــز خــال ممارســة 	 

الشــراء العــام ألعلــى درجــات الشــفافية، والتــي ال تتعــارض مــع ســرعة الشــراء والعطــاءات.
أظهــرت اجلائحــة احلاجــة لتطويــر النظــام الصحــي الفلســطيني، كمــا أظهــرت البيانــات انخفــاض اإلنفــاق علــى وازرة 	 

الصحــة خــال النصــف األول مــن العــام، تبعــا حلالــة اإلغاقــات ووقــف التحويــات الطبيــة إلــى املشــايف اإلســرائيلية، يف 
ــر اخلدمــات وتوطــن اخلدمــة. ــة، مبــا يعكــس التوجــه نحــو تطوي ــى النفقــات التطويري ــادة عل ــاك زي ــم يكــن هن حــن ل

تعــددت مصــادر الدعــم واجلهــات املقدمــة للمســاعدات النقديــة والعينيــة، خــال فتــرة اإلغاقــات واألضــرار الناجتــة عنهــا، 	 
األمــر الــذي يعبــر عــن التضامــن االجتماعــي والتكافــل، إال أنــه، ولتحقيــق عدالــة أعلــى يف توزيــع املســاعدات، فــإن هنــاك 
حاجــة لتخصيــص موازنــات إضافيــة لــوزارة التنميــة تســاهم يف تطويــر قاعــدة البيانــات، كمــا أن هنــاك حاجــة لتفعيــل البوابــة 

املوحــدة للمســاعدات، واســتخدامها لنشــر كل مــا يتعلــق باملســاعدات.
ــرة مــن أصــل 	  ــل إال دفعــة واحــدة لألســر الفقي ــم يتــم حتوي ــه ل خــال النصــف األول مــن العــام، وتبعــا الزمــة املقاصــة، فإن

ــت بعــد  ــة كان ــة الثاني ــون أن الدفع ــات، ك ــاء فقــط ب 3 دفع ــة، واالكتف ــة الرابع ــل الدفع ــات؛ فمــن املتوقــع عــدم حتوي 4 دفع
تاريــخ 7/27، أي متامــا كمــا حــدث خــال عــام 2019، مبــا يعنــي تخفيــض اإلنفــاق علــى الفقــراء وحرمانهــم مــن %25 مــن 

مخصصاتهــم. 

 قانون رقم )7(  لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية  
http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/Upload/Laws/29112016125839.pdf
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خــال النصــف األول مــن العــام، مت إنفــاق 36.5 مليــون شــيقل علــى قطــاع األمــن )30 مليــون متويــل خارجــي، 6.5 مليــون 	 
متويــل ســلطة(، حتــت بنــد إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة، يف حــن لــم يتجــاوز اإلنفــاق التطويــري لــوازرة الصحــة 10 مليــون 
شــيقل )املبالــغ علــى األســاس النقــدي( ممــا يســتدعي التســاؤل حــول أولويــات اإلنفــاق التطويــري يف ظــل اجلائحــة، وحتديــدا 

األولويــات احملــددة مــن قبــل احلكومــة الفلســطينية دون تدخــل خارجــي.
زيادة رواتب األمن غير املبررة، وانخفاض الرواتب يف قطاعات اخرى ايضا غير مبررة باملعلومات املتاحة.	 
انخفــاض اإليــرادات املتحققــة خــال النصــف األول مــن العــام، باملقارنــة مــع ذات الفتــرة لألعــوام الســابقة، إال أن االنخفــاض 	 

كان بســيطا نســبيا باملقارنــة مــع تقديــرات املوازنــة، نظــرا ألن اجلبايــة واإليــرادات تكــون أعلــى يف الربــع األول؛ لذلــك فــإن 
كــون اإلغــاق الشــامل كان بتاريــخ 22 آذار، فلــم يكــن بالتالــي حلالــة اإلغــاق األثــر احلــاد علــى اإليــرادات خــال النصــف 

األول مــن العــام. 
انخفــاض النفقــات املتحققــة، باملقارنــة مــع املقــّدر، وباملقارنــة مــع األعــوام الســابقة، ســواء علــى األســاس النقــدي ام علــى 	 

أســاس االلتــزام، نظــرا النخفــاض النفقــات التشــغيلية تبعــا حلالــة اإلغاقــات، وانخفــاض الرواتــب واألجــور نظــرا ألزمــة 
املقاصــة التــي نشــأت مــع بدايــة أيــار، نتيجــة لعــدم اســتام أمــوال املقاصــة. 

ارتفــاع الديــن العــام يف نهايــة شــهر حزيــران 2020 حيــث بلــغ 10.6 مليــار شــيقل، ومــن املتوقــع حتــى نهايــة العــام ويف ظــل 	 
أزمــة املقاصــة ارتفــاع الديــن العــام، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا الديــن العــام واألرقــام املذكــورة، ال تشــمل املتأخــرات ســواء 

للقطــاع اخلــاص أم لهيئــة التقاعــد.
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ضــرورة التــزام احلكومــة وحتديــدا وزارة املاليــة باآلجــال الزمنيــة اخلاصــة بإعــداد واقــرار املوازنــات العامــة، كمــا نــص عليهــا 	 
قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة 1998. 

ينبغــي علــى احلكومــة الفلســطينية االلتــزام وتعزيــز مبــادئ الشــفافية، وهــي مطلــب أساســي وحتديــدا يف حالــة الطــوارئ، 	 
حيــث أن عــدم االلتــزام بنشــر املعلومــات والبيانــات الشــاملة، وبالدقــة، والوقــت املناســبن، يؤثــر بشــكل ســلبي وكبيــر علــى 

مفهــوم املســاءلة اجملتمعيــة.
التــزام احلكومــة الفلســطينية ومجلــس الشــراء العــام بأعلــى درجــات الشــفافية خــال تنفيــذ عمليــات الشــراء، وهــو ال 	 

يتعــارض مــع ســرعة تنفيــذ عمليــات الشــراء والعطــاءات.
نوصــي احلكومــة الفلســطينية، وحتديــدا وزارة الصحــة، بضــرورة العمــل علــى تطويــر النظــام الصحــي الفلســطيني، والعمــل 	 

علــى تطويــر وتوطــن اخلدمــات الصحيــة، إضافــة إلــى ضــرورة إعــادة النظــر يف نظــام التأمــن الصحــي، وحتويلــه لنظــام 
صحــي الشــامل واإللزامــي ويحقــق التكافــل االجتماعــي.

علــى وزارة العمــل بالشــراكة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة تطويــر قاعــدة بيانــات خاصــة بالعاملــن يف القطــاع غيــر املنظــم، 	 
لضمــان ســهولة حتديــد املتضرريــن وحتديــدا احملتاجــن منهــم يف حــاالت الطــوارئ

اعتمــاد احلكومــة الفلســطينية البوابــة املوحــدة للمســاعدات االنســانية املوجــودة لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة، لتســجيل 	 
كافــة املســاعدات احلكوميــة وتوزيعهــا، واســتخدام البوابــة لنشــر كل مــا يتعلــق باملســاعدات. 

يدعــو الفريــق االهلــي احلكومــة الفلســطينية، لالتــزام بدفــع كافــة مخصصــات الفقــراء واعطائهــا االولويــة، وتبنــي سياســة 	 
تقــدمي املســاعدات للفئــات احملتاجــة، وليــس سياســة التعويــض للمتضرريــن، بســبب عــدم توفيــر إمكانــات ومــوارد كافيــة.

علــى مجلــس الــوزراء ووزارة املاليــة حتديــد أولويــات اإلنفــاق التطويــري، وحتديــدا يف ظــل الظــروف الراهنــة، وتخصيــص 	 
املوازنــات الازمــة للتطويــر دون االعتمــاد علــى املنــح واملســاعدات، ودون تدخــل خارجــي يف حتديــد أولويــات التطويــر.

نطالــب وزارة املاليــة بنشــر تفاصيــل كاملــة عــن االقتــراض مــن البنــوك، والفوائــد التــي تدفــع مقابلهــا، ورؤيــة احلكومــة آلليــة 	 
سدادها.

االعتماد على اجملتمع احمللي يف توزيع املساعدات العينية والطارئة واإلغاثية السريعة.	 
يوصــي الفريــق االهلــي احلكومــة الفلســطينية ووزارة الزراعــة بإعــادة النظــر يف آليــات دعــم القطــاع الزراعــي الفلســطيني، 	 

وال ســيما يف مناطــق األغــوار، والعمــل علــى تخصيــص مــا يلــزم لضمــان وجــود بينيــة حتتيــة داعمــة لصمــود املواطنــن هنــاك.

التوصيات 
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االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة ) أمان( املؤسسة الفلسطينية املعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 2006، 

تأسس يف العام 2000 من مجموعة من املؤسسات األهلية الفاعلة يف مجال الدميقراطية و احلكم الصالح وحقوق اإلنسان، 

سعياً لتحقيق رؤيته نحو "مجتمع فلسطيني خاٍل من الفساد".

يســعى االئتــاف حاليــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي منــاض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة 

بالفســاد ومكاحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمانعلــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى 

ــة  ــي، ووســائل اإلعــام يف الرقاب ــل دور مرسســاتاجملتمع املدن ــة وتفعي ــى املشــاركة اجملتمعي ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي النظــام الوطن

واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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