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يتقــدم ائتــاف أمــان والفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة بالشــكر الجزيــل لألســتاذ الباحــث مؤيــد 
عفانــة إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. تقريــر رصــدي: سياســات إدارة المــال العــام واســتراتيجيات اإلصــاح والخطــط الوطنيــة لتنفيذهــا -2017

2022. رام اللــه – فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره.
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◄ مقّدمة:

أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، وبالتزامــن معهــا مّت إطــاق اســتراتيجية 
إدارة املــال العــام 2017-2022، والتــي تضمنــت عــدة محــاور وأولويــات وطنيــة لتحســن وتطويــر إدارة املــال العــام، وتعزيــز 
ــة 2023-2021  ــة للتنمي ــا، مّت إطــاق اخلطــة الوطني ــة عشــرة مهامه ــه، وبعــد اســتام احلكومــة الثامن احلوكمــة يف إدارت
"الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقال"، وكذلــك اســتراتيجية إدارة املــال العــام 2023-2021، 
ــا "إصــاح  ــات منه ــت خمــس أولوي ــي تضمن ــام 2022، والت ــدة اإلصــاح يف الع ــة الفلســطينية أجن ــا اعتمــدت احلكوم كم
املــال العــام"، ومّت حتديــد عــدة سياســات للعمــل عليهــا مــن أجــل إدارة أكثــر كفــاءة للمــال العــام، ومــن أجــل ترشــيد النفقــات 

وتعظيــم اإليــرادات.

هدف التقرير:
ــام وخطــة  ــال الع ــة العامــة واســتراتيجيات إدارة امل ــذ اخلطــط الوطني ــة تنفي ــة ومراجع ــى رصــد ومتابع ــر إل يهــدف التقري
ــل حوكمــة إدارة  ــز وتفعي ــة لتعزي ــات عملي ــرة 2017-2022، واخلــروج بتوصي اإلصــاح احلكومــي للمــال العــام خــال الفت

ــي. املــال العــام، واملســاهمة يف إجنــاح اإلصــاح املال

منهجية إعداد التقرير:
مّت اعتمــاد املنهــج العلمــي التحليلــي يف إعــداد هــذا التقريــر مــن خــال حتليــل اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة املــال 
العــام وخطــط اإلصــاح املالــي منــذ العــام 2017 ولغايــة العــام 2022، وفحــص مــدى حتقيــق رؤى وأهــداف وسياســات تلــك 
اخلطــط، ومــا ورد يف خطــط اإلصــاح املالــي، واالســتعانة بتقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ذات الصلــة، وخاصــة 
ــج حــول مــدى  ــة، واخلــروج باســتنتاجات ونتائ ــى الدراســات ذات الصل ــة، إضافــة إل ــر املدققــة للحســابات اخلتامي التقاري

حتّقــق مؤشــرات اإلجنــاز، والتحديــات التــي تواجــه حتقيقهــا، وتوصيــات عمليــة علميــة.

الوثائق التي مّتت دراستها وحتليها:
- أجندة السيات الوطنية 2017-2022 »املواطن أوالً«.

- استراتيجية إدارة املال العام 2022-2017.
- اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 »الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال«.

- استراتيجية إدارة املال العام 2023-2021.
- أجندة اإلصاح احلكومي 2022.

- بيان املوازنة العامة 2022.
- تقارير اإلنفاق الفعلي للموازنة العامة 2022-2017.

- تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية ذات الصلة، وخاصة التقرير املدّقق للحساب اخلتامي للسنوات 2019-2018.
- التقارير ذات الصلة، وخاصة تقارير الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة.

محاور التقرير:
 - عــرض مقــارن مــا بــن كافــة سياســات اإلصــاح الــواردة يف اخلطــط الوطنيــة، واســتراتيجيات إدارة املــال العــام، وأجنــدة 

   اإلصاح، مع السياسات املطّبقة يف الواقع الفعلي.
- حتليل السياسات ومدى شموليتها وقدرتها على حتقيق اإلصاح يف إدارة املال العام.

ــة، وحتديــد التحديــات واألســباب التــي حتــول دون االلتــزام وتطبيــق السياســات،   - حتديــد الثغــرات يف السياســات املُعلَن
   وخاصة يف سياسات أجندة اإلصاح املالي، بالتركيز على ستة محاور رئيسية يف سياسات اإلصاح املالي:

1. صايف اإلقراض.
2. الرواتب واألجور.

3. التحويات الطبية.
4. الدين العام.

5. العدالة الضريبية.
6. شفافية املوازنة العامة.

- التوصيات الازمة إلصاح إدارة املال العام.
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◄ الفصل األول:
      اســتعراض عام للخطط الوطنية والسياســات العامة واســتراتيجيات إدارة 

     المال العام وأجندة اإلصالح خالل الفترة من 2017 - 2022

أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية عّدة خطط وطنية تنموية منذ نشوئها، وهي:
- خطة اإلصاح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.

- خطة التنمية الوطنية 2011-2013 "إنهاء االحتال وإقامة الدولة".

- خطة التنمية الوطنية 2014-2016 "بناء الدولة وجتسيد السيادة".
وقــد ســبق ذلــك عــدة خطــط أطلقتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها يف العــام 1994، مثــل اخلطــة التنمويــة 
الثاثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة اخلمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة االســتقرار للوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 

.2005-2004

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
ــدة السياســات  ــة الفلســطينية أجن ــة املســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطني ــق أهــداف التنمي ــا لتحقي ــع رؤيته ــاً م تناغم
الوطنيــة 2017-2022، مــع بدايــة العــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »املواطــن أوالً«، حيــث ارتكــزت أجنــدة السياســات 
ــة املســتدامة1. ــات، والتنمي ــق نحــو االســتقال، واإلصــاح وحتســن جــودة اخلدم ــة هــي: الطري ــى محــاور ثاث ــة عل الوطني

اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل(:
ومــع قــدوم احلكومــة الثامنــة عشــرة مّت إطــاق »اخلطــة الوطنيــة للتنميــة« حتــت عنــوان »الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة 
بالعناقيــد نحــو االســتقال«، وأُطلــق عليهــا اســم »السياســات العامــة«، والتــي تضمنــت محــاور ثاثــة هــي: إنهــاء االحتــال، 

والتمّيــز يف خدمــة النــاس، والتنميــة املســتدامة2. 
حيــث تضمنــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة: »كفــاءة وفعاليــة إدارة املــوارد املتاحــة« اجملــاالت التــي تركــز عليهــا احلكومــة 

وتتمثــل بــإدارة االقتصــاد الكلــي، والسياســة املاليــة، وإدارة الديــن العــام، واملشــتريات3. 

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2022-2017:
أعــدت وزارة املاليــة وبالتعــاون مــع شــركاء قطــاع إدارة املــال العــام علــى املســتويْن احمللــي والدولــي، االســتراتيجية القطاعيــة 
إلدارة املــال العــام 2017-2022، والتــي جــاءت منســجمة مــع معاييــر اإلنفــاق العــام واملســاءلة املاليــة )PEFA( بهــدف الســعي 
نحــو حتقيــق إصــاح ُمنهــج يف إدارة املــال العــام، مــن خــال تقــدمي خطــة اســتراتيجية واقعيــة، قابلــة للتحقيــق، حيــث تهــدف 
ــع املواطــن واجلهــات الرقابيــة الداخليــة واخلارجيــة إليهــا  االســتراتيجية إلــى حتقيــق متطلبــات ومعاييــر واســتحقاقات يتطلّ

يف حتســن إدارة املــال العــام.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2023-2021 :
بــدأت عمليــة إعــداد هــذه االســتراتيجية كجــزء مــن عمليــة حتديــث لكافــة االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-
2022، وتبنــت االســتراتيجية رؤيــة نّصــت علــى أن »املــال العــام يــدار بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي 
متــاح ومبــا يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة املنظمــة إلدارة املــال العــام، وصــولًا إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى التأثيــر بشــكل 

إيجابــي يف االقتصــاد، وقــادر علــى متويــل اخلدمــات العامــة باملســتوى الــذي يســتحقه ويتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني.«

 https://t.ly/Rte8  .5 1 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة
 https://t.ly/oxWj .9 2 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة

3 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 69.
https://t.ly/2RQA .2023-2021 4 انظر/ي االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام
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:)REFORM AGENDA( 2022 أجندة اإلصالح احلكومي
يف العــام 2022، أطلقــت احلكومــة الفلســطينية أجنــدة اإلصــاح احلكومــي5، ومّت تقدميهــا للمانحــن يف شــهر أيــار 2022، 

واشــتملت علــى خمســة محــاور، و)21( خطــوة إصاحيــة تشــمل اجملــاالت احلكوميــة كافــة. وهــي:
- اإلصاحات اإلدارية.

- إصاحات املالية العامة.
- اإلصاحات االقتصادية.
- اإلصاحات االجتماعية.

- إصاحات األمن والنظام العام6.

موازنة العام 2022:
مّت إقــرار املوازنــة العامــة 2022، بتاريــخ 2022/3/31 7، وقــد أعلــن مجلــس الــوزراء عــن حزمــة إصاحيــة للمــال العــام 
مــن خــال تعزيــز اإليــرادات، وترشــيد النفقــات خاصــة يف ثــاث قضايــا هــي الرواتــب وأشــباه الرواتــب، وصــايف اإلقــراض، 

ــة. ــات الطبي والتحوي

5 ال توجد نسخة باللغة العربية من أجندة اإلصاح احلكومي 2022، وإّنا هي متوفرة باللغة اإلجنليزية، لذا مّت االعتماد عليها يف إعداد هذا التقرير.
  .REFORM AGENDA - Economic and Financial Recovery, Strengthening Resilience, and Restoring Trust- May 2022 6

7 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص املوازنة العامة 2022، والصادر بتاريخ: 2022/3/31.

ملزيد من التفاصيل حول اخلطط واالستراتيجيات وأهدافها وسياساتها، ميكن مراجعة امللحق التفصيلي املرفق.
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◄ الفصل الثاني:
      واقــع تنفيــذ الخطــط الوطنيــة العامــة واســتراتيجيات إدارة المــال العــام 

     وأجندة اإلصالح المالي

بعــد مضــي )6( ســنوات علــى إطــاق أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، واالســتراتيجية القطاعيــة إلدارة املــال العــام 
2017-2022، وبعــد أكثــر مــن عــام ونصــف علــى إطــاق اخلطــة الوطنيــة للتنميــة 2021-2023 "الصمــود املقــاوم واالنفــكاك 
والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقال"، وكذلــك اســتراتيجية إدارة املــال العــام 2021-2023، وإطــاق أجنــدة اإلصــاح يف العــام 
2022 التــي تضمنــت خمســة مجــاالت إصاحيــة منهــا إصــاح املــال العــام، مّت يف هــذا التقريــر رصــد وحتليــل سياســات إدارة 
املــال العــام بنــاء علــى اخلــط الوطنيــة واالســتراتيجيات ذات الصلــة وأجنــدة اإلصــاح، وســيتم التركيــز علــى أبــرز السياســات 
دون حتليــل شــامل لكافــة األهــداف والسياســات واإلجــراءات الــواردة يف اخلطــط واالســتراتيجيات، مــع تخصيــص احملــاور 

التالية: 
● صايف اإلقراض.
● الرواتب واألجور.

● التحويات الطبية.
● الدين العام.

● العدالة الضريبية.
● شفافية املوازنة العامة.

باإلضافة إلى نظرة عامة حول نتائج التقرير املدّقق لديوان الرقابة املالية واإلدارية للحساب اخلتامي للعامن 2019-2018.

مصفوفة السياسات واإلجراءات اخلاصة بإدارة املال العام ومدى التنفيذ

مدى التنفيذاخلطة/اإلطار املرجعياإلجراءالهدف/السياسة
كفاءة وفعالية إدارة 

املال العام.
تعزيز إدارة املال العام 

وضمان االستدامة املالية.
أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-

.2022

اخلطة الوطنية للتنمية 2023-2021.

االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة املــال 
ــام 2022-2017. الع

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 

منــذ  مســتمرة  بأزمــة  متــّر  العــام  املاليــة 
ــام 2021،  ــة الع ســنوات عــدة، تعمقــت نهاي
مــا جعلهــا ال تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا 
ملوّظفــي القطــاع العــام أو مقابــل خدمــات 
يف  تراكــم  وهنــاك  اخلــاص،  القطــاع 

املتأخــرات.
ولــم حشد الدعم اخلارجي. حــاد،  تراجــع  يف  اخلارجــي  الدعــم 

يتجــاوز يف موازنــة العــام 2022 مبلــغ )1.8( 
مليــار شــيكل، يف حــن بلــغ يف العــام 2010 

مبلــغ )7,269( مليــار شــيكل8.
مّت إطــاق عــدة خطــط لترشــيد النفقــات، ترشيد النفقات.

ولكــن املنجــز يف احملاور الرئيســية للترشــيد 
محــدود جــداً خاصــة يف قضايــا )صــايف 
وأشــباه  الرواتــب  وفاتــورة  اإلقــراض، 

الطبيــة(. والتحويــات  الرواتــب، 
 إنشــاء مؤسســات مــزّودي 
 اخلدمات العامة األساسية
امليــاه  خدمــات  ســّيما  ال 

والكهربــاء.

مّت إنشــاء الشــركة الوطنيــة للكهربــاء، ولكــن 
ــة يتعاقــد  ــات احمللي مــا زال عــدد مــن الهيئ

مباشــرة مــع الشــركات اإلســرائيلية.
لم يتم إنشاء الشركة الوطنية للمياه.

8 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. واقع املنح واملساعدات اخلارجية للموازنة العامة 2010- 2019. رام اهلل- فلسطن. 2020.
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مدى التنفيذ اخلطة/اإلطار املرجعي اإلجراء الهدف/السياسة
إنفــاذ  إلــى عــدم  الكميــة تشــير  البيانــات 
يــن العــام  هــذه السياســات، حيــث ارتفــع الدَّ
ــة العــام  مــن )9,559.2( مليــون شــيكل بداي
2017 9 إلــى )11,657.6( مليــون شــيكل 10 
بدايــة العــام 2022، أي أّنــه ارتفــع بنســبه 

.%22

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017.
اخلطة الوطنية للتنمية 2023-2021.

ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي
العــام 2022-2017.

ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

يــن العــام وإدارته  ضبــط الَدّ
بطريقة كفــؤة، وتخفيضه.

ين العام. إدارة الدَّ

بــاغ  إعــداد  حاليــاً  ويتــّم  بــه،  العمــل  مّت 
»إطــار  ســنوات   3 ملــدة  العامــة  املوازنــة 
متوســط«، واملعيــق يف التنفيــذ هــو صعوبــة 
الفلســطينية. احلالــة  ظــّل  يف  التوّقعــات 

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2022-2017.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2023-2021.

مخطــط  العــام  اإلنفــاق 
بصــورة  معــّدة  وموازنتــه 
بالفعاليــة  تتســم  متكاملــة 

والكفــاءة.

حتسني اإلطار 
املالي متوسط 

األمد.

لم يتم األمر، رغم وروده يف االستراتيجية 
القطاعية إلدارة املال العام 2022-2017، 
وتكراره يف االستراتيجية القطاعية إلدارة 

املال العام 2023-2021.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2022-2017.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2023-2021.

لتعديــل  مســودة  إعــداد 
العامــة. املوازنــة  قانــون 

حتديث التشريعات 
اخلاصة  باملال 

العام.

اإليــرادات  يف  داّل  ارتفــاع  يوجــد  عمليــاً 
احلكوميــة خــال األعــوام األخيــرة، فعلــى 
ســبيل املثــال، بلــغ إجمالــي صــايف اإليــرادات 
يف النصــف األول مــن العــام 2021 )6,789( 
مليــون شــيكل11، يف حــن بلــغ يف النصــف 
مجموعــه  مــا   2022 العــام  مــن  األول 
بزيــادة  أي  شــيكل12،  مليــون   )7،978.1(

.%17.5 نســبتها 

أجندة السياسات الوطنية 2017-
.2022

اخلطة الوطنية للتنمية 2023-2021.
االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 

العام 2022-2017.
االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 

العام 2023-2021.

توســيع  علــى  التركيــز 
الضريبيــة،  القاعــدة 
وحتســن آليــات التحصيــل 
والضرائــب  للرســوم 

. خملتلفــة ا

زيادة اإليرادات.

توجــد إشــكاليات يف تنفيــذ املوازنــة وفــق 
اخملطــط، وتوجــد فجــوات مــا بــن اإلنفــاق 
املقــّدر واإلنفــاق الفعلــي، مثــال ذلــك برنامــج 

ــة. املســاعدات النقدي

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2022-2017.

تنفيذ املوازنة وفق اخملطط. املوازنة منفذة 
حسب ما خطط 

لها.

ــة، وإّنــا  ــّم نشــر كافــة الوثائــق املطلوب ال يت
نشــر مجتــزأ.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2022-2017.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2023-2021.

وثائــق  مجموعــة  نشــر 
املوازنــة الكاملــة يف مرحلــة 

املوازنــة. تســليم 

االلتزام بأنظمة 
محاسبية شفافة، 
وشاملة، وملتزمة 
باملعايير الدولية، 

وتعزيز املساءلة 
والشفافية، وتعزيز 

الشفافية يف 
عمل احلكومة 

مبا يشمل احلّق 
يف الوصول 
للمعلومات.

ال توجــد مأسســة ملشــاركة اجملتمــع املدنــي 
يف دورة إعــداد املوازنــة مبراحلهــا األربــع 

اخملتلفــة.

التــي  الرقابــة  تعزيــز 
اجملتمــع  بهــا  يضطلــع 
املدنــي مــن خــال إشــراك 
املنظمــات ذات العاقــة يف 

وتنفيذهــا. املوازنــة 

9 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 24 كانون ثاٍن 2018.
10 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2021، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2 شباط 2022.

11 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2021، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 25 متوز 2021.
12 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 28 متوز 2022.
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مدى التنفيذ اخلطة/اإلطار املرجعي اإلجراء الهدف/السياسة
املاليــة  وزارة  يف  ذلــك  علــى  العمــل  يتــّم 

الضريبيــة. والدوائــر 
ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي

العــام 2022-2017.
حوسبة كافة 

األعمال 
والنشاطات 

الضريبية على 
.RMS نظام

مّت إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر 
القطاعيــة للفتــرة الزمنيــة 2023-2021.

ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

اســتراتيجيات  إعــداد 
قطاعيــة. وعبــر  قطاعيــة 
املوازنــة  برامــج  إعــداد 
املرتبطــة باالســتراتيجيات 

املاليــة. املغلفــات  مــع 

استراتيجيات 
قطاعية، وعبر 
قطاعية، مقّرة 

حسب األدلة 
اإلرشادية، 

ومرتبطة بشكل 
مباشر ماليًا 

بشجرة برامج 
املوازنة.

قيمــة  قانــون ضريبــة  مشــروع  إعــداد  مّت 
بعــد. يعتمــد  لــم  ولكــن  مضافــة، 

مّت إعــداد مشــروع قانــون جمــارك، ولكــن لــم 
يُعتَمــد بعد.

ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

أجندة اإلصاح 2022.

إصــاح النظــام الضريبــي، 
القوانــن  ذلــك  يف  مبــا 
واإلجــراءات  والسياســات 
تكنولوجيــا  باســتخدام 
واالتصــاالت. املعلومــات 

العمل على حتديث 
وتطوير القوانني 

والتشريعات 
للعمل على تعديل 

النسب والشرائح 
الضريبية على 
كافة القطاعات 

االقتصادية.
النظــام  يشــوب  خلــل  هنــاك  زال  مــا 
الضريبــي الفلســطيني مــن منظــور العدالــة 

. عيــة االجتما

العدالــة  قضايــا  تعزيــز 
النظــام  يف  االجتماعيــة 

. يبــي لضر ا

يتــّم العمــل علــى ذلــك، إّلا أّن النتائــج مــا 
املأمــول. دون  زالــت 

احلــّد مــن ظاهــرة التهــّرب 
ــب الضريبــي والتجن

مّت العمل على تعديات على الرسوم، ولكن 
دون حوار مجتمعي أو حوار مع النقابات 

واالحتادات.

أجندة اإلصاح 2022. اخلدمــة  رســوم  فحــص 
هيكلتهــا. وإعــادة 

إصالح نظام 
اإليرادات 

احلكومية.
مّت إنشــاء اإلدارة العامــة إلدارة أداء املوازنــة 
العامــة، ومــن املتوقــع أن تصــدر تقاريرهــا 

العــام احلالــي.

تدقيــق  عمليــات  تعديــل 
وإدارة  العامــة  املوازنــة 
التنميــة  مشــاريع 
النقديــة. والتدفقــات 
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مدى التنفيذ اخلطة/اإلطار املرجعي اإلجراء الهدف/السياسة
ما زال غير منجز. أجندة اإلصاح 2022.

ــال  ــة إلدارة امل االســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

شــامل  فحــص  إعــداد 
للقطــاع الصحــي مــن خــال 
اإلحصائيــات املوثوقــة، التي 
تُســتخدم كأســاس إلصــاح 
علــى  الصحــي  النظــام 
الصعيديـْـن املالــي واإلداري.

إصالح نظام 
التحويالت الطبية 
والتأمني الصحي.

ما زال غير منجز. محوســب  نظــام  تطويــر 
للتحويــات  ومســتدام 
الطبيــة، إلــى جانــب تأمــن 

وشــامل. ملــزم  صحــي 
ما زال غير منجز. نظــام  وتشــغيل  إنشــاء 

تأمــن صحــي ملزم وشــامل 
وإداريــاً. ماليــاً  ومســتدام 

مّت العمــل علــى تخفيــض املوازنة اخملصصة، 
البدائــل واحلفــاظ علــى حــّق  دون توفيــر 

املواطــن يف العــاج.

ــى  العمــل بشــكل تدريجــي عل
احلــّد مــن التحويــات الطبية 
خــارج  املستشــفيات  إلــى 
النظــام الصحــي احلكومــي.

يتّم العمل عليه. تدقيق ومتابعة املرضى احملّولن 
من خال وحدة متخصصة.

مّت إنشــاء الوحــدة، ولكــن البيانــات الكميــة ال 
تشــير إلــى ضبــط صــايف اإلقــراض، حيــث 
 2022 العــام  يف  اإلقــراض  صــايف  َر  ُقــدِّ
مببلــغ )957( مليــون شــيكل، وخــال نصــف 
 )633.1( مبلــغ  إنفــاق  مّت   ،2022 العــام 

مليــون شــيكل لبنــد صــايف اإلقــراض13.

أجندة اإلصاح 2022.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2022-2017.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال 
العام 2021

اخلاصــة  الوحــدة  تفعيــل 
اإلقــراض  صــايف  ملتابعــة 
لــدى اجلهــات ذات العاقــة 
مشــكلة  علــى  والقضــاء 

اإلقــراض. صــايف 

تعزيز األنظمة 
احلكومية 

للحّد من صايف 
اإلقراض.

مــا زال األثــر املالــي علــى صــايف اإلقــراض 
إلــى  تشــير  األرقــام  إّن  بــل  ظاهــر،  غيــر 

تصاعــده.

تفعيــل آليــة اشــتراط وصــول 
الهيئات احمللية إلى املشاريع 
بالتزامهــا بدفــع فواتيــر املياه 

والكهرباء املستحقة.
مّت منــح البلديــات صاحيــة جبايــة ضريبــة 
الــوزراء  مجلــس  لقــرار  تبعــاً  األمــاك، 
بتاريــخ   )168( رقــم  جلســته  يف  الصــادر 

.2022/7/25

إعطــاء دور أكبــر للبلديــات 
حتصيــل  يف  القــادرة 
بعــض الرســوم والضرائــب 
ذلــك  يف  مبــا  املســتحقة، 

األمــاك. ضريبــة 
ال توجد نتائج محددة. أجندة اإلصاح 2022. فحــص اجلوانــب القانونيــة 

إجــراءات  ووضــع  واملاليــة 
ــاه مبــا يف  ــة قطــاع املي مراقب
ذلــك كافــة املرافق واملكونات.

إصالح قطاع املياه 
والكهرباء.

لم يتم العمل بها. تشغيل شركة املياه الوطنية.
حــزم  توجــد  ال  ولكــن  مشــاريع،  توجــد 

للمواطنــن. حتفيزيــة 
توليــد  مشــاريع  إقامــة 
الطاقــة الشمســية يف جميع 
احملافظــات لتوفيــر الطاقــة 

البيئــي. التلــوث  وتقليــل 
 

13 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 28 متوز 2022.
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أواًل: تقييم تفصيلي حملاور رئيسية يف سياسات املال العام

أظهــرت البيانــات التــي حصــل عليهــا الباحــث مــن تقاريــر اإلجنــاز الســنوية أّن عــدد معامــات ســلطة التراخيــص يف العــام 
2021م بلــغ )196،121( معاملــة مقارنــة مبــا مجموعــه )116،800( معاملــة يف العــام 2020م مصنفــة كمــا يظهــر يف الشــكلْن 

أدنــاه:

احملور األول: صايف اإلقراض:

وهــو املبالــغ اخملصومــة مــن إيــرادات املقاصــة مــن قبــل إســرائيل لتســوية ديــون مســتحقة للشــركات اإلســرائيلية املــزّودة 
للكهربــاء وامليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للبلديــات ولشــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية، وغيرهــا مــن البنــود.

كمــا عّرفــت وزارة املاليــة صــايف االقــراض بأّنــه: يشــمل صــايف اإلقــراض املباشــر املدفــوع مــن وزارة املاليــة وصــايف اإلقــراض 
اخملصــوم مــن إيــرادات املقاصــة.

وصــايف االقــراض Net Lending هــو االصطــاح املتــداول منــذ اســتحداث حســاب اخلزينــة املوحــد يف عــام 2002 للداللــة 
ــزّودة  ــون مســتحقة للشــركات اإلســرائيلية امل ــل اســرائيل لتســوية دي ــن قب ــرادات املقاصــة م ــن إي ــة م ــى املبالــغ اخملصوم عل

ــع الفلســطينية14. ــات ولشــركات وجهــات التوزي ــاه للبلدي ــاء واملي للكهرب

 ومــن خــال مراجعــة بيانــات اإلنفــاق الفعلــي لصــايف اإلقــراض خــال األعــوام 2021-2017، يُاحــظ أّنــه يف ارتفــاع مســتمر، 
عكــس كل السياســات احلكوميــة اخلاصــة بــإدارة املــال العــام15. كمــا أّنــه يف ارتفــاع علــى صعيــد املوازنــة املقــّدرة، ففــي الوقــت 
ــوازي )957(  ــا ي ــون دوالر أي م ــغ )295( ملي ــره مببل ــام 2021 16، مّت تقدي ــون دوالر يف الع ــغ )229( ملي ــه مببل ــّدر في ــذي ُق ال

مليــون شــيكل يف موازنــة العــام 2022 .

14 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، صايف اإلقراض وأثره على عجز املوازنة وهدر املال العام، رام اهلل - فلسطن. 2017.
15 اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية 2022.

16 قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021 م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2021.، الصادر بتاريخ 2021/3/31.
17 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022 م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2022، الصادر بتاريخ 2022/3/31.

ــى الرغــم مــن أّن كل اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة املــال العــام، وخطــط اإلصــاح احلكوميــة تناولــت هــذا  عل
البنــد وبشــكل مكثــف بهــدف كبــح جماحــه وتخفيضــه، خاصــة مــن عــام 2017 ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر )2022(، ومّت 
إدراجــه كبنــد مســتقل يف خطــة اإلصــاح احلكومــي 2022، إال أّن البيانــات الكميــة تشــير إلــى عــدم جنــاح تلــك السياســات 
واجلهــود، فهــو يف تزايــد مســتمر ســواء علــى صعيــد املوازنــة املقــّدرة لــه، أو املبلــغ الفعلــي املتحقــق. وتبعــاً لبيانــات ســلطة 
النقــد الفلســطينية، فقــد بلــغ إجمالــي اإلنفــاق الفعلــي علــى بنــد صــايف اإلقــراض منــذ العــام 2003 ولغايــة العــام 2021 

)5،689.7( مليــون دوالر، مبتوســط )300( مليــون دوالر ســنوياً.

17
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اإلنفاق الفعلي على بند صايف اإلقراض خالل السنوات 2017-2021 )مليون دوالر(

شكل يوضح اإلنفاق الفعلي على صايف اإلقراض خالل الفترة من )2003-182021(  )مليون دوالر(

18 اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية، 2022.
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احملور الثاني: الرواتب واألجور:

تضمنــت اســتراتيجيات إدارة املــال العــام، وخطــط اإلصــاح احلكومــي ترشــيد النفقــات مــن خــال ضبــط الرواتــب واألجــور 
وأشــباه الرواتــب، التــي تســتنزف حوالــي معظــم اإليــرادات احملليــة، وقــد بلغــت قيمــة فاتــورة الرواتــب مبــا يشــمل املســاهمات 
االجتماعيــة يف العــام 2021 )8,121( مليــون شــيكل19، عــدا عــن تكلفــة أشــباه الرواتــب، يف حــن ُقــّدرت قيمــة الرواتــب واألجــور 

يف موازنــة العــام 2022، مببلــغ )8,272( مليــون شــيكل20.
وقــد أعلنــت احلكومــة الفلســطينية يف مشــروع املوازنــة العامــة 2022 عــن خطتهــا ملعاجلــة ملــف الرواتــب واألجــور عــن طريــق 

إصــاح تضخــم الــكادر الوظيفــي وإعــادة النظــر يف قانــون اخلدمــة املدنيــة21.
ومــن شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر، تعتمــد احلكومــة دفــع 80% مــن الرواتــب واألجــور 
ــة، وال يشــكل سياســة إلدارة  ــة، وهــذا األمــر ال يحــّل املشــكلة املالي ملوظفــي القطــاع العــام، ونســبة مــن املســتحقات التراكمي

وضبــط فاتــورة الرواتــب مبنهجيــة علميــة وأســس واضحــة، وإّنــا يدفــع األزمــة لألمــام.

احملور الثالث: التحويالت الطبية:

تســتنزف التحويــات الطبيــة املوازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، وتبعــاً للتقريــر اإلحصائــي الســنوي الصــادر عــن 
وزارة الصحــة الفلســطينية للعــام 2021، فقــد بلغــت تكلفــة شــراء اخلدمــة مــن خــارج وزارة الصحــة )974,782,080( شــيكل22.

ْين العام: احملور الرابع: الدَّ

ْيــن العــام: هــو الرصيــد القائــم غيــر املســدد لالتزامــات املاليــة احلكوميــة، املترتــب علــى احلكومــة دفعــه تســديداً  الدَّ
إلــى: وينقســم  اللتزاماتهــا. 

ْيــن العــام اخلارجــي: وهــو االلتزامــات املاليــة املترتــب علــى احلكومــة دفعهــا تســديداً لألمــوال التــي اقترضتهــا مــن الــدول  الدَّ
والهيئــات واملؤسســات الدوليــة اخلارجيــة مبقتضــى القانــون.

ــا مبوجــب  ــي اقترضته ــا تســديداً لألمــوال الت ــى احلكومــة دفعه ــب عل ــة املترت ْيــن العــام الداخلــي: وهــو االلتزامــات املالي الدَّ
ــة أخــرى23. ــة محلي ــة أو مؤسســات مالي ــوك محلي ــة أو مــن بن ســندات حكومي

19 تقرير اإلنفاق الفعلي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.
20 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص املوازنة العامة 2022، الصادر بتاريخ: 2022/3/31.

21 مشروع املوازنة العامة 2022، الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
22 التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة 2021، إصدار 2022.

يْن العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )1(. 23 قانون الدَّ

توجــد ضــرورة إلعــادة ضبــط فاتــورة الرواتــب علــى أســاس علمــي، ومبــا يضمــن عــدم املســاس بحقــوق املوظفــن يف القطاع 
احلكومــي، ومــن خــال حتديــث قانــون اخلدمــة املدنيــة خاصــة بعــد التعديــات املتعــددة عليــه، وجســر الفجــوات مــا بــن 
رواتــب الفئــات العليــا والدنيــا يف املؤسســتْن املدنيــة واألمنيــة، وتصويــب أوضــاع أشــباه الرواتــب، خاصــة املوظفــن خــارج 

التشــكيات اإلداريــة املعتمــدة، وغيــر امللتزمــن بعمــل محــدد.
فمعاجلــة األزمــة مــن خــال االقتطــاع مــن رواتــب املوظفــن ال يشــّكل حــلّاً لألزمــة املاليــة وإّنــا هــو تصديــر لهــا للمســتقبل، 

كــون مســتحقات املوظفــن املتراكمــة هــي ذمم لــدى احلكومــة وســيتم دفعهــا بــكل األحــوال.

وعلــى الرغــم مــن أّن اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة املــال العــام وخطــة اإلصــاح احلكومــي تناولــت هــذه القضيــة 
بشــكل تفصيلــي، ومّت يف العــام 2022، تخفيــض املوازنــة اخملصصــة للتحويــات الطبيــة مــن )850( مليــون شــيكل يف العــام 
2021، إلــى )500( مليــون شــيكل يف العــام 2022، إّلا أّن هــذا اإلجــراء ال يحــّل املشــكلة، بــل رمبــا يؤثــر علــى حــّق املواطــن 
يف الرعايــة الصحيــة، وخاصــة الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، حيــث يجــب أن يبــدأ احلــّل مــن خــال نظــام تأمــن صحــي 

شــامل وإلزامــي، قــادر علــى توطــن اخلدمــة الصحيــة، واملســاهمة يف تغطيــة تكلفــة اخلدمــات الصحيــة يف فلســطن.



سياسات إدارة المال العام واستراتيجيات اإلصالح والخطط الوطنية لتنفيذها 2022-2017

15

يـْـن العــام، علــى أّنــه »ال يجــوز أن يزيــد  يـْـن العــام، فقــد نصــت املــادة رقــم )30( املتعلقــة بالرصيــد القائــم للدَّ وتبعــاً لقانــون الدَّ
ــن العــام يف أّي وقــت مــن األوقــات علــى 40% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار اجلاريــة للســنة  يْ الرصيــد القائــم للدَّ

األخيــرة التــي تتوافــر عنهــا البيانــات«24.
يْــن العــام بلــغ مطلــع العــام 2017 )9،559.2( مليــون شــيكل25،  ومــن خــال مراجعــة تقاريــر وزارة املاليــة، يُاحــظ أّن الدَّ
وانخفــض مطلــع العــام 2018 إلــى )8،623.1( مليــون شــيكل26، فيمــا بلــغ مطلــع العــام 2019 )8،562.1( مليــون شــيكل27، 
وارتفــع مــع بدايــة العــام 2020 بشــكل داّل ليصــل إلــى )9،897.9( مليــون شــيكل28، أّمــا يف بدايــة العــام 2021، فقــد ارتفــع 
الديــن العــام بشــكل حــاد، ليصــل إلــى )11،743.3( مليــون شــيكل29. ومــع بدايــة العــام 2022، بلــغ الدّيــن العــام مــا مجموعــه 

)11،657.57( مليــون شــيكل30.

ْين العام يف السنوات 2017-2022 )باملليون شيكل( شكل يوضح مسار الدَّ

يْن العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )30(. 24 قانون الدَّ
25 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 24 كانون ثاٍن 2018.
26 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2018، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 27 كانون ثاٍن 2019.
27 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2019، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 26 كانون ثاٍن 2020.

28 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2020، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 14 شباط 2021.
29 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

30 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 28 متوز 2022.

يـْـن العــام املُعلـَـن يف تقاريــر وزارة املاليــة لــم يتجــاوز نســبة الـــ 40% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي،  علــى الرغــم مــن كــون الدَّ
إّلا أّن جمــع كافــة ديــون احلكومــة مثــل الديــون املســتحقة لصنــدوق التقاعــد واملعاشــات، والصناديــق األخــرى، وغيرهــا مــن 
يْــن العــام يف فلســطن، ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات اقتصاديــة، كمــا  الديــون، يــدّق ناقــوس اخلطــر حــول مســتويات الدَّ
يـْـن العــام يشــير إلــى وجــود إشــكالية يف السياســات احلكوميــة الــواردة يف اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات  أّن حجــم الدَّ

يـْـن العــام. إدارة املــال العــام وأجنــدة اإلصــاح جتــاه ضبــط وتخفيــض الدَّ
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احملور اخلامس: النظام الضريبي يف فلسطني والعدالة الضريبية

يتألــف النظــام الضريبــي الفلســطيني مــن نوعــْن مــن الضرائــب هــي الضرائــب املباشــرة والضرائــب غيــر املباشــرة، حيــث 
تشــمل الضرائــب املباشــرة كلّاً مــن ضريبــة الدخــل )ضريبــة الدخــل الشــخصي، وضريبــة الدخــل للشــركات( وضريبــة األماك، 
ــل دافــع الضريبــة ألّي  يف هــذا الســياق، يقــع العــبء الضريبــي دومــاً علــى شــخص أو كيــان معــّن، وال ميكــن حتويلــه مــن ِقبَ

شــخص آخــر.
 يف حــن يتــّم فــرض الضرائــب غيــر املباشــرة علــى االســتهاك، واإلنتــاج واألنشــطة التجاريــة مثــل ضريبــة القيمــة املضافــة، 
ــي  ــل املســتهلك النهائ ــب يتحّم ــارك واملكــوس، وهــي ضرائ ــات، ورســوم اجلم ــة احملروق ــة املشــتريات/اإلنتاج، وضريب وضريب

التكاليــف اإلجماليــة لهــا31.

مــن خــال قــراءة كّميــة لواقــع النظــام الضريبــي الفلســطيني، جنــد أّنــه توجــد بــه ثغــرات تتنافــى ومفهــوم العدالــة الضريبيــة، 
فعلــى ســبيل املثــال تشــكل ضريبــة القيمــة املضافــة )VAT( مــا نســبته 25.7% مــن اإليــرادات الضريبيــة، ومببلــغ وصــل يف 
العــام 2021 إلــى )3.2( مليــار شــيكل32، إن كان مــن خــال اإليــرادات الضريبيــة احملليــة أو عبــر املقاّصــة، وهــي ضريبــة 
»عميــاء«، متــّس كافــة الفئــات يف اجملتمــع دون متييــز وتبلــغ نســبتها )16%( مــن قيمــة املبيعــات، وهــي مرتبطــة بإســرائيل تبعــاً 
لبرتوكــول باريــس االقتصــادي، ونســبة املرونــة فيهــا فقــط 2% عــن نســبتها داخــل إســرائيل، رغــم الفــارق الكبيــر يف مســتوى 
الدخــل واملعيشــة، وتكمــن إشــكالية ضريبــة القيمــة املضافــة يف أّن الفقيــر مجبــر علــى دفعهــا كونهــا علــى الســلع واخلدمــات 
دون متييــز، وعلــى الســلع األساســية مثــل الطحــن والســكر واحلليــب والزيــت وغيرهــا، مبعنــى أّن الفقيــر مضطــر لدفعهــا رغــم 

كونهــا ســلعة أساســية للحيــاة وليســت كماليــة أو للرفاهيــة.

ومــن الثغــرات األخــرى يف النظــام الضريبــي الفلســطيني التــي تتنافــى ومفهــوم العدالــة االجتماعيــة، ضريبــة الدخــل، فعلــى 
الرغــم مــن أهميتهــا الكبيــرة يف إعــادة توزيــع الثــروة بــن األغنيــاء والفقــراء، إّلا أّن مســاهمتها يف اإليــرادات الضريبيــة عــام 
ــّم جبايتهــا  ــم تتجــاوز )7.8%( فقــط مــن إجمالــي اإليــرادات الضريبيــة، ســواء مــن خــال ضريبــة الدخــل التــي تت 2021، ل
محليــاً أو عبــر املقاصــة، ومببلــغ )982.4( مليــون شــيكل33 فقــط، مــن حوالــي )12.5( مليــار شــيكل تشــكل قيمــة اإليــرادات 
الضريبيــة، ومبقارنــة مــع بعــض الــدول يف املنطقــة، ناحــظ أّن نســبة إســهامات ضريبــة الدخــل يف إجمالــي اإليــرادات 

الضريبيــة أعلــى بكثيــر مــن فلســطن.

جدول يوضح طبيعة اإليرادات الضريبية ومصادرها يف العام 2021 باملليون شيكل34

31 مؤشر العدالة الضريبية، من إصدارات مؤسسة مفتاح، 2018.
32 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2019، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 28 كانون ثاٍن 2020.

33 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

34 تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

النسبةاجملموععبر املقاّصةإيراد محليالضريبة
7.83%722.4260.0982.4ضريبة الدخل

25.70%1,199.42,026.23,225.6ضريبة القيمة املضافة

43.18%936.44,483.05,419.4اجلمارك

0.04%4.9-4.9مكوس املشروبات
2.73%343.2-343.2مكوس السجائر
0.12%15.1-15.1ضريبة األمالك

20.54%2,577.92,577.9-ضريبة احملروقات

0.15-%18.4-18.4--ضريبة الشراء
100.00%3,221.49,328.712,550.1اجملموع
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شكل يوضح نسب اإليرادات الضريبية تبعًا ملصادرها يف العام 2021

احملور السادس: شفافية املوازنة العامة:

تضمنــت اخلطــط الوطنيــة العامــة، واســتراتيجيات إدارة املــال العام 2017-2022، و2021-2023، االلتزام بأنظمة محاســبية 
شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة باملعاييــر الدوليــة، وتعزيــز املســاءلة والشــفافية، وتعزيــز الشــفافية يف عمــل احلكومــة مبــا يشــمل 

احلــّق يف الوصــول للمعلومــات.
كمــا تضمنــت القوانــن الفلســطينية وعلــى رأســها القانــون األساســي الفلســطيني، وقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة رقــم )7( 
ــة العامــة، فعلــى ســبيل املثــال  ــة نصوصــاً واضحــة بضــرورة إصــدار ونشــر وثائــق املوازن لســنة 1998م، والقوانــن ذات الصل
نــّص قانــون املوازنــة العامــة يف املــادة )38( علــى أن »ينشــر قانــون املوازنــة العامــة بعــد إقــراره مــن اجمللــس التشــريعي لإلعــام 

العــام واجلمهــور«36.

35 قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وتعدياته.
36 قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )38(.

ــة يف  ــرادات الضريبي ــة العظمــى مــن اإلي ــر املباشــرة تشــّكل الغالبي يف ضــوء العــرض الســابق، يُاَحــظ أّن الضرائــب غي
فلســطن، وهــي ضرائــب يتحملهــا املســتهلك أو املســتخدم النهائــي، وتتنافــى مــع مبــدأ العدالــة الضريبيــة، وقــد أعــّدت 
ــم  ــم يت ــن ل ــة، ولك ــة االجتماعي ــادئ العدال ــن مب ــة، يتضم ــة مضاف ــة قيم ــون ضريب ــة الفلســطينية مشــروع قان وزارة املالي
إقــراره واعتمــاده لغايــة اآلن. وبالتالــي فــإّن النظــام الضريبــي القائــم ال يســهم يف إعــادة توزيــع الثــروة مبــا يكفــل العدالــة 

الضريبيــة، بــل ويعّمــق مــن ســطوة الضريبــة العميــاء علــى الفئــات الفقيــرة واملهمشــة.
كمــا أّن قانــون ضريبــة الدخــل املعتمــد حاليــاً غيــر مســتجيب لقضايــا العدالــة الضريبيــة، كونــه يضغــط شــرائح املكلّفــن يف 
3 شــرائح فقــط، ويعتمــد للشــركات نســبة موحــدة تصــل 15% باســتثناء الشــركات االحتكاريــة التــي تصــل نســبة ضريبتهــا 

35إلــى %20.
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كمــا تضمنــت املعاييــر الدوليــة لشــفافية املوازنــات العامــة جملــة وثائــق يجــب نشــرها مــن قبــل احلكومــات، متّثــل احلــّد األدنــى 
مــن الوثائــق املطلوبــة وهــي:

- باغ ما قبل املوازنة.
- مقترح املوازنة العامة.
- املوازنة العامة املقّرة.

- موازنة املواطن.
- التقارير الدورية الشهرية والربعية.

- التقرير نصف السنوي.
- التقرير السنوي »احلساب اخلتامي«.

- التقرير املدقق37.

ومن خال مراجعة تلك املؤشرات للسنوات 2017-2022 يُاحظ ما يلي:

.IBP، 2013 37 دليل تتّبع مسح املوازنات العامة، إصدار شراكة املوازنات الدولية

مالحظاتمستوى النشرالوثيقة

مّت النشر.باغ ما قبل املوازنة
لم يتم النشر.مقترح املوازنة العامة
مّت النشر بدون أبعاد املوازنة العامةاملوازنة العامة املقّرة

مّت النشر.موازنة املواطن
مّت النشر.التقارير الدورية الشهرية والربعية

لم يتم النشر.التقرير نصف السنوي

مّت نشر تقارير رقمية دون تفاصيل.التقرير السنوي “احلساب اخلتامي”
مّت النشر، ولكن لغاية العام 2019.التقرير املدقق

يُاحــظ مــن اجلــدول أعــاه أّن وزارة املاليــة نشــرت وبشــكل يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة وثيقتــْن مــن أصــل )8( وثائــق 
أساســية، يف حــن لــم تنشــر وثيقتــْن أخريــْن، ونشــرت )3( وثائــق بشــكل جزئــي تبعــاً للمعاييــر، وهــذا يتنافــى مــع 
السياســات املعلنــة يف اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة املــال العــام بالشــفافية والنشــر فيمــا يتعلــق باملوازنــة العامــة 

وإدارة املــال العــام.
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ثانيًا: تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية املدقّقة للحساب اخلتامي 

احلساب اخلتامي والتقرير املدّقق:
- احلساب اخلتامي: 

   احلســاب الــذي يتــّم إعــداده وفقــاً للمعاييــر واملبــادئ احملاســبية املتعــارف عليهــا ووفقــاً للنظــام احملاســبي املوّحــد، وميّثــل 
  بياناً حلساب املوازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية يف نهاية السنة املالية38.

- تقرير ديوان الرقابة املدّقق:
   هــو التقريــر الــذي يصــدره ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعــد تدقيــق احلســاب اخلتامــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ــى  ــة عل ــوان الرقاب ــل دي ــن قب ــرأي م ــداء ال ــر إب ــن التقري ــث يتضم ــون. حي ــاً ألحــكام القان ــة وفق ــذي تصــدره وزارة املالي    وال
   البيانــات الــواردة يف احلســاب اخلتامــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة لألجهــزة الرقابيــة العليــا )معاييــر اإلنتوســاي ISSAI، ومعاييــر 

  التدقيق الدولية(39.

نظراً ألهمية احلساب اخلتامي، فقد توالت التشريعات والقوانن التي تناولته وحددت أحكامه، مثل:
- القانون األساسي الفلسطيني:

   نّصــت املــادة )62( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــّدل علــى أّنــه »يجــب عــرض احلســاب اخلتامــي مليزانيــة الســلطة 
   الوطنيــة علــى اجمللــس التشــريعي يف مــدة ال تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة، ويتــّم التصويــت عليــه 

  باباً باباً«40.

- قانون املوازنة العامة:
   جــاء يف نــّص املــادة )66( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم املوازنــة العامــة والشــئون املاليــة، أّنــه »علــى أســاس 
   احلســابات التمهيديــة املعــّدة مبوجــب املــادة )65( تعــّد الــوزارة مســودة احلســاب اخلتامــي وتقدمهــا إلــى مجلــس الــوزراء 
   لاعتمــاد واإلحالــة إلــى اجمللــس التشــريعي خــال ســنة مــن نهايــة الســنة املاليــة لإلقــرار، كمــا وترســل نســخة مــن املســودة 

  إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية«41.

- قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية:
   نّصــت املــادة رقــم )34( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( للســنة 2004، أّنــه »علــى أســاس احلســابات 
   التمهيديــة املعــّدة مبوجــب املــادة )33( تعــّد وزارة املاليــة مســودة احلســاب اخلتامــي وتقدمهــا إلــى الديــوان خــال ســنة مــن 

  نهاية السنة املالية لدراستها ورفع ماحظاته بشأنها إلى اجمللس التشريعي«42.

- النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005.
   نّصــت املــادة )149( فقــرة )6( مــن النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة علــى أن »تعــّد الــوزارة مســودة احلســابات 

  اخلتامية وتقّدمها إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية خال سنة من نهاية السنة املالية«43.
   كمــا نّصــت املــادة )150( فقــرة )3( مــن النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة علــى أن »تعــّد الــوزارة احلســاب اخلتامــي 

  للسلطة الفلسطينية متضمناً كافة البيانات التي تعكس إيراداتها ونفقاتها الفعلية للسنة املالية املنتهية«44.

38 قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )1(.
39 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2015.

40 القانون األساسي الفلسطيني املعّدل، 2003، مادة رقم )62(
41 قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )66(.

42 قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية، املادة رقم )34(.
43 قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة، املادة رقم )149( فقرة رقم )6(.
44 قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة، املادة رقم )150( فقرة رقم )3(.
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- املعايير الدولية:
   نّصــت املعاييــر الدوليــة لشــفافية املوازنــات العامــة، تبعــاً لشــراكة املوازنــات العامليــة IBP علــى أّن احلســاب اخلتامــي يجــب 
   أن يصــدر وينشــر يف فتــرة ال تزيــد عــن عــام مــن نهايــة العــام املالــي، وكذلــك نّصــت علــى أّن التقريــر املدّقــق يجــب أن يصــدر 

  وينشر يف فترة ال تزيد عن 18 شهراً من نهاية العام املالي، أي خال 6 أشهر من إصدار احلساب اخلتامي45.
   وقــد أصــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة التقريــر املدّقــق للحســاب اخلتامــي اجملمــع للعامــن 2018-2019، والــذي حمــل 

  الرأي »املتحّفظ«46.

ومن خال مراجعة التقرير، ياحظ أّن الرأي املتحفظ مّت بناؤه على جملة ماحظات، حيث جاء يف نّص التقرير:

كمــا أشــار التقريــر إلــى أّن البيانــات املاليــة الصــادرة عــن وزارة املاليــة للســنوات 2018-2019م، هــي مــن مســؤولية احلكومة احلالية 
)الثامنــة عشــرة(، موضحــاً أّن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يتحفــظ علــى امتثــال وزارة املالية ملعايير احملاســبة الدولية يف القطاع 

العام )IPSAS(، ومعيار األســاس النقدي احملاســبي )IPSAS-Cash Basis( يف احلســابات اخلتامية للســنوات 2019-2018. 47

حيث أشار التقرير إلى النقاط التالية:
● محدودية املوارد املالية يف فلسطن، وعدم توّفر السيولة.

● ارتفاع االقتراض البنكي.
● اتساع الفجوة التمويلية نتيجة انخفاض املنح واملساعدات.

● ارتفاع قيمة املبالغ اخملصومة من املقاصة.
● جتاوز الفترة الزمنية يف إصدار احلساب اخلتامي التجميعي.

● حتّفظات على إيرادات الضرائب احمللية.
● حتّفظات على إيرادات املقاصة.

● حتّفظات على اإليرادات املتحصلة من ضريبة األماك وأماك الغائبن.
● حتّفظات على إيرادات املؤسسات العامة.

● حتّفظات على رسوم التراخيص.
● حتّفظات على املقبوضات احملجوزة.

● حتّفظات على البيانات اخلاصة باملنح واملساعدات.
ين العام. ● حتّفظات على اإليضاحات املتعلقة بالدَّ

● حتّفظات على الرواتب واألجور.
● حتّفظات على النفقات غير األجور.

● حتّفظات على اإلقراض.
● حتّفظات على مدى االمتثال للقوانن واألنظمة.

إنَّ الــرأي »املتحّفــظ« ونتائــج التقريــر املدّقــق للحســاب اخلتامــي لألعــوام 2018-2019، يشــير إلــى وجــود إشــكاليات تواجــه 
إدارة املــال العــام يف فلســطن، والسياســات ذات الصلــة، وهــو بحاجــة إلــى معاجلــة، خاصــة أّن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
ال ميتلــك األدوات القانونيــة ملســاءلة وزارة املاليــة أو مراكــز املســؤولية اخملتلفــة عــن االنحرافــات يف احلســاب اخلتامــي، وهــو 
يعمــل تبعــاً لألحــكام القانونيــة علــى تزويــد اجمللــس التشــريعي بالتقريــر املدّقــق ملمارســة اجمللــس دوره القانونــي يف الرقابــة 
واملســاءلة علــى املــال العــام، وهــذه النتيجــة تؤكــد مــن جديــد علــى أهميــة وجــود مجلــس تشــريعي منتخــب مــن أجــل تفعيــل 

املســاءلة الرســمية يف فلســطن.

.IBP، 2013 45 دليل تتّبع مسح املوازنات، الشراكة العاملية للموازنات
46 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2021، صفحة )20(.
47 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2021، صفحة )29(.

 »لقــد التزمنــا مبســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــاً لهــذه املتطلبــات، نعتقــد بــأّن أدّلــة التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا 
عليهــا كافيــة ومائمــة، وتوفــر أساســاً لرأينــا املتحّفــظ، حيــث إّن هــذه التحّفظــات مرفقــة بهــذا التقريــر.«
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◄ الفصل الثالث: االستنتاجات والتوصيات:

أواًل: االستنتاجات

 - توجــد إشــكاليات وحتديــات تواجــه تطبيــق سياســات إدارة املــال العــام يف فلســطن تبعــاً ملــا ورد يف اخلطــط الوطنيــة 
  واالستراتيجيات القطاعية إلدارة املال العام، مقسمة على عدة مجاالت:

 ● اجملــال األول »الفجــوة املاليــة«: حيــث توجــد فجــوة ماليــة كبيــرة غيــر قابلــة للــردم مــا بــن اإليــرادات والنفقــات، األمــر الــذي 
   يخلــق أزمــة ماليــة متصلــة، ويراكــم مــن آثارهــا، تبعــاً لتراكــم املتأخــرات وترحيــل االلتزامــات لألمــام، وعــدم إنفــاذ السياســات 

  والبرامج اخملططة.

 ● اجملــال الثانــي »حتّكــم إســرائيل يف إيــرادات املقاصــة«: تشــكل إيــرادات املقاّصــة حوالــي ثلثــي اإليــرادات العامــة، وهــي خاضعــة 
   لابتــزاز اإلســرائيلي مــن خــال حجــز واســتقطاع تلــك األمــوال أو جــزء منهــا حتــت مســميات وأســباب متنوعــة، مــا يحــرم 

  اخلزينة العامة من إيراداتها.

 ● اجملــال الثالــث »تراجــع الدعــم اخلارجــي«: انخفــض الدعــم اخلارجــي للموازنــة العامــة بشــكل كبيــر، إن كان للخزينــة العامــة 
   أو للنفقــات التطويريــة، مــا أدى إلــى تعّثــر يف تنفيــذ املشــاريع والبرامــج املعتمــدة عليــه، مثــل برنامــج املســاعدات النقديــة، 

  واملشاريع التطويرية للوزارات ومراكز املسؤولية اخملتلفة.

ــاع مســتمر،  ــى النفقــات يف ارتف ــإّن مبن ــة العامــة، ف ــوي يف املوازن ــل بني ــاً لوجــود خل  ● اجملــال الرابــع »النفقــات املرتفعــة«: تبع
   خاصــة أّن الرواتــب واألجــور تســتحوذ علــى حصــة األســد مــن املوازنــة العامــة، فعلــى الرغــم مــن االرتفــاع يف اإليــرادات إّلا 

  أّن ذلك لم يسهم يف حّل األزمة املالية بحكم وجود ارتفاع يف النفقات أيضاً.

 ● اجملــال اخلامــس »التهــّرب والتســّرب والتهريــب الضريبــي«: حيــث يهــدر هــذا البنــد مئــات املايــن مــن اإليــرادات الضريبيــة 
  سنوياً، ما يشكل خسارة من إيرادات اخلزينة العامة.

 ● اجملــال الســادس »صــايف االقــراض«: هــذا البنــد الــذي يجــب أّلا يكــون يف املوازنــة العامــة، يســتنزفها بحوالــي مليــار شــيكل 
  سنوياً، وهو بحاجة إلى ضبط وحّل، بتوّفر اإلرادة السياسية لذلك.

 ● اجملــال الســابع »التحويــالت الطبيــة«: حيــث تســتنزف هــذه التحويــات املوازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، وهــي 
ــرار نظــام تأمــن صحــي شــامل وإلزامــي  ــة إصــاح نظــام التأمــن الصحــي باجتــاه إق ــى حــّل مــن خــال رافع    بحاجــة إل
   وتكافلــي، حيــث عملــت احلكومــة علــى تخفيــض املوازنــة املقــّدرة للتحويــات الطبيــة يف العــام 2022، ولكــن هــذا اإلجــراء ال 

  يعالج املشكلة، بل رمبا يؤثر على حّق املواطن يف اخلدمة الصحية.

 ● اجملــال الثامــن »احلوكمــة واإلدارة الرشــيدة«: تبعــاً لتقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــإّن هنــاك هــدراً للمــال العــام، 
  ميكن تافيه وتوفيره من خال احلوكمة واإلدارة الرشيدة.

 ● اجملــال التاســع »التخطيــط والواقــع«: حيــث توجــد فجــوات عميقــة مــا بــن اخلطــط والواقــع، مــا يعيــق تنفيــذ السياســات 
  وحتقيق األهداف الواردة يف خطط إدارة املال العام.
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ــه يركــز  ــة كون ــة الضريبي ــادئ العدال  ● اجملــال العاشــر »العدالــة الضريبيــة«: إذ يتنافــى النظــام الضريبــي الفلســطيني مــع مب
   علــى الضرائــب غيــر املباشــرة، وهــو بحاجــة إلــى تصويــب مــن خــال مشــروع قانونــْي ضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك، 
ــة، ومســاهمة  ــرادات الضريبي ــة الدخــل محــدودة جــداً يف اإلي ــة الدخــل، كــون مســاهمة ضريب ــون ضريب    وتعديــات يف قان
   ضريبــة القيمــة املضافــة تفوقهــا بأكثــر مــن 3 أضعــاف، األمــر الــذي ال يســهم يف إعــادة توزيــع الثــروة مبــا يكفــل العدالــة 

  الضريبية، بل ويعمق من سطوة الضريبة العمياء على الفئات الفقيرة واملهمشة.

 - يوجــد إجنــاز لبعــض السياســات واألهــداف الــواردة يف اســتراتيجيات إدارة املــال العــام مثــل زيــادة اإليــرادات مــن خــال 
   حتســن اجلبايــة، واملوازنــات متوســطة األمــد، وإعــداد مشــاريع قوانــن لضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك وغيرهــا، ولكــن 

  توجد ضرورة لتكامل اخملرجات واملنجزات من أجل حتقيق الرؤية واألهداف االستراتيجية.

 - علــى الرغــم مــن أّن اســتراتيجيات إدارة املــال العــام تضمنــت االلتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة باملعاييــر 
   الدوليــة، إّلا أّن مســتوى الشــفافية مــا زال دون املأمــول، ومــا زال نشــر وثائــق املوازنــة محــدوداً وال يســتجيب للمعاييــر 

  الدولية.

 - نتائــج تدقيــق احلســاب اخلتامــي للســنوات املعــّدة مــا زالــت حتمــل الــرأي املتحّفــظ، وهــذا يتنافــى مــع التوجهــات اإلصاحيــة 
  الواردة يف استراتيجيات إدارة املال العام.

 - صــايف اإلقــراض مــا زال يســتنزف املوازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، ومــن الواضــح أّن سياســات تخفيضــه لــم 
  تنجح رغم ورودها يف كافة اخلطط واالستراتيجيات وأجندات اإلصاح، وبحاجة إلى خطوات ثورية.

يْــن العــام هــو واحــد مــن أهــداف اســتراتيجية إدارة املــال العــام، إّلا أّن البيانــات الرقميــة   - علــى الرغــم مــن أّن تخفيــض الدَّ
يْن العام.   تشير إلى ارتفاع الدَّ

 - عملــت احلكومــة علــى صــرف نســبة %80 مــن رواتــب املوظفــن العموميــن ونســبة مــن املتأخــرات التراكميــة، يف مواجهــة 
  األزمة املالية، ولكّن هذا اإلجراء ال يحّل األزمة، بل يرّحلها لألمام، ويراكم من االحتقان اجملتمعي.

 - علــى الرغــم مــن الــرأي املتحّفــظ لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى احلســاب اخلتامــي اجملّمــع 2018-2019، إّلا أّن 
   الديــوان ال ميلــك األدوات القانونيــة ملســاءلة وزارة املاليــة أو مراكــز املســؤولية ذات الصلــة، األمــر الــذي يؤكــد مــن جديــد 

  أهمية وجود اجمللس التشريعي.
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ثانيًا: التوصيات

 - إجــراء االنتخابــات العامــة إلعــادة االعتبــار للســلطة التشــريعية، وذلــك بتحديــد موعــٍد جديــٍد لانتخابــات العامة »التشــريعية 
   والرئاســية« يف آجــال قريبــة تتيــح اجملــال ملشــاركة واســعة للمواطنــن فيهــا، مــن أجــل اســتعادة دور اجمللــس التشــريعي يف 

  إعمال الرقابة الرسمية على أعمال احلكومة وتفعيل دورها يف املساءلة على إدارة املال العام. 

 - ضــرورة انفتــاح وزارة املاليــة علــى اجملتمــع املدنــي واألكادمييــن والباحثــن مبــا ينســجم مــع اخلطــط الوطنيــة واســتراتيجيات 
   إدارة املــال العــام، خاصــة فيمــا يتعلــق بشــفافية سياســاتها وإجراءاتهــا، ومــن ضمنهــا أجنــدة اإلصــاح احلكومــي، ومــا تشــمله 

  من أهداف وسياسات.

 - ضــرورة قيــام وزارة املاليــة بتقييــم علمــي ودقيــق ملــدى إنفــاذ وتطبيــق اســتراتيجيات إدارة املــال العــام وفــق اخملطــط، خاصــة 
   مــع البــدء باإلعــداد لاســتراتيجية اجلديــدة 2024-2026، باالســتفادة مــن نتائــج هــذا التقريــر، وحتديــد فجــوات التطبيــق، 
ــاء  ــة الســابقة مــن االســتراتيجية للبن ــم املرحل ــوب لتقيي ــل االســتراتيجي املطل ــا، كجــزء مــن التحلي ــي واجهته    واملعيقــات الت
   عليهــا يف إعــداد االســتراتيجية القادمــة، ونشــر تقريــر مفّصــل حــول مــدى تطبيــق اســتراتيجية إدارة املــال العــام 2017-

  2022، و2021-2023 وفق اخملطط، خال السنوات التي مضت من زمن التنفيذ.

 - ضــرورة التــزام وزارة املاليــة بتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فيمــا يتعلــق بــإدارة املــال العــام، الــواردة يف التقريــر 
  املدّقق للحسابات اخلتامية، خاصة يف ظّل احلاجة للحوكمة واإلدارة الرشيدة حملاولة التغلّب على األزمة املالية.

 - ضــرورة العمــل علــى تطبيــق محــاور اإلصــاح للمــال العــام بشــكل علمــي ومنهجــي يضمــن نتائــج ملموســة، وخاصــة علــى 
   بنــد صــايف اإلقــراض، مــن خــال خطــوات وإجــراءات جوهريــة مثــل إيجــاد حلــول لديــون البلديــات وشــركات التوزيــع، وصيغــة 

  توافقية خلدمات الكهرباء للمخيمات.

ــى  ــر املدرجــن عل ــول للموظفــن غي ــورة، وإيجــاد حل ــة الفات ــب مــن خــال تنقي ــورة الروات ــط فات ــى ضب  - ضــرورة العمــل عل
ث للخدمــة املدنيــة، يتضمــن     التشــكيات اإلداريــة، وجســر الفجــوة بــن رواتــب الفئــات العليــا والدنيــا، وإقــرار قانــون محــدَّ

  مبادئ العدالة.

 - ضــرورة إجــراء وزارة املاليــة تعديــات يف النظــام الضريبــي الفلســطيني مبــا يضمــن العدالــة الضريبيــة لكافــة فئــات اجملتمع، 
   واإلســراع يف إقــرار قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة والتعديــات علــى قانــون ضريبــة الدخــل بحيــث تكــون مســتجيبة ملبــادئ 

  العدالة الضريبية.

 - ضــرورة التــزام وزارة املاليــة مبعاجلــة الثغــرات يف اإليــرادات مثــل التهــّرب الضريبــي والتجّنــب الضريبــي والتســّرب املالــي، 
  وتبّني خطة واقعية لترشيد النفقات.

يْــن العــام  يْــن العــام، يف ظــّل االرتفــاع احلــاّد فيــه، خاصــة وأّن ارتفــاع الدَّ  - ضــرورة التــزام وزارة املاليــة مبعاجلــة قضايــا الدَّ
يْن يف املوازنة العامة.   يعني وجود فوائد إضافية وزيادة لعبء نفقات خدمة الدَّ

 - ضــرورة معاجلــة قضيــة التحويــات الطبيــة مــن خــال منهجيــة علميــة حتافــظ علــى حــّق املواطــن يف اخلدمــة الصحيــة، 
  ومن خال رافعة نظام التأمن الصحي الشامل.
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◄ المصادر والمراجع:
        »مرّتبة حسب ورودها في التقرير«

- أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 »املواطن أوالً«.
- اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(.

- االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2022-2017.

- االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2023-2021.
- أجندة اإلصاح احلكومي 2022.

- االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. واقع امِلنَح واملساعدات اخلارجية للموازنة العامة 2010-2019. رام اهلل -فلسطن. 2020.
- تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 24 كانون ثاٍن 2018.

- تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.
- تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2021، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 25 متوز 2021.

- تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة املالية، بتاريخ: 28 متوز 2022.
 - االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. صــايف اإلقــراض وأثــره علــى عجــز املوازنــة وهــدر املــال العــام. رام اهلل- 

   فلسطن. 2017.
- اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية 2022.

- قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2021، الصادر بتاريخ 2021/3/31.
- قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022 بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2022، الصادر بتاريخ 2022/3/31.

- مشروع املوازنة العامة 2022، الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
- مؤشر العدالة الضريبية، من إصدارات مؤسسة مفتاح 2018.

- قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وتعدياته.
- قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )38(.

.IBP، 2013 دليل تتّبع مسح املوازنات العامة، إصدار شراكة املوازنات الدولية -
- التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2015.

- القانون األساسي الفلسطيني املعّدل، 2003، مادة رقم )62(.
- قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية، املادة رقم )66(.

- قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية، املادة رقم )34(.
ــادة رقــم )149(  ــوزارات واملؤسســات العامــة، امل ــي لل ــوزراء رقــم )43( لســنة 2005، باعتمــاد النظــام املال ــس ال  - قــرار مجل

   فقرة رقم )6(.
- التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2021، صفحة )20(.

مواقع إلكترونية:
/www.un.org/sustainabledevelopment/ar  ،2030 املســتدامة  التنميــة  بأهــداف  اخلــاص  اإللكترونــي  املوقــع   - 

development-agenda    
-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، الهــدف الســادس عشــر - 

 ./justice   
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ملحق رقم )1(:

أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية عّدة خطط وطنية تنموية منذ نشوئها، وهي:
- خطة اإلصاح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.

- خطة التنمية الوطنية 2011-2013 »إنهاء االحتال وإقامة الدولة«.
- خطة التنمية الوطنية 2014-2016 » بناء الدولة وجتسيد السيادة«.

وقــد ســبق ذلــك عــدة خطــط أطلقتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها يف العــام 1994، مثــل اخلطــة التنمويــة 
الثاثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة اخلمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة االســتقرار للوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 

.2005-2004

يف عــام 2015، اعتمــدت البلــدان يف العالــم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة الـــ 17 اخلاصــة 
.48 بها

وقــد عملــت الــدول اخملتلفــة ومــن ضمنهــا فلســطن علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــال وضــع إطــار وطنــي لتحقيــق األهــداف 
الـــ 17 اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة 2030، وشــكلت فلســطن الفريــق الوطنــي للتنميــة املســتدامة، واللجنــة التوجيهية ألهداف 

التنميــة املســتدامة، ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنمية املســتدامة 2030.
وقــد تضمــن الهــدف الســادس عشــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة موضــوع »الســام والعــدل واملؤسســات القويــة«، واشــتمل 

هــذا الهــدف علــى جملــة مقاصــد منهــا:
- تعزيز سيادة القانون على الصعيديْن الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع إلى العدالة.

- احلّد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
- إنشاء مؤسسات فّعالة وشّفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات.

- كفالة وصول اجلمهور إلى املعلومات وحماية احلّريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.
- تعزيز القوانن والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة49.

 .www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 48 املوقع اإللكتروني اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة
 ./https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice49 أهداف التنمية املستدامة 2030، الهدف السادس عشر

اخلطط الوطنية والسياسات العامة واستراتيجيات إدارة املال العام وأجندة اإلصاح خال الفترة من 2017 وحتى 2022
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أجندة السياسات الوطنية 2022-2017

ــدة السياســات  ــة الفلســطينية أجن ــة املســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطني ــق أهــداف التنمي ــا لتحقي ــع رؤيته ــاً م تناغم
الوطنيــة 2017-2022، مــع بدايــة العــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »املواطــن أوالً«، حيــث ارتكــزت أجنــدة السياســات 

الوطنيــة علــى ثاثــة محــاور هــي الطريــق نحــو االســتقال، واإلصــالح وحتســني جــودة اخلدمــات، والتنميــة املســتدامة50.

وتضمّنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة الرؤيــة الوطنيــة التــي نّصــت علــى أّن »فلســطن دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة علــى 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تُقــام علــى حــدود املنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل يف حزيــران العــام 1967، وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية. وهــي دولــة دميقراطيــة مســتقرة حتتــرم حقــوق اإلنســان وتضمــن ملواطنيهــا كافــة حقوقــاً وواجبــات متســاوية، 
ويعيــش ســكانها يف بيئــة آمنــة يف ظــّل ســيادة القانــون، وتعمــل علــى ضمــان املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، وتثّمــن عاليــاً 
ثروتهــا االجتماعيــة، ومتاســك مجتمعهــا وتضامنــه، وتتميــز بالثقافــة العربيــة الفلســطينية، والقيــم اإلنســانية والتســامح 
الدينــي. وفلســطن دولــة تقدميــة تثّمــن العاقــات الوّديــة مــع الــدول األخــرى، وأعضــاء اجملتمــع الدولــي كافــة. أمــا احلكومــة 
الفلســطينية، فهــي حكومــة منفتحــة وشــّفافة ومســؤولة تســتجيب حلاجــات مواطنيهــا، وتقــّدم لهــم اخلدمــات األساســية 
ــوة  ــر املصــادر البشــرية الفلســطينية، الق ــو. وتعتب ــح للقطــاع اخلــاص مجــال التطــور والنم ــي تتي ــة الت ــر البيئ بنجاعــة، وتوّف
احملركــة للتنميــة الوطنيــة. أمــا االقتصــاد الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى االقتصــادات األخــرى يف أرجــاء العالــم كافــة، ويســعى 
إلــى إنتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز بقيمــة وجــودة عاليــة. وعلــى املــدى األبعــد، فــإّن االقتصــاد الفلســطيني يطمــح ألن 

يصبــح اقتصــاداً مبنيــاً علــى املعرفــة«51.

كمــا تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة عشــر أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور اخلطــة اخملتلفــة، 
ومــن ضمنهــا احملــور الثانــي الــذي يتعلــق باإلصــاح وحتســن جــودة اخلدمــات العامــة، والــذي تضّمــن األولويــة الوطنيــة 
اخلامســة »احلكومــة الفّعالــة«، التــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة التاســعة والعاشــرة والتــي نّصــت علــى تعزيــز املســاءلة 

والشــفافية، وكفــاءة وفعاليــة إدارة املــال العــام52.

واعتمدت السياسة الوطنية العاشرة »كفاءة وفعالية إدارة املال العام« التدخات السياساتية التالية:
يـْـن العــام،   - تعزيــز إدارة املــال العــام وضمــان االســتدامة املاليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة املاليــة الكليــة، وإدارة الدَّ

  وإدارة املشتريات.
- زيادة اإليرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وحتسن آليات التحصيل، وحشد الدعم اخلارجي، وترشيد النفقات.

- إصاح نظام التقاعد ملوظفي القطاع العام.
- إصاح املؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها يف تقدمي اخلدمات.

- إنشاء مؤسسات مزّودي اخلدمات العامة األساسية ال سّيما خدمات املياه والكهرباء53.

اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل(:

ومــع قــدوم احلكومــة الثامنــة عشــرة مّت إطــاق »اخلطــة الوطنيــة للتنميــة« حتــت عنــوان )الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة 
بالعناقيــد نحــو االســتقال(، التــي تضمنــت ثاثــة محــاور هــي إنهــاء االحتــال، والتمّيــز يف خدمــة النــاس، والتنمية املســتدامة 54. 
ــل وليــس  ــق نضالــي طوي ــى أّن »إنهــاء االحتــال طري ــي نّصــت عل ــة الت ــة الوطني ــة الرؤي ــدة السياســات الوطني ــت أجن وتضمّن
ــون األساســي املعــّدل للعــام 2003،  ــذ إعــان االســتقال يف عــام 1988، وإصــدار القان ــا ومن ــي واضــح، إّلا أّنن ــه إطــار زمن ل
ولغايــة إعــداد »اخلطــة الوطنيــة للتنميــة: الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقال« قــد حددنــا وجهتنــا 

النهائيــة، بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، وهــي حتقيــق هدفنــا األســمى يف احلريــة واالســتقال«55.

50 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 5.
51 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 16.

52 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 26.
53 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 34.

54 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 9.
55 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 29.
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كمــا تضمنــت اخلطــة الوطنيــة للتنميــة عشــر أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور اخلطــة اخملتلفــة، ومــن 
ضمنهــا احملــور الثانــي وهــو التمّيــز يف خدمــة النــاس، الــذي تضّمــن األولويــة الوطنيــة الرابعــة »احلكومــة يف خدمــة املواطــن«، 
التــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة الســابعة والثامنــة والتاســعة ونّصــت علــى تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة للمواطــن، 

واالرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن، وإصــاح وتطويــر قطــاع األراضــي56.

ــة  ــى السياســات الوطني ــة« فقــد اشــتملت عل ــة والبعيــدة عــن البيروقراطي ــة اخلامســة »احلكومــة الفّعال ــة الوطني أمــا األولوي
العاشــرة واحلاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة التــي نّصــت علــى تعزيــز النزاهــة واملســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز 

كفــاءة املؤسســات العامــة، وكفــاءة وفعاليــة إدارة املــوارد املتاحــة57.
حيــث تضمنــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة »كفــاءة وفعاليــة إدارة املــوارد املتاحــة« اجملــاالت التــي ترّكــز عليهــا احلكومــة 

يـْـن العــام، واملشــتريات58.  إدارة االقتصــاد الكلــي، والسياســة املاليــة، وإدارة الدَّ

وتطرقــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة إلــى القضايــا التــي تواجــه إدارة املــال العــام مثــل اإليــرادات وضبــط النفقــات والتقليــل 
مــن املتأخــرات، ونظــام التقاعــد العــام، وتقليــص نســبة املتأخــرات، ومشــكلة صــايف اإلقــراض، وتشــكيل املؤسســات العامة.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2022-2017

أعــّدت وزارة املاليــة بالتعــاون مــع شــركاء قطــاع إدارة املــال العــام علــى املســتويْن احمللــي والدولــي، االســتراتيجية القطاعيــة 
إلدارة املــال العــام 2017-2022، التــي جــاءت منســجمة مــع معاييــر اإلنفــاق العــام واملســاءلة املاليــة )PEFA( بهــدف الســعي 
نحــو حتقيــق إصــاح ُمنهــج يف إدارة املــال العــام، مــن خــال تقــدمي خطــة اســتراتيجية واقعيــة، قابلــة للتحقيــق، حيــث تهــدف 
االســتراتيجية إلــى حتقيــق متطلبــاٍت ومعاييــَر واســتحقاقاٍت يتطلــع املواطــن واجلهــات الرقابيــة الداخليــة واخلارجيــة إليهــا 

يف حتســن إدارة املــال العــام.

ــى: »إدارة املــال العــام بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي  ــة إدارة املــال العــام 2017-2022، فقــد نصــت عل أمــا رؤي
واقتصــادي متــاح ومبــا يتوافــق مــع أفضــل املعاييــر الدوليــة املنّظمــة إلدارة املــال العــام، وصــوالً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر 
علــى متويــل اخلدمــات العامــة باملســتوى الــذي يســتحقه ويتطلـّـع إليــه الشــعب الفلســطيني«، ونّصــت الرســالة علــى بنــاء »نظــام 
متكامــل إلدارة املــال العــام منســجم قانونيــاً وتنظيميــاً، يقــوم علــى جمــع املــوارد العامــة بكفــاءة وعدالــة، وإعــداد موازنــة عامــة 
واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة األمــد تنســجم مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة، يقابلهــا 

نظــام إنفــاق عــام يعمــل بنــاًء علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح إمكانيــة املســاءلة والرقابــة العامــة«60.

56 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 52.

57 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 52.

58 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 69.

59 اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال(، صفحة 70.
60 االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2017-2022، صفحة 9.

السياسة الوطنية العامة الثانية عشرة:
كفاءة وفعالية إدارة املوارد املتاحة من خال التدخات السياساتية التالية: 

يْــن        ● تعزيــز إدارة املــال العــام وضمــان االســتدامة املاليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة املاليــة الكليــة، وإدارة الدَّ

     العام وترشيد النفقات.
   ● تعزيز نظام الشراء العام مبا يضمن الشفافية واملساءلة.

   ● زيادة اإليرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وحتسن آليات التحصيل، وحشد الدعم اخلارجي.
   ● إصاح نظام التقاعد ملوظفي القطاع العام.

   ● إنشاء مؤسسات مزّودي اخلدمات اإلقليمية للمياه والكهرباء.
   ● حتسن وترشيد إدارة املرافق العامة وتأهيلها59.
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األهداف االستراتيجية إلدارة املال العام 2022-2017
 - الهــدف االســتراتيجي األول: االلتــزام بإنفــاق املــال العــام بنــاًء علــى مــا حّددتــه االســتراتيجيات القطاعيــة املرتبطــة مبوازنــة 

  البرامج املبنّية على خطة إنفاق متوسطة األمد.
 - الهــدف االســتراتيجي الثانــي: االلتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية، شــاملة، ملتزمــة باملعاييــر الدوليــة ومّتصلــة بنظــام رقابــة 

  وتدقيق داخلي وخارجي فّعال.
- الهدف االستراتيجي الثالث: اإليرادات العامة محّصلة بكفاءة وفعالّية وعدالة.

االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2023-2021

بــدأت عمليــة إعــداد هــذه االســتراتيجية كجــزء مــن عمليــة حتديــث لكافــة االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-
2022، وتبّنــت االســتراتيجية رؤيــة نّصــت علــى أّن »املــال العــام يــدار بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي 
متــاح ومبــا يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة املنّظمــة إلدارة املــال العــام، وصــوالً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى التأثيــر بشــكل 

إيجابــي يف االقتصــاد، وقــادر علــى متويــل اخلدمــات العامــة باملســتوى الــذي يســتحقه ويتطلـّـع إليــه الشــعب الفلســطيني«.
أّمــا رســالتها فقــد نّصــت علــى بنــاء »نظــام متكامــل إلدارة املــال العــام منســجم قانونيــاً وتنظيميــاً، يقــوم علــى جمــع املــوارد 
العامــة بكفــاءة وعدالــة. وإعــداد موازنــة عامــة واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة األمــد تنســجم مــع أجنــدة السياســات 
الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة، وتطبيــق نظــام إنفــاق عــام يعمــل بنــاًء علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح 

إمكانيــة املســاءلة والرقابــة العامــة«61.

األهداف االستراتيجية إلدارة املال العام 2023-2021
 - الهــدف االســتراتيجي األول: تخطيــط وإنفــاق املــال العــام بنــاًء علــى مــا حددتــه االســتراتيجيات القطاعيــة املرتبطــة مبوازنــة 

  البرامج املبنية على خطة إنفاق متوسطة األمد.
 - الهــدف االســتراتيجي الثانــي: إدارة املــال العــام مبنيــة علــى منظومــة محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة باملعاييــر الدوليــة 

  ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فّعال.
- الهدف االستراتيجي الثالث: اإليرادات العامة محّصلة بكفاءة وفعالية وعدالة62.

:)REFORM AGENDA( 2022 أجندة اإلصالح احلكومي

يف العــام 2022، أطلقــت احلكومــة الفلســطينية أجنــدة اإلصــاح احلكومــي63، ومّت تقدميهــا للمانحــن يف شــهر أيــار 2022، 
واشــتملت علــى خمســة محــاور وإحــدى وعشــرين خطــوة إصاحيــة تشــمل اجملــاالت احلكوميــة كافــة، وهــي:

- اإلصاحات اإلدارية.
- إصاحات املالية العامة.
- اإلصاحات االقتصادية.
- اإلصاحات االجتماعية.

- إصاحات األمن والنظام العام64.

61 االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2021-2023، صفحة )22(.
62 االستراتيجية القطاعية إلدارة املال العام 2021-2023، صفحة )24(.

63 ال توجد نسخة باللغة العربية من أجندة اإلصاح احلكومي 2022، وهي متوفرة باللغة اإلجنليزية، لذا مّت االعتماد عليها يف إعداد هذا التقرير.
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حيــث أشــارت أجنــدة اإلصــاح إلــى أّن احلكومــة ســتعمل يف مجــال إصــاح املاليــة العامــة علــى حتســن العدالــة والشــفافية 
وكفــاءة حتصيــل اإليــرادات وحمايــة اخلدمــات احليويــة مثــل الصحــة والتعليــم وتطويــر البنيــة التحتيــة ودعــم الفقــراء. وســيتم 
إدخــال إصاحــات عاجلــة علــى فاتــورة األجــور واإلحــاالت الطبيــة وصــايف اإلقــراض وحتصيــل اإليــرادات هــذا العــام لتحقيــق 
االســتقرار يف األزمــة املاليــة والتخفيــف مــن تراكــم متأخــرات األجــور غيــر املســّددة واملزايــا النقديــة وفواتيــر القطــاع اخلــاص. 
وعلــى املــدى الطويــل، ســتقوم احلكومــة بإصــاح التأمــن الطبــي ومتويــل احلكومــة احملليــة لتحســن اخلدمــات العامــة. 
وســنعمل مــع الشــركاء لتوجيــه الدعــم إلــى أولويــات التنميــة االقتصاديــة وحتســن التعــاون ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 

ــر املشــروعة. األنشــطة غي

وتضمنت خطة إصالح املالية العامة األولويات التالية:
- إصاح نظام اإليرادات احلكومية وترشيد اإلنفاق.
- إصاح نظام التحويات الطبية والتأمن الصحي.

- تعزيز األنظمة احلكومية للحّد من صايف اإلقراض.
- حتسن فعالية هيئات احلكم احمللي.

- إصاح قطاع املياه والكهرباء.
- وضع نظام ملكافحة غسل األموال واجلرائم املالية.

- تعظيم تأثير املساعدات الدولية65.

وذلك من خال اإلجراءات التالية:
- إصاح النظام الضريبي، مبا يف ذلك القوانن والسياسات واإلجراءات باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

- فحص رسوم اخلدمة وإعادة هيكلتها.
- تعديل عمليات تدقيق املوازنة العامة وإدارة مشاريع التنمية والتدفقات النقدية ووضع آليات محددة بوضوح للصرف.

النتيجــة املتوقعــة: زيــادة اإليــرادات احلكوميــة وترشــيد اإلنفــاق بشــكل مســتنير، وضمــان القــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات، 
مــع مراعــاة الوضــع االقتصــادي، ومتكــن املواطنــن مــن املثابــرة يف مواجهــة االحتــال.

وذلك من خال اإلجراءات التالية:
 - إعــداد فحــص شــامل للقطــاع الصحــي مــن خــال اإلحصائيــات املوثوقــة، التــي تُســتَخدم كأســاس إلصــاح النظــام الصحــي 

  على الصعيديْن املالي واإلداري.
- تطوير نظام محوسب ومستدام للتحويات الطبية، إلى جانب تأمن صحي ملزم وشامل.

- إنشاء وتشغيل نظام تأمن صحي ملزم وشامل ومستدام مالياً وإدارياً.
- العمل بشكل تدريجي على احلّد من التحويات الطبية إلى املستشفيات خارج النظام الصحي احلكومي.

- تدقيق ومتابعة املرضى احملّولن من خال وحدة متخصصة.
- استقدام أخصائين للعمل يف املستشفيات احلكومية وتوفير بدائل للتحويات.

- إنشاء جلنة مشتركة بن وزارة املالية ووزارة الصحة ملراقبة نفقات التحويات الطبية يف إطار املوازنة املعتمدة.
- تطوير حملة إعامية وتوعوية حول مفهوم التأمن الصحي احلكومي لتشجيع الناس على االشتراك يف التأمن الصحي.

النتيجــة املتوقعــة: وضــع اللمســات األخيــرة علــى اللوائــح املتعلقــة بالتحويــات الطبيــة والتأمــن الصحــي لتحقيــق نهــج 
احلكومــة وتلبيــة احتياجــات الفلســطينين علــى أســاس عــادل مــن قبــل طاقــم طبــي مؤهــل بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص.
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أواًل: إصالح نظام اإليرادات احلكومية وترشيد اإلنفاق

ثانيًا: إصالح نظام التحويالت الطبية والتأمني الصحي
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وذلك من خال اإلجراءات التالية:
- تفعيل الوحدة اخلاصة ملتابعة صايف اإلقراض لدى اجلهات ذات العاقة والقضاء على مشكلة صايف اإلقراض.

- تفعيل آلية اشتراط وصول الهيئات احمللية إلى املشاريع بالتزامها بدفع فواتير املياه والكهرباء املستحقة.
- تعزيز األداء القانوني واإلداري والتدقيق املالي لوحدات احلكم احمللي.

 - التأكــد مــن أّن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات )MDLF( يعمــل علــى حتقيــق الهــدف الــذي أنشــئ مــن أجلــه، وهــو تقــدمي 
   قروض للبلديات حتى تشارك يف عملية التنمية على أساس مستدام.

- إعطاء دور أكبر للبلديات القادرة يف حتصيل بعض الرسوم والضرائب املستحقة، مبا يف ذلك ضريبة األماك.

النتيجــة املتوقعــة: حــّل مشــكلة ديــون امليــاه والكهربــاء، وضمــان حصــول الهيئــات احملليــة علــى كامــل االســتحقاقات مــن 
اخلزينــة العامــة وفقــاً للقانــون؛ وزيــادة حتصيــل الرســوم مــن خــال وحــدات احلكــم احمللــي؛ إلــى جانــب القضــاء علــى قضايــا 

صــايف اإلقــراض املتراكــم.

وذلك من خال اإلجراءات التالية:
- وضع الئحة إدارية ومالية موّحدة ليتّم اعتمادها جلميع الهيئات احمللية.

- إعادة النظر يف معايير دعم هيئات احلكم احمللي من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات.
- استكمال اخملطط املكاني الوطني ومخططات تقسيم املناطق للتجمعات السكنية مع احلفاظ على املساحات اخلضراء.

 - توضيــح عاقــة العمــل بــن مكّونــات قطــاع احلكــم احمللــي )وزارة احلكــم احمللــي، واحتــاد الهيئــات احملليــة، وصنــدوق تطويــر 
  وإقراض البلديات(، مع التركيز على مهام التنمية.

- تعزيز مرافق البنية التحتية لوحدات احلكم احمللي وتوفير تدريب إلزامي لبناء القدرات ملوظفي الوحدة احمللية.
- تعزيز التنمية االقتصادية احمللية وبناء شراكات مع القطاع اخلاص ومنّظمات اجملتمع املدني.

النتيجــة املتوقعــة: وحــدات احلكــم احمللــي منتخبــة وفّعالــة، وتوّفــر اســتجابة مســتدامة للمواطنــن، وملتزمــة بالقوانــن 
واللوائــح، وتســهم يف توســيع نطــاق التنميــة احملليــة، ومســاءلة اجملتمــع، والبنــاء املنّظــم، واملســاحات اخلضــراء.

وذلك من خال اإلجراءات التالية:
- فحص اجلوانب القانونية واملالية ووضع إجراءات مراقبة قطاع املياه مبا يف ذلك كافة املرافق واملكّونات.

- تشغيل شركة املياه الوطنية.
- إنشاء مرافق املياه اإلقليمية.

- إقامة مشاريع توليد الطاقة الشمسية يف جميع احملافظات لتوفير الطاقة وتقليل التلوث البيئي.
 - حتســن إمــدادات الطاقــة عــن طريــق تركيــب شــبكة موثوقــة ودقيقــة، مــا يتيــح شــراء الطاقــة مــن منتجــن محليــن وإقليمين 

  مستقلن، باستخدام مصادر الطاقة التقليدية والبديلة.
- توفير بنية حتتية مناسبة ملنع الفاقد.

النتيجة املتوقعة: قطاع مياه وكهرباء محوكم وصديق للبيئة، تنتج عنه وفورات مالية.

ثالثًا: تعزيز األنظمة احلكومية للحّد من صايف اإلقراض

رابعًا: حتسني فعالية هيئات احلكم احمللي

خامسًا: إصالح قطاع املياه والكهرباء
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وذلك من خال اإلجراءات التالية:
- تعزيز قدرات وموارد التحقيقات واملاحقات والتقاضي يف اجلرائم املالية.

- تعزيز التعاون احمللي بن اجلهات اخملتصة فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال واجلرائم املالية.
- بدء تعاون دولي بن الهيئات الفلسطينية اخملتصة والنظراء الدولين ملكافحة غسل األموال واجلرائم املالية.

النتيجة املتوقعة: فلسطن خالية من أّية جرائم مالية، واحلفاظ على النظام املصريف متيناً وشفافاً كما ينبغي.

وذلك من خال اإلجراءات التالية:
ــى العمــل بــن الشــركاء واحلكومــة بالتشــاور مــع أصحــاب  ــع املؤسســي عل  - وضــع إطــار عمــل للمســاعدة يف إضفــاء الطاب

   املصلحة الرئيسين.
- إصدار تقارير منتظمة لرصد فعالية وتأثير املساعدات.

- تفعيل نظام إدارة معلومات املساعدات )AIMS( جلميع مشاريع املساعدة.
- تعزيز تنفيذ شروط ومسؤوليات اجتماعات تنسيق املساعدات احمللية.

ــان  ــة يف فلســطن لضم ــات التنمي ــع أولوي ــة واســتخدامها مبــا يتماشــى م ــه املســاعدات الدولي ــّم توجي النتيجــة املتوقعــة: يت
التنفيــذ الكامــل خلطــة تنميــة فلســطن )PDP(؛ وخلــق االنســجام بــن املنّظمــات غيــر احلكوميــة؛ وبرامــج دعــم القطــاع 

اخلــاص واحلكومــة66.

موازنة العام 2022

مّت إقــرار املوازنــة العامــة للعــام 2022، بتاريــخ 2022/3/31 ، وقــد أعلــن مجلــس الــوزراء عــن حزمــة إصاحيــة 
للمــال العــام مــن خــال تعزيــز اإليــرادات، وترشــيد النفقــات خاصــة يف قضايــا ثــاث وهــي الرواتــب وأشــباه الرواتــب، 

وصــايف اإلقــراض، والتحويــات الطبيــة.

66 REFORM AGENDA - Economic and Financial Recovery, Strengthening    Resilience, and Restoring Trust- May 2022: Page (24).
67 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص املوازنة العامة 2022، صادر بتاريخ: 2022/3/31.

سادسًا: وضع نظام ملكافحة غسل األموال واجلرائم املالية

سابعًا: تعظيم تأثير املساعدات الدولية
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الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــدٍد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية واإلنفاق الحكومي واإليرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة واإلجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق األهلي.
تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عددًا من 
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق األهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، اإلغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث واإلنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى االجتماعــي التنمــوي، مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان، المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة، الهيئــة األهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة االقتصادي األســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.


