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لمراكز المسؤولية ذات العالقة
بالقطاع االجتماعي 
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سنة اإلصدار

وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التنمية االجتماعية

وزارة الصحة



وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التنمية االجتماعية بما يشمل مؤسسة اسر الشهداء

التقرير النصف سنوي لإلنفاق الفعلي المقارن
2019-2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي

تبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع 
االجتماعي "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التنمية االجتماعية بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء" (2,545.3) مليون شيكل، 
من أصل (6,440.4) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول للموازنة العامة 2020، أي ما نسبته (%39.5) من اجمالي النفقات1.

العالقة  المسؤولية ذات  المخصص لمراكز  الفعلي  بلغ اإلنفاق  المالية، فقد  الصادر عن وزارة   2019 للعام  السنوي  النصف  الفعلي  لتقرير اإلنفاق  وتبعًا 
بالقطاع االجتماعي "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التنمية االجتماعية بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء" (2,734.8) مليون 
شيكل، من أصل (7,068.3) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول الموازنة العامة 2019، أي ما نسبته (%38.7) من اجمالي 

النفقات2.

وُيظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لإلنفاق الفعلي النصف سنوي
المقارن 2020-2019 لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي:

الوزارة

التربية والتعليم3 + التعليم العالي4  

الصحة

التنمية االجتماعية

المجموع

اإلنفاق الفعلي خالل نصف
العام 2019/ بالمليون شيكل

1,402.52

821.75

510.50

2,734.77

اإلنفاق الفعلي خالل نصف
العام 2020/ بالمليون شيكل

1,387.06

659.37

498.91

2,545.34

نسبة التنفيذ بين
2020/2019

98.9%

80.2%

97.7%

93.1%

جدول يوضح بيانات مقارنة لإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي 

شكل يظهر بيانات مقارنة لإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة

بالقطاع االجتماعي مع اجمالي النفقات الفعلية/ بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

التربية والتعليم + التعليم العالي  

الصحة

التنمية االجتماعية

1,402.52
1,387.06

821.75
659.37

510.50
498.91

1.   تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 10 آب 2020، جدول رقم (5ب). 

2.   تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 24 تموز 2019، جدول رقم (5ب).
3.   في العام 2019، كانت وزارة التربية والتعليم العالي تضم كل من التعليم العام والتعليم العالي، وهذه األرقام تشمل الوزارة بشكلها الشامل.

4.   في العام 2020 تم فصل وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارتين، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه األرقام تشمل مجموع االنفاق على الوزارتين.



البند

اجمالي النفقات 

الوزارات الثالث ”التعليم، الصحة، التنمية“

اإلنفاق الفعلي في
النصف األول 2019

بالمليون شيكل

7,068.3

2,734.77

اإلنفاق الفعلي في
 النصف األول 2020

بالمليون شيكل

6,440.40

2,545.34

نسبة االنفاق

 

91.1%

93.1%

جدول يظهر بيانات مقارنة لإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي

 مع اجمالي النفقات الفعلية ونسبة االنفاق

شكل يظهر بيانات مقارنة لإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة

بالقطاع االجتماعي مع اجمالي النفقات الفعلية/ بالمليون شيكل

بيانات مقارنة لنسبة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي

المقارن 2019 - 2020 لمراكز المسؤولية ذات العالقة

بالقطاع االجتماعي مع اجمالي النفقات الفعلية

مالحظات هامة:
العام  نصف  االجتماعي خالل  بالقطاع  العالقة  ذات  المسؤولية  مراكز  على  الحكومي  اإلنفاق  أن مجموع  الرغم من  على 
2020، كان أقل منه في نصف العام 2019، إال أن نسبة اإلنفاق على مراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي 

ارتفعت في نصف العام 2020 مقارنة بنصف العام 2019، من (%38.7) من إجمالي النفقات الى (39.5%).

بلغ اجمالي اإلنفاق الحكومي في النصف األول من العام 2020 ما نسبته (%91.1) من اإلنفاق المتحقق خالل النصف األول 
2019، في حين بلغت نسبة اإلنفاق المتحقق لمراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي في النصف  من العام 

األول من العام 2020 ما نسبته (%93.1) من اإلنفاق المتحقق خالل النصف األول من العام 2019.

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

7,068.3

6,440.40

2,734.77

2,545.34

اجمالي النفقات 

الوزارات الثالث
”التعليم، الصحة، التنمية“

الوزارات الثالث
”التعليم، الصحة، التنمية“

اجمالي النفقات  93.1%
91.1%



تفاصيل اإلنفاق المقارن
على مراكز المسؤولية ذات العالقة بالقطاع االجتماعي

أوًال: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
تبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (1,330.2) 
مليون شيكل، في حين بلغ اإلنفاق الفعلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (56.8) مليون شيكل، أي ما مجموعه (1,387.1) مليون شيكل لكلتا 
الوزارتين، من أصل (6,440.4) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول للموازنة العامة 2020، أي ما نسبته (%21.5) من 

اجمالي النفقات5.

وتبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2019 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم العالي 
(1,402.5) مليون شيكل، من أصل (7,068.3) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول الموازنة العامة 2019، أي ما نسبته 

(%19.8) من اجمالي النفقات6.

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن لوزارة التربية والتعليم العالي 2019 وكل من مجموع

(وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 2020 /بالشيكل

البند

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

المجموع

االنفاق الفعلي 2019/بالشيكل

1,124,165,000

38,861,000

87,441,000

14,275,000

55,000

137,726,000

1,402,523,000

االنفاق الفعلي 2020/ بالشيكل

1,105,167,000

109,897,000

80,353,000

7,220,000

3,000

84,417,000

1,387,057,000

نسبة التنفيذ بين 2020/2019

98.31%

282.80%

91.89%

50.58%

5.45%

61.29%

98.90%

اإلنفاق الفعلي 2020 بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019 بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

5.   تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 10 آب 2020، جدول رقم (5ب)
6.   تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 24 تموز 2019، جدول رقم (5ب)

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن لوزارة التربية والتعليم العالي 2019
وكل من مجموع (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 2020

تبعا للبنود /بالمليون شيكل

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

سنوي  النصف  الفعلي  اإلنفاق  مقارنة 
العالي  والتعليم  التربية  لوزارة  المقارن 
التربية  (وزارة  مجموع  من  وكل   2019
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم 

العلمي) 2020 /بالمليون شيكل

1,124.2

38.9

87.4

14.3

0.1

137.7

1,105.2

109.9

80.4

7.2

0.0

84.4

1,387.1
1,402.52



تحليل أرقام اإلنفاق الفعلي النصف سنوي
المقارن لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي:

من أجل المقارنة الدقيقة ما بين االنفاق الفعلي المتحقق في النصف األول من العام 2019، واإلنفاق الفعلي المتحقق في النصف األول من العام 
2020، كانت وزارة التربية والتعليم العالي في العام 2019، تضم كل من التعليم العام والتعليم العالي، وبعد تشكيل الحكومة الثامنة عشر عام 2019، 
تم فصل الوزارة إلى وزارتين (التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي) وتم انفاذ ذلك في موازنة العام 2020، لذا تمت مقارنة اإلنفاق الفعلي 

النصف سنوي المقارن لوزارة التربية والتعليم العالي 2019 وكل من مجموع (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 2020.

أوًال: اإلنفاق الفعلي النصف سنوي لكل من (وزارة التربية والتعليم 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) في العام 2020، كان أقل بقليل من 
في  اإلنفاق   (98.9%) احصائيًا  دالة  غير  وبنسبة   ،2019 الفعلي  اإلنفاق 
النصف األول من العام 2020، مقارنة بالنصف األول من العام 2019، في 
حين أن نسبة اإلنفاق الفعلي في النصف األول من العام 2020 من اجمالي 
من  ارتفعت  حيث   ،2019 العام  في  منها  أعلى  كانت  العامة،  النفقات 

(%19.8) إلى (21.5%).

ثانيًا: على الرغم من فصل واستقاللية وزارة التعليم العالي والبحث 
من   (0.88%) نسبة  سوى  تشّكل  لم  أنها  إال   ،2020 موازنة  في  العلمي 
اجمالي النفقات العامة في النصف األول من العام 2020، ومبلغ (56,8) 
وزارة  اإلنفاق على  بنود  لكافة  عام،  مليون شيكل فقط على مدار نصف 

التعليم العالي والبحث العلمي.

ثالثًا: تشكل الرواتب واألجور المبنى األكبر من موازنة وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي، حيث بلغت نسبة االنفاق على البند الرواتب 
واألجور وبند المساهمات االجتماعية المرتبطة به "تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين)" (87.6%).

رابعًا: اإلنفاق الفعلي على بند الرواتب واألجور كان متقاربًا في النصف األول من العام 2019 مقارنة في النصف األول من العام 2020، في 
حين أن اإلنفاق الفعلي على بند المساهمات االجتماعية وهي "في النصف األول من العام 2020، كان مرتفعًا عما كان عليه في النصف األول من 

العام 2019، وسبب ذلك دفع وزارة المالية الستحقاقات المساهمات االجتماعية.

خامسًا: اإلنفاق على النفقات الرأسمالية انخفض في النصف األول من العام 2020، علمًا أن النفقات الرأسمالية ال تشكل إال نسبة ضئيلة 
جدًا من نفقات وزارة التربية والتعليم.

سادسًا: النفقات التحويلية والتي تشمل منح الجامعات الفلسطينية، انخفضت من (14.3) مليون شيكل، في النصف األول من العام 
2019، إلى (7.2) مليون شيكل في النصف األول من العام 2020، أي أن اإلنفاق المتحقق في النصف األول من العام 2020 كان بنسبة (50.6%) 

فقط منه في النصف األول من العام 2019.

سابعًا: النفقات التطويرية انخفضت في النصف األول من العام 2020، عّما كانت عليه في النصف األول من 2019، من (137.7) مليون 
شيكل إلى (84.5) مليون شيكل.

االنفاق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
النصف األول 2020/ مليون شيكل
اجمالي النفقات في النصف األول

 2020/ مليون شيكل

من  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  على  اإلنفاق 
العام  من  األول  النصف  في  العامة  النفقات  اجمالي 

2020/ بالمليون شيكل

56.8

6440.4



الخزينة  خالل  من  الفعلي  لإلنفاق  هي  أعاله  الواردة  األرقام 
ذات  النفقات  فإنه ال يشمل  المالية  وزارة  لتقارير  وتبعًا  العامة، 
التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الممولة باتفاقيات ثنائية 

اإلنفاق الفعلي 2020مباشرة بين وزارة الصحة والشركاء.
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

ثانيًا: وزارة الصحة
تبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (659.4) مليون 
(%10.2) من  2020، أي ما نسبته  العامة  النصف األول للموازنة  الفعلية في  للنفقات  الكلي  (6,440.4) مليون شيكل االجمالي  شيكل، من أصل 

اجمالي النفقات7.

وتبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2019 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (821.7) مليون 
(%11.6) من  2019، أي ما نسبته  العامة  الموازنة  النصف األول  الفعلية في  للنفقات  الكلي  (7,068.3) مليون شيكل االجمالي  شيكل، من أصل 

اجمالي النفقات8.

وُيظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبنود اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لوزارة الصحة:

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لوزارة الصحة /بالشيكل

البند

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

المجموع

اإلنفاق الفعلي 2019/بالشيكل

331,266,000

10,417,000

445,755,000

0

4,696,000

29,615,000

821,749,000

اإلنفاق الفعلي 2020/ بالشيكل

332,845,000

30,553,000

254,726,000

0

20,857,000

20,393,000

659,374,000

نسبة التنفيذ بين 2020/2019

100.48%

293.30%

57.14%

0.00%

444.14%

68.86%

80.24%

7.     تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 10 آب 2020، جدول رقم (5ب).
8.     تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 24 تموز 2019، جدول رقم (5ب).

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي
المقارن 2019 - 2020

لوزارة الصحة /بالمليون شيكل

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 
لوزارة الصحة تبعًا للبنود /بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

10.4
30.6

0.0
0.0

4.7

29.6

20.9

20.4

331.3

445.8
254.7

332.8

659.4

821.7



تحليل أرقام اإلنفاق الفعلي
النصف سنوي المقارن:

العام  في  الصحة  لوزارة  سنوي  النصف  الفعلي  اإلنفاق  أوًال: 
2020، كان أقل من اإلنفاق الفعلي 2019، وبنسبة دالة احصائيا (20%)، 
وبمبلغ وصل إلى (162.4) مليون شيكل، كما أن نسبة اإلنفاق الفعلي 
كانت  العامة،  النفقات  اجمالي  2020 من  العام  األول من  النصف  في 

أقل منها في العام 2019، حيث انخفضت من (%11.6) الى (10.2%)

"السلع  بند  في  كان  الفعلي  اإلنفاق  في  االنخفاض  ثانيًا: 
والخدمات" حيث بلغ في النصف األول من العام 2019 (445.8) مليون 
شيكل، وانخفض في النصف األول من العام 2020 الى (254.7) مليون 
شيكل، أي أن اإلنفاق في 2020 كان (%57.14) عّما كان عليه في ذات 
السبب  ويعود  شيكل.  مليون   (191) وبفارق   ،2019 العام  من  الفترة 
تشكل  التي  الطبية،  التحويالت  تكلفة  انخفاض  إلى  ذلك  في  الرئيس 
وما  كورونا  جائحة  بسبب  والخدمات"  "السلع  بند  من  الرئيس  المبنى 

رافقها من اغالقات، وحالة طوارئ، إضافة الى وقف التنسيق األمني.

ثالثًا: اإلنفاق الفعلي على بند الرواتب واألجور كان متقاربًا، في حين أن اإلنفاق الفعلي على بند المساهمات االجتماعية وهي " تمثل مساهمة 
الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين)" في النصف األول من العام 2020، كان مرتفعًا عما كان عليه في النصف األول من 

العام 2019، وسبب ذلك دفع وزارة المالية الستحقاقات المساهمات االجتماعية.

رابعًا: اإلنفاق على النفقات الرأسمالية ارتفع في النصف األول من العام 2020، ليبلغ (20.9) مليون شيكل، في حين كان في ذات الفترة من 
العام 2019 مبلغ (4.7) مليون شيكل.

خامسًا: النفقات التطويرية انخفضت في النصف األول من العام 2020، عّما كانت عليه في النصف األول من 2019، وبشكل طفيف من 
(29.6) مليون شيكل الى (20.4) مليون شيكل.

اإلنفاق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
النصف األول 2020/ مليون شيكل
اجمالي النفقات في النصف األول

 2020/ مليون شيكل

254.7

445.8

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019-2020
لوزارة الصحة لبند السلع والخدمات /بالمليون شيكل



ثالثًا: وزارة التنمية االجتماعية
تبعًا لتقرير اإلنفاق الفعلي النصف السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ اإلنفاق الفعلي المخصص لوزارة التنمية االجتماعية (498.9) 
مليون شيكل، من أصل (6,440.4) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول للموازنة العامة 2020، أي ما نسبته (%7.7) من 

اجمالي النفقات9.
االجتماعية  التنمية  لوزارة  المخصص  الفعلي  اإلنفاق  بلغ  المالية، فقد  وزارة  الصادر عن   2019 للعام  السنوي  النصف  الفعلي  اإلنفاق  لتقرير  وتبعًا 
(510.5) مليون شيكل، من أصل (7,068.3) مليون شيكل االجمالي الكلي للنفقات الفعلية في النصف األول الموازنة العامة 2019، أي ما نسبته 

(%7.2) من اجمالي النفقات10.

وُيظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبنود لإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لوزارة التنمية االجتماعية:

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020 لوزارة التنمية االجتماعية /بالشيكل

البند

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

المجموع

اإلنفاق الفعلي 2019/بالشيكل

24,196,000

2,240,000

2,723,000

478,180,000

520,000

2,637,000

510,496,000

اإلنفاق الفعلي 2020/ بالشيكل

24,583,000

2,695,000

2,898,000

466,738,000

22,000

1,975,000

498,911,000

نسبة التنفيذ بين 2020/2019

101.60%

120.31%

106.43%

97.61%

4.23%

74.90%

97.73%

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي
المقارن 2019 - 2020 لوزارة التنمية

االجتماعية /بالمليون شيكل

مقارنة اإلنفاق الفعلي النصف سنوي المقارن 2019 - 2020
لوزارة التنمية االجتماعية تبعا للبنود /بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2020
بالمليون شيكل

اإلنفاق الفعلي 2019
بالمليون شيكل

الرواتب واألجور

مساهمات اجتماعية

السلع والخدمات

النفقات التحويلية

النفقات الرأسمالية

النفقات التطويرية

2.2
2.7

2.7
2.9

0.5

2.6

0.02

2.0

24.2
24.6

478.2
466.7

9.      تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 10 آب 2020، جدول رقم (5ب).
10.    تقرير اإلنفاق الفعلي للتراكمي لشهر حزيران 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 24 تموز 2019، جدول رقم (5ب)

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

والشركاء.

498.91

510.50



أوًال: اإلنفاق الفعلي النصف سنوي لوزارة التنمية االجتماعية في العام 2020، كان أقل بقليل من اإلنفاق الفعلي 2019، وبنسبة غير دالة 
احصائيا (%97.73) من اإلنفاق المتحقق في النصف األول من 2019، في حين أن نسبة اإلنفاق الفعلي في النصف األول من العام 2020 من 

اجمالي النفقات العامة، كانت أعلى بقليل منها في العام 2019، حيث ارتفعت من (%7.2) في 2019 إلى (%7.7) في 2020.

ثانيًا: اإلنفاق األكبر في وزارة التنمية االجتماعية كان على بند "النفقات التحويلية"، وهي النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في 
المجتمع من خالل مؤسسة عامة ویستفید منها طرف ثالث (مثل دفعات مساعدة الفقراء، وأهالي الشهداء)، حيث بلغت في النصف األول من 
العام 2020 (466.7) مليون شيكل، أي ما نسبته (%93.6) من اجمالي نفقات وزارة التنمية االجتماعية، في حين كان اإلنفاق الفعلي على ذات البند 

في النصف األول من العام 2019 أعلى بقليل وبلغ (478.2) مليون شيكل، أي ما نسبته (%93.7) من اجمالي نفقات وزارة التنمية االجتماعية

تمثل   " االجتماعية وهي  المساهمات  بند  على  الفعلي  اإلنفاق  أن  حين  متقاربًا، في  كان  واألجور  الرواتب  بند  على  الفعلي  اإلنفاق  ثالثًا: 
مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين)" في النصف األول من العام 2020، كان مرتفعًا عما كان عليه في النصف 

األول من العام 2019، وسبب ذلك دفع وزارة المالية الستحقاقات المساهمات االجتماعية.

رابعًا: اإلنفاق على النفقات الرأسمالية انخفض في النصف األول من العام 2020، علمًا أن النفقات الرأسمالية ال تشكل إال نسبة ضئيلة جدًا 
من نفقات وزارة التنمية االجتماعية.

تحليل أرقام اإلنفاق الفعلي
النصف سنوي المقارن لوزارة التنمية االجتماعية:

األرقام الواردة أعاله هي لإلنفاق الفعلي المتحقق في النصف األول من العام 2019 والعام 2020، وتبعًا للتقارير الصادرة 
عن وزارة المالية، وال يشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الُممولة باتفاقيات ثنائية مباشرة بين الوزارات 

المستهدفة والشركاء.

التربية والتعليم العالي ومن اإلنفاق الفعلي عليها، في حين  الرواتب واألجور على النسبة األكبر من موازنة وزارة  تستحوذ 
تستحوذ النفقات التشغيلية على النسبة األكبر من موازنة وزارة الصحة ومن اإلنفاق الفعلي عليها (تشمل التحويالت الطبية 
وشراء األدوية)، وتستحوذ النفقات التحويلية على النسبة األكبر من موازنة وزارة التنمية االجتماعية ومن اإلنفاق الفعلي 

عليها (تشمل رواتب ومخصصات أسر الشهداء واألسر الفقيرة).

مالحظات هامة

النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.

النفقات الجارية: تشمل الرواتب واألجور والمساهمات االجتماعية والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارة.

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)، وهي جزء من النفقات الجارية، وتشمل في وزارة الصحة التحويالت الطبية وشراء االدوية.

النفقات التحويلية: النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في المجتمع من خالل مؤسسة عامة ویستفید منها 
طرف ثالث (مثل دفعات لمساعدة الفقراء، وعائالت الشهداء)

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.

مصطلحات هامة:


