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 البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة
4102 

 

 %4880 منها ،اإليراداتقيمة  دوالر أمريكيمليون  2,224.6 ،النفقات إجمالي قيمة دوالر أمريكيمليون  2,482.8 
.خارجية ومساعدات منح  

 
إحصاءات مالية الحكومة العامة لعام  برنامج دإعدا، تم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو وزارة المالية استمرارا للتعاون المشترك بين 

 . 4111عام  الصادر عن صندوق النقد الدولي (GFSM 2001)حسب دليل إعداد إحصاءات مالية الحكومة  4112
من وزارت وهيئات ؤسسات الحكومية الحكومة المركزية وتشمل جميع الم أهمهايتألف قطاع الحكومة العامة من عدة قطاعات فرعية 

 .، والحكومة المحلية مثل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريعحكوميةووحدات 
 

  النفقاتإجمالي 
 (.نفقات رأسمالية )يتكون إجمالي النفقات من النفقات الجارية إضافة إلى صافي حيازة أصول غير مالية 

 الجاريةتوزعت الى النفقات  أمريكيمليون دوالر  2,482.8بلغت  قد لحكومة العامةالجارية والرأسمالية ل نفقاتالأظهرت النتائج أن قيمة 
خالل العام  أمريكي مليون دوالر 119,1 (صافي حيازة األصول غير المالية) رأسماليةالنفقات الو مليون دوالر أمريكي  2.111,1وبلغت 
4112, 

 
رواتب الموظفين )بشكل رئيسي على تعويضات العاملين  توزعت أمريكيمليون دوالر  3,811.1 بلغت الحكومة المركزية جمالي نفقاتإ

السلع  استخداماإلنفاق على  ةبينما بلغت نسب ،% 19.4 تهنسبما المنافع االجتماعية  ،%28,4 والتي بلغت نسبتها( المدنيين والعسكريين
نفقات الرأسمالية لفي حين بلغت نسبة ا%.  1.1وبلغت نسبة المنح  ،%1,8  والنفقات األخرى% 1,8والفوائد بنسبة  ،%12.2 والخدمات

3,1%. 

 

توزعت بشكل والتي ، 4112خالل عام  دوالر أمريكيمليون  242,1نفقات الحكومة المحلية بلغت  اجمالي أن إلى حين تشير النتائجفي 
بلغت و ، %32.0 نسبتهما ( رواتب الموظفين)تعويضات العاملين بلغت فيما ، %36.8السلع والخدمات بنسبة  استخدامرئيسي على 

والتي تمثل مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم )النفقات األخرى 
في حين بلغت ، %1,8، والمنافع االجتماعية بنسبة %2,3واستهالك رأس المال الثابت بنسبة ، %11,2 ما نسبته( التشجيعي لسداد الديون

 %.8.6بة النفقات الرأسمالية نس
  

 اإليرادات
الحكومة  تاإيراد% 90.7منها  ،4112خالل العام  دوالر أمريكيمليون  4,447.6أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 

واإليرادات األخرى بنسبة ، %30.5بنسبة  المنح والمساعدات، %64.5إيرادات الضرائب بنسبة على بشكل رئيسي  تتوزعالمركزية التي 
5.0.% 
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توزعت بشكل رئيسي والتي ، 4112خالل عام  دوالر أمريكيمليون  414.9الحكومة المحلية بلغت  إيراداتقيمة  أن بينت النتائج في حين
، %12.7بنسبة والرسوم  الضرائبو  ،%82.7 بنسبة( خدمات المياه والكهرباء للمواطنين بقيمة مبيعاتوالتي تتمثل )األخرى  اإليراداتعلى 

 .على التوالي% 0.6و ،%4.0بنسبة  االجتماعيةمساهمات والمنح وال
 

 صافي رصيد التشغيل
 مقداره فائضا   سجل، حيث من مجموع اإليرادات الجارية من خالل طرح النفقات يتم احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة

غت نسبة نفقات وقد بل . بهذا المبلغ النفقات الجارية تقد فاق االيراداتمما يعني أن  ،4112خالل العام  دوالر أمريكيمليون  341.5
  .%93.8للحكومة المحلية  فيما بلغت النسبة ،%92.2 اإلى إيراداته المركزية الجاريةالحكومة 

 
 اإلقراض واالقتراضصافي 

صافي رصيد من  صافي حيازة األصول غير الماليةللحكومة العامة من خالل طرح مجموع  اإلقراض واالقتراضيتم احتساب صافي 
 .4112خالل العام  دوالر أمريكيمليون  161.8 مقداره فائضا   سجل، حيث التشغيل

 
 األصول المالية والخصوم 

 مليون دوالر 582.8حيث بلغت  4112أظهرت زيادة في حيازة األصول المالية خالل العام المركزية بيانات حسابات الميزانية للحكومة 
  .أمريكيمليون دوالر  410.0فيما بلغ تراكم الخصوم   .خارجيا% 16.0محليا و %84.0منها  أمريكي

 
 :مالحظه هامه

وهو يتم وفق منهجيه وتصنيف مختلف عن تقارير  ،4111بيان مالية الحكومة العامه يصدر وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة  
 .العمليات الماليه الشهريه المنشوره  والتي تعبر عن تنفيذ الموازنة

والذي يعتبر مكونا  اساسيا  من الموازنة ( صافي االقراض)يرجى االنتباه الى انه في تقارير العمليات الماليه الشهريه هناك بند معروف بـ 
يعتبر اصال  ماليا  وليس مصروفا ، وعليه  4111ذه التقارير،  وهو وفق منهجيه دليل احصاءات مالية الحكومة ويظهر بكل وضوح في ه

فقد استثني من قائمة المصاريف في بيان الحكومة العامه وأدرج في بند االستحواذ على اصول ماليه مؤديا  الى تحويل العجز في الميزان 
 .ة الى فائضا  في صافي االقراض واالقتراض في قائمة العمليات الحكوميةالجاري في تقارير العمليات المالي

يكون بجمع بيانات االنفاق الجاري والرأسمالي بدون  4111ن قائمة عمليات الحكومة وفق دليل احصاءات مالية الحكومة العامه أ علما  
 .  تفصيل، بينما تظهر مفصولة في تقارير العمليات الماليه الشهريه
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 لمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على الجدول المرفق،،،
 

 :يرجى االتصال على، لالستفسار
 وزارة المالية الفلسطينية أو على                    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين – رام اهلل ،795.  ص ب .فلسطين -، رام اهلل 0624.  ب.ص
 2978789  2 (970/972 ): هاتف 2982700  2 (970/972 ): هاتف

  1811311311: هاتف مجاني
 2978790  2 (970/972 ): فاكس

  info@pmof.ps    :بريد إلكتروني 2982710  2 (970/972 ): فاكس
 http://www.pmof.ps: صفحة إلكتروني diwan@pcbs.gov.ps    :بريد إلكتروني

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

 43/18/4112:  صدر بتاريخ                 
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 4102مالية الحكومة العامة لعام 
 المؤشر 

 التوزيع النسبي لإليرادات والنفقات  دوالر أمريكيالقيمة بالمليون 
 الحكومة المحلية الحكومة المركزية الحكومة العامة *الحكومة المحلية الحكومة المركزية الحكومة العامة

 011 011 011 20244 212444 222444 اإليرادات. 0

 18.1 1... ..19 18.2 8199.2 8.11.2 ضرائب   1.1

 ..2 2.2 2.1 ..8 2.2 ..8 مساهمات اجتماعية  8.1

 2.. 12.1 82.1 ...1 1811.1 18.1.9 ومساعدات منح  1.1

 28.1 1.2 18.8 1.8.9 ..828 1.1.1 **إيرادات أخرى  1..

 011 011 011 425.6 3860.1 4285.8 ***(042+  4)اجمالي النفقات 

  23444 240443 201440 الجارية النفقات. 4

 18.2 12.8 ..11 2..11 88.2.8 1..812 تعويضات العاملين  1.8

 2..1 ...1 ...1 ...11 111.1 118.1 استخدام سلع وخدمات  8.8

 1.. 2.2 ..2 12.1 2.2 12.1 استهالك رأس المال الثابت  1.8

 2.2 1.2 ..1 2.2 12.2 12.2 فوائد  8..

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 إعانات مالية  1.8

 2.2 2.1 2.1 2.2 82.2 82.2 منح  8..

 1.2 19.4 17.7 1.2 1...1 1..11 منافع اجتماعية  1.8

 1..1 1.2 1.8 12.1 2.2. 112.1 ****نفقات أخرى  2.8

 ( 4 -0) صافي رصيد التشغيل( ر.ص)
***** 22043 20344 4344  

 ..2 1.1 8.. 2442 02242 179.7 صافي حيازة األصول غير المالية  042

 ...1 112.1 1..11 صافي اقتناء أصول ثابتة  1.1.1

 

 2.2 12.8 12.8 تغير في المخزونات  8.1.1

 2.2 2.2 2.2 صافي اقتناء نفائس  1.1.1

 2.2 2.. 2.. صافي اقتناء أصول غير منتجة  1.1..

 )+( /صافي اإلقراض ( ق. ص)
 0144- 04444 04043 ******( 042 -ر .ص) ،(-)االقتراض 

 141 33443 33443 صافي حيازة األصول المالية 442

 2.2 29.2. 29.2. محلي 1.8.1

 2.2 91.2 91.2 أجنبي 8.8.1

 141 20141 20141 صافي تحمل الخصوم المالية 242

 2.2 82.1. 82.1. محلي 3.1.1

 2.2 12.1- 12.1- أجنبي 8.1.1

 :مالحظات

 .تشمل بيانات قطاع غزة من بيانات الضفة الغربية، كما أنها ال %92البيانات الخاصة بالحكومة المحلية تمثل  *

 .ادة بيع الكهرباء والمياه للسكان ورسوم إدارية وغرامات وجزاءات ومصادرات ودخل ملكية، وتحويالت طوعية عدا المنحالرسوم المتحصلة للهيئات المحلية من إع**  

 (نفقات رأسمالية)صافي حيازة األصول غير المالية  + النفقات الجارية = اجمالي النفقات ***  
 مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم للحكومة المركزية، و  المنح الدراسية ودعم الجمعيات والنفقات الطارئة** ** 

 .التشجيعي لسداد الديون للحكومة المحلية .للحكومة المحلية التشجيعي لسداد الديون.لسداد الديون للحكومة المحليةالتشجيعي 
 .الجارية النفقات –اإليرادات = صافي رصيد التشغيل *** **

 .األصول غير الماليةصافي حيازة  –صافي رصيد التشغيل = االقتراض / صافي اإلقراض*** ***


