
مسودة موازنة المواطن 2022
وزارة الماليـــــة

الرؤية:
املساهمة في استقرار ومنو االقتصاد الوطني للوصول إلى االزدهار من خالل التنمية املستدامة، وتوفير احلياة الكرمية للمواطنني.

الرسالة:
إدارة املال العام بكفاءة وفعالية من خالل تنمية اإليرادات وترشيد النفقات، باالستعانة بأنظمة مالية شفافة ونزيهة، مدعمة بإجراءات رقابية.

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 )7( لعام 1998، مادة رقم )1(

موازنة املواطن:
هي وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص السياسات وتوجهات احلكومة »الوزارة« للسنة القادمة، معبراً عنها باألرقام الواردة في هذه 
املوازنة، ومتكن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات، وتتبع اإلنفاق العام، وميكن للمواطن فهمها ببساطة ويسر، ألنها مبنية 

على ذلك، ببيانات بسيطة ومنظمة، وباالستعانة برسومات، وأشكال، وصور.

مصطلحات مهمة:
اإليرادات: تشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية واملنح، وأي إيرادات أخرى حتصل عليها دولة فلسطني.  ·

اإليرادات 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 يقوم اجلانب اإلسرائيلي 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 إسرائيل 

والضفة والقطاع، تبعاً لبروتوكول باريس االقتصادي.

النفقات: تشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.  ·
تشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية  النفقات اجلارية:   ·

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.

الرأسمالية  والتحويالت  الخ(   ... واملركبات  واملعدات،  واألراضي،  )كاملباني،  الرأسمالية  األصول  امتالك  وتشمل  الرأسمالية:  النفقات   ·
للمشاريع، والنفقات التطويرية األخرى.

هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات اجلارية من حيث العمر االفتراضي والعائد من النفقة. )مثل  النفقات التطويرية:   ·
مشاريع البنية التحتية(.

الدين العام: الرصيد القائم لاللتزامات املالية احلكومية، غير املسدد واملترتب عليها دفعات تسديداً اللتزاماتها.  ·
الدول والهيئات واملؤسسات  التي اقترضتها من  لألموال  املترتب على احلكومة دفعها تسديداً  املالية  العام اخلارجي: االلتزامات  الدين   ·

الدولية اخلارجية مبقتضى القانون.

الدين العام الداخلي: االلتزامات املالية املترتب على احلكومة دفعها تسديداً لألموال التي اقترضتها مبوجب سندات حكومية، أو من بنوك   ·
محلية، أو مؤسسات مالية محلية أخرى.

قانون الديّن العام رقم )24( لعام 2005، مادة رقم )1(



أهم معالم املوازنة العامة 2022:

بلغت املوازنة العامة في العام 2022 )19,067( مليون شيكل.

)15,457( مليون شيكل.صافي اإليرادات

)19,067( مليون شيكل.النفقات العامة وصافي اإلقراض 

)1,782( مليون شيكلاملنح واملساعدات اخلارجية )دعم املوازنة العامة وتطويرية(

)1,828( مليون شيكل.الفجوة التمويلية “العجز” 

بلغ الديّن العام مطلع العام 2022 )11,993( مليون شيكل، في حني كان الديّن العام مطلع العام 2021، )11,736( مليون شيكل.

وقد توزع الديّن العام مطلع العام 2022 إلى:
7,880 مليون شيكل.	  دين داخلي وقدره: 
4,113 مليون شيكل.	  دين خارجي وقدره: 

أهم قطاعات املوازنة العامة 2022، ونسب اخملصصات املعتمدة لها:

نسبة اخملصصالقطاع

11.6%خدمات اجلمهور العام

20.1%األمن

19.5%التعليم

12.9%الصحة

20.4%احلماية االجتماعية

6.8%الشؤون االقتصادية

3.2%شؤون اإلسكان واجملتمع احمللي

2.9%الترفيه والثقافة والدين

2.6%النظام العام والسالمة

100%اجملموع

تفاصيل بنود املوازنة العامة:

املنح واملساعدات اخلارجية تنقسم الى:  ·
املنح واملساعدات لدعم املوازنة العامة )810( ماليني شيكل.  .1

املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية )972( مليون شيكل.  .2

مصادر اإليرادات:  ·
إجمالي اإليرادات احمللية )5,554( مليون شيكل.  .1
اجمالي إيرادات املقاّصة )9,903( ماليني شيكل.  .2

حيث تشكل إيرادات املقاّصة حوالي 64% من اجمالي اإليرادات، في حني تشكل اإليرادات احمللية %36.

هيكل إيرادات املقاّصة:

49%جمارك

28%مكوس البترول - بلو

22%ضريبة القيمة املضافة

1%ضريبة الدخل

هيكل اإليرادات احمللية،

26%إيرادات غير ضريبية 

24%ضريبة القيمة املضافة

20%جمارك

14%ضريبة الدخل

7%مكوس

9%حتصيالت مخصصة

0.03%ضريبة االمالك

الموازنة العامة في العام 2022
  )19,067(  مليون شيكل

ضريبة القيمة املضافة %22

ضريبة الدخل %1

جمارك %49

مكوس البترول بلو %28

هيكل إيرادات المقاصة

%0.03 

%26 

ضريبة االمالك

جمارك

ايرادات غير ضريبية

ضريبة الدخل

ضريبة القيمة املضافة

مكوس

حتصيالت مخصصة
%24%20 

%14

%7 

%9 

هيكل اإليرادات المحلية



هيكل النفقات العامة:

النسبةاملوازنة/ مليون شيكلالبند

43%8,272تعويضات العاملني “الرواتب واألجور”

20%3,779النفقات التحويلية

13%2,394استخدام السلع واخلدمات

13%2,471النفقات التطويرية

5%957صافي االقراض

3%491دفعات مخصصة

3%487فوائد

1%217النفقات الرأسمالية

100%19,068اجملموع

بلغت نسبة القطاع االجتماعي حوالي 46% من إجمالي النفقات في املوازنة العامة 2022
والذي يشمل: التعليم/ الصحة/ التنمية االجتماعية/ العمل .....

تصل موازنة املشاريع التطويرية لعام 2022 لقطاع التعليم بتمويل اخلزينة إلى 164 مليون شيكل. تشمل بعض املشاريع التطويرية ما يلي:

بناء وتشطيب وصيانة املباني التعليمية جلامعة القدس املفتوحة فرع رام اهلل، وطولكرم، وجنني، وطوباس.  ·
مشروع بناء وجتهيز وتأثيث 590 غرفة صفية حتى نهاية العام 2023.  ·

بناء وتشطيب مبنى اخلدمات الطالبية في جامعة نابلس للتعليم املهني والتقني.  ·
إنشاء مبنى املدرسة الوطنية لإلدارة.  ·

صيانة األبنية املدرسية ومرافقها في الضفة والقدس لغاية العام 2023.  ·
دعم التعليم في منطقة أريحا واألغوار.  ·

دعم مدارس القدس الشريف ومناطق )ج(.  ·

ُخصص للموازنة التطويرية لوزارة الصحة في موازنة 2022 حوالي 65 مليون دوالر )47 مليون دوالر بتمويل اخلزينة العامة و18 مليون دوالر 
متويل مانحني(. ومن املشاريع التطويرية: 

مشروع بناء وجتهيز أقسام احلضانة في املستشفيات احلكومية.  ·
مشروع بناء وجتهيز تخصصات جديدة متعددة في املستشفيات احلكومية.  ·

بناء وتشطيب مستشفى الشهيد سعد صايل التخصصي.  ·
بناء وتشطيب ثالثة طوابق فوق الكلية اجلديدة في مجمع فلسطني الطبي.  ·

بناء وجتهيز مركز صحي في أم الشرايط في البيرة.  ·
توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات في محافظة سلفيت.  ·

تبلغ ميزانية املشاريع التطويرية لعام 2022 للحماية االجتماعية واحلد من الفقر بتمويل من اخلزينة والتمويل األجنبي 103 ماليني شيكل، 
وهذه املشاريع هي:

مشروع برنامج األغذية العاملي.  ·
إنشاء مجمع للخدمات االجتماعية في محافظة قلقيلية.  ·

تأهيل وتعبيد املداخل لألشخاص من ذوي اإلعاقة في بيت فجار - بيت حلم.  ·

مؤشرات املوازنة املستجيبة لقضايا النوع االجتماعي:

أوالً: برنامج التحويالت النقدية 2022
تقدم احلكومة مبوجب هذا البرنامج مساعدات نقدية لعشرات آالف األسر الفقيرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس، من 

خالل وزارة التنمية االجتماعية

عدد االسر املستفيدة 125,000 أسرة فلسطينية.  ·
املوازنة اخملصصة 489.3 مليون شيكل.  ·

يتوزع املستفيدون من البرنامج من حيث اجلنس إلى: )42%( إناث و )58%( ذكور.  ·

توزيع املوازنة اخملصصة تبعاً للمنطقة اجلغرافية:

النسبةاملنطقة

77%قطاع غزة

23%الضفة الغربية مبا فيها القدس

100.0%اجملموع

%43 

%20 

%13 

%13 

%5 
%3 

 %1 %3 

فوائد

النفقات الرأسمالية

استخدام السلع واخلدمات

تعويضات العاملني

النفقات التطويرية

النفقات التحويلية

صافي األقراض

دفعات مخصصة

هيكل النفقات العامة

23%77%

عدد األسر املتوقعة التي ترأسها نساء )52,500(٫  ·



ثانياً: تبلغ موازنة املشاريع التطويرية لعام 2022 لدعم املنطقة )ج( بتمويل من اخلزينة والتمويل األجنبي 144 مليون شيكل:
مشروع خللق فرص عمل مستدامة للعمال لتحل محل وظائفهم في مستوطنات غور األردن.  ·

دعم صمود سكان البلدة القدمية واملناطق املهمشة.  ·
تركيب األلواح الشمسية في منطقة الوادي.  ·

برنامج التنمية الريفية في منطقة وادي األردن )ج(  ·

ثالثاً: مشروع احلماية االجتماعية الطارئة ملواجهة جائحة كورونا )كوفيد-19( للضفة الغربية وقطاع غزة.
مت البدء في مشروع احلماية االجتماعية في بداية العام 2020 ويستمر لغاية 2024, بقيمة اجمالية مبا يقارب )39,422,990( دوالر.

الهدف للمشروع: توفير الدعم النقدي وفرص عمل قصيرة األمد للفئات الضعيفة واألسر األشد فقراً واملهمشة واملتضررة من الصدمات   ·
والكوارث واألزمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يتكون هذا املشروع من مكونني رئيسيني:  ·
   .CTP املكون األول: حتويالت نقدية للمستفيدين من برنامج  .1

املكون الثاني: املال مقابل العمل )CASH FOR WORK( الضفة الغربية 11,128,202 دوالراً لعام 2022.  .2
الهدف األساسي من هذا املشروع: توفير فرص عمل مؤقتة قصيرة األمد )6 أشهر( عمل من خالل 19 منظمة غير حكومية.  ·

النقدية  التحويالت  برنامج  من  املستفيدين  من   %20 النساء،  من   %50 منهم،  مستفيداً   )3,940( املشروع  هذا  من  املستفيدين  عدد  يبلغ   ·
املسجلني لدى وزارة التنمية االجتماعية، والنسبة املتبقية من الفئات املهمشة األخرى.

رابعاً: بلغت فاتورة الرواتب للموظفني واملوظفات والفئات املستفيدة مطلع العام 2022 )682.7( مليون شيكل شهرياً، موزعة تبعاً للجنس 
على النحو التالي:

النسبة من املوازنة اخملصصةالنسبةاجلنس

71%67%الذكور

29%33%اإلناث

اإلنفاق على قطاع غزة:

تتراوح نسبة اإلنفاق احلكومي لصالح قطاع غزة بني 40%-35% سنوياً من إجمالي املوازنة.  ·
تقدر التكلفة اإلجمالية خالل العام 2022 بـ 1.9 مليار دوالر.  ·

أهم املشاريع التطويرية اخملصصة لقطاع غزة:  ·
مشروع حتسني اخلدمات الصحية في مجمع ناصر الطبي.  ·

توفير معدات ومستلزمات طبية للمحافظات اجلنوبية.  ·
مشروع كلية فلسطني للتمريض- غزة.  ·

تعزيز قطاع اإلسكان- قطاع غزة.  ·
تطوير خدمات املياه واألعمال املصاحبة لألمن املائي.  ·

مشروع االستدامة ملياه الصرف الصحي- غزة.  ·
أعمال إنشاء معبر كرم أبو سالم.  ·

تطوير معبر بيت حانون )إيرز( في اجلانب الفلسطيني.  ·

%33 %67

مراحل اإلعداد واملصادقة على قانون املوازنة العامة

اإلقراض،  لصافي  شيكل  مليون   )957( مبلغ  خصص 
وهو ما يخصمه اجلانب االسرائيلي من إيرادات املقاصة 
الصحي  والصرف  واملياه  الكهرباء  فواتير  لتغطية 
مزودة  شركات  أو  احمللي،  احلكم  وحدات  على  املتراكمة 
للخدمات، وتضطر وزارة املالية إلى تسديد تلك الديون 
املزودة  والشركات  احمللية  الهيئات  التزام  عدم  بسبب 

للخدمات بدفع تلك املستحقات.

للتواصل مع وزارة املالية:

www.facebook.com/palmof www.pmof.ps

+970 2 ??? ???? +970 2 297 8770

ص. ب. 795 املصايف - رام اهلل – فلسطني 

عملية املوازنة

مراحل اإلعداد 
والمصادقة على 
قانون الموازنة 

العامة

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

جولة  إجـــراء  يتم 
توقعات  مــن  أولـــى 
من  الكلي  االقتصاد 
في  املالية  وزارة  قبل 
الربيع   فصل  بداية 
لــتــوقــع اإليــــرادات 
بناء  املقبل  للعام 
ــات  ــع ــوق عـــلـــى ت
االقتصادي  النمو 
الكلية  واملــؤشــرات 

األخرى

تُصدر وزارة املالية بالغ 
في  األول  اجلزء  املوازنة 
حيث  الربيع،  بداية 
ــوجــه هـــذا الــبــالغ  ي
مراكز  إلى  تعليمات 
في  للبدء  املسؤولية 
ملــوازنــة  التخطيط 
ــة  ــادم ــق ــة ال ــن ــس ال
الغايات  حيث  ــن  م

واألهداف واخملرجات

من  ثانية  جولة  ــراء  إج يتم 
من  الكلي  االقتصاد  توقعات 
بداية  في  املالية  وزارة  قبل 
التوقعات  ملراجعة  الصيف  

األولى لإليرادات للعام املقبل

الوزراء في نهاية  يقوم مجلس 
املوازنة  قانون  مبراجعة  العام 
إلى  وإرساله  وإقــراره  السنوي 

مكتب الرئيس

يتم إجراء جولة ثالثة من توقعات 
وزارة  قبل  من  الكلي  االقتصاد 
املالية في نهاية اخلريف ملراجعة 
التوقعات الثانية لإليرادات للعام 

املقبل

الرئيس  مكتب  يُــصــدر 
السنوية  املوازنة  قانون 

في نهاية العام

املسؤولية  مراكز  تُقدم 
ملوازنة  األولــى  خططها 
نهاية  في  القادمة  السنة 

فصل الربيع

بتحليل  املالية  وزارة  تقوم 
وعقد  املوازنة  وثائق  جميع 
مراكز  مع  استماع  جلسات 
األكبر  اإلنفاق  ذات  املسؤولية 
ثم  الشتاء،  فصل  بداية  في 
يتم في النهاية عرض مشروع 
على  السنوية  املوازنة  قانون 

مجلس الوزراء

بتقدمي  املسؤولية  مراكز  تقوم 
النهائية  املوازنة  إعداد  وثائق 
بداية  ــي  ف ــادم  ــق ال للعام 
تشمل  حيث  اخلريف.  فصل 
واخملرجات  واألهــداف  الغايات 
تكلفتها  حساب  يتم  التي 
مركز  موازنة  أسقف  ضمن 

املسؤولية

اجلزء  املوازنة  بالغ  املالية  وزارة  تصدر 
الثاني في بداية فصل الصيف، حيث 
يوجه هذا البالغ تعليمات إلى مراكز 
للعام  خططها  ملراجعة  املسؤولية 
املقبل بناء على أسقف موازنة الوزارة 

احملددة لكل مسؤولية

كانون الثاني


