موازنة المواطن/ة العامة للموازنة العامة 2021
وزارة الــمــالــيــة

الرؤية:

ً
وصول الى نظام
املال العام يدار بكفاءة وفعالية ضمن أفضل إطار مالي واقتصادي متاح ومبا يتوافق مع املعايير الدولية املنظمة إلدارة املال العام،
مالي مستقر قادر التأثير بشكل إيجابي في االقتصاد ،وقادر على متويل اخلدمات العامة باملستوى الذي يستحقه ويتطلع اليه الشعب الفلسطيني.

الرسالة:

نظام متكامل إلدارة املال العام منسجم قانونيا ً وتنظيمياً ،يقوم على جمع املوارد العامة بكفاءة وعدالة .وإعداد موازنة برامج متوسطة األمد
واقعية قائمة على البرامج متوسطة األمد تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية ،وتطبيق نظام إنفاق عام يعمل
بنا ًء على هذه البرامج بكفاءة وفعالية وشفافية تتيح إمكانية املساءلة والرقابة العامة.

املوازنة العامة:

برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية واملنح والقروض
واملتحصالت األخرى لها والنفقات واملدفوعات اخملتلفة.
(قانون املوازنة العامة رقم ( )7لعام  ،1998مادة رقم ())1

موازنة املواطن/ة:

وثيقة مبسطة للموازنة العامة ،تلخص السياسات وتوجهات احلكومة للسنة القادمة معبر عنها باألرقام الواردة في هذه املوازنة ومتكن املواطن
من التعرف على كيفية توزيع النفقات على القطاعات اخملتلفة واملشاريع التطويرية ،واإليرادات احملصلة ومصادرها ،وبذلك يستطيع املواطن متابعة
اإلنفاق احلكومي واالطالع على عجز املوازنة ومستوى الدين العام وتصدر سنويا باملوازاة مع اصدار املوازنة العامة امل ُ َقرَّة واملعتمدة ،التي يتضمن
قانونها نشرها بشكل كامل.

هامة:
مصطلحات ّ

•اإليرادات :تشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح ،وأي إيرادات أخرى حتصل عليها دولة فلسطني.
•إليرادات الضريبية :تشمل الضرائب على الدخل واألرباح والضرائب احمللية على السلع واخلدمات ،وأي ضرائب أخرى قد تفرض من وقت إلى آخر.
•اإليرادات غير الضريبية :تشمل األرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية ،أو املساهمة فيها؛ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
ورسوم التراخيص واملهن والتأمني ،وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات واملصادرات واإليرادات غير الضريبية األخرى.
•املقاصة :هي مجموع اإليرادات التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويتم حتويلها إلى فلسطني بعملة
الشيكل ،وهي تشمل ضريبة الدخل ،وضريبة القيمة املضافة ،والشراء ،وأي ضرائب ورسوم تترتب على التبادل التجاري بني اجلانب االسرائيلي
والضفة والقطاع ،تبعا لبروتوكول باريس االقتصادي.
•النفقات :تشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
•النفقات اجلارية :تشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية
األخرى لدولة فلسطني.
•النفقات التشغيلية «السلع واخلدمات» :هي النفقات الالزمة لتشغيل املؤسسة العامة (كأجور املباني ،الكهرباء ،املياه ،احملروقات  ...الخ)،
وهي جزء من النفقات اجلارية.
•النفقات التحويلية :وهي النفقات التي ترصد في موازنة املؤسسة العامة ،ويستفيد منها طرف ثالث ،كتلك املساعدات التي تقدم عبر
وزارة التنمية االجتماعية لألسر الفقيرة ،ومخصصات أسر الشهداء واجلرحى ،ومخصصات األسرى.
•النفقات الرأسمالية :وتشمل امتالك األصول الرأسمالية (كاملباني ،واألراضي ،واملعدات ،واملركبات  ...الخ) والتحويالت الرأسمالية
للمشاريع ،والنفقات التطويرية األخرى.
•النفقات التطويرية :هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات اجلارية من حيث العمر االفتراضي والعائد من النفقة( .مثل
مشاريع البنية التحتية)
•الدين العام :الرصيد القائم لاللتزامات املالية احلكومية ،غير املسدد واملترتب عليها دفعه تسديدا ً اللتزاماتها.
•الدين العام اخلارجي :االلتزامات املالية املترتب على احلكومة دفعها تسديدا ً لألموال التي اقترضتها من الدول والهيئات واملؤسسات
الدولية اخلارجية مبقتضى القانون.
•الدين العام الداخلي :االلتزامات املالية املترتب على احلكومة دفعها تسديدا ً لألموال التي اقترضتها مبوجب سندات حكومية أو من بنوك
محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى( .قانون الديّن العام رقم ( )24لعام  ،2005مادة رقم ())1

أهم معالم املوازنة العامة :2021
بلغت املوازنة العامة في العام  )19,561( 2021مليون شيكل.
صافي اإليرادات

( )13,579مليون شيكل.

النفقات العامة وصافي اإلقراض

( )19,561مليون شيكل.

املنح واملساعدات اخلارجية (دعم املوازنة العامة وتطويرية)

( )2,298مليون شيكل

الفجوة التمويلية «العجز»

( )3,684مليون شيكل.

الموازنة العامة في العام 2021
( )19,561مليون شيكل

عما كان عليه مطلع العام  ،2020حيث بلغ ما قيمته ( )9,662مليون شيكل.
بلغ الديّن العام مطلع العام  )11,736( ،2021مليون شيكل ،مقارنة ّ
حيث يتوزع الدين العام منذ مطلع العام  2021كما يلي:
•دين داخلي وقدره 7,476 :مليون شيكل.
•دين خارجي وقدره 4,260 :مليون شيكل.

توزيع مخصصات املوازنة العامة  2021املعتمدة على القطاعات:
القطاع

نسبة اخملصص

خدمات اجلمهور العام

23.2%

نسبة اخملصص

القطاع
الشؤون االقتصادية

6.5%

األمن

19.3%

شؤون اإلسكان واجملتمع احمللي

2.8%

التعليم

17.4%

الترفيه والثقافة والدين

2.6%

الصحة

13.0%

النظام العام والسالمة

2.4%

احلماية االجتماعية

12.7%

حماية البيئة

0.1%

تفاصيل بنود املوازنة العامة:

المقاصة
إيرادات
ّ

•املنح واملساعدات اخلارجية تنقسم الى:
1.املنح واملساعدات لدعم املوازنة العامة ( )1,440مليون شيكل.
2.املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية ( )858مليون شيكل.
•مصادر اإليرادات:
1.إجمالي اإليرادات احمللية ( )4,634مليون شيكل.
املقاصة ( )9,320مليون شيكل.
2.إيرادات
ّ

31%
69%

المقاصة
إيرادات
ّ
اإليرادات المحلية

املقاصة حوالي  69%من اجمالي اإليرادات ،في حني تشكل اإليرادات احمللية .31%
حيث تشكل إيرادات
ّ

المقاصة
هيكل إيرادات
ّ
1%

املقاصة:
هيكل إيرادات
ّ
جمارك

45%

ضريبة الدخل

مكوس البترول  -بلو

30%

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة املضافة

24%

مكوس البترول  -بلو

ضريبة الدخل

1%

جمارك

هيكل اإليرادات احمللية:
إيرادات غير ضريبية

30%

ضريبة القيمة املضافة

27%

جمارك

14%

ضريبة الدخل

14%

مكوس

8%

حتصيالت مخصصة

7%

ضريبة االمالك

0.1%

ضريبة االمالك
تحصيالت مخصصة
مكوس

24%

45%

30%

هيكل اإليرادات المحلية
7% 0.1%

30%

8%
14%

ضريبة الدخل
جمارك
ضريبة القيمة المضافة
إيرادات غير ضريبية

27%

14%

تصنيف النفقات:
•النفقات اجلارية 87.8%
•النفقات التطويرية 12.2%

تصنيف النفقات
12.2%

النفقات الجارية
النفقات التطويرية

87.8%

هيكل النفقات العامة:
املوازنة /مليون شيكل

النسبة

البند
تعويضات العاملني «الرواتب واألجور»

8,121

42%

النفقات التحويلية

4,784

24%

استخدام السلع واخلدمات

2,564

13%

النفقات التطويرية

2,392

12%

صافي االقراض

800

4%

دفعات مخصصة

325

2%

فوائد

364

2%

النفقات الرأسمالية

211

1%

19,561

100%

اجملموع
النفقات الرأسمالية
فوائد
دفعات مخصصة
صافي االقراض

هيكل النفقات العامة
42%

1%
2%
2%
4%

24%

12%

النفقات التطويرية
استخدام السلع والخدمات
النفقات التحويلية

13%

تعويضات العاملين "الرواتب واألجور"

بلغت نفقات القطاع االجتماعي  45%من اجمال النفقات في املوازنة العامة للعام 2021
والذي يشمل :التعليم /الصحة /التنمية االجتماعية /العمل  ...الخ

النفقات التطويرية جملموعة من القطاعات الهامة:
نسبة موازنة النفقات التطويرية من املوازنة اخملصصة لكل من ما يلي:
الصحة

10.4%

التعليم

7%

احلماية االجتماعية

3.7%

مؤشرات املوازنة املستجيبة لقضايا النوع االجتماعي:
أوالً:
برنامج التحويالت النقدية )CTP( 2021
والذي تقدم مبوجبه احلكومة مساعدات نقدية لعشرات آالف األسر الفقيرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس ،من خالل وزارة
التنمية االجتماعية:
•عدد االسر املستفيدة  115,683أسرة فلسطينية.
•املوازنة اخملصصة مببلغ  517مليون شيكل.
•تساهم احلكومة بنسبة ( )60%واالحتاد االوروبي (.)40%
•ويتوزع عدد افراد االسر املستفيدة تبعا ً للجنس على النحو التالي:
اجلنس

النسبة

االناث

52%

الذكور

48%

اجملموع

100%

48%

52%

توزيع املوازنة اخملصصة تبعا ً للمنطقة اجلغرافية:
املنطقة

النسبة
24.1 %

الضفة والقدس

75.9 %
100.0%

غزة
اجملموع

75.9%

24.1%

ثانياً:
بلغت املوازنة اخملصصة للمشاريع التطويرية في املناطق املسماة (ج) (  ) 66.5مليون شيكل.
ثالثاً:
بلغ عدد متلقي الرواتب من املوظفني واملوظفات وأسر الشهداء مطلع العام  ،)175,916( 2021بفاتورة رواتب قيمتها ( )636.2مليون شيكل
شهرياً.
النسبة

النسبة من املوازنة اخملصصة

الذكور

74%

72%

االناث

26%

28%

74%

26%

خصص مبلغ ( )800مليون شيكل لصافي اإلقراض ،وهو ما يخصمه اجلانب االسرائيلي من ايرادات املقاصة لتغطية فواتير الكهرباء واملياه والصرف
الصحي املتراكمة على وحدات احلكم احمللي او شركات مزودة للخدمات ،وتضطر وزارة املالية على تسديد تلك الديون ،بسبب عدم التزام الهيئات
احمللية والشركات املزودة للخدمات بدفع تلك املستحقات.

معلومات االتصال بالوزارة:
		
فلسطني  /رام اهلل  /املصايف
+970 2 297 8770

ص .ب795 .

???? ??? +970 2

www.pmof.ps

www.facebook.com/palmof

