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وفريق أمان   الشعيبي عزمي ، وللدكتور التقرير  اهذ   للدكتور نصر عبد الكريم إلعداده  الجزيل بالشكر أمان ائتالف يتقدم

 . لهإلشرافه ومراجعته وتحريره 

 

 محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(   جميع الحقوق 

ترشيد االنفاق    .2021أمان(.  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )   :كالتالي  إلى املطبوعة شارة  في حالة االقتباس، يرجى اإل 

 فلسطين.  -العام وتحسين الجباية الضريبية في مواجهة االزمة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. رام هللا

 

  بذل واملساءلة "أمان" قد النزاهة أجل من االئتالف إن  
 
ل  يتحم   وال ،التقريرهذ   في الواردة املعلومات من قالتحق   في جهودا

 نشرها.  بعد التقرير أهداف  سياق خارج ألغراض  املعلومات استخدام على تترتب مسؤولية أي  
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 المقدمة  .1
قرارا بالتقشف في النفقات الحكومية. إال أن الحكومة لم تقم   الفلسطينياتخذ مجلس الوزراء  قبل أكثر من خمس سنوات،  

التي يمكن أن يتم  واألولوياتواعتبارات منهجية ومجدولة زمنيًا تحدد فيها القطاعات  أسسبوضع خطة مفصلة ومبنية على  
يمكن أن  معالجة ماملي، و ولم تحدد اآلليات التي تضع قرارها هذا موضع التطبيق الع  1الترشيد في اإلنفاق أوفيها التقشف 

تكلمت عن رغبة في  . بل اعتمدت في اجتماعاتها الالحقة قرارات  اقتصادية واجتماعيةينتج عن ذلك من إشكاليات وتحديات  
مجالتقشف  ال ال  في  النقالة    مركباتاستخدام  الهواتف  ومخصصات  المحروقات  الحكومية  أو   والتعييناتومخصصات 

غير الوزارية التي هي خارج نطاق قانون الخدمة  العامة  لنظر في رواتب ومزايا رؤساء المؤسسات  ا   وإعادةالجديدة    اإلحداثيات
لتداعياتها.    أومرجعية توجيهية    إعتماد  بدون و   ة.المدني تحليل كافي  تنفيذ هذه  خطة ممنهجة معتمدة وبدون  إن  وبالتأكيد 

م، ولكنها لن تكون كافية لتحقيق الهدف المركزي  الجاري العا  اإلنفاقبعض التخفيض في حجم    إلىقد تؤدي  التوصيات  
مستوى مقبول من االستدامة المالية. وهذا    إلىصول  كافي للو في الموازنة الجارية للسلطة    تحقيق توازن نسبيوالمتمثل في  

 . ألخرى خطة شمولية مدروسة يمكن تتبع نتائج تطبيقها وقياس تداعياتها من سنة  إطارفي  إالالهدف لن يتحقق 
 

يجدر التنويه إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة نيتها اتباع سيييييياسييييية وإجراءات التقشيييييف لمواجهة األزمة المالية. وفي كل 
مرة كانت تسييتشييعر الحكومة فيها بخطر تفاقم األزمة المالية بسييبب حجز إسييرائيل ألموال المقاصيية أو بسييبب تراجع منسييو   

ع إلى اإلعالن عن نيتها في التقشييف في اإلنفاق أو تحسييين الجباية الضييريبية. ولكن هذه المسيياعدات الخارجية، كانت تسييار 
المحاوالت أو الجهود لم ُتثمر عن نتائج فعلية باتجاه تخفيض عجز الموازنة بشيييكل مسيييتدام ألسيييبا  متعددة مثل الفشيييل في 

في مراكز المسييييؤولية او لضييييعف تأثير وزن تخفيض اإلنفاق بشييييكل جوهري لضييييعف ارادة االلتزام من قبل كبار المسييييؤولين  
 هذه النفقات في هيكل النفقات الجارية. 

 
، 2في ذلك الوقت )قبل خمس سنوات( أعد الفريق االهلي في مؤسسة أمان تقريرًا حول سبل ومجاالت ترشيد اإلنفاق 

ت وسياسة التقشف. وقدم التقرير اشتمل التقرير تشخيصًا دقيقًا وشاماًل لمجاالت االنفاق التي يمكن إخضاعها إلجراءا
في حينه مجموعة مفصلة ومحددة من التوصيات. بعد مرور خمس سنوات على إعداد التقرير األول بات من المهم اعداد  
الحكومي،   اإلنفاق  ترشيد  يمكن عبرها  التي  واآلليات  المجاالت  أخرى  مرة  يرصد  المجال، بحيث  ذات  في  محدث  تقرير 

سياق معالجة االزمة المالية ويتمثل بتشخيص السياسات الضريبية وتطويرها بما يضمن تحسين   ويضيف جانبًا مهمًا في
من ثم يقدم توصيات إضافية ويعمل على تكييف التوصيات الواردة في التقرير  جانب الجباية والتحصيل الضريبي تحديدًا. و 

 وغير المطبقة(.السابق وإعادة الـتأكيد على عدد آخر من التوصيات الهامة المكررة )
 

 
كال هذين المصييطلحين ُيسييتخدما في هذا التقرير بصييورة تبادلية، إال أنهما قد يختلفان في مضييمونهما الفني. فالتقشييف قد يعني تخفيض  بالرغم أن  1

لي  حجم اإلنفاق الكلي مع تغيير في هيكله أو بقائه على حاله، بينما الترشيييييييييييييد قد يعني تغيير في هيكل اإلنفاق دون تغيير حجمه أو سييييييييييييقفه الك
. فاألول يهتم بتخفيض اإلنفاق بغض النظر عن توزيع التخفيض على بنود اإلنفاق المختلفة، بينما يهتم الثاني بحجم ونوعية التخفيض  بالضييييرورة

 بحيث تتحقق الكفاءة في اإلنفاق. 
أمان. تقرير حول "مجاالت الترشييييد والتقشيييف    -االئتالف من اجل النزاهة والمسييياءلة  الفريق: الفريق االهلي لدعم شيييفافية الموازنة العامة سيييكرتاريا   2

  . 2015في اإلنفاق الحكومي"،  
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يكتسب التقرير المحدث أهمية إضافية في ظل انتشار جائحة كورونا والتي تجلت تداعياتها بشكل ملحوظ في الواقع الفلسطيني. 
اقتصادية بسبب كورونا،   أزمةما تشهده دول العالم والدول العربية من  إلىأكثر تعقيدا، فباإلضافة  الفلسطيني الوضعوبات 

من قبل  أموال المقاصة    احتجاز  من أزمات مالية أبرزها  2019فان االقتصاد الفلسطيني مرهق أصال بسبب ما شهده عام  
في ملموس  تراجع  وحدوث  االسرائيلي،  تشكل    االحتالل  حيث  الخارجي.  الحكومة   اإليراداتالدعم  تجبيها  التي  المحلية 

 أومجموع اإليرادات. وكذلك تصل نسبة المنح والهبات الخارجية سواء كانت دعم من حكومات  % من  25الفلسطينية حوالي  
% المتبقية، فإنها تأتي من إيرادات المقاصة التي تجبيها وتحولها 50  الي  . أمااإليرادات% من  25مؤسسات دولية حوالي  

تختلف هذه التركيبة بين  إذاإلسرائيلية. والمعابر وانئ حكومة االحتالل اإلسرائيلي لقاء ضرائب االستيراد الفلسطينية عبر الم
واجهت الحكومة الفلسطينية وقد  فترة وأخرى بحسب تحويالت المقاصة والمنح الخارجية وقدرة الحكومة على الجباية المحلية.  
القطاعات اإلنتاجية التباعد االجتماعي وتوقف  بسبب محدودية قدرتها في تقديم   صعوبة في فرض اإلغالقات ومزيد من 

توقف رواتب القطاع العام قد أثر على مختلف مناحي  كما أن  .  مساعدات مالية للفئات المتضررة من جراء هذه االغالقات
إن تفاقم األزمة المالية للسلطة الفلسطينية والحد من قدرتها على دفع االلتزامات المختلفة من شأنه أن  الحياة االقتصادية.  

 ث أضرارا بالغة لالقتصاد الفلسطيني وبالتالي ارتفاع الضغوط على موازنة السلطة. يحد
 

وقد تم إعادة التأكيد على التقشيييييييف في اإلنفاق الحكومي كأحد الحلول لمواجهة األزمة المالية في اإلسيييييييتراتيجية المالية التي 
مر عن نتيائج فعليية بياتجياه تخفيض عجز . ولكن هيذه المحياوالت أو الجهود لم ُتث2015صيييييييييييييياحبيت إصييييييييييييييدار موازنية عيام 

الموازنة بشيييكل مسيييتدام ألسيييبا  متعددة مثل الفشيييل في تخفيض اإلنفاق بشيييكل جوهري لضيييعف ارادة االلتزام من قبل كبار 
 المسؤولين في مراكز المسؤولية او لضعف تأثير وزن هذه النفقات في هيكل النفقات الجارية. 

 
خطة ناجحة وناجعة  أي  أن  إلىشييورة ذات الصييلة بالموضييوع ُتشييير بوضييو   نالم ألدبياتوافتجار  الدول على هذا الصييعيد 

 الهامة وهي: األسئلةُتجيب على عدد من  أنيجب  اإلنفاقللتقشف في 
 تحكم الخطوط العامة للتقشف؟ أناالعتبارات التي يجب  أو األسسما هي  ➢
 مدة؟تالمع األسسبار  يكون التقشف آخذين باالعت أنقطاعات يجب   أومجاالت  أيفي  ➢
ــيلية في حل واحد من هذج المجاالت   اإلنفاقما هي بنود  ➢ ــع للتقشـــــف    أنالقطاعات التي يجب    أوالتفصـــ تخضـــ

 ؟األولىثم  األولىعلى قاعدة  
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟ما هي المعطيات  ➢
 فرادًا وفئات؟ أحلفة التقشف  أو أعباءمن الذي سيتحمل  وأخيرا ➢

 
وترى مؤسييييسيييية أمان أن هنا  قطاعات كثيرة كقطاع الخدمة المدنية بما يتضييييمنه من امتيازات مالية تتمتع بها الفئات العليا 

المالية الخاصييية والعاملين خارج األطر الرسيييمية في التنظيمات واالتحادات ومكاتب    واالعتماداتفي الوظيفة العامة والعقود 
المالية في قطاعات األمن   اسييتخدام المواردة واحتسييا  سيينوات الخدمة التنظيمية، وكذلك مظاهر إسيياءة الشييخصيييات المتنفذ

والطاقة والشييييؤون الخارجية والصييييحة والشييييؤون االجتماعية يمكن أن تشييييملها عملية التقشييييف المنشييييودة. إال أن ذلك يتطلب 
التي يتم من خاللها إهدار المال العام، ومن ثم   لثغراتلتحديد ا األسيييييسعدد من    إلىدراسييييية معمقة لهذه القطاعات اسيييييتنادا 

 بأقلالعام    اإلنفاقوبالتالي تخفيض  إزالة هذه الثغرات تحديد تدخالت إصيييييييييييالحية محددة في هذه القطاعات يتم من خاللها
 استغالل الموارد المالية المتاحة على قلتها. أوكلفة ورفع كفاءة توظيف  
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 ةمالحظات أولي 1.1 

 المتأخراتصافي  مليار شيكل. أما    مليار شيكل  12.1حوالي    2021نهاية حزيران    الدين العام حتىمجموع  بلغ   -
 .3مليار شيكل 8.6 فبلغ 2020نهاية العام حتى  التراكمي

فإن   - الفلسطينية على كامل األرض والموارد والحدود واإلنسان  الوطنية  السيادة  االحتالل وفرض  إنهاء  بدون 
 والمالي للسلطة سيبقى في أزمة حادة.  االقتصاديالواقع 

 تتعقد األزمة المالية للسلطة ويصعب معالجتها بوجود االنقسام  -
تغطية   - في  كبير  بشكل  يساهم  الفلسطيني  والجمركية المواطن  الضريبية  اإليرادات  تشكل  العام حيث  اإلنفاق 

ولن يتحمل اعباء ضريبية اضافية لحل األزمة    اإلجمالي  الناتج المحلي   % من30-%25  المرتفعة نسبيًا حوالي 
 المالية. 

  التشاركية أساس نجا  خطة التقشف والترشيد. -
 

 المبدأ والمنطلق من مبادرة أمان في اعداد هذا التقرير:  2.1

 :المبادرة إلىتسعى هذه 
من خالل تقديم توصيات محددة لصانع القرار بالتدخالت االصالحية المطلوبة تقديم المساندة للحكومة الفلسطينية  .1

من قبل الحكومة والترشييييييييييييييد  كمسييييييييييييياهمة في إعداد خطة وطنية للتقشيييييييييييييف للحد من اإلنفاق في بعض المجاالت 
 الفلسطينية.

دابير تسييهم في تطوير السييياسييات الضييريبية وتحسييين الجباية والتحصيييل الضييريبي مسيياعدة صييانعي القرار باتباع ت .2
 كعامل إضافي في معالجة االزمنة المالية الطاحنة التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

 مبادرةمنهجية إعداد ال  3.1

 لي:ترتكز منهجية إعداد هذه المبادرة وتقريرها إلى عدد من اإلجراءات والخطوات نلخصها فيما ي 
مراجعة األدبيات والدراسييييات السييييابقة ذات الصييييلة بموضييييوع اإلدارة المالية العامة في السييييلطة الوطنية الفلسييييطينية  •

سيييييييييييييواء من حيث اإلطار القانوني والتنظيمي أو من حيث أدوات الرقابة على الصيييييييييييييرف وذلك لتحديد األسيييييييييييييس 
 فاق العام. واالعتبارات التي يجب أن تستند لها أي خطة تقشف أو ترشيد لإلن

التي تم إقرارها أو تم اقتراحها  واإلداري خاصيية تلك المتعلقة بخطا اإلصييال  المالي  جمع المعلومات ذات الصييلة   •
 سابقًا من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات معنية بالشأن المالي الفلسطيني مثل أمان.

  من واقع البيانات المالية الحقيقية. المستهدفةالمجاالت في ص وتحليل أحجام واتجاهات اإلنفاق العام تشخي •

 االتفاق على مجاالت االنفاق المستهدفة. •

 .أو االستنتاجات والتي تشير الى إمكانية تخفيض النفقات فيها تحليل وتحديد أبرز االستخالصان •
أوزانها النسبية في  تحليل الفرص الكامنة في مجال زيادة االيرادات المحلية وايرادات المقاصة وإعادة هيكلة  •

 االيرادات والموازنة العامة. 

 
  البيانات الشهرية لوزارة المالية، الموقع اإللكتروني لوزارة المالية:  3

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021/June.2021.Ar.pdf 
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وتقديم مقترحات تتعلق   .اقترا  التوصيات المتعلقة بمجاالت الترشيد والتقشف في االنفاق العام وآليات تنفيذها •
 بسبل زيادة االيرادات والحد من االزمة المالية. 

 يات تمهيدا لتقديمها الى الحكومة.مناقشة عامة يشار  فيها المجتمع المدني واألطراف الرسمية للتوص •

 وسيتم الترحيز في تحليل النفقات ألغراض هذا التقرير على مجموعات النفقات الرئيسة التالية:
الخدمة  50الرواتب واألجور والتي تمثل ما يقار    (1 التمييز بين رواتب موظفي  الجارية. وسيتم  النفقات  % من 

ا الختالف المرجعية القانونية والتنظيمية لكليهما ونظرا أيضا الختالف المدنية ورواتب منتسبي القطاع األمني نظر 
 النظام المالي التنفيذي الذي يحكمهما. ويشكل هذا البند قاسما مشتركا بين جميع مراكز المسؤولية في السلطة. 

ها تعيين موظفين  االمتيازات والمخصصات المالية المصاحبة للوظائف العليا وكذلك العقود الخاصة التي يتم بموجب  (2
الحكم واألمن  في قطاع  تتركز  غالبا ما  أو خبراء ومستشارين بصورة مؤقتة. وهذه االمتيازات والعقود  عاديين 

 )مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واألجهزة األمنية ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة المالية(. 

ارة الشؤون االجتماعية، والتي تظهر ضمن بند النفقات اإلعانات النقدية لألسر المحتاجة والتي تتم من خالل وز  (3
 التحويلية.

صافي اإلقراض الناجم عن استيراد الكهرباء والماء من قبل المزودين والموزعين في األراضي الفلسطينية، والذي   (4
 تقوم إسرائيل بخصمه من مستحقات السلطة المالية في إطار عملية التقاص المعتمدة بين الطرفين.

يالت الطبية للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج. ويأتي جزء من مخصصات هذه التحويالت في بند التحو  (5
 صافي اإلقراض. 

 محاور التقرير:    4.1
  .منهجية التقريروتشمل أهداف و مقدمة:  .1
 اإلطار العام، ويشمل سياق األزمة المالية وأسس التقشف. .2

 القطاعات الحكومية )المشار لها(.تشخيص واقع اإلنفاق العام ومجاالته في  .3

 السياسات الضريبية وسبل تحسين الجباية الضريبية. .4

 إلهدار الموارد المالية للحكومة. : اإلشكاليات والفجوات التي تشكل مجاالً االستخالصات .5

التوصيييييات: المقترحات المتعلقة بمعالجة الثغرات والتحديات القائمة والخطوط العامة لخطة ترشيييييد  .6
 .وتحسين الجباية اإلنفاق الحكومي
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 .االطار العام 2
 المالية األزمة التقشف في اإلنفاق وتفعيل جباية اإليرادات و  1.2

  موازنيةاليذي تعياني منيه    المزمن  ، العجزا التقريرمن المتفق علييه أن األزمية المياليية ونقصيييييييييييييييد بهيا تحيدييدا في هيذ
السييييييلطة الوطنية، هي أزمة هيكلية تكوينية نشييييييأت مع أول يوم إلقامة السييييييلطة. وألنها كذلك فإن معالجة أسييييييبابها 

االحتالل . فيالعياميل الرئيس المسييييييييييييييبيب لهيا هو  ـبأدوات فنـية أو إدارـية فق ال يمكن أن يكون  ووضييييييييييييييع حلول لهيا  
أراضييييييي منطقة )ج( ره بالموارد الطبيعية بما فيها نظرا لسيييييييطرته الكاملة على المعابر والحدود واسييييييتئثا  اإلســــرائيلي

المياه والطاقة بأنواعها باإلضافة إلى تحكمه شبه الكامل بأكثر من ثلثي الموارد المالية للسلطة المتمثلة في ضريبة و 
لتي األن حافة الحلول والمقترحات  القيمة المضافة والجمار . وعلينا أن ندر  هذا السبب جيدا ونقف عنده طويال،

بال شـك سـتسـهم من الممكن إتباعها ومنها التقشـف أو الترشـيد في اإلنفاق العام على أهميته المالية واألخالقية  
  في التخفيف من حدة األزمة المالية ولكنها بالتأكيد لن تعالجها أو تحلها بالكامل.

عضها ذو طابع استراتيجي  كما أن التقشف في اإلنفاق يجب أن يصاحبه إجراءات أخرى بعضها قصير المدى وب
طويل المدى. فإعادة هيكلة اإليرادات الضريبية بما فيها تحسين الجباية من خالل التوسع األفقي والحد من التهر  
والتسر  الضريبي وتحسين العدالة في تحمل العبء الضريبي بين المكلفين يمثل الجنا  الموازي باألهمية للتقشف 

. أما على المدى الطويل، فإنه من الضروري بناء وتنفيذ إستراتيجية وطنية إلعادة  في تخفيض العجز في الموازنة
هيكلة االقتصاد الفلسطيني باتجاه إعادة االعتبار لقطاعي الصناعة والزراعة على حسا  التجارة والخدمات ألن من  

قتصاد الوطني، وبالتالي شأن ذلك أن يخلق فرص عمل ويخفض معدالت الفقر ويوسع الطاقة الضريبية المحلية لال 
حاليًا حوالي   تشكل  )والتي  اإلجمالية  اإليرادات  في  المقاصة  إيرادات  وتخفيض مساهمة  الموازنة،  تخفيض عجز 

 %( مما يقلل من ارتهان مالية السلطة للقرار اإلسرائيلي.70
   

 إتباعها منذ نشوء السلطة مسؤولة عنإن سياسة اإلنفاق العشوائية وغير المستندة لسياسة وضوابا شفافة والتي تم  

ويمكن تلخيص أبرز مالمح نتائج سيياسية اإلنفاق التي تم انتهاجها على   تفاقمها من حين آلخر.حدة األزمة و زيادة 
 : النحو التالي

 5اإليرادات إلى أن اقتر  من من   أسييييييرعالسيييييينوات الماضييييييية وبوتيرة   في معظماسييييييتمر باالزدياد  جاري ال  اإلنفاق ✓
نجح بغض النظر عن يوإعيادة هيكلتهيا لم    لجيارييةالنفقيات ا  . فهيدف ترشييييييييييييييييد2021دوالر في موازنية العيام    ملييار

مليار دوالر     2.9محاوالت التقشييييييييف التي كانت الحكومة تتبناها من فترة ألخرى. فمثاًل ارتفع اإلنفاق الجاري من  
الزييادة كيانيت في بنيد الرواتيب واألجور ومعظم هيذه  .  2020ملييار دوالر في عيام     4.6إلى حوالي    2010عيام  

وبند النفقات التشيييييييييييغيلية األخرى غير الرواتب وتحديدا النفقات التحويلية. بالمقابل فان بند صيييييييييييافي اإلقراض بقي 
مليون دوالر(   550)  2007بعدما انخفض من اعلي مسييتوى له في عام   2010متذبذبا في حدود ضيييقة منذ عام  

ر، ثم عاد إلى االرتفاع الكبير في األعوام الخمسيييييييييية األخيرة ليبلغ نحو مليار شيييييييييييكل مليون دوال  250إلى حوالي  
 سنويًا. أما النفقات التطويرية الفعلية فشهدت تراجعا من سنة ألخرى بعكس المنطق االقتصادي.

بين )تراوحييت    لم يطرأ أي تغير يييذكر على هيكييل النفقييات العيياميية، حيييث بقيييت هييذه النفقييات جييارييية في معظمهييا  ✓
ال زاليت تقوم على أسيييييييييييييياس البنود   أنهياوجياميدة في توزيعهيا )غير مرنية(، ويبيدو    % من إجميالي اإلنفياق(88-95

 .واألداءبالرغم من قرار اعتماد موازنة البرامج 
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مثاًل من   االقتصـاديالقطاع  طاعي لهذه النفقات لم يختلف كثيرًا عبر السينوات. فال زالت حصية  قكما أن التوزيع ال ✓
% )وفي معظمها نفقات جارية وليسيييييييييييت تنموية(، ويحظى القطاع الزراعي منها  5  -3الجارية تتراو  بين ت النفقا

 .%( 43) االجتماعيوالقطاع  %(21)مثاًل  األمنيوخصوصًا القطاع % فقا، مقارنة بقطاع الحكم 1بأقل من 

سنوات بالرغم من إتباع قاعدة الصفر    7في االرتفاع من سنة ألخرى في آخر    الرواتب ورةفات  على استمر اإلنفاق ✓
مليار  2إلى ما يقار    2005مليار دوالر في عام    1.4في صافي التعيينات، بحيث ارتفع هذا اإلنفاق من حوالي  

، مع األخيذ بعين االعتبيار   2021-2015ملييار دوالر في الفترة    2.2-1.7، وتراو  ميا بين  2014دوالر في عيام  
فعت قيمتها باألرقام الفعلية إال أن نسيييييبتها في السييييينوات السيييييبع األخيرة أصيييييبحت أقل من أن فاتورة الرواتب قد ارت

 . جاري ال إجمالي اإلنفاق %( من46.4% )نحو 50

مثل اإليجارات ونفقات السيفر واالمتيازات الوظيفية لسـياسـة توسـ ية في اإلنفاق التشـ يلي الوطنية   إتباع السيلطة ✓
الموارد المتاحة مما سيييياهم في تفاقم العجز عاما بعد آخر. فسييييادت طيلة الفترة اإلمكانيات و مع  بشييييكل ال يتناسييييب  

ــلو     حد التبذير والهدر للمال العام.  إلى  اإلنفاق نحوالماضيييييييييييييية توجهات حكومية  ــف هذا الســــــ ويمكن وصــــــ
ر دوالر مليا 1.5إلى حوالي    2015وقد وصييل حجم هذا اإلنفاق في موازنة  "باســتســهال اإلنفاق أو اإلفراط فيه".  

% من 43.3أي بنسييييييييييبة   2020مليار دوالر في العام    2% من اإلنفاق الجاري، ليرتفع إلى نحو  48أي بنسييييييييييبة  
 اإلنفاق الجاري.

تبدو منفصيلة  أنها% من الموازنة العامة(، كما 8-6)  األخيرةتقلصيت بشيكل كبير في السينوات  الموازنة التطويرية ✓
وتوجهاتها مع  أولوياتهاعن الموازنة الجارية وتمول بالكامل عن طريق المسييييياعدات الدولية التي قد ال تنسيييييجم في 

%  70-60هذا مع العلم بان نسييييييييبة الصييييييييرف الفعلي لهذه الموازنة بقيت تتراو  بين   الرؤية والمصييييييييلحة الوطنية.
 ساعدات الدولية.العتماد تمويل هذه النفقات بشكل كامل على الم

  
منذ ســـنوات وبشـــكل خاح بعد حدوث االنقســـام وحرمان الخزينة  أن يتمتخفيض النفقات الجارية حان يجب   ، فإنبنظرنا

سـتدعي معالجتها عبر سـلسـلة إجراءات  تللجميع أن السـلطة مقبلة على أزمة خانقة    من إيرادات قطاع غزة. فكان واضـحاً 
تقـشفية صـارمة وجادة ولكن هذا لم يتم بل مارـست الحكومة ـسياـسة إنفاق توـس ية غير آخذة باالعتبار المـستجدات التي 
حصـلت منذ االنقسـام وعدم انتظام المسـاعدات والمنح مما اضـطرها إلى اللجوء لالقتراض الداخلي والخارجي والذي سـاهم  

 دة حدة المشكلة.بدورج في زيا
ولكن ليس بالقدر الكافي لخفض  زيادة في اإليرادات العامةوقد صيييياحب هذا السييييلو  التوسييييعي في النفاق غير المحسييييو   

  2008مليار دوالر في العام   1.8العجز في الموازنة الجارية بشييييكل ملموس. إذ زاد صييييافي اإليرادات الضييييريبية من حوالي  
مليييار   1.9مليييار دوالر في األعوام األربعيية األخيرة، وبلغييت نحو    2.9، وبلغييت نحو  2014مليييار دوالر في عيام    2.8إلى  

% من إجميالي النفقيات الجياريية. وتعكس الزييادة في 70وال تغطي هيذه اإليرادات إال حوالي    2021دوالر حتى نهيايية حزيران  
قتصياد الفلسيطيني بسيبب حالة النمو التي سيادت في اإليرادات الضيريبية إما تحسينًا في الجباية أو توسيع الطاقة الضيريبية لال

 السنوات األخيرة. 
 

% من الناتج المحلي اإلجمالي على أن 30-%25تدل اإليرادات الضـريبية والجمرحية المرتفعة نسـبياً والتي تشـكل حوالي  
ــكل متزايد في ت طية اإلنفاق العام.  ــاهم بشـ ــطيني يسـ ــطينيالمجتمع الفلسـ ــاد الفلسـ ري يا وإنما يعتمد على  ليس   فاالقتصـ

جهد األفراد والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات في ظل ظروف سياسية وأمنية ص بة وفي ظل موارد طبي ية محدودة  
ــتهال . وعليه فإن حون المواطن  ــبيا مرتبطا بالدخول واالســـ ــريبيا عاليا نســـ ــطيني عبئا ضـــ جدا. ويتحمل المجتمع الفلســـ
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ألهم للموارد المالية المتاحة لإلنفاق الحكومي، يعزز من حقوق المجتمع الفلسـطيني في الفلسـطيني مصـدرا مهما وربما ا
مـساءلة الحكومة عن الـسياـسات العامة والمـشارحة فيها، ويوجب على الحكومة أن تكون أكثر ـشفافية في صـياغة وتنفيذ  

 هذج السياسات.

ث المبدأ على حق دافعي الضرائب في مراقبة اإلنفاق  فالحكم الرشيد وخصوصا في مجال إدارة المال العام يستند من حي
العام والتأكد من سالمته في إطار القانون، وعلى حقهم في مساءلة الحكومة عن أي مظاهر لهدر المال العام وإنفاقه 

 خارج أولويات المجتمع.
جراءات الواردة في إستراتيجية  وبالرغم من أن جزءًا من التحسن الذي حصل على الجباية الضريبية ناجم عن تنفيذ بعض اإل

 ، ال زالت السياسة الضريبية تعاني من بعض أوجه القصور لعل أهمها:2016-2014منظومة اإليرادات للسنوات 
ــريبي ▪ ــيع القاعدة أو الوعاء الضـ ــل في توسـ بدون   وشييييرائح واسييييعةبشييييكل مرضث حيث بقيت هنا  قطاعات   الفشـ

 .ملفات ضريبية حتى تاريخه
بين  والتي تشيير تقديرات وزارة المالية أنها ال زالت تتراو    من ظاهرتي التهر  والتسـر  الضـريبيالفشـل في الحد   ▪

 مليون دوالر سنويا. 500-600
 

مليار دوالر سيييينويا. وقد  1.6و  1.3هذه المعطيات أبقت على مسييييتوى عالي من العجز في الموازنة، بحيث بقي يتراو  بين 
% منه في السيييييينوات األخيرة، 83ز على المسيييييياعدات الدولية والتي مولت بالمتوسييييييا اعتمدت السييييييلطة في تغطية هذا العج

والباقي تم تمويله من خالل االقتراض المصيييييرفي أو من خالل المتأخرات للقطاع الخاص. أو من خالل عدم تنفيذ مجاالت 
 دمات العامة االساسية.متنوعة في الجوانب التشغيلية او التطويرية، االمر الذي انعكس الى تراجع مستوى الخ
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 :خالصة
إن التقشف في اإلنفاق العام هو احد الخيارات التي يجب فحصها وتطبيقها لمواجهة األزمة المالية للسلطة  

والمرشحة للتفاقم في قادم األيام العتبارات سياسية وأمنية واقتصادية حثيرة. ويجب أن ال يكون التقشف هو 
فحســـــب وإنما أيضـــــًا ضـــــرورة أخالقية الخيار الوحيد ألنه لن يكون حافيًا. فالتقشـــــف ليس ضـــــرورة مالية 

وســياســية لســلطة غير مكتملة الســيادة ولشــعب ال زال يجاهد للتحرر من االحتالل العســكري. فالتقشــف أو 
الترشـــيد في اإلنفاق في الحالة الفلســـطينية يكتســـب أهمية ســـياســـية عالية نظراً ألنه يســـهم في التقليل من 

تحصينا في مواجهة الض وط السياسية التي تمارسها إسرائيل  الهشاشة المالية للسلطة ويمنحها مناعة أو
عليها من البوابة االقتصـــــــــادية. هذا نا يك عن أن التقشـــــــــف بحد ذاته قد ينطوي على آثار اقتصـــــــــادية 
واجتماعية ســـــــــلبية قد تفوق الوفورات المالية المتحققة منه. وحجم وطبيعة هذج اآلثار تعتمد على أوجه 

 التقشف. 
 

أي خطة تقشـــــف يجب أن ُتبنى على أســـــس واعتبارات تراعي الظروف االقتصـــــادية واالجتماعية ولهذا فان 
السائدة في البلد. فمعدالت الفقر والبطالة والقوة الشرائية للدخول وحالة النمو في االقتصاد وحالة الالمساواة 

كومي. واستناداً إلى هذا في المجتمع تشكل مؤشرات استرشادية التجاهات وأولويات التقشف في اإلنفاق الح
الفهم يجب وضـــــع أســـــس تحظى بإجماع وطني ألية خطة تقشـــــفن وعليه فإن أمان تقتر  االســـــس التالية 

 للحكومة:
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 أسس التقشف الرشيدن   2.2

ن خطة التقشف في اإلنفاق العام يجب أن تكون عادلة ومتوازنة مما يتطلب تحليال فنيا وتفصيليا لجميع بنود اإلنفاق  إ
فالمطلو  إعداد خطة تقشييييييف ناجعة تحقق وفورات مالية اكبر من األعباء  لتحديد أين وكيف يجب أن يتم التقشييييييف.
حتى   وبرأينا فأن أي خطة تقشييييييف يجب أن تسييييييتند إلى المعايير واألسييييييس التاليةاالقتصييييييادية واالجتماعية المحتملة.  

 :تكون ناجعة ومجدية وتحقق األهداف المنشودة منها
 

 في توزيع أعباء التقشف. العدالة االقتصادية واالجتماعيةمراعاة   -1
 .والمشروعة للموظفين الحقوق المكتسبةالمحافظة على  -2

  .وتنافسية القطاع الخاص النمو االقتصاديفرص اإلبقاء على  -3

 .الصحية واالجتماعية يةالمقدمة للجمهور مثل التعليم والرعا جودة الخدمات األساسيةبعدم المس  -4

 مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنين وخصوصًا ما يتصل منها بمعدالت البطالة والفقر. -5

 ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل بعض االعباء )صندوق المسؤولية المجتمعية(. -6

 
 وفي بناء خطة التقشف والترشيد يجب إتباع الخطوات التالية:

 
المدني،  .1 المجتمع  الواردة من قبل مؤسسات  الوزراء باإلستئناس باألفكار  العامة من قبل مجلس  التوجهات  إقرار 

 وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء إلقرار أسس ومحددات التقشف والترشيد المنشود.
 هات مقرة من مجلس الوزراء. قيام وزارة المالية بصياغة مقتر  بأسس ومحددات التقشف وذلك استنادًا إلى توج .2
إتاحة المجال لمشاركة واسعة من جميع مراكز المسؤولية وذلك من خالل فرق الموازنة المعتمدة لنقاش المقترحات   .3

 للمساعدة في بلورة أولويات التقشف والترشيد في مخصصات إنفاق هذه المراكز.
 اء على التغذية الراجعة من مراكز المسؤولية.إعداد مشروع خطة التقشف والترشيد من قبل اللجنة الوزارية بن .4
 توفير فرصة للمؤسسات السياسية ولمؤسسات المجتمع المدني إلبداء الرأي في مشروع الخطة.  .5
للمجلس   .6 للتنفيذ وآلية متابعة تنفيذها، ورفعها  الحكومة والجدول الزمني  النهائية من قبل  الخطة بصيغتها  اعتماد 

 ليها ومن ثم الشروع بتنفيذها في إطار الموازنات العامة وفق الجدول الزمني المقر. التشريعي والرئيس للمصادقة ع 
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 تشخيص وتحليل أوجه اإلنفاق العام  .3

 

يغطي هذا الجزء من التقرير مجاالت اإلنفاق الخمسييييييييية الرئيسييييييييية التي تم تحديدها سيييييييييابقًا وهي: الرواتب، االمتيازات 
المصيييييياحبة للوظائف العامة والعقود الخاصيييييية، اإلعانات االجتماعية، صييييييافي اإلقراض، والتحويالت الطبية. وسيييييييتم 

ذه المجاالت. والغرض من هذا الوصيييف والتحليل هو وصيييف وتحليل حجم واتجاه وطبيعة اإلنفاق في كل واحد من ه
محاولة التعرف على ابرز الثغرات واالختالالت في أوجه اإلنفاق هذه للمسييييياعدة في صيييييياغة التوصييييييات والمقترحات 

 التي من شأنها أن تشكل المالمح العامة لخطة التقشف أو الترشيد في اإلنفاق العام.
 

 الرواتب واألجور  3.1
من إجمالي  %  41.7  في الموازنة العامة الفلسيييطينيةذ إذ شيييكل حوالي  يسيييتحوذ على النصييييب األكبرما يزال هذا البند 

ويتضيييييييييح مدى   .النفقات الجارية إجماليمن   %45  وشيييييييييكل حوالي  .2020  للعام اإلقراضالنفقات الجارية وصيييييييييافي  
 . عند مقارنتها مع بعض الدول المجاورة واألجورضخامة تكلفة الرواتب 

 
 : 2014باالستفادة من التقرير السابق، يمكن إجمال أهم السمات والتغيرات التي طالت بند الرواتب واألجور بعد العام  

عدد الموظفين االجمالي ال يشييييمل الموظفين المتقاعدين على مال  وزارة المالية والذي يبلغ عددهم   -
  400ًا، كميا أن فياتورة الرواتيب ال تشييييييييييييييميل رواتيب هؤالء والتي تبلغ حوالي ألف متقياعيد  14حوالي 

 مليون شيكل سنويًا.  

نسييييييييييييبة الزيادة في عدد موظفي الخدمة المدنية وفي حجم الفاتورة من سيييييييييييينة ألخرى هي في حدود  -
طبيعية ومتقاربة وثابتة  إلى حد كبير مع نسييييييييبة الزيادة في إجمالي موظفي السييييييييلطة وفي إجمالي  

واتبهم. وهييذا يييدلييل على أن بنييد رواتييب الموظفين المييدنيين لم يطرأ عليييه تغير كبير يسييييييييييييييتييدعي ر 
 االهتمام.

بقي متوسيييا الراتب الشيييهري لموظفي الخدمة المدنية منخفض ومتقار  إلى حد كبير مع المتوسيييا  -
 العييام. وهييذا يعني بييأن الهييام  المتييا  لتخفيض رواتييب هؤالء الموظفين ضيييييييييييييييق جييدا إن لم يكن

 معدومًا.

إن الحكومة نجحيت في ضييييييييييييييبا عمليية التعيين والتزمت إلى حد كبير باإلحداثييات التي جاءت في  -
قانون الموازنة العامة للسينوات األخيرة. وان معظم التعيينات الجديدة كانت في قطاعات حيوية مثل 

حاجة الطبيعية. فمثال  التعليم والصحة والتي لم تخضع لقاعدة التعيين مقابل الشواغر وإنما لقاعدة ال
المنعقييييدة في   العقود الوظيفييييية 15تخفيض    15/9/2015أقرت الحكوميييية في جلسييييييييييييييتهييييا  % من 

التي لم يتم إشيييغالها حتى تاريخه، وتخصييييصيييها لصيييالح    2015المخصيييصييية للدوائر الحكومية لعام 
 وزارة التربية والتعليم العالي. وقد استثنت من هذا القرار وزارة الصحة. 

راءات التعيين والترقية في مراكز المسييييؤولية المختلفة تحسيييينت بشييييكل كبير في السيييينوات كما أن إج -
والتي    29-14األخيرة وأصيييييبحت أكثر انسيييييجامًا مع متطلبات قانون الخدمة المدنية السييييييما المواد  

في مجملها تنص على ضيييييييييييييرورة اإلعالن عن الوظائف في الصيييييييييييييحف اليومية وعقد مسيييييييييييييابقات 
ان متخصييييييييييييييصيييييييييييييية بحضييييييييييييييور ممثل عن الديوان الختيار الموظفين من بين ومقابالت من قبل لج
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المتقيدمين. ويتم اختييار الموظفين على أسييييييييييييييس من الكفياءة والجيدارة. كميا أن الترقييات داخيل الفئية 
 4الوظيفية أو من فئة ألخرى أصبحت أكثر انضباطا ومتوافقة مع متطلبات القانون.

ورواتبهم هي من نصييييييييب قطاع الخدمات االجتماعية  إن الحصييييييية النسيييييييبية األكبر لعدد الموظفين -
% من 37األسيياسييية وتحديدا في وزارات التعليم والصييحة والشييؤون االجتماعية، بحيث بلغت حوالي  

% من فاتورة الرواتب. وهذا يعكس األهمية النسييييييييييييبية الكبيرة لهذه القطاعات في اإلنفاق 78العدد و
معنى وقيمية مياليية في فياتورة الرواتيب صييييييييييييييعبية وغير    العيام ويجعيل من إمكيانيية إجراء تخفيض ذي

 واقعية.

السيييييؤال المتكرر حول امكانية تخفيض عدد العاملين من خالل إحالة بعضيييييهم على التقاعد المبكر  -
أو االسييييتغناء عن بعضييييهم اآلخر، يواجه دائما بجملة من المحاذير والتحديات تتمثل بقدرة السييييلطة  

الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الجدد. إضييييييييييييافة الى الظروف   وصييييييييييييندوق التقاعد على تحمل تمويل
المعيشيييييية وخصيييييوصيييييا ارتفاع معدالت البطالة والفقر، والعدالة في توزيع أعباء التقشيييييف، وظروف 

 بناء مؤسسات السلطة.  
وهل من الممكن إعادة النظر بسييلم رواتب الموظفين باتجاه تخفيضييها أو تخفيض رواتب الموظفين  -

واإلجابة على هذا التســا ل يجب أن لعليا فقا من خالل تعديل قانون الخدمة المدنية؟  في الفئات ا
تراعي مبدأ الحقوق المكتســــــــبة للموظفين والقوة الشــــــــرائية لدخول الموظفين عند مســــــــتوياتها  

 الحالية.

و وهل المتا  فعاًل هو إعادة توزيع الموظفين، أو تدويرهم، على الهيكل المؤسييييسييييي القائم للسييييلطة أ -
المعاد بناؤه من خالل عملية دمج مدروسيية لمراكز المسييؤولية المتشييابهة أو المتكاملة في الوظائف، 
بحيث ترفع من إنتاجيتهم من خالل تحسين مسيتوى الرضيا الوظيفي لديهم، وتعيد توزيع مخصيصيات  

اإلنفاق  القطاعات من الموازنة حسيب األوزان الوظيفية الجديدة بدون أن يتر  ذلك تأثيرا على حجم 
واإلجابة على هذا الســــؤال يجب أن وعندها يكون ذلك اقر  لمفهوم ترشييييييد اإلنفاق منه للتقشيييييف؟  

ــاس مواءمة خبرات ومؤهالت  ــًا نطاق وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وعلى أسـ ــاسـ تراعي أسـ
 الموظفين مع الوظائف الجديدة.

هنييا  عييدد ال بييأس بييه من الموظفين قييد نختلف على تقييديره والييذين يتقيياضييييييييييييييوا رواتييب وهم خييارج  -
التشيييييكيالت اإلدارية الرسيييييمية أو المعتمدة أو التي تتطلبها الحاجة الفعلية. فهنا  عدم تناسيييييب بين 
  عدد الموظفين المعتمدين رسميا وحجم فاتورة الرواتب  في العديد من مؤسسات السلطة، وخصوصا
في قطياع الحكم. أميا القطياعين االجتمياعي واالقتصييييييييييييييادي فيبيدو أنهيا خياليية إلى حيد كبير من هيذه 
الظاهرة. ويمكن إرجاع ذلك إلى عامل التداخل بين المسيييييتوى السيييييياسيييييي واإلداري في قطاع الحكم 
بينما يغيب هذا التداخل في المؤسيييييييييسيييييييييات الخدمية الصيييييييييرفة. وعليه فان بند الرواتب واألجور في 

عض مؤسييسييات الحكم قد يكون احد مجاالت التقشييف في اإلنفاق من خالل تسييوية أوضيياع هؤالء  ب

 
 مقابلة سابقة مع السيد موسى ابو زيد، رئيس الديوان والسيد فتحي خضر، مدير االدارة العامة للرقابة االدارية الخارجية. 4
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الموظفين إميا بيإحيالتهم للتقياعيد المبكر أو بيإنهياء خيدمياتهم، ولكن بعيد أن يتم إجراء مزييد من التيدقيق 
 والفحص لملفات الموظفين للوقوف على ظروف وموجبات تعيينهم والمهام التي يتولون تنفيذها.

من المرجح أن يكون هنا  عدد مهم نسييييييييييييييبيا من الموظفين في الخدمة المدنية الذين يمارسييييييييييييييون   -
االزدواجيية في العميل بشييييييييييييييكيل مخيالف للقيانون. وقيد يتقياطع هيذا العيدد مع عيدد الموظفين اليذين هم 
خارج التشيييييييكيالت الرسيييييييمية. ومن هنا فانه قد يكون من المفيد أن يتم متابعة هذه الحاالت بشيييييييكل  

امل وتفصيييييلي من قبل الديوان ومراكز المسييييؤولية المعنية لرصييييد هذه الظاهرة بدقة اكبر ومن ثم شيييي
تسييييييييوية أوضيييييييياعهم الوظيفية وفق مقتضيييييييييات القانون، وإذا تعذر ذلك فان خيارات أخرى من قبيل 

 إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر بشروط متوافق عليها يجب أن تبقى قائمة.

خفيض عدد موظفي السلطة الدائمين في الخدمة المدنية من خالل إنهاء خدماتهم بدون إن خيار ت  -
حقوق التقياعيد، حتى أولئيك اليذين هم خيارج التشييييييييييييييكيالت اإلداريية، ال يبيدو خييارا واقعييا  في ظيل 
ارتفاع معدالت البطالة في األراضييييييييي الفلسييييييييطينية وتردي األوضيييييييياع المعيشييييييييية ومحدودية الطاقة  

لالقتصياد الفلسيطيني حاليا، وفي ظل عدم توفر مسيوا قانوني مقنع لهكذا إجراء والسييما    االسيتيعابية
انه مضييييى على عملهم في مواقعهم سيييينوات طويلة وبالتالي أصييييبح لديهم حقوق مكتسييييبة. وبالتالي 
فمن المرجح أن يواجه مقاومة شيييييييييعبية وسيييييييييياسيييييييييية كبيرة. فالتوفيرات المالية التي قد تنجم عن هذا 

قد ال تكون مكافئة لتكاليفه السيياسيية واالجتماعية واالقتصيادية. وبالتالي فان الخيار الواقعي    الخيار
لتخفيض عدد الموظفين لتنقية فاتورة الرواتب يتمثل في إحالتهم على التقاعد بشييييييييييييييروط مرضييييييييييييييية 
ي  وعادلة وخصييييوصييييا أن معظم هؤالء الموظفين قد يكونوا من الطبقة السييييياسييييية وليس المهنية والذ 

مضيييييييييى على خدمتهم سييييييييينوات طويلة قد تكون اقتربت من الفترة الزمنية التي تكون مطلوبة قانونيًا  
لتقياعيدهم. كميا أن معظم هؤالء الموظفين ليديهم خييارات عميل أخرى ويمكنهم تكييف أوضييييييييييييييياعهم  

 االقتصادية بسهولة اكبر من باقي الموظفين

غير واقعي وال يمكن اليدفياع عنيه قي ظيل إن خييار تخفيض الرواتيب لموظفي الخيدمية الميدنيية هو   -
 .تدني هذه الرواتب أصال مقارنة بتكاليف المعيشة

إعيادة توزيع موظفي الخيدمية الميدنيية على مراكز المسييييييييييييييؤوليية المختلفية، بحييث يتم نقيل موظفين من  -
مركز ألخر على أسييياس االحتياج والمؤهالت العلمية والعملية. وهذا اإلجراء من شيييأنه أن يرفع من 
إنتاجية الموظفين ومن مسيييتوى الرضيييا الوظيفي ويحسييين من جودة الخدمات المقدمة من مؤسيييسيييات 
السلطة للجمهور. وربما من المفيد أيضا أن يتم هذا اإلجراء في إطار عملية اشمل تتمثل في إعادة 
الهيكلة اإلدارية لمؤسيييييسيييييات السيييييلطة على مسيييييتوى المؤسيييييسييييية نفسيييييها وعلى مسيييييتوى البناء الكلي.  

ليب ذليك دمج وتوحييد وربميا إلغياء مراكز مسييييييييييييييؤوليية ودوائر مركزيية وأخرى منياطقيية في نفس ويتط
 مركز المسؤولية بعضها مع بعض.

إن خيار تخفيض عدد موظفي السيييييلطة الدائمين في الخدمة المدنية بمن فيهم من هم خارج التشيييييكيالت  -
اإلدارية من خالل إنهاء خدماتهم بدون حقوق التقاعد وعدم توفر مسييييوا قانوني وفي ظل ارتفاع البطالة  

لي فإن الخيار الواقعي  ومحدودية الطاقة االسيييييييتيعابية لالقتصييييييياد الفلسيييييييطيني ال يبدو خيارا واقعيا. وبالتا
تكليف لجنة فنية يشييييييييييار  فيها ديوان الموظفين  في  لتخفيض عدد الموظفين لتنقية فاتورة الرواتب يتمثل  

ووزارة المالية وأطراف مهنية محايدة يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء لتدقيق وفحص ملفات الموظفين  
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ع هؤالء الموظفين وفق القانون والمبادئ التوجيهية الفائضيييين عن الحاجة الحقيقية واقترا  تسيييوية أوضيييا
 :وفق المبادئ التالية

االحالة على التقاعد بشروط مرضية وعادلة وخصوصا أن معظمهم قد يكونوا من الطبقة السياسية وليس المهنية ومضى   .1
 على خدمتهم سنوات طويلة قد تكون اقتربت من الفترة الزمنية التي تكون مطلوبة قانونيًا لتقاعدهم.

ر على أساس االحتياج والمؤهالت العلمية والعملية.  إعادة توزيع بعض الموظفين: بحيث يتم نقل موظفين من مركز ألخ. 2
وهذا اإلجراء من شأنه أن يرفع من إنتاجية الموظفين ومن مستوى الرضا الوظيفي ويحسن من جودة الخدمات المقدمة من 

 مؤسسات السلطة للجمهور. 
بناء الكلي. ويتطلب ذلك دمج  إعادة الهيكلة اإلدارية لمؤسسات السلطة على مستوى المؤسسة نفسها وعلى مستوى ال  .  3

 وتوحيد وربما إلغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية وأخرى مناطقية.
 
، فإن  عدد من الموظفين في الخدمة المدنية الذين يمارسون االزدواجية في العمل بشكل مخالف للقانون   . فيما يتعلق بوجود4
ديوان ومراكز المسؤولية لتسوية أوضاعهم الوظيفية وفق مقتضيات  معالجة ملفات هؤالء الموظفين من قبل ال بأن يتم  قترا   الا

القانون، وإذا تعذر ذلك فإن خيارات أخرى من قبيل إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر بشروط متوافق عليها يجب أن  
 تبقى قائمة. 

 
غير واقعي وال يمكن اليدفياع عنيه قي خييار تخفيض الرواتيب لموظفي الخيدمية الميدنيية هو  :  مراجعية رواتيب الموظفين .5

ال بد من مراجعة رواتب مسيييؤولي كبار العاملين في المؤسيييسيييات العامة في الدولة  لذلك  ظل تدني هذه الرواتب أصيييال.  
مراجعة جادة وتفصييييلية لالمتيازات والتي يتقاضييياها ، و )غير الوزارية( لتحديد سيييقوف لها يتناسيييب وواقع السيييلطة المالي

ال بد . وأخيرا اسيتبدال سيياسية التعيينات الجديدة بسيياسية اعادة التأهيل والتدوير للموظفين الفائضيين، و بعض المسيؤولين
 من وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثالث سنوات.

 

 

 أما ما يتعلق بالرواتب واالجور لمنتسبي األجهزة األمنية، فيمكن تسجيل المالحظات التالية:  

 57نحو    2004ات ملحوظيية على عييدد أفراد األجهزة األمنيييةذ فقييد بلغ تعييدادهييا حتى العييام  طرأت تطور  -
، ثم استقر عند مستوى 2006ألف في العام    82ألف عسكري. وارتفع عددهم بشكل ملحوظ الحقًا ليبلغ 

الء نحو ويشييييييكل هؤ ألفًا موزعين على األجهزة األمنية المختلفة في األعوام الالحقة وحتى وقتنا هذا.   65
% من إجمالي الموظفين العموميين في السيييييييلطة الفلسيييييييطينية. وليس مهام هذا التقرير مراجعة مدى 43

  2020واسيييييبا  هذه الزيادات والتي ال تعكس احتياجًا أمنيًا. ولقد شيييييكلت نفقات األمن حتى نهاية العام  
 %من النفقات العامة. 21ما نسبته  

% من إجمالي الموظفين، ولكن فاتورة الرواتب لهؤالء العسييييكريين  43يشييييكل الموظفون العسييييكريون نحو  -
% من الفاتورة اإلجمالية. والمنطق الحسيييييييييابي يقودنا لندر  بأن متوسيييييييييا األجر الشيييييييييهري  50تبلغ نحو  

عتبار أن  للموظف العسييييييييييييييكري وفقًا للمعطيات السييييييييييييييابقة ال بد وأن يفوق نظيره للموظف المدني، على ا 
 عددهم أقل. 
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إذا مــا علمنــا بــأن غــالبيــة العســـــــــكريين العــاملين في القطــاع األمني هم من ذوي الرتــب المتــدنيــة   -
)العســــــكريين األفراد(، أي أن متوســــــ  األجر الشــــــهري لهم يقل حثيرًا عن المتوســــــ  العام ل جر في 

ن من أصـــحا  الرتب العالية القطاع األمني، فيمكن االســـتنتاج بحجم رواتب حبار الضـــباط والعســـكريي
 الذين يشكلون نسبة قليلة من إجمالي العسكريين ولكن رواتبهم مرتفعة إلى حد حبير.

ــة قطاع األمنال تزال  - % من الموازنة الجارية.  21في الموازنة الجارية مرتفعة وتشيييييييييكل أكثر من   حصــــ
%. ولكن الملفت 80توى عند مسيييييييي الرواتب واألجوروأن الجزء األكبر من موازنة األمن يخصييييييييص لبند 

للعاملين في القطاع األمني يفوق نظيره في القطاع المدني. وهذا المؤشر  متوس  األجر الشهري هنا أن  
يتطلب دراسييييية وإعادة نظر من قبل المسيييييؤولين عن إعداد الموازنة وتوزيع المخصيييييصيييييات. وربما يتطلب 

منافع كبيرة للعسيييييكريين، وخصيييييوصيييييًا من إعادة دراسييييية لقانون الخدمة العسيييييكرية الذي يعطي امتيازات و 
 الضباط وذوي الرتب المرتفعة.
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 النفقات التش يلية:  3.2
 

رغم السيييييييياسييييييية المعلنة للسيييييييلطة نحو ترشييييييييد اإلنفاق والحد من النفقات، فإن طريقة تعامل الحكومة في إعداد وتخصييييييييص 
اإلنفاق المتعددة ال يدعم التوجه العام للسييلطة الرامي لترشيييد الموازنات للقطاعات المختلفة، وخصييوصييًا قطاع األمن، وبنود  

اإلنفاق. التوجهات التقشييييييييفية للحكومة ال زالت تطر  الموازنة التشييييييييغيلية كرقم تجميعي دون بنود تفصيييييييييلية توضييييييييح ماهية  
  اإلنفاق في هذا المجال.

 
ة من المجموعات الثالث التي تشييييييييكل في مجموعها تندرج االمتيازات الوظيفية تحت بند النفقات التشييييييييغيلية والتي هي واحد

النفقات الجارية غير الرواتب. والنفقات التشييغيلية هي ضييرورية لتسيييير أعمال مراكز المسييؤولية وال ترتبا مباشييرة بالخدمات 
ــمولة في الموا  المقدمة من هذه المراكز للمواطنين. ــؤولية المشـ زنة العامة وهذج النفقات تمثل مجموع ما تنفقه مراكز المسـ

والسيييييييكن للموظفين،  التنقل بدل على اســـــتخدام الســـــلع والخدمات خالل ســـــنة مالية ما. ومن األمثلة على هذج النفقات:
، والضيييافة،  تار اواإليج الخارج، في العالجنفقات  و  رسييمية، مهمات في السييفرمصيياريف و  ومصيياريف النقل والمواصييالت،

وتطوير القدرات اإلدارية والفنية للموظفين وتطوير البناء المؤسيييييييسيييييييي لمراكز المسيييييييؤولية نفسيييييييها وفواتير المنافع العامة مثل 
"الموظف/ة وليس الـخدـمة الـعاـمة هو الميياه/الطياقية/االتصيييييييييييييياالت والمعلوميات وخيدمية اليدين العيام وغيرهيا. وبيالمجميل يكون  

 النفقات.  لمعظم هذه المحر  األساس"
 

بيالتيالي، فيان الزييادة في عيدد الموظفين في الخيدمية العيامية يقود إلى زييادة في هيذه النفقيات ولكن ليس بعالقية خطيية، كميا أن 
التغير في هيكل الكادر الوظيفي بسييييييبب الترقيات والترفيعات يقود إلى زيادة مباشييييييرة وخطية لهذه النفقات. وهو يتشييييييابه في 

 ( أدناه يعرض مبالغ اإلنفاق التشغيلية وتوزيعها لسنوات مختارة.1الرواتب. الجدول )هذا األمر مع فاتورة 
 

 (: النفقات الجارية غير الرواتب وتوزيعها في سنوات مختارة )بالمليون دوالر( 1جدول )

 2020 2019 2017 2015 2014 2013 2011 البند

    1,800 1,673 1,577 1,400 النفقات الجارية غير الرواتب 

 628 701 626 650 602 560 530 النفقات التش يلية

 حصة القطاع المدني من النفقات: 
 حصة قطاع الحكم 

 حصة القطاع االجتماعي
حصة القطاع االقتصادي والبنية 

 التحتية 

397 
103 
258 
36 

415 
108 
270 
37 

452 
120 
290 
42 

481 
125 
312 
43 

 
 

  

 1685 1444 890 1070 1050 950 800 النفقات التحويلية 

 22 18 17 80 71 67 70 النفقات الرأسمالية

 المصدر: احتسا  الباحث من قاعدة بيانات وزارة المالية.
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يتبين من الجدول أعاله أن النفقات التشييييغيلية بشييييكل عام وحصيييية القطاع المدني منها بشييييكل خاص تزداد من سيييينة ألخرى 
ولكن يجب التذحير بان هذج الزيادة بالرغم من قلتها تحدث بالرغم من اإلعالن %.  7لكن بنسبة طبيعية، بالمتوسا حوالي  

. فقد صييدر عن مجلس الوزراء العديد من ءات تقشـفية في هذج النفقاتالمتكرر من الحكومة طيلة هذج السـنوات عن إجرا
تهدف جميعها للتقشييييف في النفقات التشييييغيلية وخصييييوصييييا بدالت ومهمات العمل   2011القرارات واللوائح التنفيذية منذ عام  

قرارات ما صيييييييدر عن  )السيييييييفر والتنقل والسيييييييكن واالتصييييييياالت والمحروقات( والعالوات اإلشيييييييرافية وغيرها. وكان آخر هذه ال
ويبدو أن هذج القرارات لم تنجح في خفض هذج النفقات وقد يعود ذلك إلى ضــ ف االلتزام به الحكومة قبل شيييهرين تقريبا.  

ــتثناء في غالبة هذج القرارات للوزراء أو من في حكمهم بعد موافقة وزير المالية  ــبب منح االســــــ من حيث المبدأ أو بســــــ
  5إلنفاق حسبما تقتضيه الحاجة والضرورة.لتجاوز هذج التقييدات على ا

 
% للقطاع 9% للقطاع االجتماعي و 65% من النفقات التشيييييغيلية مقابل 26ويتبن أيضيييييا بان قطاع الحكم يسيييييتأثر بنسيييييبة  

دوالر   5,600االقتصيييييييادي والبنية التحتية. وعند احتسيييييييا  النفقة التشيييييييغيلية للموظف أو الموظفة الواحد/ة نجد أنها حوالي  
دوالر سيييييينويًا في القطاعين االجتماعي واالقتصييييييادي. ويبدو هذا التباين اكبر إذا ما    4,600سيييييينويًا في قطاع الحكم مقابل 
معظم النفقات التشييييييييييغيلية في القطاع االجتماعي تتركز في وزارتي الصييييييييييحة والتعليم ) حوالي  أخذنا في االعتبار حقيقة أن  

مليون دوالر على التوالي( وذلك على شيييييكل مشيييييتريات أدوية ومسيييييتلزمات طبية وتعليمية يسيييييتفيد   55مليون دوالر و   180
وظيفية في قطاع الحكم تمثل نسييييييييييبة اكبر من منها المواطنين بعكس النفقات في قطاع الحكم. يمكن القول أن االمتيازات ال

( طبيعة المهام والمسيييييييؤوليات الملقاة على عاتق موظفي هذا 1النفقات التشيييييييغيلية مقارنة بالقطاعات األخرى لسيييييييببين هما: 
و ( أن عدد الموظفين في الفئات العليا في هذا القطاع ه2القطاع والتي تتطلب االعتماد على العالقات العامة والسييييييييييييفر، و

اكبر نسييييييييييييبيًا من القطاعات األخرى. حيث االمتيازات والنثريات والمكاف ت والمركبات والمحروقات والنفقات التي تصييييييييييييرف 
 للموظفين خارج بنود الموازنة.

 
ونظرًا لغيا  التفاصييل حول بنود هذه النفقات، فانه من الصيعب تحديد حجم وتطور االمتيازات الوظيفية التي يمكن االسيتناد 

ا في تحليل أعمق لسييييييييييييلوكها عبر السيييييييييييينوات والتعرف على مجاالت التقشييييييييييييف فيها. ولكن ممكن القول أن االمتيازات عليه
% من إجمالي النفقات التشييييييغيلية في جميع القطاعات ولكنها قد 30% و25الوظيفية تشييييييكل نسييييييبة تتراو  بالمتوسييييييا بين 

مليون دوالر سيييييييييينويًا. ويمكن القول بكل ثقة بان أي   130و  100% في قطاع الحكم، أي أنها قد تتراو  بين 40ترتفع إلى  
تخفيض في هذه النفقات سييييييقابل بارتيا  وتأييد كبيري ن في األوسييييياط الشيييييعبية، السييييييما أن هذه النوع من النفقات كانت وال 

عظمها تعود بالنفع زالت موضع انتقاد شديد من جهات عدة ألنها تنطوي على مظاهر هدر في المال العام أواًل، وألنها في م
المباشيييير على موظفي الفئات الخاصيييية والعليا على حسييييا  مخصييييصييييات اإلنفاق الخدمي أو التطويري العام وعلى حسييييا  
المصيلحة العامة ودافعي الضيرائب. والمنفعة المباشيرة التي تعود ألصيحا  السيلطة اإلدارية والسيياسيية على حسيا  أصيحا   

 وحالة" في أدبيات اإلدارة والحوحمة."تكاليف الالمصالح اآلخرين ُتدعى 
 
 

: لعل التقشـف في النفقات التشـ يلية والسـيما تلك المتعلقة بامتيازات الوظيفة هو أكثر الخيارات واق ية وشـعبية  1اسـتنتاج 
وفي نفس الوقت اقلها حلفة ســياســية واجتماعية واقتصــادية. ولعل مراكز المســؤولية في قطاع الحكم هي التي يجب أن 

 
 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية.  مقابلة مع السيد عصمت ابو ربيع، مدير دائرة الرقابة على االقتصاد في 5
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تهدف بهذا النوع من التقشــف مقارنة ب يرها من مراكز المســؤولية في القطاعات االجتماعية وذلك الن التقشــف فيها  ُتســ
- 100ال ينطوي على تداعيات ســـــــــلبية على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وتبله قيمة هذج االمتيازات ما يقار  

 مليون دوالر سنويًا. 1300
 

فيتبين أن إجراءات التعيين على العقود   والمؤقتة مع موظفين عاديين أو مســـــتشـــــارين، أما بخصـــــوح العقود الخاصـــــة
(، مفاده ضييييييرورة توفر مخصييييييص مالي مرصييييييود في 3/5/15/2013العادية تتم وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم )

خبراء والمسيييييييييتشيييييييييارين. ولكن الموازنة للتعاقد المطلو . تبدو اإلجراءات مرضيييييييييية وتؤدي إلى ضيييييييييبا التعيين على عقود لل
اإلشييييييكالية في هذه العقود التي ُيفترض أن تكون لمدة محددة أنها قد تسييييييتمر لفترات طويلة وكثير منها ُيصييييييبح وكأنه دائم. 
وهذا ما يفسييييييييير قرارات الحكومة المتتالية في إعطاء هؤالء الموظفين األولوية في التعيين في حال وجود شيييييييييواغر في مراكز 

 ذين يعملوا فيها.المسؤولية ال
 

هنا  إمكانية معقولة للتقشــف في اإلنفاق على العقود من خالل الحد من االســتثناءات في التعيين وااللتزام    :2اســتنتاج 
بأســـــاس الحاجة والمنافســـــة في التعيين تماما حما يجري إتباعه في التعيين الدائم. ويمكن حذلك، وربما يبدو هذا الخيار  

ــا ــيد هذا اإلنفاق من خالل إتباع أسـ س التدوير في عقود العمل وجعلها فعال مؤقتة. وبهذا يتا  فرصـــة أكثر واق ية، ترشـ
% من 55عمل ألكبر عدد ممكن من الشــــــبا  والشــــــابات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل )تبله نســــــبتهم حوالي 

 إجمالي الخريجين والخريجات(.  
 

 حصة قطاع األمن من النفقات التش يلية  
مسييييييييتدامة والرفاهية التي تقدمها للمجتمع. وعادة ما يكون اإلنفاق على القطاع األمني يحدد تطور الدول بمسييييييييتوى التنمية ال

على حسييا  اإلنفاق على قطاعات خدمية وتنموية أسيياسييية أخرى مثل التعليم والصييحة والرعاية االجتماعية. وبالتالي، كلما 
المجتمع، وخصيييوصيييًا في الدول التي تعاني   زادت حصييية القطاع األمني أثر ذلك بالسيييلب على مسيييتويات التنمية والرفاه في

من فجوات ملحوظة في الموارد والمقدرات االقتصييييييييييادية والمالية مثل السييييييييييلطة الوطنية الفلسييييييييييطينية. وبالنتيجة يتطلب ذلك 
( أدناه يلخص حصيييييية القطاع األمني الفلسييييييطيني من موازنة 2ترشيييييييدًا كبيرًا في اإلنفاق سييييييواء األمني أو المدني. وجدول )

 سلطة العامة لسنوات مختارة.ال
 

 6(: حصة القطاع األمني الفلسطيني من الموازنة الجارية لسنوات مختارة2جدول )
 النسبة  من الموازنة الجارية السنة
1997 27% 
2000 35.1% 
2003 27.2% 
2005 24.2% 
2007 39.4% 

 

   موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، سنوات مختلفة. 6
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2008 35.2% 
2009 27 % 
2010 30% 
2012 28.8% 
2013 28.1% 
2014 28.5% 
2015 %25.6 

2016 %29.8 
2017 %30.2 
2018 %26.4 
2019 %21.4 
2020 %20.6 

 
ذ 2020-1997( أن حجم اإلنفاق على القطاع األمني في فلسيييييطين شيييييهد قد شيييييهد تذبذبًا في الفترة 2ويتضيييييح من جدول )

إلى  الزيادة في عدد   2007ويرتبا ذلك بالظروف السيييييياسيييييية السيييييائدة في فلسيييييطينذ فمثاًل يعود االرتفاع الملحوظ في عام  
منية علمًا انه تم في تلك السيييينة حصيييير عدد المسييييجلين على قوى  األشييييخاص الذين يدفع لهم رواتب من قبل المؤسييييسيييية األ

ألف موظف عسيييييكري دون  65وانخفض العدد في السييييينوات الالحقة ليسيييييتقر عن مسيييييتوى  ألف شيييييخص. 77األمن بنحو   
ألف   15األخذ بالحسيييييييبان أعداد العسيييييييكريين الذين وظفتهم حكومة حماس بعد االنقسيييييييام والذين وصيييييييل تعدادهم ألكثر من 

  ري.عسك
، وانخفضيت حصيتها 2013-1997% بالمتوسيا من النفقات الجارية في الفترة 30شيكلت النفقات األمنية نحو  وبشيكل عام  

 قرارات  إلىفي ذليك    السييييييييييييييبيب  ويعودذ 2020% في العيام  20.6. ثم أصييييييييييييييبحيت  2020-2014% في الفترة  26.3إلى  
  منذ   المبكر  للتقاعد حالتهمإ تم عمومي  موظف  ألف 27 أصييييييييييييييل  فمن  ،جباري واإل  االختياري  المبكر التقاعد  بتنفيذ الحكومة

قطاع و   الغربية  الضفة  في  العاملين  العسكريين  من  ألفاً  62 أصل  من  وذلك العسكريين،  من منهم  ألفاً   18   كان  ،2017م  عا
 . 7ةغز 

% لتستقر  85، حيث تراجعت من مستوى  2014وشهدت حصة الرواتب من إجمالي موازنة األمن تراجعًا مهمًا خالل العام   
مليار شيييكل   3.4مليار شيييكل شيييكل للرواتب من أصييل   2.6. إذ تم رصييد مبلغ نحو 2020% في العام  75.6عند النسييبة 

ُتظهر البيانات أن االنخفاض في حصيية الرواتب واألجور في . و 2020إجمالي الموازنة المخصييصيية لقطاع األمن في العام  
. أما الجزء المتبقي من الموازنة فيخصييييييص حصــــة النفقات التشــــ يلية والجارية األخرى قطاع األمن تم لصييييييالح الزيادة في 

 (.3. )انظر الجدول 2020مليون شيكل في العام  128للنفقات الرأسمالية  والنفقات التحويلية التي بلغت نحو 
 

 )مليون شيكل( (2015-2011(: النفقات التش يلية في القطاع األمني للفترة )3جدول )
 2020 2018 2017 2015 2014 2013 2011 البند

النفقات التش يلية  
 169 150 145 133 في القطاع األمني 

 
314 

 
321 

 
434 

 المصدر: احتسا  الباحث من قاعدة بيانات وزارة المالية.           
 

  – رام هللا    . 2018فلسطين  الفساد  السنوي الحادي عشر واقع النزاهة ومكافحة  تقرير  ال:  ( 2019)   ئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. اال  7
 فلسطين.  
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القانون نبدأ باإلشيييارة إلى أن  فيما يخص اإلجراءات القانونية والمؤســســاتية في مجال النفقات التشــ يلية في قطاع األمن،  
ة في فلسيييييطين، وتر  القانون األسييييياسيييييي الفلسيييييطيني عرلف قوات األمن والشيييييرطة، بأنها قوة نظامية، واعتبرها القوة المسيييييلح

، لم يكن هنا  تنظيم لصييالحيات 2005. فقبل العام 8األسيياسييي أمر تنظيم قوات األمن والشييرطة إلى القوانين المتخصييصيية
القوى األمنية من خالل تشريعات، باستثناء مديرية الدفاع المدني. وكانت تحدد صالحيات األجهزة األمنية بموجب تعليمات  

ة الميدانيين لهذه األجهزة. وأدى عدم وجود هذه التشييييييييريعات الناظمة لعمل هذه القوى إلى تداخل كبير في تصييييييييدر عن القاد
، فقد حصييييل تطور ملموس بصييييدور عدد من 2005عملها، وضييييبابية في انجاز اإلجراءات اإلدارية والمالية. أما بعد العام 

 . 9ات العامة، ومن ثم القرار بقانون بشأن األمن الوقائيالقوانين، مثل قانون الخدمة في قوى األمن، وقانون المخابر 

 
، فقد كان األمن الفلسيطيني في بداية عهده يعتمد في تأمين احتياجات ومتطلبات تشيغيله على  أما يما يتعلق بالشـأن المالي

ولم تكن األجهزة األمنية  آلية المطالبات اليومية المبعثرة، من خالل توفير األموال عن طريق أوامر السييييييد الرئيس مباشيييييرة،  
. وقد صيياحب 1998( لسيينة  7تنظيم الموازنة العامة رقم ) وفقًا لقانون تعمل بموجب قواعد ونظم عمل مالية مقرة ومعتمدة،  

هذه اآللية عدد من اإلشيييكاليات التي أضيييرت بسيييمعة األجهزة األمنية ووفرت الظروف لممارسيييات مالية غير سيييويلة. ولم يتم 
تشييييريعي، كما أنه إعداد موازنة القطاع األمني وفق األصييييول والقانون، ولم يكن هنا  إقرار لهذه الموازنة من قبل المجلس ال

 لم يكن هنا  التزام بتقديم تقارير عن كيفية تنفيذها. وكان دومًا يتم تبرير ذلك بضرورات السرية. 
 

وبشــكل عام، يمكن القول بأن عددا من التشــريعات واألنظمة التي أقرت في الســنوات األخيرة تبدو حافية لضــب  الشــؤون 
والث رات في بعض أحكامها التفصـــيلية. ولكن يبقى األهم من  صعض النواق المالية في القطاع األمني بالرغم من وجود ب

ــوبه حاليًا الكثير من الث رات  ــي وال زال يشـ ــابه في الماضـ ــريعات هو االلتزام بها على أرض الواقع، وهذا ما شـ وجود التشـ
. وهذا  10فلسيطينية بأنها موازنة سيريةويصينف العديد من المراقبين والمختصيين بالشيأن المالي الموازنة األمنية الواالنتقادات.  

اإلجراء يخول رؤسييييييياء األجهزة األمنية بالصيييييييرف عن طريق الدفعات الدورية. األمر الذي يصيييييييعب تتبع تلك البنود تحليلها  
 وتقديم توصيات بشأنها.  

 
متوسا بنظير في . ولدى مقارنة هذا الدوالر سنوياً   2,320بلغ متوسا نفقات الموظف العسكري حوالي    2014ففي العام  

الموظف  متوسا  انخفاض  يعزى  أن  ويمكن  المدني.  القطاع  لصالح  المتوسطين  بين  الكبير  الفرق  يتبين  المدني،  القطاع 
( إن ارتفاع حصة الموظف المدني يتركز باألساس في قطاع 1العسكري بالمقارنة بالمدني من النفقات التشغيلية لسببين:  

( أن غالبية الموظفين في  2لية كثيرة في مجال العالقات العامة والتنقالت الخارجية.  الحكم، حيث الحاجة لمصاريف تشغي
القطاع العسكري هم من ذوي الرتب المتدنية، وال يتمتع هؤالء في الغالب بامتيازات ومستوى إنفاق مرتفع، وغالبًا ما تقتصر 

بة قليلة من الموظفين في القطاع األمني. ورغم ذلك،  االمتيازات على كبار الضباط وذوي الرتب العالية، والذين يشكلون نس
تشكل هذه المعطيات مدخاًل مهمًا لصانع القرار الفلسطيني للتدخل والبحث عن مجاالت الترشيد الممكنة في مجال النفقات 

 
 األساسي.من القانون   84المادة  8
، سلسلة القانون واألمن، اإلطار القانوني الناظم لقطاع األمن في فلسطين، " دراسة تحليلية للتشريعات  2009معهد الحقوق،  البرغوثي، معين،  9

 .11"، ص 1994الصادرة بعد العام 
يز اإلدارة الرشيييييييييييدة لقطاع األمن في المنطقة  عبد الكريم، نصيييييييييير. ورقة مقدمة في مؤتمر عمان الذي نظمه معهد الحقوق الذي كان بعنوان" تعز  10

 . 2009العربية. أي دور يضطلع به المجتمع المدني". حزيران  
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شيد التي أشرنا التشغيلية في القطاع األمني دون إحداث أي ضرر للقطاعات المستفيدة ودون المساس بالمبادئ األساسية للتر 
 لها في المقدمة. 

 
ــتنتاج  تعتبر الموازنة التشييييغيلية المخصييييصيييية لقطاع األمن مرتفعة نسييييبيًا. كما أن إجراءات الصييييرف والتصييييرف في  :3اسـ

ــس وأدوات الرقابة الداخلية والخارجيةاألموال المخصييييييصيييييية لألمن يشييييييوبها العديد من النواقص والثغرات. وتظل  على   أســ
  وإجراءات الصــــرف، وخصــــوصــــًا المصــــاريف المرتبطة بتوريدات األغذية والمحروقات والمصــــاريف الرأســــمالية،أولويات  

ورغم السييييياسيييية المعلنة للسييييلطة نحو ترشيييييد اإلنفاق والحد من   وتفتح المجال للهدر وإسيييياءة التصييييرف.  ضـــ يفة ومحل جدل
لقطاعات المختلفة، وخصـــوصـــًا قطاع األمن، وبنود  طريقة تعامل الحكومة في إعداد وتخصـــيص الموازنات لالنفقات، فإن  

. التوجهات التقشييفية للحكومة ال زالت تطر  الموازنة  اإلنفاق المتعددة ال يدعم التوجه العام للسـلطة الرامي لترشـيد اإلنفاق
 التشغيلية كرقم تجميعي دون بنود تفصيلية توضح ماهية اإلنفاق في هذا المجال.

 
لى قوائم التشكيالت المعتمدة بالتعيينات على أساس العقود لشغل وظائف جديدة أو لتأمين  استمرار حالة التحايل ع ✓

 عقد(.    1,610رواتب مبالغ فيها )حيث يبلغ عدد الموظفين المعينيين بعقود خاصة 

المنافسة،  مكانية للتقشف في اإلنفاق على العقود من خالل الحد من االستثناءات في التعيين وااللتزام بأساس الحاجة و إ ✓
     إتباع أساس التدوير في عقود العمل وجعلها فعال مؤقتة. و 
  وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثالث سنوات ✓
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 المساعدات االجتماعية 3.3
 

األوضاع  في ظل    .من النفقات العامة  %9.1  ما نسبته  2020نهاية العام    شكلت نفقات وزارة الشؤون االجتماعية حتى
االقتصادية   المؤشرات  غالبية  تراجع  من  عليها  ترتب  وما  الفلسطينيون،  يعانيها  التي  الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية 
واالجتماعية، وانتشار ظواهر اجتماعية كالفقر والبطالة، كان ال بد من تعاظم الدور االجتماعي للسلطة الفلسطينية للحفاظ  

المتطلبات األساسية لشريحة واسعة من األسر الفلسطينية القابعة تحت خا الفقر. ودرجت   على التوازن االجتماعي وتوفير
العادة على تخصيص مبالغ ضخمة في الموازنة العامة تحت مسمى المساعدات االجتماعية لألسر المحتاجة والتي تديرها 

الشهداء   المخصصة ألسر  المبالغ  بالطبع  لها  االجتماعية. يضاف  الشؤون  واألسرى من خالل مؤسسات  وزارة  والجرحى 
 حكومية أخرى.

 
نركز في هذا الجزء من التقرير على بند المسييياعدات النقدية الذي يندرج تحت إشيييراف وإدارة وزارة الشيييؤون االجتماعية نظرًا 
ألهميته ودوره االجتماعي من جهة، إضييييييافة إلى الرغبة في دراسيييييية آلية تقديم هذه المسيييييياعدات والبحث في إمكانية ترشيييييييد 

طبع بحجم ونوعية المسياعدات المقدمة لألسير المحتاجة إذ يوجد توجه صيريح لدى  النفقات في هذا الجانب دون المسياس بال
 والمهمشييية بالرغم من األزمة المالية  الفقيرةاإلنفاق مخصيييصيييات األسييير    وتقليصيشيييمل التقشيييف  بأن ال   الفلسيييطينيةالحكومة 

ي أعداد األسيير المسييتفيدة من برامج التي تعانيها الحكومة. وتظهر نتائج هذا التوجه بوضييو  من خالل الزيادة المضييطردة ف
، ووصيلت لحوالي  2013آالف أسيرة مع نهاية العام    110لتبلغ  2009ألف أسيرة في العام   106المسياعدة، حيث ارتفع من  

 . 2014ألف أسرة بنهاية العام  119
 

نع الحركةذ مما أدى  إضيييييافة إلى ذلك فقد ترتب على جائحة كورونا إعالن حالة الطوارئ في فلسيييييطين، وفرض اإلغالق وم
إلى خسيائر كبيرة لكثير من القطاعات االقتصيادية، وفقدان عدد من العاملين لمصيدر دخلهم سييما الذين يعملون بدون عقود 
عمل، أو عمال المياومة، أو تسيييييريح بعض العمال بسيييييبب إغالق بعض المنشييييي ت، إضيييييافة إلى تزايد أعداد األسييييير الفقيرة،  

ألف أسييييييييييييييرة من مرحلية خا الفقر إلى ميا دون خا الفقر،   53مية والمهمشيييييييييييييية. فقيد انتقليت وكيذليك تضييييييييييييييرر الفئيات المحرو 
وأصييييييييييبحت في حالة انكشيييييييييياف نتيجة التراجع االقتصييييييييييادي )عامالت حضييييييييييانات، رياض أطفال، عمال مياومة في قطاع 

إيواء النسيييييييياء  السييييييييياحة، وعمال في بعض المهن الحرة(، إضييييييييافة إلى ذوي االحتياجات الخاصيييييييية، وكبار السيييييييين، ومراكز
 وكانألف أسرة،   423  إلىألف أسرة    276 من  الفقيرة األسر عدد زيادة إلىأدت عمليًا  كورونا أي أن جائحة.  11المعنفات
ة  بنسيييييب) أسيييييرةآالف   206  إلى أسيييييرة ألف  96  من الفقيرة األسييييير  عدد ارتفع حيث الغربية الضيييييفة في جلياً  النسيييييبي األثر
وضيو  . 12%(21ة نسيب)ب سيرةألف أ  217  إلى أسيرةألف    180 من الفقيرة األسير عدد تزايد فقد غزة قطاع%. أما في 114

أن الفئات المسيييييتفيدة من برامج الدعم هي فئات اجتماعية مهمشييييية أو أسييييير فقيرة أو فئات اجتماعية أخرى كأسييييير الشيييييهداء 
اجتماعيًا تخفيض الدعم في تلك المجاالت. ولكن، هل والجرحى واألسيييييييرى. وظاهريًا، يبدو من غير المنصيييييييف أو المقبول 

الوضييييع مثالي، وهل يمكن اإلصييييال  دون المسيييياس بالفئات المسييييتحقة، وبما يقود بالنتيجة إلى ترشيييييد اإلنفاق في الصييييرف  
 لهذه المجاالت؟؟ هذا ما نحاول اإلجابة عليه فيما تبقى من هذا الجزء.

 
المراقب االقتصادي ملحق خاح: تقييم أولي لآلثار المحتملة على االقتصاد  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، وآخرون:    11

 . 2020فلسطين.   –رام هللا  في الضفة ال ربية. 19 –الفلسطيني لتفشي وباء حوفيد 
 . 2023-2021االجتماعية  للتنمية القطاعية : االستراتيجية 2023-2021للتنمية  الوطنية  الخطة/ الوزراء رئيس  مكتب 12
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د من برامج المسيييييييييييياعدات االجتماعية تندرج في غالبيتها تحت اإلدارة العامة لمكافحة تقدم وزارة الشييييييييييييؤون االجتماعية العدي
ــاعدات النقدية( 1الفقر. وأهم هذه البرامج:   )التحويالت النقدية( والذي توفر فيه الوزارة مسييييييييييياعدات وإعانات  برنامج المســـــ

كل ثالثة أشييييييييييهر. تبلغ قيمة المسيييييييييياعدات اجتماعية للفئات المحتاجة من المجتمع حيث يتم صييييييييييرف مبلغ مالي لكل حالة  
مليون شييييكل في العام تصيييرف على أربع دفعات )دفعة كل ثالثة أشيييهر بمبلغ يصيييل   328المادية في هذا البرنامج حوالي  

% من هذا المبلغ بينما يغطي االتحاد األوروبي والبنك الدولي  56مليون شييييييكل(. تقوم الحكومة بتغطية ما نسيييييبته    82إلى  
، وهو يوفر إعانات مالية للحاالت الطارئة بحيث يتم صيرف مبلغ يتراو  ما برنامج المسـاعدات الطارئة(  2 لمتبقية.النسيبة ا
مليون   0.5ماليين شيييكل في العام بواقع   6شيييكل حسييب الحالة. وتبلغ موازنة هذا البرنامج حوالي    4000إلى    1000بين 

، والذي يقوم على توفير برنامج التمكين االقتصــــــادي(  3الحكومة.   شيييييييييكل شييييييييهري، ويتم تغطية هذا المبلغ كاماًل من قبل
 األمم وبرنامج للتنمية اإلسييالمي البنك مع آالف دوالر( لألسيير لتنفيذ مشيياريع صييغيرة بالتعاون   10-5قروض تتراو  بين )

 المشييييياريع أهمها التنموية التدخالت من مجموعة خالل من الذات على االعتماد وتعزيز الفقر من اإلنمائي للحد المتحدة
 .13للدخل المدرة الصغيرة

 
ل  2023- 2021في استراتيجيتها    االجتماعية التنميةتبنت وزارة    التنمية إلى  والحماية  اإلغاثة من االنتقال نحو جذري  تحول
    ادر مع إ  االجتماعي، التماسك ولتعزيز والمهمشة الفقيرة للفئات التنموي  الواقع  لتغيير الً متفائ توجهاً  يعكسمما    االجتماعية
ل اللالاالحت استمرار رأسها وعلى  فيها، عملت التي البيئة بها تثقل التي لتحدياتالوزارة  هذا  تبني  أن  إال   للتنمية  مفهوم، 

 وبمؤسساته، وبأفراده بأسره وصموده،   منعته  وتعزيز المجتمع تمكين على تركز مجتمعي تغيير عمليةينطلق من    االجتماعية
 والمنكشفة الفقيرة تالللعائ األساسية والخدمات االجتماعية الحماية توفير الجميع،  حياة نوعية وتعزيز تحسين إلى وتهدف
 والسياسي واالجتماعي االقتصادي   االدماج وتعزيز رعاية إلى باإلضافة الئقة، عمل وفرص كريمة بحياة التمتع من لتمكينها
 .المهمشة للفئات
 

بإلقاء نظرة سيريعة على برنامجي المسياعدات الطارئة وبرنامج التمكين االقتصيادي، يتبين أن المشيكلة الرئيسيية التي يعانيها 
برنامج المسيياعدات الطارئة تتمثل في عدم اسييتدامة مصييادر تمويله، حيث يعتمد بالكامل على التمويل الحكومي، وانخفاض 

جاوز نصيييف مليون شييييكل شيييهريًا. أما برنامج التمكين االقتصيييادي فأهم الم خذ على طريقة  قيمة المخصيييصيييات والتي ال تت
% من إجمالي المسييتفيدين 50إدارته تتمثل في ارتفاع نسييبة األسيير المتخلفة عن سييداد القروض والتي تجاوزت وفقًا للتقارير 

لبرنامج وإعادة تدوير األموال المخصييييصيييية ألسيييير ، مما يعيق توسيييييع دائرة المسييييتفيدين من ا201014من البرنامج منذ العام  
 أخرى محتاجة.

 
فيأتي في إطار رؤية وتوجه ، وهو البرنامج األضييييييييخم الذي تديره وزارة الشييييييييؤون االجتماعية، أما برنامج التحويالت النقدية

الممولين السييييييتفادة أكبر عدد ممكن توحيد إطار المسيييييياعدات النقدية في برنامج موحد ضييييييمن عدد غير محدود من ل الوزارة
لذلك تم .  ولضيييمان عدم وجود ازدواجية صيييرف في بعض الحاالت المسيييتفيدة  ،من األسييير التي تقع تحت خا الفقر الشيييديد

 
 .  2018حزيران  ، 2030متابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ، االستعراض الوطني الطوعي األول  أهداف التنمية المستدامة. دولة فلسطين:  13
  . 2014التقرير السنوي أمان،  14
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)البرنامج الوطني الفلسييييييطيني للحماية االجتماعية(،  ضييييييمن التحويالت النقدية برنامج دمج المسيييييياعدات النقدية تحت إطار
قيام بحملة اسييييتهداف موسييييع إلدخال حاالت "بيغاس" ضييييمن قاعدة بيانات شييييبكة األمان االجتماعي وإصييييال   وتم بالتالي ال

إقرار برنامج التحويالت النقدية من وتم  األسييماء المتكررة باإلضييافة إلى تطوير معادلة احتسييا  الفقر ومعايير االسييتهداف.
ألف   44ألف أسيييرة في غزة، و  75بواقع ) أسيييرةألف    119 يدةالمسيييتفد األسييير . وقد بلغ عد2009العام   مجلس الوزراء في

شيهور. ويتم  3مليون كل   135مليون شييكل، تصيرف بواقع    540أسيرة في الضيفة(. وتبلغ الموازنة اإلجمالية للبرنامج نحو 
بنك الدولي  %(، وال44مليون شيييكل، واالتحاد األوروبي )  286%( أو ما قيمته  53تمويل هذا البرنامج من خزينة السييلطة )

(3.)% 
 

من خالل تحليل واقع برامج المسييييياعدات االجتماعية، وآلية عملها واإلطار القانوني والمؤسيييييسيييييي الناظم لها، يمكن تسيييييجيل 
 العديد من المالحظات، أهمها:

 
. ويقتصييير اإلطار غيا  تشــريع موحد شــامل وواضــح لتنظيم الشــؤون المتعلقة ببرامج المســاعدات االجتماعية ❖

القانوني على أحكام متناثرة يمكن اسيييييييييييييتنباطها من القوانين الفلسيييييييييييييطينية ذات الصيييييييييييييلة كقانون العمل والتأمينات  
االجتماعية وقانون الطفل، وفي مقدمتها بالطبع القانون األسييييياسيييييي الفلسيييييطيني الذي أشيييييار صيييييراحة إلى الحقوق 

وفير متطلبات الحياة األسيييياسييييية من مأكل  األسيييياسييييية التي يتوجب أن يتمتع بها المواطن ومن ضييييمنها الحق في ت
وملبس ومشييييير ، والحقوق المرتبطة بالتعليم والعالج. وتعتمد الوزارة في إدارة عملية تقديم المسييييياعدات على رزمة 
من التعليميات واألنظمية اليداخليية للوزارة. وبيالنتيجية، يظهر ذليك في تعياميل الحكومية مع المسيييييييييييييياعيدات االجتمياعيية  

 ارئة وليست في إطار ونظام ضمان وحماية اجتماعية مقننة ومستدامة.باعتبارها منح ط
 
إذ  غيا  مرج يات وترتيبات مؤســســية واضــحة وشــفافة.ضيييعف قدرة وكفاءة المؤسيييسيييات المزودة للخدمة نتيجة   ❖

يظهر بوضيو  تعدد الجهات المقدمة للمسياعدات االجتماعية، وضيعف التنسييق فيما بينها مما يؤدي إلى ازدواجية  
 المساعدات المقدمة لذات األسرة وحرمان أسر مستحقة بسبب قلة الموارد المالية.  في
 

نتجت  قاعدة البيانات التابعة للوزارة، والخاصة باألسر المستفيدة من برامج الحماية االجتماعية، من ث رات فنية    تعاني
الذي ترتب عليه استمرار صرف المساعدات ألسر عن اإلدخال الخاطئ للبيانات من قبل الباحثين أو مدخلي البيانات، األمر  

طرأ عليها تغييرات من شأنها أن تخفض، أو توقف عنها، المساعدات وتخرجها من دائرة المستفيدين. ويرتبا هذا الخلل في  
فعة المستحقة.  قاعدة البيانات باستمرار االعتماد على الباحثين االجتماعيين الميدانيين في تحديد الفئات المستهدفة وقيمة المن

وبالتالي استمرار خضوع قرار حصول، أو عدم حصول، األسرة على المساعدة على ما يرتئيه أو يقرره الباحث الميداني.  
ويخضع برنامج المساعدات آلليات تدقيق من قبل الممولين )البنك الدولي واالتحاد األوروبي( عبر أخذ عينات من األسر  

. األمر الذي يستدعي تركيز أكبر على  15البنك الدولي إلى وجود بعض الثغرات في التطبيق المستفيدة. وأشار أحد تقارير  
 األساليب واألدوات المتبعة في تحديد وتحديث البيانات وإدخالها في النظام المحوسب. 

 

 

 . 2013التقرير السنوي، أمان،  15
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أن الوضع  ، إال عملية الدفع تتم في الضيفة الغربية من خالل إيداع المبالغ مباشيرة في حسيابات المسيتفيدينرغم أن   ❖
ليتم توزيعها بعد  عملية الدفع تتم من خالل مقر وزارة الشؤون االجتماعية،قطاع غزة، حيث ال تزال  مختلف في  

  ذلك على المديريات التي بدورها تقوم بتسيييليم الشييييكات للمسيييتفيدين الذين يتجهون بعدها للبنو  لصيييرف شييييكاتهم. 
جال واسييييعًا للفسيييياد اإلداري والمالي، وإسيييياءة اسييييتغالل السييييلطة  ومن شييييأن اسييييتمرار العمل بهذه اآللية أن يتر  الم
 فتح حسابات بنكية في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.والنفوذ داخل تلك المديريات. وال بد من اإلسراع في 

 
 الحمايةأنظمة الرقابة والمتابعة والتقييم على مجمل تدخالت    تعانيوفقًا إلسيييتراتيجية قطاع الحماية االجتماعية،  ❖

ويؤدي ذليك بيالنتيجية إلى   .، سييييييييييييييواء المقيدمية من الحكومية أو من الجهيات األخرى اعـية من ضـــــــــ ف ـعاماالجتـم
إضييييعاف المسيييياءلة والشييييفافية في سييييير العمل وتقييم ومتابعة األداء. كما يؤثر بالسييييلب على كفاءة وفاعلية األداء 

 والبرامج. 

 
 
 
 

تحظى برامج المساعدات االجتماعية المقدمة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بتمويل كبير من موازنة  :  4 استنتاج
السييييلطة. وتسييييتفيد شييييرائح كثيرة ومتنوعة من تلك البرامج. ومن غير المقبول اجتماعيًا أن يتم اسييييتهداف هذه البرامج 

بأحد أهم مصيادر تمويل االحتياجات األسياسيية  بسيياسيات التقشيف والترشييد لما لذلك من أثر سيلبي ملحوظ، ومسياس  
 لألسر المحتاجة. 

لكن، يمكن إيجاد تسيويات وتوليفات مرضيية وعملية تسيهم في المحافظة على التوازن المطلو  بين أصيحا  التوجه  
عدات  الرامي لترشيييد النفقات من جانب، والمتمسييكين بمبادئ وتوجهات المسييؤولية االجتماعية والبعد اإلنسيياني للمسييا

االجتماعية من جانب آخر. والمدخل الرئيسييييييييي لضييييييييمان نجاعة التسييييييييويات المطروحة في تحقيق التوازن المطلو  
ينبغي التفكير جيدييا و يكمن في معيالجية الثغرات ومواطن الخليل التي تعتري منظومية اليدعم واإلعيانيات االجتمياعيية.  

 عبر: في زيادة كفاءة برامج المساعدات االجتماعية
 إلطار القانوني الناظم لبرامج المساعدات االجتماعية.إيجاد ا -
 وضع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمل أطقم ومديريات الوزارة، وااللتزام بتطبيقها. -

 رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية واألهلية المحلية والدولية المزودة والممولة. -

بما يضييمن تقليل األخطاء والثغرات الناتجة عن   المنوط بها إدارة وتنفيذ هذه البرامجتطوير الموارد البشييرية  -
 الممارسات السلبية واألخطاء البشرية، ويعزز أتمتة اإلجراءات في هذا المجال.

والخارجية  تعزيز انتشييييييار أسييييييس وتطبيقات المسيييييياءلة والنزاهة والشييييييفافية عبر تفعيل آليات الرقابة الداخلية   -
 والمشاركة المجتمعية في مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الحماية االجتماعية.

 .تفعيل قرار الحد االدنى لألجور وتفعيل الرقابة على التنفيذ -
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 سلطة الطاقة و )صافي اإلقراض( 3.4

 
إيرادات التي تخصيييمها إسيييرائيل من المبالغ بأنه صيييافي   ،(net lending) صيييافي اإلقراض  المحلية والدوليةُتعرف التقارير  

لكهرباء والمياه للبلديات ولشيييييركات للخدمات الصيييييحية وا  اإلسيييييرائيلية المزودة للمؤسيييييسييييياتالمقاصييييية لتسيييييوية ديون مسيييييتحقة 
 في الضفة وغزة.   وجهات التوزيع الفلسطينية

 
 ءأثمان الكهربا  3.4.1

ــلطةبدأت ظاهرة تسييييييديد السييييييلطة الفلسييييييطينية ثمن الكهرباء والمياه عن البلديات والمواطنين  ــأة الســ تخلف بسييييييبب  منذ نشــ
الهيئات المحلية وشييييييييركات توزيع الكهرباء ومصييييييييالح المياه في الضييييييييفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه 

بتفويض  1997لخصيم هذه المبالغ من أموال المقاصية بدأ في العام   ترتيبات رسـمية. إال أن وضيع  لصيالح الجهات الموردة
وزير المالية الفلسييييطينية آنذا  الحكومة اإلسييييرائيلية خصييييم هذه المبالغ من أموال المقاصيييية. وكانت هذه الخصييييومات تعالج 

ولكن بند صــــافي اإلقراض .  16كز الصيييييرف ذات الصيييييلةبطريقة محاسيييييبية مخالفة للقانون وتظهر بأنها نفقات للوزارات ومرا
  مليون دوالر. 173. وحانت قيمته في حينه 2003ظهر ألول مرة حبند مستقل في موازنة السلطة عام 

 
وحتى  2003طرأت تطورات مهمة على بند صييافي اإلقراض، حيث أصييبح يشييكل بندًا رئيسيييًا في موازنة السييلطة منذ العام  

ــى في العام لبند ارتفاعات متتالية في السيييينوات الالحقة. وبلغ اللحظة. وشييييهد هذا ا بعيد االنقسييييام عندما  2007حدج األقصـ
 % من النفقات العامة.18.6مليون دوالر، أو ما نسبته  535وصل إلى 

 
ونظرًا لألزمة المالية التي تعانيها السييييلطة، وعدم وجود مبررات قانونية وأخالقية السييييتمرار تسييييديد السييييلطة ألثمان الخدمات 

ــافي للعمل على    والترتيبات  راءاتاإلججملة من السيييييييييييلطة الفلسيييييييييييطينية عن البلديات والمواطنين، اتخذت   خفض قيمة صـــــ
سييييييييييتثمار فيه وتوفير  إصييييييييييدار قرار بقانون لتنظيم قطاع الكهرباء من أجل تطوير هذا القطاع وتشييييييييييجيع اال . إذ تماإلقراض

مجلس تنظيم قطاع " موجب القانون بونشيييييأ  .2009عام  بأسيييييعار معقولة، وذلك في شيييييهر نيسيييييان ينسيييييتهلكملاالطاقة لكافة  
كميا تم تكثيف  انيب مراجعية واقترا  تعرفية عيادلية للكهربياء. نيا بيه مهيام مراقبية كيل ميا يتعلق بيالقطياع، إلى جيأاليذي   "الكهربياء

بدأت أجهزة السييييييييلطة الوطنية بتقديم المسيييييييياعدة لموزعي تلك السييييييييلع،  و تركيب عدادات الدفع المسييييييييبق في بعض المناطق. 
لى  وتمكينهم من تحصييييل ديونهم المتراكمة على المشيييتركين. وكان من ضيييمن تلك اإلجراءات اشيييتراط حصيييول المواطنين ع

شييييهادة براءة ذمة من موزعي الكهرباء والمياه للضييييغا على غير المسييييددين لفواتيرهم ذات العالقة لتسييييديد فواتيرهم وديونهم 
 .للشركات والمصالح الموزعة

 
وقعييييت سيييييلطة الطاقيييية فيييييي كييييل مييييين غييييزة ورام هللا اتفاقيييييًا تلتييييزم بموجبيييييه شييييركة توزييييييع الكهربيييياء فيييييي  2011وفييييي نيسيييييان 

مالييييييين دوالر شيييييهريًا(. لكييييين هيييييذه  4م تحصييييييله مييييين أثميييييان الكهربييييياء لخزينييييية السيييييلطة الفلسيييييطينية )غيييييزة بتورييييييد ميييييا ييييييت
التفاهمييييييات توقفييييييت بعييييييد أشييييييهر محييييييدودة فييييييي ظييييييل اتجيييييياه الحكوميييييية فييييييي غييييييزة لالعتميييييياد علييييييى الوقييييييود المصييييييري عبيييييير 

أبرمييييت سييييلطة كمييييا  ية.بييييدء تييييدفق الوقييييود القطييييري إلييييى قطيييياع غييييزة لتشييييغيل محطيييية الكهربيييياء الفلسييييطيناألنفيييياق، إضييييافة ل

 

 .2015؟؟ ماس، معضلة صافي اإلقراض .. إلى أين، 3جلسة طاولة مستديرة رقم  16
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الطاقييييية فيييييي رام هللا ميييييؤخرًا اتفاقيييييًا ميييييع نظيرتهيييييا فيييييي قطييييياع غيييييزة يقضيييييي باسيييييتيراد الوقيييييود لمحطييييية تولييييييد الكهربييييياء مييييين 
شيييييييكل للتيييييير، مييييييع  3"، والبالغيييييية قيمتهييييييا إسييييييرائيل، علييييييى أن يييييييتم إعفيييييياء هييييييذا الوقييييييود بشييييييكل كامييييييل ميييييين ضييييييريبة "البلييييييو

اإلبقييييياء عليييييى ضيييييريبة القيمييييية المضيييييافة. أي أن ييييييتم تخفييييييض تكلفييييية لتييييير الوقيييييود عليييييى محطييييية تولييييييد الكهربييييياء بحيييييوالي 
الثلييييث. لكييييين الحقييييًا ليييييذلك، عييييادت الحكومييييية الفلسييييطينية فيييييي رام هللا وأعلنييييت خفيييييض قيميييية اإلعفييييياء علييييى ضيييييريبة البليييييو 

جعييييية ذليييييك إليييييى األسيييييبا  المتعللقييييية باألزمييييية الماليييييية الخانقييييية التيييييي تواجههيييييا. وعليييييى % فقيييييا، مر 50% إليييييى 100مييييين 
شيييييكل، األميييير الييييذي لييييم  5.7إثيييير القييييرار الجديييييد، ارتفعييييت تكلفيييية لتيييير الوقييييود علييييى محطيييية التوليييييد الكهربيييياء إلييييى نحييييو 

 تقبل به السلطات في غزة، مما أدى إلى تجميد االتفاق. 
 

في قطاع غزة.   %30  ، وإلى نحو%85  في ارتفاع نسيبة التحصييل في الضيفة الغربية إلى جراءاتإلاأسيهمت هذه بالنتيجة، 
في العام  دوالرمليون   264لتصييييل إلى   2007قراض بشييييكل متسييييارع منذ العام  إلتخفيض نفقات صييييافي ا  وانعكس ذلك في

لهما أعالج بين الجهات   مليون دوالر )إثر االتفاقين المشـــــار 139لتبله    2011تحقق أدنى مســـــتوى في العام  و ، 2010
 2014. ثم عاود االرتفاع ولكن بشيكل محدود في السينوات الالحقة، واسيتقر في العام  ذات الصـلة في حل من الضـفة وغزة(

 (.4% من إجمالي النفقات العامة )انظر الجدول 8مليون دوالر، أو ما نسبته  287ليبلغ 
 

مليون شييييكل  100مليون شييييكل، بانخفاض قدره  800اإلقراض بمبلغ  فقدرت الموازنة صيييافي   ،2021أما في موازنة العام 
مليون   1166واليذي تجياوز المقيدر وبلغ    2020، وانخفياض آخر عن المتحقق فعال خالل العيام 2020عن المقيدر في العيام

% 78نسبته مليون شيكل، أو ما  626شيكل. وباستعراض المتحقق فعال خالل النصف األول من العام الحالي، والذي بلغ 
من المقدر، يمكن لنا التوقع بحجم االنحراف والزيادة المتوقعة في بند صيييييييييييييافي اإلقراض. إذ تدل المؤشيييييييييييييرات على إمكانية 

 .2021مليون شيكل حتى نهاية العام  1,200تجاوزه لمستوى 
 

 ( 2021-2003(: تطور صافي اإلقراض ونسبته من النفقات العامة للفترة )4جدول )

 النفقات العامة صافي اإلقراض السنة
 النسبة  من 
 النفقات العامة

 

2003 173 1,635 10.6%  
2004 157 1,528 10.3%  
2005 344 2,281 15.1%  
2006 376 1,707 22.0%  
2007 535 2,877 18.6%  
2008 447 3,488 12.8%  
2009 374 3,376 11.1%  
2010 264 3,200 8.2%  
2011 139 3,255 4.3%  
2012 277 3,255 8.5%  
2013 211 3,419 6.2%  
2014 287 3,606 8.0%  
2015 1169 15,673 7.5 %  
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2016 1029 16,460 6.3 %  

2017 960 15,995 6.0 %  

2018 967 14,829 6.5 %  

2019 1138 16,674 6.8 %  

2020 1166 16493 7.1 %  

6/2021 626 8,020 7.8 %  

 .  2015المصدر: ورقة خلفية لطاولة مستديرة، معهد ماس،               
 http://www.pmof.ps/pmof/index.phpالتقارير الشهرية الموقع اإللكتروني لوزارة المالية:                

  
رغم المعطيات واإلشـارات السـابقة إلى مكونات صـافي اإلقراض وتطور قيمته، تبرز تسـا الت مهمة عن البنود التفصـيلية 

 في صافي اإلقراض، وسبل تخفيضه والحد من هدر األموال العامة وترشيد اإلنفاق. 
 

هنا  غموضييا يكتنف مصييطلح صييافي   "أن  إلى  17األهلي لدعم شييفافية الموازنة لفريقتقرير مفصييل ل  في هذا الصييدد، أشييار
من الضييروري معرفة بنود وتفصيييالت المبالغ المقلدرة لصييافي اإلقراض، وذلك لضييمان شييفافية الموازنة العامة،  إذ،  اإلقراض

الفعلي يفوق المخصيص بكثير كما يظهر في تحليالت الموازنة وذلك من شيأنه اسيتنزاف موازنة السيلطة   اإلنفاقخاصية وأن  
توجد مشيييكلة في بند صيييافي  ..". ويضييييف التقرير "بأنه  قيام الجانب اإلسيييرائيلي من اقتطاع أموال المقاصييية منهالفلسيييطينية ل
  أرقاميتعلق بمبدأ الشفافية، حيث ال توجد تفصيالت عنه سوى    األولفي الموازنة العامة، وهذه المشكلة من شقين،   اإلقراض

ماء رغم   يتعلق بكم االنحراف الكبير فيه عن المخطا وعن السيييينة الماضييييية،   اآلخروحسيييياسييييية هذا البند، والشييييق    أهميةصييييل
 %".30إلى ، بنسبة وصلت 2020من المخطا له في العام اعلي إنفاقوالذي بلغ 

 
إلى أن صييافي  18ولكن بعض التقارير المحلية والدولية تناولت صييافي اإلقراض بشيييء من التفصيييل. إذ أشييار أحد التقارير

% أثمان 11% لتسديد فاتورة الكهرباء نيابة عن البلديات الفلسطينية في الضفة وغزة،  76اإلقراض يتكون من البنود التالية:  
% مقابل تسييييييديد فاتورة العالج الخارجي للمرضييييييى الفلسييييييطينيين 11مياه تسييييييتهلك في األراضييييييي الفلسييييييطينية، إضييييييافة إلى  

% مدفوعات للجانب اإلسييرائيلي نظير خدمات الصييرف  2لسييطينية للمسييتشييفيات اإلسييرائيلية. والمحولين من وزارة الصييحة الف
 الصحي ومصاريف لحسا  وزارة الزراعة الفلسطينية.

 
ــأته وتطورج. ــبا  نشــ ــافي اإلقراض، ال بد من مزيد من البحث في أســ ــبل العالج والتعامل مع صــ فمن  من أجل معرفة ســ

زود بالكهرباء التي تدفعها السيييييلطة الفلسيييييطينية نيابة عن البلديات في كل من الضيييييفة وغزة خالل تعريفه يظهر أن فاتورة الت
% من صيييييييافي اإلقراض. وهذا يسيييييييتدعي البحث في واقع قطاع 76هو المسيييييييبب الرئيسيييييييي لوجود هذا البند، وتشيييييييكل نحو 

يات لتسييييييديد أثمان الكهرباء بنفسييييييها،  الكهرباء في المناطق الفلسييييييطينية، وكيف تتكون هذه المصيييييياريف ولماذا ال تبادر البلد
 خصوصًا أنها تقوم بتحصيل تلك األثمان من المستهلكين؟؟

 

 
 . 2012فلسطينية في المرحلة القادمة. أمان،  رؤية الفريق األهلي لدعم الشفافية للسياسة المالية للسلطة الوطنية ال 17

18   “Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism (PEGASE) 

Programmes of Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority (2011-2013)” 2nd Draft Final 

Report, March 2015 



 6/10/2021  اسزيع أو االقتب مسودة غير قابلية للنشر أو التو 
 

30 

 

% 86المنيييييياطق الفلسييييييطينية تتييييييزود باحتياجاتهييييييا ميييييين الطاقيييييية الكهربائييييييية ميييييين إسييييييرائيل )بنسييييييبة تجييييييدر اإلشييييييارة إلييييييى أن 
غيييييير محكيييييوم مييييين إسيييييرائيل  وحتيييييى اللحظييييية، فيييييإن التيييييزود بالكهربييييياء. 19نقطييييية ربيييييا 230مييييين خيييييالل  (اإلجمييييياليمييييين 

لمحلييييية وشييييركات توزيييييع باتفاقييييية شييييراء مييييا بييييين السييييلطة الوطنييييية وإسييييرائيل وإنمييييا ميييين خييييالل عقييييود ثنائييييية بييييين الهيئييييات ا
 الكهرباء المنفردة وبين شركة الكهرباء الُقطرية اإلسرائيلية.

 
%( وتوليد كهرباء محليا في محطة توليد كهرباء غزة 4.5يتم اسيتيراد كميات محدودة من مصير واألردن ) إضيافة إلى ذلك، 

اد الكهرباء من إسييييرائيل ومن الدول المجاورة  %( من مشييييتقات النفا المسييييتوردة من إسييييرائيل. وتتراو  فاتورة اسييييتير 10)نحو 
نقطة(، واهتراء شيييييييييييبكة  230وكنتيجة لتعدد نقاط الربا في الضيييييييييييفة الغربية ) .20مليون دوالر سييييييييييينوياً  500إلى   400بين 

% من إجمالي الكهرباء المشييييييييتراه للمناطق الفلسييييييييطينية. وهذه النسييييييييبة 24التمديدات، فإن نسييييييييبة الفاقد الفني بلغت حوالي  
لكبيرة، يدفع الفلسيطينيون ثمنها رغم عدم اسيتهالكها. وتتحمل السيلطة الفلسيطينية بالتأكيد دفع ثمن هذا الفاقد، حيث ترفض ا

وتقل نسييييبة الفاقد في الدول المجاورة عن نظيرتها في فلسييييطين بشييييكل ملحوظ، البلديات وشييييركات التوزيع تحمل مسييييؤوليته. 
 %.6.5%، وفي إسرائيل 14حيث بلغت في األردن 

 
ومن المهم التنويه أيضييييييييييًا بأن غالبية المشييييييييييتركين في مخيمات الالجئين في الضييييييييييفة الغربية ال يسييييييييييددون أثمان الكهرباء  

. ورغم 21المسييييتهلكة. وأن السييييلطة تعهدت لشييييركات التوزيع بتسييييديد هذه األثمان، مما يسيييياهم في زيادة بند صييييافي اإلقراض
الكهرباء من المشيتركين في الضيفة الغربية، إال أنها أحيانًا تنفق األموال المحصيلة    تحصييل البلديات الجزء األكبر من أثمان

بتأخر  أو جزء منها في نفقات تشيييييغيلية ومشييييياريع أخرى، وال تسيييييدد فاتورة الكهرباء للمزود اإلسيييييرائيلي. وتبرر البلديات ذلك  
 بشكل شهري. السلطة الفلسطينية، أو امتناعها، عن دفع حصة البلديات من ضريبة األمال  ورسوم المواصالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المنصيييوص عليها في قانون الكهرباء الفلسيييطيني. وتختص شيييركة النقل    شــرحة النقل الوطنية للكهرباءإطالق    2014شيييهد الربع األول من العام   19

في   وفقًا للقانون بنقل الكهرباء من شييييركات التوليد إلى شييييركات التوزيع والمسييييتهلكين، ويسييييتعاض عنها في الوقت الحاضيييير بنقاط الربا المنتشييييرة
 نقطة ربا.  230الضفة الغربية والتي بلغت  

 . 2011(، سلطة الطاقة الفلسطينية، 2013-1120إلستراتيجية القطاعية ) ا 20
 مليون شيقل.  160أشار السيد عمر كتانة إلى أن إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسديد أثمان الكهرباء بلغت نحو   21
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، المكون األكبر لبند صييييييافي قوم السييييييلطة بتسييييييديدها عن البلدياتفاتورة الكهرباء التي ت  تظل  :5اســــتنتاج  
 ، أهمها:باستمرار هذه الظاهرة اإلقراض. وتشتر  عوامل كثيرة  

انتشيار ثقافة عدم تسيديد أثمان الكهرباء بين عدد كبير من المشيتركين في كل من الضيفة وغزة. مما   ❖
 يؤدي إلى انخفاض نسبة األثمان المحصلة من قبل شركات التوزيع.

المحليية وشييييييييييييييركية توزيع الكهربياء في غزة بتحوييل األثميان المحصييييييييييييييلية    عيدم التزام عيدد من الهيئيات ❖
 للسلطة الفلسطينية )في حالة خصم األثمان من أموال المقاصة(.

من الهيئات المحلية في إطار شيركات التوزيع في األراضيي الفلسيطينية، مما    عدد كبير  عدم انضيواء ❖
 تعلقة به.يؤثر سلبًا على تنظيم قطاع الكهرباء وضبا الشؤون الم

زيع، واهتراء الشيييبكات، مما يؤدي  تشيييتت نظام التوزيع في الضيييفة الغربية بين البلديات وشيييركات التو  ❖
لى تدني كفاءة وجودة خدمة الكهرباء، وارتفاع نسبة الفاقد الفني. كما يؤدي ضعف كفاءة نظام الجباية  إ

 الفاقد غير الفني.وعدم تنفيذ القانون لمكافحة سرقات الكهرباء في ارتفاع نسبة  

اسييييتمرار التداعيات واألعباء المترتبة على االنقسييييام السييييياسييييي بين الضييييفة وغزة والذي يلقي بظالله  ❖
 على مختلف جوانب الحياة، ومن بينها قطاع الكهرباء.  

 

 :ويبدو جليًا أن المدخل األساسي لتخفيض بند صافي اإلقراض وترشيد نفقاته يتمثل  
في المناطق الفلســـــطينية. ويمر ذلك عبر االلتزام باإلطار القانوني والمؤســـــســـــي  تنظيم قطاع الكهرباء  •

 الناظم لهذا القطاع.  

ــفة  • ــلة بموضــــوع الكهرباء في حل من الضــ والتوصــــل إلى تفاهمات جدية ودائمة بين الجهات ذات الصــ
 ال ربية وقطاع غزة، تضمن انتظام واستمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة. 

عدم تضــــــرر األســــــر الفقيرة بتلك التفاهمات، والحد من األعباء المالية التي تتحملها الموازنة    ومراعاة •
 العامة في هذا المجال. 

ــديد أثمان الكهرباء،  • ــرحات التوزيع والهيئات المحلية بتسـ ــترحين وشـ يظهر من المعطيات أن التزام المشـ
 واألكثر تأثيرًا في هذا السياق. عبر استخدام نظام عدادات الدفع المسبق، هو العامل األبرز

ــبكات الحالية لخفض الفاقد الفني. وال بد أن تترافق   • وتخصــــــيص الموازنات الالزمة إلعادة تأهيل الشــــ
ــتحقة لها،  ــوم المسـ ــرائب والرسـ ــة الهيئات المحلية من الضـ ــلطة بتحويل حصـ هذج اإلجراءات بالتزام السـ

لة للمزود اإلسـرائيلي وعدم مراكمة الديون في مجال وبما يشـجع تلك الهيئات في تحويل األثمان المحصـ
 الكهرباء.
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 وزارة الصحة )نظام التأمين الصحي والتحويالت الطبية( 3.5
 

تسيتقبل المؤسيسيات الطبية الخاصية واألهلية الحاالت المرضيية بموجب التحويالت الداخلية، ويشيمل ذلك مسيتشيفيات القدس 
المسييتشييفيات اإلسييرائيلية هي المسييتقبل األسيياسييي للحاالت المرضييية، حيث اسييتحوذت على ما  الشييرقية. أما في الخارج، فإن  

% من التحويالت الخارجية. يضييياف لها المؤسيييسيييات الطبية في كل من 75% من التحويالت الطبية الكلية، و10.4نسيييبته 
 .2016مصر واألردن كان ذلك حتى العام 

 
 تليها التكاليف، من األكبر النسييييييبة على الغربية الضييييييفة مسييييييتشييييييفياتد حازت ثم حدث تطورات إيجابية في هذا المجال فق

 غزة قطاع في المسيتشيفيات وأما.  األخضير الخا داخل ئيليةااإلسير  والمسيتشيفيات  الشيرقية، القدس في الفلسيطينية المسيتشيفيات

 قد الغربية الضييفة في المسييتشييفيات حصيية أن الالفت ومن. التحويالت تكاليف مجمل من%  5  تتجاوز ال متدنية حصيية على

م  وعا  2013 عام بين% 38% إلى  27ى  مسييتو  من مئوية، نقاط 10 من بأكثر  السييابقة السيينوات خالل تدريجي بشييكل ارتفعت
 %11.6 ما نسييييبته 2020نهاية العام  شييييكلت نفقات وزارة الصييييحة حتى) 2020% في العام 48.2ثم وصييييلت إلى   2017

 من ،13%  حوالي انخفضيييت والتي ئيليةااإلسييير  المسيييتشيييفيات حصييية حسيييا  على الزيادة ههذ وتأتي(.  من النفقات العامة
 الصيييحة رةاوز  تبنى الى االنخفاض هذا ويعودذ  2020% فقا في العام 4% ثم وصيييلت إلى نحو 23ى  ل% إ41 مسيييتوى 
 توقيع اإلصيييالحات هذه أبرز ومن. الفلسيييطيني الصيييحي القطاع باتجاه الطبية  التحويالت في والترشييييد التوطين سيييياسيييات
 .22الطبية التحويالت وتدقيقمراجعة ال وحدة دور وتفعيل المحلية المستشفيات مع خصوصا خدمةراء ش اتفاقيات

 

 (2020-2013إليها ) المحولة الجهة بحسب التحويالت لتكاليف النسبي التوزيع: 6جدول  
 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الجهة المحول إليها

 % 7.4 % 4.3 % 2.6 % 2.1 % 1.9 % 1.2 % 1.4 قطاع غزة 
 % 48.2 % 35.0 % 38.2 % 36.6 % 34.4 % 28.7 % 27 الضفة الغربية ما عدا القدس الشرقية 

 % 37.4 % 31.7 % 32.9 % 34.1 % 30.8 % 26.6 % 30.2 القدس الشرقية 
 % 3.9 % 28.4 % 26.3 % 27.2 % 33.0 % 43.6 % 41.4 المستشفيات اإلسرائيلية

 % 3.1 % 4.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 أخرى )مصر، وتركيا، واألردن( 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 المجموع النسبي

 826 960 876 835 726 800.5 579.3 مجموع اإلنفاق على التحويالت )مليون شيكل(
  –. رام هللا 2020. التقرير الصحي السنوي فلسطين  ةسابق. ووزارة الصحة الفلسطينيالمصدر: فال ، بالل، وآخرون. مرجع  

 فلسطين.
 

يتضيييييح من الجدول السيييييابق التطورات التي طرأت على عدد التحويالت الطبية وكلفتها على خزينة السيييييلطة. ومن المالح  
ألف تحويلة في العام  80وصيييييييييلت إلى نحو   بأن عدد التحويالت الطبية تزايد باسيييييييييتمرار خالل السييييييييينوات السيييييييييابقة إلى أن

 . وقد كلفت هذه التحويالت خزينة السلطة نحو مليار شيكل.2020
الصييييييييادر عن مجلس الوزراء آليات   2006( لســــــنة 11نظام التأمين الصــــــحي والعالج خارج الوزارة رقم )يحدد 

ومتطلبات االسيتفادة من سيلة الخدمات الصيحية التي تقدمها أو توفرها وزارة الصيحة، سيواء في المؤسيسيات الطبية 
 

معهد أبحاث السيييياسيييات االقتصيييادية  .  تقييم القطاع الصــحي الفلســطيني: دراســة تحليلية على المســتوى الكلي(:  2020فال ، بالل، وآخرون )  22
 فلسطين. -الفلسطيني )ماس(. رام هللا
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التابعة لها أو خارج تلك المؤسيييييييسيييييييات )التحويالت الطبية داخل الوطن وفي الخارج(. أحد الشيييييييروط األسييييييياسيييييييية  
ة بالتأمين أن يكون المسيييييتفيد مشيييييتركًا بالتأمين الصيييييحي الحكومي ويدفع للحصيييييول على الخدمة الصيييييحية المغطا

األقساط الشهرية. وفي هذا الصدد، فإن جميع سكان قطاع غزة يتمتعون بالخدمات المشمولة في التأمين رغم أنهم 
ز في . األمر الذي يؤدي إلى نشيوء عج2007معفون من دفع أقسياط التأمين بموجب قرار رئاسيي صيدر في العام  

تمويل النفقات الصيييييحية الحكومية وتدن مسيييييتوى الخدمة في القطاع الصيييييحي الحكومي، ويدفع وزارة الصيييييحة إلى  
 زيادة استخدام التحويالت الطبية خارج المراكز الصحية التابعة لها.

 
 تحويل الطبيةلجان التتولى دائرتان تابعتان لوزارة الصييييحة الفلسييييطينية مسييييؤولية ملف التحويالت الطبية. أولهما: 

)فرع في الضييييفة وآخر في غزة(. وتتولى لجان التحويل دراسيييية الحاالت المرضييييية المرشييييحة للتحويل خارج الوزارة 
واتخاذ قرار بشييأنها، إضييافة إلى دراسيية الملفات الطبية وفواتير العالج التي تعرض عليها. أما الدائرة الثانية: فهي 

تولى هذه الدائرة تحويل المرضييييى إلى المراكز الصييييحية غير التابعة للوزارة، ". وتدائرة شـــراء الخدمةدائرة العالج "
 سواء داخل فلسطين أو خارجها(. 

 
بالتالي، فإن اإلطار المؤسييييييسييييييي األهم واألكثر تأثيرًا في ملف التحويالت الطبية بداية هو دائرة شييييييراء الخدمة من 

 الخارج. 
 

ك صييييييييالحية مراجعة الملفات الطبية المرشييييييييحة للتحويل لصييييييييالح  من جهة أخرى، فإن دائرة شييييييييراء الخدمة ال تمل
ــكرية ، أو اتخاذ قرار بشيييييأن أحقية الحاالت المرضيييييية بالعالج خارج المؤسيييييسيييييات الصيييييحية  الخدمات الطبية العسـ

الحكومية داخل فلسييييييطين أو خارجها. إذ يقتصيييييير دورها على الوسيييييياطة مع المسييييييتشييييييفيات اإلسييييييرائيلية. أن تكلفة 
بية للمشيييافي اإلسيييرائيلية يتم خصيييمها من موازنة وزارة الصيييحة الفلسيييطينية رغم أن موازنة الخدمات التحويالت الط

الطبية العسييكرية هي ضييمن موازنة المؤسييسيية األمنية، كما أنها تحصييل على رسييوم التأمين الصييحي اإلجباري من 
 .23منتسبي المؤسسة األمنية الفلسطينية

 
فتتولى الدائرة المالية في الوزارة متابعة الفواتير وتدقيقها محاسييبيًا والتأكد من تسييديد  أما فيما يتعلق بالرقابة المالية،  

الفواتير لمزودي الخدمة من القطاع الخاص المحلي والمشييافي الخارجية وفق آليات وقواعد محاسييبية محددة. ومرة 
في الشييؤون الفنية أو إجراءات متابعة  أخرى، تختص إجراءات وعمل الدائرة المالية بالناحية المحاسييبية، وال تتدخل 

ــتطيع الدائرة تتبع وتقييم وتدقيق مدى التزام مزودي الخدمات الطبية ملفات الحاالت المرضيييييية.   وبالتالي، ال تسـ
 باالتفاقات المالية.

 
 

 
 

 
صييمن سييلسييلة تقارير مؤسييسيية   83حر ، جهاد. بيئة النزاهة والشييفافية والمسيياءلة في التحويالت للعالج خارج مؤسييسييات وزارة الصييحة. تقرير رقم  23

 . 2015أمان. آذار 
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عاجلة وشيياملة نظرًا  يشييكل ملف التحويالت الطبية أحد الملفات الشييائكة والمعقدة التي تتطلب حلواًل ومعالجات   :6اسـتنتاج 
لألبعاد والتشييعبات الكثيرة والمتداخلة )المالية واالجتماعية واإلدارية والصييحية....( التي يتسييم بها هذا الملف. ويمكن التوقع 
بحجم التأثير والفارق الذي يمكن أن تحدثه معالجة مواطن الخلل في موضيييييييوع التحويالت الطبية، وانعكاسييييييياتها على تراجع 

 إلقراض من خالل انخفاض فاتورة العالج بالخارج وخصوصًا في المشافي اإلسرائيلية.بند صافي ا
 

ويتضيييح من العرض السيييابق وجود صيييعوبات رئيسيييية تسيييهم في اسيييتمرار الظواهر السيييلبية وضيييعف أسيييس النزاهة والشيييفافية 
 والمساءلة في إدارة التحويالت الطبية. أبرز هذه الصعوبات:

بالنتيجة على جودة وتوفر الخدمات الصيحية المقدمة من المؤسيسيات الطبية التابعة غيا  نظام صيحي شيامل أثر  -
للوزارة. واسيييييتمرار الخلل في تمويل نظام التأمين الصيييييحي عبر اإلعفاء واالسيييييتثناءات للكثيرين من تسيييييديد رسيييييوم 

 التأمين الصحي.

، من خالل التحويالت الطبية اسيييتمرار تدخل جهات ومؤسيييسيييات )غير وزارة الصيييحة( بموضيييوع التحويالت الطبية -
االسييييييييييتثنائية من مكتب رئيس السييييييييييلطة ورئيس الوزراء والخدمات الطبية العسييييييييييكرية. وتدخل بعض المتنفذين في  

 السلطة في هذا الموضوع.

ضييييييييييييعف أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على التحويالت الطبية، وبما ينعكس في اسييييييييييييتمرار تالعب  -
 يلية في فواتير العالج بالخارج.    المشافي اإلسرائ

 

من شيأن اإلصيالحات الشياملة والعاجلة في ملف التحويالت الطبية أن يسيهم في ترشييد اإلنفاق ووقف الهدر في المال العام 
ودعم المؤسييييييسييييييات الطبية المحلية. ويتطلب ذلك تعاون مختلف األطراف والجهات ذات العالقة، وتوفر إرادة وإدارة سييييييليمة 

 لهذا الملف.
 

يمكن للمواطن والمراقب أن يتعاي  مع هذه اإلحصيييييائيات، خصيييييوصيييييًا أنها في األصيييييل تمثل خدمة عامة تقدمها السيييييلطة  
الفلسييييييطينية لمواطنيها تحت تبرير حاجة المريض وعدم توفر اإلمكانيات الطبية في المشييييييافي الحكومية المحلية، والمبررات 

مسييؤولين متنفذين في السييلطة    2014-2-20وكان االئتالف من أجل النزاهة والشييفافية أمان اتهم في  
سييييييييييطينية بالتدخل العتماد قرارات اسييييييييييتثنائية في التحويالت الطبية خارج إطار عمل وأنظمة دائرة الفل

 .التحويالت الطبية، مما تسبب في تضخم فاتورة التحويالت واإلخالل بالمعايير
 

أحالت هيئة مكافحة الفسيييييييياد مؤخرا ملف التحويالت الطبية في وزارة الصييييييييحة في رام هللا للتحقيق وقد  
ايا فسياد وتالعب ورشيا بعد سيلسيلة طويلة من االحتجاجات من قبل مواطنين ومؤسيسيات على  في قضي

 .كيفية التعاطي مع هذا الملف
 

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=149616   
 

 

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=149616
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الجزء. إال أن وجود معطيات وإشييارات، أو شييبهات، تدل على تقصييير أو عبث أو تهاون األخرى التي سييقناها في بداية هذا 
في ملف التحويالت الطبية، يسيتدعي دراسية متأنية لهذا الملف، واسيتكشياف مواطن الخلل والضيعف التي تؤدي إلى ضيعف 

شياملة ولتدخالت عاجلة ومؤثرة في ظل  مسيتوى األداء والكفاءة المهنية في إدارة هذا الملف الحيوي. وتزداد الحاجة لمراجعة
 األزمة المالية الحقيقية التي تعانيها السلطة ومحدودية مواردها االقتصادية والمالية، وتضخم فاتورة التحويالت الطبية.

 
 

 
 
 

 
 االحتياطات المالية 3.5.1

 
 
 
 
 
 
 

مليون شيكل،   100حوالي    2014وبلغ في موازنة    االحتياطات الماليةمن البنود الملفتة للنظر في الموازنة العامة بند بعنوان  
مليون شيييييييييييييييكيل. وهيذا البنيد يمكن فهميه وتبريره في إطيار اإلقرار بوجود نفقيات غير  21نحو   2020وبلغ في موازنية العيام  

السيييييييينة. ولكن ليس من المفهوم من هي الجهة صيييييييياحبة الوالية والصييييييييالحية في   متوقعة ناجمة عن احتياجات طارئة خالل
 تحديد أي الحاالت تندرج تحت عنوان النفقة الطارئة وما هي الشروط الواجب توفرها لتصنيفها كذلك.

 
المجاالت الممكنة للتقشــف أو على األقل لترشــيد  بند النفقات من مخصــص االحتياطات المالية قد يكون احد :6اســتنتاج 
 النفقات.

 
 السياسات الضريبية وتحسين الجباية .4

بالرغم من أهمية التركيز على جانب االنفاق الحكومي لمعالجة االزمات المالية المتالحقة والمزمنة التي تعانيها السلطة  
الفلسيييييييييطينية، إال أن هذا التركيز ينبغي أال ينسيييييييييي صيييييييييانع القرار الفلسيييييييييطيني جانب آخر مهم في للتعامل مع األزمة 

سييييتخدم صييييانعو السييييياسييييات هذه األداة لمعالجة األزمات وتوجيه االقتصيييياد يالمالية. يتمثل ذلك الجانب بااليرادات. إذ  
عبر التحكم بحجم الموارد المالية )زيادة أو نقصيييييانا( من خالل تعديل نسيييييب الضيييييرائب المباشيييييرة أو غير المباشيييييرة أو 

فرض الضييييييييييرائب العامة  كالهما معا وبنسييييييييييب متفاوتة. وهنا ال بد من التذكير دائما بالقاعدة القانونية التي مفادها "أن

إن إسيرائيل تسيرق األموال الفلسيطينية من وزارة الصيحة بشيكل "ممنهج جًدا"، وهنا  إمكانية لوجود "متواطئين"، "
ة بعشيرة بسيب ب الواقع اإلداري المترهل سيابًقا.... وفي حال تم تدقيق الحسيابات المالية للتحويالت الطبية الخاصيل

مليون( دوالر،   1000  -مليون   800أعوام ماضييية، فإن وزارة الصييحة قادرة على إرجاع مبلغ مالي يتراو  بين )
مليوًنا مع أن المبلغ   30نحو   2016األول/ أكتوبر /وكمثال على ذلك، بلغت فاتورة شهر تشرين   إلى خزينتها.

 فروقات وجود إلى البيانات تشيييييرألف." و   400مليوًنا و  11الحقيقي والمطلو  للمسييييتشييييفيات اإلسييييرائيلية هو 
  2016لعام الفعلية التكاليف بلغت فمثال .زرة ا الو تقارير في الموثقة والتكاليف الفعلية التكاليف بين كبيرة
 ".شيكل مليون  440 حوالي التقارير في الموثقة التكاليف بلغت فيما شيكل مليون  876 حوالي
 

أســـامة النجار، مدير عام التحويالت الطبية في وزارة الصـــحة لبرنامج "ســـاعة رمل" الذي تم بثه على تلفزيون وطن. وفال ، بالل  
 وآخرون. مرجع سابق.  
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. أي أن أي تعديل في الصييييييييغ أو النسيييييييب الضيييييييريبية الحالية  24....."والرسيييييييوم، وتعديلها وإلغاؤها، ال يكون إال بقانون 
يتطلب إطارا قانونيا جديدا ُمعداًل. ورغم المقيدات التي تعترض اسييتخدام السييياسيية المالية في الواقع الفلسييطيني، إال أنه 

 به وعدد من التدخالت الممكنة في هذا المجال.يوجد هام  ال بأس  
 

تمتليك الحكومية الفلسييييييييييييييطينيية مجموعية من الخييارات لزييادة إيراداتهيا من أجيل تموييل اإلنفياق الحكومي المتزاييد نتيجية  
 التداعيات االقتصادية لألزمة المالية. ولنكن أكثر تحديدًا، فإن زيادة اإليرادات العامة يتأتى عبر ثالث قنوات:

 
تحسيييييين الجباية الضيييييريبية )المباشيييييرة وغير المباشيييييرة( وخصيييييوصيييييًا من القطاعات التي لم تتضيييييرر نتيجة األزمة   أواًل،

توسيييع القاعدة الضييريبية وشييمولها لقطاعات واسييعة ال تؤدي التزاماتها   الراهنة. ويمكن للحكومة القيام بهذا التدخل عبر
المطلو . في ذات السييييييييياق، يمكن للحكومة فرض نوع جديد من الضييييييييريبة )يمكن الضييييييييريبية، أو ال تؤديها بالشييييييييكل  

تسييميته بضييريبة الثروة(، يطال ثروات الشييركات االحتكارية وأصييحا  الثروات المتراكمة دون اسييتغالل ومسيياهمة فعلية 
،  2009بة في العام اإلسييييييرائيلية في فرض مثل تلك الضييييييري في التنمية. ويمكن في هذا المجال االسييييييتفادة من التجربة

لضييييييييييريبة الدخل   يوالتجربة الجزائرية مؤخرًا في فرض ضييييييييييريبة على الثروة. ويتطلب هذا التدخل تعديل اإلطار القانون
كما يمكن للحكومة توفير موارد مالية إضييافية  واسييتحداث قانون فلسييطيني لضييريبة األمال  بدياًل عن القوانين السييارية.

 .2016وع تسوية األراضي الذي انطلق في العام من خالل المضي قدمًا في مشر 
 

، إلزام كبار المكلفين بتسيييديد التزاماتهم الضيييريبية السييينوية )للعام الحالي على األقل( مقدمًا على شيييكل سيييلف. كما ثانياً 
شييييييجيع  الضييييييريبية والجمركية( التي تتمتع بها المشيييييياريع بموجب قانون ت يمكن تأجيل المزايا )اإلعفاءات واالسييييييتثناءات

 االستثمار الفلسطيني. 
 

السييييييييلطة التنفيذية )اإلدارات الضييييييييريبية، الضييييييييابطة    ت، الحد من التهر  الضييييييييريبي عبر تفعيل وزيادة كفاءة أدواثالثاً 
الجمركية(. إضييييافة إلى إلزام األنشييييطة االقتصييييادية في القطاعات المختلفة باسييييتخدام نظام فوترة مرتبا باإلدارة العامة 

ضمان احتسا  العمليات المالية والحد من التهر  الضريبي. بالتوازي، يمكن إتباع إجراءات من شأنها  لضريبة الدخل ل
 .25ضبا التسر  المالي في العالقة التجارية مع الجانب اإلسرائيلي

 
ثلة شيمول قطاعات واسيعة ضيمن هذا الوعاء. ونذكر في هذا السيياق األمزيادة الوعاء الضـريبي، يمكن للحكومة في مجال 

التالية على الفئات المقصييييودة: )المحامين، األطباء، المهندسييييين، شييييركات توصيييييل الطرود في التجارة االلكترونية المحلية،  
ضريبة الدخل على الصفقات العقارية(. إذ لم تقدم الحكومة أي تعديالت على قانون ضريبة الدخل منذ   أنشطة بيع التجزئة،

بذلت جهدًا بارزا في مجال تحسييييييييين أداء اإلدارات الضييييييييريبية بهدف تحسييييييييين الجباية  ، ولم يظهر أن الحكومة2015العام  
المحلية وتوسييييييييييييع الوعاء الضيييييييييييريبي. وربما من المبرر في الفترة الراهنة فرض ضيييييييييييريبة دخل مرتفعة نسيييييييييييبيًا ومؤقتة على  

 عة في المبيعات واألربا .بل أنها انتعشت وحققت مستويات مرتف ،القطاعات التي لم تتأثر من األزمة االقتصادية

 
 . 1998، قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام  7لمادة  ، ا2003المعدل لعام    األساسي، القانون  88المادة  24
 
25Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting.  

Sep.2018.   
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ــافةرغم الهام  الضيييييييق الذي أتاحه اتفاق باريس االقتصييييييادي للسييييييلطة الفلسييييييطينية  ــبة ال يمة المضــ )نقطتين    لتعديل نســ

% في 17% في فلسييييييطين مقابل 16مئويتين أقل من المفروضيييييية في إسييييييرائيل(، إال أن النسييييييبة الحالية تقل بنقطة واحدة )
ومة اسيتغالل الهام  المتا  لها من خالل فحص تخفيض ضيريبة القيمة المضيافة بمقدار نقطة  إسيرائيل(. وكان يمكن للحك

مئوية. في نفس السييييياق، لم تسييييتفد الحكومة من بعض الصييييالحيات المتضييييمنة في اتفاق باريس االقتصييييادي والتغيرات في 
د المعالجة اإلسيرائيلية للملف )المعفي( من نظام ضيريبة القيمة المضيافة اإلسيرائيلي مثل التوسيع في الملف )الصيفري( واعتما

أجل تحفيز االقتصياد وتخفيف العبء الضيريبي على المكلفين وممارسية سيياسية تمييزية بفرض نسيبة ضيريبة تبدأ من الصيفر  
على السييييلع األسيييياسييييية وتتدرج فيها وصييييواًل للمسييييتويات الحالية للضييييريبة على المنتجات الكمالية. ويمكن تعويض جزء من 

اجع في اإليرادات، الناجم عن تخفيض ضيريبة القيمة المضيافة على بعض السيلع األسياسيية والقطاعات االقتصيادية، من التر 
 خالل زيادة نسبة الضريبة على السلع الكمالية.

 
، حيث ال يوجد لدينا قانون فلسيييييييييييطيني ضـــــــريبة األمال كما لم تتخذ الحكومة التدابير الواجبة في مجال إعادة هيكلة ملف 

عصيري للتعامل مع هذا الملف فيما يتعلق بتعديل أنظمة وعائها الضيريبي ومعدالتها، وكان يمكن أن يسيهم هذا التدخل في 
% من الهيئات 80رفد الخزينة العامة وموازنات الهيئات المحلية بموارد مالية إضيييييييييييييافية. تجدر اإلشيييييييييييييارة إلى أن أكثر من  

هيئات محلية فقا هي الخاضيعة من أصل    107في نظام ضيريبة األمال ، ) المحلية في األراضيي الفلسيطينية غير مشيمولة
 هيئة(. وبالتالي ال تقوم هذه الهيئات بتحصيل ضريبة األمال .  480
 

بذل جهود إضييييافية والتفكير خارج الصييييندوق للتوصييييل إلى حلول معالجة ملف أموال المقاصــة المحتجزة، يمكن في سييييياق  
زمة المتجددة. أبرز المقترحات المطروحة البحث عن وسييا )دولة عربية أو صيديقة أو مؤسيسية غير تقليدية وجذرية لهذه األ

دولية( لتقوم بدور الوسيييا من أجل فك األموال المحتجزة لدى الجانب اإلسييرائيلي. وبالتوازي مع هذه الخطوة يمكن التوصييل  
تنسييق مع الجانب اإلسيرائيلي، ويسياهم في إيجاد إلى حل وسيا، يحاف  الفلسيطينيون على موقفهم السيياسيي القاضيي بوقف ال

حل جزئي لموضيييوع المقاصييية. ويتمثل هذا الحل باسيييتيفاء الحكومة الفلسيييطينية لدفعات مالية على حسيييا  المقاصييية الكلية.  
ة مليون شييييييكل. وبذلك تتمكن الحكومة من تمويل إنفاقها ومعالجة األزمة الراهن 500ويمكن أن تصيييييل الدفعة الشيييييهرية إلى  

 ولو جزئيًا. 
 

في ملف المقاصييية أيضيييًا، يمكن القيام بخطوات مهمة تتمثل في تفكيك وخلخلة بنود أموال المقاصييية وبما يحقق منافع كبيرة  
للموازنة الفلسطينية سواء من خالل الحد من التسر  المالي الذي يفَوت على الفلسطينيين موارد مالية كبيرة بسبب آلية إدارة 

لوزن النسييييييبي للمقاصيييييية في اإليرادات العامة. وبالتدقيق بشييييييكل أعمق في مكونات ملف المقاصيييييية، أو من خالل تخفيض ا
%، الرسيوم الجمركية 25وبنود أموال المقاصية، نجد أنها تتشيكل من ثالثة عناصير رئيسيية: ضيريبة القيمة المضيافة وتشيكل 

التعامل مع هذا الملف لجهة %. هذا التفكيك لبند إيرادات المقاصيية مهم في 30%، الضييرائب على المحروقات  45وتشييكل 
 التفاوض على إعادة تشكيل مركباته ووزنها النسبي واقترا  ما يلزم لتحسين الموقف الفلسطيني في التعامل مع هذا الملف. 

 
%( إليرادات المقاصيية في إجمالي اإليرادات يشييكل عامل ضييغا كبير على  65وهنا يمكن القول بأن الوزن النسييبي الكبير )

الفلسيطيني ويزيد من احتمالية إسياءة اسيتخدام هذا الملف من قبل الجانب اإلسيرائيلي كوسييلة ضيغا اقتصيادية  صيانع القرار
على الفلسيطينيين لتحقيق تنازالت ومرونة سيياسيية. أولى الخطوات المهمة والمطلوبة هي تخفيض األهمية النسيبية للمقاصية 



 6/10/2021  اسزيع أو االقتب مسودة غير قابلية للنشر أو التو 
 

38 

 

% من 30محروقات )القيمة المضيافة وضيريبة البلو( تشيكل ما نسيبته اإليرادات. فإذا علمنا أن الضيرائب على ال في إجمالي
% تقريبًا. 45أموال المقاصيية، فإن اسييتثناءها من المقاصيية سيييؤدي إلى تخفيض فوري في الوزن النسييبي للمقاصيية لتصييبح 
سعار التكلفة ويتطلب ذلك بالضرورة تكثيف الضغوط على إسرائيل الحتسا  مشتريات الجانب الفلسطيني من المحروقات بأ

% على جميع بنود 3)دون ضييييريبتي البلو والقيمة المضييييافة(. وتجدر اإلشييييارة أيضييييًا إلى أن إسييييرائيل تقوم باقتطاع عمولة  
مليون   24% )حوالي  30أموال المقاصييييييية )ومن ضيييييييمنها المحروقات(. ومن شيييييييأن اسيييييييتثناء المحروقات أن يوفر ما قيمته 

 مليون دوالر سنويًا.  70سرائيلية على المقاصة التي تصل ألكثر من دوالر سنويًا( من قيمة االقتطاعات اإل
 

التدخل اآلخر المهم في موضييييييييوع المقاصيييييييية، يتعلق ببنود القيمة المضييييييييافة والجمار . إذ يمكن اقترا  )عن طريق وسيييييييييا 
رصييد الحركة التجارية بين   أوروبي أو الرباعية الدولية( إدخال آليات وبرامج جمركية محوسييبة تعتمد التكنولوجيا الحديثة في

( على الواردات الفلسيييييطينية المباشيييييرة من Bondedالجانبين، وبحيث يتم انجاز عملية التخليص في المناطق الفلسيييييطينية )
العالم الخارجي. ومن شيييييييييييأن هذا اإلجراء أن يحد من التسييييييييييير  المالي الناجم عن عمليات التهريب للمناطق الفلسيييييييييييطينية، 

 جار إسرائيليين لصالح نظرائهم الفلسطينيين.واالستيراد من قبل ت
 

تشيييير العديد من األدبيات إلى التأثير االيجابي لتسيييوية األراضيييي من حيث زيادة فرص الحصيييول على االئتمان المصيييرفي،  
موارد مالية وزيادة االسيتثمار في األراضيي، وارتفاع قيمة األراضيي وزيادة إنتاجيتها إضيافة إلى ما توفره تسيوية األراضيي من 

 2016وتبدو وتيرة االنجاز في مشـــــروع تســـــوية األراضـــــي الذي انطلق في العام .  26للحكومة المركزية والهيئات المحلية
ــكل ملحو  كم مربع، في حين بلغت   2,506.5هيئة محلية بمسييييياحة إجمالية تبلغ   188. إذ يسيييييتهدف المشيييييروع بطيئة بشـ

% من المسييييييتهدف، حتى نهاية 3كم مربع، أو ما نسييييييبته    100وية حوالي  مسيييييياحة األراضييييييي التي تمت عليها أعمال التسيييييي
 .2018النصف األول 

 
للحكومة اتخاذ إجراءات مؤثرة في مجال الحد من تهريب البضيييييييائع من الجانب اإلسيييييييرائيلي. وربما حدت القيود   كذلك يمكن

ية الفلسيييطينية نتيجة وقف التنسييييق، من قدرة اإلضيييافية إلي فرضيييتها سيييلطات االحتالل على تحركات األجهزة الرقابية واألمن
تليك األجهزة من إنجياز مهيامهيا وتوجهياتهيا في الحيد من ظياهرة التهرييب. وربميا يتطليب ذليك توظيف عيدد أكبر من الموظفين 
ب في دوائر الضييييييريبة وجهاز الضييييييابطة الجمركية وتعزيز العمل التكاملي والتنسيييييييق بين الدوائر واألجهزة المعنية. وفي جان

، فإن الحكومة لم تعا هذا 27% من اإليرادات الضييييييييييييريبية40% إلى  30التهر  الضييييييييييييريبي، والذي تقدره الدراسييييييييييييات بين 
الموضيوع حقه في عالج المسيببات وإيجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة. وفي سيياق متصيل، لم يطرأ تقدم في ملف التسير  

 حبيسة األدراج.المالي، وظلت المطالبات الفلسطينية في هذا الملف 
 
 

  

 
 .2019والتحديات المصاحبة لتسوية األراضي وتسجيلها في الضفة الغربية. ماس، حن، حبيب. قراءة في اآلثار المالية واالقتصادية المتوقعة  26
 ، بكدار. 2015الممكنة للحد من التهر  الضريبي، التقرير االقتصادي السنوي    اإلجراءات 27
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 مالحظات ختامية  .5
 

التي تواجه السلطة الفلسطينية هي في جلها أزمة بنيوية تعود لظروف وشروط إنشاء السلطة.    األزمة المالية  أواًل:
ولكن هنا  أسييييييبا  ذاتية أدت إلى تفاقم األزمة وان لم تكن السييييييبب فيها. وعليه فانه من غير المتوقع أن يتم حل 

حاله. ولكم من الممكن الحد من   هذه األزمة بشيييكل جذري طالما بقي المشيييهد السيييياسيييي واألمني القائم حاليا على
تفاقم هذه األزمة والتخفيف من تداعياتها من خالل عدد من اإلصيييالحات المالية، وفي مقدمتها الترشييييد والتقشيييف  
في اإلنفاق. ولكن يجب أن ال يغيب عن البال أن خيار التقشف وحده بالرغم من أهميته العالية هو كافي لمواجهة  

فيجب أن يرافق أي إجراءات تقشيف خطوات إصيالحية أخرى في الشيق الثاني من المعادلة  هذه األزمة ولو جزئيًا.  
  وهو السياسة الضريبية.

 
حتى يحقق التقشيف أهدافه بأقل التكاليف يجب أن يتم في إطار خطة مدروسية ووفق أسيس   متوافق عليها ثانيًا:   

 وطنيًا.  

 

ُتعتبر فياتورة الرواتيب واألجور في القطياع الميدني من أهم بنود اإلنفياق وأكبرهيا ، االنـفاق على ـفاتورة الرواـتب:  ـثالـثاً 
وزنا في النفقات الجارية. وهذا البند هو من البنود المرشييييييييييييييحة للتخفيض في إطار أي خطة تقشييييييييييييييف في اإلنفاق 

معمق لتحديد فيما الحكومي. ولكن هذا البند يحمل الكثير من التفاصيييل والتعقيدات التي بحاجة لتحليل تفصيييلي و 
إذا كان من الممكن تخفيضييييييييييه وفي أي من بنوده التفصيييييييييييلية يكون هذا التخفيض واقعي ومجدي وبدون تكاليف 
اقتصيادية واجتماعية وسيياسيية قد تفوق الوفورات المالية المتحققة من جراء ذلك. وتشيير التحليالت في هذا التقرير 

تويات الرواتب نفسيييييييها، وال تخفيض عدد كبير من الموظفين من لهذا البند إلى انه من غير الممكن تخفيض مسييييييي
خالل إنهاء خدماتهم، ولكن من الممكن إحالة جزء من الموظفين وخصييييييييييييوصييييييييييييا الذين يمكن اعتبارهم وهميين أو 
الذين يعملون في أعمال أخرى إلى جانب وظائفهم في الحكومة. ولكن خيار التقاعد يجب أن يأتي وفق شيييييييييييييروط 

ق عليها مع الموظفين المسييتهدفين. كما انه من الممكن ترشيييد اإلنفاق وليس بالضييرورة تخفيضييه من عادلة ومتواف
خالل اعتماد سييييياسيييية مدروسيييية لتدوير عدد من الموظفين من خالل نقلهم إلى وظائف تتالءم مع مؤهالتهم وترفع 

ولية في السيلطة من خالل إلغاء أو من إنتاجيتهم. ويمكن أن يأتي هذا اإلجراء في إطار إعادة هيكلة مراكز المسيؤ 
 دمج بعض هذه المراكز مع مراكز أخرى تتشابه في طبيعة وظائفها.

بالنسييبة للعقود الخاصيية سييواء للموظفين العاديين أو المسييتشييارين، فانه من الممكن أن تكون إحدى خيارات   رابعًا:
يسييييييمح باالسييييييتثناءات في تنفيذ هذه التقشييييييف من خالل وضييييييع سييييييياسيييييية ملزمة للتعيين على هذه العقود بدون أن 

 السياسة كما هو الحال اآلن. 

 

قد تكون االمتيازات الوظيفية وهي في الغالب مرتبطة بالفئات االدارية العليا احد أهم وأسييييييييييهل مجاالت  خامســــــًا:
 التقشف وأكثرها قبوال وتأييدًا من الجمهور الفلسطيني.

 

يسييييتحوذ على النصيييييب األكبر من موازنة   قطاع األمنإلنفاق على  ال يزال ا  اإلنفاق على قطاع األمن،ســـادســـًا:  
السييلطة الفلسييطينية، وأن الجزء األكبر منه يخصييص لبند الرواتب واألجور. مع اإلشييارة إلى ارتفاع متوسييا األجر 

ضييًا، الشييهري للعسييكريين مقارنة بالموظفين المدنيين. وتبقى الموازنة التشييغيلية المخصييصيية لقطاع األمن مرتفعة أي
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ويترافق ذلك مع ضيييييبابية وسيييييوء إدارة في إجراءات الصيييييرف في اإلنفاق على المصييييياريف التشيييييغيلية. كما يظهر 
ضيييييييعف في أسيييييييس وأدوات الرقابة الداخلية والخارجية على أولويات وإجراءات الصيييييييرف مما يفتح المجال واسيييييييعًا  

تخفيض اإلنفاق على قطاع األمن، خيارات للهدر وإسياءة التصيرف في المال العام. ويبدو أن إجراءات التقشيف، و 
% من الموازنة الجارية لألمن، والجزء 80صيييييييييعبة التحقق بسيييييييييبب اسيييييييييتحواذ فاتورة الرواتب واألجور على حوالي  

األكبر من موظفي القطاع األمني هم من أصييييييحا  الرتب المنخفضيييييية والرواتب القليلة أصيييييياًل، وبالتالي يصييييييعب 
اتبهم. ناهيك طبعًا عن المقيدات القانونية المرتبطة بالحقوق المكتسيييييبة للموظف. اقترا  أو إجراء تخفيض على رو 

وفي جانب آخر، نجد أن النفقات التشيييييغيلية لقطاع األمن، وخالفًا لالنطباعات السيييييائدة لدى قطاعات واسيييييعة في 
النفقات التشييييغيلية المجتمع الفلسييييطيني، كانت أقل من نظيرتها في القطاع المدني. تبدو فرص التقشييييف والحد من 

محدودة. ولكن يمكن التركيز أكثر على فرض رقابة أعلى، وترشييييييييييد اإلنفاق والحد من إهدار المال العام ووضييييييييع  
 ضوابا إلجراء الصرف في قطاع األمن، وخصوصًا في مجال النفقات التشغيلية. 

 

 هو: قراضصافي اإلإن المكون األساسي لبند  سابعًا: النفقات الخاصة بصافي االقراض،
أثمان الكهرباء التي تتحملها السلطة. وتظهر البيانات انحرافات كبيرة بين المخصصات المرصودة لهذا البند   - أ

وما يتحقق فعليًا. وتمكن أن ُيعزى اسييييييتمرار وتزايد صييييييافي اإلقراض إلى ضييييييعف مسييييييتويات تحصيييييييل أثمان 
عن تحويل األثمان المحصلة لمزودي الخدمة   الكهرباء من قبل شركة التوزيع والبلديات. وامتناع هذه الجهات

أو للسييلطة )كجهة تمويل(، أضييف إلى ذلك األسييبا  الفنية األخرى كتشييتت نظام التوزيع، واهتراء الشييبكات،  
 مما يؤدي إلى تدني كفاءة وجودة خدمة الكهرباء، وارتفاع نسبة الفاقد الفني.

 
)المالية واالجتماعية واإلدارية والصيييييييييحية....(.   التحويالت الطبيةهنا  العديد من األبعاد والتداخالت لملف   - 

وتبين وجود صيييعوبات تسيييهم في اسيييتمرار الهدر في المال العام، وضيييعف أسيييس النزاهة والشيييفافية والمسييياءلة  
م كفاءة نظام التأمين الصييييييييييحي  في إدارة التحويالت الطبية، أبرزها: غيا  نظام صييييييييييحي كفؤ وشييييييييييامل، عد

واسيييييييييييتمرار العجز المالي، اسيييييييييييتمرار ظاهرة التحويالت الطبية االسيييييييييييتثنائية وتدخل بعض أصيييييييييييحا  النفوذ 
والمؤسييييسييييات في هذا الموضييييوع، وضييييعف أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية. وتبدو الفرصيييية كبيرة 

ض فواتير العالج بالخارج، وبما ينعكس بالنتيجة على  إلصييال  نظام التحويالت الطبية، وبما يسييهم في تخفي
 تخفيض بند صافي اإلقراض.

 
مليون      313.8  :2020حتى العام  قسامها الثالث  أتبلغ نفقات الخارجية بثامنا: مكتب الرئيس ووزارة الخارجية،  

مليون    2.1  المفاوضات )مليون شيكل(، شؤون    244مليون شيكل(، السفارات )  67.7  شيكل  )وزارة الخارجية )
 شيكل(.
مليون شيكل. حيث تبلغ قيمة رواتب العاملين    134.8نحو    2020نهاية العام    نفقات مكتب الرئيس حتى   توبلغ

مليون، اما    7.8  مليون، أما مصاريف تطوير  42.6  مليون شيكل، وتبلغ قيمة النفقات الجارية  84.3  في الرئاسة
  2000بقسمة فاتورة الرواتب على متوسا الراتب فيمكن تقدير العدد بحوالي    عدد العاملين فهو غير متوفر ولكن
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وهذا غير ممكن وبالتالي الموضوع بحاجة الى تدقيق تفصيلي لمعرفة النفقات مفصلة وهذا غير موجود    موظف.
 في بيانات وزارة المالية العلنية.

 
بخصييوص آليات وأوجه صييرف النفقات الطارئة من بند  وضييع سييياسيية تفصيييلية ومحددة  النفقات الطارئة،تاسييعًا:  

 االحتياطات المالية المرصودة في الموازنة.
 

ن أي تعديل في الصيييغ أو النسييب الضييريبية الحالية يتطلب إعاشييرًا: السييياسييات الضييريبية وسييبل تحسييين الجباية، 
المالية في الواقع الفلسيييييطيني، إال أنه إطارا قانونيا جديدا ُمعداًل. ورغم المقيدات التي تعترض اسيييييتخدام السيييييياسييييية  
تمتلك الحكومة الفلسييييييييطينية مجموعة من يوجد هام  ال بأس به وعدد من التدخالت الممكنة في هذا المجال. إذ  

تحسييييييييييييييين الجباية الضييييييييييييييريبية،  الخيارات لزيادة إيراداتها من أجل تمويل اإلنفاق الحكومي المتزايد )إما عن طريق 
رة، وخصيييوصيييًا من القطاعات التي لم تتضيييرر نتيجة األزمة الراهنة، أو إلزام كبار المكلفين المباشيييرة وغير المباشييي

بتسييديد التزاماتهم الضييريبية السيينوية، للعام الحالي على األقل، مقدمًا على شييكل سييلف وتأجيل المزايا واإلعفاءات 
تشيجيع االسيتثمار الفلسيطيني، والحد من واالسيتثناءات الضيريبية والجمركية التي تتمتع بها المشياريع بموجب قانون 

التهر  الضييييييييريبي عبر تفعيل وزيادة كفاءة أدوات السييييييييلطة التنفيذية )اإلدارات الضييييييييريبية، الضييييييييابطة الجمركية. 
 بالتوازي، يمكن إتباع إجراءات من شأنها ضبا التسر  المالي في العالقة التجارية مع الجانب اإلسرائيلي.
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  التوصيات .6

بل فقا ا أن ندر  بأن أسييبا  األزمة المالية التي تعانيها السييلطة الفلسييطينية ال تنحصيير في محدودية الموارد المالية،  علين
في كيفيية إدارة تليك الموارد وإن كيانيت محيدودة. فحتى لو حيدث تطور درامياتيكي في جيانيب اإليرادات وتموييل النفقيات، فيإننيا 

موارد وعن ترتيب أولويات اإلنفاق واألسيييس والمعايير التي تقوم عليها. ومن منطلق سييينبقى أمام معضيييلة كيفية إدارة هذه ال
إدراكنا ألسييييييبا  أزمتنا المالية، يمكن لنا تركيز جهودنا في إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق من أجل االنتقال إلى وضييييييع  

وتحاف  على أسيييييس ومبادئ التقشيييييف والمتعلقة  أفضيييييل في إدارة مواردنا وترشييييييد إنفاقنا. ومن المهم أن تراعي هذه الجهود  
أسياسيًا بمراعاة العدالة االقتصيادية واالجتماعية في توزيع أعباء التقشيف، والمحافظة على الحقوق المكتسيبة، وعدم المسياس 

ياغة  بجودة الخدمات العامة. وفي هذا اإلطار نقدم المقترحات التالية علها تشييييييكل مرجعًا وعونًا للحكومة الفلسييييييطينية لصيييييي
 خطة شاملة واتخاذ إجراءات تسهم في ترشيد النفقات وفي الحد من إهدار المال العام.

 
 القطاع المدني ❖

إنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضيييون رواتب من خزينة السيييلطة وهم خارج التشيييكيالت اإلدارية المعتمدة بغض النظر  .1
وهميون أي أنهم ال يؤدون خدمات فعلية وخصيييييييييييييوصيييييييييييييا في عن حجم هذه الظاهرة. وبعض هؤالء الموظفين هم فعال 

مراكز المسيؤولية في قطاع الحكم. وفي هذا السيياق يجب إما إحالة بعضيهم للتقاعد المبكر و/أو إنهاء خدمات البعض 
 اآلخر بعد دراسة ملفاتهم بعناية.

أسييييييييياس الحاجة وموائمة اعتماد سيييييييييياسييييييييية ممنهجة لتدوير الموظفين، أي نقل بعضيييييييييهم لمراكز مسيييييييييؤولية أخرى على   .2
المؤهالت والخبرات. وقد يكون من الضيييروري إعادة هيكلة البناء المؤسيييسيييي للسيييلطة من خالل الدمج أو اإللغاء. وهذا  
اإلجراء قد ال يقود لتخفيض فاتورة الرواتب ولكنه قطعا سيييقود إما إلى تحسييين إنتاجية الموظفين و/أو تخفيض النفقات 

 ز المكاني مثل اإليجارات والخدمات العامة )الكهرباء والماء واالتصاالت وغيرها(.التشغيلية المرتبطة بالحي

تسيييوية أوضييياع الموظفين الذين ال زالوا يمارسيييوا وظائف خاصييية أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية. وهذا التسيييوية قد  .3
 تتطلب إنهاء خدمات هؤالء الموظفين إن تعذر تصويب أوضاعهم وفق القانون.

ل بسيييياسييية تعيين موظفين على عقود عمل مؤقتة او مسيييتشيييارين وخبراء من خالل االسيييتثناءات وقصييير ذلك وقف العم .4
على قاعدة توفر مخصيييصيييات أو اعتمادات مالية مرصيييودة في الموازنة لهذا الغرض. كما انه من المفيد أن يتم اعتماد 

 د لالستفادة من هذه العقود.سياسة التدوير في التعيين بعقود مؤقتة إلتاحة الفرصة أمام أشخاص جد

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتزام مراكز المسييييييييؤولية بتنفيذ القرارات الحكومية التي تقضييييييييي بتخفيض االمتيازات الوظيفية  .5
من بدالت وعالوات ومخصييييصييييات. وهذا يتطلب إلغاء هام  االسييييتثناء الممنو  للوزير المعني أو من في حكمه بهذا 

 الشأن.

 
 قطاع األمن ❖

واًل: ان التوصية الرئيسية تتعلق بترشيد عدد العاملين في كل جهاز على حده وفقًا للمهام المناطة به. حيث من أ
 المناسب تدوير عدد كبير منهم الى جهاز الشرطة بعد تأهيلهم لذلك )تدوير(.

 ثانيًا: تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية من خالل 

 



 6/10/2021  اسزيع أو االقتب مسودة غير قابلية للنشر أو التو 
 

43 

 

إعادة  ة في أجهزة األمن السييييما تلك الخاصييية بالتعيينات والترقيات والعقوبات، و إصيييدار اللوائح الخاصييية بقانون الخدم .1
دراسييية قانون الخدمة العسيييكرية الذي يعطي امتيازات ومنافع كبيرة للعسيييكريين، وخصيييوصيييًا من الضيييباط وذوي الرتب 

  المرتفعة.

موازنية وزارة اليداخليية أو مكتيب الرئيس إعيداد موازنيات تفصيييييييييييييييليية لألجهزة األمنيية كيل على حيده، ومن ثم إدراجهيا في  .2
 حسب تبعيتها اإلدارية.

ضيييييييييرورة تقيد مسيييييييييئولي اإلنفاق في األجهزة األمنية بأحكام قانون المشيييييييييتريات والعطاءات واللوازم العامة فيما يخص  .3
لتقيد باسييتخدام  التوريدات من األغذية والسييلع الرأسييمالية. على أن يترافق ذلك مع جرد دوري للموجودات الرأسييمالية، وا

 السجالت والنماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية ألغراض المتابعة والرقابة.

تأسييييييس وتفعيل وحدات رقابة وتدقيق داخلية في كل جهاز أمني يتبع أما لوزير الداخلية أو لرئيس السيييييلطة )في حالة   .4
 لعسكرية المركزية في وزارة المالية.جهاز المخابرات( مباشرة، وترفع نسخة من تقاريرها للرقابة المالية ا

ضرورة الفصل بين وظائف وصالحية اإلنفاق والتوقيع على المعامالت المالية، وصالحية استالم المشتريات واللوازم،   .5
ووظيفة االحتفاظ باألصييييييييييول والرقابة على اسييييييييييتخداماتها، ووظيفة المحاسييييييييييبة على العمليات المالية، ووظيفة الرقابة  

 والتدقيق.

 ماد نظام خاص برصد مصاريف المحروقات لمركبات المخصصة لقطاع األمن.اعت .6

 
 صافي اإلقراض )أثمان الكهرباء( ❖

تفعيل تنظيم قطاع الكهرباء في المناطق الفلسيييييطينية عبر االلتزام باإلطار القانوني والمؤسيييييسيييييي الناظم لهذا   .1
 القطاع.

عقد اتفاقيات مركزية بين السيلطة والشيركة اإلسيرائيلية المزودة على أسيس تجارية تنافسيية، بحيث يتم معالجة  .2
 االختالالت واإلجحاف الذي يلحق بالمستهلك الفلسطيني نتيجة االتفاقات الفردية.   

وقطاع غزة، التوصييييل إلى تفاهمات بين الجهات ذات الصييييلة بموضييييوع الكهرباء في كل من الضييييفة الغربية  .3
تضيمن انتظام واسيتمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة، وتراعي عدم تضيرر األسير الفقيرة بتلك التفاهمات، 
والحد من األعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة. وهنا يمكن االسيييتفادة من قاعدة بيانات وزارة الشيييؤون  

 قف أعلى لإلعفاء. االجتماعية لتحديد األسر المحتاجة، وتحديد س

تكثيف اسييييييييتخدام نظام عدادات الدفع المسييييييييبق لضييييييييمان التزام أكبر من قبل المشييييييييتركين وشييييييييركات التوزيع  .4
 والهيئات المحلية بتسديد أثمان الكهرباء.

تخصيييييييييييييييص الموازنيات الالزمية إلعيادة تيأهييل الشييييييييييييييبكيات الحياليية لخفض الفياقيد الفني. وال بيد أن تترافق هيذه   .5
م السييلطة بتحويل حصيية الهيئات المحلية من الضييرائب والرسييوم المسييتحقة لها، وبما يشييجع اإلجراءات بالتزا

 تلك الهيئات في تحويل األثمان المحصلة للمزود اإلسرائيلي.

 تكثيف استخدام مصادر الطاقة البديلة )الشمسية والريا ( لتقليل فاتورة الكهرباء من المزود اإلسرائيلي. .6
 

 ت الطبيةالنظام الصحي والتحويال ❖

ضييييييييييرورة إقرار قانون يعتمد نظام تأمين صييييييييييحي شييييييييييامل كفؤ وفعال ومتوازن من حيث الموارد والتغطيات،  .1
 والتراجع عن جميع القرارات االستثنائية القديمة والتي تتعلق باإلعفاء من رسوم التأمين الصحي.
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تبني خطة عمل لوزارة الصييييييحة في إطار سييييييقف زمني لتطوير بعض الخدمات األسيييييياسييييييية الصييييييحية الغير  .2
 متوفرة بشكل كاف في مستشفيات وزارة الصحة.

قيام مجلس الوزراء بإصيدار األنظمة المتعلقة بالتحويالت الطبية، بحيث تطبق على شيقي الوطن في الضيفة   .3
أن تسيييييتند لها الدوائر المختصييييية في اختيار الحاالت المرضيييييية وغزة، وتشيييييمل األسيييييس والمعايير التي يجب  
 المؤهلة للعالج في الخارج، ووجهة العالج.

الوقف الفوري لظاهرة التحويالت الطبية االسيييييتثنائية إال وفقًا لألنظمة الصيييييادرة عن مجلس الوزراء، ووضيييييع  .4
ع جميع الحاالت المرضييية حد لتدخل بعض أصييحا  النفوذ والمؤسييسييات في هذا الموضييوع. وبالتالي خضييو 

للشيييييييييييييروط واإلجراءات المعتمدة في دائرة شيييييييييييييراء الخدمة من الخارج بما في ذلك تحويالت الخدمات الطبية 
 العسكرية.

توفير العناصيييير البشييييرية المؤهلة، واألنظمة المحاسييييبية المطلوبة لتدقيق ومتابعة فواتير العالج في المشييييافي  .5
 تالعب في تكاليف العالج وترشيد اإلنفاق.اإلسرائيلية، وبما يسهم في منع ال

تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصييييييييييييية في ملف التحويالت الطبية.  .6
 ومع ضرورة تقيد تلك الدوائر بالعمل وفق آليات وأنظمة المحاسبة والنماذج المعتمدة من وزارة المالية.

 
 ارجية: مكتب الرئيس ووزارة الخ ❖
المالية، ديوان الموظفين والصندوق القومي   .1 الطلب من السيد الرئيس تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة 

 لمراجعة هيكليات السفارات واعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية واالمتيازات الممنوحة للعاملين فيها.
العاملين فيها، ونفقاتها التشغيلية، لمراجعتها وتقديم اقتراحات مراجعة هيكل وزارة الخارجية واالمتيازات ورواتب   .2

العاملين في السفارات وغير عاملين  النفقات وترشيدها، وتسوية أوضاع كافة المسجلين على قوائم  لخفض 
 واقعيا فيها وفقا الحتياجات السفارات

ل .3 الرئيس  لجنة مهنية لمراجعة هيكلية مكتب  الرئيس تشكل  السيد  الفعلية من الطلب من  تحديد االحتياجات 
 العاملين وتطبيق قانون الخدمة أو قانون العاملين في قوى األمن عليهم.

 
 المساعدات االجتماعية ❖

تحظى بتمويل كبير من موازنة السييلطة. وتتسييع دائرة األسيير  برامج المســاعدات االجتماعيةُتظهر المعطيات بأن 
المستفيدة من تلك البرامج بمرور الوقت. ومن المهم أن ال تتأثر الفئات المستفيدة سلبًا بأي توجهات تدعو للتقشف 
وترشيييييييييد اإلنفاق في هذا المجال. وفي ظل الحديث عن ملف إنسيييييييياني اجتماعي بالدرجة األولى، فإن صييييييييعوبات 

دة قد تعترض اقتراحات وإجراءات التقشف وخفض اإلنفاق في هذا المجال. ويبدو أن التوليفة المالئمة للتعامل عدي
في هيذا الملف هو معيالجية الثغرات التي تعيانيهيا عمليية إدارة وتوزيع المسيييييييييييييياعيدات االجتمياعيية وتحيدييد األسيييييييييييييير 

ريها وُتسييجل عليها. وتتركز محاور المعالجة حول المسييتفيدة، والعمل على تنقية هذه العملية من الشييوائب التي تعت
اإلطار القانوني والتنظيمي، وطرق جمع ومعالجة بيانات األسييييييييييييير المسيييييييييييييتفيدة، وتحسيييييييييييييين أدوات الرقابة وتعزيز  

 المشاركة المجتمعية.
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عالج إيجاد اإلطار القانوني الناظم لبرامج المسيياعدات االجتماعية بما يتالءم مع الخصييوصييية الفلسييطينية وي .1
 مواطن الخلل والقصور وضعف التغطية لمختلف الشرائح والفئات المجتمعية.

وضيع اللوائح والتعليمات الداخلية وقانون شيامل للضيمان اإلجتماعي يحقق مبدء التكافل، وعمل أطقم ودوائر  .2
 ومديريات للوزارة، وااللتزام بتطبيقها.

األهلية المحلية والدولية المزودة والممولة للبرامج رفع مسييييتوى التنسيييييق بين الجهات والمؤسييييسييييات الحكومية و  .3
 اإلجتماعية واإلنسانية والخيرية، وبما يسهم في منع ازدواجية تقديم الدعم لنفس األسرة من أكثر من جهة.

تطوير الموارد البشييييييييييييرية المنوط بها إدارة وتنفيذ برامج المسيييييييييييياعدات، وأتمتة اإلجراءات والتعامالت في هذا  .4
ما يضيمن تقليل األخطاء والثغرات الناتجة عن الممارسيات السيلبية واألخطاء البشيرية. وبما يسيهم المجال. وب

 أيضًا في الحد من النفقات اإلدارية والبحثية المطلوبة لتنفيذ البرامج والقيام بأنشطتها.

حد من االزدواجية  تحديث قاعدة البيانات المركزية لوزارة الشييؤون االجتماعية، وبما يضييمن تقليل األخطاء وال .5
في تقديم المسيياعدات، وإعطاء المسيياعدات لألسيير المسييتحقة وفقًا للتغييرات على حاالتها وشييروط اسييتحقاقها 

 للمساعدة.

 

تعزيز وتوسييع انتشيار تطبيقات المسياءلة اإلجتماعية واعتماد العمل بموجب مدونات السيلو  وقيم النزاهة في   .6
 مبدأ الشفافية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية.توزيع المساعدات االنسانية واحترام 

 

 السياسات الضريبية وسبل تحسين الجباية  ❖
في سياق معالجة األزمة المالية، فإن تحسين الجباية الضريبية وزيادة االيرادات تعتبر مطلبًا مهمًا يساند ويكمل الترشيد 

واالمكيانييات إال أن تحقيق جزء من المتطلبيات لتحقيق هيدف زييادة االيرادات في االنفياق العيام. ورغم محيدوديية الموارد 
 العامة وتعديل هيكليتها يستدعي تسخير جزء أكبر من الموارد واالمكانيات. وعليه، يتلخص المطلو  بالنقاط التالية:

 الضريبية، أو ال تؤديها بالشكل المطلو .توسيع القاعدة الضريبية وشمولها لقطاعات واسعة ال تؤدي التزاماتها   -

تأجيل المزايا )اإلعفاءات واالسيييييييتثناءات الضيييييييريبية والجمركية( التي تتمتع بها المشييييييياريع بموجب قانون تشيييييييجيع   -
 االستثمار الفلسطيني.

 تفعيل وزيادة كفاءة أدوات السلطة التنفيذية )اإلدارات الضريبية، الضابطة الجمركية(. -

، حيث ال يوجد لدينا قانون فلسيطيني عصيري للتعامل مع هذا الملف فيما يتعلق ضـريبة األمال   إعادة هيكلة ملف -
 بتعديل أنظمة وعائها الضريبي ومعدالتها. بالتوازي مع استكمال مشروع تسوية االراضي.

من التسييير    تفكيك وخلخلة بنود أموال المقاصييية وبما يحقق منافع كبيرة للموازنة الفلسيييطينية سيييواء من خالل الحد -
 المالي )دراسات حسب بنود المقاصة(.
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 قائمة المراجع
 

 أواًل: المراجع العربية
 

تقرير .  أمان  -االئتالف من اجل النزاهة والمسياءلة الفريق االهلي لدعم شيفافية الموازنة العامة سيكرتاريا الفريق :   ➢
 . 2015، في اإلنفاق الحكومي"  الترشيد والتقشف"مجاالت  حول

 
الييييييييمييييييييالييييييييييييييييية:   ➢ لييييييييوزارة  اإللييييييييكييييييييتييييييييرونييييييييي  الييييييييمييييييييوقييييييييع  الييييييييمييييييييالييييييييييييييييية،  لييييييييوزارة  الشيييييييييييييييييييييهييييييييرييييييييية  الييييييييبيييييييييييييييييانييييييييات 

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2021/June.2021.Ar.pdf 
 
العامة للرقابة االدارية مقابلة سييييابقة مع السيييييد موسييييى ابو زيد، رئيس الديوان والسيييييد فتحي خضيييير، مدير االدارة  ➢

 الخارجية.
 
 مقابلة مع السيد عصمت ابو ربيع، مدير دائرة الرقابة على االقتصاد في ديوان الرقابة اإلدارية والمالية. ➢

 
 موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، سنوات مختلفة.  ➢

 
التقرير الســـــنوي الحادي عشـــــر واقع النزاهة ومكافحة (: 2019االئتالف من أجل النزاهة والمسيييييييياءلة )أمان(. ) ➢

 فلسطين.  –رام هللا  .2018الفساد فلسطين  
 
 من القانون األساسي. 84المادة  ➢

 
من في فلسطين، ، سلسلة القانون واألمن، اإلطار القانوني الناظم لقطاع األ2009البرغوثي، معين، معهد الحقوق، ➢

 .11"، ص 1994" دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 
 
عبييد الكريم، نصيييييييييييييير. ورقيية مقييدميية في مؤتمر عمييان الييذي نظمييه معهييد الحقوق الييذي كييان بعنوان" تعزيز اإلدارة  ➢

 .2009الرشيدة لقطاع األمن في المنطقة العربية. أي دور يضطلع به المجتمع المدني". حزيران 
 
المراقب االقتصــادي ملحق خاح: تقييم أولي عهد أبحاث السييياسييات االقتصييادية الفلسييطيني )ماس(، وآخرون: م ➢

فلسييييطين.  –رام هللا   في الضـــفة ال ربية. 19 –لآلثار المحتملة على االقتصـــاد الفلســـطيني لتفشـــي وباء حوفيد  
2020. 

 
- 2021االجتماعية   للتنمية القطاعية : االسيتراتيجية2023-2021للتنمية   الوطنية الخطة /الوزراء رئيس مكتب ➢

2023. 
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االسييييييييييتعراض الوطني الطوعي األول، متابعة وتنفيذ خطة التنمية   أهداف التنمية المســــــتدامة.دولة فلسييييييييييطين:   ➢

 . 2018، حزيران 2030المستدامة 
 
  .2014التقرير السنوي أمان،  ➢

 
 .2013التقرير السنوي، أمان،  ➢

 
 .2015؟؟ ماس، معضلة صافي اإلقراض .. إلى أين، 3جلسة طاولة مستديرة رقم  ➢

 
 .2012رؤية الفريق األهلي لدعم الشفافية للسياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة. أمان،  ➢

 
ــرحة النقل الوطنية للكهرباءإطالق   2014شيييييييهد الربع األول من العام   ➢ المنصيييييييوص عليها في قانون الكهرباء   شــ

الفلسيطيني. وتختص شيركة النقل وفقًا للقانون بنقل الكهرباء من شيركات التوليد إلى شيركات التوزيع والمسيتهلكين، 
 نقطة ربا. 230ويستعاض عنها في الوقت الحاضر بنقاط الربا المنتشرة في الضفة الغربية والتي بلغت 

 
 .2011(، سلطة الطاقة الفلسطينية، 2013-2011اإلستراتيجية القطاعية ) ➢

 
أشيييييار السييييييد عمر كتانة إلى أن إجمالي الديون المتراكمة على المخيمات نتيجة عدم تسيييييديد أثمان الكهرباء بلغت  ➢

 مليون شيقل. 160نحو 
 
  . معهد تقييم القطاع الصــحي الفلســطيني: دراســة تحليلية على المســتوى الكلي(: 2020فال ، بالل، وآخرون ) ➢

 فلسطين.-أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. رام هللا
 
  83حر ، جهاد. بيئة النزاهة والشيفافية والمسياءلة في التحويالت للعالج خارج مؤسيسيات وزارة الصيحة. تقرير رقم  ➢

 .2015صمن سلسلة تقارير مؤسسة أمان. آذار 
 
، قانون تنظيم الموازنة العامة والشييييييؤون المالية لعام 7المادة ،  2003، القانون األسيييييياسييييييي المعدل لعام  88المادة   ➢

1998. 

 
حن، حبيب. قراءة في اآلثار المالية واالقتصيييادية المتوقعة والتحديات المصييياحبة لتسيييوية األراضيييي وتسيييجيلها في  ➢

 .2019الضفة الغربية. ماس، 
 
 ، بكدار.2015اإلجراءات الممكنة للحد من التهر  الضريبي، التقرير االقتصادي السنوي  ➢



 6/10/2021  اسزيع أو االقتب مسودة غير قابلية للنشر أو التو 
 

48 

 

 
 ثانيًا: المراجع األجنبية 

 
➢ “Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance 

Mechanism (PEGASE) Programmes of Support to the Recurrent Costs of the 
Palestinian Authority (2011-2013)” 2nd Draft Final Report, March 2015 
 

➢ Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison 
Committee meeting. Sep.2018.   
 

 
 


