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للسنة  العامة  للموازنة  المواطن  دليل  اعداد  تم 
العامة  االدارة  بين  ما  بالتعاون   2013 المالية 
الفلسطينية  المالية  وزارة  في  العامة  للموازنة 
العامة،  الموازنة  شفافية  لدعم  االهلي  والفريق 
التنفيذية  السكرتاريا  أمان  مؤسسة  تعتبر  والتي 

له.

أمان، مؤسسة مفتاح، مركز  التالية: مؤسسة  املؤسسات  الحايل 22 عضو ميثلون  الفريق االهيل  يضم 

الدميقراطية وحقوق العاملني، جمعية الهيدرولوجيني، مركز العمل التنموي – معا، اتحاد لجان العمل 

الزراعي، مركز ابداع املعلم، اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الصناعات الدوائية، اتحاد الغرف التجارية 

ابحاث  معهد   ، االهلية  املنظامت  شبكة  املحلية،  للهيئات  الفلسطيني  االتحاد  والصناعية،  والزراعية 

الخريية،  املثقفني  ، جمعية منتدى  املدين  املجتمع  لتنمية  الحياة  االقتصادية )ماس(، مركز  السياسات 

التنمية )جامعة بريزيت(، مركز  الحق، معهد دراسات  الضمري، مؤسسة  الشبايب، مؤسسة  امنية  مركز 

القدس للمساعدة القانونية ومركز القدس للحقوق االجتامعية واالقتصادية والهيئة الوطنية للمنظامت 

االهلية الفلسطينية، باالضافة اىل بعض الخرباء االقتصاديني.
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مفردات ومصطلحات
تدل الكلامت والعبارات التالية والواردة يف الدليل عىل املعاين املقابلة لكل منها:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.	 

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.	 

املجلس الترشيعي: املجلس الترشيعي الفلسطيني.	 

الوزارة: وزارة املالية.	 

الوزير: وزير املالية.	 

الوزير املختص: الوزير فيام يختص بوزارته والدوائر املرتبطة به.	 

مايل 	  استقالل  وذات  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عامة  مؤسسة  او  هيئة  او  سلطة  وزارة  اية  املؤسسة: 

واداري وال تدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.

وتدخل 	  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  فلسطني  عامة يف  او مؤسسة  هيئة  او  اية سلطة  العامة:  املؤسسة 

موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية. 

ايرادات اخرى تحصل عليها 	  االيرادات: وتشمل االيرادات الرضيبية وااليرادات غري الرضيبية واملنح واية 

السلطة الوطنية.

االيرادات الرضيبية: وتشمل الرضائب عىل الدخل و االرباح والرضائب املحلية عىل السلع والخدمات واية 	 

رضائب اخرى قد تفرض من وقت الخر.

االيرادات غري الرضيبية: وتشمل االرباح من الرشكات اململوكة للسلطة الوطنية او املساهمة فيها سواء 	 

الرسوم االدارية والغرامات واملصادرات وااليرادات غري الرضيبية  او غري مبارشة وكذلك  بطريقة مبارشة 

االخرى.

النفقات: وتشمل النفقات الجارية والنفقات الرأساملية والتطويرية.	 

النفقات الجارية: وتشمل الرواتب واالجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات . 1

واملؤسسات العامة واالجهزة التنفيذية االخرى للسلطة الوطنية.

الكهرباء، . 2 العامة ) كاجور املباين،  النفقات الالزمة لتشغيل املؤسسة  النفقات التشغيلية: وهي 

املياه، البنزين...الخ( وهي جزء من النفقات الجارية.
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العامة ويستفيد منها طرفا . 3 التي ترصد يف موازنة املؤسسة  النفقات  التحويلية: وهي  النفقات 

ثالثا، كتلك املساعدات التي تقدم عرب وزارة الشؤون االجتامعية لالرس الفقرية ومخصصات ارس 

الشهداء والجرحى ومخصصات االرسى.

النفقات الراساملية: وتشمل امتالك االصول الرأساملية ) كاملباين، االرايض،املعدات، املركبات... . 4

الخ( والتحويالت الراساملية للمشاريع والنفقات التطويرية االخرى. 

النفقات التطويرية: وهي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حيث العمر . 5

االفرتايض والعائد من النفقة.

املساهامت االجتامعية: وهي التي متثل مساهمة الحكومة يف الهيئة العامة للتأمني واملعاشات.	 

بالغ املوازنة: هو بالغ يعكس السياسة املالية للدولة للفرتة الزمنية القادمة وهو مكتوب من السيد الوزير 	 

لكافة الوزارات واملؤسسات العامة.

منوذج االسرتاتيجية:هو احد مناذج اعداد املوازنة ويتضمن الهدف من وجود املؤسسة العامة والتحديات 	 

التي تواجهها باالضافة اىل الربامج والربامج الفرعية واالهداف ومؤرشات االداء الخاصة باملؤسسة العامة.

عجز املوازنة الجاري: هو صايف االيرادات مطروحا من اجاميل النفقات وصايف االقراض	 

عجز املوازنة االجاميل: صايف االيرادات مطروحا منه اجاميل النفقات والنفقات التطويرية 	 

الناتج املحيل االجاميل: يعترب الناتج املحيل االجاميل مقياسا تجميعيا لالنتاج املحيل الذي يتم خالل فرتة 	 

زمنية محددة يف الدولة.

عجز امليزان التجاري: يكون العجز يف امليزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات يف دولة معينة أقل من 	 

حجم االسترياد، أو ال يغطي حجم املستوردات لهذه الدولة، وهو ما يحدث عنه عجز يف امليزان التجاري 

للدولة.

النمو االقتصادي: هو تحقيق زيادة يف الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عرب الزمن ، ويقاس معدل النمو 	 

االقتصادي عادة مبعدل النمو يف الناتج أو الدخل القومي الحقيقي .

اإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثامر، كام 	  التوازن بني معدالت  نتيجة عدم  التضّخم  ينشأ   : التضخم 

يحدث نتيجة لضعف الطاقات اإلنتاجية يف االقتصاد القومّي ويرتتب عىل هذه االختالالت ارتفاع متواصل 

يف األسعار، فيؤدي إىل ارتفاع األجور وأمثان العوامل اإلنتاجية، وسائر تكاليف اإلنتاج، يليه ارتفاع متواصل 
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يف األسعار تصل فيه العملة النقدية إىل قيمة ال تستطيع معها مواجهة موجة الغالء يف األسعار والتكاليف .

معدل النمو االقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة يف دخل الفرد النقدي – معدل التضخم.	 

الدين العام: الرصيد غري املسدد اللتزامات الحكومة املبارشة وغري املبارشة وينقسم اىل دين داخيل وهو 	 

االلتزامات املرتتبة عىل الدولة لالفراد والرشكات واملؤسسات املحلية، ودين خارجي وهي االلتزامات املرتتبة 

عىل الدولة لالفراد والرشكات واملؤسسات والحكومات االجنبية.

املقاصة: هي مجموع االيرادات التي تقوم ارسائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم 	 

تحويلها اىل السلطة بعملة الشيكل وهي تشمل رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة والرشاء واي رضائب 

ورسوم ترتتب عىل التبادل التجاري بني ارسائيل والضفة والقطاع .

املدانة الطراف 	  املبالغ  للحكومة- مجموع  املستدانة من اطراف مختلفة  املبالغ  االقراض= مجموع  صايف 

مختلفة من قبل الحكومة.
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مراحل اعداد الموازنة
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السياسة المالية لموازنة العام 2013:
من املتوقع وبحذر ان تصل نسبة النمو الحقيقي يف االرايض الفلسطينية اىل %5.6 يف عام 2013 مبا فيها نسبة منو 

تصل اىل %5 يف الضفة الغربية كام من املتوقع ان تبلغ نسبة التضخم %2.5 استنادا اىل الفرضيات التالية:

استمرار الوضع االقتصادي والسيايس يف االرايض الفلسطينية عىل ما هو عليه يف عام 2012 .	 

استمرار الدول املانحة بتوفري الدعم املايل لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 	 

استمرار تدفق االموال الخاصة بااليرادات الجمركية من ارسائيل	 

استمرار الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من االجراءات املالية التي من شانها تقليل عجز املوازنة العامة، 	 

وذلك من خالل زيادة تحصيل الرضائب عام 2013 وتقليل االنفاق.

استمرار وجود العراقيل التي تضعها ارسائيل عىل حركة االشخاص والبضائع داخل االرايض الفلسطينية والدول 	 

واملجاورة كام كانت عليه خالل عام 2012

توجه الحكومة الفلسطينية نحو المناطق »ج« ضمن موازنة العام 2013:

إن من احد أهم مقومات تحقيق تنمية مستدامة يف األرايض الفلسطينية يكمن يف حصول السلطة الوطنية الفلسطينية 

عىل كامل السيطرة عىل األرايض الفلسطينية املصنفة )ج( والتي تشكل نحو %60 من أرايض الضفة الغربية وتضم 

الجزء األكرب من املوارد الطبيعية. حيث أن امكانية تنفيذ الكثري من املشاريع التنموية يف هذه املناطق بقي محكوما 

بالسياسات االرسائيلية التي منعت اقامة مثل تلك املشاريع بسبب استمرار السيطرة االرسائيلية عىل تلك األرايض.

وبالتايل فإن تحقيق النمو االقتصادي يف فلسطني لن يكتمل ما مل يتم إزالة القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل أنشطة 

الخاص  القطاع  اقتصادية مستدامة يقودها  السبيل لتحقيق تنمية  أنها تعد  الخاص يف مناطق )ج(، حيث  القطاع 

الفلسطيني، كون أن هذه املناطق تتميز بوفرة املوارد الطبيعية واملساحات. وفقا للبنك الدويل، فإن الوصول إىل 

البناء، والزراعة،  املنطقة )ج( من شأنه أن يخلق مجاالت مربحة محتملة لالستثامرات الخاصة، ال سيام يف قطاع 

والسياحة، والبنية التحتية، واالتصاالت، واإلسكان. ومن هنا تكمن أهمية الضغط من قبل مؤسسات املجتمع الدويل 

عىل إرسائيل الزالة كافة القيود والعوائق، واعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية كامل السيطرة عىل مناطق )ج( لتنفيذ 

مشاريع تنموية من خالل القطاع الخاص.
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اهداف قانون الموازنة:
اوال: تعزيز دولة القانون واستقرار األمن واألمان 

ثانيا: تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

ثالثا: ضامن توزيع عادل للمواطنني من الخدمات االساسية   

رابعا: تخفيض االعتامد عىل املساعدات الخارجية والعجز االجاميل للموازنة 
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الخارجية  المساعدات  على  االعتماد  تخفيض  رابعا: 
والعجز االجمالي للموازنة 

ملخص احداث موازنة العام 2012:
لقد كان لحصول فلسطني عىل دولة غري عضو بصفة مراقب يف االمم املتحدة يف التاسع والعرشين من ترشين الثاين 

من العام 2012 تداعياتها عىل الوضع االقتصادي الفلسطيني، فبدا االحتالل االرسائييل بحجز اموال الرضائب التي 

هي حق للشعب الفلسطيني وتحويلها اىل رشكة الكهرباء االرسائيلية ضاربة بعرض الحائط جميع االتفاقيات املوقعة 

مام ادى اىل زيادة االزمة املالية الخانقة التي تعاين منها الحكومة الفلسطينية والتي تؤثر عىل مستوى الخدمات 

املقدمة للمواطنني.

 وتعود اسباب هذه االزمة اىل عوامل كثرية منها التباطؤ يف النمو االقتصادي فقد تراجع النمو االقتصادي من 9.2% 

حسب ما كان متوقعا يف موازنة العام 2012 اىل %6.1 حسب بيانات الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، وعدم 

وفاء الدول املانحة بالتزاماتها وخصوصا الدول العربية، فقد انخفض الدعم العريب من 443 مليون دوالر عام 2007 

اىل 267 مليون دوالر عام 2012، مع العلم بان االلتزام الشهري لدعم صمود الشعب الفلسطيني حسب ما تم 

اقراره يف قمة بريوت عام 2002 هو 55 مليون دوالر شهريا ما يعادل 660 مليون دوالر سنويا. باالضافة اىل تراكم 

املتاخرات فمنذ العام 2010 ونتيجة االزمة املالية فقدت الحكومة الفلسطينية القدرة عىل الوفاء بالتزاماتها مام 

ادى اىل تراكم كبري يف املتاخرات لصالح القطاع الخاص وهيئة التقاعد الفلسطينية. وكذلك عدم وجود افق سيايس 

الخاص  القطاع  السالم كلها مجتمعة ادت اىل مزيد من االحباط لدى  وتكثيف عملية االستيطان وجمود عملية 

واملجتمع الفلسطيني بشكل عام. 
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ايرادات السلطة خالل العام 2012 )فعلي(:

موازنة 2012اجاميل 2012 الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول 
نسبة الفعيل 

من املوازنة

 )املبالغ باملليون شيقل(

اجاميل صايف 

االيرادات  
2030.51905.02116.01906.17957.6849394%

صايف الرضائب 

املحلية
1814.71694.91795.51722.07027.1849383%

ايرادات الرضائب 

املحلية
575.1381.6425.7461.91844.3212487%

291.5121.4132.0114.1659.1رضيبة الدخل

رضيبة القيمة 

املضافة
157.8158.2157.5196.8670.3

60.428.134.735.5158.7الجامرك

0.80.85.61.48.6مكوس املرشوبات

57.471.994.9113.1337.2مكوس السجائر

7.21.11.01.010.3رضيبة األمالك

%1343.21410.41449.71413.65616.8585996ايرادات املقاصة

465.8473.7522.7511.81974.0الجامرك

رضيبة القيمة 

املضافة
449.5485.5456.4469.41860.8

1.84.67.715.0-4.6رضيبة الرشاء

420.9449.8466.1421.41758.1رضيبة املحروقات

2.43.10.03.38.8رضيبة الدخل

0.00.00.00.00.0أخرى

%103.697.080.0153.5434.045496االرجاعات الرضيبية
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االيرادات غري 

الرضيبية
215.8210.1320.5184.1930.596397%

ايرادات الرسوم غري 

الرضيبية املحلية
215.8210.1201.5183.2810.686893%

0.00.00.00.00.0رسوم طوابع

رسوم وزارة 

الداخلية
14.514.78.55.943.6

رسوم خدمات 

صحية
11.211.010.49.241.8

45.443.940.939.5169.7رسوم تأمني صحي

25.323.721.719.590.2رسوم املواصالت

0.2-2.70.90.80.8-رسوم الزراعة

0.80.71.30.73.5رسوم الحكم املحيل

رسوم وزارة 

االقتصاد
2.02.52.32.08.8

موازنة 2012اجاميل 2012 الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول 
نسبة الفعيل 

من املوازنة

رسوم املحاكم 

الرشعية
1.51.61.71.56.4

رسوم سلطة 

األرايض
20.224.123.223.190.7

0.01.10.00.01.2وزارة االسكان

0.40.20.30.31.3رسوم السياحة

رسوم الربيد و 

االتصاالت
3.36.49.86.225.7

رسوم الرتبية و 

التعليم
3.00.66.56.516.6
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رسوم مجلس 

القضاء األعىل
9.910.79.28.538.3

0.30.30.52.73.7رسوم الخارجية

53.447.848.040.7189.9رخص مزاولة املهنة

27.419.716.316.079.4ايرادات مختلفة

0.00.00.00.00.0رسوم تدريب

غري رضيبية ) 

ارجاعات(
33.026.20.076.3135.6

%0.00.0118.91.0119.995126عوائد استثامرية

الدين العام
اجاميل 2012 الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول 

 )املبالغ باملليون شيقل(

30,674.7026,202.4026,436.1026,918.40110,231.60مجموع الدين العام 

18,177.7013,207.0013,632.4014,415.9059,433.00أ. مجموع الدين املحيل

14,426.3010,457.8011,161.8011,438.4047,484.30مجموع الدين املحيل )قصري االجل(

3,751.402,749.202,470.602,977.5011,948.70مجموع الدين املحيل )طويل االجل(

5,588.005,720.906,517.906,916.2024,743.00  قروض البنوك

1,836.602,971.704,047.303,938.7012,794.30          قصرية االجل

3,751.402,749.202,470.602,977.5011,948.70           طويلة االجل

5,146.405,381.904,986.805,532.6021,047.70تسهيالت بنكية 

5,146.405,381.904,986.805,532.6021,047.70            قصرية االجل

7,347.602,006.402,029.901,873.5013,257.40قروض هيئة البرتول

7,347.602,006.402,029.901,873.5013,257.40           قصرية االجل

95.7097.8097.8093.60384.90قروض مؤسسات عامة اخرى
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95.7097.8097.8093.60384.90           قصرية االجل 

12,497.0012,995.4012,803.7012,502.5050,798.60ب.الدين الخارجي

7,006.407,277.207,102.807,167.7028,554.10  1.املؤسسات  املالية العربية

5,885.706,039.406,236.605,957.2024,118.90     صندوق االقىص

      الصندوق العريب لتنمية االقتصادية 

واالجتامعية 
534.30651.60270.10645.202,101.20

586.40586.20596.10565.302,334.00      البنك االسالمي لتنمية 

23,820.603,922.004,081.303,864.0015,687.90.املؤسسات الدولية واالقليمية

3,335.203,402.603,492.503,316.9013,547.20البنك الدويل

233.40260.20320.90299.801,114.30بنك االستثامر االورويب

37.1037.3037.8026.10138.30الصندوق الدويل للتطوير الزراعي 

214.90221.90230.10221.20888.10االوبك

31,670.001,796.201,619.601,470.806,556.60.القروض الثنائية 

1,047.101,074.401,075.301,036.904,233.70اسبانيا

263.30365.90377.60374.301,381.10ايطاليا

58.3059.5061.4059.60238.80الصني

301.30296.40105.300.00703.00السويد
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الموازنة العامة للعام 2013 موزعة على قطاعات:                                 
المبالغ بااللف شيقل         

القطاعموازنة 2013

قطاع الحكم 6,417,999

         االمن3,620,500

قطاع البنية التحتية456,474

القطاع االقتصادي234,017

        وزارة الزراعة        98,320

        وزارة االقتصاد  54,547

القطاع االجتامعي6,129,791

         وزارة الرتبية والتعليم2,177,329

         وزارة الصحة1,443,478

         وزارة الشؤون االجتامعية1,418,432

الموازنة العامة 
2013



14 2013

تفاصيل بند االعانات داخل النفقات التحويلية ضمن 
موازنة

وزارة الشؤون االجتماعية للعام 2013:       

تفاصيل بند االعانات لعام 2013

السنويالشهريالبيان

االعانات الشهرية

متويل السلطة لعدد )35,690( 

ارسة
53,330,966213,323,864

متويل البنك الدويل لعدد )4,529( 

ارسة مبقدار )50%(
4,747,96618,991,864

متويل االتحاد االورويب لعدد 

)64,417( ارسة مبقدار )75%(
49,537,581198,150,324

430,466,052.00إجاميل االعانات

تعويضات لتعيينات عام 2005 

بقيمة )1500( شيكل لعدد 

11850 شخص

17,768,282.00213,219,384.00

500,000.006,000,000.00املساعدات الشهرية 

االعفاء من االقساط املدرسية 

)65,000( ارسة
1,200,0001,200,000

التأمني الصحي لالرس الفقرية 

)70,000( ارسة
2,870,00034,440,000

رشاء خدمات اجتامعية من 

الجمعيات واملؤسسات غري 

الحكومية

3,000,0003,000,000
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الحد االدىن من فواتري الكهرباء 

لالرس تحت خط الفقر الشديد
21,000,00021,000,000

مواصالت طالب )قرار مجلس 

الوزراء( 
0980,000

0650,000مستحقات املكفوفني 

مساهامت يف تحويالت طبية ) 

قرار مجلس الوزراء (
01,000,000

280,489,384إجاميل املساعدات

710,955,436.00املجموع الكيل للبند
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عجز الموازنة:

اعداد الموظفين حتى تاريخ 31/12/2012

املجموع عسكري مدين الجنس

غزة الضفة الضفة غزة

116,166 33,553 30,271 19,434 32,908 ذكور

36,983 697 756 8,574 26,956 اناث

153,149 34,250 31,027 28,008 59,864  املجموع
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ملخص وقائمة بمشاريع التنمية المجتمعية
للضفة الغربية وقطاع غزة
  الفترة 2007-28/05/2012
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ملخص للمشاريع التطويرية حسب المحافظات

النسبةاإلجاميل بالدوالر األمرييكعدد املشاريعاملحافظة

347USD 66,759,9806%الخليل

159USD 30,463,2303%القدس

125USD 46,805,0354%أريحا

198USD 33,063,4233%بيت لحم

341USD 75,600,4227%جنني

529USD 182,631,38916%رام الله والبرية

93USD 20,421,2692%سلفيت

98USD 17,078,4912%طوباس

213USD 47,665,5614%طولكرم

57USD 352,514,18331%غزة

184USD 25,333,0642%قلقيلية

مشاريع مشرتكة بني 

املحافظات
73USD 131,513,05112%

263USD 95,994,5199%نابلس

2680USD 1,125,843,617100%اإلجاميل
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توزيع المبالغ المالية حسب المحافظات
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ملخص للمشاريع التطويرية حسب المانحين

النسبةاإلجاميل بالدوالر األمرييكعدد املشاريعاملانح

1904USD 463,283,27541.1%وزارة املالية - الخزينة

116USD 51,816,1824.6%صندوق أبوظبي للتنمية

203USD 84,843,0337.5%الصناديق العربية

24USD 168,216,66714.9%البنك الدويل

275USD 128,553,85111.4%االتحاد األورويب

23USD 103,188,0199.2%الحكومة األملانية

49USD 39,984,5273.6%الحكومة األمريكية

4USD 497,6300.0%الحكومة الفرنسية

6USD 16,475,0001.5%الحكومة اليابانية 

14USD 10,000,0000.9%الحكومة الربازيلية 

45USD 4,657,1780.4%الحكومة الرنويجية

UNDP2USD 30,994,9202.8%

UNRWA1USD 15,000,0001.3%

14USD 8,333,3350.7%الحكومة الهولندية

2680USD 1,125,843,617100%اإلجاميل
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توزيع المبالغ المالية حسب مصدر التمويل
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ملخص للمشاريع التطويرية حسب القطاعات

النسبةاإلجاميل بالدوالر األمرييكعدد املشاريعالقطاع

813USD 360,281,82532.0%اإلنشاءات واملباين

400USD 152,086,57513.5%الخدمات العامة

717USD 161,969,37214.4%الطرق

431USD 90,096,5598.0%الكهرباء

56USD 8,800,0000.8%املخيامت

243USD 298,841,91826.5%املياه والرصف الصحي

16USD 9,442,3670.8%إستمالك األرايض

2USD 42,900,0003.8%دعم القطاع الخاص

2USD 1,425,0000.1%تسوية أرايض 

2680USD 1,125,843,617100%اإلجاميل

45USD 4,657,1780.4%الحكومة الرنويجية

UNDP2USD 30,994,9202.8%

UNRWA1USD 15,000,0001.3%

14USD 8,333,3350.7%الحكومة الهولندية

2680USD 1,125,843,617100%اإلجاميل
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 توزيع المبالغ المالية حسب
القطاعات
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املؤسسة / الوزارة تسلسل

قطاع الحكم

مكتب الرئيس 1

مكتب الرئيس - مركزية

محافظات

الهيئة العامة الشؤون املدنية

 مؤسسات منظمة التحرير

الفلسطينية
2

الصندوق القومي الفلسطيني

املجلس الوطني الفلسطيني

دائرة شؤون الالجئني

 اللجنة الوطنية للمخيامت

الصيفية

لجنة االنتخابات املركزية 3

املجلس الترشيعي 4

مجلس الوزراء 5

االمانة العامة ملجلس الوزراء

مكتب رئيس الوزراء

 اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة

والعلوم

ديوان الرقابة املالية واإلدارية 6

وزارة الداخلية واألمن الوطني 7

وزارة الداخلية - مركزية

االدارة املالية املركزية

مفوضية التوجيه الوطني

ديوان املوظفني العام 8

وزارة املالية 9

وزارة شؤون القدس 10

وزارة شؤون القدس 10

املؤسسة / الوزارة تسلسل

قطاع الحكم

املؤسسات غري الحكومية 11

املؤسسات غري الحكومية- مركزية

الهيئة املستقلة لحقوق االنسان

هيئة مكافحة الفساد

املتقاعدون 12

النفقات العامة 13

خدمة الدين العام 14

اإلحتياطات املالية 15

الهيئة العامة للمعابر والحدود 16

وزارة  الدولة لشؤون التخطيط 17

دائرة شئون املفاوضات 18

السفارات 19

وزارة العدل 20

وزارة العدل مركزية

النيابه العامة

مجلس القضاء األعىل 21

وزارة الشؤون الخارجية 22

ديوان قايض القضاة 23

املؤسسة / الوزارة تسلسل

قطاع البنية التحتية

سلطة املياه الفلسطينية 24

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 25

وزارة النقل واملواصالت 26

 وزارة االتصاالت والتكنولوجيا

املعلومات
27

وزارة األشغال العامة واإلسكان 28

وزارة الحكم املحيل 29

وزارة شؤون البيئة 30

القطاع االقتصادي

 الجهازاملركزي لإلحصاء

الفلسطيني
31

وزارة السياحة واألثار 32

سلطة األرايض 33

وزارة اإلقتصاد الوطني 34

الهيئة العامة للمدن الصناعية 35

مؤسسة املواصفات واملقاييس 36

الهيئة العامة لتشجيع اإلستثامر 37

وزارة الزراعة 38

املؤسسة / الوزارة تسلسل

القطاع االجتامعي

39 وزارة الرتبية والتعليم

وزارة الصحة 40

وزارة شؤون املرأة 41

وزارة شؤون األرسى واملحررين 42

وزارة الشؤون اإلجتامعية 43

الشؤون االجتامعية - مركزية

مؤسسة رعاية ارس الشهداء

وزارة االعالم 44

 هيئة االذاعة والتلفزيون وقناة

فلسطني الفضائية
45

 وكالة األنباء الفلسطينية

واملعلومات - وفا
46

املجلس االعىل للشباب والرياضة 47

وزارة الثقافة 48

دار اإلفتاء الفلسطينية 49

وزارة األوقاف والشؤون الدينية 50

وزارة العمل 51

وزارة التعليم العايل 52


