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 2015، البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة
 

قيمة اإليرادات، منها مليون دوالر أمريكي  4,112.2مليون دوالر أمريكي قيمة إجمالي النفقات،  4,428.1
   .ومساعدات خارجية منح% 20.0

    
إحصاءات مالية الحكومة  برنامج إعداد، تم الفمسطينيالجياز المركزي لإلحصاء و والتخطيط وزارة الماليةاستمرارا لمتعاون المشترك بين 

.  2001عام  عن صندوق النقد الدولي الصادر (GFSM 2001)إحصاءات مالية الحكومة  حسب دليل 2015العامة لعام 
وىيئات من وزارت ؤسسات الحكومية الحكومة المركزية وتشمل جميع الم أىمياعدة قطاعات فرعية  يتألف قطاع الحكومة العامة من

  .، والحكومة المحمية مثل البمديات والمجالس القروية ولجان المشاريعووحدات حكومية

 

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

 جاريةنفقات  إلىتوزعت  أمريكيمميون دوالر  4,428.1بمغت  قد لعامةلحكومة االجارية والرأسمالية ل نفقاتالأظيرت النتائج أن قيمة 
خالل  أمريكي مميون دوالر 327.9 بمغت (صافي حيازة األصول غير المالية) رأسمالية نفقاتومميون دوالر أمريكي  4,100.2وبمغت 
. 2015العام 

 

رواتب الموظفين )بشكل رئيسي عمى تعويضات العاممين  توزعت أمريكيمميون دوالر  3,909.5 الحكومة المركزية جمالي نفقاتإ بمغ
السمع  استخداماإلنفاق عمى  ةبينما بمغت نسب ،% 20.3بنسبةالمنافع االجتماعية  ،%53.3 والتي بمغت نسبتيا( المدنيين والعسكريين

.  عمى التوالي %0.3و ، %1.2 واإلعانات المالية المنح وبمغت نسب ،%1.6والنفقات األخرى  %2.4والفوائد بنسبة  ،%17.4 والخدمات
 .%3.5نفقات الرأسمالية لفي حين بمغت نسبة ا

 

توزعت بشكل  قدو، 2015خالل عام  دوالر أمريكيمميون  518.6نفقات الحكومة المحمية بمغت  إجمالي أن إلى في حين تشير النتائج
وبمغ استيالك  ،%16.7 ما نسبتو( رواتب الموظفين)تعويضات العاممين بمغت فيما  ،%27.7السمع والخدمات بنسبة  استخدام رئيسي عمى

والتي تمثل مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت لمعاممين، )بمغت النفقات األخرى و، %9.3رأس المال الثابت ما نسبتو 
وبمغت المنح  .%1.4والمنافع االجتماعية بنسبة  ،%7.7 ما نسبتو( ومصاريف تنفيي مشاريع محمية، والخصم التشجيعي لسداد الديون 

 %.36.5في حين بمغت نسبة النفقات الرأسمالية  .عمى التوالي %0.1، و%0.2، و%0.4واإلعانات المالية والفوائد 

  
اإليرادات 

الحكومة  تاإيراد %91.0منيا ، 2015خالل العام  دوالر أمريكيمميون  4,112.2أظيرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بمغت 
واإليرادات األخرى بنسبة  ،%21.6بنسبة  المنح والمساعدات ،%73.6إيرادات الضرائب بنسبة عمى بشكل رئيسي  تتوزعالمركزية التي 

4.8.% 
 

من % 9.0ما نسبتو ) ،2015خالل عام  دوالر أمريكيمميون  368.2الحكومة المحمية بمغت  إيراداتقيمة  أن بينت النتائج في حين
خدمات المياه والكيرباء  بقيمة مبيعاتوالتي تتمثل )األخرى  اإليراداتتوزعت بشكل رئيسي عمى والتي  (.الحكومة العامة إيرادات



 لتخطيطوزارة المالية وا      
 

 

 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 
 

 2 

 ،%4.5بنسبة  االجتماعيةمساىمات وال والمساعدات، المنحكل من و ،%14.8بنسبة والرسوم  الضرائبو ،%78.7 بنسبة( لممواطنين

. عمى التوالي %2.0و
 

 صافي رصيد التشغيل
 12.0 مقداره فائضاًا  سجل، حيث من مجموع اإليرادات الجارية من خالل طرح النفقات يتم احتساب صافي رصيد التشغيل لمحكومة العامة

النفقات الجارية لمحكومة فاقت وقد  .بييا المبمغ النفقات الجارية تقد فاق اإليراداتمما يعني أن  ،2015خالل العام  دوالر أمريكيمميون 
  .مميون دوالر أمريكي 38.9 الجارية بـنفقاتيا  حكومة المحميةال إيراداتفاقت فيما  ،مميون دوالر أمريكي 26.9 ـب المركزية اإليرادات

 

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

 .2015خالل العام  دوالر أمريكيمميون  315.9 مقداره سجل عجزاًا ، حيث التشغيل
 

األصول المالية والخصوم  
مميون دوالر أمريكي  520.8 حوالي 2015حيازة األصول المالية خالل العام بمغ صافي  عامةالبيانات حسابات الميزانية لمحكومة حسب 
.   اًا خارجي% 2.0و محمياًا  %98.0منيا 

 
 :مالحظه هامة

يلك المستخدم  وتصنيف مختمف عن ة، وىو يتم وفق منيجي2001يصدر وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة  العامةبيان مالية الحكومة  
 .عن تنفيي الموازنة تعبر بدورىا والتي ةالمنشور ةالشيري  ةتقارير العمميات المالي في إعداد

 في أساسياًا يعتبر مكوناًا ىو و( االقتراض/صافي اإلقراض)ىناك بند معروف بـ  ةالشيري  الماليةفي تقارير العمميات  أنويرجى االنتباه إلى 
مالياًا وليس  أصالًا ىيا البند يعتبر  2001 مالية الحكومة إحصاءاتوفق منيجيو دليل ظير بكل وضوح في ىيه التقارير، الموازنة وي 

 .ةصول ماليأكوأدرج في بند االستحواي  ةوعميو فقد استثني من قائمة المصاريف في بيان الحكومة العام مصروفاًا 
  

 :يرجى االتصال على، لالستفسار
 

                        والتخطيطأو على                            وزارة المالية                                    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
. فلسطين –، رام هللا 795.  ص ب                                                                     .فلسطين -، رام هللا 1647.  ب.ص

                                         2978789  2 (970/972 ): ىاتف                                                                     2982700  2 (970/972 ): ىاتف 
 1800300300: ىاتف 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
 
 
 

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
mailto:info@pmof.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 2015لعام  *مالية الحكومة العامة

 المؤشر
 التوزيع النسبي لإليرادات والنفقات  دوالر أمريكيالقيمة بالمميون 

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

 100 100 100 368.2 3,744.0 4,112.2اإليرادات . 1

 14.8 73.6 68.4 54.6 2,756.7 2,811.3 ضرائب   1.1

 2.0 0 0.2 7.4 0.0 7.4مساىمات اجتماعية   2.1

 4.5 21.6 20.0 16.4 808.1 824.5 منح ومساعدات  3.1

 78.7 4.8 11.4 289.8 179.2 469.0 **إيرادات أخرى   4.1

 100 100 100 518.6 3,909.5 4,428.1 ***(1.3+  2)إجمالي النفقات 

  329.3 3,770.9 4,100.2النفقات الجارية . 2

 16.7 53.3 49.0 86.8 2,083.3 2,170.1 تعويضات العاممين  1.2

 27.7 17.4 18.6 143.6 678.4 822.0 استخدام سمع وخدمات  2.2

 9.3 0.0 1.1 48.1 0.0 48.1 استيالك رأس المال الثابت  3.2

 0.1 2.4 2.1 0.4 93.0 93.4 فوائد  4.2

 0.2 0.3 0.3 1.2 11.0 12.2 إعانات مالية  5.2

 0.4 1.2 1.1 2.0 45.4 47.4 منح  6.2

 1.4 20.3 18.1 7.1 795.4 802.5 منافع اجتماعية  7.2

 7.7 1.6 2.3 40.1 64.4 104.5**** نفقات أخرى   8.2

(  2 -1)صافي رصيد التشغيل ( ر.ص)
***** 12.0 -26.9 38.9  

 36.5 3.5             7.4   189.3 138.6 327.9 صافي حيازة األصول غير المالية  1.3

 147.9 113.9 261.8صافي اقتناء أصول ثابتة   1.1.3

 

 2.1 17.4 19.5 تغير في المخزونات  2.1.3

 0.0 0.0 0.0صافي اقتناء نفائس   3.1.3

 39.3    7.3 46.6 صافي اقتناء أصول غير منتجة  4.1.3

)+( / صافي اإلقراض ( ق. ص)
 150.4- 165.5- 315.9- ( ******1.3 -ر .ص)، ()-االقتراض 

 88.1 432.7 520.8 صافي حيازة األصول المالية 2.3

 87.0 423.4 510.4 محمي 1.2.3

 1.1 9.3 10.4 أجنبي 2.2.3

 14.7 335.4 350.1 صافي تحمل الخصوم المالية 3.3

 14.5 312.7 327.2 محمي 3.1.3

 أجنبي 2.3.3
22.9 22.7 0.2 

: مالحظات
   )*( 1967  عام قطاع غزة ويلك الجزء من محافظة القدس واليي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربيةالبيانات باستثناء. 

  )**( الرسوم المتحصمة لمييئات المحمية من إعادة بيع الكيرباء والمياه لمسكان ورسوم إدارية وغرامات وجزاءات تشمل
 (.نفقات رأسمالية)صافي حيازة األصول غير المالية +  النفقات الجارية = إجمالي النفقات )***(   .ومصادرات ودخل ممكية، وتحويالت طوعية عدا المنح

  )****(تشمل المنح الدراسية ودعم الجمعيات والنفقات الطارئة لمحكومة المركزية، ومصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت. 
 .النفقات الجارية –اإليرادات = صافي رصيد التشغيل )*****(   .التشجيعي لسداد الديون لمحكومة المحميةلمعاممين، ومصاريف تنفيي مشاريع محمية، والخصم 

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


