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 وزارة المالية والتخطيط                                                                                             
 

 1026، البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة
 

قيمة اإليرادات، منها مليون دوالر أمريكي  7.427,0ليون دوالر أمريكي قيمة إجمالي النفقات، م 7.600,4
   ,ومساعدات خارجية منح% 17.0

    
إحصاءات مالية الحكومة  برنامج إعداد، تم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو  والتخطيط وزارة الماليةاستمرارا للتعاون المشترك بين 

 . 0221عام  عن صندوق النقد الدولي الصادر (GFSM 2001)إحصاءات مالية الحكومة  حسب دليل 0211العامة لعام 
من وزارت وهيئات ؤسسات الحكومية الحكومة المركزية وتشمل جميع الم أهمهاعدة قطاعات فرعية  يتألف قطاع الحكومة العامة من

  .والحكومة المحلية مثل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع، ووحدات حكومية

 

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

 جاريةنفقات  إلىتوزعت  أمريكيمليون دوالر  7.122,4بلغت  قد لحكومة العامةالجارية والرأسمالية ل نفقاتالأظهرت النتائج أن قيمة 
خالل العام  أمريكي دوالرمليون  047,2 بلغت (صافي حيازة األصول غير المالية) رأسمالية نفقاتو مليون دوالر أمريكي  7.11,4وبلغت 
2016. 

 

رواتب الموظفين )بشكل رئيسي على تعويضات العاملين  توزعت أمريكيمليون دوالر  7.124,4 الحكومة المركزية جمالي نفقاتإ بلغ
السلع  استخداماإلنفاق على  ةبينما بلغت نسب ،% 20.6بنسبةالمنافع االجتماعية  ،%54.7 والتي بلغت نسبتها( المدنيين والعسكريين

.  على التوالي %2,7و، %2,4 واإلعانات المالية المنح وبلغت نسب ،%.,1والنفقات األخرى  %1,2 والفوائد بنسبة ،%11,1 والخدمات
 ,%4,.نفقات الرأسمالية لفي حين بلغت نسبة ا

 

توزعت بشكل  قدو ، 0211خالل عام  دوالر أمريكيمليون  720,2نفقات الحكومة المحلية بلغت  إجمالي أن إلى في حين تشير النتائج
وبلغ استهالك  ،%.,00 ما نسبته( رواتب الموظفين)تعويضات العاملين بلغت فيما  ،%2,7.السلع والخدمات بنسبة  استخدام رئيسي على

والتي تمثل مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، )بلغت النفقات األخرى و ، %.,1رأس المال الثابت ما نسبته 
وبلغت المنح  ,%0,1والمنافع االجتماعية بنسبة  ،%10,7 ما نسبته( ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم التشجيعي لسداد الديون

 %,01,1في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية  .على التوالي% 2,0، و%2,0واإلعانات المالية 

  

 اإليرادات
الحكومة  تاإيراد %21,1منها ، 0211خالل العام  دوالر أمريكيمليون  .741أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 

واإليرادات األخرى بنسبة  ،%14,4بنسبة  المنح والمساعدات ،%0,.4إيرادات الضرائب بنسبة على بشكل رئيسي  تتوزعالمركزية التي 
2,2,% 

 



 0 

من % 8.9ما نسبته ) ،0211 خالل عام دوالر أمريكيمليون  149.4الحكومة المحلية بلغت إيراداتقيمة  أن بينت النتائج في حين
خدمات المياه والكهرباء  بقيمة مبيعاتوالتي تتمثل )األخرى  اإليراداتتوزعت بشكل رئيسي على والتي  (.الحكومة العامة إيرادات

 ،%2,0بنسبة  االجتماعيةمساهمات وال والمساعدات، المنحكل من و  ،%10,4بنسبة والرسوم  الضرائبو  ،%77.7 بنسبة( للمواطنين

 .على التوالي %.,2و
 

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

للحكومة اإليرادات فاقت وقد  .بهذا المبلغ النفقات الجارية تقد فاق اإليراداتمما يعني أن  ،0211 خالل العام دوالر أمريكيمليون  24,0.
  ,مليون دوالر أمريكي 14,0 الجارية بـنفقاتها  حكومة المحليةال إيراداتفاقت فيما  ،مليون دوالر أمريكي 2..0. ـبالنفقات الجارية المركزية 

 

 اإلقراض واالقتراضصافي 
صافي رصيد من  الماليةصافي حيازة األصول غير للحكومة العامة من خالل طرح مجموع  اإلقراض واالقتراضيتم احتساب صافي 

 .0211 خالل العام دوالر أمريكيمليون  .,110 مقدارهفائضا سجل ، حيث التشغيل
 

 األصول المالية والخصوم 
مليون دوالر أمريكي  727,0 حوالي 0211حيازة األصول المالية خالل العام بلغ صافي  عامةالبيانات حسابات الميزانية للحكومة حسب 

 .  ا  خارجي% 2,4و محليا   %22,0منها 
 

 :مالحظه هامة
ذلك المستخدم  وتصنيف مختلف عن ة، وهو يتم وفق منهجي0221يصدر وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة  العامةبيان مالية الحكومة  

 .عن تنفيذ الموازنة تعبر بدورها والتي ةالمنشور  ةالشهري ةتقارير العمليات المالي في إعداد
 في أساسيا  يعتبر مكونا  هو و ( االقتراض/صافي اإلقراض)هناك بند معروف بـ  ةالشهري الماليةفي تقارير العمليات  أنهيرجى االنتباه إلى 

ماليا  وليس  أصال  هذا البند يعتبر  0221 مالية الحكومة إحصاءاتوفق منهجيه دليل ظهر بكل وضوح في هذه التقارير، الموازنة وي
 .ةصول ماليأكوأدرج في بند االستحواذ  ةقائمة المصاريف في بيان الحكومة العاموعليه فقد استثني من  مصروفا  

  
 :يرجى االتصال على، لالستفسار

 
                        والتخطيطأو على                            وزارة المالية                                    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ,فلسطين –، رام اهلل 795,  ص ب                                                                     ,فلسطين -، رام اهلل 7461,  ب,ص
                                         2978770  2 (970/972 ): هاتف                                                                     2982700  2 (970/972 ): هاتف 

 1422.22.22: هاتف مجاني
 2978790  2 (970/972 ): فاكس                                                                     2982710  2 (970/972 ): فاكس

  info@pmof.ps    :بريد إلكتروني                                                                          diwan@pcbs.gov.ps    :بريد إلكتروني
 http://www.pmof.ps: ةصفحة إلكتروني                                                        http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية
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 6174عام لل *في فلسطين  مالية الحكومة العامة

 المؤشر
 التوزيع النسبي لإليرادات والنفقات  دوالر أمريكيالقيمة بالمليون 

 الحكومة المحلية الحكومة المركزية الحكومة العامة الحكومة المحلية الحكومة المركزية الحكومة العامة

 144,4 144,4 144,4 014,1 0.347,4 0.317,4 اإليرادات, 2

 77,1 16,7 31,9 66,3 6744,3 6.791,3 ضرائب   4.4

 0.3 3,3 3,3 7,6 0.0 7,6 مساهمات اجتماعية  1.4

 9,7 71,1 71,3 61,4 137,7 133,3 ومساعداتمنح   1.4

 77.7 9,3 76,7 676,3 611,1 176,6 **إيرادات أخرى  1.4

 144,4 144,4 144,4 043,4 0.141,3 0.044,3 ***(2,7+  1)إجمالي النفقات 

  704,4 7.410,4 0711,1 النفقات الجارية, 1

 77,6 64,1 67,7 739,9 7747,7 7.667,3 تعويضات العاملين  4.1

 63,4 73,3 71,7 749,4 316,3 166,3 استخدام سلع وخدمات  1.1

 6,6 3,3 3,3 76,9 0.0 76,9 استهالك رأس المال الثابت  1.1

 3,3 7,9 7,1 3,7 19,6 19,6 فوائد  1.1

 3,7 3,4 3,4 3,1 71,9 71,1 إعانات مالية  2.1

 3,7 3,1 3,1 7,7 32.0 66,7 منح  2.1

 7,3 73,3 71,1 77,1 146,6 161,7 اجتماعيةمنافع   2.1

 77,4 7,6 7,6 33,1 64,6 776,6 ****نفقات أخرى  2.1

(  1 -2)صافي رصيد التشغيل ( ر,ص)
***** 

743,3 339.0 11,3 
 

 73,3 6,1 3,7 171,1 117,1 310,4 صافي حيازة األصول غير المالية  2,7

 779,1 771,9 761,1 صافي اقتناء أصول ثابتة  4.4.1

 

 4,6 76,7 71,6 تغير في المخزونات  1.4.1

 03. 03. 03. صافي اقتناء نفائس  1.4.1

 7.0 77,1 79,1 صافي اقتناء أصول غير منتجة  1.4.1

 )+( /صافي اإلقراض ( ق, ص)
 ( ******2,7 -ر ,ص)، (-)االقتراض 

113,7 111,3 -72.9 

 11,0 071,0 040,3 صافي حيازة األصول المالية 1,7

 64,1 693,1 446,3 محلي 4.1.1

 3,1 41,1 41,3 أجنبي 1.1.1

 10,1 710,7- 771,3- صافي تحمل الخصوم المالية 7,7

 73,7 643,1- 663,3- محلي 3.4.1

 03. 1,3- 1,3- أجنبي 1.1.1

 :مالحظات
   )*( 4922  عام ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربيةالبيانات باستثناء قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس الذي. 

  )**( الرســـوم المتحصـــلة للهيئـــات المحليـــة مـــن إعـــادة بيـــع الكهربـــاء والميـــاه للســـكان ورســـوم إداريـــة وغرامـــات وجـــزاءات تشـــمل
 (.نفقات رأسمالية)صافي حيازة األصول غير المالية +  النفقات الجارية = إجمالي النفقات )***(   .ومصادرات ودخل ملكية، وتحويالت طوعية عدا المنح

  )****(تشــمل المــنح الدراســية ودعــم الجمعيــات والنفقــات الطارئــة للحكومــة المركزيــة، ومصــاريف تــأمين وصــيانة المركبــات، وبــدل مكافــآت. 
 .النفقات الجارية –اإليرادات = صافي رصيد التشغيل ****( )*  .للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم التشجيعي لسداد الديون للحكومة المحلية

  )******(صافي حيازة األصول غير المالية –صافي رصيد التشغيل = االقتراض / صافي اإلقراض. 
 


