
موازنة المواطن 2021
وزارة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة

رؤية الوزارة:

مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج، يوفر حياة كرمية مستدامة لكل األسر واألفراد، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن باحلقوق واملساواة والعدالة 
والشراكة واإلدماج.

رسالة الوزارة:

تسعى وزارة التنمية االجتماعية الى تقدمي وتنسيق تقدمي خدمات متكاملة للحماية والتنمية االجتماعية تؤدي الى حماية ورعاية وادماج ومتكني 
الفقراء واملهمشني، بالشراكة والتنسيق مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية والقطاع اخلاص ومن خالل منهجية ادارة احلالة وتعزيز اخليارات 

اجملتمعية احمللية. 

االهداف االستراتيجية 

الهدف االستراتيجي األول: احلد من الفقر بأبعاده املتعّددة.	 
الفقيرة 	  الفئات  حتمي  فاعلة  ومحلية  وطنية  اجتماعية  حماية  تدابير  الثاني:  االستراتيجي  الهدف 

والهزات  واإلقصاء  والعنف  التهميش  أشكال  كافة  على  القضاء  يشمل  مبا  ونساًء  رجاالً  واملنكشفة 
والصدمات والكوارث في اجملتمع الفلسطيني.

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز معايير احلوكمة والنزاهة والشفافية.	 

الفئات املستهدفة 

الفقراء، املرأة، االشخاص ذوي االعاقة، الشباب، االطفال، كبار السن

املناطق املهمشة املستهدفة ذات االولوية 

غزة -املناطق احلدودية - اخمليمات الفلسطينية –سكان مناطق ج –سكان البلدة القدمية في اخلليل - القدس

بلغ اجمالي املوازنة اخملصصة للوزارة للعام 2021 )818,915,145( شيكل، أي ما نسبته )4.7٪( من اجمالي النفقات 
للموازنة العامة للعام 2021

% من اجمالي املوازنةاجملموع )شيكل(بنود املوازنة 

49,742,5006.07الرواتب واالجور

7,907,6450.97النفقات تشغيلية

751,430,00091.76منافع املساعدات االجتماعية

200,0000.02النفقات الرأسمالية

9,635,0001.18املوازنة التطويرية

818,915,145100اجمالي املوازنة )جارية وتطويرية(

أهم بنود املوازنة التطويرية

% من اجمالي املوازنةاجملموع )شيكل(بنود نفقات املوازنة التطويرية

2,191,75522.75بناء وجتهيز مركز شديدي اإلعاقة الذهنية/ نابلس

2,700,00028.02بناء مجمع خدمات اجتماعية في محافظة قلقيلية

1,953,04020.27صيانة وتأهيل مراكز التأهيل والرعاية واملراكز االيوائية



يتوزع املستفيدين املتوقعني تبعا للجنس على النحو التالي:

النسبةالعدداجلنس

%293,19052االناث

%271,95948الذكور

%565,149100اجملموع

توزيع املوازنة اخملصصة تبعا للمنطقة اجلغرافية:

النسبةاملوازنة باملليون دوالراملنطقة

%39275.9غزة

%12424.1الضفة والقدس

%517100.0اجملموع

  عدد االسر املتوقعة التي ترأسها نساء )46,113(

توزيع املستفيدين املتوقعني من برنامج التحويالت النقدية حسب املنطقة اجلغرافية:

اخملصص السنوي املتوقع/شيكلعدد االسر املتوقعاحملافظةرقم احملافظة

22,962111,959,817غزة1

15,04677,848,668شمال غزة2

12,52060,386,499دير البلح3

16,95880,614,311خانيونس4

12,30261,522,578رفح5

79,788392,331,873مجموع غزة

5,63519830576اخلليل6

3,76812685332بيت حلم7

3,82012859188نابلس8

4,65215356916جنني9

3,62212400092طولكرم10

1,0343742356اريحا11

2,6238938020رام اهلل12

2,3478196948قلقيلية13

1,0343435588سلفيت14

2,7569347256القدس15

3,29413205148يطا16

1,3104418196طوباس17

35,895124,415,616مجموع الضفة

115,683516,747,489اجملموع باالجمالي

اجمالي املوازنة اجلارية والتطويرية اخملصصة للوزرة للعام 2021 موزعة على البرامج اخملتلفة

% من اجمالي املوازنةاجمالي املوازنة/ بالشيكلالبرنامج

1753,491,89692,39. برنامج التمكني ومكافحة الفقر بكافة أشكاله

250,410,3105,77. برنامج حماية الفئات املهّمشة والفقيرة 

315,012,9391.84. البرنامج االداري

818,915,145100اجملموع

برنامج التحويالت النقدية:1

عدد املستفيدين املتوقعني 115,683 الف اسرة فلسطينية، مببلغ 516,747,489 مليون شيكل سنوياً
تساهم احلكومة بنسبة )%60(  واالحتاد االوربي )40%( 

52%

48%

75.9%

24.1%

392,331,873

124,415,616

 أهم البرامج واخلدمات التي تقدمها الوزارة ومخصصاتها املالية للعام 2021:



برنامج التمكني االقتصادي:  مشاريع ريادية وانتاجية وصناعية خدماتية متنوعة2

مراكز التأهيل االجتماعي واملهني:8

عدد املراكز: 7 مراكز
2 فتيات )فتيات نابلس، فتيات جنني(

4 شبيبة )شبيبة جنني، شبيبة اخلليل، 
شبيبة قلقيلية، رونالدو(

1 مختلط ) فتيان وفتيات( طولكرم

عدد املستفيدين  )ذكور اناث( )150(
عدد الطالب الذكور )64(

عدد الطالبات )56( 

اجلهة املمولة/املنفذة
عدد املستفيدين املتوقعني

املبلغ/بالدوالر
القدس داخل اجلدارغزةالضفة الغربية

220170525,000برنامج الغذاء العاملي

350500,000سلطة الطاقة

23250,000مؤسسة اريج

27850151,495,000املؤسسة الوطنية للتمكني

100350,000موسسة انيرا

12063,120,000اجملموع

املساعدات الطارئة:3

املبلغ/ شيكلعدد االسر املتوقعةاملنطقة

وقطاع  الغربية  الضفة 
غزة

6 مليون3000

6 مليون3000اجملموع

املساعدات الغذائية:4

مببلغ  الغذائية  املساعدات  سيتلقون  الذين  املتوقعني  األفراد  عدد 
72,441,600 مليون شيكل

عدد األفراداحملافظة
نسبة الى اجمالي 

األفراد

80,00036,4الضفة الغربية

140,00063,6قطاع غزة

220100 ألفاجملموع

التأمني الصحي:5

عدد بطاقة التأمني الصحي )108 آالف تأمني الضفة الغربية وغزة(

عدد االسرةاحملافظة
نسبة الى 

اجمالي االسر
 املبلغ/ 

بالشيكل

50,00046,32,500,000الضفة الغربية

58,00053,72,900,000قطاع غزة

1081005,400,000 آالفاجملموع

االعفاءات املدرسية:6

عدد األفراد املتوقعنياحملافظة
نسبة الى اجمالي 

األفراد

28,00025,5الضفة الغربية

82,00074,5قطاع غزة

110100 آالفاجملموع

كفاالت األيتام:7

  احملافظة
عدد املستفيدين 

املتوقعني
املبلغ )سنوياً( دوالر

82681,631,863اجملموع

االطفال:9

عدد املستفيدين املتوقعني للعام 2021 من خدمات احلماية واخلدمات 
اإليوائية في املراكز التابعة لإلدارة العامة لشؤون األسرة 1112.

كبار السن:10

 عدد النزالء املتوقع استفادتهم من اخلدمة االيوائية للعام 2021 في 
مركز بيت االجداد هو 100 نزيل والتكلفة التقديرية الشهرية للنزيل 

2000 شيكل. 

النساء املعنفات املتوقعات:11

املوازنةعدد املستفيداتاخلدمات

110خدمات ايوائية

خدمات الدعم القانوني 
والنفسي واالجتماعي

500 ألف شيكل400

مشاريع متكني اقتصادي 
و تعليم جامعي

212 ألف يورو55

70 ألف يويو230احلماية والرعاية

تأهيل واعادة ادماج 
باألسرة واجملتمع

500 ألف شيكل150



12

13

14

15

ذوي اإلعاقة املتوقعني:

أهم املشاريع:

أهم املمولني واجلهات املنفذة:

شراء اخلدمة: )متويل اخلزينة العامة(

املبلغ )سنوياً(عدد املستفيديناخلدمات

1.2  مليون شيكل150الرعاية املنزلية

2 مليون شيكل1200شراء خدمة

360 ألف دوالر35مشاريع متكني اقتصادي

مليون شيكل400األدوات املساندة

800 فرداإلعفاء اجلمركي

30 ألف شيكل150تدريب وتأهيل مهني في املراكز اخلاصة

مدة املشروعالفئة املستفيدةاملوازنة املرصودةاجلهة املمولةاسم املشروعنوع املشروع

خدمات اجتماعية

برنامج تعزيز اخلدمات 
االجتماعية

15 مليون دوالرالبنك الدولي
املستفيدة  الفئات  كافة 

من خدمات الوزارة
7 سنوات

بناء أرضية حماية 
اجتماعية لألشخاص 

ذوي االعاقة وكبار السن 

منظمة العمل الدولية 
اليونسيف

برنامج الغذاء العاملي
880 ألف دوالر

االعاقة  ذوي  األشخاص 
وكبار السن

سنتان

تعزيز ترابط واستجابة 
“الصلة االنسانية - 
اإلمنائية” في قطاع 
احلماية االجتماعية 

الفلسطيني

منظمة العمل الدولية 
اليونسف

االحتاد األوروبي
1,5 مليون دوالر

املستفيدة  الفئات  كافة 
من خدمات الوزارة

بناء قدرات
تعزيز نظام الرصد 

والتقييم لوزارة التنمية 
االجتماعية

500 ألف يورواالحتاد االوروبي
للوزارة  فنية  مساعدة 
لتأهيلها لتقدمي خدماتها 

3 سنوات

احلكومة الفلسطينية، االحتاد األوروبي، برنامج الغذاء العاملي، اليونسيف، البنك الدولي، احلكومة األيطالية، احلكومة الكندية، احلكومة 
الهولندية، جامعة الدول العربية.

املبلغ السنوي/ بالشيكلالعددالفئة 

50460,800اطفال

68734,400كبار السن

6643,633,600األشخاص ذوي االعاقة

65700,000املرأة

8475,528,800اجملموع

للتواصل مع وحدة الشكاوي: رقم الهاتف: 00970 2 294 8410  رقم الفاكس: 00970 2 298 9096
http://cs.pmo.gov.ps :الصفحة االلكترونية - shakawi@mosa.gov.ps :البريد االلكتروني

معلومات االتصال بالوزارة:

www.facebook.com/mosdps www.mosa.pna.ps +970 2 298 9096 +970 2 294 8410

فلسطني / رام اهلل / املاصيون - شارع خليل الوزير - مقابل مكتب رئيس الوزراء 


