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  الملخص التنفيذي
 تم إ

ً
جتماعية ليقدم وصفا   عداد دليل خدمات وزارة التنمية 

ً
ا وزارة التنمية  تفصيليا دمات ال تقدم ل

املة ع ة مت ور املستفيدين من خدمات الوزارة وليعطي صورة وا م ند جتماعية  س طوات التفصيلية ال  ن ا

ا املواطنإ   ل
ً
قا ل له طر ش صول ع خدماته، و   ل

ً
ا   وا

ً
ة. ومعلنا شفافية ونزا دمة  صول ع ا   ل

 
ً
جتماعية  تم تقسيم الدليل وفقا دارات العامة والوحدات العاملة بوزارة التنمية  ا  دمات ال تقدم                 ل

ومية مباشرة يحصل ع 35حيث يتضمن الدليل نحو (  ل خدمة ) خدمة  ح اصة ب ا املواطن وفق الشروط واملعاي ا  ل

ا من قِ  جتماعية، تم إعدادبواملعلن ع ل خدمة وقطاع ا من قِ ل وزارة التنمية  تص  مجال تقديم  ق العمل ا بل فر

ا ومراكز تقد صول عل دمة والوقت املستغرق ل  ل
ً
 تفصيليا

ً
ل خدمة وصفا دمة عمل بالوزارة، حيث تتضمن  يم ا

طوات التفصيلية. ة لذلك، وا ا والوثائق املطلو صول عل   ومتطلبات ا

ل دوري ليواكب ش ر الدليل  عديالت أو خدمات إ يتم العمل ع تحديث وتطو ضافية يتم أي تطورات أو 

ون  ق عمل الدليل لي ا فر ت شاركية ال ي ية العمل ال ا، وذلك ع من ا حال اعتماد ع مواكبة دائمة  تقديم

جتماعية.   لتطورات العمل داخل وزارة التنمية 
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 المقدمة  .1
ــة  ــ ــ ـــ مايـ ـــاع ا ــ ـــ ــــدة قطــ ـــ ــــــة قائـــ ــ جتماعيــ ــة  ــ ــ ـــ ــ وزارة التنميـ ـــ ـــ ـــــةســ ـــ ــ جتماعيــ ـــ ـــ ــع الــ ـــ ـــ ــيق مــ ـــ ـــ ســ ـــراكة والت ـــ ـــ الشـ دوائر و

ــــواطن  ـــ ــ ــــــة للمـ ــة اجتماعيــــ ــ ــ ـــوف حمايــــ ـــ ـــ ــة لتـ ــ ــ ـــات الدوليــــ ـــ ــــــاص واملنظمــــ ـــ ـ ـــاع ا ــ ـــ ي والقطــ ـــــد ـــ ـــع الــ ـــ ـــ تمـ ــــــات ا ــ ــة ومنظمــ ـــ ـــ وميــ ا

ــرامج ال ــ ـــ ـــ ــة و ـــ ــ جتماعيـــ ــة  ــ ــ ـــ ــة والرعايـ ــ ـــ مايـــ ــــــرامج ا ـــ ـــالل بـ ـــ ـــ ــــن خـ ـــ ــ ـــــطي مـ ــ ندة إالفلســـ ــ ـــ ـــ ــة مســ ــ ـــ ن والتوعيـــ ـــــ ـــ ــــــة والتمكــ ـــ ــ وقايـ ـــ ـــ ــ

ـــمن ا ـــ ــ ــا يضـ ـــ ــ مــ ـــوق، و ــ ـــ قـ ــ ا ـــ ـــ ـ ــ ع ـــ ـــ ـ ـــن املب ــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـ ــاظ ع ــ ـــ فــ ن، وا ـــواطن ـــ ـــمود املـــ ــ ـــ ـــــدعيم صـ ــ ــــــك لتــ ــ ــة وذلـ ــ ــ ــــفافية والعدالـــ ـــ لشــ

. جتما   التماسك والتضامن 

ـــــف  ـــ ـــ ـــوق النصـ ـــ ـــ ــا يفـــ ــ ـــ ـــ ا ملــ ــــدما ــ ـــ ـــدم خـــ ـــ ــ ــ تقــــ ـــ ـــ ــ ــ ــة ال ـــ ـــ ــ دميــ ــــوزارات ا ــ ـــ ـــد الـــ ـــ ـــ ــة أحـــ ـــ ــ ـــ جتماعيــ ــة  ــ ــ ـــ ـــل وزارة التنميـــ ـــ ـــ و تمثـــ

ــتو  ــ ـــع مســـ ــ ــــدف لرفــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــدمات ال ــ ـ ـــــن ا ــا مــ ـــ ــ ــة وغ ــ يليـــ يـــــــة وتأ ــة وعي ـــ ـــدمات نقديـ ن خــــ ـــــ ــــا بــ ــــواطن، مـــ ــــون مـــ ــة مليــ ــ شـــ ى مع

ـــذ  ـــ ــ تنفيــــ ـــ ـــ ــ ـــك ع ــ ـــ ــــــه، وذلــ ــاء لديــــ ـــ ـــ نتمــ ــة و ـــ ــ ــــــة املواطنـــ ــ ـــز قيمـ ـــ ــــ عز ـــرته و ـــ ــة أســــ ــ ــ ــه وكرامــــ ــ ـــ ــــــظ كرامتـــ ــ ـــــطي وحفــ ــ ـــواطن الفلســـ ـــ املـــ

ة. غاثية والتنمو امج    عدد من ال

ــــوزراء  ـــ ـــــس الـــ ـــ لــ ــة  ــ ــ ـــ ــة العامـ ــ ــ ـــ مانـ ــ  ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ر املؤس ــــو ـــ ــة للتطـــ ــ ــ ـــ دارة العامـ ـــات  ــ ـــ ــ ــياق توج ــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ ـــدليل  ـــ ـــ ي الـ ـــأ ــ ـــ يــ

ومية بإعداد / ت دمات.للدوائر ا ر دليل ا   طو

ـــمان  ـــ ــ ـــــذلك ضـ ــ ــــر وكــ ـــ ســ ولة و ـــــ ـــ سـ ــــوزارة  ـــ ا الــ ـــدم ـــ ــ تقـــ ـــ ـــ ـ ـــدمات ال ــ ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ـ ـــول ع ـــ ــ صـ ــــواطن ل ـــ ـــــدرة املــ ــ ـــمان قــ ــ ـــ ولضـ

ــــل  ــ ـــ ــــذي يفصـ ـــ ـــدمات الـــ ــ ـــ ــ ــــل ا ـــ ــة دليـــ ــ ـــ ــ جتماعيـ ــة  ــ ــ ـــ ـــــوم وزارة التنميـ ـــ ـــدم اليــ ـــ ـــ ــــدمات تقـ ـــ ــ ـ ــــديم ا ـــ ــ تقـــ ـــ ـــ ــ ــة  ــ ــ ـــ ـ ا ـــفافية وال ــ ـــ الشــ

ـــــالل م ــــــن خــ ــــر مـ ــ ل مباشـ ـــــ شــ ــــا  ــ ـ ــــول عل صـــ ن ا ـــواطن ـــ ــــن للمـ ــ ــ يمكـ ـــ ــ ـــدمات ال ــ ــ ــة ا ــ ــ جتماعيـ ــة  ــ ــ ــــل وزارة التنميـ ــ ــــذ عمـ نافـــ

ــة،  ــ ــ جتماعيــ ــة  ــ ــ ـــل وزارة التنميــ ـــ ــــــن قبــ ــــــبقا مــ ــا مســ ــ ــــ ـــن ع ـــ ــاي املعلــ ــــ ـــروط واملعــ ـــ ـــمن الشــ ـــ ــزة وضــ ــ ــ ـــاع غــ ــ ـــات قطـــ ـــ ــة محافظــ ــ افــــ ب

ا.  صول عل   حيث يتضمن الدليل شرحا تفصيليا ل
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  األهداف  1.1
ـــل .1 ــ ـــ ن العمـ ـــــ ـــ ــ تمكـ ـــ ـــ ـ ـــراء ع ـــ ــــــة والفقـــ مشـــ ـــات امل ـــ ــ ـــول  الفئـ ـــ ــاي املعمـــ ــــ ــــــراءات واملعـــ ــ جـ ــــق  ــ ـــع وفـــ ـــ تمـــ ــ ا ـــ ـــ ــــا ـ ــ ــاد و ـــ ـــ ـــ إيجــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــودة  ـــ ــ ــ ــنفس ا ــ ـــ ــ ـ ــة و ـــ ــ دمـــ ـــس ا ـــ ـــ ـــــديم نفـ ــ ـــــمان تقـــ ـــ ــــا لضــ ــ ـــ ـ ــة  ــ ــ ـــ ـــــاذج املتعلقـ ـــ ــة والنمــ ــ ـــ ـــ ـــراءات املعيار ــ ـــ جــ ــة  ــ ــ ـــ مجموعـ

اصة بالوزارة افة  دمة ا   .مرافق تقديم ا

ات شفافية وجودة تقد .2 ز مستو عز ا  دمات ملم يتحديد قواعد العمل الـ من شأ دمة.ا   تلقي ا

دمات  أسا كمرجع الدليل ستخدمكما  .3 ر ا التطو ونية وحوسب   .لك

  

 الجهات المستفيدة 1.2
ــة  ــ ــ ـــ ــادية واجتماعيــ ــ ــ ـــ ــاع اقتصــ ـــ ـــ ـــن أوضـــ ـــ ــ ي مـــ ـــا ــ ـــ عـــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــة ال ـــ ـــ جتماعيـــ ـــاالت  ـــ ــ ـــ ــــدمات ل ـــ ــ ــ ــــديم ا ـــ ــ تقــــ ـــ ـــ ـــ ــة  ــ ــ ـــ ــ ولو ـــى  ــ ـــ عطــ

دمات املعمول به من  ا شروط تقديم ا نطبق عل شية صعبة و   قبل الوزارة.ومع

: ات و ع النحو التا ذا الدليل عدة ج ستفيد من    وس

 املواطن. .1

ــــدوائر .2 ـــ ـــد  الــ ـــ ــــــن ســـ ــ ــه مـ ــ ـــ مكنــ ــة و ـــ ــ دمــ ــــــي ا ة متلقـــ ــ ـــ ـــ ـــــدم مصـ ـــا يخــــ ـــ ــ ـــا بمـ ـــ ــ ـ ــــــراكة مع ــــــاون والشـــ ــــــون التعـــ ـــ ــة و ـــ ــ وميــ ا

 احتياجاته من عدة نوا خدماتية.

ــة  .3 ــ ــ ــــــاعدات النقديــ ــــــرامج املســ  بــ
ً
ــا ــــ ـــــدعم ماديـ ــ تـــ ـــ ـــ ــة وال ـــ ــات الدوليـــ ــ ــة  املؤسســـ ــ ــ ــ ر ع التطو ــــار ــ ــــوزارة واملشــ ــ الــــ ـــ ـــ ــة  ــ ــ القائمـ

. 

ا . .4 ية ونقدية بحسب املتوفر لد ة بمساعدات عي سر الفق م  دعم  سا لية وال   املؤسسات ا

  

  

 نطاق التطبيق 1.3
جتماعية والوحدات التنظيمية  ذا الدليل  وزارة التنمية  دمة سري تطبيق  ا.ومراكز ا عة ل   التا

 

 ح تطبيق الدليلعوامل نجا 1.4
جتماعية . .1 عة لوزارة التنمية  عميم الدليل ع جميع الوحدات التنظيمية التا  شر و

ومية. .2 دمات ا ونية ل لك  رفع الدليل ع موقع البوابة 

ل دوري. .3 ش  تحديث الدليل 
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  تعاريف ومصطلحات 1.5
دول  ات الواردة  الدليل. )1رقم (يو ا م املصط فات أل   عر

 

 تعاريف ومصطلحات: 1جدول 
  

ف  املصط  م   التعر

جتماعية  .1 ــ  وزارة  وزارة التنمية  ـــ ـــ ــ ــ ية وال ـــــطي ــ ـــ ـــلطة الفلســ ـــ ـــ ــ ـــدى وزارات السـ ـــ ـــ ــ إحـــ ـــ ـــ ــ ــ ــة  ــ ــ ـــ جتماعيـــ ــة  ــ ــ ـــ التنميـــ

ـــــمان ــ ــ ضــ ـــ ـــ ـ ـــل ع ـــ ــــل  عمـــ ــ ـــ ــة ل ــ ـــ مــ ــاة الكر ــ ـــ يــ ـــوف ا ـــ ـــع وتـــ ـــ تمـــ ــة ا ــ ـــ ــــك وحمايــ ـــ تماســ

  . أفراده ع أسس العدالة واملساواة بدون تمي

دمات   .2 ونية ل لك موقع البوابة 

ومية   ا

وميـة  ـدمات ا دمـة ل ـا متلقـي ا ونية يصل من خالل لك ومة  نافذة ل

ــة  ــ وميـــ ــــوزارات واملؤسســــــات ا ــن الــ ــ ــة مــ ـــ ـــات املقدمـ ــ ــ آليــ ـــ ـ ـــرف ع ــة، ليتعـــ ــ تلفــ ا

دمة. صول ع ا   ا

دمة  .3 وميـة أو مـن   ا ـة ح ـا ج ـ توفر جـراءات أو العمليـات ال شـطة أو  سلسلة مـن 

ـ قنــوات  دمـة ع ــ تلبيـة حاجـة متلقـي ا ـدف إ دمـة، و ـ تقـديم ا ـا  ينـوب ع

تلفة دمات ا   تقديم ا

وميةجزء مم ومجدول من   شطة  .4 دمة ا   العمل املراد تنفيذه خالل تقديم ا

ــ   جراءات  .5 وميــة مــن البدايــة إ دمــة ا ــا ا ــ تمــر  طــوات التفصــيلية أو املراحــل ال ا

اية.   ال

ـــــا   العمليات  .6 ـــات يتحقـــــق  ــ بمخرجــ ـــ ت ـــدخالت وت ـــدأ بمــ ـــل، تبــ شـــــطة واملراحــ سلســـــلة مـــــن 

دف   ال

دمة  .7 دمةوسيلة   قناة تقديم ا ات املقدمة ل ن وا ن املتعامل   تواصل ب

ومة أفراد  .8  G2C  ح

)Government to Customer(  

ن ومة للمواطن دمات املقدمة من ا   ا

ومة أعمال   .9  G2Bح

)Government to Business( 

اص ات واملؤسسات العاملة  القطاع ا ومة للشر دمات املقدمة من ا   ا

ومة   .10 ومة ح  G2Gح

)Government to Government(  

ومية أخرى  ات ح ومية  ات ا دمات املقدمة من ا   ا

ن   .11 ومة موظف  G2Eح

)Government to Employees(  

ومة ومة ملوظفي ا دمات املقدمة من ا   ا
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  مستوى نضج الخدمة 1.6
ي إ خمس أصناف،  و لك دمات حسب مستوى الن  : (تقليدية، معلوماتية، تفاعلية، إجرائية، تصنف ا و

ل املية)، والش ي) يو 1رقم ( ت و لك دمات حسب مستوى الن  يف ا  .تص

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  : تصنيف الخدمات حسب مستوى النضج اإللكتروني 1شكل 
 

  

  

  

  

 

ــــ  ونيــــة تتمثــــل  لك البوابــــة  ونيــــة،  لك وميــــة مــــن خــــالل القنــــوات  دمــــة ا تقــــديم معلومــــات عــــن ا

ــــ طباعــــة نمــــوذج طلــــب  ــــا باإلضــــافة إ صــــول عل دمــــة ومتطلبــــات ا ــــ وصــــف ا ــــة، بحيــــث تحتــــوي ع ل

دمة (إن وجد) دون تفاعل من جانب ومية. ا ة ا دمة أو ا  متلقي ا

ـون التفاعـل  عبئــة ي دمـة  ـة ملتلقـي ا ـيح ا وميـة، بحيـث ت ـة ا ـ ا دمـة إ باتجـاه واحـد مـن متلقـي ا

ـــــي، مـــــع إتاحـــــة خا و ل إلك شـــــ ونيـــــة، ومـــــن ثـــــم إرســـــاله  لك ـــــق القنـــــوات  ـــــي عـــــن طر و ية صـــــنمـــــوذج إلك

دمة. ة إلتمام ا دمة ل عة الطلب، ولكن يتطلب مراجعة متلقي ا  ستعالم ومتا

 

دمــة  ــة ملتلقــي ا ــيح ا وميــة والعكــس، بحيــث ت ــة ا ــ ا دمــة إ ن مــن متلقــي ا ــون التفاعــل باتجــا ي

عـة  سـتعالم ومتا ونيـة، ومـن ثـم إرسـاله، مـع إتاحـة خاصـية  لك ق القنـوات  ي عن طر و عبئة نموذج إلك

ـــ ـــة ح ـــا داخــل ا امـــل إجراءا دمـــة ب نفيــذ ا ـــة ب اجـــة  الطلــب، وتقـــوم ا دمـــة دون ا ــاء تقـــديم ا ان

ة. دمة ملقر ا  ملراجعة متلقي ا

دمــة  ــة ملتلقــي ا ــيح ا وميــة والعكــس، بحيــث ت ــة ا ــ ا دمــة إ ن مــن متلقــي ا ــون التفاعــل باتجــا ي

ســتعالم  ونيــة، ومــن ثــم إرســاله مــع إتاحــة خاصــية  لك ــق القنــوات  ــي عــن طر و عــة عبئــة نمــوذج إلك ومتا

ـــات  امـــل مـــع ا ـــق الت ـــة عـــن طر ـــا داخـــل وخـــارج ا امـــل إجراءا دمـــة ب نفيـــذ ا ـــة ب الطلـــب، وتقـــوم ا

ة. دمة ملقر ا اجة ملراجعة متلقي ا دمة دون ا اء تقديم ا  خرى ح ان

 

ــــ متلقــــي           ن ع دمــــة يتعــــ دمــــة، وال يــــتم تــــوف ا وميــــة إلتمــــام ا ــــة ا ــــ مقــــر ا دمــــة التوجــــه إ                     ا

.
ً
ونيا ا إلك  أو معلومات ع
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 منهجية إعداد دليل الخدمات .2
  

 المنهجية المتبعة 2.1
  

لة                 ــ ـــ ـــ ــد املشــ ــ ـــ ــــم تحديـــ ـــ ــ ــــث تـ ــ ـــ ي؛ حيـ ــتقرا ــ ــ ـــ سـ ـــن  ــ ـــ  للمــ
ً
ــا ـــ ــ ــة وفقـــ ــ ـــ ــ جتماعيـ ــة  ــ ــ ـــ ــــدمات وزارة التنميـ ــ ـــ ـــل خـ ـــ ـــ ـــــداد دليـ ـــ ـــم إعــ ــ ـــ                                   تــ

ـــــدليل،                             ـــ ـــ ــ ــــداد الــ ـــ ـــ ــ ــ إعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  إ
ً
ـــــوال ــ ـــ ـــ ــات وصــ ــ ـــ ـــ ــ ـــات واملعلومـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــع البيانـ ــ ـــ ـــ ــــم جمـــ ـــ ـــ ــ ـــــن ثـــ ـــ ــ ـــ ــــــة، ومــ ــ ـــ ـــ ــــــة والعامليـ ـــ ــ ليــــ ــــــارب ا ـــ ـــ ــ ــ التجـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــالع ع ـــ ــ ـــ طـــ و

ات  دارات واملــدير عمــيم النمــوذج وشــرحه للوحــدات و ــا مــن خــالل عقــد مقــابالت و عبئــة بطاقا ــدمات و وقــد تــم تحديــد ا

طوات التالية:ال دمات وفق ا  تنظيمية   الوزارة، وتم إنجاز دليل ا

لة .1 ــ ـــداف مـــن إعـــداد تحديـــد املشـ ــ عـــدم تحـــديث دليـــل خـــدمات الـــوزارة، كـــذلك تـــم تحديـــد  ـ لة  ــ : تمثلـــت املشـ

ات املستخدمة للدليل.  الدليل وا
 

ــابقة .2 ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــة والســـ ـــ ــ ـــ اليـــ ــــــارب ا ـــ ـــ ــ ــ التجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــالع ع ـــ ــ ـــ ـــ ـــدمطــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة خـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــاذج أدلــ ـــ ـــ ـــ ــ نمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــالع ع ـــ ــ ـــ ـــ طــ  :                 ،
ً
ـــا ـــ ـــ ـــ ــ ــة محليـــ ـــ ــ ـــ ـــ وميــــ                    ات ح

ـــل،            ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــات، وزارة العمــ ــ ـــ ـــ ــ ــا املعلومــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاالت وتكنولوجيــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ تصــــ ــــوزراء، وزارة  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــس الــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة مجلــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة رئاســــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل: (مؤسســــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ                 مثــ

ــة ـــ دمـ ــة ا ــ ـــــل: (أدلــ ، مثـ
ً
ــا يــــ ة)، وعر ـــــ ـ ، وزارة ال ـــن الــــــوط ــ مـ ــة و ـــعودية، وزارة الداخليــــ ــ ــة السـ ــ يــ ــة العر ــ ــ اململكــ ـــ                        ـ

عـــة  ــومي التا ــدمات ا نــة دليــل ا ــ مخرجــات  ناد إ ســـ يــة املتحــدة)، و مــارات العر ــ دولــة  دمــة  أدلــة ا

دارة العامة  لألمانة ا  لس الوزراء وحضور ورشة العمل ال نظم ر املؤسالعامة   .للتطو
 

ــر ضــمن دليــل خــدمات الــوزارةاعتمــاد  .3 ــ تظ ــدمات ال ــددة ل نــاًء املعــاي ا : تــم اعتمــاد مجموعــة مــن املعــاي و

: دمات، و ع النحو التا ر ضمن دليل ا دمات ال ستظ ا تم تحديد ا  عل

دمة، وتحتوي ع ناتج أو مخرج يحصل  - ة إ متلقي ا دمة من خالل ج ة: تقدم ا عليه متلقي معيار ا

دمة.  ا

دمة ع قيمة مستحقة. -  معيار القيمة: يحصل متلقي ا

دمة. - ا من قبل متلقي ا دمة يتم طل  معيار الطلب: ا

ــــم  - مكــــن أن تقــــدم ل ن، و عمــــال أو للمــــوظف ــاع  وميـــة أو لقطــ دمــــة ملــــواطن أو لــــدائرة ح ــة: تقــــدم ا ــار الفئــ معيـ

م. زء م  أو 
ً
 جميعا

ــــدم - ــار: ا طــ ــار  ــة مــــن خــــارج إطــــار وزارة معيــ دمــ ــة ملتلقــــي ا ــــدمات املقدمــ ــ ا ــ ــر ضــــمن الــــدليل  ــ ــ تظ ــ ات ال

جتماعية.  التنمية 

دمــة املعتمـــد .4 دارات العامــة والوحـــدات للبـــدء بإعـــداد عمــيم نمـــوذج بطاقـــة ا ميـــع  : تـــم إصـــدار كتــاب موحـــد 

 للنموذج املعتمد.
ً
م وفقا اصة  دمات ا  بطاقات ا

 

عبئــة البطاقــات،  جمــع البيانــات: .5 ــ  ــ ع ــ الــوزارة، وتطبيــق مثــال عم مــن خــالل املقابلــة مــع الوحــدات التنظيميــة 

ن إلنجاز املطلوب. م مدة أسبوع  ومنح

ولية .6 ة  تصة. استالم ال ا مع الوحدة التنظيمية ا  ومراجع
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ــ مراجعـــة وتـــدقيق البيانـــات: .7 ـ ر املؤس ــة للتطـــو دارة العامـ ــ الـــوزارة ومـــوظفي  ـ ن  ــ تصـ ن ا             مـــن خـــالل املـــوظف

ولية من الدليل. ة  لس الوزراء، ومن ثم إعداد ال مانة العامة    

 ع الوحدات التنظيمية  الوزارة والدعوة لورشة عمل. عميم الدليل .8

 مدراء الوحدات  الوزارة.للمدراء العامون و  تنفيذ ورشة عمل .9

عديالت .10  بناًء ع مخرجات ورشة العمل. إجراء ما يلزم من 

ــــدراء .11 ــ املـــ ـــ ــ ـــدليل ع ـــ ــيم الـ ــ ــ ــــــراء  عمـ ــــوص وإجـ ــ صـ م با ـــا ــ ـــــتالم مالحظــ ــــوزارة واســ ــ ــ الـ ـــ ــ ــــدات  ـــدراء الوحـــ ـــ ـــامون ومـ ــ                                     العــ

عديالت.  ما يلزم من 

ي .12 ـــا ــ له ال ــ شـــ ـــدليل  ــداد الــ ــة العامـــــةو  إعـــ مانـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ر املؤس ــة للتطـــــو دارة العامـــ ـــل الـــــوزارة و ــاده مـــــن وكيــ                    اعتمـــ

شر الدليل الور للوحدات التنظيمية  الوزارة.  لس الوزراء، ومن ثم 

دمات .13 شر دليل ا ومية. إتاحة و دمات ا ونية ل لك  ع موقع البوابة 
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ية املتبعة  إعداد الدليل ل التا يو املن   .والش

  

  

  المنهجية المتبعة في إعداد الدليل: 2شكل 
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 فريق اإلعداد 2.2
ـــل ــ ــــن قبـــ ــ ــــدليل مــ ــذ الــــ ـــ ـــ ـــداد  ـــ ـــم إعــ ـــ ـــــوظفي تـ ــــــوزارة مـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ داء املؤس ر  ــــو ـــيط وتطــــ ــ ـــدة التخطـــ ـــ ــ، وحــ ـــ ـــ ـــو مو ـــ ــ ــــا  ــ                               كمــ

  ).2 جدول رقم (
  

  م2022: فريق إعداد دليل خدمات وزارة التنمية االجتماعية 2جدول 

  الوصف  سم  #

ار  .1 لف  م. دمحم ا اسوب وتكنولوجيا املعلومات امل   مدير عام ا

حصاءاتمدير دائرة الدراسات   م. دمحم نصار  .2   و

م سليم  .3 داء املؤس  أ. ر ر  ودة وتطو   مدير دائرة ا

غا  .4 سق املؤسسات الدولية  بدر    م

معيات  البطش ةد. فاتن  .5 سق دائرة ا   م

معيات  د. حنان زعرب  .6 سق دائرة ا   م

اتي  ال عطا هللا  .7 س س قسم التخطيط    رئ

  

ـــــة ـــ ـــات خدمـ ـــ ــ ــة بطاقــ ــ ـــ عبئـــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــارك  ـــ ــ ـــا شــ ــ ـــ ـــذه  كمـ ــ ـــ ــ ــــوظفي  ـــ ـــــؤو ومـــ ــ ـــــن مســ ــ ـــدد مـــ ـــ ــ ــــــوزارة عـ ــ الــــ ـــ ـــ ــ ــة  ــ ــ ـــدات التنظيميـــ ـــ الوحــــ

دول رقم ( و مو  ا   ):3الوحدات، كما 
  

  م2022: الفريق المشارك في تعبئة بطاقات دليل خدمات وزارة التنمية االجتماعية 3جدول 

  الوصف  سم  #

لة   .1 دارة العامة  أ. م ال   لألسرة واملرأة مدير عام 

ة  أ. طلعت أبو جامع  .2   مدير دائرة املساعدات الدور

عاقة  أ. غسان فلفل  .3 اص ذوي  يل    مدير دائرة تأ

دول رقم ( و مو  ا شاري إلعداد دليل خدمات الوزارة كما  س ق  ان الفر   ):4كما 
  

  م2022دليل خدمات وزارة التنمية االجتماعية  إلعدادالفريق االستشاري : 4جدول 

  الوصف  سم  #

دارة العامة للتطور املؤس  د.م كمال دمحم محفوظ  .1   مدير عام 

سام الفرا  .2 د  ودةوضبط مدير دائرة ضمان   أ.  عا   ا

ر املؤسدارة العامة   عبد هللا فرج اصليحأ.    .3   للتطو
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  وزارة التنمية االجتماعيةالخدمات المقدمة من  .3
ــــم ( ـــ ــ ـــ ـــدول رقـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــــــة، وا ـــ ــ ـــ وميـ ــــدمات ا ـــ ــ ـــ ـــ ـــــن ا ــ ـــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــ ــ ــة العديـــ ــ ـــ ــ ـــ جتماعيـــ ــة  ــ ــ ـــ ـــ ـــــدم وزارة التنميـــ ـــ ـــ ــ ــــــم 5تقــ ــ ـــ ـــ ــ اسـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ) يو

دمة. دمة ونطاق ا ا والوحدة التنظيمية املقدمة ل يف دمات املقدمة وتص   ا
  

  وزارة التنمية االجتماعية: الخدمات المقدمة من  5جدول 

#  
رمز 

دمة   ا
دمة   اسم ا

يف  تص

دمة   ا

الوحدة التنظيمية املقدمة 

دمة   ل
ان دمة م   ا

الت النقدية /   .1   برنامج التحو

ات الشؤون)   (شي
ومة افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

دمة العامة /   .2 ن من ا ومة  املفصول افحة الفقر  ح جتماعية  دارة العامة مل   وزارة التنمية 

ن /   .3 لغو سن الست م و ية عقود ومة  املن افحة الفقر  ح دارة العامة مل جتماعية    وزارة التنمية 

داء الوطن /   .4 ومة  ش افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

يتام /   .5 ومة  كفاالت  افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

يجار (النقدية الطارئة) /   .6 ومة  بدل  افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

رائق ( املساعدات الطارئة) /   .7 ومة  ا افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

ارج /   .8 اليف السفر للعالج  ا ومة  ت افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

ة /   .9 ومة  بدل صرف أدو افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ة  /   .10 ومة  WFPقسائم غذائية دور افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ي /   .11 ومة  الطرد الغذا افحة الفقردارة   ح عة للوزارة  العامة مل ات التا   املدير

ومة  الطرد الص /   .12 افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

ومة  نايلون ومعرشات /   .13 افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ومة  أغطية ومفروشات /   .14 افحة   ح الفقردارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ومة  أثاث م /   .15 افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

لية /   .16 ومة  أدوات م افحة الفقر  ح عة للوزارة  دارة العامة مل ات التا   املدير

ومة  أدوات تنظيف /   .17 افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة   ات التا   للوزارةاملدير

ائية /   .18 ر زة ك ومة  أج افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ومة  أدوات مطبخ /   .19 افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ة /   .20 ع الصغ ومة  املشار افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير
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#  
رمز 

دمة   ا
دمة   اسم ا

يف  تص

دمة   ا

الوحدة التنظيمية املقدمة 

دمة   ل
ان دمة م   ا

21.   
/ 

ن  ل تحس بناء  -مساكن(ترميم م

ت   سليم وحدة سكنية) -ب
ومة افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

امعات /   .22 ومة  كفاالت طالب ا افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ة /   .23 سر الفق ع إنارة بيوت  ومة  مشار افحة الفقردارة العامة   ح مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ع الطاقة الشمسية /   .24 ومة  مشار افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ة /   .25 ن ص لألسر الفق ومة  تأم افحة الفقر  ح دارة العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ية /   .26 ومة  إعفاء من الرسوم ال افحة الفقر دارة  ح العامة مل عة للوزارة  ات التا   املدير

ومة  قرطاسية ومساعدات مدرسية /   .27 سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

ومة  مساعدة نقدية للتوائم /   .28 سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

ومة  حليب أطفال /   .29 سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

ومة  حفاضات أطفال /   .30 سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

س متنوعة  /   .31 ومة  مال سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

ومة  ألعاب أطفال /   .32 سرة واملرأة  ح عة للوزارة  دارة العامة لشؤون  ات التا   املدير

ومة  موائمة منازل  /   .33 جتماعية  ح عة للوزارة  دارة العامة للرعاية  ات التا   املدير

ومة  صرف أدوات مساعدة /   .34 جتماعية  ح عة للوزارة  دارة العامة للرعاية  ات التا   املدير

يصرف كر  /   .35 ا ر ومة  ك جتماعية  ح عة للوزارة  دارة العامة للرعاية  ات التا   املدير

  

دمات  /مالحظة       ومية الرسمية من الساعة تقدم جميع ا   م.03:00-ص08:00 أيام العمل ا
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  بوزارة التنمية االجتماعية التواصلقنوات  .4
دول              عة  )6رقم (ا جتماعيةيو قنوات التواصل مع الوحدات التنظيمية التا   لوزارة التنمية 

  لوزارة التنمية االجتماعية: قنوات التواصل مع الوحدات التنظيمية التابعة 6 جدول

#  
دمة             قنوات تقديم ا

  الوحدة التنظيمية
ضور ال ي  ا و لك ي  املوقع  و لك يد  اتف  ال   جوال  ال

  شارع الثورة -غزة   مقر الوزارة الرئ   .1
www.mosa.

gov.ps 

Mosa.gov.ps@g

mail.com  

2822838  

2827474  
-  

2.   
ة التنمية  مدير

  غزة-جتماعية

وا - غزة  -تل ال

  برشلونة

www.mosa.

gov.ps  

Mosa.gaza2@g

mail.com 
2641221  0594230537  

  مكتب فر غزة   .3
شارع صالح  -غزة

  الدين

www.mosa.

gov.ps 

Mosa.gaza2@g

mail.com  
-  0595158014  

4.   
ة التنمية  مدير

  الشمال-جتماعية

 -جباليا دوار التوام

  مقابل صالة مونتانا

www.mosa.

gov.ps  

north@gmail.co

m 
2850123  0594230541  

  الشيخ زايد  -الشمال   مكتب فر شمال غزة   .5
www.mosa.

gov.ps 

north@gmail.co

m 
-  0599894784  

6.   
ة التنمية  مدير

  الوسطى-جتماعية

 –البلد  –دير الب 

يد   مقابل ال

www.mosa.g

ov.ps  

Mosa.dair@gmai

l.  com  
2530031  -  

  مكتب فر الوسطى   .7
ات شارع  – النص

ن   العشر

www.mosa.g

ov.ps 

Mosa.dair@gmai

l.  com 
-    

8.   
ة التنمية  مدير

س-جتماعية   خانيو

س املشروع           -خانيو

مل    

www.mosa.g

ov.ps 

Msa.khan200@g

mail.com 
2051103  -  

9.   
ة التنمية  مدير

  رفح-جتماعية

 -تل السلطان - رفح

ديقة  بجوار ا

  اليابانية

www.mosa.g

ov.ps 

Mosa.rafah@gm

ail.com  
2149363  -  

10.   
مان للرعاية  ت  ب

ساء   جتماعية لل

امعة –غزة  ا

سالمية البوابة 

  الشرقية

www.mosa.g

ov.ps 

Safety-

house@hotmail.

com 

1700101
201  0597608084  
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  بطاقات الخدمة .5
  خدمات اإلدارة العامة لمكافحة الفقر 5.1

 

  شيك الشؤون(النقدية الدورية) -برنامج التحويالت النقدية   1.5.1
  التنمية االجتماعيةوزارة   اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 برنامج التحويالت النقدية (شيك الشؤون)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
حل امرالبرنامج الوطني واجتازت جميع  شهور لألسر الفقيرة المسجلة ضمن 3تقديم مساعدة نقدية دورية كل 

 التسجيل بنجاح.

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 األسر الفقيرة  تحت خط الفقر والمسجلة في البرنامج الوطني وفق معادلة الفقر  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال . قنوات تقديم الخدمة

ً   45 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

 SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب من قبل النظام/ رسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب دير  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تكون األسرة تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة الفقر المعتمدة في البرنامج الوطني . أن -

 جميع المراحل للتسجيل بنجاح.ب أن يتوفر جميع شروط تقديم الخدمة في األسرة ومرورها -

 الوثائق المطلوبة

  
 وشهادة الميالد والمؤهالت العلمية والتعليمية لرب األسرة وجميع أفراد األسرة.الملفات الشخصية مثل الهوية  - 
 التقارير الطبية إن وجد ألي شخص من أفراد األسرة وتكون معتمدة من مستشفى الشفا ووزارة الصحة. - 
 اثبات عدم وجود أمالك أو عقارات وأراضي من سلطة األراضي أو الوزارة ذات العالقة. - 
 ارة للمواطن وأسرته التي يتم تعبئتها من قِبل الباحث .بيانات االستم - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  يوم  1   .لدى موظف االستقبال في مقر المديرية المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

والمستندات الثبوتية  البياناتاستكمال يتم وخالل الزيارة الميدانية استقبال متلقي الخدمة الباحث  - 
  . الالزمة

  يوم 25-5

دراسة الملف من قِبل المشرف االجتماعي وإعطاءه ليتم إعالمه للباحث ومراجعة متلقي الخدمة  - 
  موعد للمراجعة.

  أيام 10 - 7
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نهائي للطلب بعد العتماد يقوم متلقي الخدمة بمراجعة الطلب بناء على الموعد الذي يتم به اال - 
  جميع األوراق الثبوتية للملف ومراجعة مدير المديرية. استكمال

  أيام 5-2

  تعتمد على النظام وقبول حاالت جديدة  . المساعدة النقدية لمتلقي الخدمةاستالم متلقي الخدمة  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)رابط 

 - 

 

   
  المفصولين من الخدمة العامة (النقدية الدورية)   2.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 المفصولين من الخدمة العامة (نقدية دورية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 من وظيفته.تقديم مساعدة نقدية لمن فصل  وصف الخدمة

  موظفين  ☒  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☐  تصنيف الخدمة

 أن يكون الموظف المفصول هو المعيل الوحيد لألسرة وال يوجد لديه دخل كافي .  الجهة المستفيدة

 قنوات تقديم الخدمة
لوكيل الوزارة بسبب الفصل والوضع  العام يقدم الموظف كتاب من المالية العسكرية أو ديوان الموظفين

 الحالي.

ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

 SMSيتم إبالغ الموظف المفصول سواء بالرفض أو القبول برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

 وزارة التنمية االجتماعية 
مفترق اتحاد  –شارع الوحدة  –غزة 

 الكنائس
  مدير عام االدارة العامة لمكافحة الفقر  

 وشروط الحصول على الخدمةمتطلبات 

 أن يكون الموظف المفصول هو المعيل الوحيد لألسرة. -

 ال يوجد لديه دخل كافي . -

 ويجب أن يكون قد تم فصله من الحكومة العاشرة وما بعدها. -

 الوثائق المطلوبة
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 كتاب من المالية العسكرية أو ديوان الموظفين لوكيل الوزارة بسبب الفصل. - 
 المالي لألسرة وفقاً للكادر المالي المعتمد.يعتمد الصرف  - 
 تاريخ بدء العمل وتاريخ الفصل وسبب الفصل من جهة العمل. - 
 اذا كان موقوف هل هو موقوف محكوم وتاريخ السجن ومدة الحكم والتهمة . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام 7-1  .مكتب الوكيل وارسالها ل( ديوان الموظفين ، وزارة الداخلية) يقدم الموظف المفصول الطلب لـ - 

  أيام 10-3  .بشكل مبدئي وسيتم توجيهه للمديرية موعد لدراسة الطلبب اشعار الموظف المفصول يستلم - 

  أيام 15-5   .للزيارة الميدانية لمنطقةا الموظف المفصول باحث استقبال - 

  أيام 13-5   .على الطلب بالقبول أو الرفضالتوصية المناسبة الموظف المفصول استالم  - 

  يوم 15-7  في حال القبول رسالة بعملية الصرف من وزارة المالية.الموظف المفصول  يستلم - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 الذكي (اندرويد  وابل)رابط تطبيق الهاتف 

 - 

  
 

  المنتهية عقودهم وبلغوا سن الستين (النقدية الدورية)   3.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 المنتهية عقودهم وبلغوا سن الستين ( نقدية دورية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 الحكوميين الذين ال تنطبق عليهم شروط صندوق التأمين والمعاشات.تقديم مساعدة نقدية للموظفين  وصف الخدمة

  موظفين  ☒  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☐  تصنيف الخدمة

 أن يكون الموظف بلغ سن الستين وال تنطبق عليه شروط صندوق التأمين والمعاشات.  الجهة المستفيدة

 العسكرية أو ديوان الموظفين لوكيل الوزارة.يقدم الموظف كتاب من المالية  قنوات تقديم الخدمة

ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

 SMSيتم إبالغ الموظف المفصول سواء بالرفض أو القبول برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة
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 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

 وزارة التنمية االجتماعية 
مفترق اتحاد  –شارع الوحدة  –غزة 

 الكنائس
  مدير عام االدارة العامة لمكافحة الفقر  

 وشروط الحصول على الخدمةمتطلبات 

 أن يكون الموظف بلغ سن الستين وال تنطبق عليه شروط صندوق التأمين والمعاشات. -

 الوثائق المطلوبة

 كتاب من المالية العسكرية أو ديوان الموظفين لوكيل الوزارة. - 
 يعتمد الصرف المالي لألسرة وفقاً للكادر المالي المعتمد. - 
 نهاية العمل.تاريخ بدء العمل وتاريخ  - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام 7-1  .مكتب الوكيل وارسالها ل( ديوان الموظفين ، وزارة الداخلية) يقدم الموظف المفصول الطلب لـ - 

  أيام 10-3  يستلم الموظف المفصول اشعار بموعد لدراسة الطلب بشكل مبدئي وسيتم توجيهه للمديرية. - 

  أيام 15-5   للزيارة الميدانية. لمنطقةا استقبال الموظف المفصول باحث - 

  أيام 13-5   على الطلب بالقبول أو الرفض.التوصية المناسبة استالم الموظف المفصول  - 

  يوم 15-7  يستلم الموظف المفصول في حال القبول رسالة بعملية الصرف من وزارة المالية. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  شهداء الوطن (النقدية الدورية)   4.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 شهداء الوطن ( نقدية دورية)  اسم الخدمة

 /  الخدمةرمز 

 وصف الخدمة
مسجد  - أنفاق - قوة مساندة لألمن - مهمات جهادية - تقديم مساعدة نقدية ألسر شهداء الوطن ( الفلتان األمني

 أخرى ) - مشاكل عائلية - ابن تيمية

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 أن يكون الشهيد معتمد حالة شهيد .  الجهة المستفيدة

 يقدم أسرة الشهيد شهادة اعتماد شهيد وطن من األمانة العامة. قنوات تقديم الخدمة
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ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

 مع بيان سبب الرفض. SMSيتم إبالغ األسرة سواء بالرفض أو القبول برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

 وزارة التنمية االجتماعية 
مفترق اتحاد  –شارع الوحدة  –غزة 

 الكنائس
  مدير عام االدارة العامة لمكافحة الفقر  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 كتاب معتمد حالة شهيد من الجهات المعنية. -

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية للشهيد (هوية وشهادة الميالد وتاريخ الوفاة وتقرير الوفاة ...الخ) والملف الشخصي لمقدم الطلب. - 
 من الجهات المعنية مع بيان سبب الوفاة وتفاصيلها. شهادة اعتماد شهيد - 
 يعتمد الصرف المالي لألسرة وفقاً للكادر المالي المعتمد. - 
 تقرير حوادث قضائية. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام 10-1  .مكتب الوكيل وارسالها ل تقدم األسرة طلب اعتماد الحالة شهيد وطن من األمانة العامة - 

  أيام 15-5   تستقبل أسرة الشهيد باحث المنطقة لدراسة الطلب وعمل تقرير اجتماعي والتوصية للحالة . - 

  أيام 20-5   مراجعة أسرة الشهيد الطلب خالل فترة محددة تعطى لهم لالعتماد النهائي للحالة . - 

  يوم 15- 10  يستلم رسالة من وزارة المالية بعملية الصرف.استالم إشعار بقبول أو رفض الطلب وفي حال القبول  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  كفاالت األيتام (النقدية الدورية)  5.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  الوزارة/المؤسسة الحكوميةاسم 

 كفاالت األيتام  (النقدية الدورية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
في حال  25أو أقل من  18مساعدة نقدية لألسر التي لديها أطفال أيتام على أن يكون عمر الطفل أقل من 

 األيتام الجامعيين .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 األسر التي لديها يتيم أو أكثر (من فقد والده) .  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   45 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  والمرأةاإلدارة العامة لشؤون األسرة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 أن يكون لألسرة لديها يتيم أو أكثر ( يتيم األب). - 
 عام. 25عام، وبالنسبة للجامعيين يكون أقل من  18أن يكون عمر الطفل اليتيم أقل من  - 

 الوثائق المطلوبة

 اليتيم بما يلزم الباحث.الملفات الشخصية لولي أمر  - 
 السنة الدراسية إن وجد...الخ). - شهادة الميالد -ملفات الشخصية لليتيم (الهوية - 
 حجة الوصاية وعدد األطفال إن وجد أكثر من طفل. - 
 شهادة وفاة األب مع بيان سبب الوفاة وتاريخ الوفاة. - 
 تاريخ اعتماد اليتيم. - 
 عتماد.تاريخ بدء الكفالة ومبلغ الكفالة ونهاية اال - 
 رقم حساب بما يتفق عليه لصرف المبلغ لليتيم. - 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   .المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 40- 10  يستكمل ولي أمر اليتيم الطلب مع الباحث أثناء الزيارة الميدانية واستكمال البيانات والمستندات . - 

  يوم 40- 20  .لصرفبالموافقة بعد االعتماد النهائي وتحويله لإشعار  ولي أمر يستلم - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 
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  الطارئة)بدل اإليجار (النقدية    6.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 بدل االيجار (النقدية الطارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 تقديم مساعدة صرف بدل ايجار لألسر الفقيرة لمدة ثالث شهور خالل السنة. وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 األسر الفقيرة التي ال تمتلك بيتاً وتسكن بشقة باإليجار.  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   180 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تكون األسرة من األسر الفقيرة. أن - 
 أن ال تمتلك األسرة منزالً ولديها ما يثبت ذلك وفق البيانات الحكومية. - 
 وجود عقد إيجار موثق عند محامي. -

 الوثائق المطلوبة

 اسم المؤجر ورقم هويته. - 
 عقد االيجار مع بيان المدة . - 
 نهاية عقد االيجار.تاريخ  - 
 المبلغ المطلوب . - 

 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال. المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 10-40  الطلب وعمل تقرير اجتماعي وعمل توصيةاستقبال المواطن الباحث خالل الزيارة الميدانية لدراسة  - 

  يوم 45 -10  .والدراسة ولى للطلبالعتماد االمواطن مهلة زمنية لال ينتظر - 

  أيام 50-25  نهائي للطلب.العتماد بالموافقة أو الرفض بعد االإشعار المواطن استالم  - 

  يوم 35- 15  عن طريق الشؤون المالية واإلدارية. اتمام عملية الصرفبعد  يستلم المواطن المبلغ - 

 والمرفقاتنموذج طلب الخدمة 

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  

  الحرائق (النقدية الطارئة)   7.5.1
  

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 الطارئة)أضرار الحرائق (النقدية   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 تقديم مساعدة لمن تعرض منزله للحريق ولديه أضرار . وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 األسر التي تعرض منزلها للحريق وذات وضع اقتصادي صعب .  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن
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لة  الشمال - التنمية االجتماعية مديرية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 يحق ألي مواطن تعرض منزله للحريق ووضعه االقتصادي صعب الحصول على الخدمة . - 
 الطارئة (الحرائق) لمرة واحدة في السنة.صرف المساعدة  - 
 ال يتم استقبال الطلبات بعد شهر من تاريخ حدوث الحريق. - 

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية لصاحب المنزل (الهوية، ملكية المنزل ...الخ والعنوان بالكامل . - 
 الذي وقعت به الحادثة.وجود تقرير من الدفاع المدني بالحالة مع بيان رقم التقرير والتاريخ  - 
 بيان كامل في التقرير بنوع الضرر وحجمه وقيمة الخسائر وقيمة الضرر التقديرية إن وجد. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  7-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 15-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و الزيارة الميدانية خالل للباحث المواطن المتضرراستقبال  - 

  يوم 35- 20  للصرف . بالقبول أو الرفض لعمليةبالتقرير النهائي إشعار المواطن  استالم - 

  يوم 20-5  بلغ الصرف عن طريق الشؤون المالية واإلدارية.استالم المواطن م - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 يوجدال 

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

 
  تكاليف السفر للعالج في الخارج (النقدية الطارئة)   8.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 طارئة)تكاليف السفر للعالج في الخارج (نقدية   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 . لألسر الفقيرة تقديم مساعدة نقدية طارئة لتغطية تكاليف السفر للعالج في الخارج وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 أي مواطن وضعه االقتصادي صعب وبحاجة لتغطية تكاليف السفر للعالج في الخارج .  الجهة المستفيدة
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 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال . قنوات تقديم الخدمة

ً   180 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة
 

 على الخدمة .يحق ألي مواطن بحاجة للعالج في الخارج ووضعه االقتصادي صعب الحصول  - 
 أن يمتلك تحويله طبية سارية المفعول تكون على نفقة وزارة الصحة. - 
 أن تكون التحويلة خارج البلد. - 

 

 الوثائق المطلوبة

 

 الملفات الشخصية للمواطن كاملة (الهوية ، شهادة الميالد وما يحتاجه الباحث). - 
 وجود تقرير طبي مع بيان تاريخ التقرير . - 
 للخارج ومدة سريان التحويلة.رقم التحويلة  - 
 بيان نوع المرض بالتفصيل. - 
 وجهة السفر المذكورة في التحويلة . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 30- 10  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و الميدانيةاستقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة  - 

  يوم 100- 20  إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف .المواطن استالم  - 

  يوم 40- 20  استالم المواطن مبلغ الصرف عن طريق الشؤون المالية واإلدارية. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني
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 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  

  بدل صرف أدوية (النقدية الطارئة)   9.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 بدل صرف أدوية (نقدية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 عالجية بناء على التقارير الطبية.  أدوية والتي تحتاج لشراء ةمساعدات نقدية لألسر الفقيرصرف  وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 أي مواطن وضعه االقتصادي صعب ولدية تقرير طبي وافادة بقيمة الدواء ومستوفي الشروط.  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال .  الخدمةقنوات تقديم 

ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  نضج الخدمةمستوى 

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -املشروع خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 

 أي مواطن وضعه االقتصادي صعب يحق له التقدم بطلب المساعدة. - 
 النقدية بدل صرف أدوية مرة كل ستة أشهر.يتم صرف مبلغ المساعدة  - 
 تقرير طبي معتمد من مستشفى. - 
 فر الدواء في مخازن وزارة الصحة.إفادة من االدارة العامة للصيدلة بعدم تو - 
  إفادة مالية بقيمة الدواء. - 

 

 الوثائق المطلوبة

 إفادة طبية بنوع الدواء المطلوب للعالج. - 
 القيمة المالية للدواء المطلوب. - 
 الكمية المطلوبة من الدواء. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 
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  يوم 10-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المريض للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 30- 10  إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . المواطن استالم - 

  يوم 15- 10  استالم المواطن مبلغ الصرف عن طريق الشؤون المالية واإلدارية. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 الذكي (اندرويد  وابل)رابط تطبيق الهاتف 

 - 

 

 (العينية الدورية ) WFPالقسائم الشرائية الغذائية الدورية   10.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

  (عينية دورية/الغذاء العالمي) WFPغذائية شرائية لمواد  قسائم دورية  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

بمبلغ محدد لكل فرد من أفراد األسرة النووية المسجلة في لتوفير مواد غذائية دورية تقديم قسيمة شرائية  وصف الخدمة
    البرنامج الوطني .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 . او صرف برنامج التحويالت النقدية تحت بند مدقق المسجلة علىالفقيرة و االسر  الجهة المستفيدة

 او صرف مرحلة مدقق فيالبرنامج الوطني للتحويالت النقدية  بياناتيتم استيفاء االسماء المستفيدة من قواعد  قنوات تقديم الخدمة

ً   30 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا
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 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 
 او صرف برنامج التحويالت النقدية تحت بند مدقق المسجلة علىاالسر  - 
  .أن تكون االسرة غير الجئة  - 
  مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة.  - 
 . يتم الصرف لألسر النووية - 
ً  35يتم الصرف حسب عدد أفراد االسرة وبقيمة  -   .شيكل للفرد شهريا
 يتم نزول المخصصات وشحنها على بطاقة الصرف شهريا وبدون حد أقصى. - 
 من البرنامج الوطني للتحويالت النقدية. ميدانيايتم ايقاف الصرف حال حجب الحالة  - 

 

 الوثائق المطلوبة

 أن تكون األسرة مسجلة في برنامج التحويالت النقدية تحت بند مدقق أو للصرف - 
 

 الحصول على الخدمة خطوات

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   بتقديم الطلب للخدمة في المديريةالبرنامج الوطني للتحويالت النقدية يقوم المواطن والمسجل في  - 

  يوم 25-5  بالمناطق WFPبل مشرف برنامج من قِ بعد تطابق المعايير  بطاقات الشحن الخاصة بالصرف م المواطنسلي - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  
 الطرود الغذائية ( العينية الطارئة)  11.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 الطرد الغذائي (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 بناًء على ما هو متوفر في المخازن ووضع األسرة. تقديم طرد يحتوي على عدد من المواد الغذائية وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة
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  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - التنمية االجتماعيةمديرية    مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 يتم صرف طرد غذائي وفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع عدد أفراد االسرة. - 
 .شهور) 3(دورة صرف  ال يتم الصرف لنفس االسرة أكثر من مرة كل - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 
 

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية مثل الهوية وشهادة الميالد لرب األسرة وأفراد األسرة . - 
 ثابت لألسرة .إفادة بعدم وجود امالك أو عقارات أو دخل  - 
 .مبررات تقديم الطلب  - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 30-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 20- 10  إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف .المواطن استالم  - 

  يوم 30- 15  استالم المواطن مبلغ الصرف عن طريق الشؤون المالية واإلدارية. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)رابط تطبيق 

 - 
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  الطرد الصحي (العينية الطارئة) 12.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 الطرد الصحي (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
 أسنان/ بشاكير / شامبو / فرش  أسنانتقديم طرد صحي يحتوي على أدوات صحية (فوط صحية / معجون 

 )/ كمامات/ معقم/ فرش شعر

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  ةاالسر الفقيرة مستفيد  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   30 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - التنمية االجتماعية مديرية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  ة االسر الفقيرة مستفيد - 
 .المساعدة المطلوبة من نوع هذا الاحتياج االسرة ل - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 وفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع عدد أفراد االسرة.صحي يتم صرف طرد  - 
 .شهور) 3(ال يتم الصرف لنفس االسرة أكثر من مرة كل دورة صرف  - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  خل ثابت أو سجل تجاريال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو د - 
 

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية (الهوية وشهادة الميالد وما يحتاج له الباحث) لرب األسرة وعدد أفراد األسرة . - 
 إفادة بعدم وجود امالك أو عقارات أو دخل ثابت لألسرة . - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 الخدمةخطوات الحصول على 

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  3-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 7-4  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 10-5  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 10-7  استالم المواطن مبلغ الصرف عن طريق الشؤون المالية واإلدارية. - 
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 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 -  

  
  (العينية الطارئة)النايلون والمعرشات  13.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 نايلون ومعرشات ( العينية الطارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 سكن.عدم أهلية الم ناتجة عن االحوال الجوية بسببتقديم نايلون ومعرشات لألسر التي تتعرض ألضرار  وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  االشعار بإنجاز الخدمة طريقة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  العامة لمكافحة الفقراإلدارة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .األسرةب الضرر الذي لحقوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  النايلون والمعرشاتيتم صرف  - 
 .شهور) 3(ال يتم الصرف لنفس االسرة أكثر من مرة كل دورة صرف  - 
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 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 
 

 الوثائق المطلوبة

 الشخصية لرب األسرة ورقم الهوية.البيانات  - 
 المساحة المطلوبة للتغطية مع بيان الكمية . - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 25-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و الميدانية استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة - 

  يوم 25-5  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 30- 10  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 يوجدال 

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  
  أغطية ومفروشات ( العينية الطارئة)  14.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 (عينية طارئة) أغطية ومفروشات  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 .االغطية والمفروشات الالزمة لحماية االسرة وضمان معيشة مناسبةتقديم  الخدمةوصف 

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة
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 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - التنمية االجتماعية مديرية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .عدد أفراد األسرةوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  األغطية والمفروشاتيتم صرف  - 
 .شهور) 3(ال يتم الصرف لنفس االسرة أكثر من مرة كل دورة صرف  - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري ال يتم منح االسرة المساعدة - 

 الوثائق المطلوبة

 .الملفات الشخصية لرب األسرة والهوية وعدد أفراد األسرة مع ملفاتهم الشخصية - 
 كبرتاية....الخ). - مخدات - حرام - نوع الصنف المطلوب (فرشة - 
 عدد أفراد األسرة واحتياجاتها.الكمية المطلوبة بما يتناسب مع  - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 25-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 25-5  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 30- 10  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 اإللكترونيرابط الخدمة 

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  األثاث المنزلي (العينية الطارئة)  15.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 أثاث منزلي (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
شهور بناًء على وضع  3لمرة واحدة كل   / غرف نوم ) خزاناتثاث المنزلي ( أسرة أطفال / تقديم األ

 .األسرة واحتياجاتها

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 المساعدة.وبحاجة لهذا النوع من االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   180 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

همقابل  -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - التنمية االجتماعية مديرية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 عدد أفراد األسرة واحتياجاتها.وفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  األثاثيتم صرف  - 
 .شهور) 3(ال يتم الصرف لنفس االسرة أكثر من مرة كل دورة صرف  - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 

 الوثائق المطلوبة

 الشخصية.الملفات الشخصية لرب األسرة ورقم الهوية وعدد أفراد األسرة وملفاتهم  - 
 .....الخ) . -سرير مفرد - نوع الصنف المطلوب ( خزانه - 
 الكمية المطلوبة بما يتناسب مع احتياجات وعدد أفراد األسرة. - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 30-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 60- 15  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 80- 30  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 
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 طلب الخدمة والمرفقات نموذج

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  

  األدوات المنزلية (العينية الطارئة)  16.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 (عينية طارئة) منزليةأدوات   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 أساسية للمنزل حسب احتياجات األسرة .تقديم مجموعة أدوات منزلية  وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 المساعدة.وبحاجة لهذا النوع من االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال . قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - االجتماعية مديرية التنمية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .عدد أفراد األسرةوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  األدوات المنزليةيتم صرف  - 
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 .شهور) 3(مرة كل دورة صرف  سرة أكثر منال يتم الصرف لنفس األ - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 

 

 الوثائق المطلوبة

 .الملفات الشخصية لرب األسرة والهوية وعدد أفراد األسرة  - 
 نوع األدوات المنزلية المطلوبة. - 
 بما يتناسب مع عدد أفراد األسرة.الكمية المطلوبة  - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 25-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 25-5  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 30- 10  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 اإللكترونيرابط الخدمة 

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  

  أدوات التنظيف (العينية الطارئة)  17.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 التنظيف (عينية طارئة)أدوات   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
على ( منظفات شخصية / منظفات منزلية / أدوات تنظيف شخصي تقديم مجموعة أدوات التنظيف وتشتمل 

 / أدوات تنظيف منزلي)

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة
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 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - التنمية االجتماعية مديرية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .عدد أفراد األسرةوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  أدوات التنظيفيتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف ال يتم الصرف لنفس األ - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاريال يتم منح االسرة المساعدة حال  - 
 

 الوثائق المطلوبة

 .الملفات الشخصية لرب األسرة ورقم الهوية وعدد أفراد األسرة  - 
 ....الخ). -منظفات منزلية - نوع أدوات التنظيف المطلوبة (منظفات شخصية - 
 أفراد األسرة واحتياجاتها .الكمية المطلوبة بما يتناسب مع عدد  - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 25-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 25-5  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 30- 10  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  األجهزة الكهربائية (العينية الطارئة)  18.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 أجهزة كهربائية (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

  حسب احتياجات ووضع األسرة. تلفاز / دفاية / فرن)تقديم أجهزة كهربائية ( غسالة / ثالجة / شاشة  وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   180 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  الخدمةمستوى نضج 

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -املشروع خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .عدد أفراد األسرةوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  األجهزة الكهربائيةيتم صرف  - 
 مرة في العام.سرة أكثر من ال يتم الصرف لنفس األ - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاريال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك  - 
 

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية لرب األسرة ورقم الهوية وعدد أفراد األسرة. - 
 .....الخ) . -فرن - دفاية - شاشة تلفاز - ثالجة -نوع الصنف المطلوب واسمه ( غسالة - 
 احتياجات وعدد أفراد األسرة.الكمية المطلوبة بما يتناسب مع  - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 30-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 80- 15  استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف . - 

  يوم 60- 30  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 
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 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
  

  
  أدوات المطبخ (العينية الطارئة)  19.5.1

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 المطبخ (عينية طارئة)أدوات   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 )...الخأدوات طهي / أدوات مأكل وتشتمل على ( للمطبخ تقديم مجموعة أدوات وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال . قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة شارع التوام  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة  - 
 .احتياج االسرة لنوع المساعدة المطلوبة  - 
 .مطابقة االسرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة   - 
 .عدد أفراد األسرةوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب مع  أدوات المطبخيتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف ال يتم الصرف لنفس األ - 
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 .اال في حاالت الكوارث فعال  تجاريال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل  - 
 

 الوثائق المطلوبة

 .الملفات الشخصية لرب األسرة والهوية وعدد أفراد األسرة  - 
 أدوات مأكل....الخ). - نوع أدوات المطبخ المطلوبة (أدوات طهي - 
 الكمية المطلوبة بما يتناسب مع عدد أفراد األسرة. - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 الخدمةخطوات الحصول على 

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   في االستقبال . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 25-5  توصيةلعمل تقرير اجتماعي و استقبال المواطن المتضرر للباحث خالل الزيارة الميدانية - 

  يوم 25-5  . استالم المواطن إشعار بالتقرير النهائي بالقبول أو الرفض لعملية للصرف - 

  يوم 30- 10  استالم المواطن رسالة إلتمام عملية الصرف عن طريق مسؤول المخزن الفرعي. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  

  الصغيرة (الخدمات التنموية)المشاريع   20.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 مشاريع صغيرة (خدمات تنموية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
هي خدمة تقدم لألسر الفقيرة التي تمتلك مهارات إدارة مشروع صغير، بهدف تمكينهم اقتصادياً لالعتماد 

 خالل توفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر واالنتقال من اإلغاثة إلى التنمية.على أنفسهم من 

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 المسجلة في برنامج التحويالت النقدية (شيك الشؤون) في مرحلة الصرف أو مدقق.االسر الفقيرة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في المشاريع . قنوات تقديم الخدمة

ً   365 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة
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  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 أن يكون مسجل في برنامج التحويالت النقدية في مرحلة الصرف أو مدقق . - 
 أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروع. - 
 أال يكون قد استفاد من مشروع سابق. - 
 .مع بيان مبررات المشروعأن يكون هناك جدوى من المشروع  - 
 ة إن وجدت.حأن تتوافق وشروط المن - 

 الوثائق المطلوبة

 ملف الشؤون .الخ) –المؤهالت التعليمية  -الملفات الشخصية لمسؤول المشروع وخبراته المهنية في نوعية المشروع (الهوية - 
 اسم المشروع ودراسة الجدوى للمشروع مع توفر مكان للمشروع. - 
 شراكة). -قائم - تطوير - مستقل - طبيعة المشروع (جديد - 
 تقني...الخ) - صناعي -زراعي - تجاري - تصنيف المشروع ( خدماتي - 
 التكلفة التقديرية للمشروع . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  30-1   لدى باحث المنطقة الخاص بالمشاريع . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 40- 10  الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قٍبل باحث المشروع لعمل التوصية . - 

  يوم 250- 50  متابعة المواطن لإلجراءات حتى التقرير النهائي حتى االعتماد النهائي للمشروع والموافقة عليه . - 

  يوم 45- 15  من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.تمام عملية الصرف إبالغ المواطن بالموافقة على المشروع إل - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 الخدمةرسوم 

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  تحسين بيوت/ترميم (الخدمات التنموية)  21.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 (خدمات تنموية) تسليم وحدة سكنية - ترميم بيت -تحسين مسكن  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 توفير الحد األدنى من السكن المالئم ألسر الفئات األكثر هشاشة. وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

عزب فوق مهجورة ، أذكر متزوج ، انثى ارمل أو مطلقة أو حدى الحاالت التالية ( أن يكون مقدم الطلب إ  الجهة المستفيدة
 .عام)40سن 

 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في حاالت الترميم . قنوات تقديم الخدمة

  يوماً من تاريخ تقديم الطلب.  365 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

  .عام)40ن يكون مقدم الطلب احدى الحاالت التالية ( ذكر متزوج ، انثى ارمل او مطلقة او مهجورة ، اعزب فوق سن أ - 
  .البيت ملك او االرض ملك او مستأجرة مع احضار اثبات ملكية  - 
  .و شقق سكنيةقد استفاد مسبقاً من مشاريع توفير أرض أ ن ال يكونأ - 
  لمدة سنتين من تاريخ االستفادة. دوالر 5000كثر من قد استفاد من مشاريع ترميم أو أضرار أ ن ال يكونأ - 

 

 الوثائق المطلوبة

 الملفات الشخصية لمقدم الخدمة ( الهوية ومكان السكن والعنوان ...الخ). - 
 .الحصول على شهادة خلو طرف من سلطة االراضي - 
  يتم رفض الطلب.في حال اختالف العنوان المسجل للمواطن  ألنه مسجل بوزارة الداخليةبالعنوان بالتفصيل كما هو  الطلب إرفاق - 
  .عليهاض أوقاف متعدى رشهادة اثبات ملكية األرض بحيث ال تكون األراضي حكومية أو أ - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  30-1   لدى باحث المنطقة الخاص بالمشاريع . المواطن قِبل منخدمة التسجيل طلب  - 

الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة لدراسة البعد االجتماعي والبعد الفني الهندسي بين وزارتي التنمية  - 
  االجتماعية واألشغال.

  يوم 80- 10

استيفاء الشروط إلتمام اجراءات  متابعة الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة واعتماد الطلب بعد - 
  الترميم واختيار األسماء من قِبل اللجنة المشتركة بين الوزارتين.

  يوم 200- 50

  يوم 60- 15  من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.تمام عملية الصرف إبالغ المواطن بالموافقة على الترميم إل - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات



45 
 

 - 

 رسوم الخدمة

 يوجدال 

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  مشاريع طاقة شمسية (الخدمات التنموية)  22.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 مشاريع طاقة شمسية (خدمات تنموية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
هي خدمة تقدم لألسر الفقيرة لتزويد منازلها بالطاقة البديلة بسبب وجود حاالت مرضية أو لمشروع أو بسب 

 عدم وجود كهرباء في منطقة السكن .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

  الجهة المستفيدة
النقدية (شيك الشؤون)  مع وجود مبرر إلمداد األسرة بالطاقة المسجلة في برنامج التحويالت سر الفقيرة األ

 الشمسية.

 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   365 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 . ( شيك الشؤون)أن يكون مسجل في برنامج التحويالت النقدية  - 
 ......) - مناطق ال تصل لها شبكة الكهرباء  –استكمال لمشروع  –مرضية  (حاالتأن يكون هناك مبرر لحاجة االسرة للطاقة الشمسية  - 
  . شمسية سابقطاقة يكون قد استفاد بمشروع  أال - 
 .أن تتوافق وشروط المنحة أن وجدت - 

 

 الوثائق المطلوبة
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 ما يحتاج له الباحث للملف.....الخ) - شهادة الميالد العنوان كامالً  - الملفات الشخصية لمقدم الخدمة ( الهوية - 
 مناطق نائية...الخ). - مشاريع قائمة - تقديم مبررات الطلب ( مرضي - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  30-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 40- 10  الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قٍبل باحث المشروع لعمل التوصية . - 

  يوم 250- 50  المختصة .متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات  - 

  يوم 45- 15  من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.تمام عملية الصرف إبالغ المواطن بالموافقة إل - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  مشاريع إنارة بيوت األسر الفقيرة (الخدمات التنموية)  23.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 مشاريع إنارة بيوت األسر الفقيرة (خدمات تنموية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
ضاءة البيت بالحد إ سرةاألبحيث تستطيع  ،منةآسر الفقيرة  بوسائل كهربائية األنارة بيوت خدمة إل هي
 .دنى وتزويد البيت ببطاريات صغيرة مع لمبات ليد وشواحن للبطارياتاأل

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

  الجهة المستفيدة
إلمداد األسرة المسجلة في برنامج التحويالت النقدية (شيك الشؤون) مع وجود مبرر االسر الفقيرة 

 باإلضاءة.

 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   365 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - االجتماعية مديرية التنمية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن
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لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مديرية دير البلح مدير  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .برنامج التحويالت النقدية ( شيك الشؤون )ل في أن يكون مسج - 
 لإلنارة الدائمة.سرة األأن يكون هناك مبرر لحاجة  - 
  . سابقإنارة يكون قد استفاد بمشروع  أال - 
 .أن تتوافق وشروط المنحة أن وجدت - 

 

 الوثائق المطلوبة

 يحتاج له الباحث للملف.....الخ)ما  - شهادة الميالد العنوان كامالً  - الملفات الشخصية لمقدم الخدمة ( الهوية - 
 مناطق نائية...الخ). - مشاريع قائمة - تقديم مبررات الطلب ( مرضي - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  30-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 40- 10  باحث المشروع لعمل التوصية .الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قٍبل  - 

  يوم 250- 50  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 45- 15  من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.تمام عملية الصرف إبالغ المواطن بالموافقة إل - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  خدمات التأمين الصحي (الخدمات التنموية)  24.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 تنموية)خدمات التأمين الصحي (خدمات   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
يتم منحها لألسر الفقيرة والمعتمدة ضمن الحاالت المستهدفة بوزارة التنمية االجتماعية تأمين خدمة  هي

 صحي مصنف على الوزارة .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

  الجهة المستفيدة
التحويالت النقدية (شيك الشؤون)  في مرحلة المدقق أو الصرف مع  المسجلة في برنامجاالسر الفقيرة 

 وجود مرضى بحاجة إلى تأمين صحي.
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 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   30 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية رفحمدير   2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .ل في برنامج التحويالت النقدية ( شيك الشؤون ) في مرحلة مدقق أو للصرفأن يكون مسج - 
 .مرضى في األسرة وبحاجة للعالج والمتابعة الصحيةأن يكون هناك  - 

 

 الوثائق المطلوبة

 ما يحتاج له الباحث للملف.....الخ). - الميالد العنوان كامالً شهادة  - الملفات الشخصية لمقدم الخدمة ( الهوية - 
 التقارير الطبية من جهة حكومية للمرضى في األسرة. - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 10-5  الخدمة من قِبل باحث المنطقة لعمل التوصية .الزيارة الميدانية لمقدم  - 

  يوم 10-5  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 5-2  إبالغ المواطن بالموافقة وإرسال الكشوفات لوزارة الصحة لالعتماد. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 



49 
 

  اإلعفاء من خدمات الرسوم الصحية (الخدمات التنموية)  25.5.1
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 الرسوم الصحية (خدمات تنموية)اإلعفاء من خدمات   اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
يتم منحها لألسر الفقيرة والمعتمدة ضمن الحاالت المستهدفة بوزارة التنمية االجتماعية بمنح خدمة  هي

 األسر التي بحاجة لنسبة خصم من الرسوم على بعض الخدمات الصحية بناًء على معادلة محوسبة.

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

  الجهة المستفيدة
المسجلة في برنامج التحويالت النقدية (شيك الشؤون)  في مرحلة المدقق أو الصرف مع االسر الفقيرة 

 وجود مرضى بحاجة إلى تأمين صحي.

 الخدمة . الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مديرية خانيونسمدير   2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .ل في برنامج التحويالت النقدية ( شيك الشؤون ) في مرحلة مدقق أو للصرفأن يكون مسج - 
 .وبحاجة للعالج والمتابعة الصحيةمرضى في األسرة أن يكون هناك  - 
 %.100إلى  70نسبة الصرف لحاالت منتفعي الشؤون  االجتماعية تكون ما بين  - 
 %.70إلى  50نسبة الصرف لحاالت غير منتفعي الشؤون  االجتماعية تكون ما بين  - 
 ال يتم استقبال أي من طلبات االعتراض على االعتماد للحاالت. - 

 

 الوثائق المطلوبة

 ما يحتاج له الباحث للملف.....الخ). - شهادة الميالد العنوان كامالً  - الملفات الشخصية لمقدم الخدمة ( الهوية - 
 التقارير الطبية من جهة حكومية للمرضى في األسرة. - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 20-5  الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قِبل باحث المنطقة لعمل التوصية . - 

  يوم 40- 15  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 25- 10  الصحة لالعتماد.إبالغ المواطن بالموافقة وإرسال الكشوفات لوزارة  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
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 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  كفاالت طالب الجامعات (الخدمات التنموية)  26.5.1
  التنمية االجتماعيةوزارة   اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 كفاالت طالب الجامعات (خدمات تنموية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
كفاالت لطلبة المدارس والجامعات يتم منحها لألسر الفقيرة والمعتمدة ضمن الحاالت المستهدفة خدمة  هي

 بوزارة التنمية االجتماعية .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

  الجهة المستفيدة
المسجلة في برنامج التحويالت النقدية (شيك الشؤون)  مع وجود طالب مدارس وجامعات في االسر الفقيرة 

 األسرة.

 الحضور الشخصي من قبل المواطن والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   365 الخدمةالمستغرق إلنجاز  الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لمكافحة الفقر  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مديرية الشمالمدير   2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .ل في برنامج التحويالت النقدية ( شيك الشؤون )أن يكون مسج - 
 .طالب مدارس وجامعات في األسرة أن يكون هناك  - 
 أن تتوافق وشروط المنحة إن وجدت. - 

 

 الوثائق المطلوبة
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 الشخصية هوية الطالب ورقم ملف الشؤون.الملفات  - 
 تاريخ دخول الجامعة . - 
 اسم الجامعة وشهادة قيد منها. - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  35-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 70- 10  التوصية  .عمل تقرير اجتماعي الالزم لمقدم الطلب وعمل  - 

  يوم 200- 50  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 60- 20  ابالغ المواطن بالموافقة واتمام عملية الصرف . - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 الخدمة اإللكترونيرابط 

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  خدمات اإلدارة العامة لشؤون األسرة والمرأة 5.2
  مساعدة التوائم (النقدية الدورية)  1.5.2

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 مساعدة نقدية للتوائم  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
شيكل لكل طفل مولود حي من التوائم ولمدة عام  100توائم أو أكثر بواقع  3مساعدة نقدية لألسر التي تنجب 

 شيكل عن الطفل المتوفي. 100من تاريخ الميالد، وفي حال وفاة أحد األطفال يتم خصم 

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 توائم أحياء داخل البلد. 3األسر التي لديها   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  والمرأةاإلدارة العامة لشؤون األسرة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 توائم أو أكثر أحياء داخل البلد. 3أن يكون لألسرة لديها  - 
  .شيكل لكل توأم ولمدة عام من تاريخ الميالد 100يتم صرف  - 
  . شيكل عن كل حالة وفاة للتوائم 100يتم خصم قيمة  - 
  . 3عدد التوائم اقل من  أصبحيتم ايقاف المساعدة في حال  - 
  . من عام أكبركأن عمر التوائم  إذاطلب  أيال يتم قبول  - 
 أال يزيد عمرهم عن عام .أخر تقديم الطلب مع مراعاة يتم حفظ حق التوائم من المساعدة عن االشهر السابقة في حال ت - 

 

 الوثائق المطلوبة

 األسرة الهوية وعدد األطفال المستفيدين من الخدمة .الملفات الشخصية لرب  - 
 تقديم شهادات الميالد لألطفال وتاريخ الميالد. - 
 رقم حساب بما يتفق عليه لصرف المبلغ لولي األمر. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  10-1   .المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 40- 10  من قِبل باحث الطفولة بعد دراستها. الحالة االجتماعية واعتماديتم تعبئة االستمارة  - 

  يوم 40- 20  .تغذية راجعة عن حالة الصرف وتسجيلها على النظام  عملابالغ ولي أمر األطفال التوائم بالموافقة بعد  - 
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 القرطاسية ومساعدات مدرسية (العينية الطارئة)  2.5.2
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 قرطاسية ومساعدات مدرسية (العينية الطارئة)  اسم الخدمة

 /  الخدمةرمز 

 وصف الخدمة
بما يتناسب مع نوع  سر الفقيرةألطفال ملتحقي المدارس من ذوي األدوات المدرسية لتقديم القرطاسية واأل

 الضرر الذي لحق باألسرة.

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال .  قنوات تقديم الخدمة

ً   30 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  والمرأةاإلدارة العامة لشؤون األسرة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .سر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة األ - 
 مع بيان نوع الضرر الذي لحق باألسرة إن وجد. سرة لنوع المساعدة المطلوبة األاحتياج  - 
 . بالمساعدة المقدمةمعايير الخاصة سرة للاألمطابقة  - 
 .األسرةب مع الضرر الذي لحقوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب القرطاسية واألدوات المدرسية يتم صرف  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف األال يتم الصرف لنفس  - 
 .اال في حاالت الكوارث  فعال ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 
 

 الوثائق المطلوبة

 نوع الضرر ..الخ)  - العنوان كامل -الملفات الشخصية لرب األسرة (الهوية - 
 عدد األطفال المستفيدين من الخدمة . - 
 إفادة بعدم وجود امالك أو عقارات أو دخل ثابت لألسرة . - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  االجراء الخطوة /

  أيام  3-1   عن طريق موظف االستقبال. المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 7-2  .توصيةو وعمل تقرير اجتماعي طفولةباحث ال الزيارة الميدانية لألسرة من قِبل - 

  يوم 15-5  .اعتماد نهائي للطلب بعد استكمال جميع األوراقمتابعة متلقي الخدمة إلجراءات  - 

  يوم 5-1  عن طريق مسؤول المخزن الفرعي.إتمام عملية الصرف إبالغ المواطن ب - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

 

  
  حليب األطفال (العينية الطارئة) 2.3.5
  وزارة التنمية االجتماعية  الوزارة/المؤسسة الحكوميةاسم 

 حليب أطفال (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 حليب أطفال لألطفال من عمر يوم لعمر سنة بما يتناسب مع عمر الطفل وما هو متوفر بالمخازن.تقديم  وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة
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  والمرأةاإلدارة العامة لشؤون األسرة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .سر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة األ - 
 .سرة لنوع المساعدة المطلوبة األاحتياج  - 
 .سرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة  األمطابقة  - 
 .مع عمر الطفل المستهدفوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب حليب األطفال يتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف األال يتم الصرف لنفس  - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 
 

 الوثائق المطلوبة

 لرب األسرة وشهادة ميالد الطفل المستفيد من الخدمة .الملفات الشخصية  - 
 الكمية المطلوبة للطفل مع بيان العمر المطلوب ليتناسب مع الحليب المقدم له . - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 20-5  الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قِبل باحث المنطقة لعمل التوصية . - 

  يوم 40- 15  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 25- 10  إبالغ المواطن بالموافقة وإرسال الكشوفات لوزارة الصحة لالعتماد. - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  مالبس جاهزة متنوعة (العينية الطارئة) 4.5.2
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 مالبس جاهزة متنوعة (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 نسائي ) لجميع األعمار والمقاسات لألسر الفقيرة. –رجالي  –أطفال  - تقديم مالبس متنوعة ( مواليد وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   35 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  والمرأةاإلدارة العامة لشؤون األسرة   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .سر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة األ - 
 .سرة لنوع المساعدة المطلوبة األاحتياج  - 
 .سرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة  األمطابقة  - 
 .احتياجات األسرة وعدد األفراد يتناسب مع بالمخازن وبماوفق المتوفر المالبس يتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف األال يتم الصرف لنفس  - 
 

 الوثائق المطلوبة

 عدد األفراد...الخ) مع بيان عدد أفراد األسرة وأعمارهم . - العنوان –الملفات الشخصية لرب األسرة ( الهوية  - 
 الحتياجات األسرة وعدد األفراد بما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم .الكمية المطلوبة  - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  3-1   عن طريق موظف االستقبال.خدمة الطلب  يقوم المواطن بتقديم - 

  يوم 7-2  .توصيةلعمل الطفولة باحث الالزيارة الميدانية لألسرة  من قِبل  - 

اإلدارة  عن طريقنهائي للطلب بعد استكمال جميع األوراق العتماد مراجعة المواطن للطلب بعد اال - 
  العامة لألسرة والمرأة .

  يوم 5-15

  يوم 10-3  عن طريق مسؤول المخزن الفرعي.إتمام عملية الصرف إبالغ المواطن ب - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
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 - 

 الخدمةرسوم 

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

  ألعاب األطفال (العينية الطارئة) 5.5.2
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 ألعاب أطفال (عينية طارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 تقديم ألعاب أطفال لجميع األعمار لألسر الفقيرة. الخدمةوصف 

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.االسر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   35 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة لشؤون األسرة والمرأة  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -املشروع خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .سر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة األ - 
 بسبب ظرف حصل لألسرة ودعماً لألطفال.سرة لنوع المساعدة المطلوبة األاحتياج  - 
 .سرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة  األمطابقة  - 
 .وما يتناسب مع أعمارهم وفق المتوفر بالمخازناأللعاب لألطفال يتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف األال يتم الصرف لنفس  - 
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 المطلوبةالوثائق 

 عدد األفراد...الخ) مع بيان عدد األطفال وأعمارهم . - العنوان –الملفات الشخصية لرب األسرة ( الهوية  - 
 الكمية المطلوبة لعدد األطفال بما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم . - 
 مبررات تقديم الطلب . - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  3-1   عن طريق موظف االستقبال.خدمة الطلب  المواطن بتقديميقوم  - 

  يوم 7-2  .توصيةطفولة لعمل الباحث الالزيارة الميدانية لألسرة  من قِبل  - 

اإلدارة  عن طريقنهائي للطلب بعد استكمال جميع األوراق العتماد مراجعة المواطن للطلب بعد اال - 
  العامة لألسرة والمرأة .

  يوم 5-15

  يوم 10-3  عن طريق مسؤول المخزن الفرعي.إتمام عملية الصرف إبالغ المواطن ب - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

 

  حفاضات األطفال (العينية الطارئة)  6.5.2
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 حفاضات أطفال (العينية الطارئة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
تقديم حفاضات أطفال، لألطفال من عمر يوم لعمر سنة بما يتناسب مع عمر الطفل وما هو متوفر في 

 المخزن.

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 األسر الفقيرة مستفيدة أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة وبحاجة لهذا النوع من المساعدة.  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي من قبل المواطن لموظف االستقبال.  قنوات تقديم الخدمة

ً   90 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  الخدمةطريقة االشعار بإنجاز 

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  األسرة والمرأةاإلدارة العامة لشؤون   جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز
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 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .سر الفقيرة مستفيد أو غير مستفيدة من خدمات الوزارة األ - 
 .سرة لنوع المساعدة المطلوبة األاحتياج  - 
 .سرة للمعايير الخاصة بالمساعدة المقدمة  األمطابقة  - 
 .مع عمر الطفل المستهدفوفق المتوفر بالمخازن وبما يتناسب حفاضات أطفال يتم صرف  - 
 .شهور) 3(سرة أكثر من مرة كل دورة صرف األال يتم الصرف لنفس  - 
 .اال في حاالت الكوارث فعال  ال يتم منح االسرة المساعدة حال امتالك االسرة عقارات أو دخل ثابت أو سجل تجاري - 
 

 الوثائق المطلوبة

 العنوان ....الخ) . -لرب األسرة (الهويةالملفات الشخصية  - 
 عمر الطفل وشهادة ميالد الطفل وبياناته . - 
 الكمية المطلوبة للطفل مع بيان المقاس المطلوب بما يتناسب مع عمر الطفل المستفيد. - 
 مبررات تقديم الطلب. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   لدى باحث المنطقة . المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 20-5  الزيارة الميدانية لمقدم الخدمة من قِبل باحث المنطقة لعمل التوصية . - 

  يوم 40- 15  متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة . - 

  يوم 25- 10  الكشوفات لوزارة الصحة لالعتماد.إبالغ المواطن بالموافقة وإرسال  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 
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  خدمات اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية 5.3
  األشخاص ذوي اإلعاقة (الخدمات التنموية)موائمة منازل   1.5.3

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 موائمة منازل األشخاص ذوي اإلعاقة (خدمات تنموية)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 وصف الخدمة
مع ظروفهم  خدمات تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى موائمة منازلهم بما يتناسب هي

 الصحية حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وسهل .

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 أن يكون ذوي اإلعاقة من األشخاص المسجلين على نظام برنامج األشخاص ذوي اإلعاقة.  الجهة المستفيدة

 أحد من أقرباء المعاق والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . الحضور الشخصي أو قنوات تقديم الخدمة

ً   365 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مديرية غزة مدير 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 .مسجل في برنامج األشخاص ذوي اإلعاقةأن يكون  - 
 يستفيد من مشاريع سابقة.األولوية لمن لم  - 
 في حال الترشيح لمشروع آخر يجب أخذ الموافقة االستثنائية من اللجنة المختصة. - 
 أن تتوافق وشروط المنحة إن وجدت. - 

 

 الوثائق المطلوبة

 التقارير الطبية ...الخ). - نوع اإلعاقة - المؤهالت - الملفات الشخصية للمعاق (الهوية - 
 .العنوان بالكامل مع بيان نوع المساعدة المطلوبة للمعاق  - 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  35-1   خدمة  .التسجيل طلب  - 

  يوم 70- 10  عمل تقرير اجتماعي الالزم لمقدم الطلب وعمل التوصية  . - 

  يوم 200- 50  الدراسة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة .متابعة المواطن لإلجراءات العتماد الطلب بعد  - 

  يوم 60- 20  ابالغ المواطن بالموافقة واتمام عملية الصرف . - 
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 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  صرف أداة مساعدة (أدوات مساندة)   2.5.3

  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 صرف أداة مساعدة (أدوات مساندة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 تقديم أداة مساعدة للشخص ذوي اإلعاقة بما يتناسب مع نوع اإلعاقة لديه. وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 أن يكون ذوي اإلعاقة من األشخاص المسجلين على نظام برنامج األشخاص ذوي اإلعاقة.  الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي أو أحد من أقرباء المعاق والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية  الخدمة جهة تقديم

 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    الشمال مدير مديرية  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 

 .مسجل في برنامج إدارة بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة الشخص ذوي اإلعاقة أن يكون - 
  .أال يكون ذوي اإلعاقة  قد استفاد من نفس الخدمة من مؤسسة/ جمعية أخرى - 
 الطلب لهذه الخدمة.مبررات تقديم  - 
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 الوثائق المطلوبة

 العنوان بالكامل ...الخ). - نوع اإلعاقة - المؤهالت - الملفات الشخصية للمعاق (الهوية - 
 تقرير طبي من مستشفى يفيد بحاجة ذوي اإلعاقة لألداة المساعدة. - 
 بيان رقم التقرير وتاريخه . - 
 توضيح نوع األداة المطلوبة لذوي اإلعاقة. - 

 

 الحصول على الخدمةخطوات 

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   .المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 10-5  دراسة طلب ذوي اإلعاقة لعمل التقرير االجتماعي والتوصية. - 

  يوم 30- 10  متابعة المواطن بالتقرير النهائي العتماد الطلب لتوفير أداة المساعدة. - 

  يوم 15- 10  بإتمام عملية الصرف من المخازن .إبالغ المواطن  - 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  
  

  صرف كرسي كهربائي (أدوات مساندة)   3.5.3
  وزارة التنمية االجتماعية  اسم الوزارة/المؤسسة الحكومية

 صرف كرسي كهربائي (أدوات مساندة)  اسم الخدمة

 /  رمز الخدمة

 تقديم كرسي كهربائي للشخص ذوي اإلعاقة بما يتناسب مع نوع اإلعاقة لديه. وصف الخدمة

  موظفين  ☐  حكومة  ☐  أعمال  ☐  أفراد  ☒  تصنيف الخدمة

 من األشخاص المسجلين على نظام برنامج األشخاص ذوي اإلعاقة.أن يكون ذوي اإلعاقة   الجهة المستفيدة

 الحضور الشخصي أو أحد من أقرباء المعاق والتسجيل لدى الباحث للتسجيل في الخدمة . قنوات تقديم الخدمة

ً   60 المستغرق إلنجاز الخدمة الوقت معدل   يوما

  مع بيان سبب الرفض. SMSاالعتماد النهائي للحالة سواء بالرفض أو القبول للطلب برسالة  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة

 م 03:00 –ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

 تكاملية     ☐إجرائية        ☐  تفاعلية  ☐  معلوماتية  ☒  تقليدية  ☐  مستوى نضج الخدمة

  االجتماعيةاإلدارة العامة للرعاية   جهة تقديم الخدمة
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 تقديم الخدمة مركز

 المشرف الهاتف العنوان المركز

ه -برشلونة غزة - مديرية التنمية االجتماعية   مدير مديرية غزة 2641221 مقابل املن

لة  الشمال - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية الشمال  2850123  شارع التوام / خلف بلدية ال

د دير الب  الوسطى –مديرية التنمية االجتماعية  / الشارع العام مقابل مكتب بر   مدير مديرية دير البلح  2530031  دير الب

س املشروع   خانيونس - مديرية التنمية االجتماعية  مل -خانيو   مدير مديرية خانيونس  2051103   

ديقة اليابانية –تل السلطان   رفح - مديرية التنمية االجتماعية    مدير مديرية رفح  2149363  بجوار ا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 

 .مسجل في برنامج إدارة بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة الشخص ذوي اإلعاقة أن يكون - 
  .أال يكون ذوي اإلعاقة  قد استفاد من نفس الخدمة من مؤسسة/ جمعية أخرى - 
 الخدمة.مبررات تقديم الطلب لهذه  - 

 

 الوثائق المطلوبة

 العنوان بالكامل ...الخ). - نوع اإلعاقة - المؤهالت - الملفات الشخصية للمعاق (الهوية - 
 تقرير طبي من مستشفى يفيد بحاجة ذوي اإلعاقة للكرسي الكهربائي. - 

 

 خطوات الحصول على الخدمة

  مدة االجراء  الخطوة / االجراء

  أيام  5-1   .المواطن قِبل خدمة منالتسجيل طلب  - 

  يوم 10-5  دراسة طلب ذوي اإلعاقة لعمل التقرير االجتماعي والتوصية. - 

  يوم 30- 10  متابعة المواطن بالتقرير النهائي العتماد الطلب لتوفير كرسي كهربائي . - 

  يوم 15- 10  إبالغ المواطن بإتمام عملية الصرف بعد اعتماده لالستفادة. - 

 والمرفقاتنموذج طلب الخدمة 

 - 

 رسوم الخدمة

 ال يوجد

 معلومات أخرى

 - 

 رابط الخدمة اإللكتروني

 -  

 رابط تطبيق الهاتف الذكي (اندرويد  وابل)

 - 

  

 


