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مقدمة
لــم يكــن العــام  2020عامــا عاديــا ،بــل اســتثنائيا بامتيــاز علــى جميــع األصعــدة ،مــا بــن أزمــة املقاصــة ،وقرصنــة االحتــال ،ومــا بــن جائحــة كورونــا
ومــا تطلبتــه مــن تكاليــف وأعبــاء إضافيــة لقطــاع الصحــة وحتديــات يف إيــرادات الضرائــب واجلمــارك املباشــرة وغيــر املباشــرة بســبب تراجــع
االقتصــاد الفلســطيني ،األمــر الــذي ســاهم يف ارتفــاع الديــن العــام.
علــى ضــوء أزمــة انتشــار جائحــة كورونــا ،مت إعــان حالــة الطــوارئ رســمياً ،ومت إصــدار قــرار بقانــون بشــأن موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة ،2020
حيــث أشــارت املــادة ( )6يف قانــون موازنــة الطــوارئ العــام لســنة  2020إلــى اعتبــار جميــع األرقــام والبيانــات املتعلقــة بعــام  2020تأشــيرية وقابلــة
للتعديــل والتحديــث علــى ضــوء املســتجدات خــال الســنة املاليــة ،وعلــى أن يتــم إعــداد خطــط نقديــة شــهرية ترتكــز علــى مبــدأ التقنــن النقــدي وفقــا
لألولوي�اـت املقرــة م�نـ مجل�سـ ال��وزراء ،حي��ث مت حتديـ�د أربــع أولويـ�ات رئيسـ�ية وهــي :دعــم ومســاعدات العائــات الفقيــرة ،دعــم النظــام الصحــي،
وتوفيــر رواتــب املوظفــن ،وتوفيــر احتياجــات القطــاع األمنــي.
تعــد املوازنــة العامــة أهــم وثيقــة اقتصاديــة متلكهــا الدولــة ،كونهــا توفــر معلومــات تتعلــق بأثــر السياســات احلكوميــة يف توزيــع املــوارد والنمــو االقتصــادي
وغيرهــا ،وهــي التعبيــر املالــي لبرنامــج العمــل املعتمــد الــذي تقــوم احلكومــة بتنفيــذه وفــق خططهــا الوطنيــة واالســتراتيجية ،وحتتــوي املوازنــة العامــة
علــى برنامــج مفصــل لنفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا لســنة ماليــة معينــة مبــا يشــمل التقديــرات الســنوية إليــرادات الســلطة الوطنيــة واملنــح
1
والقــروض واملتحصــات األخــرى لهــا والنفقــات واملدفوعــات املختلفــة.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى مراجعــة موازنــة العــام  2020ورصــد إدارة املــال العــام مــن خــال االنفــاق الفعلــي علــى القطاعــات املختلفــة ،وحتليــل أوجــه
االنفــاق للموازنــة العامــة ،كمــا يهــدف إلــى تقــدمي توصيــات ملواجهــة التحديــات التــي تواجــه احلكومــة ووزارة املاليــة يف إدارة املــال العــام .تكمــن أهميــة
هــذا التقريــر يف أنــه يحــاول حتليــل التطبيــق العملــي للموازنــة العامــة يف ظــل الظــروف املاليــة االســتثنائية التــي متــر بهــا احلكومــة الفلســطينية.

مالحظات عامة بشأن موازنة الطوارئ لسنة 2020
علــى ضــوء تنفيــذ موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة  2020التــي صــدرت متأخــرة بثــاث شــهور بتاريــخ  ،2020/3/31يبــدي الفريــق األهلــي لدعــم
شــفافية املوازنــة العامــة املالحظــات التاليــة:
أوال :اســتمرار تأخــر صــدور املوازنــة العامــة يف وقتهــا الضــروري؛ حيــث مت التأخــر يف إعــداد وإصــدار املوازنــة ،وفقــا ألحــكام القانــون فــإن إعــداد
وإقــرار املوازنــة يتــم قبــل بــدء الســنة اجلديــدة ،ويف حــال لــم يتيســر إقرارهــا قبــل بدايــة العــام اجلديــد ،يتــم اإلنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة 12/1
2
بحــد أقصــى مدتــه  3أشــهر.
ثانيــا :لــم تلتــزم احلكومــة يف النهــج التشــاركي الــذي أعلنــت احلكومــة مــرارا وتكــرارا التزامهــا بــه ،حيــث مت إصــدار موازنــة الطــوارئ دون نقاشــها مــع
ممثلــي منظمــات املجتمــع املدنــي ،ولــم يطلــع املواطنــن (املصــدر األكبــر إليــرادات املوازنــة العامــة) عليهــا قبــل إقرارهــا ،ناهيــك عــن اســتغالل غيــاب
املجلــس التشــريعي صاحــب الشــرعية األساســية إلقــرار املوازنــة العامــة باعتبــاره ممثــل املواطنــن ،وذلــك مــن خــال عــدم نشــر أيــة بيانــات عــن مشــروع
املوازنــة ومت التعامــل مــع املســودة بشــكل ســري مطلــق.
ثالثــا :إن موازنــة الطــوارئ لــم تتضمــن أي بنــود تفصيليــة تتعلــق باجلوانــب الرئيســية ،األمــر الــذي أعــاق وأضعــف قــدرة الفريــق األهلــي لدعــم
شــفافية املوازنــة العامــة يف حتليــل البيانــات والتدقيــق ،حيــث أن أبــواب موازنــة الطــوارئ كانــت مختصــرة جــدا بــدون مبــرر مقبــول ،وذلــك علــى خــاف
مــا نــص عليــه قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة  1998الــذي أشــار إلــى أن املوازنــة العامــة هــي األداة املاليــة األساســية وبرنامــج عمــل
الســلطة الوطنيــة التفصيلــي للنفقــات واإليــرادات ملختلــف النشــاطات املقــدرة لســنة ماليــة معينــة لتحقيــق األهــداف والسياســات املاليــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة.
رابعــا :لــم تقــم وزارة املاليــة بإصــدار التقاريــر مبوعدهــا خــال العــام  2020وفقــا ألحــكام القانــون الفلســطيني ومبــادئ شــفافية املوازنــة ،وال تبــرر
حالــة الطــوارئ التأخــر يف نشــر التقاريــر الشــهرية ،حيــث صــدر تقريــر شــهر كانــون أول للعــام  2020بدايــة شــهر آذار مــن العــام  2021واألصــل أن
يتــم توفيــر البيانــات بدقــة وجــودة وضمــن اآلجــال الزمنيــة املناســبة كــي يتمكــن املواطــن واملختصــن مــن التحليــل والتدقيــق واملســاءلة وطلــب التعديــل
يف الوقــت املناســب.
خامســا :التزمــت وزارة املاليــة بإصــدار موازنــة املواطــن .يعتبــر الفريــق األهلــي أن إصــدار وزارة املاليــة ملوازنــة املواطــن التــي توضــح موازنــة الطــوارئ
 2020علــى شــكل فيديــو مبســط ،تطــورا 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 لتكثيــف تعميمهــا ونشــرها بهــدف إشــراك املواطنــن يف فهــم واقــع
املوازنــة للعــام احلالــي.
 1قانون رقم ( )7للعام  ،1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية ،مادة رقم (.)1
 2قانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/Upload/Laws/29112016125839.pdf
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عرض وحتليل تنفيذ بنود موازنة الطوارئ للعام 2020
وفقا ملنهجية إعداد التقرير ،اعتاد الفريق األهلي على اعتماد التركيز على احملاور الهامة للموازنة وهي:
احملور األول :مسح تتبع شفافية املوازنات العامة
احملور الثاني :عرض وحتليل بيانات اإليرادات خالل العام .2020
احملور الثالث :عرض وحتليل بيانات النفقات العامة
احملور الرابع :عرض وحتليل بيانات صايف اإلقراض
احملور اخلامس :عرض وحتليل النفقات التطويرية
احملور السادس :عرض وحتليل بيانات العجز املالي واملنح واملساعدات
احملور السابع :عرض وحتليل بيانات الد ّين العام
احملور الثامن :عرض وحتليل مخصصات بعض مراكز املسؤولية األساسية (وزارة الصحة ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة الداخلية).

احملور األول :نتائج مسح تتبع شفافية املوازنات العامة
مــن خــال مراجعــة موقــع وزارة املاليــة وتتبــع مــدى االلتــزام باملعاييــر الدوليــة الالزمــة لتحقيــق شــفافية املوازنــة العامــة التــي حددتهــا مبــادرة شــراكة
املوازنــة الدوليــة ،واملتمثلــة يف  8وثائــق أساســية:
الوثيقة

مت النشر

بيان ما قبل املوازنة

مت النشر

ملخص مقترح املوازنة
املوازنة العامة املق ّرة واملعتمدة
موازنة املواطن

التقارير الدورية (الشهرية والربعية)

لم يتم النشر
مت النشر
مت النشر
مت النشر

التقرير النصف سنوي
تقرير نهاية السنة “احلساب اخلتامي” للعام 2019

لم تنشر

لم يتم النشر
مت النشر
لم يتم النشر

التقرير املدقق للعام 2018

تبــن أن وزارة املاليــة نشــرت  5وثائــق مــن أصــل  ،8فقــد مت نشــر قانــون املوازنــة ،دون نشــر ملخــص مقتــرح املوازنــة ،ودون نقاشــه مــع ممثلــي املجتمــع
املدنــي ،حيــث مت نشــر قانــون املوازنــة بشــكل مختصــر جــدا ال يتضمــن أي موازنــات تفصيليــة ملراكــز املســؤولية.
كمــا مت خــال العــام نشــر موازنــة املواطــن ،علــى شــكل فيديــو ،إضافــة إلــى نشــر التقاريــر الشــهرية ،إال أنــه لــم يتــم االلتــزام باملواعيــد احملــددة لنشــرها.
يف حــن لــم يتــم نشــر التقريــر نصــف الســنوي للعــام  ،2020أن مــا تنشــره وزارة املاليــة هــو تقريــر تراكمــي ،ال يلبــي شــروط ومعاييــر وهــو التقريــر
نصــف الســنوي الــذي يجــب أن يشــمل حتليــل لــأداء خــال النصــف األول ،والسياســات اخلاصــة بالنصــف الثانــي وغيرهــا مــن املتطلبــات ،وليــس
فقــط أرقــام لإلنفــاق.
كمــا مت نشــر تقريــر نهايــة الســنة للعــام  ،2019إال أنــه تقريــر مختصــر ،يحتــوي علــى أرقــام صمــاء ال تظهــر حقيقــة وواقــع ومضمــون تنفيــذ السياســات
املاليــة املعتمــدة للتنفيــذ ،وواقــع مــا مت حتقيقــه مــن أهــداف ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج .ولــم يتــم نشــر التقريــر املدقــق للعــام  ،2018مــع العلــم أن آخــر
تقريــر مدقــق صــدر للعــام  ،2015أي قبــل  5أعــوام ،ومــن املفتــرض أن يتــم نشــر التقريــر املدقــق لــكل مــن األعــوام .2018-2017-2016
يتضــح أن هنــاك ضعــف يف االلتــزام يف حتقيــق مبــادئ الشــفافية؛ املتطلــب األساســي وحتديــدا يف حالــة الطــوارئ ،حيــث أن عــدم االلتــزام بنشــر
املعلومــات والبيانــات الشــاملة ،والدقيقــة ،ويف الوقــت املناســب ،يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة وحتقيــق غاياتهــا.
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احملور الثاني :عرض وحتليل اإليرادات خالل العام 2020
تضمــن قانــون املوازنــة للعــام  2020تقديــرا بانخفــاض اإليــرادات بأكثــر مــن  % 30عــن املتحقــق لألعــوام الســابقة ،وكان ذلــك التوقــع نتيجــة
لإلغالقــات والتدابيــر التــي اتخــذت للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا ،ومــا رافقهــا مــن تعطــل للعديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة .إذ مت تقديــر
إجمالــي اإليــرادات املتوقعــة ( )8,698مليــون شــيقل ،يف حــن بلــغ إجمالــي صــايف اإليــرادات املتحقــق علــى أســاس االلتــزام ( )11,832مليــون
شــيقل ،أي بنســبة % 136عــن املقــدر ،وبانخفــاض طفيــف عمــا مت حتقيقــه خــال العــام .2019
شكل رقم ( )1اإليرادات املتحققة لألعوام  ،2020 -2016على أساس االلتزام ،املبلغ باملليون شيقل

يالحــظ مــن الشــكل ( )1اعــاه انخفــاض اإليــرادات علــى مــدار األعــوام ( ،)2020-2016األمــر يعــزى إلــى تراجــع الوضــع االقتصــادي بشــكل
عــام ،وأثــره علــى تراجــع اإليــرادات ،إضافــة إلــى أزمــة املقاصــة املتكــررة التــي تؤثــر ليــس فقــط علــى إيــرادات احلكومــة وإمنــا علــى عجلــة
االقتصــاد ككل.
بلغــت اإليــرادات احملليــة ( )4,133مليــون شــيقل ،فيمــا بلغــت اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق املقاصــة ( )8,090مليــون شــيقل .علمــا أن
احلكومــة الفلســطينية عانــت خــال العــام  2020مــن أزمــة املقاصــة؛ لعــدم حتويــل احلكومــة االســرائيلية أمــوال املقاصــة ألكثــر مــن
ســتة أشــهر (مايو/أيــار – نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،)2020نتيجــة لسياســة احلكومــة اإلســرائيلية يف االبتــزاز السياســي للســلطة
الفلســطينية إثــر وقــف التنســيق مــع اجلانــب اإلســرائيلي ،خــال تلــك الفتــرة ،األمــر الــذي كان لــه األثــر الســلبي ليــس فقــط علــى اإليــرادات
واإلنفــاق احلكومــي ،وإمنــا أثــر علــى كافــة املجــاالت ،وبشــكل خــاص انقطــاع رواتــب حوالــي  200ألــف شــخص يتقاضــون رواتبهــم مــن
احلكومــة الفلســطينية ،ســواء كموظفــن عموميــن ،أو متقاعديــن ،أو غيرهــم.
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جدول رقم ( :)1مقارنة إجمالي صايف اإليرادات املتحققة على أساس االلتزام
وعلى األساس النقدي للعام  2020مع املقدر ،املبلغ باملليون شيقل
املتحقق على أساس االلتزام
إجمالي صايف اإليرادات
إجمالي اإليرادات احمللية
إجمالي إيرادات املقاصة
اإلرجاعات الضريبية

املتحقق على األساس النقدي

11832.3
4133.2
8090.8
391.8

املقدر للعام 2020
8358
1863
6835
340

11887.5
4133.2
8041.8
287.6

اإليرادات احمللية
بلغــت إيــرادات الضرائــب احملليــة التــي يتــم حتصيلهــا بواســطة احلكومــة الفلســطينية مباشــرة ( )2523.5مليــون شــيقل ،أي بتراجــع عمــا مت
حتقيقــه خــال العــام  2019الــذي بلــغ ( )2733.6مليــون شــيقل ،نظــرا للحالــة الراهنــة ،وتعطيــل العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة ،فبحســب
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تراجــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنســبة  % 12مقارنــه مــع عــام  ،2019كمــا شــهدت معظــم األنشــطة
االقتصاديــة تراجعــا يف قيمتهــا املضافــة خــال العــام  2020مقارنــة مــع العــام  ،2019ممــا أدى إلــى انخفــاض اإليــرادات الضريبيــة.
جدول رقم ( )2اإليرادات الضريبية احمللية املتحققة على أساس االلتزام خالل العام  2020باملقارنة مع األعوام  ،2018-2019املبلغ
باملليون شيقل
إيرادات الضرائب احمللية
ضريبة الدخل
ضريبة القيمة املضافة
اجلمارك
مكوس املشروبات
مكوس السجائر
ضريبة األمالك

2020
2523.5
643.3
1051.9
517
4.9
291.5
14.9

2019
2733.6
747.1
1082.3
664.1
4.3
221.6
14.2

2018
2997.3
848.7
1198.2
697.8
4.5
235.1
13

يظهــر اجلــدول حجــم االنخفــاض يف اإليــرادات الضريبيــة ،ســيما اجلمــارك ،وضريبــة الدخــل ،تبعــا حلالــة اإلغالقــات وتعطيــل معظــم
األنشــطة خاصــة القطــاع الســياحي ،وانخفــاض حجــم التبــادل التجــاري مــع العالــم اخلارجــي ،حيــث انخفضــت الــواردات بنســبة 11%
باملقارنــة مــع العــام  .2019كمــا يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه أن أكبــر مصــدر لإليــرادات هــو ضريبــة القيمــة املضافــة التــي تشــكل حوالــي
 % 40مــن مجمــل اإليــرادات الضريبيــة احملليــة ،وهــي ضريبــة عميــاء متــس كافــة فئــات املجتمــع ،يف حــن أن مســاهمة ضريبــة الدخــل مــن
اإليــرادات احملليــة ال تتجــاوز  % 25وهــي ضريبــة تصاعديــة ،أي كلمــا زاد الدخــل ارتفعــت الشــريحة الضريبيــة ،مــا يشــير إلــى احلاجــة
إلصــاح النظــام الضريبــي مبــا ينســجم وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة.
إيرادات املقاصة
بلغــت اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق املقاصــة وهــي األمــوال التــي يتــم حتصيلهــا مــن قبــل احلكومــة االســرائيلية ( )8,090مليــون شــيقل،
بتراجــع عــن العــام 2019؛ يظهــر اجلــدول التالــي انخفــاض ضريبــة القيمــة املضافــة وضريبــة احملروقــات عــن العــام  .2019وقــد يعــود
انخفــاض ضريبــة احملروقــات نتيجــة حلالــة اإلغالقــات واحلــد مــن احلركــة والتنقــل الــذي ســاهم يف تخفيــض اســتهالك احملروقــات.
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جدول رقم ( )3إيرادات املقاصة املتحققة على أساس االلتزام خالل العام  2020باملقارنة مع األعوام  ،2018-2019املبلغ باملليون شيقل
2020

2019

2018

إيرادات املقاصة

8090.8

8671.8

8050.4

اجلمارك

3827.9

3686.4

3472.3

ضريبة القيمة املضافة

1837.7

2147.2

2003.6

ضريبة الشراء

-14.7

-15.7

-13.5

ضريبة احملروقات

2363.7

2628.3

2481.1

76.2

225.5

71

0

0

35.9

ضريبة الدخل
أخرى

تشــكل اجلمــارك أكبــر مصــدر لإليــرادات الضريبيــة عــن طريــق املقاصــة ،ونظــرا لســيطرة إســرائيل علــى املعابــر (موانــئ ومطــارات)
واجراءاتهــا أدى لوجــود ظاهــرة التســرب املالــي التــي يعــد أحــد أشــكالها مــا نفقــده بســبب االســتيراد غيــر املباشــر أي عــن طريــق إســرائيل،
وحتايــل التجــار اإلســرائيليني إضافــة إلــى تهــرب بعــض التجــار الفلســطينيني مــن تســليم فواتيــر وأوراق اجلمــارك وضريبــة القيمــة املضافــة.
تشــير تلــك املعطيــات إلــى ضعــف الوضــع املالــي للحكومــة ،خاصـــة يف ظــل محدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة وعــدم التحكــم يف كل مــن إيــرادات
املقاصــة واملنــح واملســاعدات ،واللتــان تشــكالن النصيــب األكبــر مــن اإليــرادات ،األمــر الــذي يشــكل عائقــا أمــام قــدرة احلكومــة علــى االلتــزام
وســداد الديــون ،ســيما متأخــرات القطــاع اخلــاص علــى املــدى القريــب.

احملور الثالث :عرض وحتليل النفقات العامة 2020
بلــغ إجمالــي النفقــات املتحققــة خــال العــام  2020علــى أســاس االلتــزام ( )16,493مليــون شــيقل ،أي مقاربــا ملــا مت تقديــره ،مــع اإلشــارة
إلــى أن التقديــر جــاء مقاربــا ملــا مت رصــده لألعــوام الســابقة( ،دون وجــود حالــة الطــوارئ) ،وبالتالــي لــم يتــم التقديــر بنــاء علــى توقعــات
انخفــاض النفقــات التشــغيلية وفقــا للظــرف احلالــي.
جدول رقم ( )4إجمالي النفقات املتحققة خالل العام  2020على أساس االلتزام وعلى األساس النقدي ،املبلغ باملليون شيقل
املتحقق على أساس االلتزام

املتحقق على األساس النقدي

املقدر للعام 2020

إجمالي النفقات وصايف اإلقراض

16493.9

13320

16387

النفقات واألجور

6886.6

6369

6880.5

671.1

223.2

660.3

2261.5

990.4

2257.5

نفقات حتويلية

4887

4221.9

5110.3

نفقات رأسمالية

92.8

28.5

80.2

الفائدة

192.4

138.1

372.1

صايف اإلقراض

1166.7

1166.7

900

دفعات مخصصة

335.8

182.1

126

املساهمات االجتماعية
استخدام السلع واخلدمات
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يظهــر اجلــدول أعــاه أن إجمالــي النفقــات املتحققــة علــى األســاس النقــدي ،أي مــا مت إنفاقــه فعليــا أقــل مــن املتحقــق علــى أســاس االلتــزام
بـــ ( )3,173مليــون شــيقل ،مــا يعنــي أن  3مليــار شــيقل تبقــى كالتزامــات علــى احلكومــة الفلســطينية ،والتــي تظهــر بشــكل أكبــر يف الرواتــب
واألجــور والنفقــات التشــغيلية والتحويليــة .شــكل بنــد الرواتــب واألجــور مضافــا إليــه املســاهمات االجتماعيــة مــا نســبته  % 45مــن إجمالــي
النفقــات وصــايف اإلقــراض ،يف حــن شــكلت النفقــات التشــغيلية علــى أســاس االلتــزام (اســتخدام الســلع واخلدمــات)  % 13مــن إجمالــي
النفقــات وصــايف اإلقــراض.
توضــح البيانــات املنشــورة مــن قبــل وزارة املاليــة 3ان املتحقــق علــى األســاس النقــدي أقــل مــن االلتــزام ،مــا يشــير إلــى أن هنــاك التزامــات
وديــون علــى احلكومــة ترتبــت خــال العــام  ،2020وحجــم االنفــاق لــم ينخفــض تبعــا حلالــة اإلغالقــات والعمــل باحلــد األدنــى مــن العاملــن يف
أغلــب املؤسســات العامــة يف مخالفــة للتوقعــات بانخفــاض تلــك النفقــات؛ أي أن النفقــات املتحققــة علــى أســاس االلتــزام كانــت كمــا املوازنــة
املقــدرة دون أي انخفــاض.
الالفــت لالنتبــاه أن النفقــات التحويليــة انخفضــت عــن املقــدر ،كمــا أن املتحقــق علــى األســاس النقــدي أي مــا مت انفاقــه فعليــا أقــل مــن
املتحقــق علــى أســاس االلتــزام .جتــدر اإلشــارة إلــى أن النفقــات التحويليــة هــي املبالــغ التــي حتــول إلــى طــرف ثالــث؛ مخصصــات العائــات
الفقيــرة ،واألســرى ،واســر الشــهداء وبــدالت التقاعــد للمتقاعديــن وغيرهــا.

احملور الرابع :صايف اإلقراض
قــدر قانــون موازنــة الطــوارئ  2020بنــد صــايف اإلقــراض (املبالــغ املخصومــة مــن إيــرادات املقاصــة مــن قبــل إســرائيل لتســوية ديــون
مســتحقة للشــركات اإلســرائيلية املــزودة للكهربــاء وامليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للبلديــات ولشــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية،
وغيرهــا مــن البنــود) بـــ  900مليــون شــيقل ،أي متا ًمــا ملــا مت تقديــره للعــام  .2018يف املقابــل بلــغ بنــد صــايف اإلقــراض املتحقــق ،علــى أســاس
االلتــزام وعلــى األســاس النقــدي )1,167( ،مليــون شــيقل أي أعلــى مــن املقــدر .أوضــح الفريــق األهلــي عــدة مــرات ويف أكثــر مــن مناســبة
بــأن هــذا البنــد يســتنزف املوازنــة ،وتوجــد ضــرورة لكبــح جماحــه وتخفيضــه حيــث قــدم الفريــق األهلــي مجموعــة مــن اإلجــراءات القابلــة
4
للتنفيــذ للحــد مــن هــذا البنــد وإنهائــه علــى املــدى البعيــد.

احملور اخلامس :عرض وحتليل النفقات التطويرية
ُقــدرت النفقــات التطويريــة 5ضمــن قانــون موازنــة الطــوارئ للعــام  2020بـــ ( )1,400مليــون شــيقل ،منهــا ( )720مليــون شــيقل ممولــة مــن
املانحــن ،باإلضافــة إلــى ( )680مليــون شــيقل ســيتم متويلهــا مــن اخلزينــة ،يف حــن بلــغ إجمالــي النفقــات التطويريــة املتحققــة علــى أســاس
االلتــزام ( )952مليــون شــيقل ،أي  % 68مــن املقــدر للعــام احلالــي ،يف حــن بلغــت النفقــات التطويريــة علــى األســاس النقــدي فقــط ()572
مليــون شــيقل منهــا ( )163مليــون شــيقل متويــل مــن اخلزينــة.
جدول رقم ( )5النفقات التطويرية املتحققة على أساس االلتزام لألعوام  ،2020-2016املبلغ باملليون شيقل

النفقات التطويرية املتحققة على
أساس االلتزام

2020

2019

2018

2017

2016

952.6

1214.9

1298.1

1321.4

1286.5

تشــير بيانــات العــام  2020إلــى انخفــاض النفقــات التطويريــة عــن األعــوام الســابقة ،فقــد كشــفت جائحــة كورونــا وخــال عــام  2020ضعــف
وهشاشــة البنيــة التحتيــة للقطــاع الصحــي ،ناهيــك عــن االزمــات التــي تولــدت بفعــل ضعــف منظومــة احلمايــة االجتماعيــة ،وأثــر اإلغالقــات
التــي أثــرت بالدرجــة األكبــر علــى الفقــراء والعمــال.

 3انظر/ي :التقرير الشهري العمليات املالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل لشهر كانون أول /ديسمبر http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2020/ 2020
Dec.2020.ar.pdf
 4االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  -أمان ،2017 .بند صايف اإلقراض وأثره على عجز املوازنة و هدر املال العام.
 5تعرف النفقات التطويرية بتلك النفقات التي لها طبيعة مختلفة عن النفقات اجلارية أو التشغيلية أو التحويلية أو الرأسمالية  ،وهي تتميز عن النفقات األخرى بالعمر االفتراضي والبعد
التطويري التنموي ،وبهذا املفهوم ،تكون لإلنفاق التطويري عوائد حالية ومستقبلية ،وهذه العوائد تكون على شكل أرباح أو زيادة يف التشغيل أو زيادة التكوين الرأسمالي الثابت (االستثمار) أو
عوائد غير مباشرة لها عالقة بتحسني البيئة االقتصادية واالجتماعية وحتسني بيئة األعمال من خالل حتسني البنية التحتية .مبعنى آخر ،إن هذه النفقات ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي
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احملور السادس :العجز والتمويل
قــدر قانــون موازنــة الطــوارئ العجــز اإلجمالــي قبــل التمويــل بـــ ( )9,429مليــون شــيقل ،كمــا قــدر قانــون املوازنــة بــأن يبلــغ إجمالــي التمويــل
املتوقــع لســد العجــز ( )4,389مليــون شــيقل منهــم ( )2,229متويــل خارجــي ،و ( )2,160متويــل مــن البنــوك ،وبالتالــي أبقــى قانــون املوازنــة
علــى ( )5,040كفجــوة متويليــة.
بلــغ التمويــل اخلارجــي الفعلــي ( )1,672مليــون شــيقل ،أي  % 75مــن إجمالــي التمويــل اخلارجــي املتوقــع ،كمــا مت االقتــراض مــن البنــوك
بقيمــة ( )1895.4مليــون شــيقل لتغطيــة جــزء مــن الفجــوة .ونظــرا ألن االقتــراض مــن البنــوك أضحــى بنــدا ثابتــا يف املوازنــات العامــة ،فقــد
بــات ضروريــا نشــر تفاصيــل كاملــة عــن االقتــراض مــن البنــوك ،والفوائــد التــي تدفــع مقابلهــا ،ورؤيــة احلكومــة آلليــة ســدادها.
كما مت دفع جزء من املتأخرات بقيمة ( )1562.4مليون شيقل.
جدول رقم ( )6إجمالي التمويل اخلارجي خالل عام  ،2020املبلغ باملليون شيقل
املقدر للعام 2020

املتحقق للعام 2020

نسبة املتحقق من املقدر

إجمالي التمويل اخلارجي

2229

1672

%75

إجمالي دعم املوازنة

1509

1219.9

%80

التمويل التطويري

720

452.1

%62

شكل رقم ( )3مصادر الدعم اخلارجي للموازنة خالل العام 2020

يظهــر الشــكل أعــاه أن معظــم التمويــل اخلارجــي لدعــم املوازنــة جــاء عــن طريــق اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لدعــم وإدارة املســاعدات
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعتبــر أكبــر داعــم للموازنــة منــذ أعــوام مببلــغ ( )758مليــون شــيقل ،يليهــا البنــك الدولــي ،ومــن ثــم اململكــة
العربيــة الســعودية.
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الدين العام
احملور السابع :عرض وحتليل بينات
ّ
بلــغ الديّــن العــام مطلــع العــام  2020حوالــي ( )9,662مليــون شــيقل .تشــير بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية إلــى ارتفــاع الديــن العــام يف
نهايــة شــهر كانــون أول  2020حيــث بلــغ ( .)11,735.8أي بزيــادة  2مليــار شــيقل ،مــع العلــم أن الديــن العــام ال يشــمل املتأخــرات ســواء للقطــاع
اخلــاص أم لهيئــة التقاعــد.
كمــا بلغــت املســاهمات النقديــة أي مــا مت دفعــه فعليــا فقــط  223مليــون شــيقل ،يف حــن بلغــت علــى أســاس االلتــزام  671مليــون شــيقل ،ممــا
يعنــي أن  447مليــون شــيقل تبقــى كالتزامــات علــى احلكومــة خــال هــذا العــام.
جدول رقم ( )7مقارنة الدين العام خالل ما بني شهر كانون أول – 2019كانون أول -2020مليون شيقل

كانون أول 2019

كانون أول 2020

الفرق

الدين العام

9,662

11,735

2,073

الدين احمللي

5451.8

7,475.8

2,024

الدين اخلارجي

4210.2

4,260.1

49.9

أشــارت بيانــات وزارة املاليــة لشــهر كانــون أول  20206إلــى أن حجــم املتأخــرات املترتبــة علــى احلكومــة للعــام  2020بلغــت حوالــي 3,659
مليــار شــيقل ،وبذلــك ارتفــع حجــم املتأخــرات املتراكمــة علــى احلكومــة حتــى نهايــة العــام  2020ليبلــغ حوالــي  6,623مليــار شــيقل ،فضــا
عــن الديــون املتراكمــة علــى احلكومــة بســبب عــدم حتويــل وزارة املاليــة الشــتراكات املوظفــن وعــدم حتويــل مســاهمات احلكومــة عــن كل
مشــترك وفق ـاً لنظــام التقاعــد اخلــاص بــه إلــى صنــدوق التقاعــد ،األمــر الــذي يفاقــم مــن أزمــة صنــدوق التقاعــد .ونظــرا ألن املتأخــرات
تعتبــر جــزءاً مــن الديــن العــام ،فــإن إجمالــي الديــون املترتبــة علــى احلكومــة حوالــي  18.4مليــار شــيقل.

احملور الثامن :مخصصات الوزارات الصحة ،التنمية االجتماعية ،الزراعة ،الداخلية واألمن العام
علــى ضــوء جائحــة كورونــا وتداعياتهــا املتعــددة ،سيســلط هــذا احملــور الضــوء علــى اإلنفــاق علــى مراكــز املســؤولية التــي تعتبــر أولويــة يف ظــل
اجلائحــة ،مــع األخــذ باالعتبــار تداعيــات اإلغالقــات ،وتكاليــف اجلائحــة ،وأزمــة املقاصــة وتراجــع اإليــرادات.

·وزارة الصحة
مــن خــال تتبــع اإلنفــاق علــى وزارة الصحــة خــال العــام  2020باملقارنــة مــع العــام  ،2019يتضــح أن إجمالــي النفقــات املتحقــق علــى أســاس
االلتــزام قــد بلــغ ( )1,846مليـ�ون شـ�يقل.
جدول رقم ( )8نفقات وزارة الصحة لألعوام  2020و ،2019املبلغ باأللف شيقل

وزارة الصحة

إجمالي النفقات

الرواتب واألجور

املساهمات
االجتماعية

السلع
واخلدمات

النفقات
الرأسمالية

النفقات
التطويرية

2020

1,846,518

687,332

62,102

73,191 958,690

65,203

2019

1,784,499

730,590

46,066

9,647

68,067

930,129

يالحــظ مــن خــال املقارنــة بــن عــام  2020وعــام  ،2019ارتفــاع إجمالــي النفقــات علــى وزارة الصحــة ،حتديــدا علــى بنــد النفقــات
الرأســمالية ،والــذي ارتفــع ارتباطــا باالحتياجــات التــي صاحبــت مواجهــة جائحــة كورونــا ،إال أنــه وباملجمــل كان االرتفــاع يف إجمالــي االنفــاق
علــى وزارة الصحــة محــدودا ،وبالرغــم مــن زيــادة االنفــاق الرأســمالي إال ان اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة والقطــاع الصحــي ال زال يعانــي
مــن نقــص يف اإلمكانيــات الصحيــة؛ فقــد كشــفت جائحــة كورونــا مــدى ضعــف البنيــة التحتيــة للقطــاع الصحــي احلكومــي.
تظهــر البيانــات أن اإلنفــاق التطويــري لصالــح وزارة الصحــة بلــغ  65مليــون شــيقل علــى أســاس االلتــزام مــن أصــل  952مليــون شــيقل
إجمالــي النفقــات التطويريــة علــى كافــة مراكــز املســؤولية أي مــا نســبته  % 6فقــط .وبالرغــم مــن أحــد أولويــات احملــددة مــن قبــل احلكومــة
كانــت دعــم النظــام الصحــي ،إال أن انخفــض حجــم التوريــدات الطارئــة مــن بعــض أصنــاف املســتلزمات الطبيــة خــال فتــرة اجلائحــة عــن
 6انظر /ي :التقرير الشهري العمليات املالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل لشهر كانون أول /ديسمبر http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/ 2020
monthly/2020/Dec.2020.ar.pdf
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االحتياجــات الفعليــة علــى الرغــم مــن توفــر األمــوال ،إضافــة إلــى تأخــر وصــول بعــض تلــك التوريــدات.
إضافــة إلــى ذلــك تعانــي وزارة الصحــة مــن ارتفــاع حجــم املتأخــرات املاليــة املــد ّورة عليهــا (متأخــرات للمورديــن واملزوديــن وشــراء خدمــات
التحويــات الطبيــة لصالــح املستشــفيات الفلســطينية غيــر احلكوميــة) ،األمــر الــذي يؤثــر علــى اســتمرارية القــدرة علــى شــراء اخلدمــات،
وينعكــس ســلبا علــى مســتوى جــودة اخلدمــات .كمــا أشــار تقريــر صــادر عــن معهــد مــاس تدنــي مســتوى التجهيــزات الطبيــة وقلــة عــدد
األســرة يف أقســام املستشــفيات ،ســواء احلكوميــة أو اخلاصة/األهليــة الفلســطينية ،التــي تعالــج األمــراض يشــيع حتويلهــا نحــو املستشــفيات
االســرائيلية .كمــا تظهــر النتائــج قلــة أعــداد الكــوادر البشــرية التــي تعالــج هــذه األمــراض .األمــر الــذي يشــير إلــى أن عــدم كفايــة البنــى
7
التحتيــة ،املاديــة والبشــرية ،يشــكل عام ـ ً
ا هام ـاً يف توســع أعــداد التحويــات الطبيــة ،خصوص ـاً إلــى املستشــفيات اإلســرائيلية.
كمــا أشــار التقريــر الصــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األراضــي الفلســطينية ( )OCHAوبعــض الدراســات احملليــة إلــى
أن حالــة كورونــا كشــفت حالــة ضعــف البنيــة التحتيــة للنظــام الصحــي مــن حيــث محدوديــة اإلمكانيــات الطبيــة املوجــودة يف فلســطني،
ومحدوديــة املــوارد املتاحــة لــوزارة الصحــة ،ويف اإلمكانيــات الصحيــة ،والكــوادر الصحيــة املتخصصــة.

·وزارة التنمية االجتماعية
بلــغ إجمالــي نفقــات وزارة التنميــة االجتماعيــة مضــاف إليهــا مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء علــى أســاس االلتــزام ( )1,450مليــون شــيقل،
أي مــا نســبته  % 9مــن اجمالــي االنفــاق العــام للســنة املاليــة  ،2020إال أنــه فعليــا ال تتجــاوز مخصصــات وزرة التنميــة االجتماعيــة بشــكل
منفصــل عــن . % 5
وخــال لقــاء مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ،8أوضحــت الــوزارة أن خــال العــام  ،2020مت حتويــل فقــط  3دفعــات مــن أصــل  4دفعــات
مخصصــة للعائــات الفقيــرة ضمــن برنامــج املســاعدات النقديــة ،األمــر الــذي يعنــي حرمــان تلــك العائــات مــن  % 25مــن مخصصاتهــم.
إضافــة إلــى أن برنامــج املســاعدات الطارئــة واملرصــود لــه ضمــن املوازنــة  500ألــف شــيقل شــهريا ،لــم تتل ـ َق الــوزارة ســوى  100إلــى 150
ألــف شــيقل شــهريا ،ممــا أثــر علــى تقــدمي املســاعدات الطارئــة ،يف حــن لــم يتــم حتويــل أي التزامــات متعلقــة بشــراء اخلدمــة ،ممــا أثــر علــى
دور مــزودي اخلدمــات ،وزاد مــن الديــون املتراكمــة واملتأخــرات.
وعلــى الرغــم مــن التــزام وزارة التنميــة االجتماعيــة بتقــدمي املســاعدات النقديــة لألســر الفقيــرة ،وزيــادة عــدد املســتفيدين خــال العــام 2020
بحوالــي  10آالف أســرة ،ليصــل عــدد االســر املســتفيدة (تتلقــى مســاعدات نقديــة مــن وزارة التنميــة) إلــى  115ألــف أســرة ،إال أن نســب
الفقــر مــا زالــت مرتفعــة؛ إذ تشــير تقديــرات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن نســبة الفقــر يف فلســطني حوالــي ( % 29الفقــر
النقــدي) يف حــن أن معيــل واحــد مــن بــن  6معيلــن  % 17توقــف عــن العمــل خــال فتــرة اإلغــاق .كمــا أن % 52مــن املعيلــن الرئيســيني
العاملــن بأجــر لــم يتلقــوا أجورهم/رواتبهــم خــال فتــرة اإلغــاق ،وبحســب مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية وقعــت أكثــر مــن
 53,000أســرة فلســطينية حتــت خــط الفقــر.

·وزارة الداخلية واألمن الوطني
خــال العــام  2020اســتحوذت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي علــى  % 21مــن إجمالــي اإلنفــاق ،وهــي النســبة األعلــى بــن مراكــز املســؤولية
مــن حيــث النفقــات ،حيــث بلغــت ( )3,395مليــون شــيقل ،وهــي أعلــى مــن النفقــات املتحققــة خــال العــام املاضــي ( )3,342مليــون شــيقل.
وزارة الداخلية واألمن الوطني
2020
2019

إجمالي النفقات

الرواتب واألجور

املساهمات
االجتماعية

السلع
واخلدمات

النفقات
الرأسمالية

النفقات التطويرية

3,395,448
3,342,765

2,566,927
2,585,367

266,177
197,579

434,041
418,297

6,562
4,618

121,740
136,903

يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه ارتفــاع إجمالــي نفقــات وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي عــن املتحقــق للعــام املاضــي بشــكل طفيــف ،إضافــة
إلــى ارتفــاع املســاهمات االجتماعيــة ،والنفقــات التشــغيلية ،والنفقــات الرأســمالية .بلغــت النفقــات التطويريــة املتحققــة  121مليــون شــيقل،
أي حوالــي  % 12مــن إجمالــي النفقــات التطويريــة املتحققــة؛ منهــا  86مليــون شــيقل حتــت بنــد إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة.

 7انظر :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،تقييم القطاع الصحي الفلسطيني :دراسة حتليلية على املستوى الكلي.2020 ،
)Microsoft Word - Health Evaluation 16 dec (mas.ps
 8لقاء الفريق األهلي مع وزارة التنمية االجتماعية 2021/2/9
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االستخالصات
تشــير البيانــات املاليــة ،بشــكل عــام ،إلــى اســتمرار األزمــة املاليــة التــي تعانــي منهــا موازنــة الســلطة الفلســطينية خاصــة عــام  ،2020نظــرا
النخفــاض اإليــرادات احملليــة الناجمــة عــن االثــار االقتصاديــة جلائحــة كورونــا .كمــا يتضــح أن اســتمرار حالــة العجــز يف املوازنــة لضعــف
خيــارات ســد العجــز املالــي ،ســيما أن هــذا العجــز لــم يرتبــط فقــط يف العــام اجلــاري ،وإمنــا هنــاك عجــز دائــم تعانــي منــه الســلطة ،األمــر
الــذي يتطلــب خطــط واقعيــة لترشــيد النفقــات وتأمــن إيــرادات واقعيــة مــن خــال التركيــز علــى املــوارد الطبيعيــة مثــل الغــاز الطبيعــي،
وإعــادة النظــر يف منظومــة الضرائــب بشــكل يعــزز مبــدأ العدالــة الضريبيــة.
بنا ًء على التحليل السابق ،مت اخلروج باالستخالصات التالية:
·هنــاك ضعــف يف االلتــزام يف مبــادئ الشــفافية ،حيــث تأخــر صــدور املوازنــة ثالثــة أشــهر عــن الوعــد احملــدد ،ومت النشــر بشــكل
مختصــر جــدا ،دون توضيــح ألي موازنــات تفصيليــة ملراكــز املســؤولية .وبالرغــم مــن نشــر بعــض الوثائــق املتعلقــة باملوازنــة مثــل
التقاريــر الشــهرية ،إال أنهــا تقاريــر تراكميــة ال تعكــس حتليــل لــأداء ،وواقــع ومضمــون تنفيــذ السياســات املاليــة املعتمــدة للتنفيــذ،
وواقــع مــا مت حتقيقــه مــن أهــداف ومــا مت تنفيــذه مــن برامــج.
·لــم تلتــزم احلكومــة يف النهــج التشــاركي الــذي أعلنــت احلكومــة مــرارا وتكــرارا التزامهــا بــه ،حيــث مت إصــدار موازنــة الطــوارئ،
دون نقاشــها مــع ممثلــي منظمــات املجتمــع املدنــي ،ولــم يطلــع املواطنــون (املصــدر األكبــر إليــرادات املوازنــة العامــة) عليهــا قبــل
إقرارهــا ،ناهيــك عــن اســتغالل غيــاب املجلــس التشــريعي صاحــب الشــرعية األساســية إلقــرار املوازنــة العامــة باعتبــاره ممثــل
املواطنــن ،وذلــك مــن خــال عــدم نشــر أيــة بيانــات عــن مشــروع املوازنــة ومت التعامــل مــع املســودة بشــكل ســري مطلــق.
·هنــاك عجــز دائــم تعانــي منــه احلكومــة الفلســطينية ،نتيجــة تراجــع اإليــرادات وتراجــع الدعــم اخلارجــي ،والفجــوة بــن النفقــات
واإليــرادات.
·مــا زال النظــام الضريبــي الفلســطيني يســتند علــى الضرائــب غيــر املباشــرة علــى حســاب الضرائــب املباشــرة ،مبــا يشــير إلــى
الضعــف يف حتقيــق العدالــة الضريبيــة.
·كشــفت اجلائحــة ضعــف منظومــة احلمايــة االجتماعيــة ،األمــر الــذي افضــى إلــى نشــوء فقــراء جــدد ،وبالرغــم مــن وجــود العديــد
مــن األطــراف غيــر الرســمية التــي قدمــت املســاعدات ،إال أن البيانــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة أظهــرت انخفــاض النفقــات
التحويليــة املتحققــة عــن املقــدر لهــذا العــام ،وعــدم حتويــل ســوى  3دفعــات مــن أصــل  4كمخصصــات للفقــراء.
·بالرغــم مــن ارتفــاع النفقــات املخصصــة لــوزارة الصحــة وحتديــدا شــراء املســتلزمات اخلاصــة مبواجهــة اجلائحــة ،إال انــه مــا زال
هنــاك ضعــف يف جــودة اخلدمــات الصحيــة ،وال زال هنــاك ضعــف يف البنيــة التحتيــة الصحيــة ،ويف اإلمكانيــات الصحيــة.
·ارتفاع الدين العام ليصل إلى حوالي  18مليار شيقل (يشمل املتأخرات) واستمرار أزمة صندوق التقاعد ،وتراكم الديون
لصاحله ،واستمرار مخاطر استدامة الصندوق.
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التوصيات

·ينبغــي علــى احلكومــة ووزارة املاليــة مشــاركة منظمــات املجتمــع املدنــي يف نقــاش أولويــات املوازنــة العامــة وحتديــد الفجــوات
والتحديــات التــي تواجــه احلكومــة ،وذلــك للمســاهمة يف توجيــه املوازنــة العامــة وحتديــد مســاهمات املجتمــع املدنــي يف عمليــة
التنميــة ،باعتبــار املجتمــع املدنــي احلصــن األخيــر لتمثيــل أولويــات املواطنــن واحتياجاتهــم.
· ضــرورة لاللتــزام بتحقيــق مبــادئ الشــفافية ،وهــي املتطلــب األساســي وحتديــدا يف حالــة الطــوارئ ،مــن خــال االلتــزام بنشــر
املعلومــات والبيانــات الشــاملة ،والدقيقــة ،ويف الوقــت املناســب ،الطــاع اجلمهــور علــى املوازنــة العامــة وفهــم أولوياتــه.
·علــى احلكومــة تبنــي خطــة ترشــيد وتقشــف للنفقــات العامــة محــددة وواضحــة ومعلنــة تقــوم علــى إعــادة النظــر يف بنيــة املوازنــة
العامــة وتوجيــه أولوياتهــا علــى القطــاع االجتماعــي بشــكل أساســي مــن جهــة ،والعمــل علــى تخفيــض الفجــوة والعجــز املســتمر مــن
جهــة ثانيــة.
·حتديــد أولويــات اإلنفــاق التطويــري وحتديــدا يف ظــل الظــروف الراهنــة ،وتخصيــص املوازنــات الالزمــة للتطويــر دون االعتمــاد
علــى املنــح واملســاعدات ،ودون تدخــل خارجــي يف حتديــد أولويــات االنفــاق التطويــري.
·توجد ضرورة لنشر تفاصيل كاملة عن االقتراض من البنوك ،والفوائد التي تدفع مقابلها ،ورؤية احلكومة آللية سدادها.
·ضــرورة التــزام وزارة التنميــة بتقــدمي املســاعدات النقديــة لألســر احملتاجــة ،وزيــادة املخصصــات لهم ،وتخصيــص موازنات إضافية
لــوزارة التنميــة تســاهم يف تطويــر قاعــدة البيانــات ،كمــا أن هنــاك حاجــة لتفعيــل البوابــة املوحــدة للمســاعدات ،واســتخدامها لنشــر
كل مــا يتعلــق باملســاعدات .وضــرورة وجــود اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة ملكافحــة الفقــر يف فلســطني.
·مراعــاة الفروقــات االقتصاديــة بــن الفئــات االجتماعيــة املختلفــة بهــدف حتقيــق العدالــة االجتماعيــة مــن خــال إعــادة النظــر يف
قيمــة وحجــم ضريبــة القيمــة املضافــة.
·التــزام احلكومــة بتقــدمي الدفعــات املاليــة األربعــة لألســر الفقيــرة املســجلة يف البوابــة املوحــدة للمســاعدات وعــدم االقتصــار علــى
ثــاث دفعــات كمــا جــرى يف الســنتني األخيرتــن ،وإعــادة النظــر يف قيمــة هــذه الدفعــات خاصــة لألســر التــي ترأســها النســاء.
·ضــرورة إعــادة النظــر يف نظــام الرعايــة الصحيــة باجتــاه تبنــي نظــام تأمــن الزامــي شــامل لضمــان حتســن اخلدمــات الصحيــة
وتلقــي املواطنــن خدمــات طبيــة ذات جــودة عاليــة.
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