
مؤسسة حكومية عصرية رشيدة ذات خدمات نوعية وأداء متميز وعالقات مجتمعية فاعلة وبناءه، تساهم في بناء الدولة الفلسطينية

المستقلة.

موازنۀ المواطن/ة لعام 2022   

 وزارة الداخلیۀ/الشق المدنی

1

رؤية الوزارة 

رسالة الوزارة 

األهداف االستراتيجية

وزارة سيادية رشيدة تعمل لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة، تساهم في بناء مؤسسات دولة فلسطين، من خالل تقديم خدمات عصرية ذكية

ً للقانون والتشريعات الفلسطينية والمعايير ومتميزة، بإصدار الوثائق الرسمية المستندة إلى قيم العدالة والمساواة والشفافية، وفقا

الدولية، وضمان احترام حقوق اإلنسان وكرامته وحرية الرأي والتعبير، وتصون الهوية الفلسطينية، وتحفظ السجل المدني المركزي

وتطوره، وتحافظ على السلم األهلي، وتعزز الشراكة مع المجتمع المدني.

- خدمات مقدمة بجودة عالية.

-موارد بشرية متميزة وأداء مؤسسي متطور.

-عالقة فاعلة مع المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين.

نخدم المواطن لنخدم الوطن

البرامج المعتمدة في وزارة الداخلية:

- إصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العالقة:
من خالل هذا البرنامج، يتم إصدار وثائق األحوال المدنية كافة؛ وهي وثائق رسمية تبدأ من لحظة ميالد الشخص وتستمر حتى وفاته، كما
ً على صيانة السجل المدني يتم إصدار جواز السفر الفلسطيني بأنواعه (العادي، والدبلوماسي، واالستخدام الخارجي)، ونحرص دائما
الفلسطيني وتطويره، وسرعة ودقة توثيق الوقائع الحيوية، من خالل الربط اآللي مع الجهات الشريكة، بهدف تقديم أفضل الخدمات
للجمهور، وكذلك من خالل توفير سبل الراحة لهم أثناء تلقيهم الخدمة، وسرعة ودقة إنجاز معامالتهم.  لذلك، نعمل باستمرار على
تحديث وتطوير قاعات االنتظار، كما نعمل على تطوير أدائنا، من خالل التدريب والتأهيل المستمرين للموظفين، ونعمل على مواكبة
تطوير العالم الحديث في مجال إدخال نظام البيومترك للجواز الفلسطيني، وفق معايير منظمة الطيران المدنية الدولية، لنسهل على

المواطن الفلسطيني ونيسر له عبور المطارات والجسور، كغيره من المسافرين في شتى الدول.

- تنظيم المجتمع المدني واإلصالح المجتمعي: 
من خالل هذا البرنامج، سيتم تقديم وتطوير خدمة تسجيل المنظمات غير الحكومية وفق القانون، وتعزيز العالقة مع المجتمع المدني، من
خالل متابعة عمل المنظمات المسجلة والمرخصة للعمل في األراضي الفلسطينية، كما ستتم، من خالل هذا البرنامج، متابعة وتطوير

عمل اإلدارة العامة للشؤون السياسية، والعمل على الحفاظ على استقرار المجتمع عشائرياً.

- البرنامج اإلداري: 
يغطي البرنامج اإلداري اإلدارة العليا وخدمات الدعم والمساندة التي تتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات األساسية للوزارة من إنجاز
خدماتها.  ويشمل مكتب الوزير ووحداته، ومكتب وكيل الوزارة ووحداته، واإلدارات العامة المساندة (الشؤون اإلدارية والمالية والحاسوب

والقانونية والعالقات العامة وديوان الوزارة).

- موظفون غير موزعين على برامج: 
خاص بموظفي وزارة الداخلية في المحافظات الجنوبية

بلغت موازنة وزارة الداخلية (66,277,000) شيكل؛ أي ما نسبته (0.37%) من     

                                 إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة 2022                              



 من إجمالي الموازنة % المجموع / شيكل  بنود الموازنة 

75.6% 50,077,000   الرواتب واألجور

12.5%8,300,000   السلع والخدمات "تشغيلية"

1.4%900,000   النفقات الرأسمالية

10.6%7,000,000   النفقات التطويرية

100.0%66,277,000المجموع

 البرنامج  
الموازنة اإلجمالية/

شيكل  
النسبة 

إصدار الوثائق الرسمية  

والخدمات ذات العالقة
  25,489,000%38.5

تنظيم المجتمع المدني  

واإلصالح المجتمعي
  8,061,000   %12.2  

  25.5%   16,918,000  البرنامج اإلداري  

موظفون غير موزعين على  

  برامج
  15,810,000%23.9

100.0%66,277,000   المجموع  

إجمالي التكلفة/شيكلالمشروع

مشروع  تأهيل مبنى مديرية داخلية رام الله

الجديدة
  2,200,000  

  بناء  وتشطيب مديرية نموذجية للداخلية في

محافظة الخليل/دورا

  

2,000,000

  بناء  وتشطيب مديرية نموذجية للداخلية في

محافظة بيت لحم 

  

1,900,000

  تأهيل   قاعات استقبال المواطنين بما يتالءم

مع مشروع البيومترك
  900,000  

3300  عدد الجمعيات الخيرية  والهيئات المسجلة حتى تاريخه (العدد الفعلي اآلن)

216  عدد فروع الجمعيات األجنبية  حتى تاريخه

83  عدد الجمعيات الخيرية والهيئات  التي تم تسجيلها خالل العام 2021

6  عدد الفروع األجنبية  التي تم تسجيلها خالل العام 2021

102  عدد الجمعيات الخيرية  والهيئات التي تم حلها أو إلغاء تسجيلها خالل العام 2021

41  عدد الفروع األجنبية  التي تم حلها أو إلغاء تسجيلها خالل العام 2021

90عدد الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية المتوقع تسجيلها حتى نهاية العام 2022 (الربع األخير من العام 2022)

10عدد فروع الجمعيات األجنبية المتوقع تسجيلها حتى نهاية العام 2022 (الربع األخير من العام 2022)

بيانات الجمعيات الخيرية 2022

توزيع موازنة وزارة الداخلية على البنود 2022

توزيع موازنة وزارة الداخلية على البرامج األربعة/شيكل

 

أهم المشاريع التطويرية 2022
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توزيع الموظفين في وزارة الداخلية 
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(A1) لغاية الفئة العليا (C) المواقع القيادية واإلشرافية من فئة مدير

وحدة الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 

 إطار مؤسسي لضمان إنفاذ القانون، وحماية مبادئ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيزها على قاعدة
القوانين والتشريعات الوطنية، واالنسجام مع القيم
والمبادئ والمعاهدات والقوانين الدولية.  تعمل
الوحدة على ترتيب العالقة ما بين مؤسسات إنفاذ
القانون التابعة لوزارة الداخلية، وبشكل خاص
األجهزة األمنية والمواطن الفلسطيني مباشرة، أو من
خالل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالي

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
 
 

تقدم الوزارة خدماتها لجميع
المواطنين من كال الجنسين،
بدون تمييز، وتستطيع المرأة
المتزوجة االحتفاظ باسم عائلتها
إن رغبت، كذلك تستطيع األم

إصدار جواز سفر ألبنائها.



معلومات االتصال بالوزارة:
 

العنوان: فلسطين - رام الله - الماسيون -  - مقابل مكتب رئيس الوزراء.

رقم الهاتف: 022946540      رقم الفاكس: 022946542          :970594494948+

www.facebook.com/TheMinistryOfInterior : صفحة الفيس بوك        www.moi.pna.ps  :الموقع اإللكتروني

info@moi.pna.ps :البريد اإللكتروني

 

مصطلحات مهمة:

 
موازنة المواطن لوزارة الداخلية: 

هي وثيقة مبّسطة للموازنة السنوية المخصصة لوزارة الداخلية "الشق المدني"، بحيث تلخص رؤية ورسالة وأهداف وسياسات الوزارة

ورسالتها وأهدافها وسياساتها وخططها وتوجهاتها للسنة القادمة، معبَّراً عنها باألرقام الواردة، وتشمل توزيع الموازنة المخصصة على

برامج الوزارة المختلفة، إضافة إلى عرض المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة، والموازنات المرصودة لها، وتفاصيل نفقاتها

المختلفة، وغيرها من التفاصيل التي تهم المواطن، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات الخاصة بوزارة الداخلية، وبذلك

يستطيع المواطن متابعة اإلنفاق الحكومي على وزارة الداخلية وبرامجها المختلفة بطريقة مبسطة وسلسلة.

 

الموازنة العامة: 

برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة، ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية، والمنح

والقروض والمتحصالت األخرى لها، والنفقات والمدفوعات المختلفة.

• النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية:

- النفقات الجارية: تشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية

األخرى لدولة فلسطين.

-النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات الالزمة لتشغيل المؤسسة العامة (كأجور المباني، والكهرباء، والمياه، والمحروقات

... إلخ)، وهي جزء من النفقات الجارية.

-النفقات التحويلية: وهي النفقات التي ترصد في موازنة المؤسسة العامة، ويستفيد منها طرف ثالث، كتلك المساعدات التي تقدم عبر

وزارة التنمية االجتماعية لألسر الفقيرة، ومخصصات أسر الشهداء والجرحى، ومخصصات األسرى.

-النفقات الرأسمالية: وتشمل امتالك األصول الرأسمالية (كالمباني، واألراضي، والمعدات، والمركبات ... إلخ) والتحويالت الرأسمالية

للمشاريع، والنفقات التطويرية األخرى.

-النفقات التطويرية: هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حيث العمر االفتراضي، والعائد من النفقة (مثل

مشاريع البنية التحتية).

 

((قانون الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، مادة رقم (1) 

http://www.moi.pna.ps/

