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الرؤية 
مجتمع فلسطيني متماسك 

ومتضامن يوفر األمان االجتماعي 
واحلياة الكرمية لكل أفراده على أسس 

العدالة واملساواة وبدون متييز.

الرسالة
تسعى الوزارة إلى توفير حماية اجتماعية 

من خالل برامجها اخملتلفة بالشراكة 
إلى النهج املبني على احلقوق مبا يضمن 

الشفافية والعدالة لتدعيم صمود 
املواطنني.

تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية 	 
ومتكينية للفقراء واملهمشني.

تطوير اخلدمات االجتماعية للفئات 	 
الضعيفة واملهمشة.

تعزيز حوكمة قطاع احلماية 	 
االجتماعية وتطوير الترتيبات 

املؤسسية.

حماية

متكني

رعاية

األهداف االستراتيجية 

مساعدات نقدية        %60 من األسر                  %40 من األسر
560
مليون

11.7
مليون

6
مليون

4.3
مليون

1
مليون

980
الف نقاط تربوية لطالب مراكز التأهيل

مساهمة حتويالت طبية

شراء خدمة

مساعدات طارئة

مساهمة فاتورة الكهرباء

1383 موظف وموظفة يعملون في وزارة التنمية االجتماعية

%49 ذكور%51 إناث

موازنة المواطن:

هي عبارة عن وثيقة مبسطة 
للموازنة العامة بحيث تلخص 
السياسات وتوجهات احلكومة 

للسنة القادمة معبر عنها 
باألرقام الواردة في هذه املوازنة 

ومتكن املواطن من التعرف 
على كيفية توزيع النفقات 

واإليرادات احملصلة وبذلك 
يستطيع املواطن متابعة 

اإلنفاق احلكومي.

النفقات التحويلية:

وهي النفقات التي ترصد 
في موازنة املؤسسة العامة 

ويستفيد منها طرفاً ثالثاً، 
كتلك املساعدات التي تقدم 

عبر وزارة التنمية االجتماعية 
لألسر الفقيرة ومخصصات 

أسر الشهداء واجلرحى 
ومخصصات األسرى.



التوزيع اجلغرافي 
لألسر املستفيدة من 

برنامج التحويالت 
النقدية

إضاءة على املشاريع والبرامج املمولة

التمكني اإلقتصادي 
متكني األسر احملرومة إقتصادياً من 

خالل تقدمي املنح والقروض لها.

املرأة 
كفاالت أسر ترأسها إمرأة.. نزيالت 

السجون.. نساء معنفات في مراكز 
احلماية.. توعية وإرشاد للنساء.

األيتام
كفاالت األيتام الدورية.. 

مساعدة األيتام املتفوقني 
في اجلامعات.

املسنني
خدمات للمسنني.. بيت األجداد.. 

قواعد بيانات وطنية.

ذوي اإلعاقة
قروض متكني إقتصادي.. تدريب 

مهني... قواعد بيانات للمعاقني ... 
توعية وإرشاد ... مواد خام للمراكز.

الطفولة
شبكات حماية الطفولة.. 

احلضانات، واألطفال 
مجهولي النسب.

الشبيبة 
تأهيل مهني للشبيبة.

األحداث
نظام وطني لعدالة األحداث.. 

حماية األحداث والدفاع 
عنهم.. سيادة القانون.. 

ومراقبة األحداث.

24
مشروع وبرنامج ممول
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120.834 أسرة اجملموع 

77.787  أسرة غزة 

43.047  أسرة الضفة 

جنني
5362 أسرة

طوباس
1592 أسرة

نابلس
4648 أسرة

أريحا
1362 أسرة

سلفيت
1320 أسرة

رام اهلل والبيرة
3432 أسرة

القدس
3701 أسرة

بيت حلم
4511 أسرة

اخلليل
6222 أسرة

يطا
3307 أسرة

شمال غزة
15937 أسرة

غزة
21890 أسرة

دير البلح
12268 أسرة

خان يونس
15572 أسرة

رفح
12120 أسرة

طولكرم
4875 أسرة

قلقيلية
2778 أسرة
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أُعدت موازنة املواطن اخلاصة بوزارة التنمية االجتماعية في إطار التعاون املشترك بني الوزارة ومؤسسة 
»مفتاح« وذلك من خالل مشروع »تفعيل املشاركة اجملتمعية في الرقابة على املوازنة العامة واالصالح 

الضريبي« بالشراكة مع أوكسفام نوفب

طبعت موازنة املواطن بالشراكة مع:

يتم شراء اخلدمة لهم بقيمة
630.000 شيكل

يتم شراء اخلدمة لهم بقيمة
150.000 شيكل

يتم شراء اخلدمة لهن بقيمة
162.000 شيكل

يتم شراء اخلدمة لهم بقيمة
1.800.000 شيكل

يتم شراء اخلدمة لهم بقيمة
84.000 شيكل

يتم شراء اخلدمة لهم بقيمة
104.000 شيكل

%6 ما حتصل عليه الوزارة من النفقات العامة للدولة  =  838 مليون شيكل

1%
اإلدارة والتخطيط

7%
حماية ورعاية الفئات 

املهمشة

92%
مكافحة الفقر

مساعدات نقدية
مساعدات غدائية
مساعدات طارئة

تأمني صحي/ حتويالت طبية
رسوم مدرسية

فواتير كهرباء

مسنني
أطفال
أحداث

معاقني
نساء معنفات

ترتيبات مؤسسية
شؤون إدارية ومالية

عالقات عامة ودولية
جتنيد أموال

توزيع النفقات البالغ قيمتها

838 مليون شيقل

إضاءة على تدخل شراء اخلدمة 
من اجلمعيات واملؤسسات غير 

احلكومية أو األفراد

560120.000
ستصرف

الوزارة
أكثر من

لألسر املستفيدة
خالل سنة

2016

أسرة مستحقة
في الضفة

وغزة مليون شيكل

ألكثر من

أسرة

أسرة 77.787

43.047
قطاع
غـزة

الضفة
الغربية

92%7%1%

نفقات
حتويلية

رواتب
وأجور

نفقات
تشغيلية

4.286.850
شيكل

175
أصم

15
414إمرأة معنفة

معاق

60
مسن

20
طفل

20
كفيف


