
التق�ير السنوي
لإلنفاق الفعلي المقارن 

 2020-2021

2022

وزارة الصحة 



تبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ
اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (2,316.1) مليون شيكل، من أصل
(16,120.3) مليون شيكل اإلجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021، أي
ما نسبته (14.4%) من إجمالي النفقات . وهو اإلنفاق األعلى لوزارة الصحة، وأعلى
من نسبة الموازنة المقدرة لوزارة الصحة للعام 2021، والتي بلغت (13.2%) من

إجمالي النفقات .
 

وتبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ
اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (1,846.5) مليون شيكل، من أصل
(15,944.0) مليون شيكل اإلجمالي الكلي للنفقات الفعلية في الموازنة العامة

2020، أي ما نسبته (11.6%) من إجمالي النفقات .
 

وُيظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبنود لإلنفاق الفعلي السنوي المقارن
2020/2021 لوزارة الصحة:

 
 

النسبة بين
2020/2021

اإلنفاق الفعلي 2021
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2020/
بالمليون شيكل

البند

129.87% 892.6 687.3 الرواتب واألجور

119.52% 74.2 62.1 مساهمات اجتماعية

135.90% 1,302.9 958.7 السلع والخدمات

- 0.0 0.0 النفقات التحويلية

28.22% 20.7 73.2 النفقات الرأسمالية

39.44% 25.7 65.2 النفقات التطوي�ية

125.43% 2,316.1 1,846.5 المجموع

(1)

  1 تق�ير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون اول 2021، الصادر عن وزارة المالية بتا�يخ 12 شباط 2022، جدول رقم (5ب).
  2 موازنة المواطن لوزارة الصحة 2021، من منشورات مؤسسة مفتاح.

  3 تق�ير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون اول 2020، الصادر عن وزارة المالية بتا�يخ 14 شباط 2021، جدول رقم (5ب).
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مقارنة اإلنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة الصحة /
بالمليون شيكل:

 
 
 

 
 

مقارنة اإلنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة الصحة تبعا
للبنود /بالمليون شيكل:

 

·األرقام الواردة أعاله هي لإلنفاق الفعلي من خالل الخزينة العامة، وتبعا لتقارير وزارة المالية المعتمدة ضمن تقاريرها
الرسمية، وال يشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الممولة باتفاقيات ثنائية مباشرة بين وزارة

الصحة والشركاء.
 

(2)

اإلنفاق الفعلي 2021 /بالمليون شيكلاإلنفاق الفعلي 2020 /بالمليون شيكل

النفقات التطوي�يةالنفقات الرأسماليةالنفقات التحويليةالسلع والخدماتمساهمات اجتماعيةالرواتب واألجور



 نسبة اإلنفاق المقارن على وزارة الصحة 2020-2021 من إجمالي
النفقات العامة:

 
 
 
 

 
 

مقارنة اإلنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2021 لبند السلع
والخدمات في وزارة الصحة /بالمليون شيكل:

 

 

(3)

نسبة اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة 
من إجما� النفقات 2021

نسبة اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة 
من إجما� النفقات 2020

اإلنفاق الفعلي 2020/ بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2021/ بالمليون شيكل

• بند السلع والخدمات يشمل: التحويالت الطبية/ شراء األدوية والمستلزمات الصحية/ النفقات التشغيلية/ موظفي العقود.



تحليل أرقام اإلنفاق الفعلي السنوي المقارن:
 

أوًال: اإلنفاق الفعلي السنوي لوزارة الصحة في العام 2021، كان أعلى من اإلنفاق
الفعلي 2020، وبنسبة دالة احصائيًا (25.4%) أعلى من إنفاق 2020، وبزيادة قدرها

(470) مليون شيكل على إجمالي النفقات.
 

ثانيًا: نسبة اإلنفاق الفعلي السنوي لوزارة الصحة في العام 2021، كانت أعلى من
الموازنة المقدرة 2021، حيث بلغت تلك النسبة خالل 2021 (14.4%) من إجمالي
النفقات العامة في فلسطين، في حين قدرت تلك النسبة بـ (13.2%) في موازنة

العامة 2021، وإن كان مبلغ االنفاق متقاربًا مع المقدر.
 

ثالثًا: نسبة اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة بلغت خالل 2021 (14.4%) من إجمالي
النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في العام 2020 (11.6%)، وهو ارتفاع ذو

داللة واضحة لوزارة الصحة من إجمالي النفقات العامة.
 

رابعًا: أكبر ارتفاع في اإلنفاق الفعلي لوزارة الصحة في العام 2021، كان لبند (السلع
والخدمات)، والذي يشمل بنود (شراء األدوية، بما يشمل المستلزمات الطبية
واللقاحات، شراء الخدمة "التحويالت الطبية"، موظفي العقود، النفقات التشغيلية
المختلفة)، وبلغ االنفاق الفعلي على هذه البند (1,302.9) مليون شيكل في العام
2021، مقارنة بـ (958.7) مليون شيكل في العام 2020، وبنسبة دالة (36%) أعلى من

العام 2020، وبزيادة قدرها (344) مليون شيكل.
 

خامسًا: اإلنفاق الفعلي على بند الرواتب واألجور كان فيه ارتفاع، من (687.3) مليون
شيكل عام 2020، إلى (892.6) مليون شيكل في العام 2021، ويعود ذلك إلى جملة
أسباب منها الزيادات على رواتب الكوادر الطبية في العام 2021، خاصة بعد تحرير
الدرجات المستحقة مطلع العام 2021 بأثر رجعي، وكذلك إكمال دفع رواتب

موظفي قطاع غزة.
 

سادسًا: على الرغم من الزيادة الكبيرة في اإلنفاق الفعلي لوزارة الصحة في العام
2021 مقارنة مع العام 2020، إال أن ذلك لم يشمل النفقات التطويرية، والتي
انخفضت في العام 2021، عّما كانت عليه في العام 2020، من (65.2) مليون شيكل
إلى (25.7) مليون شيكل، وهو مبلغ متواضع جدا مقارنة باإلنفاق الفعلي على وزارة
الصحة، حوالي (1%) فقط، ومن أسباب ذلك تراجع الدعم الخارجي للموازنة

العامة، والني تعتمد عليه النفقات التطويرية.
 

(4)



النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
النفقات الجارية: تشمل الرواتب واألجور والمساهمات االجتماعية والنفقات

التشغيلية والتحويلية للوزارة.

النفقات الرأسمالية: وتشمل امتالك األصول الرأسمالية (كالمباني، واألراضي،
والمعدات، والمركبات ... الخ).

النفقات التطويرية: هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من
حيث العمر االفتراضي والعائد من النفقة، حيث يمتد عمرها االفتراضي والعائد من

المنفعة ألكثر من عام.

سابعًا: اإلنفاق على النفقات الرأسمالية أيضا انخفض في العام 2021، عّما كان
عليه في العام 2020، حيث انخفضت تلك النفقات من (73.2) مليون شيكل إلى

(20.7) مليون شيكل.
 
 

 
 
 

مصطلحات هامة:
 

 
 

                 

 

نتيجة: يالحظ من تحليل اإلنفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين
2020 – 2021، أن اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة ارتفع وبشكل
جيد والفت في العام 2021، مقارنة مع الموازنة المقدرة في العام
2021، وكذلك كان أعلى من اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة في
العام 2020، إن كان على صعيد المبلغ المنفق فعليًا، أو نسبة
"حصة" وزارة الصحة من إجمالي النفقات، ولكن تلك الزيادة كانت
بشكل رئيس في بنود الرواتب واألجور والسلع والخدمات، في حين

أن اإلنفاق الفعلي على النفقات الرأسمالية والتطويرية انخفض.

 الرواتب واألجور: رواتب وأجور موظفي الوزارات.
المساهمات االجتماعية: هي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة

العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين).
النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات الالزمة لتشغيل
المؤسسة العامة "الوزارة" (كأجور المباني، الكهرباء، المياه،
المحروقات ... الخ)، وتشمل في وزارة الصحة التحويالت الطبية وشراء

االدوية، وهي جزء من النفقات الجارية. 
النفقات التحويلية: النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في
المجتمع من خالل مؤسسة عامة ویستفید منها طرف ثالث (مثل

دفعات لمساعدة الفقراء، وأهالي الشهداء)
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