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  البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة
2010  

  

3,589.7مليون دوالر قيمة النفقات، 3,293.5

 منحمنها  %36.5 ،قيمة اإليراداتمليون دوالر 

  ومساعدات
  

الجهاز ووزارة المالية استمرارا للتعاون المشترك بين 

برنامج ، تم وللمرة األولى تنفيذ المركزي لإلحصاء الفلسطيني

حسب دليل إعداد  2010إحصاءات مالية الحكومة العامة لعام 

الصادر عن  )GFSM 2001(إحصاءات مالية الحكومة 

أحدث إصدار  حيث يعتبر ،2001عام  صندوق النقد الدولي

يتألف قطاع الحكومة العامة من عدة  . دولي في هذا المجال

قطاعات فرعية اهمها الحكومة المركزية وتشمل جميع 

ت الحكومية التي تعمل كوكاالت أو أجهزة للسلطة المؤسسا

المركزية، والحكومة المحلية مثل البلديات والمجالس القروية 

  .ولجان المشاريع
  

  النفقات

 3,293.5أظهرت النتائج أن قيمة نفقات الحكومة العامة بلغت 

إنفاق الحكومة  %93.3منها  ،2010مليون دوالر خالل العام 

بشكل رئيسي على تعويضات العاملين  توزعت، المركزية

، %56.5بنسبة ) رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين(

، بينما بلغت نسب اإلنفاق %15.6والمنافع االجتماعية بنسبة 

   % 15.0والنفقات األخرى  ،على إستخدام السلع والخدمات

  .على التوالي% 11.1و
  

ان قيمة نفقات الحكومة المحلية بلغت  إلى في حين تشير النتائج

توزعت بشكل والتي ، 2010مليون دوالر خالل عام  220.0

والتي تتمثل مصاريف تأمين (النفقات األخرى رئيسي على 

وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ 

بنسبة  )مشاريع محلية، والخصم التشجيعي لسداد الديون

، %32.8السلع والخدمات بنسبة  استخدامو ،33.6%

  %.  30.1بنسبة ) رواتب الموظفين(وتعويضات العاملين 

   
  اإليرادات

أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 

% 91.3منها  ،2010مليون دوالر خالل العام  3,589.7

إيرادات على بشكل رئيسي  تتوزعإيراد الحكومة المركزية، 

، %39.3بنسبة  المنح والمساعدات، %55.4الضرائب بنسبة 

  %.5.3واإليرادات األخرى بنسبة 
  

الحكومة المحلية بلغت  إيراداتان قيمة  بينت النتائج في حين

توزعت بشكل والتي ، 2010مليون دوالر خالل عام  312.2

بهوامش بيع والتي تتمثل (األخرى  اإليراداترئيسي على 

          ،%82.8 بنسبة) ينخدمات المياه والكهرباء للمواطن

مساهمات ، والمنح وال%9.6بنسبة والرسوم  الضرائبو

  على التوالي% 1.0و ،%6.6اإلجتماعية بنسبة 
  

  صافي رصيد التشغيل

من خالل  يتم احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة

 296.2 ، حيث بلغالنفقات من مجموع اإليراداتمجموع طرح 

مما يعني أن إجمالي  ،2010مليون دوالر أمريكي خالل العام 

ويعود ذلك بشكل  ،اإليرادات قد فاق إجمالي النفقات بهذا المبلغ

من إجمالي % 36.5رئيس إلى المنح والمساعدات التي شكلت 

غت نسبة نفقات الحكومة المركزية إلى وقد بل . اإليرادات

للحكومة المحلية  فيما بلغت النسبة ،%93.8 اإيراداته

70.5%.   

  

  

  لمزيد من التفصيل يرجى االطالع على الجدول المرفق،،،  
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  :يرجى االتصال على، لالستفسار
  

                الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .فلسطين -، رام اهللا 1647.  ب.ص

 2982700  2 (970/972 ): هاتف

  1800300300: هاتف مجاني

 2982710  2 (970/972 ): فاكس

  diwan@pcbs.gov.ps    :بريد إلكتروني

    http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية

  
  

  

  

   

  

  وزارة المالية الفلسطينية

  .فلسطين – رام اهللا ،795. ص ب

  2978789  2 (970/972 ): هاتف

  

  2978790  2 (970/972 ): فاكس

   info@pmof.ps    :بريد إلكتروني

  http://www.pmof.ps: صفحة إلكتروني
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 2010مالية الحكومة العامة لعام                                                       

  المؤشر

  التوزيع النسبي لإليرادات والنفقات القيمة بالمليون دوالر أمريكي

الحكومة

 العامة
الحكومة

 المركزية
* الحكومة
 المحلية

المحليةالحكومة  الحكومة المركزية الحكومة العامة  

 اإليرادات

 9.6  55.4  51.4 30.1 1816.3 1846.4 ضرائب   

 1.0 0.0  0.1 3.2 0.0 3.2 مساهمات اجتماعية  

 6.6 39.3  36.5 20.7 1288.7 1309.4 منح  

 82.8 5.3  12.0  258.2 172.5 430.7 **إيرادات أخرى  

 100.0 100.0  100.0 312.2 3,277.5 3,589.7 اإليراداتمجموع
 النفقات

 30.1 56.5 54.7 66.2 1738.5 1804.7 تعويضات العاملين  
 32.8 15.0 16.2 72.1 460.0  532.1 استخدام سلع وخدمات  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 استهالك رأس المال الثابت  
 0.0 1.5 1.4 0.0 45.4 45.4 فوائد  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إعانات مالية  
 0.0 0.3 0.3 0.0 9.2 9.2 منح  
 3.5 15.6 14.8 7.7 479.7 487.4 منافع اجتماعية  
 33.6  11.1 12.6 74.0 340.7 414.7  ***نفقات أخرى  

 100.0 100.0 100.0 220.0 3,073.5 3,293.5 النفقاتمجموع
  92.2 204.0 296.2 ****صافي رصيد التشغيل 

     31.7 27.9 59.6 صافي حيازة األصول غير المالية  
     31.7 27.9 59.6 صافي اقتناء أصول ثابتة  
     0.0  0.0 0.0 تغير في المخزونات  
     0.0 0.0 0.0 صافي اقتناء نفائس  
     0.0 0.0 0.0 صافي اقتناء أصول غير منتجة  

     60.5 176.1 236.6 ) *****-(االقتراض (+) /صافي اإلقراض 
     60.5 273.4 333.9 حيازة األصول الماليةصافي   
     60.5 225.7 286.2 محلي  
     0.0 47.7 47.7 أجنبي  

     0.0 91.1 91.1 صافي تحمل الخصوم المالية
     0.0 106.8 106.8  محلي  
     0.0 15.7- 15.7- ******أجنبي   

 :مالحظات
 .من بيانات الضفة الغربية، كما أنها التشمل بيانات قطاع غزة %95البيانات الخاصة بالحكومة المحلية تمثل * 

 الرسوم المتحصله للهيئات المحلية من إعادة بيع الكهرباء والمياه للسكان**  
تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، مصاريف للحكومة المركزية، و المنح الدراسية ودعم الجمعيات والنفقات الطارئة*** 

 .للحكومة المحلية والخصم التشجيعي لسداد الديون
  .النفقات - اإليرادات = صافي رصيد التشغيل **** 

 .المعامالت في األصول غير المالية - صافي رصيد التشغيل = االقتراض / صافي اإلقراض***** 

 .تعني تسديد قروض خارجيه) أجنبي(اإلشارة السالبة في صافي المعامالت في الخصوم المالية ** ****


