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ملخص
تشـ ّكل النفقــات التشــغيلية بنــدا أساســيا مــن بنــود النفقــات العامــة يف مبنــى املوازنــة العامــة يف فلســطني ،وعلــى مــدار ســنوات
بقيــت هــذه النفقــات بنــدا ثابتــا يف غالبيــة مراكــز املســؤولية ،مك ِّونــا مــن النفقــات اجلاريــة ،وتشــ ّكل مــا نســبته ( )15%مــن
النفقــات العامــة .وقــد ع ّرفــت وزارة «املاليــة والتخطيــط» النفقــات التشــغيلية بأنهــا « النفقــات الالزمــة لتشــغيب املؤسســات
العامــة وهــي جــزء مــن النفقــات اجلاريــة (كهربــاء ،ميــاه ،محروقــات وغيرهــا)».
تهــدف هــذه الورقــة االســتقصائية الــى دراســة واســتقصاء واقــع النفقــات التشــغيلية لــدى بعــض مراكــز املســؤولية وأوجــه الترشــيد
فيهــا ،وتبعــا حملــددات الدراســة فقــد مت حتديــد خمســة مراكــز مســؤولية للعمــل علــى دراســة واقــع النفقــات التشــغيلية فيهــا،
وهــي :وزارة الصحــة ،املجلــس التشــريعي ،هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،ســلطة امليــاه ،ووزارة اخلارجيــة .وقــد مت
اعتمــاد منهجيــة علميــة اســتقصائية ،قائمــة علــى مراجعــة األدبيــات ووثائــق املوازنــة العامــة وتقاريرهــا إلعــداد مقدمــة مفاهيميــة
حــول النفقــات التشــغيلية ،وإعــداد سلســلة زمنيــة مقارنــة للنفقــات التشــغيلية (املقــدرة والفعليــة) آلخــر خمــس ســنوات ،لقيــاس
مــدى ترشــيد النفقــات فيهــا ،وتنفيــذ مقابــات مــع صنــاع القــرار ،للتعــرف علــى طبيعــة النفقــات التشــغيلية يف مراكــز املســؤولية
املســتهدفة ،باإلضافــة الــى نقــاش مســودة الدراســة مــع أصحــاب الشــأن مــن خــال ورشــة عمــل.
توجه ـاً مــن قبــل احلكومــة لتخفيــض النفقــات التشــغيلية ،وخاصــة بعــد العــام ،2015
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك ّ
تزامنــا مــع إطــاق احلكومــة خلطــة ترشــيد النفقــات ،حيــث انخفضــت النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  2016بنســبة 7.5%
عــن العــام  ،2015كمــا اســتمر انخفــاض النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  ،2017وهــذا يتوافــق «نظريــا» مــع خطــة ترشــيد
أن نتائــج ترشــيد النفقــات مــا زالــت متواضعــة،
النفقــات احلكوميــة ،ولكـ ّـن بيانــات النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــا تشــير الــى ّ
ودون املأمــول ،األمــر الــذي يتطلــب مــن احلكومــة مراجعــة خطتهــا لتؤتــي أ ُ ُكلهــا .كمــا تخضــع عمليــات الصــرف واإلنفــاق علــى
النفقــات التشــغيلية لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة.
وعلــى الرغــم مــن اســتحواذ وزارة الصحــة علــى حصــة األســد مــن إجمالــي النفقــات التشــغيلية ،إال أن النفقــات التشــغيلية
املخصصــة لهــا مــن وزارة املاليــة ال تكفــي االحتيــاج الفعلــي ،وتوجــد فجــوة فيمــا بينها وبــن امللفات املالية الواردة يف االســتراتيجية
الصحيــة الوطنيــة  ،2022-2017وميكــن العمــل علــى ترشــيد النفقــات التشــغيلية فيهــا بنظــام جديــد مــن خــال إجــراءات علــى
عــدة مســتويات ،أهمهــا العمــل علــى تطبيــق نظــام صحــي شــامل ،يقــوم علــى إلزاميــة التأمــن الصحــي ،ويوفــر العدالــة يف حتمــل
األعبــاء ،مــن خــال صنــدوق خــاص تســاهم فيــه كل فئــات املجتمــع ،أساســه نظــام التكافــل ،ويدار بشــكل مهني وتشــاركي ،ويضمن
دميومــة واســتمرار اخلدمــات الصحيــة ،ويتحمــل األعبــاء املتعلقــة بالتكاليــف املاليــة للبرامــج الصحيــة بشــكل عــادل .حيــث مــا
يــزال توطــن اخلدمــة يف وزارة الصحــة دون املســتوى املأمــول ،وذلــك ألســباب ع ـ ّدة ،ومــع ذلــك توجــد إمكانيــات الســتقطاب
الكفــاءات الطبيــة احملليــة او اخلارجيــة مــن خــال نظــام مالــي مخصــص .وعلــى الرغــم مــن شــلل وتعطــل املجلــس التشــريعي منــذ
العــام  ،2007إال أنــه يســتهلك موازنــات ومخصصــات ماليــة مــن اخلزينــة العامــة ،جــزء منهــا ال توجــد لــه مبــررات يف ظــل تعطــل
املجلــس التشــريعي ،مثــل نفقــات مكاتــب النـ ّواب ،والتــي تشـ ّكل املكـ ّون األكبــر مــن النفقــات التشــغيلية وغيرهــا .وتبعــا خلصوصيــة
هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،وبيئــة عملهــا املتغيــرة باســتمرار ،فــإن التعامــل مــع الهيئــة يجــب أن يكــون بنظــام خــاص،
يضمــن ترشــيد النفقــات مــع احلفــاظ علــى اجلــودة ،ألن تراجــع اجلــودة ســيرفع مــن النفقــات ،حيــث أنــه مــن الضــروري العمــل
علــى ترشــيد النفقــات مــن خــال خطــوات ثوريــة ،ميكــن أن تكــون مكلفــة علــى املــدى القصيــر ،ولكنهــا ســتعمل علــى ترشــيد كبيــر
يف النفقــات علــى املديـ ْـن املتوســط والطويــل .وأشــارت الدراســة الــى أن النســبة العظمــى مــن النفقــات التشــغيلية املخصصــة
لســلطة امليــاه الفلســطينية ،هــي عامــة وتنفــق حملطــات الضــخ ،وخاصــة الكهربــاء لتشــغيلها ،وبالتالــي فإنهــا مح ّملــة علــى مركــز
مســؤولية ســلطة امليــاهّ ،إل أنهــا تخــدم خدمــة عامــة حيويــة ،كذلــك فــإن تلــك النفقــات حت ّمــل – نظريــا -علــى فواتيــر امليــاه أو
الصــرف الصحــي أو اخلدمــات املقدمــة ،وبالتالــي فــإن احلكومــة جتبيهــا كإيــراد ،مــا يحـ ّول تلــك النفقــات التشــغيلية الــى ُمدخــل
مــن مدخــات العمليــة اإلنتاجيــة.
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وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات أهمهــا :ضــرورة تبنــي احلكومــة خلطــة ترشــيد نفقــات يف مراكــز املســؤولية املختلفــة،
مبنيــة علــى منهــج علمــي حتليلــي لواقــع كل مركــز مســؤولية ،وليــس خطــة عا ّمــة ال تراعــي خصوصيــة كل مركــز ،وضــرورة العمــل
علــى خطــة جذريــة وشــاملة للقطــاع الصحــي يف فلســطني ،مــن خــال التحــ ّول الــى نظــام جديــد ،يتضمــن إلزاميــة التأمــن
الصحــي لكافــة املواطنــن ،أساســه نظــام التكافــل ،مــن خــال صنــدوق خــاص تســاهم فيــه كل فئــات املجتمــع ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار الفئــات الفقيــرة واملهمشــة ،ويــدار بشــكل مهنــي وتشــاركي ،إلــى جانــب ضــرورة معاجلــة الوضــع الشــاذ يف نفقــات املجلــس
التشــريعي الفلســطيني فــورا ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالنفقــات التشــغيلية ،حيــث أنهــا تشـ ّكل املكـ ّون األكبــر مــن النفقــات التشــغيلية
للمجلــس التشــريعي .وضــرورة أن يتــم العمــل علــى ترشــيد النفقــات يف الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون مــن خــال خطــوات
ثوريــة غيــر منطيــة ،وذلــك مــن خــال توفيــر نظــام مالــي خــاص للكفــاءات الفنيــة املدربــة لضمــان االســتفادة مــن خبراتهــم،
وضــرورة مراجعــة كــم املوظفــن املوجــود يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،وخاصــة غيــر املتخصصــن ،وغيــر املؤهلــن ،وتوزيعهــم
علــى مراكــز مســؤولية أخــرى لالســتفادة منهــم بشــكل ف ّعــال ،وضــرورة أن تعمــل وزارة املاليــة علــى إلــزام الهيئــات احملليــة وشــركات
التوزيــع ،علــى دفــع أثمــان امليــاه ورســوم الصــرف الصحــي ،وذلــك مــن أجــل اســترداد النفقــات التشــغيلية التــي تنفــق علــى محطــات
الضــخ ،وضــرورة العمــل علــى خلــق ثقافــة لــدى موظفــي القطــاع العــام جتــاه ترشــيد النفقــات ،مثــل الكهربــاء وامليــاه والهاتــف
والقرطاســية وغيرهــا ،بحكــم أن النفقــات اخلاصــة بتلــك النفقــات محــدودة ،ولكـ ّـن تراكمهــا يف مراكــز املســؤولية املختلفــة ،يخلــق
منهــا مبالــغ دالــة ،ومؤثــرة يف االنفــاق.
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مقدمة
تش ـ ّكل النفقــات التشــغيلية بنــداً أساســياً مــن بنــود النفقــات العامــة يف مبنــى املوازنــة العامــة يف فلســطني ،وذلــك علــى مــدار
ســنوات املوازنــة العامــة ،وهــي بنــد ثابــت يف غالبيــة مراكــز املســؤولية الـــ ( )54الرئيســية ،ومكــ ّون مــن مكونــات النفقــات
اجلاريــة ،وتبعــا لقانــون املوازنــة العــام  ،2017وأبعــاد موازنــة العــام  2017فقــد بلغــت النفقــات التشــغيلية «الســلع واخلدمــات»
( 1)2,490,699,000شــيكل ،مــن ( )16,290,604,000متثــل إجمالــي النفقــات ،أي مــا نســبته (.)15.3%
كمــا بلغــت النفقــات التشــغيلية «الســلع واخلدمــات» يف أبعــاد املوازنــة العامــة  2)2,391,689,000( 2018شــيكل ،مــن
( )16,559,061,000شــيكل مت ّثــل إجمالــي النفقــات ،أي مــا نســبته (.)14.4%

النفقات التشغيلية:
ع ّرفــت وزارة «املاليــة والتخطيــط» النفقــات التشــغيلية بأنهــا « النفقــات الالزمــة لتشــغيل املؤسســات العامــة وهــي جــزء مــن
النفقــات اجلاريــة (كهربــاء ،ميــاه ،محروقــات وغيرهــا)» .3كمــا أنهــا حتمــل مســمى آخــر يف وثائــق املوازنــة العامــة وتقاريرهــا وهــو
«اســتخدام الســلع واخلدمــات».
يف حني أن قانون املوازنة العامة رقم ( )7للعام  ،1998صنّف النفقات التشغيلية ضمن النفقات اجلارية.4

الهدف العام للورقة االستقصائية:
دراسة واستقصاء واقع النفقات التشغيلية لدى بعض مراكز املسؤولية وأوجه الترشيد فيها.
ومــن أجــل دراســة اســتقصائية علميــة لطبيعــة تلــك النفقــات التشــغيلية ،وجمــع املعلومــات حولهــا مــن كل مركــز مســؤولية مــن
حيــث (حجمهــا ،بنودهــا ،القوانــن التــي حتكمهــا) ،وتبعــا حملــددات الدراســة فقــد مت حتديــد خمســة مراكــز مســؤولية والعمــل
علــى دراســة واقــع النفقــات التشــغيلية فيهــا مــن حيــث (حجمهــا ،بنودهــا ،القوانــن التــي حتكمهــا) .ومت اختيــار مراكــز املســؤولية
اخلمــس تبعــا حلجــم النفقــات التشــغيلية املرتفــع فيهــا  -مــن أعلــى  10مراكــز مســؤولية بهــا نفقــات تشــغيلية -وهــي:
وزارة الصحة /القطاع االجتماعي.املجلس التشريعي /قطاع احلكم.هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية  /القطاع االجتماعي.سلطة املياه /قطاع البنية التحتية.-وزارة اخلارجية  -السفارات /قطاع احلكم.

 1قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15

 2قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2018الصادر بتاريخ .2018/3/4

 3موازنة املواطن  ،2016الصدرة عن وزارة املالية والتخطيط.
 4قانون رقم ( )7لسنة ( )1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية ،مادة رقم ()1
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شكل رقم ()1
توزيع مراكز املسؤولية املستهدفة على القطاعات

منهجية الدراسة:
مت اعتماد منهجية علمية استقصائية ،قائمة على احملاور التالية:
.1

1مراجعة األدبيات ووثائق املوازنة العامة وتقاريرها إلعداد مقدمة مفاهيمية حول النفقات التشغيلية.

.2

2إعــداد سلســة زمنيــة مقارنــة للنفقــات التشــغيلية (املقــدرة والفعليــة) آلخــر خمــس ســنوات ،لقيــاس مــدى ترشــيد النفقات
فيها.

.3

3تصميم أداة الدراسة «املقابلة» اعتمادا على األدبيات ذات الصلة ،ومبا يخدم الدراسة وأهدافها.

.4

4عقــد لقــاءات مــع مراكــز املســؤولية املســتهدفة ،للتعــرف علــى طبيعــة النفقــات التشــغيلية ،وكافــة التفاصيــل ذات الصلــة
مــن حيــث (بنودهــا ،آليــات صرفهــا ،األحــكام القانونيــة الناظمــة)... ،

.5

5استقصاء مدى تنفيذ السياسة احلكومية لترشيد النفقات وانعكاسها على النفقات التشغيلية.

.6

6إعداد استخالصات حول النفقات التشغيلية ،وحجم إنفاقها األكبر ،وعلى أي البنود.

.7

7إعداد توصيات تناقش أوجه الترشيد يف تلك النفقات.

.8

8إعداد مسودة الدراسة.

.9

9عقــد ورشــة عمــل بؤريــة ألصحــاب الصلــة مبوضــوع الدراســة ،مــن أجــل نقــاش املنهجيــة واالســتنتاجات والتوصيــات،
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة منهــم يف إثــراء الدراســة.

1010إعداد الصيغة النهائية لورقة العمل االستقصائية.
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الفصل األول
واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة
مــن خــال مراجعــة بيانــات املوازنــة العامــة للســنوات اخلمــس املاضيــة ،2017-2013 ،يُالحــظ أن بنــد النفقــات التشــغيلية هــو
بنــد ثابــت يف تلــك املوازنــات ،ولقيــاس مــدى الترشــيد أو التغ ّيــر يف تلــك النفقــات ،مت إعــداد سلســلة زمنيــة مقارنــة للنفقــات
التشــغيلية املق ـ ّدرة واملتحقّقــة فعليــا اعتمــادا علــى بيانــات وزارة املاليــة والتخطيــط ،ووفــق اجلــدول املرفــق.
جدول رقم ()1
بيانات مقارنة للنفقات التشغيلية املقدرة واملتحققة خالل السنوات اخلمس املاضية
النفقات التشغيلية
املقدرة
ّ
1,906,000,000

النفقات التشغيلية
املتحققة
1,816,500,0001

95.3%

2015

1,937,000,000

2,333,000,0002

120.4%

2,225,100,000

2,530,400,0003

113.7%

2016

2,056,400,000

2,547,200,0004

123.9%

السنة
2013
2014

2017

2,035,000,000

2,502,200,0005

نسبة املتحقق من املقدر

123.0%

شكل رقم ()2
املقدرة واملتحققة فعليا خالل االعوام ( 2017-2013مليون شيكل)
شكل مقارن للنفقات التشغيلية ّ

2013
______
1
2
3
4
5

تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2013الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2014/2/11 :
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2014الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2015/1/20 :
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2015الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2016/1/17 :
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2016الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2017/3/23 :
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2018/1/24 :
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شكل رقم ()3
املقدرة واملتحققة فعليا خالل االعوام ( 2017-2013مليون شيكل)
شكل مقارن للنفقات التشغيلية ّ

2013
يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )1والشكلني رقم ( )3+2ما يلي:
النفقــات التشــغيلية املقــ ّدرة ،ارتفعــت يف األعــوام  ،2015–2014-2013بشــكل ّمطــرد ،وانخفضــت يف العــام ،2016
واســتمرت باالنخفــاض يف العــام  2017عــن العــام الســابق.
النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــا ،واصلــت ارتفاعهــا مــن العــام  2013وحتــى العــام  ،2016وانخفضــت قليــا يف العــام.2017
مــن خــال مقارنــة النفقــات التشــغيلية املقـ ّدرة مــع تلــك املتحقّقــة فعليــا ،جنــد أن العــام  2013شــهد نفقـ ٍـات فعليـ ًة أقــل
مــن املق ـ ّدر ،يف حــن أن االنفــاق الفعلــي للنفقــات التشــغيلية كان أعلــى مــن املقــدر يف األعــوام -2016-2015-2014
.2017
علــى الرغــم مــن انخفــاض النفقــات التشــغيلية املقـ ّدرة يف العامــن  ،2016و 2017عــن الســنوات الســنة الســابقة لهــاّ ،إلأن اإلنفــاق الفعلــي كان أعلــى مــن املقـ ّدر وبنســبة دالــة إحصائيــة بلغــت حوالــي  23%أعلــى مــن املقـ ّدر.
-العام  2017شهد انخفاضا – وإن كان طفيفاً -يف النفقات التشغيلية املق ّدرة والفعلية.

استنتاج:
توجهــا مــن قبــل احلكومــة خلفــض النفقــات التشــغيلية ،وخاصــة بعــد
يالحــظ مــن البيانــات الســابقة أن هنــاك ّ

العــام  ،2015حيــث انخفضــت النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  2016بنســبة  7.5%عــن العــام  ،2015كمــا
اســتمر انخفــاض النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  ،2017وهــذا يتوافــق مــع خطــة ترشــيد النفقــات التــي
أن نتائــج ترشــيد النفقــات مــا
أطلقتهــا احلكومــة ،ولكـ ّـن بيانــات النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــا ،تشــير الــى ّ
زالــت متواضعــة ،ودون املأمــول بداللــة أن النفقــات التشــغيلية املتحققــة يف العامــن  2016و 2017ارتفعــت عــن
املقــدر وبنســبة  23%األمــر الــذي يتطلــب مــن احلكومــة ووزارة املاليــة مراجعــة خطتهــا لتؤتــي أكلهــا.
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النفقات التشغيلية في الموازنة العامة :2017
تبع ـاً لبيانــات املوازنــة العامــة  ،2017مت إعــداد جــدول ألعلــى النفقــات التشــغيلية يف مراكــز املســؤولية املختلفــة ،ومت اعتمــاد
القيمــة األعلــى املطلقــة وليــس النســبية ،تبع ـاً حلجمهــا الكبيــر وأثرهــا علــى املوازنــة العامــة ومــن ثــم علــى ترشــيد النفقــات،
واجلــدول املرفــق يوضــح مراكــز املســؤولية التــي خصصــت لهــا النفقــات التشــغيلية األعلــى مــع قيمــة املوازنــة املخصصــة (مرتبــة
تنازليــا):
جدول رقم ()2
توزيع النفقات التشغيلية على مراكز املسؤولية (األعلى حجما)

5

الرقم

النفقات التشغيلية /بالشيكل

مركز املسؤولية

1

وزارة الصحة

852,005,000

2

خدمة الدين العام

454,612,000

3

اإلدارة املالية املركزية

280,150,000

4

وزارة التربية والتعليم العالي

195,238,000

5

الصندوق القومي الفلسطيني

123,632,000

6

السفارات

99,677,000

7

مكتب الرئيس

70,200,000

8

هيئة اإلذاعة والتلفزيون

44,570,000

9

سلطة املياه الفلسطينية

33,505,000

10

املجلس االعلى للشباب والرياضة

26,558,000

11

وزارة شؤون القدس

26,197,000

12

وزارة املالية والتخطيط

24,955,000

13

وزارة الزراعة

17,550,000

14

املجلس التشريعي

15,075,000

حيــث تشــكل النفقــات التشــغيلية يف مراكــز املســؤولية الـــ ( )14مــا نســبته ( )90.8%مــن إجمالــي النفقــات التشــغيلية يف املوازنــة
العامــة  ،2017ومــا تبقــى مــن مراكــز مســؤولية عددهــا ( )40مركــزا تشــكل نفقاتهــا التشــغيلية نســبة تقــل عــن  10%مــن مجمــل
النفقــات التشــغيلية.
 5قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
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شكل رقم ()4
توزيع النفقات التشغيلية على مراكز املسؤولية املختلفة

6

وتبعا حملددات الدراسة ،فقد مت استقصاء وحتليل واقع النفقات التشغيلية خلمسة مراكز مسؤولية موزعة على القطاعات
املختلفة وهي:
وزارة الصحة.املجلس التشريعي الفلسطيني.الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.سلطة املياه.وزارة اخلارجية  /السفارات.وتبعا لبيانات تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ،2018/1/24فقد بلغت
النفقات املق ّدرة واملتحققة فعليا ملراكز املسؤولية املستهدفة القي َم املوضحة يف اجلدول التالي:

 6قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
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جدول رقم ()3
بيانات مقارنة للنفقات التشغيلية املقدرة واملتحققة ملراكز املسؤولية املستهدفة
املوازنة املقدرة
1
بالشيكل

االنفاق الفعلي
2
بالشيكل

نسبة املتحقق من
املقدر

وزارة الصحة

852,005,000

799,122,000

93.79%

املجلس التشريعي الفلسطيني

15,075,000

5,888,000

*39.06%

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

44,570,000

60,016,000

134.66%

سلطة املياه

33,505,000

33,352,000

99.54%

وزارة اخلارجية /السفارات

99,677,000

91,551,000

91.85%

مركز املسؤولية

*يتــم تخصيــص موازنــة تشــغيلية مرتفعــة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى الرغــم مــن تعطلــه ،ويتــم
ـدر ،وميكــن أن يكــون ذلــك لنيــل رضــى أعضــاء املجلــس التشــريعي يف
االنفــاق الفعلــي بنســبة منخفضــة عــن املقـ ّ

املشــاورات التــي تتــم معهــم خــال مرحلــة اعتمــاد وزارة املاليــة للموازنــة العامــة ،أو إلتاحــة مرونــة لــوزارة املاليــة
للصــرف بالســقف األعلــى ،حــال التئــام املجلــس التشــريعي بكامــل هيئتــه وعودتــه للعمــل.
شكل رقم ()5
شكل مقارن للنفقات املقدرة والفعلية لوزارة الصحة يف العام  2017تبعا لتقارير وزارة املالية

____
 1قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
 2تقرير اإلنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2018/1/24 :
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شكل رقم ()6
شكل مقارن للنفقات املقدرة والفعلية للمجلس التشريعي الفلسطيني يف العام  2017تبع ًا لتقارير وزارة املالية

شكل رقم ()7
شكل مقارن للنفقات املقدرة والفعلية لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يف العام  2017تبعا لتقارير وزارة املالية
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شكل رقم ()8
شكل مقارن للنفقات املقّ درة والفعلية لسلطة املياه الفلسطينية يف العام  2017تبع ًا لتقارير وزارة املالية

شكل رقم ()9
شكل مقارن للنفقات املقّ درة والفعلية لوزارة اخلارجية/السفارات يف العام  2017تبع ًا لتقارير وزارة املالية
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الفصل الثاني
تحليل النفقات التشغيلية لمراكز المسؤولية المستهدفة
مــن أجــل التحليــل الدقيــق لواقــع النفقــات التشــغيلية يف مراكــز املســؤولية املســتهدفة ،مت عقــد مقابــات خاصــة بالدراســة
االســتقصائية مــع صنــاع القــرار يف كل مركــز مســؤولية ،ومت االطــاع علــى تفاصيــل النفقــات التشــغيلية ،واملثبتــة يف برنامــج
احملاســبة احلكومــي احملوســب واملعتمــد ،حيــث مت تلخيــص تلــك النفقــات ،واحتســاب نســبة كل بنــد ،ونقــاش اإلجــراءات احلكومية
لترشــيد النفقــات ،واإلجــراءات التــي ميكــن العمــل عليهــا لترشــيد النفقــات ،مــع االخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة كل وزارة (مركــز
مســؤولية).
وتخضع عمليات الصرف واالنفاق على النفقات التشغيلية لألحكام القانونية ذات الصلة ،وأهمها:
قانون رقم ( )7لسنة ( )1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.قانون رقم ( )9لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة.قانون رقم ( )6لسنة  1999بشأن العطاءات لألشغال احلكومية.قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2014م بشأن الشراء العام.قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة  2005اخلاص بالنظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة.باإلضافة إلى األحكام القانونية اخلاصة بالتشريعات الضريبية ،والتعديالت على التشريعات السابقة.

أوال :وزارة الصحة
وزارة الصحــة الفلســطينية تســتحوذ علــى حصــة األســد مــن النفقــات التشــغيلية ،حيــث تبلــغ نســبتها حوالــي  34%مــن مجمــل
النفقــات التشــغيلية لكافــة مراكــز املســؤولية الــواردة يف املوازنــة العامــة  ،2017ومــن خــال حتليــل النفقــات التشــغيلية اخلاصــة
بــوزارة الصحــة فــإن بنــدي (إعانــات العــاج اخلارجيــة) و (شــراء االدويــة) تســتحوذ علــى حوالــي ( )87.7%مــن إجمالــي النفقــات
التشــغيلية املخصصــة لــوزارة الصحــة ،فيمــا تش ـ ّكل (املســتهلكات الطبيــة) نســبة ( )6.5%وباقــي النفقــات األخــرى ( )48بنــدا
تســتهلك حوالــي ( ،)5.8%كمــا يظهــر يف اجلــدول املرفــق.
جدول رقم ()4
نسبة بنود النفقات التشغيلية اخلاصة بوزارة الصحة

7

البند

النسبة

إعانات عالج “خارج”
أدوية
مستهلكات طبية
أخرى
مجموع النفقات التشغيلية

55.31%
32.38%
6.50%
5.81%
100.00%

 7ميزان املراجعة اخلاص بالنفقات التشغيلية يف وزارة الصحة خالل الفترة من  ،2017/12/31-2017/1/1اإلدارة العامة للشؤون املالية -وزارة الصحة.
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شكل رقم ()4
نسبة بنود النفقات التشغيلية اخلاصة بوزارة الصحة

ويف لقــاء خــاص مــع مديــر عــام الشــؤون املاليــة يف وزارة الصحــة ،فقــد أشــار إلــى أن النفقــات التشــغيلية اخلاصــة بــوزارة الصحــة
تتركــز يف بنــدي اإلعانــات للعــاج اخلارجــي «التحويــات الطبيــة» ،وشــراء األدويــة ،والتــي تســتهلك الغالبيــة العظمــى مــن النفقــات
التشــغيلية ،يف حــن أن باقــي بنــود النفقــات ال تشـ ّكل إال مبالــغ محــدودة ،تبعـاً لتطبيــق الترشــيد يف النفقــات.8

هل النفقات التشغيلية كافية لعمل الوزارة ،وتحقق خطتها االستراتيجية؟
تبعــا ملديــر عــام الشــؤون املاليــة يف وزارة الصحــة ،فــإن النفقــات التشــغيلية غيــر كافيــة ،وتوجــد فجــوة فيمــا بينهــا وبــن املغلفــات
املاليــة «املبالــغ املرصــودة لتنفيــذ اخلطــط والبرامــج واألنشــطة» الــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية  ،2022-2017ومبراجعــة
االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة  ،2022-2017يظهــر وجــود فجــوة متويليــة مــا بــن األســقف املاليــة املخصصــة لــوزارة الصحــة
مــن قبــل وزارة املاليــة والتخطيــط ،ومــا بــن االحتيــاج الفعلــي تبعـاً للخطــة ،بلغــت قيمــة هــذه الفجــوة يف العــام  )347( 2017مليــون
شــيكل يف النفقــات اجلاريــة والتطويريــة ،فيمــا ســتصل الفجــوة املاليــة الــى ( )492مليــون شــيكل يف العــام .92022

أوجه الترشيد الممكنة في النفقات التشغيلية الخاصة بوزارة الصحة:
خصوصيــة وزارة الصحــة ،وكونهــا تقــدم خدمــة طبيــة عالجيــة خاصــة يف ظــل الظــرف الطــارئ الــذي تعيشــه فلســطني فيمــا
يتعلــق بوجــود االحتــال واألحــداث امليدانيــة ،يوضــح أهميــة ّأل تخضــع وزارة الصحــة للتقشــف أو الترشــيد يف مجــال اخلدمــة
الصحيــة تبعــا ملديــر عــام الشــؤون املاليــة يف وزارة الصحــة ،10ولكــن ميكــن العمــل علــى توفيــر املــوارد مــن خــال اآلتــي:

 8مقابلة خاصة مع السيد عبد الكرمي حمادنة مدير عام الشؤون املالية يف وزارة الصحة ،آذار .2018
 9االستراتيجية الصحية الوطنية  ،2022-2017وزارة الصحة الفلسطينية ،صفحة (.)50
 10مقابلة خاصة مع السيد عبد الكرمي حمادنة مدير عام الشؤون املالية يف وزارة الصحة ،آذار .2018
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 إنشــاء الصنــدوق الوطنــي اخلــاص باألمــراض اخلطيــرة واملكلفــة ماديــا ،تســاهم فيــه احلكومــة ،ومي ـ ّول مــن خــال تبرعــات.ويوجــد قــرار ملجلــس الــوزراء بهــذا اخلصــوص ،ولكــن يجــب ّأل يكــون متويــل الصنــدوق علــى حســاب موازنــة وزارة الصحــة.
 ترشــيد غيــر مباشــر مــن خــال تعديــل نظــام األســعار ،مــن أجــل ترشــيد اإلنفــاق غيــر الضــروري إن كان علــى صعيــد األدويــةأو العــاج.
 مزيد من الرقابة واملتابعة للتحويالت الطبية ،والتي تستنفذ حصة األسد من النفقات التشغيلية اخلاصة بوزارة الصحة.حتديــد األدويــة املطلوبــة للمريــض بشــكل دقيــق ،وكذلــك العــاج احملــدد ،لترشــيد اإلنفــاق ،كــون األدويــة هــي املكـ ّون الثانــي مــنحيــث القيمــة يف مكونــات النفقــات التشــغيلية.
علمـاً بــأن وزارة الصحــة تعمــل مــن خــال إجراءاتهــا يف نظــام األســعار ،وإيراداتهــا املختلفــة ،علــى رفــد اخلزينــة العامــة بحوالــي
 130مليــون شــيكل ســنويا ،يتــم توريدهــا الــى اخلزينــة العامــة مباشــرة ،وال يتــم االســتفادة منهــا بشــكل مخصــص لــوزارة الصحــة.

اإليرادات العامة لوزارة الصحة:
وزارة الصحة ترفد اخلزينة العامة بحوالي  130مليون شيكل سنويا ،من خالل إيرادات خدماتها املختلفة.
علــى الرغــم مــن أهميــة اقتراحــات وتوصيــات وزارة الصحــة بخصــوص ترشــيد النفقــات وزيــادة اإليــرادات إال أنــه توجــد ضــرورة
ألن يكــون احلــل جذري ـاً وشــام ً
ال مــن خــال التح ـ ّول الــى نظــام جديــد ،يتضمــن إلزاميــة التأمــن الصحــي لكافــة املواطنــن،
ّ
ويرشــد هــذا النظــام
أساســه نظــام التكافــل ،ويشــمل كافــة فئــات املجتمــع ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة ،بحيــث يوفــر
مــن نفقــات وزارة الصحــة ،ويعمــل علــى اســتدامة اخلدمــة الصحيــة ،وتطويرهــا ،مبعــزل عــن إشــكاالت التمويــل الراهنــة.
تبعــا لبيانــات ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة ،فــإن اإليــرادات املتأتيــة مــن التأمــن الصحــي متثــل فقــط  10%مــن
النفقــات الفعليــة لــوزارة الصحة.11
على الرغم من كل التطور يف وزارة الصحة ،إال أن توطني اخلدمة ما زال دون املستوى املأمول:
تبعـاً ملديــر عــام اإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة ،12ومديــر دائــرة االقتصــاد الصحــي 13يف وزارة الصحــة ،فإنــه هنــاك أســبابا عديــدة
لذلــك أهمها:
.1

1الواقــع الفلســطيني وأثــر االحتــال علــى مجمــل احليــاة ،ومــن ضمنهــا اجلانــب الصحــي ،فمثــا توجــد معيقــات احتالليــة
فيمــا يتعلــق باســتيراد األجهــزة واملعــدات أو صيانتهــا ،مــا يرفــع مــن تكلفتهــا ،ويجعــل عمليــة صيانتهــا بحاجــة إلــى زمــن
أطــول وتكاليــف إضافيــة.

.2

يفضــل العمــل مــع القطــاع اخلــاص أو العمــل احلــر تبعــا للعائــد
2عــدم توفــر املتخصصــن ،فالطبيــب أو الفنــي املتخصــص ّ
املــادي الكبيــر مقارنــة باألجــور يف القطــاع احلكومــي.

.3

3انغــاق الســوق الفلســطيني فيمــا يتعلــق باجلانــب الصحــي والطبــي ،فمــن الصعوبــة مبــكان اســتقدام أطبــاء متخصصــن
أو فنيــن متخصصــن كمــا هــو احلــال يف الــدول األخــرى ،تبعــا لوجــود االحتــال ،وتعقيــد احلالــة القائمــة.

 11تقرير ديوان الرقابة املالية واالدارية «ادارة وتنظيم التأمني الصحي يف دولة فلسطني» ،تشرين اول .2016
 12مقابلة خاصة مع السيد عبد الكرمي حمادنة مدير عام الشؤون املالية يف وزارة الصحة ،آذار .2018
 13مقابلة خاصة مع السيد سامر جبر مدير دائرة االقتصاد الصحي يف وزارة الصحة ،آذار .2018
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يف ضــوء قيــام احلكومــة بتخصيــص مــا نســبته  11%مــن إجمالــي النفقــات العامــة لــوزارة الصحــة ،ولكــون املواطــن
املمــول األكبــر للخزينــة العامــة ،فمــن حقــه احلصــول علــى خدمــات صحيــة تلبــي احتياجــه ،وتوطينهــا ،وهنــا
توجــد ضــرورة للعمــل علــى ذلــك مــن خــال اســتقطاب األطبــاء املميزيــن ،وبنظام مالــي معتمــد يتــاءم وخبراتهم
ومهاراتهــم املميــزة ،مــن أجــل العمــل علــى توطــن اخلدمــة بشــكل متكامــل.

الفرق ما بين النفقات التشغيلية المقدرة والمنفق فعليا:
علــى الرغــم مــن أن العــام  2017شــهد تخصيــص موازنــة خاصــة لــوزارة الصحــة وصلــت الــى حوالــي  11%مــن إجمالــي النفقــات
العامــة ،وواكبهــا إنفــاق فعلــي بــذات مســتوى املقـ ّـدر ،إال أنّ النفقــات التشــغيلية الفعليــة تتطلــب أكثــر مــن املقـ ّـدر.
يعــود ذلــك إلــى أن املق ـ ّدر باألصــل ال يفــي باملطلــوب ،والســبب األهــم يف ذلــك أن وزارة الصحــة تتعامــل مــع قضايــا طبيــة ال
تخضــع للتوقعــات ،خاصــة يف ظــل الظــرف الفلســطيني ،ومــا يواكــب ذلــك مــن أحــداث ميدانيــة تســتدعي معاجلــة طبيــة ،إضافــة
الــى أن االمــراض املكلفــة ماديــا ( كالســرطان علــى ســبيل املثــال) ال ميكــن التنبــؤ بهــا.
وإضافــة إلــى كل مــا تقــدم فــإن طبيعــة اخلدمــة الصحيــة ال حتتمــل التأخيــر أو التأجيــل ،فهــي قضيــة أخالقيــة بالدرجــة األولــى
وواجــب انســاني علــى الدولــة ،وفيهــا حفــاظ علــى احليــاة ،وال تخضــع ملعــادالت املوازنــات ،لــذا يتــم جتــاوز املخصــص حــال
الضــرورة.14
وهــذه مــا أكدتــه املراجعــة للخطــة االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة  ،2022-2017حيــث يظهــر وجــود فجــوة
متويليــة مــا بــن األســقف املاليــة املخصصــة لــوزارة الصحــة مــن قبــل وزارة املاليــة والتخطيــط ،ومــا بــن االحتيــاج
الفعلــي تبعـ ًا للخطــة االســتراتيجية ،15فحتــى لــو مت إنفــاق كامــل املخصــص لــوزارة الصحــة ،يبقى االحتيــاج أكبر
مــن ذلــك ،وتوجــد ضــرورة ألن يكــون هنــاك تناغــم مــا بــن االحتياجــات املالية الــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية،
ومــا متنحــه احلكومــة لــوزارة الصحــة ،حتــى يتــم تنفيــذ االســتراتيجية الصحيــة وفــق املخطــط.

استنتاج:
ـدم اخلدمــات الصحيــة للمجتمــع الفلســطيني ،وهــي خدمــات حيويــة وضروريــة،
وزارة الصحــة الفلســطينية تقـ ّ
وعلــى الرغــم مــن اســتحواذها علــى حصــة األســد مــن إجمالــي النفقــات التشــغيلية ،إال أن النفقــات التشــغيلية
املخصصــة مــن وزارة املاليــة والتخطيــط ال تكفــي االحتيــاج الفعلــي ،وتوجد فجوة فيمــا بينها وبني املغلفــات املالية
الــواردة يف االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة  ،2022-2017ولكــن ميكــن العمــل علــى ترشــيد النفقــات التشــغيلية
فيهــا مبفهــوم ومدخــل مغايــر متام ـ ًا عــن باقــي مراكــز املســؤولية األخــرى ،فــا ميكــن ترشــيد نفقــات الــدواء ملــن
بحاجــة لــه ،أو تقــدمي اخلدمــة الصحيــة للمريــض ،ولكــن توجــد مجوعــة إجــراءات علــى عــدة مســتويات ،حــال
تطبيقهــا ســيتم ترشــيد النفقــات وبنســبة دا ّلــة ،ودون املســاس بحقــوق الفقــراء يف العــاج ،أو يف جــودة اخلدمــة
الصحــة ،وأهمهــا العمــل علــى تطبيــق نظــام صحــي شــامل ،يقــوم علــى إلزاميــة التأمــن الصحــي ،يوفــر العدالــة يف
حتمــل األعبــاء ،مــن خــال صنــدوق خــاص تســاهم فيــه كل فئــات املجتمــع ،أساســه نظــام التكافــل ،ويــدار بشــكل
مهنــي وتشــاركي ،ويضمــن دميومــة واســتمرار اخلدمــات الصحيــة ،ويتحمــل األعبــاء املتعلقــة بالتكاليــف املاليــة
للبرامــج الصحيــة بشــكل عــادل.
 14مقابلة خاصة مع السيد عبد الكرمي حمادنة مدير عام الشؤون املالية يف وزارة الصحة ،آذار .2018
 15االستراتيجية الصحية الوطنية  ،2022-2017وزارة الصحة الفلسطينية ،صفحة (.)50
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استنتاج:
علــى الرغــم مــن التطــور يف وزارة الصحــة ،اال ان توطــن اخلدمــة مــا زال دون املســتوى املأمــول ،وذلــك ألســباب
عــدة أهمهــا الواقــع الفلســطيني وأثــر االحتــال علــى مجمــل احليــاة ،ومــن ضمنهــا اجلانــب الصحــي ،مثــل
ّ
معيقــات احتالليــة حيــال اســتيراد أجهــزة ومعــدات او صيانتهــا ،مــا يرفــع مــن تكلفتهــا ،وتســتغرق صيانتهــا زمــن
أطــول وتكاليــف إضافيــةـ إضافــة الــى عــدم توافــر املتخصصــن ،فالطبيــب او الفنــي املتخصــص يفضــل العمــل
مــع القطــاع اخلــاص او العمــل احلــر تبعــا للعائــد املــادي الكبيــر مقارنــة باألجــور يف القطــاع احلكومــي ،وانغــاق
الســوق الفلســطيني فيمــا يتعلــق باجلانــب الصحــي والطبــي ،فمــن الصعوبــة مبــكان اســتقدام أطبــاء متخصصــن
او فنيــن متخصصــن كمــا هــو احلــال يف الــدول األخــرى ،تبعــا لوجــود االحتــال ،وتعقيــد احلالــة القائمــة ،ومــع
ذلــك توجــد إمكانــات الســتقطاب الكفــاءات الطبيــة احملليــة او اخلارجيــة مــن خــال نظــام مالــي مخصــص.

ثانيا :المجلس التشريعي الفلسطيني
املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،ورغــم تعطلــه وشــلله منــذ العــام  ،2007إال أنــه يســتحوذ علــى موازنــة ســنوية ،ضمــن املوازنــة
العامــة ،ومــن ضمنهــا موازنــة تشــغيلية ،ويف مقابلــة خاصــة مــع كل مــن الســيد مســاعد أمــن عــام املجلــس التشــريعي للشــؤون
املاليــة ،16والســيد مديــر عــام املوازنــة يف املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،17حــول بنــود صــرف النفقــات التشــغيلية يف املجلــس
التشــريعي ،فقــد أشــار مديــر عــام املوازنــة إلــى أن بنــود صــرف النفقــات التشــغيلية للمجلــس التشــريعي الفلســطيني املتحققــة
فعلي ـاً أقــل مــن املقــدرة ،وهــي تتــوزع علــى بنديــن رئيســيني وهمــا:
.1

1نفقات تشغيلية محددة (كهرباء ،مياه ،قرطاسية) ،وبلغت قيمتها يف العام  )1,436,282( 2017شيكل.

.2

2نفقــات أخــرى تشــغيلية (إعالنــات ،بوفيــه وضيافــة ،استشــارات ،اشــتراكات ،مصاريــف مكاتــب النــواب) وبلغــت قيمتهــا
يف العــام  )4,767,710( 2017شــيكل.
جدول رقم ()5
توزيع النفقات التشغيلية اخلاصة باملجلس التشريعي الفلسطيني
البند
نفقات تشغيلية محددة (مياه وكهرباء ،سفر ومهمات ،بريد،
محروقات تدفئة ،قرطاسية ،مصاريف وسائط نقل )...
نفقات أخرى تشغيلية (مصاريف مكاتب النواب ،اشتراكات
برملانية ،ضيافة ،اشتراكات إعالمية )..
املجموع
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املبلغ املنفق /بالشيكل

النسبة

1,436,282

23.15%

4,767,710

76.85%

6,203,992

100.00%

 16مقابلة خاصة مع السيد احمد أبو حشيش مساعد امني عام املجلس التشريعي للشؤون املالية ،آذار .2018
 17مقابلة خاصة مع السيد رائد حسان مدير عام املوازنة يف املجلس التشريعي ،آذار .2018
 18لم يحصل الباحث على ميزان املراجعة اخلاص بالنفقات التشغيلية للمجلس التشريعي ،وحصل على بنود النفقات التشغيلية ومخصصاتها املتحققة خالل املقابالت مع
السيد احمد أبو حشيش مساعد امني عام املجلس التشريعي للشؤون املالية ،والسيد رائد حسان مدير عام املوازنة يف املجلس التشريعي الفلسطيني.

20

واقع النفقات التشغيلية لدى بعض مراكز املسؤولية وأوجه الترشيد فيها

ومــن خــال حتليــل مبنــى النفقــات التشــغيلية بش ـ ّقيْها يف املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،جنــد أن مصاريــف مكاتــب الن ـ ّواب
تســتهلك القســم األكبــر مــن مجمــل النفقــات التشــغيلية اخلاصــة باملجلــس التشــريعي الفلســطيني ،حيــث بلغــت فعلي ـاً يف العــام
 )4.126( ،2017مليــون شــيكل ،علمــا بــأن هــذا املبلــغ ال يشــمل رواتــب ومكافــآت أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،وال
موظفــي املجلــس ،فرواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني يخصــص لهــا ســنويا  20مليــون شــيكل ضمــن بنــد النفقــات
التحويليــة ،يف حــن أن رواتــب موظفــي املجلــس التشــريعي خُ صــص لهــا يف موازنــة العــام  2017حوالــي  19مليــون شــيكل.19
جدول رقم ()6
أهم بنود النفقات التشغيلية املتحققة فعليا يف العام  2017للمجلس التشريعي
البند
مصاريف مكاتب النواب
مصاريف وسائط نقل (ترخيص-تأمني-صيانة) املركبات
مبا فيها مركبات النواب  +محروقات سيارات اإلدارة

باقي النفقات
املجموع

املبلغ املتحقق /بالشيكل

النسبة

4,126,000

66.5%

840,000

13.5%

1,237,992

20.0%

6,203,992

100.0%

شكل رقم ()10
توزيع بنود النفقات التشغيلية املتحققة فعليا للمجلس التشريعي الفلسطيني

 19قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
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أوجه الترشيد في النفقات التشغيلية للمجلس التشريعي:
تبع ـاً ملســاعد األمــن العــام للمجلــس التشــريعي الفلســطيني للشــؤون املاليــة ،ويف ظــل الظــرف احلالــي يف املجلــس التشــريعي
الفلســطيني ،فــإن املجلــس ال يقــوم بتوظيــف كــوادر جديــدة ،كمــا أن النفقــات التــي تصــرف أقــل مــن املطلــوب ،وهنــاك ترشــيد يف
النفقــات قائــم فعليـاً.

الفرق ما بين المق ّدر والمنفق فعلياً للنفقات التشغيلية
الســبب تبع ـاً ملســاعد األمــن العــام للمجلــس التشــريعي الفلســطيني للشــؤون املاليــة هــو عــدم عمــل املجلــس التشــريعي ضمــن
مهامــه ،وعملــه بغيــر طاقتــه املعياريــة ،االمــر الــذي أ ّدى إلــى أن يتــم االنفــاق الفعلــي بشــكل مجــزوء ،حيــث أن املُن َفــق علــى النفقــات
التشــغيلية هــو حوالــي ثلــث املقـ ّدر ،تبعــا للمبالــغ احمل ّولــة مــن وزارة املاليــة الفلســطينية ،ولكــن يف حــال عمــل املجلــس ،فــإن هنــاك
العديــد مــن املتطلبــات ضروريــة.20

استنتاج:
ّ
وتعطــل املجلــس التشــريعي منــذ العــام ّ ،2007إل أ ّنــه يســتهلك موازنــات ومخصصــات ماليــة
علــى الرغــم مــن شــلل
مــن اخلزينــة العامــة ،جــزء منهــا منطقــي كرواتــب العاملــن واملوظفــن يف املجلــس ،وجــزء منهــا ال توجــد لــه
مبــررات يف ظــل ّ
تعطــل املجلــس التشــريعي منــذ  12عــام ،مثــل نفقــات مكاتــب النـ ّـواب والتــي تشــكّ ل املكـ ّـون األكبــر
مــن النفقــات التشــغيلية للمجلــس التشــريعي الفلســطيني ،وكذلــك نفقــات أخــرى مثــل تأمــن وترخيــص وصيانــة
حتمــل علــى بنــد النفقــات التشــغيلية ،وتتــم تغطيتهــا
ســيارات أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني ،والتــي
ّ
مــن املــال العــام.

ثالثا :الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون مــن مراكــز املســؤولية التــي بلغــت نفقاتهــا التشــغيلية املتحققــة قيمــة أكبــر مــن تلــك املق ـ ّدرة
وبنســبة دا ّلــة إحصائي ـاً ،فتبع ـاً لبيانــات املوازنــة العامــة  ،2017بلغــت النفقــات التشــغيلية (الســلع واخلدمــات) املق ـ ّدرة لهيئــة
اإلذاعــة والتلفزيــون ( 21)44,570,000شــيكل ،وتبعـاً لتقريــر اإلنفــاق الفعلــي الصــادر عــن وزارة املاليــة للعــام  ،2017فــإن مــا ّ
مت
إنفاقــه فعلي ـاً مــن نفقــات تشــغيلية (ســلع وخدمــات) بلــغ ( 22)60,016,000شــيكل.

 20مقابلة خاصة مع السيد احمد أبو حشيش مساعد امني عام املجلس التشريعي للشؤون املالية ،آذار .2018
 21قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
 22تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ..2018/1/24 :
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جدول رقم ()7
نسب بنود النفقات التشغيلية للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية

23

النسبة

البند
شراء سهرات وبرامج وأفالم وحتقيقات

44.44%

اشتراكات انترنت ووكاالت عاملية

25.02%

موظفني بعقود

17.27%

باقي البنود

13.26%

املجموع

100.00%

شكل رقم ()11
توزيع النفقات التشغيلية على البنود الرئيسية يف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

 23ميزان املراجعة اخلاص بالنفقات التشغيلية يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية خالل الفترة من  ،2017/12/31-2017/1/1اإلدارة العامة للشؤون املالية واالدارية-
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

23

ورقة عمل استقصائية

ويف مقابلــة خاصــة مــع مديــر عــام الشــؤون املاليــة واإلداريــة يف الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون ،24ومــع املديــر املالــي يف
الهيئــة ،25أشــار مديــر عــام الشــؤون املاليــة واإلداريــة إلــى تن ـ ّوع النفقــات التشــغيلية مبــا يتماشــى واحتياجــات ومجــاالت عمــل
الهيئــة وهــي مفصلــة يف ميــزان املراجعــة اخلــاص بالنفقــات التشــغيلية للعــام  .2017مشــيراً إلــى أن النفقــات التشــغيلية غيــر
كافيــة لعمــل الهيئــة ،أو لتحقيــق رؤيتهــا ،وال تلبــي احتياجــات الهيئــة ،واملــوارد املاليــة املتاحــة أقــل مــن املرصــودة يف اخلطــة
االســتراتيجية املنبثقــة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة.

أوجه الترشيد في النفقات التشغيلية في الهيئة
تبعاً ملدير عام الشؤون املالية واإلدارية ،فقدت مت الترشيد يف العديد من النفقات التشغيلية يف الهيئة ومنها ،بدل العمل
اإلضايف ،حيث مت الغاؤه للموظفني ،وشقق الضيافة التي كانت مخصصة للعاملني يف الهيئة ،خاصة يف حاالت الطوارئ،
وترشيد يف املواصالت ،وغيرها ،علماً بأن الترشيد غير املخطط ال يتالءم وعمل الهيئة ،كون عملها مرتبط مبعادالت كثيرة
وبخدمات ترتفع أو تتغ ّير أسعارها باستمرار ،أو تضيف نفقات جديدة مثل:
1 .1املع ّدات والتقنيات يف مجال اإلعالم واإلنتاج والبث ،والتي تتسارع تقنياتها بشكل مستمر.
2 .2االشتراكات الفضائية ،والتي ترتفع أسعارها سنوياً ،وال ميكن التحكم بها.
3 .3األوضــاع السياســية غيــر املســتق ّرة والتــي تتطلــب تغطيــات إعالميــة علــى النطاقــن الدولــي واحمللــي ،مــا يرفــع مــن النفقــات،
وهــو أمــر ســيادي ووطنــي.
4 .4املنافســة الهائلــة علــى املســتوى العاملــي اإلقليمــي والعاملــي يف مجــال اإلعــام والبــث ،والــذي يتطلــب مواكبــة املســتجدات ،مــا
يتطلــب اإلنفــاق.
5 .5صعوبــة التنبــؤ بأســعار املنتجــات التــي يتــم شــراؤها (مسلســات رمضــان كمثــال) فهــي تخضــع ملعــادالت العــرض والطلــب
العاملــي.
6 .6ضرورة مواكبة املوظفني بتدريبات نوعية ،عادة ال تتوفر محليا ،وال تتوفر بشكل مجاني.

الفجوة ما بين المق ّدر والمن َفق فعلياً في النفقات التشغيلية للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون:
الســبب يعــود إلــى أن طبيعــة عمــل الهيئــة والــذي يحتمــل الطــوارئ وكثيــرا مــن املســتجدات ،مــا يص ّعــب مــن إمكانيــة حتديــد
املوازنــة برقــم محــدد ،فعلــى ســبيل املثــال احلــرب علــى غــزة ،أو أحــداث القــدس ،أو أي حــدث ســاخن يف األرضــي الفلســطينية،
أو احلملــة التــي تقــوم بهــا القيــادة يف مواجهــة قــرار ترامــب ،تتطلــب مــوارد إضافيــة واحتياجــات ونفقــات غيــر مخططــة.26

كيف يمكن الترشيد في النفقات التشغيلية للهيئة؟
ميكن ذلك ،من خالل عدة محاور غير مباشرة ،وتظهر آثارها على املدى املتوسط والبعيد:
احملــور األول :تعديــل النظــام املالــي اخلــاص مبوظفــي الهيئــة املتخصصــن (الفنيــن) مبــا يضمــن اســتمرار عملهــم يفالهيئــة خاصــة يف ظــل املنافســة احملليــة والعامليــة والتــي تســتقطب الكفــاءات الفنيــة ،وبالتالــي فــإن انتقــال املتخصصــن
مــن الهيئــة بعــد تدريبهــم واكتســابهم للخبــرات ميثــل هــدراً للمــوارد (تدريبهــم وتأهيلهــم) ،أمــا يف حــال بقائهــم ،فــإن

 24مقابلة خاصة مع السيد محمود عمرو مدير عام الشؤون املالية واإلدارية يف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،آذار .2018
 25مقابلة خاصة مع السيدة زينب أبو شريفة املدير املالي يف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،آذار .8102
 26مقابلة خاصة مع السيد محمود عمرو مدير عام الشؤون املالية واإلدارية يف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،آذار .2018
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الهيئــة ستســتفيد مــن اخلبــرة التراكميــة لهــؤالء املوظفــن ،ولــن تضطــر إلــى توظيــف موظفــن جــدد بكفايــات فنّيــة أقــل،
وتكــون بحاجــة إلــى تأهليهــم ،مــا يشــكل اســتنزافاً للنفقــات ،وجــود ًة أقـ ّل ،األمــر الــذي ينعكــس علــى املنتجــات .كمــا أن
املوظــف اخلبيــر ميكــن أن ينجــز عمـ ً
ّ
ا أكثــر مــن موظفــن مبتدئــن.
احملــور الثانــي :تزويــد الهيئــة مبع ـ ّدات حديثــة ،األمــر الــذي ميكــن أن يكلّــف اخلزينــة العامــة أمــواالً إضافيــة يف املــدىالقريــب ،ولكنّــه ســيو ّفر لهــا أكثــر يف املــدى املتوســط والبعيــد ،خاصــة وأن الهيئــة ستســتغني عــن بــدل اإليجــارات
الباهظــة ،وســتدخل دائــرة اإلنتــاج املنافــس ،مــا ســيو ّفر دخــل لهــا وللخزينــة العامــة.
احملور الثالث :مشروع التحول الرقمي وتنظيم املوجات الرقمية واستثمارها ،والذي صدر فيه قرار ملجلس الوزراء،ويف حال التنفيذ الكامل له ،فمن املتوقع أن يو ّفر دخل للخزينة العامة.
احملــور الرابــع :توطــن اخلدمــة مــن خــال (تطويــر املــوارد البشــرية ،تطويــر املــوارد املاديــة وتوفيرهــا) ،األمــر الــذيســيو ّفر تكاليــف االســتئجار ،ويف ذات الوقــت سيســاهم يف متكــن الهيئــة مــن إنتــاج برام ـ َج بجــودة منافســة ،وبالتالــي
ســتو ّفر يف بــدل شــراء تلــك البرامــج ،وأيضــا ســتوفر دخ ـ ً
ا وإيــراداً مــن خــال بيــع تلــك املنتجــات.
مــن خــال مراجعــة كتــاب املوازنــة العامــة  ،2017الصــادر عــن وزارة املاليــة والتخطيــط ،فــإن عــدد موظفــي هيئــة اإلذاعــة
والتلفزيــون بلــغ ( )1055موظفــاً ،27وبلغــت تكلفــة رواتبهــم ( )61,380,000شــيكل ،28عــدا عــن موظفــي العقــود .ومبراجعــة
النفقــات اخلاصــة بـــ (املوظفــن بعقــود) يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون يف العــام  ،2017فقــد بلغــت تكلفــة أجورهــم حوالــي 10.8
مليــون شــيكل .29لــذا توجــد ضــرورة ملراجعــة كــم املوظفــن املوجــود ،وخاصــة غيــر املتخصصــن ،وغيــر املؤهلــن ،وتوزيعهــم علــى
مراكــز مســؤولية أخــرى لالســتفادة منهــم بشــكل ف ّعــال ،األمــر الــذي يعـزّز مــن رشــاقة وفاعليــة وكفــاءة الــكادر البشــري يف هيئــة
ّ
ويرشــد يف النفقــات ،ومي ّكــن مــن االســتثمار يف الكفــاءات الفنيــة املتخصصــة.
اإلذاعــة والتلفزيــون،

استنتاج :1
تبع ـ ًا خلصوصيــة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،وبيئــة عملهــا املتغيــرة باســتمرار ،والتــي ال تخضــع
لســياق ثابــت بســبب الظــرف الفلســطيني ،ونظــر ًا لتســارع الهائــل يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،فــإن
التعامــل مــع الهيئــة يجــب أن يكــون بنظــام خــاص ،يضمــن ترشــيد النفقــات مــع احلفــاظ علــى اجلــودة ،الن تراجع
اجلــودة ســيرفع مــن النفقــات ،وتوجــد ضــرورة ان يتــم العمــل علــى ترشــيد النفقــات مــن خــال خطــوات ثوريــة،
ميكــن ان تكــون مكلفــة علــى املــدى القصيــر ،ولكنهــا ســتعمل علــى ترشــيد كبيــر يف النفقــات علــى املــدى املتوســط
والطويــل ،وكذلــك تطويــر الهيئــة لتكــون منتجــة ،االمــر الــذي ســيوفر عليهــا شــراء املــواد االعالميــة ،وكذلــك
ســيوفر دخــل للخزينــة العامــة.

استنتاج :2
مــن خــال مراجعــة أعــداد املوظفــن العاملــن يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،املصنفــون املثبتــون او املوظفــون
بعقــود ،فــإن هنــاك عــدد ًا كبيــر ًا مــن املوظفــن يثقــل كاهــل موازنــة هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،ومــن ضمنهــا
النفقــات التشــغيلية ،كــون املوظفــن بعقــود حتــت هــذا البنــد ،لــذا توجــد ضــرورة ملراجعــة هــذه األعــداد،
واإلبقــاء علــى املؤهلــن واملتخصصــن والفنيــن ،وتوزيــع الفائــض عــن احلاجــة علــى مراكــز املســؤولية األخــرى،
ّ
سيرشــد يف النفقــات ،وكذلــك ميكــن االســتثمار بشــكل أكبــر يف الكــوادر املؤهلــة.
األمــر الــذي
 27كتاب املوازنة العامة  ،2017صفحة رقم (.)692
 28تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ.2018/1/24 :
 29ميزان املراجعة اخلاص بالنفقات التشغيلية لهيئة اإلذاعة والتلفزيون من .2017/12/31 – 2017/1/1
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رابعا :سلطة المياه
يف ضــوء بيانــات املوازنــة العامــة  ،2017بلغــت النفقــات التشــغيلية (الســلع واخلدمــات) املقـ ّدرة لســلطة امليــاه ()33,505,000
شــيكل ،وتبعـاً لتقريــر اإلنفــاق الفعلــي الصــادر عــن وزارة املاليــة للعــام  ،2017فــإن مــا مت إنفاقــه فعليـاً مــن نفقــات تشــغيلية (ســلع
وخدمــات) بلــغ ( 31)33,352,000شــيكل.

30

وخــال مقابلــة خاصــة مــع املديــر املالــي لســلطة امليــاه الفلســطينية ،32أشــارت الــى أن بنــود صــرف النفقــات التشــغيلية ،املرفقــة
يف ميــزان املراجعــة للنفقــات التشــغيلية لســلطة امليــاه يف العــام  ،2017تتمحــور بشــكل رئيــس يف رســوم تشــغيل محطــات ضــخ
امليــاه( .ثمــن الكهربــاء).
جدول رقم ()8
نسبة البنود الرئيسة للنفقات التشغيلية لسلطة املياه الفلسطينية
البند

املبلغ /شيكل
27,706,802

كهرباء حملطات الضخ

1,196,701

نفقات سلطة املياه

2,468,552

باقي النفقات
املجموع

31,372,054
شكل رقم ()12

33

النسبة
88.32%
3.81%
7.87%
100.00%

توزيع بنود النفقات التشغيلية الرئيسية يف سلطة املياه الفلسطينية

30
31
32
33

قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ..2018/1/24 :
مقابلة خاصة مع شيرين الديسي املدير املالي لسلطة املياه الفلسطينية ،آذار 2018
ميزان املراجعة اخلاص بالنفقات التشغيلية يف سلطة املياه خالل الفترة من  ،2017/12/31-2017/1/1اإلدارة العامة للشؤون املالية -سلطة املياه الفلسطينية.
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واقع النفقات التشغيلية لدى بعض مراكز املسؤولية وأوجه الترشيد فيها

أوجه الترشيد في النفقات التشغيلية:
تبعـاً للمديــر املالــي يف ســلطة امليــاه ،فــإن مجــاالت الترشــيد قائمــة أصــا ،وال توجــد مجــاالت أخــرى دالــة إحصائيــا وماليـاً ،كــون
النفقــات التشــغيلية محــدودة جــدا.
حتمــل علــى الفواتيــر اخلاصــة بتكلفــة
يف ضــوء أن معظــم النفقــات التشــغيلية هــي تكاليــف لتشــغيل محطــات ضــخ امليــاه ،والتــي ّ
امليــاه أو الصــرف الصحــي ،فلمــاذا ال تســتفيد منهــا ســلطة امليــاه كإيــراد؟
الســبب يرجــع الــى مبــادئ املوازنــة العامــة ،وقانــون املوازنــة العامــة رقــم  7للعــام  ،1998والــذي ينــص علــى الفصــل مــا بــن
النفقــات وااليــرادات ،وأن «تــؤدي جميــع اإليــرادات واملقبوضــات اخلاصــة بالســلطة الوطنيــة إلــى حســاب اخلزينــة العامــة» 34علمـاً
بــأن إيــرادات امليــاه تعــود الــى اخلزينــة العامــة وليــس الــى ســلطة امليــاه.

استنتاج:
النســبة العظمــى مــن النفقــات التشــغيلية املخصصــة لســلطة امليــاه الفلســطينية ،هــي عامــة وتنفــق حملطــات
محملــة علــى مركــز مســؤولية ســلطة امليــاه ،إال أنهــا تخــدم
الضــخ ،وخاصــة الكهربــاء لتشــغيلها ،وبالتالــي فإنهــا
ّ
حتمــل علــى فواتيــر امليــاه أو الصــرف الصحــي
خدمــة عامــة حيويــة ،كذلــك فــإن تلــك النفقــات – نظريــا -يجــب أن ّ
أو اخلدمــات املقدمــة ،وبالتالــي فــإن احلكومــة جتبيهــا كإيــراد ،األمــر الــذي يحـ ّـول تلــك النفقــات التشــغيلية إلــى
مدخــل مــن مدخــات العمليــة االنتاجيــة ،ومــن أجــل التحليــل الدقيــق لذلــك ،توجــد ضــرورة لقيــام وزارة املاليــة
باإلفصــاح عــن اإليــرادات املتحققــة مــن فواتيــر محطــات الضــخ.
علم ـ ًا بأنــه ويف دراســة ســابقة الئتــاف أمــان حــول بنــد صــايف االقــراض ،فــإن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
تدفــع ثمنـ ًا للميــاه للشــركات اإلســرائيلية أعلــى من ســعر البيــع لشــركات التوزيــع والهيئــات احملليــة واملواطنني،35
وهــذا األمــر يشــكل هــدر ًا للمــوارد ،واســتنزاف ًا للمــال العــام حتــت مســمى صــايف االقــراض.

خامسا :وزارة الخارجية /السفارات
تبعاً لبيانات وزارة املالية ،بلغت النفقات التشغيلية (السلع واخلدمات) املق ّدرة لوزارة اخلارجية /السفارات ()99,677,000
شيكل.

36

وتبعاً لتقرير اإلنفاق الفعلي الصادر عن وزارة املالية للعام  ،2017فإن ما مت إنفاقه فعلياً من نفقات تشغيلية (سلع وخدمات)
بلغ ( 37)91,551,000شيكل.
حــاول الباحــث التواصــل عــدة مــرات مــع وزارة اخلارجيــة لتحديــد موعــد للمقابلــة مــع اجلهــات املختصــة ولغايــة
تاريــخ إعــداد هــذه املســودة بتاريــخ  ،2018/4/4لــم يتلـ َ
ـق جوابــا

34
35
36
37

قانون رقم ( )7لسنة ( )1998بخصوص تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية ،مادة رقم ()6
االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان 2017ـ بند صايف االقراض وأثره على عجز املوازنة العامة وهدر املال العام.
قرار بقانون بشأن املوازنة العامة  ،2017الصادر بتاريخ .2017/2/15
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة املالية بتاريخ..2018/1/24 :
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الفصل الثالث
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات:
النفقــات التشــغيلية «الســلع واخلدمــات» ،بنــد أساســي مــن بنــود النفقــات العامــة يف مبنــى املوازنــة العامــة يف فلســطني،وهــو بنــد موجــود يف معظــم مراكــز املســؤولية ،ويشـ ّكل مــا نســبته  15%مــن إجمالــي النفقــات العامــة.
توجــه مــن احلكومــة جتــاه تخفيــض النفقــات التشــغيلية ،وخاصــة بعــد العــام  ،2015تزامنــا مــع إطــاق احلكومــة
هنــاك ّخلطــة ترشــيد النفقــات ،حيــث انخفضــت النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  2016بنســبة  7.5%عــن العــام ،2015
كمــا اســتمر انخفــاض النفقــات التشــغيلية املقــدرة يف العــام  ،2017وهــذا يتوافــق «نظريــا» مــع خطــة ترشــيد النفقــات
أن نتائــج ترشــيد النفقــات مــا زالــت متواضعــة،
احلكوميــة .ولكــن بيانــات النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليــا ،تشــير الــى ّ
ودون املأمــول بداللــة أن النفقــات التشــغيلية املتحققــة يف العامــن  2016و 2017ارتفعــت عــن املق ـ ّدر وبنســبة .23%
األمــر الــذي يتطلــب مــن احلكومــة ووزارة املاليــة مراجعــة خطتهــا لتؤتــي أ ُ ُكلهــا.
 14مركــز مســؤولية مــن أصــل ( )54مركــزاً تســتحوذ علــى حوالــي  90%مــن إجمالــي النفقــات التشــغيلية ،كمــا أن هنــاكفروقــات دالــة احصائيـاً يف نســب النفقــات التشــغيلية املتحققــة فعليـاً مقارنــة باملقـ ّدر ملراكــز املســؤولية املختلفــة.
تخضــع عمليــات الصــرف واإلنفــاق علــى النفقــات التشــغيلية لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة ،وأهمهــا قانــون تنظيــماملوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة ،قانــون اللــوازم العامــة ،قانــون العطــاءات لألشــغال احلكوميــة ،قــرار بقانــون بشــأن
الشــراء العــام ،النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،واألحــكام القانونيــة اخلاصــة
بالتشــريعات الضريبيــة.
علــى الرغــم مــن اســتحواذ وزارة الصحــة علــى حصــة األســد مــن إجمالــي النفقــات التشــغيلية ،حيــث تبلــغ قيمــة اإلنفــاقاحلكومــي علــى وزارة الصحــة حوالــي  11%مــن إجمالــي النفقــات العامــة ،إال أن النفقــات التشــغيلية املخصصــة للــوزارة
مــن وزارة املاليــة والتخطيــط ال تكفــي االحتيــاج الفعلــي ،وتوجــد فجــوة فيمــا بينهــا وبــن املغلّفــات املاليــة الــواردة يف
االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة .2022-2017
علــى الرغــم مــن أهميــة وحيويــة وضــرورة اخلدمــة الصحيــة التــي تقدمهــا وزارة الصحــة ،إال أ ّنــه ميكــن ترشــيد النفقــاتـوم ومدخـ ٍـل مختلفـ ْـن متام ـاً عــن باقــي مراكــز املســؤولية األخــرى ،وذلــك مــن خــال إجــراءات
التشــغيلية فيهــا ،مبفهـ ٍ
تتخ ـ ّذ علــى عــدة مســتويات ،حــال تطبيقهــا ســيتم ترشــيد النفقــات وبنســبة دا ّلــة ،ودون املســاس بحقــوق الفقــراء يف
العــاج ،أو يف جــودة اخلدمــة الصحيــة .واهــم هــذه اإلجــراءات ،العم ـ ُل علــى تطبيــق نظــام صحــي شــامل ،يقــوم علــى
إلزاميــة التأمــن الصحــي ،يوفــر العدالــة يف حتمــل األعبــاء ،مــن خــال صنــدوق خــاص تســاهم فيــه كل فئــات املجتمــع،
أساســه نظــام التكافــل ،ويــدار بشــكل مهنــي وتشــاركي ،ويضمــن دميومــة واســتمرار اخلدمــات الصحيــة ،ويتح ّمــل األعبــاء
املتعلقــة بالتكاليــف املاليــة للبرامــج الصحيــة بشــكل عــادل.
وزارة الصحــة علــى الرغــم مــن نفقاتهــا التشــغيلية املرتفعــة ،إال أ ّنهــا ترفــد اخلزينــة العامــة بحوالــي  130مليــون شــيكلســنويا.
علــى الرغــم مــن التطــور يف وزارة الصحــة ،إال أن توطــن اخلدمــة مــا زال دون املســتوى املأمــول ،وذلــك ألســباب ع ـ ّدةأهمهــا الواقــع الفلســطيني وأثــر االحتــال علــى مجمــل احليــاة ،ومــن ضمنهــا اجلانــب الصحــي ،مثــل معيقــات احتالليــة
حيــال اســتيراد أجهــزة ومعــدات أو صيانتهــا ،مــا يرفــع مــن تكلفتهــا ،ويزيــد مــن الوقــت والتكلفــة التــي حتتاجهــا صيانتهــا.
يفضــل العمــل مــع القطــاع اخلــاص أو العمــل احلــر
إضافــة الــى عــدم توافــر املتخصصــن ،فالطبيــب أو الفنــي املتخصــص ّ
تبع ـاً للعائــد املــادي الكبيــر مقارنــة باألجــور يف القطــاع احلكومــي ،وانغــاق الســوق الفلســطيني فيمــا يتعلــق باجلانــب
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الصحــي والطبــي ،فمــن الصعوبــة مبــكان اســتقدام أطبــاء متخصصــن أو فنيــن متخصصــن كمــا هــو احلــال يف الــدول
األخــرى ،تبع ـاً لوجــود االحتــال ،وتعقيــد احلالــة القائمــة ،ومــع ذلــك توجــد إمكانيــات الســتقطاب الكفــاءات الطبيــة
احملليــة او اخلارجيــة مــن خــال نظــام مالــي مخصــص.
ومخصصــات مال ّيــة مــن
علــى الرغــم مــن شــلل وتعطــل املجلــس التشــريعي منــذ العــام ّ ،2007إل أ ّنــه يســتهلك موازنــاتّ
ـررات يف ظــل تعطــل
ـب العاملــن واملوظفــن يف املجلــس ،وجــزءٌ آخــر ال توجــد لــه مبـ ٌ
اخلزينــة العامــة ،جــزءٌ منهــا رواتـ ُ
املجلــس التشــريعي منــذ  12عامـاً ،مثــل نفقــات مكاتــب النـ ّواب (والتــي تصــرف لبعــض النــواب بقــرار مــن املجلــس وبــدون
تقــدمي مس ـ ّوغات وفواتيــر داعمــة للصــرف) ،والتــي تش ـ ّكل املك ـ ّون األكبــر مــن النفقــات التشــغيلية للمجلــس التشــريعي
الفلســطيني ،وكذلــك نفقــات أخــرى مثــل تأمــن وترخيــص وصيانــة ســيارات أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني،
فضــا عــن تذاكــر ســفر حت ّمــل علــى بنــد النفقــات التشــغيلية ،وتسـ ّدد مــن املــال العــام.
تبعـاً خلصوص ّيــة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،وبيئــة عملهــا املتغيــرة باســتمرار ،والتــي ال تخضــع لســياق ثابــتتبعــا للظــرف الفلســطيني ،وبســبب التســارع الهائــل يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،فــإن التعامــل مــع الهيئــة يجــب
أن يكــون بنظــام خــاص ،يضمــن ترشــيد النفقــات مــع احلفــاظ علــى اجلــودة ،ألن تراجــع اجلــودة ســيرفع مــن النفقــات،
وتوجــد ضــرورة للعمــل علــى ترشــيد النفقــات مــن خــال خطــوات ثوريــة ،ميكــن أن تكــون مكلفــة علــى املــدى القصيــر،
ولكنّهــا ســتعمل علــى ترشــيد كبيــر يف النفقــات علــى املديــن املتوســط والطويــل ،مــن خــال االســتغناء عــن اإليجــارات
املختلفــة ،وشــراء اخلدمــة ،وكذلــك تطويــر الهيئــة لتكــون منتجــة ،األمــر الــذي ســيو ّفر عليهــا شــراء املــواد االعالميــة،
وكذلــك ســيوفر دخـ ً
ا للخزينــة العامــة.
مــن خــال مراجعــة أعــداد املوظفــن العاملــن يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،املصنفــون املثبتــون او املوظفــون بعقــود،فــإن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن املوظفــن يثقــل كاهــل موازنــة هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،ومــن ضمنهــا النفقــات التشــغيلية،
كــون املوظفــن بعقــود يندرجــون حتــت هــذا البنــد ،لــذا توجــد ضــرورة ملراجعــة هــذه األعــداد ،واإلبقــاء علــى املؤهلــن
واملتخصصــن والفنيــن ،وتوزيــع الفائــض عــن احلاجــة علــى مراكــز املســؤولية األخــرى ،ما سيســاهم يف ترشــيد النفقات،
وكذلــك االســتثمار بشــكل أكبــر يف الكــوادر املؤهلــة.
النســبة العظمــى مــن النفقــات التشــغيلية املخصصــة لســلطة امليــاه الفلســطينية ،هــي عامــة وتنفــق حملطــات الضــخ،وخاصــة الكهربــاء لتشــغيلها ،وبالتالــي فإنهــا مح ّملــة علــى مركــز مســؤولية ســلطة امليــاه ،إال أنهــا تخــدم خدمــة عامــة
حيويــة ،فضــا عــن أن تلــك النفقــات حت ّمــل – نظريــا -علــى فواتيــر امليــاه أو الصــرف الصحــي أو اخلدمــات املقدمــة،
وبالتالــي فــإن احلكومــة جتبيهــا كإيــراد ،األمــر الــذي يحـ ّول تلــك النفقــات التشــغيلية الــى ُمدخــل مــن مدخــات العمليــة
االنتاجيــة ،ومــن أجــل التحليــل الدقيــق لذلــك ،توجــد ضــرورة إلفصــاح وزارة املاليــة عــن اإليــرادات املتحققــة مــن فواتيــر
محطــات الضــخ.
توجــد إشــكالية عامــة يف مراكــز املســؤولية تتم ّثــل يف وجــود فجــوات مــا بــن املغلّفــات املاليــة الــواردة يف خططهــااملخصــص مــن وزارة املاليــة والتخطيــط ،ففــي ظـ ّل وجــود الفجــوات املاليــة
االســتراتيجية مثــل وزارة الصحــة ،ومــا بــن
ّ
فــإن تطبيــق اخلطــط االســتراتيجية يبقــى منقوص ـاً ويعانــي مــن تش ـ ّوهات ،ســتؤثر علــى جــودة اخلدمــات واملنتجــات،
وســتنتقل املشــكلة بشــكل تراكمــي للســنوات القادمــة ،إضافــة الــى وجــود إشــكاليات يف النفقــات املق ـ ّدرة وتلــك املنفقــة
فعلي ـاً.
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االستنتاج الرئيس
عامــة ،كمــا هــو احلــال عليــه االن ،لــن يكــون مجديــ ًا ،ولــن تكــون
إن إطــاق خطــة ترشــيد نفقــات حكوميــة ّ
نتائجــه املتحققــة وفــق املأمــول ،ألن لــكل مركــز مســؤولية ظروفــه اخلاصــة ،وطبيعــة فريــدة خاصــة بــه ،مــا
يتط ّلــب دراســة مــن أجــل حتقيــق ترشــيد النفقــات املطلــوب .فمــن غيــر املنطقــي خصــم بــدل العمــل اإلضــايف لــكل
مراكــز املســؤولية كجــزء مــن خطــة ترشــيد دون دراســة لــكل مركــز مســؤولية ،أو خصــم نســبته  10%مــن النفقــات
التشــغيلية لكافــة مراكــز املســؤولية دون اعتبــار خصوصيــة كل مركــز ،أو حتديــد حجــم اســتهالك الوقــود بــذات
القيمــة جلميــع مراكــز املســؤولية .وميكــن مبزيــد مــن الدراســات والتحليــل والشــراكة مــع مؤسســات املجتمــع
املدنــي ،واألكادمييــن والباحثــن ،واالســتفادة مــن دراســات وأبحــاث وتقاريــر الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية
املوازنــة العامــة ،اعتمــاد شــراكة حقيقيــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي واألكادمييــن يف إعــداد وتنفيــذ خطــط
وفعالــة ،وتراعــي واقــع كل مركــز مســؤولية ،وتعمــل علــى ترشــيد النفقــات مبداخــل
لترشــيد النفقــات ،واقعيــة ّ
علميــة وتالئــم كل مركــز مســؤولية مســتهدف ،ولهــا أثــر واضــح علــى األرض ،يعمــل علــى ترشــيد النفقــات دون
املســاس بحقــوق الفئــات الفقيــرة أو املهمشــة ،ويف ذات الوقــت يحافــظ علــى جــودة اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن.
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التوصيات
ضــرورة تبنــي احلكومــة خلطــة ترشــيد نفقــات يف مراكــز املســؤولية املختلفــة ،مبنيــة علــى منهــج علمــي حتليلــي لواقــع كلمركــز مســؤولية ،وليــس خطــة عا ّمــة ال تراعــي خصوصيــة كل مركــز ،وضــرورة الشــراكة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي
والباحثــن واألكادمييــن ،واالســتفادة مــن نتائــج أبحــاث ودراســات الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة ،خاصــة
وأن نتائــج خطــة الترشــيد احلكوميــة مــا زالــت دون املأمــول.
متــس الفئــات األكثــر فقــرا وتهميشــا واحتياجــا ،خاصــة يف اخلدمــات احليويــة ،مثــل
 خطــط الترشــيد يجــب ّألّ
اخلدمــات الصحيــة ،خصوصـاً وأن االســقف املاليــة املتاحــة مــن وزارة املاليــة دون مســتوى االحتيــاج الفعلــي ،ويجــب أن
تكــون خطــط الترشــيد يف مجــاالت تو ّفــر يف النفقــات مــع احلفــاظ علــى تقــدمي اخلدمــة وجودتهــا.
ضــرورة العمــل علــى خطــة جذريــة وشــاملة للقطــاع الصحــي يف فلســطني ،مــن خــال التحــ ّول إلــى نظــام جديــد،يتضمــن إلزاميــة التأمــن الصحــي لكافــة املواطنــن ،أساســه نظــام التكافــل ،مــن خــال صنــدوق خــاص تســاهم فيــه كل
فئــات املجتمــع ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة واملهمشــة ،ويــدار بشــكل مهنــي وتشــاركي ،ويضمــن دميومــة
واســتمرار اخلدمــات الصحيــة ،ويتحمــل األعبــاء املتعلقــة بالتكاليــف املاليــة للبرامــج الصحيــة بشــكل عــادل ،بحيــث
ّ
ويرشــد هــذا النظــام مــن نفقــات وزارة الصحــة ،ويعمــل علــى اســتدامة اخلدمــة الصحيــة ،وتطويرهــا ،مبعــزل عــن
يوفــر
إشــكاالت التمويــل الراهنــة.
ضــرورة الرقابــة علــى التحويــات الطبيــة (إعانــات العــاج باخلــارج) ،دون املســاس بحقــوق املواطنــن ،خاصــة وأن هــذهالتحويــات هــي املكـ ّون األكبــر للنفقــات التشــغيلية لــوزارة الصحــة.
ضــرورة العمــل علــى توطــن اخلدمــة الطبيــة يف فلســطني ،نظــراً حلجــم فاتــورة التحويــات الطبيــة ،ومعاجلــة األســبابالتــي تعيــق ذلــك ،ومــن أهمهــا حتفيــز األطبــاء املميزيــن والكفــاءات الفنيــة املتخصصــة للعمــل يف وزارة الصحــة مــن خــال
نظــام حوافــز ،وتطويــر الــكادر البشــري ،واملــوارد املاديــة ،األمــر الــذي سيســاهم يف توطــن اخلدمــة ،وترشــيد النفقــات
علــى املــدى املتوســط والبعيــد.
خاصـ ًة فيمــا يتعلــق بالنفقــات التشــغيلية،
ضــرورة معاجلــة الوضــع الشــا ّذ لنفقــات املجلــس التشــريعي الفلســطيني فــوراً،ّ
فــا يعقــل أن يتــم اســتنزاف املــال العــام يف دفــع نفقــات تشــغيلية ملكاتــب نــواب املجلــس التشــريعي منــذ العــام 12( 2007
عــام) رغــم تعطلــه وشــلله ،وعــدم قيامــه مبهامــه ،خاصــة وأنهــا تشـ ّكل املكـ ّون األكبــر مــن النفقــات التشــغيلية للمجلــس
التشريعي.
ضــرورة وقــف النفقــات التشــغيلية اخلاصــة بصيانــة وتأمــن وترخيــص مركبــات أعضــاء «ن ـ ّواب» املجلــس التشــريعيالفلســطيني ،يف ظــل تعطلــه مــن ســنوات طويلــة ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نفقــات تراكميــة ،مــع ضــرورة وقــف أيــة
نفقــات تشــغيلية أخــرى تتعلــق بالنــواب ،فــا يعقــل ان يســتمر النــواب بتغطيــة نفقــات ســياراتهم مــن صيانــة وتأمــن
وترخيــص مــن املــال العــام طــوال هــذه الفتــرة ،علمــا بأنهــم يتقاضــون رواتبهــم مــن املــال العــام أيضــا منــذ العــام .2006
ضــرورة أن يتــم العمــل علــى ترشــيد النفقــات يف الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون مــن خــال خطــوات ثوريــة غيــراملديــن
منطيــة ،ميكــن أن تكــون مكلفــة علــى املــدى القصيــر ،ولكنهــا ســتعمل علــى ترشــيد كبيــر يف النفقــات علــى
ْ
املتوســط والطويــل ،وذلــك مــن خــال توفيــر نظــام مالــي خــاص للكفــاءات الفنيــة املدربــة لضمــان االســتفادة مــن
خبراتهــم ،ومــن إبداعاتهــم الفنيــة ،وعــدم «هروبهــم» مــن الهيئــة ،وخســارة تدريبهــم وبنــاء قدراتهــم وخبراتهــم ،إلــى جانــب
مواكبــة املســتجدات يف املعــدات والتقنيــات ،وتوظيــف ذلــك يف تطويــر املنتجــات ،لالســتغناء عــن اإليجــارات املختلفــة،
وشــراء اخلدمــة واملــواد االعالميــة ،والتــي تشــكل املك ـ ّون األكبــر مــن النفقــات التشــغيلية.
ضــرورة االســتثمار يف املــوارد البشــرية واملاديــة املتوفــرة لــدى هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون «توطــن اخلدمــات» ،وتطويرهــا،مــا ســيوفر تكاليــف االســتئجار ،ويف ذات الوقــت سيســاهم يف متكــن الهيئــة مــن إنتــاج برامــج بجــودة منافســة ،وبالتالــي
ســتوفر يف نفقــات (بــدل شــراء تلــك البرامــج) ،وأيضــا ســتوفر دخـ ً
ا مــن خــال بيــع تلــك املنتجــات ،األمــر الــذي ســيوفر
ايــراداً للخزينــة العامــة ،يعمــل علــى توفيــر دخــل مكافــئ للنفقــات التشــغيلية ،مــا يعنــي بلغــة محاســبية تخفيــض تلــك
النفقات.
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ضــرورة مراجعــة ك ـ ِّم املوظفــن املوجوديــن يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،وخاصــة غيــر املتخصصــن ،وغيــر املؤهلــن،وتوزيعهــم علــى مراكــز مســؤولية أخــرى لالســتفادة منهــم بشــكل فعــال ،مــا مــن شــأنه أن يع ـ ّز َز مــن رشــاقة وفاعليــة
وكفــاءة الــكادر البشــري يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،ويرشــد يف النفقــات ،األمــر الــذي مي ّكــن مــن االســتثمار يف
الكفــاءات الفنيــة املتخصصــة.
ضــرورة العمــل علــى تنفيــذ مشــروع التحــول الرقمــي وتنظيــم «البــث» املوجــات الرقميــة واســتثمارها يف فلســطني ،ويفحــال التنفيــذ الكامــل لــه ،فمــن املتوقــع أن يوفــر دخـ ً
ا للخزينــة العامــة.
ضــرورة أن تُظهــر وزارة املاليــة حجــم اإليــرادات مــن مراكــز املســؤولية مثــل ســلطة امليــاه ،حيــث أن حوالــي  90%مــننفقاتهــا التشــغيلية مخصصــة لكهربــاء محطــات الضــخ (ميــاه وصــرف صحــي) ،والتــي تــو ّرد إيراداتهــا للخزينــة العامــة
مباشــرة تبعــا للقانــون ،وذلــك مــن أجــل قيــاس مــدى اســترداد تلــك النفقــات ،وعــدم تبديهــا ،خاصــة يف ظــل األزمــة
املاليــة ،وضــرورة ترشــيد النفقــات.
ضــرورة أن تعمــل وزارة املاليــة علــى إلــزام الهيئــات احملليــة وشــركات التوزيــع ،علــى دفــع أثمــان امليــاه ورســوم الصــرفالصحــي ،وذلــك يف ســبيل اســترداد النفقــات التشــغيلية التــي تنفــق علــى محطــات الضــخ ،وتتحملهــا ســلطة امليــاه ،إلــى
جانــب عــدم تبديــد املــال العــام ،واحلفــاظ عليــه ،وترشــيد النفقــات ،وكذلــك مــن اجــل عــدم حتميــل بنــد صــايف اإلقــراض
ألثمــان امليــاه ،األمــر الــذي يزيــد مــن النفقــات العامــة ،ويحــرم اخلزينــة العامــة مــن إيــرادات مســتحقة.
ضــرورة العمــل علــى خلــق ثقافــة لــدى موظفــي القطــاع العــام جتــاه ترشــيد النفقــات ،مثــل الكهربــاء وامليــاه والهاتــفوالقرطاســية وغيرهــا ،بحكــم أن النفقــات اخلاصــة بتلــك النفقــات محــدودة ،ولكــن تراكمهــا يف مراكــز املســؤولية
املختلفــة ،يخلــق منهــا مبالــغ دا ّلــة ،ومؤثــرة يف االنفــاق.
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الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة
ضمــن جهــود أمــان الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي العمــل العام ،عملــت أمان على إنشــاء
الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة ممثــا لعــدد مــن المنظمــات األهليــة القطاعيــة الفلســطينية
وهي :مؤسســة أمــان ،مؤسســة مفتــاح ،مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن ،مركــز إبــداع المعلــم مركــز
العمــل التنمــوي – معــا ،اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي ،اإلغاثــة الزراعيــة ،اتحــاد لجــان العمــل الصحــي ،مركــز بيســان
للبحــوث واإلنمــاء ،اتحــاد الصناعــات الغذائيــة ،اتحــاد الصناعــات الدوائيــة ،اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة،
االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )ماس( ،مركــز الحياة لتنميــة المجتمع
المدنــي  ،جمعيــة منتــدى المثقفيــن الخيريــة ،مؤسســة فلســطينيا ،معهــد أريــج ،مؤسســة الحــق ،معهــد التعليم
المســتمر)جامعة بيرزيــت( ،مركــز دراســات التنميــة  ، IDSمؤسســة النيــزك ،مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة،
مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ،مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والهيئــة الوطنية
للمنظمــات األهليــة الفلســطينية ،مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة ،معهــد الحوكمــة الفلســطيني ،صحيفــة
الحــدث ،جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة ،مركــز الصداقــة الفلســطيني للتنميــة ،المنتــدى
االجتماعــي التنمــوي ،مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – بــال ثينــك ،مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان،
المعهــد الفلســطيني لالتصــال والتنميــة ،الهيئــة األهليــة لرعايــة األســرة ،العربــي للتطويــر الزراعــي ،صحيفــة
االقتصاديــة والغرفــة التجاريــة ،باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.
يؤمــن الفريــق األهلــي بضــرورة اطــاع المواطــن علــى الموازنــة العامــة ،وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي مراحــل
إعدادهــا ،وتوفيــر البيانــات الكاملــة والالزمــة لتمكيــن المواطــن مــن متابعــة تنفيذهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن
يعــزز مشــاركة المواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي عمليــات الحكــم ،كمــا يعــزز الشــفافية والمســاءلة فــي الحكــم
الرشيد.

35

ورقة عمل استقصائية

االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
ـال
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حالي ـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد،
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام الله  :عامرة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام الله  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكرتوينinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكرتوينwww.aman-palestine.org :
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