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 وزارة المالية                       الجياز المركزي لالحراء الفلدطيني                                                        

 
 2019، البيان الرحفي لمالية الحكومة العامة

 
 قيمة اإليرادات، منيا مليون دوالر أمريكي  4,427.2مقابل ليون دوالر أمريكي قيمة إجمالي النفقات، م 4,811.5

   .ومداعدات خارجية منح% 12
إحراءات مالية الحكؽمة العامة لعام  بخنامج إعجاد، تػ الجياز السخكدي لإلحراء الفلدطيشيو  وزارة الساليةاستسخارا للتعاون السذتخك بيؼ 

 . 9111عام  عؼ صشجوق الشقج الجولي الرادر (GFSM 2001)إحراءات مالية الحكؽمة  حدب دليل 9119
ت وىيئات ووحجات امؼ وزار ؤسدات الحكؽمية الحكؽمة السخكدية وتذسل جسيع الس أىسياعجة قطاعات فخعية  يتألف قطاع الحكؽمة العامة مؼ

  .البلجيات والسجالذ القخوية ولجان السذاريع وتذسل، والحكؽمة السحلية حكؽمية

 

يذمل نفقات جارية اضافة الى النفقات  مليون دوالر أمريكي  4,811.5 نفقات الحكومة العامة بلغإجمالي 
 الرأسمالية

 
 وبلغت  جاريةنفقات  إلىتؽزعت  أمخيكيدوالر  مليؽن  4,811.5بلغت  قج لحكؽمة العامةالجارية والخأسسالية ل شفقاتالأظيخت الشتائج أن قيسة 

 .9119خالل العام  أمخيكي دوالرمليون  9.439 بلغت (صافي حيازة األصؽل غيخ السالية) رأسسالية نفقاتو دوالر أمخيكي مليؽن  4,577.3
 

رواتب السؽظفيؼ )بذكل رئيدي على تعؽيزات العامليؼ  تؽزعت أمخيكيمليؽن دوالر  4935.,4 الحكؽمة السخكدية جسالي نفقاتإبلغ 
اإلنفاق  ةبيشسا بلغت ندب ،% 26.2بشدبةالسشافع االجتساعية  ،%4834 والتي بلغت ندبتيا( والسداىسات االجتساعية السجنييؼ والعدكخييؼ

  %139 السشحو  اإلعانات السالية ندبوبلغت  ،%131والشفقات األخخى  %135 والفؽائج بشدبة ،%18.2 الدلع والخجمات استخجامعلى 
 3%35.شفقات الخأسسالية لفي حيؼ بلغت ندبة ا، على التؽالي %139و
 

مليؽن  .4713بلغت قج  البلجيات والسجالذ القخوية ولجان السذاريعمسثلة في  نفقات الحكؽمة السحلية إجسالي أن إلى في حيؼ تذيخ الشتائج
الدلع  استخجامو  ،%9839ما ندبتو ( رواتب السؽظفيؼ)تعؽيزات العامليؼ  تؽزعت بذكل رئيدي على قجو ، 9119خالل عام  دوالر أمخيكي

والتي تسثل مراريف تأميؼ )بلغت الشفقات األخخى و ، %934وبلغ استيالك رأس السال الثابت ما ندبتو  ،%539.ما ندبتو والخجمات 
والسشافع  ،%1431 ما ندبتو( وصيانة السخكبات، وبجل مكافآت للعامليؼ، ومراريف تشفيح مذاريع محلية، والخرػ التذجيعي لدجاد الجيؽن 

في حيؼ بلغت ندبة الشفقات  ،التؽاليعلى % 0.1و% 0.1و %.13 والفؽائج السشح واإلعانات الساليةندب وبلغت  3%138االجتساعية بشدبة 
 %17383الخأسسالية 

  

 خارجية منح ومداعدات% 12منيا  مليون دوالر أمريكي  4,427.2 بلغت الحكومة العامة إيراداتقيمة 
الحكؽمة  تاإيخاد% 89.8مشيا ، 2019خالل العام  دوالر أمخيكيمليؽن   4,427.2 بلغت أظيخت الشتائج أن قيسة إيخادات الحكؽمة العامة

واإليخادات األخخى بشدبة  ،%1935بشدبة  السشح والسداعجات ،%7939إيخادات الزخائب بشدبة على بذكل رئيدي  تتؽزعالسخكدية التي 
7363% 
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دوالر مليؽن  453.5 بلغت قجالبلجيات والسجالذ القخوية ولجان السذاريع مسثلة في  الحكؽمة السحلية إيخاداتقيسة  أن بيشت الشتائج في حيؼ
والتي )األخخى  اإليخاداتتؽزعت بذكل رئيدي على والتي  (.الحكؽمة العامة إيخاداتمؼ % 10.2ما ندبتو ) ،9119 خالل عام أمخيكي
 والسداعجات، السشحكل مؼ و  ،%1638شدبة ب الزخائبو  ،%7738 بشدبة( خجمات السياه والكيخباء للسؽاطشيؼ بقيسة مبيعاتتتسثل 

 .على التؽالي %139و ،%539بشدبة  االجتساعيةسداىسات وال
 

 مليون دوالر امريكي 150.1ا مقداره عجز  لمالية الحكومة العامة صافي رصيد التذغيلسجل 
 15131 مقجاره ا  عجد  سجل، حيث مؼ مجسؽع اإليخادات الجارية مؼ خالل طخح الشفقات يتػ احتداب صافي رصيج التذغيل للحكؽمة العامة

للحكؽمة  الشفقات الجاريةفاقت وقج  .بيحا السبلغ االيخادات تقج فاق الشفقات الجاريةمسا يعشي أن  ،9119 خالل العام أمخيكيدوالر مليؽن 
  3مليؽن دوالر أمخيكي 6637 الجارية بـنفقاتيا  حكؽمة السحليةال إيخاداتفاقت فيسا  ،مليؽن دوالر أمخيكي 91638 ـب االيخاداتالسخكدية 

 

 . مليون دوالر امريكي 384.3عجزا مقداره  اإلقراض واالقتراضصافي سجل 
مؼ  (نفقات رأسسالية) للحكؽمة العامة مؼ خالل طخح مجسؽع صافي حيازة األصؽل غيخ الساليةاإلقخاض واالقتخاض يتػ احتداب صافي 

 .9119 مليؽن دوالر أمخيكي خالل العام .843. مقجارها عجد سجل صافي رصيج التذغيل، حيث 
 

مليون  600.1مليون دوالر امريكي بالمقابل صافي تحمل الخروم المالية بلغ  261.1صافي حيازة االصول المالية للحكومة العامة بلغ 
 دوالر امريكي

مليؽن دوالر أمخيكي  96131 حؽالي 9119حيازة األصؽل السالية خالل العام بلغ صافي  عامةالبيانات حدابات السيدانية للحكؽمة حدب 
 السالية خالل العام خرؽمال تحسلبلغ صافي فيسا  .خارجفي ال مليون دوالر أمريكي  9.934و في الجاخل مليون دوالر أمريكي  9837مشيا 

 .  خارجفي ال مليون دوالر أمريكي  18731و في الجاخل مليون دوالر أمريكي  41.31مشيا  مليؽن دوالر أمخيكي 61131 حؽالي 9119
   

 :مالحظو ىامة
ذلغ السدتخجم  وترشيف مختلف عؼ ة، وىؽ يتػ وفق مشيجي9111يرجر وفقا لجليل إحراءات مالية الحكؽمة  العامةبيان مالية الحكؽمة  

 .عؼ تشفيح السؽازنة تعبخ بجورىا تقاريخ العسليات السالية الذيخية السشذؽرة والتي في إعجاد
عيخ السؽازنة وي في أساسيا  يعتبخ مكؽنا  ىؽ و ( اإلقخاض صافي)الذيخية ىشاك بشج معخوف بـ  الساليةيخجى االنتباه إلى أنو في تقاريخ العسليات 

وعليو فقج  ماليا  وليذ مرخوفا   أصال  ىحا البشج يعتبخ  9111 مالية الحكؽمة إحراءاتوفق مشيجيو دليل بكل وضؽح في ىحه التقاريخ، 
 .أصؽل ماليةكاستثشي مؼ قائسة السراريف في بيان الحكؽمة العامة وأدرج في بشج االستحؽاذ 

  
 :على يرجى االترالصيل، المزيد من التف
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 المؤشر
 الشفقاتإجسالي  التؽزيع الشدبي لإليخادات و القيسة بالسليؽن دوالر أمخيكي 

 الحكومة المحلية الحكومة المركزية الحكومة العامة وحيدالتعمود  3الحكومة المحلية الحكومة المركزية  2الحكومة العامة

 111.1 111.1 111.1 -1.3 543.4 3,975.0 4,427.2 اإليرادات. 1

 7..1 3,175.6 3,251.7 4 ضخائب  1.1
 1..7 17.7 7..8 

 8.8 0.0 0.8 مداىسات اجتساعية  2.1
 8.8 8.8 8.0 

 1.0 70.1 77.8 -..7 7..0 498.5 520.6 مشح ومداعجات  3.1

 0..1. 88.7. 654.1 5 إيخادات أخخى   4.1
 77.8 1.. 11.8 

 111.1 111.1 111.1 -1.3 5.1.3 5,353.4 5,111.4 6(1.3+  2)إجمالي النفقات 

  -1.3 316.1 4,191.8 4,577.3 النفقات الجارية. 2

 7.0.1 2,103.3 2,236.0 تعؽيزات العامليؼ  1.2
 

46.5 48.4 28.2 

 ..7.1 791.4 957.0 استخجام سلع وخجمات  2.2
 

19.9 18.2 35.2 

 77.1 0.0 77.1 استيالك رأس السال الثابت  3.2
 

8.0 0.0 0.7 

 ..8 65.0 ..1. فؽائج  4.2
 

1.4 1.5 0.1 

 ..8 40.3 ..78 إعانات مالية  5.2
 

8.8 0.9 0.1 

 0.3 0.2 0.2 -..7 7.7 8.6 8.1 مشح  6.2

 8.1 1,139.0 7,771.1 مشافع اجتساعية  7.2
 

23.8 0..0 7.8 

 .... 44.2 778.1 7 نفقات أخخى   8.2
 

2.3 1.1 
14.1 

 

 ..66 216.8- -141.1 8( 2 -1)صافي رصيد التذغيل ( ر.ص)
 

 71.8 1.. 7.7  13.4 150.7 234.2 صافي حيازة األصول غير المالية  1.3

 88.7 118.4 199.3 صافي اقتشاء أصؽل ثابتة  1.1.3
 

 

 ..0 25.8 08.7 تغيخ في السخدونات  2.1.3
 

 8.8 0.0 0.0 صافي اقتشاء نفائذ  3.1.3
 

 ..8 6.5 6.8 صافي اقتشاء أصؽل غيخ مشتجة  4.1.3
 

 )+( /صافي اإلقراض ( ق. ص)
 9( 1.3 -ر .ص)، (-)االقتراض 

 
****** 

315.3- 36..4- 16.1- 
 

 

 41.3 210.8 361.1 صافي حيازة األصول المالية 2.3
 

 ..18 -21.6 08.1 محلي 1.2.3
 

 8.8 232.4 0.0.7 أجشبي 2.2.3
 

 31.1 4.1.3 611.1 صافي تحمل الخروم المالية 3.3
 

 07.8 77.0. 8..77 محلي 3.1.3
 

 8.8 781.7 781.7 أجشبي 2.3.3
 

 

                                                           
  .1967عام  مؼ محافعة القجس والحي ضسو االحتالل االسخائيلي عشؽة بعيج احتاللو للزفة الغخبيةالبيانات باستثشاء قطاع غدة وذلغ الجدء  1
 .عسؽد التؽحيج والحي يسثل تحؽيالت بيشية بيؼ الحكؽمة السخكدية والحكؽمة السحلية+ الحكؽمة السحلية + الحكؽمة السخكدية = الحكؽمة العامة  2
 .البلجيات والسجالذ القخوية ولجان السذاريعالخاصة بتسثل البيانات  :السحليةالحكؽمة  3
 .الحكؽمة السحلية تذسل الزخائب والخسؽم 4
 .تحؽيالت طؽعية عجا السشحتذسل الخسؽم الستحرلة للييئات السحلية مؼ إعادة بيع الكيخباء والسياه للدكان ورسؽم إدارية وغخامات وجداءات ومرادرات ودخل ملكية، و  5
 (.نفقات رأسسالية)صافي حيازة األصؽل غيخ السالية +  الشفقات الجارية = إجسالي الشفقات  6
اد اريف تشفيح مذاريع محلية، والخرػ التذجيعي لدجتذسل السشح الجراسية ودعػ الجسعيات والشفقات الطارئة للحكؽمة السخكدية، ومراريف تأميؼ وصيانة السخكبات، وبجل مكافآت للعامليؼ، ومر 7

 .الجيؽن للحكؽمة السحلية
 .الشفقات الجارية –اإليخادات = صافي رصيج التذغيل  8
 .صافي حيازة األصؽل غيخ السالية –صافي رصيج التذغيل = االقتخاض / صافي اإلقخاض 9

 وزارة المالية                                                         الجياز المركزي لإلحراء الفلدطيني                                   

 9102للعام  1في فلدطين  مالية الحكومة العامة     


