
 
 

  
ــطین   دولة فلســ

ق   م  2015رقم ( ) لسنة  انون قرار 
  م 2015 الموازنة العامة لسنة شان 

س دولة فلسطین   رئ
ة ة لمنظمة التحرر الفلسطین س اللجنة التنفیذ   رئ

ما المادة رقم ( 2003األساسي المعدل لسنة  قانون العد اإلطالع على    ) منه،  43الس
م الموازنة العامة ة و على قانون تنظ الته، م 1998) لسنة  7رقم (  والشؤون المال  وتعد

  2015/   على تنسیب مجلس الوزراء بتارخ /و بناء 
ات المخولة لنا، اً و بناء   على الصالح

قا للمصلحة العامة،   و تحق
  :تياال قانون  نصدر القرار

  )1مادة(ال
ة بتارخ  عشر شهراً  يثنإلتقدر ایرادات ونفقات السلطة ل   ما یلي: 2015/ 31/12المنته

ل    .1 ل 705,91    صافي االیرادات العامة ومصادر التمو   ملیون ش
ل  10,658    صافي اإلیرادات     . أ   ملیون ش

ل  11,058    إجمالي اإلیرادات             ملیون ش
ل 3,120    الموازنة العامةالمنح والمساعدات لدعم     . ب   ملیون ش

ة المقدرةالمنح   ج.  ر ل النفقات التطو ل 4,290    لتمو   ملیون ش
ي  د. ل البن ل  1,170    التمو   ملیون ش
ل (1,170)    صافي تراكم المتأخرات  ه   ملیون ش
ل أخر   و. ل 1,502    مصادر تمو   ملیون ش
ل  705,19    النفقات العامة وصافي اإلقراض   .2   ملیون ش
ة وصافي اإلقر     . أ ل 15,085    اضالنفقات الجار   ملیون ش

ة     . ب ر ل 4,485    النفقات التطو   ملیون ش

  
  
  



 
 

  
  

  )2مادة (ال
ةت قانون في هذا  قدر المساعدات الخارج ل )7,410(مبلغ  القرار    .ملیون ش
  

  )3مادة(ال
رـةتخصص المنح  ـل النفقـات التطو ـة النفقـات  )/ج1/1( فـي  المـادة والموضـحة  المقـدرة لتمو لتغط

ر ما یلي:/ب1/2في المادة ( المقدرةة التطو   )، موضحة 
مبلــغ  -1 ــة الخاصــة بإعــادة إعمــار قطــاع غــزة  ر ل (3,120)النفقــات التطو ممولــة  ملیــون شــ

 الكامل من المانحین

ة  -2 اد رة االعت ل (1,365)النفقات التطو ل ممولة من  (1,170)منها  ملیون ش ملیون ش
مبلغ المانحین و  ل (195)تساهم الخزنة    ملیون ش

القدر الذ یتحقإ منها وال یجوز االنفاق  -3   .حسب األصول ال 
  

  )4مادة (ال
ة صــندوق التــأمین والمعاشــات أو مــن ال یجــوز اللجــوء الــى االقتــراض مــن  .1 ســلطة النقــد الفلســطین

ل تنفیذ   .الموازنة العامةلتمو

ة وردت موازنتــه فــي هــذا  .2 ــز مســؤول قــانون ال یجــوز أل مر  االقتــراض أو الســحب علــى القــرار 
شوف من  ة. أالم   بنك محلي أو مؤسسة مال

  

  )5مادة (ال
ــة إال  2015 فــي عــاممــن القطــاع المصــرفي  االقتــراض ال یجــوز ل ــة الفجــوة التمو ــات تغط ن إلغا
ـــدت  ـــــى أنوجــ ـــاوز ال عل ـــید  یتجــ ــدین رصــ ـــ ــــارخ ال ـــــائم بتـ ــــا 31/12/2015الق ــــارخ  مـ ـــه بتـ ــ ــان عل ـــ

31/12/2013. 
  

  )6مادة (ال
ـــع  ـــل األخـــر  اإلیـــراداتتـــورد جم العامـــة حســـاب الخزنـــة  إلـــىوالمســـاعدات والمـــنح ومصـــادر التمو

  الموحد.
 

  
  



 
 

  
  )7مادة (ال

قانون یتم اإلنفاق من المخصصات الجارة المرصودة في هذا  ـة  القرار  شـهرة  بناءً علـى أوامـر مال
ة  ة بنـاءً علـى تناو رع سـیب مشـترك بـین مـدیر عـام الموازنـة عامة أو خاصة صادرة عن وزر المال

ة   .المعده من قبلهما العامة والمحاسب العام وفقًا للخطة النقد
  

  )8المادة (
  ..أ.ه)1المخصصات المرصودة في المادة (من  یتم الصرف على المتأخرات

 
  )9المادة (

 ،خر أ مؤسسة عامةما  مؤسسة عامةأ عمل وردت مخصصاته في فصل تنفیذ ذا أن إ .1
ة قل تن ة ال اإلنفاقصالح ةمن المخصصات الواردة في األوامر المال الى  صادرة عن وزر المال

ةالمنفذة المسؤول عن االنفاق في الوزارة أو الهیئة  على تنسیب مدیر  بناءً  ،موافقة وزر المال
م الموازنة العامة عام   مر مالي جدید.أ قتضىو 

س لها مخصصات في هذا أو صرف أ سلفة ال یجوز عقد أ نفقة  .2 قانون ل وال یجوز  القرار 
أ مبلغ یزد عن هذه المخصصات  .اإللتزام 

ة لغیر األغراض المحددة لهاال  .3 وال یجوز  یجوز استعمال المخصصات الواردة في األوامر المال
قانون  تجاوز المخصصات الواردة في ة الصادرة في هذا القرار    .األوامر المال

ة أ مبلغ من المصرف  ال یجوز .4 ز مسؤول ع المفوض ب إالخصصات المرصودة أل مر توق
ا  أو ،اإلنفاق ًا من موظفي الفئة العل فوضه خط ة بذلك  إعالم على أن یتممن  وزارة المال
ض اً  التفو  .خط

ة إال  .5 ز مسؤول ي أل مر ة.بال یجوز فتح أ حساب بن  إذن خطي من وزر المال

ة اال  ال یجوز صرف راتب أ .6 ز مسؤول عد موظف جدید على حساب مخصصات أ مر
ة ص االعتماد المالي له من قبل وزر المال ع قرار تعیینه من قبل الوزر و  ،تخص توق

ًا من قبل دیوان الموظفین العام بذلك المختص و إخطار الموظف  .خط

ضافة بنود جدیدة یترتب إة أو المعتمدة للسنة المال الموازنة العامةاذا لزم أ تعدیل على بنود  .7
ةإعلیهما مخصصات  قانون قانون ملح بهذا قرار  إصداریتوجب ، ضاف  .القرار 

موجب سند التزام  .8 ة الالزمة  عد التأكد من توفر المخصصات المال ال یجوز إحالة أ عطاء إال 
 صادر عن مدیر عام الموازنة العامة.

انت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة  .9 ار حین إعداد هذالم ت اذا  عین االعت قانون  ؤخذ  القرار 
عة خاصة  قرار من أو لها طب ة  اطات المال مجلس الوزراء  یتم الصرف من مخصصات االحت



 
 

اته  م الطلب مع توص ة لتقد عد دراسته من قبل وزر المال بناءً على طلب الوزر المختص 
 الى مجلس الوزراء. 

  )10مادة (ال
رـة المرصـودة  اإلنفـاقیتم  ـة العامـة لمؤسسـات لمـن مخصصـات النفقـات التطو قـرار مـن وزـر المال

 .والمحاسب العام مدیر عام الموازنة العامة مشترك بین بناءً على طلب الوزر المختص وتنسیب

  
 )11مادة (ال

قـانون مـن مخصصـات النفقـات العامـة المرصـودة فـي  اإلنفاقیتم  ـةهـذا القـرار   قـرار مـن وزـر المال
، أو المبلـغ المعتمـد لموازنـة الـوزارة المختصـة بنقـلتنسـیب مـدیر عـام الموازنـة العامـة وذلـك بناءً علـى 

ة. زًا من وزارة المال   صرفها مر
  

 )12مادة (ال
س  موافقــةإال  فــي الفصــل الواحــداخــر یجــوز نقــل المخصصــات مــن برنــامج إلــى برنــامج ال  .1 رئــ

ة زرتنسیب و  بناء على الوزراء ناء على طلـب خطـي المال اب  مـن الـوزر المخـتص و یبـرر اسـ
 . النقل

ة في البرنامج نفسـه .2  ،یجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارة إلى مواد النفقات الرأسمال
ــة بنــاءً علــى تنســیب  بنــاء علــى طلــب الــوزر المخــتص وموافقــة  الموازنــة مــدیر عــام وزــر المال

سالنقل یجوز وال  العامة  .الع

ــات  .3 ــوز نقــــل المخصصــ ــین یجــ ــاتبــ واد النفقــ ــ ــــة مــ مــــا یجــــوز نقــــل  ،ضــــمن البرنــــامج نفســــه الجار
ة فــي  النفقــاتالمخصصــات بــین مــواد  بنــاء علــى طلــب الــوزر المخــتص  نفســه البرنــامجالرأســمال

ة بناءً على تنسیب مدیر عام    .الموازنة العامةوموافقة  وزر المال

ر یجوز نقل المخصصا .4 ر مشروع  إلىت من مشروع تطو ـة بنـاء موافق خرآتطو ة وزر المال
 .الموازنة العامةتنسیب مدیر عام ب الوزر المختصطلب  على

ـــ .5  ةال یجــوز نقـــل المخصصــات مـــن الرواتــب واألجـــور والعـــالوات الــواردة فـــي النفقــات الجارـــة أل
سأمجموعة  ة من ةاالجتماع المساهماتاستثناء  ،خر أو الع ل  .النفقات التحو

ز م .6 ـام یتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أ مر ة أل موظف یتم نقله وفقـًا الح سؤول
ـة ة الجهـة المنقـول إلیهـا قانون الخدمة المدن ـز مسـؤول ـة، إلـى مر نـاءً علـى و  موافقـة وزـر المال

 .الموازنة العامةنسیب مدیر عام ت

  
  
 



 
 

  )13مادة (ال
ص اإلعتمــاد المــالي  ال یــتم تعیــین أ .1 عــد تخصــ ــة إال  ــام قــانون الخدمــة المدن موظــف وفقــًا ألح

ة.  الالزم من قبل وزر المال

قانون یتم حصر التعیینات في االحداثات الملحقة بهذا  .2   .القرار 
ة. .3 ز مسؤول قة أل مر  ال یتم التعیین على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سا
ة احدا .4 ة.الیتم التعیین على أ ز مسؤول قة لم یتم إشغالها أل مر ات سا  ث

ــام المــادة ( .5 قــانون 9/6مــع مراعــاة أح التــي تشــغر  دائمــةالوظــائف الیــتم شــغل ) مــن هــذا القــرار 
موجـب عقـد عمـل لقـاء أجـر  مؤقتًا وفقاً  مقتضاه،  ة واللوائح الصادرة  ام قانون الخدمة المدن ألح

فة اج الفعلي.  ال یتجاوز األجر المواز المخصص للوظ  الشاغرة شرطة توفر االحت

مقتضـاه یـتم التعاقــد مـع الخبـراء  لقــاء  .6 ـة واللــوائح الصـادرة  ـام قــانون الخدمـة المدن مـع مراعـاة اح
ــة لــد مــوظفي القطــاع  4000اجــر ال یتجــاوز مبلــغ  دوالر، فــي حــال عــدم تــوفر الكفــاءة المطلو

ـاج الفعلـي للتعاقـد شـرطة تـوف موجـب سـند التـزام العام و توفر االحت ر المخصـص المـالي الـالزم 
 مالي صادر عن مدیر عام الموازنة العامة.

ة  .7 عد توفر المخصص المالي الالزم للدرجة المراد الترق ة اال   .إلیهاالتتم الترق

ـة شـهر أیلــول مـن العـام  ورال یجـوز اإلعـالن عــن شـغ .8 عــد نها علــى الـرغم مــن  2015الوظـائف 
 ص المالي.توفر االحداثات والمخص

ـــون  .9 عمل ـــى حســـاب مخصصـــات المشـــارع المعیتعتبـــر أعمـــال المـــوظفین والعمـــال الـــذین  نـــین عل
انتهاء تلك المشارع أو نفاذ تلك المخصصات أیهما أقرب. مًا  ة ح  موجب عقود عمل منته

ب أوضاع العاملین علیها. .10  تلغى الوظائف التي تشغر نتیجة تصو

  

  )14المادة (
سـتعاض عـن العمـل اإلضـافي  ،عمل اإلضـافيصرف بدل عن  ال ال .1 وحیثمـا اقتضـت الضـرورة 

ل  ة. 6منح الموظف یوم إجازة مقابل   اإلضافة لرصید إجازاته الرسم ة   ساعات عمل إضاف

ــة  العــاملون فــي قطــاع الصــحة وشــؤون المعــابرالموظفــون ســتثنى  .2 والعــاملون فــي المراكــز اإلیوائ
ـــة وأ  ـــتم اســـتثناؤهم فـــي وزارة الشـــؤون االجتماع صـــدر عـــن مجلـــس  قـــرار موجـــب مـــوظفین ی

 .الوزراء
ـه فـي البنـد رقـم (  .3 ) مـن هـذه المـادة علـى المـوظفین العـاملین ضــمن  2سـر اإلسـتثناء المشـار ال

ة فما دون.   الفئة الثان
 

  
  



 
 

  ) 15المادة (
ة الملحقــة بهــذا اتعتبـر النفقــات وجــد ـز مســؤول ــة لكــل مر ف قــانون القــراول االحــداثات الوظ جــزءًا ال  ر 

  .یتجزأ منه
  

 
 )16المادة (

امت قانون  طب أح ة الواردة هذا القرار  افة مراكز المسؤول هعلى  تولى مجلس الوزراء تنفیذ ف ، و
عة تنفیذ المخصصات الواردة في  ة ومتا ة مراق ام هذا القانون، وتتولى وزارة المال قانون  القرارأح

ة الواردة في القانون على أساس نظام مالي ومحاس ع مراكز المسؤول ضمن التزام جم بي موحد 
ة واإلدارة ة والمحاسب ات واألصول المال ام واإلجراءات واآلل ة افة األح ضمنها تالتي ی والرقاب
  القانون والنظام، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بدیوان الرئاسة.

 
  )17المادة (

ل ما یتعار  ام هذا یلغى  قانون ض مع أح   .القرار 
  

  )18المادة (
قانون على المجلس التشرعي عقدها إلقراره. عرض هذا القرار    في أول جلسة 

 
  )19المادة (

ـه مـن تـارخ  عمـل  قـانون، و ـام هـذا القـرار  مـا یخصـه تنفیـذ أح ـل ف ع الجهـات المختصـة  على جم
ة. نشر في الجردة الرسم  صدوره و

  
ة  2015/   / نة رام هللا بتارخ   صدر في مدی الد   م

  هجرة 1434/         /المواف   
اس                                                                                             محمود ع

س دولة فلس                                                                                      طینرئ
ة  ة لمنظمة التحرر الفلسطین س اللجنة التنفیذ   رئ



السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
     وزارة المالیــة       

  اإلدارة العامة للموازنة  

ل) الملیون ش الغ  (الم

11,058اجمالي االیرادات

10,658صافي االیرادات العامة

ة ة محل ا 3,290ج

7,768مقاصة

ة 400ارجاعات ضرب

ة وصافي اإلقراض 15,085إجمالي النفقات الجار

7,617رواتب وأجور

6,668النفقات الجارة األخر 

ة 2,458نفقات تشغیل

ة ل 4,129نفقات تحو

ة 80نفقات رأسمال

800صافي اإلقراض

ل 4,427العجز الجار قبل التمو

ة ر 4,485النفقات التطو

ل 8,912العجز اإلجمالي قبل التمو

ل 8,912إجمالي التمو

ل الخارجي 7,410التمو

3,120المنح والمساعدات لدعم الموازنة

رة ل النفقات التطو 4,290المنح المقدرة لتمو

ل المحلي 1,502التمو

ل البنوك 1,170تمو

(1,170)صافي تراكم المتاخرات

ل أخر  1,502مصادر تمو

ة ل 0الفجوة التمو

خالصــة
مشروع املوازنة العامة للسنة املالية 

2015

7/13/2015



السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
     وزارة المالیــة       

  اإلدارة العامة للموازنة  

الملیون دوالر) الغ  (الم

2,835اجمالي االیرادات

2,733صافي اإلیرادات العامة

ة ة محل ا 844ج

1,992مقاصة

ة 103ارجاعات ضرب
0

ة وصافي اإلقراض 3,868إجمالي النفقات الجار

1,953رواتب وأجور

1,710النفقات الجارة األخر 

ة 630نفقات تشغیل

ة ل 1,059نفقات تحو

ة 20نفقات رأسمال

205صافي اإلقراض

ل 1,135العجز الجار قبل التمو

ة ر 1,150النفقات التطو

ل  2,285العجز اإلجمالي قبل التمو

ل 2,285إجمالي التمو

ل الخارجي 1,900التمو

800المنح والمساعدات لدعم الموازنة

رة ل النفقات التطو 1,100المنح المقدرة لتمو

ل المحلي 385التمو
ل البنوك 300تمو

(300)صافي تراكم المتاخرات

ل أخر  385مصادر تمو
ة ل 0الفجوة التمو

خالصــة
مشروع املوازنة العامة للسنة املالية 

2015

7/13/2015



المبالغ بالملیون شیكل وزارة المالیةاالدارة العامة للموازنة  الوضع المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لعام 2015

201420142015
موازنةفعليموازنة

9,3119,81610,658صافي االیرادات العامة
%23%22%21نسبة من اجمالي الناتج المحلي

9,87110,44411,058إجمالي االیرادات
%23%23%23نسبة من اجمالي الناتج المحلي

3,3263,1133,290االیرادات المحلیة
2,3292,1492,220          ایرادات ضریبیة

897926990          ایرادات غیر ضریبیة
1003980           توزیعات األرباح

%7%7%8نسبة من اجمالي الناتج المحلي

6,5457,3317,768ایرادت المقاصة 
%16%16%15نسبة من اجمالي الناتج المحلي

560628400ارجاعات ضریبیة
80104100         ضریبة القیمة المضافة

480524300          بترول

13,91614,55615,085إجمالي النفقات الجاریة و صافي االقراض
7,2657,3367,617رواتب واجور

%16.1%16%17نسبة من اجمالي الناتج المحلي

6,0516,1986,668النفقات الجاریة األخرى    
2,1572,5322,458                    نفقات تشغیلیة

3,8173,6054,129                    نفقات  تحویلیة 
766180                    نفقات رأسمالیة

6001,022800صافي االقراض

4,6054,7404,427العجز في المیزان الجاري قبل التمویل
%9%10%11نسبة من إجمالي الناتج المحلي

1,2601,0624,485النفقات التطویریة

5,8655,8028,912العجز االجمالي قبل التمویل
%19%13%13نسبة من إجمالي الناتج المحلي

5,8655,8028,912التمویل
5,8654,4027,410التمویل الخارجي

4,7853,6763,120       دعم الموازنة
1,0807264,290       تمویل النفقات التطویریة

01,4001,502التمویل المحلي
5071,170-0        تمویل البنوك

02,6330       صافي التغییر في المتأخرات
0130       صافي متأخرات المقاصة

01470       ارجاعات ضریبیة (متأخرات)
1,170-1,004-       سداد متأخرات

0181,502       مصادر تمویل أخرى
000الفجوة التمویلیة

43,62845,57447,252إجمالي الناتج المحلي 
1.721.722.0التضخم 

0.42.5-2.50النمو الحقیقي
3.603.573.9سعر الصرف

البیان

الوضع المالي (22) 2015-06-29 7/13/201510:42 AM



المبلغ بالملیون دوالر وزارة المالیةاالدارة العامة للموازنة   الوضع المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لعام 2015

201420142015
موازنةفعليموازنة

2,5862,7502,733صافي االیرادات العامة
%23%22%21نسبة من اجمالي الناتج المحلي

2,7422,9262,835إجمالي االیرادات
%23%23%23نسبة من اجمالي الناتج المحلي

924872843االیرادات المحلیة
647602569          ایرادات ضریبیة

249259254          ایرادات غیر ضریبیة
281121           توزیعات األرباح

%7%7%8نسبة من اجمالي الناتج المحلي

1,8182,0541,992ایرادت المقاصة 
%16%16%15نسبة من اجمالي الناتج المحلي

156176103ارجاعات ضریبیة
222926         ضریبة القیمة المضافة

13314777          بترول

3,8654,0773,868إجمالي النفقات الجاریة و صافي االقراض
2,0182,0551,953رواتب واجور

%16%16%17نسبة من اجمالي الناتج المحلي

1,6811,7361,710النفقات الجاریة األخرى    
599709630                    نفقات تشغیلیة

1,0601,0101,059                    نفقات  تحویلیة 
211720                    نفقات رأسمالیة

167286205صافي االقراض

1,2791,3281,135العجز في المیزان الجاري قبل التمویل
%9%10%11نسبة من إجمالي الناتج المحلي

3502971,150النفقات التطویریة

1,6291,6252,285العجز االجمالي قبل التمویل
%19%13%13نسبة من إجمالي الناتج المحلي

1,6291,7162,285التمویل
1,6291,2331,900التمویل الخارجي

1,3291,030800       دعم الموازنة
3002031,100       تمویل النفقات التطویریة

0483385التمویل المحلي
142300-0        تمویل البنوك

07370       صافي التغییر في المتأخرات
040       صافي متأخرات المقاصة

0410       ارجاعات ضریبیة (متأخرات)
300-281-0       سداد متأخرات

05385       مصادر تمویل أخرى
000الفجوة التمویلیة

12,11912,76612,116إجمالي الناتج المحلي 
2.801.722.00التضخم 

0.402.50-5.00النمو الحقیقي
3.603.573.90سعر الصرف

البیان

الوضع المالي (22) 2015-06-29 7/13/2015 10:44 AM



     State Of Palestinian
        Ministy of Finance 
 Public Budget Directorate

          دولة فلسطین
          وزارة المالیة

   االدارة العامة للموازنة العامة

إمجالــيمنافع املساعدات االجتماعيةاستخدام السلع واخلدمات
إمجالــينفقات حتويلية نفقات تشغيلية املسامهات االجتماعيةرواتب وأجور
4,066,102364,4611,010,3701,745,1207,186,05439,0707,225,124

س1 تب الرئ 103,38811,13698,3620212,8873,800216,687م

ة ز س - مر تب الرئ 36,0004,00073,1210113,1211,000114,121م

3,1583632,33705,8581506,008محافظة رام هللا

3,8504431,52405,8166006,416محافظة نابلس

3,5344061,45005,3911505,541محافظة جنین

2,6713071,50404,4821504,632محافظة بیت لحم

3,1593152,55706,0311506,181محافظة الخلیل

ة قل 2,07621893503,2281503,378محافظة قل

2,6703071,05504,0321504,182محافظة طولكرم

حا 2,0502361,09903,3851503,535محافظة ار

3,0433501,55604,9491505,099محافظة القدس

2,09524183803,1732003,373محافظة سلفیت

اس 1,52217580302,5001502,650محافظة طو

2,4792851,18303,9471004,047محافظة غزة

1,95822567902,8611002,961محافظة شمال غزة

1,87621671702,8091002,909محافظة خانیونس

1,23514294802,3261002,426محافظة رفح

1,23714272702,1061002,206محافظة وس غزة

ة 28,7762,7655,330036,87115037,021الهیئة العامة الشؤون المدن

ة2 ر الفلسطین 129,1864,926120,448537,420791,9801,050793,030مؤسسات منظمة التحر

123,6904,319109,890537,420775,319650775,969الصندوق القومي الفلسطیني

1,4711191,31802,9081503,058المجلس الوطني الفلسطیني

3,4804205,31109,2111509,361دائرة شؤون الالجئین

ة ف مات الص ة للمخ 545683,92904,5421004,642اللجنة الوطن

ة والثقافة والعلوم ة للتر 1,1009557501,7702001,970اللجنة الوطن

طان 2,4542002,0953,6008,3492508,599هیئة مقاومة الجدار واالست

ة3 ز ات المر 0011,000011,000011,000لجنة االنتخا

عي 4 18,9002,10016,74821,00058,74713058,877المجلس التشر

22,8542,14511,2603,60039,8591,58041,439 مجلس الوزراء5

12,3001,2502,770016,32018016,500االمانة العامة لمجلس الوزراء

س الوزراء تب رئ 4,0003004,73509,0351509,185م

ع 3,0003001,08504,3858005,185دیوان الفتو والتشر

ة6 ة واإلدار ة المال 9,7161,0943,434014,2441,10015,344دیوان الرقا

ة واألمن الوطني7 3,280,208305,309310,89003,896,40713,7003,910,107وزارة الداخل

ة ز ة - مر 49,5004,8009,825064,1251,00065,125وزارة الداخل

ة ز ة المر 3,211,500298,500300,00003,810,00012,5003,822,500االدارة المال

ه الوطني ة التوج 19,2082,0091,065022,28220022,482مفوض

االمجايل العام مالحظاتاالصول غري املالية

ل االف ش الغ  عاد مشروع موازنة العام 2015                                                                                     الم شف ا                                                                                                                          

تعويضات العاملني

قطاع احلكم

سل
سل

م

الوزارة / املؤسسة

مشروع موازنة 2015  -شیكل 3/1 7/13/2015



     State Of Palestinian
        Ministy of Finance 
 Public Budget Directorate

          دولة فلسطین
          وزارة المالیة

   االدارة العامة للموازنة العامة

إمجالــيمنافع املساعدات االجتماعيةاستخدام السلع واخلدمات
إمجالــينفقات حتويلية نفقات تشغيلية املسامهات االجتماعيةرواتب وأجور

االمجايل العام مالحظاتاالصول غري املالية

ل االف ش الغ  عاد مشروع موازنة العام 2015                                                                                     الم شف ا                                                                                                                          

تعويضات العاملني

سل
سل

م

الوزارة / املؤسسة

90,9979,5064,9960105,499450105,949دیوان الموظفین العام 8

ة 9 109,00010,05525,22142,500186,7761,500188,276وزارة المال

9,17518026,15822,00057,51324057,753وزارة شؤون القدس10

ة11 وم 2,2001763,54323,10029,01950029,519المؤسسات غیر الح

ة ز ة- مر وم 00013,70013,700013,700المؤسسات غیر الح

0004004000400الهیئة المستقلة لحقوق االنسان

افحة الفساد 0009,0009,00009,000هیئة م

ة 2,2001763,54305,9195006,419هیئة شؤون المنظمات االهل

0001,000,0001,000,00001,000,000المتقاعدون 12

00026,00026,0006,46032,460النفقات العامة 13

00233,0000233,0000233,000خدمة الدین العام 14

ة 15 اطات المال 00055,00055,000055,000اإلحت

12,7681,02113,483027,27235027,622الهیئة العامة للمعابر والحدود16

7,2747262,714010,71310010,813وزارة  الدولة لشؤون التخط 17

1,3251191,02102,4652002,665دائرة شئون المفاوضات18

95,000091,60014,500201,1005,800206,900السفارات19

40,0004,2558,903053,15837053,528وزارة العدل 20

ة ز 40,0004,2555,870050,12525050,375وزارة العدل مر

ه العامة ا 003,03303,0331203,153الن

68,1126,91314,370089,39590090,295مجلس القضاء األعلى21

ة 22 45,0003,1008,170056,27030056,570وزارة الشؤون الخارج

21,0001,7004,650027,35044027,790دیوان قاضي القضاة 23

اسات الشراء العام24 400400100500المجلس االعلى لس

173,82116,55862,056178,000430,4352,300432,735

ة25 اه الفلسطین 15,2711,30035,070051,64160052,241سلطة الم

ة 26 ع 9,1509801,48655,00066,61615066,766سلطة الطاقة والموارد الطب

44,1924,5507,350056,09245056,542وزارة النقل والمواصالت27

ا المعلومات28 27,0782,3245,411034,81320035,013وزارة االتصاالت والتكنولوج

ان 29 44,8004,1005,380054,28040054,680وزارة األشغال العامة واإلس

م المحلي30 22,6002,2004,905123,000152,705200152,905وزارة الح

10,7301,1042,454014,28830014,588 سلطة جودة البیئة 31

172,89216,21056,0730245,1754,130249,305

ز لإلحصاء الفلسطیني 32 13,1001,4504,750019,30016019,460الجهازالمر

احة واألثار 33 15,0801,3034,750021,13360021,733وزارة الس

18,1651,7534,666024,58440024,984سلطة األراضي34

42,2304,4577,465054,15119054,341وزارة اإلقتصاد الوطني35

ة 36 3,3103401,88705,5371005,637الهیئة العامة للمدن الصناع

س 37 6,5505002,29509,3451809,525مؤسسة المواصفات والمقای

القطاع االقتصادي

قطاع البنية التحتية

مشروع موازنة 2015  -شیكل 3/2 7/13/2015



     State Of Palestinian
        Ministy of Finance 
 Public Budget Directorate

          دولة فلسطین
          وزارة المالیة

   االدارة العامة للموازنة العامة

إمجالــيمنافع املساعدات االجتماعيةاستخدام السلع واخلدمات
إمجالــينفقات حتويلية نفقات تشغيلية املسامهات االجتماعيةرواتب وأجور

االمجايل العام مالحظاتاالصول غري املالية

ل االف ش الغ  عاد مشروع موازنة العام 2015                                                                                     الم شف ا                                                                                                                          

تعويضات العاملني

سل
سل

م

الوزارة / املؤسسة

ع اإلستثمار38 2,7312971,47104,4991504,649الهیئة العامة لتشج

71,7276,11028,7900106,6262,350108,976وزارة الزراعة 39

ة ز 70,0006,00027,1900103,1902,000105,190وزارة الزراعة- مر

ة 1,7271101,60003,4373503,787صندوق درء المخاطر والتأمینات الزراع

3,204,373286,0551,329,9761,523,0676,343,47134,1056,377,576

م العالي40 ة والتعل 2,141,735192,507258,773120,0002,713,01513,0002,726,015وزارة التر

716,78661,681942,87015,2841,736,6219,0001,745,621وزارة الصحة 41

4,5524541,64506,6512656,916وزارة شؤون المرأة 42

ة43 64,7966,51413,4451,387,7831,472,5388001,473,338وزارة الشؤون اإلجتماع

ة  ز ة - مر 59,1505,95011,730775,286852,116600852,716الشؤون االجتماع

ة اسر الشهداء 5,6465631,715612,497620,422200620,622مؤسسة رعا

7,0755682,35209,9959010,085وزارة االعالم44

ة45 ون وقناة فلسطین الفضائ 61,5195,12044,4000111,0399,000120,039هیئة االذاعة والتلفز

ة والمعلومات - وفا46 اء الفلسطین الة األن 14,5001,5074,200020,20740020,607و

اضة47 اب والر 27,2642,76936,141066,17450066,674المجلس االعلى للش

12,5001,1577,460021,11735021,467وزارة الثقافة48

ة49 4,8963392,12007,3551007,455دار اإلفتاء الفلسطین

ة (1)50 116,00010,1888,6500134,838200135,038وزارة األوقاف والشؤون الدین

32,7503,2507,921043,92140044,321وزارة العمل 51

7,617,188683,2842,458,4743,446,18714,205,13479,60514,284,739
ة لوزارة االوقاف  لها من االیرادات الوقف ل وسیتم تمو ة لعام 2015 مبلغ 12.000 ملیون ش ة لوزارة االوقاف والشؤون الدین 1- تبلغ النفقات التشغیل

القطاع االجتماعي

االجمالي العام

مشروع موازنة 2015  -شیكل 3/3 7/13/2015



ة لعام 2015المؤسسةالرقم اإلحداثات الفعل

12دیوان الرئاسة1

2
ة /الصندوق القومي           /الشؤون  ر الفلسطین دوائر منظمة التحر

ة  ة/ العالقات القوم ة / العالقات العر ة واالمن ر ة/العس االجتماع
3

م العالي3 ة والتعل 1028وزارة التر

2وزارة اإلعالم4

6وزارة التخط5

320وزارة الصحة6

5وزارة الثقافة7

احة واالثار8 4وزارة الس

7وزارة اإلقتصاد  الوطني9

32وزارة الزراعة10

ان11 18وزارة األشغال العامة واإلس

م المحلي12 6وزارة الح

ة13 12وزارة الداخل

ة14 25وزارة الشؤون االجتماع

11وزارة العمل15

ا المعلومات16 13وزارة اإلتصاالت وتكنولوج

ة17 32وزارة المال

ة / السفارات18 12وزارة شؤون الخارج

30وزارة النقل والمواصالت19

6وزارة العدل/ معهد القضاء20

ة العامة21 ا 3الن

1وزارة شؤون القدس22

ة لعام 2015 وم الت الدوائر الح جدول تش



ة23 87وزارة األوقاف والشؤون الدین

25دیوان الموظفین العام24

40سلطة االراضي25

5سلطة جودة  البیئة26

اه27 ة / دائرة الم اه الفلسطین 6سلطة الم

ة28 ع 3سلطة الطاقة والموارد الطب

س الوزراء29 تب رئ 10م

7االمانة العامة لمجلس الوزراء30

ة31 13دیوان قاضي القضاة/المحاكم الشرع

60مجلس القضاء األعلى32

ة33 1دار اإلفتاء  الفلسطین

ة34 3هیئة شؤون المنظمات األهل

ع اإلستثمار35 1هیئة تشج

ون 36 40هیئة اإلذاعة والتلفز

ة37 3هیئة المدن الصناع

اسي والوطني38 ه الس 2هیئة التوج

طان39 6هیئة مقاومة الجدار واالست

ة40 5هیئة الشؤون المدن

س41 5مؤسسة المواصفات والمقای

الة وفا42 5و

ز لالحصاء الفلسطیني43 7الجهاز المر

ة44 ة واالدار ة المال 2دیوان الرقا

ة45 ف مات الص ة للمخ 2اللجنة الوطن

ع46 7دیوان الفتو والتشر

10االداره العامه للمعابر والحدود47

ة اسر الشهداء والجرحى48 4مؤسسة رعا

اضة49 اب والر 10المجلس االعلى للش



15صندوق درء المخاطر50

حا واالغوار51 2محافظة ار

2محافظة بیت لحم52

3محافظة جنین53

3محافظة رام هللا والبیره54

3محافظة سلفیت55

اس56 3محافظة طو

3محافظة طولكرم57

ة58 2محافظة قلقیل

3محافظة نابلس59

3محافظة القدس60

2محافظة الخلیل61

ة/ المجلس الوطني الفلسطیني62 1امانة السر اللجنة التنفیذ

ة والثقافة والعلوم63 ة للتر ة/ اللجنة الوطن 1امانة السر اللجنة التنفیذ

عي64 5المجلس التشر
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