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تبعاً لتق�ير اإلنفاق الفع�� نصف السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ
اإلنفاق الفع�� المخصص لوزارة الت�بية والتعليم (1,559.4) مليون شيكل، من أصل
(7,491.4) مليون شيكل اإلجما�� الك�� للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة

للعام 2021، أي ما نسبته (20.8%) من إجما�� النفقات.
 [1]

 [2]

التقریر نصف السنوي للإنفاق الفعلي

المقارن لوزارة التربیة والتعلیم

 

 

 2021-2020 

وُيظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبنود اإلنفاق الفعلي نصف
السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة الت�بية والتعليم / بالمليون شيكل:

 

البند 
الإنفاق الفعلي 2020

/ بالملیون شیکل

الإنفاق الفعلي 2021

/ بالملیون شیکل

النسبة بین

2020/2021 

  
 الرواتب واألجور

 مساهمات اجتماعية
السلع والخدمات

 
 

النفقات التحويلية
 
 

النفقات الرأسمالية
 
 

النفقات التطوي�ية
 

 
1,066.7 
106.1 
77.5 
0.0 
0.0 
80.0

 
1,255.8 
125.8 
129.3 
0.0 
0.0 
48.6

 
1,330.2

 
%117.7 
%118.6 
%166.9

 
%0.0 
%0.0

%60.7
 

 
1,559.4%117.2

 
المجموع

[1] تق�ير اإلنفاق الفع�� التراكمي لشهر ح�يران 2021، الصادر عن وزارة المالية بتا�يخ 25 تموز 2021، جدول رقم (5 ب)
[2] تق�ير اإلنفاق الفع�� التراكمي لشهر ح�يران 2020، الصادر عن وزارة المالية بتا�يخ 11 آب 2020، جدول رقم (5 ب)

وتبعاً لتق�ير اإلنفاق الفع�� نصف السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ
اإلنفاق الفع�� المخصص لوزارة الت�بية والتعليم (1,330.2) مليون شيكل، من أصل
(6,445.8) مليون شيكل اإلجما�� الك�� للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة

للعام 2020، أي ما نسبته (20.6%) من إجما�� النفقات.



مقارنة الإنفاق الفعلي نصف السنوي

المقارن 2020-2021 لوزارة التربیة والتعلیم/

بالملیون شیکل

 

نسبة الإنفاق الفعلي نصف السنوي المقارن

علی وزارة التربیة والتعلیم من إجمالي

النفقات العامة 2020/2021

الانفاق الفعلي

2021 

1,559.4

الانفاق الفعلي1,330.2

2020 

1,066.7

1,255.8

مقارنة الإنفاق الفعلي نصف السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة

التربیة والتعلیم تبعاً للبنود/ بالملیون شیکل
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األرقام الواردة أعاله هي لإلنفاق الفع�� من خالل الخ�ينة العامة، وتبعاً لتقا�ير وزارة المالية ضمن
تقا�يرها الرسمية، وال يشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشا�يع الممولة باتفاقيات

ثنائية مباشرة بين وزارة الت�بية والتعليم والشركاء.

نسبة الانفاق علی وزارة

التربیة والتعلیم 

20.6%

نسبة الانفاق علی وزارة

التربیة والتعلیم 

20.8%

الإنفاق الفعلي نصف السنوي المقارن

2021 لوزارة التربیة والتعلیم موزعاً علی

البنود/ بالملیون شیکل

 
80.5%

 
8.3%

 
8.1%

 
3.1%

1,255.8

125.8

129.3
48.6

النفقات التطوي�ية
السلع والخدمات

مساهمات إجتماعية

الرواتب واألجور

خالل النصف األول 
من عام 2020

خالل النصف األول 
من عام 2021

0.00.0

2020
2021



يالحظ من تحليل اإلنفاق الفع�� نصف السنوي
المقارن للعامين 2020–2021، أن اإلنفاق
الفع�� ع�� وزارة الت�بية والتعليم ارتفع كقيمة
مطلقة، وأيضاً كنسبة من النفقات اإلجمالية، ��
النصف األول من العام 2021، عّما كان عليه ��
النصف األول من العام 2020، خاصة لبنود
الرواتب واألجور والمساهمات االجتماعية
والسلع والخدمات، �� حين لم يكن هناك إنفاق
رأسما��، أما النفقات التطوي�ية فقد انخفضت ��
النصف األول من العام 2021 عّما كانت عليه ��
النصف األول من العام 2020. وع�� الرغم من
حجم اإلنفاق الفع�� الكبير ع�� وزارة الت�بية
والتعليم والذي فاق 20% من إجما�� النفقات،

إال أنه يتركز ع�� الرواتب واألجور.

مصطلحات هامة: نتیجة:

النفقات: تشمل النفقات الجا�ية والنفقات الرأسمالية والتطوي�ية.
 

 

النفقات الجا�ية: تشمل الرواتب واألجور والمساهمات االجتماعية
والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارة.

الرواتب واألجور: رواتب وأجور موظفي الوزارة.
المساهمات االجتماعية: هي التي تمثل مساهمة الحكومة

 �� الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين).
النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات الالزمة
لتشغيل المؤسسة العامة "الوزارة" (كأجور المبا��، الكه�باء، المياه،

المحروقات... إلخ).
النفقات التحويلية: النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة ��
المجتمع من خالل مؤسسة عامة، ویستفید منها طرف ثالث (مثل

دفعات لمساعدة الفقراء).
النفقات الرأسمالية: وتشمل امتالك األصول الرأسمالية (كالمبا��،

واألراضي، والمعدات، والمركبات... إلخ).
النفقات التطوي�ية: هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات
الجا�ية من حيث العمر االفتراضي والعائد من النفقة، حيث يمتد

عمرها االفتراضي والعائد من المنفعة ألكثر من عام.

تحلیل أرقام الإنفاق الفعلي نصف السنوي

 المقارن لوزارة التربیة والتعلیم 2021-2020:

أولاً: الإنفاق الفعلي نصف السنوي لوزارة التربیة والتعلیم في العام 2021، ارتفع عن الإنفاق نصف السنوي في العام

2020، وبزیادة دالة إحصائیاً، 17.2%، وبمبلغ وصل إلی (229.2) ملیون شیکل.

 

ثانیاً: ارتفعت نسبة الإنفاق الفعلي علی وزارة التربیة والتعلیم خلال النصف الأول من العام 2021 من إجمالي

النفقات بشکل عام، عمّا کانت علیه في النصف الأول من العام 2020، من نسبة (20.6%) من إجمالي النفقات في

فلسطین، إلی (20.8%)، وهو ارتفاع محدود، ولکن بقیمته النقدیة دالّ.

 

ثالثاً: الإنفاق الفعلي علی بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعیة "وهي التي تمثل مساهمة الحکومة في

الهیئة العامة للتأمین والمعاشات" استحوذ علی النسبة "الحصة" الکبرى من الإنفاق الفعلي علی وزارة التربیة

والتعلیم، حیث بلغت نسبة البندین معاً (88.6%) من الإنفاق الفعلي لوزارة التربیة والتعلیم في النصف الأول من

العام 2021، في حین بلغت تلك النسبة (88.2%). ویعود السبب في ذلك إلی کم الکادر البشري العامل في وزارة

التربیة والتعلیم (المعلمین والمعلمات) والإداریین.

 

رابعاً: ارتفع الإنفاق علی بند الرواتب والأجور، وتلقائیاً علی بند المساهمات الاجتماعیة، بعد تنفیذ علاوات الدرجات

والعلاوات الإشرافیة للموظفین مطلع العام 2021، وبأثر رجعي، کما ارتفع الإنفاق علی النفقات التشغیلیة في

2021 عن 2020 بعد عودة دوام الوزارة والمدیریات بشکل منظم وعودة دوام المدارس بعد تراجع قیود جائحة کورونا.

 

خامساً: انخفضت النفقات التطویریة الفعلیة في النصف الأول من العام 2021، عمّا کانت علیه في النصف الأول من

العام 2020، من (80.0) ملیون شیکل إلی (48.6) ملیون شیکل. علماً أن النفقات التطویریة تشکل نسبة بسیطة من

نفقات وزارة التربیة والتعلیم.

 

سادساً: لم تکن هناك نفقات رأسمالیة في النصف الأول من العام 2021. علماً أنها کانت شبه معدومة أیضاً في

النصف الأول من العام 2020.

 


