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 امللخص التنفيذي 

في إطار التزامها باستمرار تعزيز فاعلية الخدمات وتحقيق رض ى املستفيدين ومتلقي الخدمات ورفع مستوى األداء وتحسين  

  والوحدات   جودة الخدمات املقدمة من الوزارة، قامت وحدة التخطيط وتطوير األداء املؤسس ي بالتنسيق مع اإلدارات العامة

الدلي بإعداد  )بالوزارة  الخدمة  متلقي  أجل تعريف  الوزارة وذلك من  الخاص بخدمات  قطاع  ،  وموظفيها  حكوميةال  الدوائرل 

 الوزارة. ( بالخدمات التي تقدمها  املواطنين ،هليةاأل ؤسسات  األعمال، امل

 املختلفة للوزارة.  العامة والوحدات موزعة على اإلدارات ملتلقي الخدمة تقدمها الوزارة  خدمة (52)يحتوي الدليل على 

 
 
املطلوبة    تواإلجراءااملسؤولة عن تقديمها    العامة/ الوحدة  للخدمة واإلدارة  وتتضمن كل خدمة من الخدمات املقدمة وصفا

 . بشكل كامل عليهاللحصول  متلقي الخدمة من 
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 تقديم

الهامة والحيوية، والتي تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة في التشييد    الدوائر الحكوميةإن وزارة األشغال العامة واإلسكان من  

 .واإلنشاءات واالعمار واإلسكان والبنية التحتية، وهي محط أنظار الحكومة في املشاريع اإلسكانية واإلنشائية الكبيرة

ي يشرف على املشاريع الحكومية من  وتعمل وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاعين كبيرين هما قطاع األشغال العامة الذ

وزارات وهيئات حكومية وطرق رئيسية وبنية تحتية، وقطاع اإلسكان فهو يعمل على توفير املشاريع اإلسكانية للمواطنين لسد  

 .اإلسكانالعجز في قطاع  

والبنية األساسية في فلسـطين،  تسعى وزارة األشغال العامة واإلسكان إلى تحقيق التنمية العمرانية املستدامة في قطاع اإلسكان  

كما تسعى إلى تحقيق الزيادة الكمية والنوعية من الوحدات السكنية التي توفر الشروط الصحية واالجتماعية التي تحتاجها  

 .األسر الفلسطينية وخاصة ذات الدخل املحدود

يحتوي على جميع    خدماتها والذي يديكم دليل  وانطالقا من حرص الوزارة على تعزيز الوعي بخدماتها، يسر الوازرة أن تضع بين أ

 التفاصيل الالزمة بخصوص هذه الخدمات. 

يشمل الدليل على األهداف املرجوة منه وتفاصيل كل خدمة والجهات املستفيدة منها واإلجراءات والوثائق واملتطلبات املرتبطة  

 بكل منها وكذلك قنوات التواصل بالوزارة بكل فروعها. 

 ون قد وفقنا في تقديم الخدمة األفضل للمستفيدين من خالل جميع القنوات املتاحة.نسأل هللا أن نك

 

 ناجي يوسف سرحان  م.                                                                                                                                                                               

 وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
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 الفلسطيني. نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود املواطن 

 

 

 

املساهمة الفعالة في تحقيق التنمية املستدامة املتوازنة من خالل األداء املؤسس ي املتميز في تنظيم وتخطيط وتشييد وصيانة  

واملواصفات باالستثمار األمثل للموارد املتاحة والشراكة  مشاريع اإلسكان والبنية التحتية واملرافق العامة وفق أفضل املعايير 

 مع الجهات ذات الصلة. 

 

 

 

•   .
 
 االرتقاء بالبيئة السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية واملناطق املتدهورة واملهمشة عمرانيا

 توجيه وإدارة عملية إعادة اإلعمار لقطاع اإلسكان بالتنسيق مع الشركاء. •

 والصيانة الدائمة للمرافق واملباني الحكومية وشبكات الطرق اإلقليمية.  التطوير •

 االرتقاء بمنظومة االنشاءات وتعزيز مساهمتها في دعم االقتصاد الوطني  •

 تحقيق التميز املؤسس ي وفق مبادئ الجودة واالبتكار  •

 

 

 

 بالخدمات التي تقدمها وزارة األشغال العامة واإلسكان.  متلقي الخدمةتعريف  •

 .املقدمة من وزارة األشغال العامة واإلسكان  تمكين متلقي الخدمة من فهم آليه تقديم الخدمات •

 . خدمات وزارة األشغال العامة واإلسكانهيكلة وتصنيف  •

 توفير الوقت والجهد ملتلقي الخدمة. •

 للحصول على الخدمة. بناء تصور متكامل ملسار املستفيد  •

 

  

 رسالة الوزارة 

 األهداف اإلستراتيجية للوزارة

 أهداف دليل الخدمات 

 رؤية الوزارة 
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 قائمة املصطلحات 

 : املصطلحات والتعاريف 1جدول 

 

  

 التعريف  املصطلح #

ـــطة أو اإلجراءات أو العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينو  عنها في  الخدمة  .1 ـــ ـــلة من األنشــ ـــ ـــلســ ـــ ســ

 قنوات تقديم الخدمات املختلفةتقديم الخدمة، وتهدف إلى تلبية حاجة متلقي الخدمة عبر 

 فئة األفراد واملؤسسات املقدم لهم الخدمة متلقي الخدمة   .2

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  مزود الخدمة   .3

 شرح مختصر عن الخدمة يمكن متلقي الخدمة من فهم نوعية وطبيعة الخدمة وصف الخدمة   .4

، تمكن متلقي العامة واإلســـــكان  بين متلقي الخدمة ووزارة األشـــــغالأي وســـــيلة تواصـــــل أو تفاعل   قنوات تقديم الخدمة   .5

 الخدمة من خاللها الوصول إلى الخدمات املطلوبة

معدل الوقت املستغرق إلنجاز   .6

 الخدمة

 الفترة الزمنية املمتدة من قبول طلب الخدمة إلى تلبية الطلب والحصول على الخدمة املرجوة

ـــــغال جهة تقديم الخدمة   .7 ـــ ـــ ـــــؤول عن تقديم الخدمة في وزارة األشــ ـــ ـــ ـــــم املســ ـــ ـــ  اإلدارة العامة أو املديرية أو الدائرة أو القســ

 العامة واإلسكان 

 املكان الذي سيتم فيه تقديم الخدمة  مراكز تقديم الخدمة    .8

 البدل النقدي املدفوع من قبل متلقي الخدمة للحصول على الخدمة رسوم الخدمة  .9

ـــــمل اإلجراءات الداخلية في الوزارة  الخدمة خطوات تقديم   .10 ـــ ـــــول على الخدمة وال تشــ ـــ ـــــية املتبعة للحصــ ـــ ـــــاســ ـــ اإلجراءات األســ

 )فقط املطلو  من متلقي الخدمة(

 الخدمات التي تقدمها وزارة األشغال العامة واإلسكان للمواطنين  خدمات األفراد   .11

ـــــغـال  خدمات األعمال   .12 ـــ ـــ ـــــة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة األشــ ـــ ـــ ـــــرـكات الخـاصــ ـــ ـــ ـــــات والشــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ـــــكـان للمؤســ ـــ ـــ العـامـة واإلســ

 ومؤسسات املجتمع املدني

 الخدمات التي تقدمها وزارة األشغال العامة واإلسكان للدوائر الحكومية خدمات حكومية  .13

 الخدمات التي تقدمها وزارة األشغال العامة واإلسكان للموظفين  خدمات املوظفين   .14
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 إعداد الدليل فريق 

 الجدول التالي:تم إعداد هذ الدليل من قبل موظفي وحدة التخطيط وتطوير األداء املؤسس ي في الوزارة، كما هو موضح في 

 

 شغال العامة واإلسكان : فريق إعداد دليل خدمات وزارة األ 2جدول 

 الوصف  االسم  م 

 التخطيط وتطوير األداء املؤسس ي مدير عام وحدة  د. جواد سليم األغا  .1

 مدير دائرة السياسات والتخطيط  م.أحمد ياسر السحار . 2

 وحدة التخطيط والتطوير -مهندس مدني   م.رستم أحمد الكاشف  .3

 وحدة التخطيط والتطوير –إداري جامعي  دينا سمير أبو شمالةأ. .4

 

التنظيمية في الوزارة عدد من مسؤولي وموظفي هذه الوحدات، كما هو موضح في  كما شارك في تعبئة بطاقات خدمة الوحدات  

 (:3الجدول رقم )

 األشغال العامة واإلسكان : الفريق املشارك في تعبئة بطاقات دليل خدمات وزارة 3جدول 

 الوصف  االسم  م 

 لإلعمار وشؤون املحافظات مدير عام اإلدارة العامة  محمد عواد عبود  .1

 مدير  وحدة الحاسوب  محمد مطر شادي  .2

 مدير مكتب الوكيل  وفاء رمضان وافي  .3

 دائرة العطاءات املركزية صفاء نافذ أبو العيش  .3

 وحدة الشؤون القانونية  مجدي عادل أبو يوسف  .4

 

 : (4كان الفريق االستشاري إلعداد دليل خدمات الوزارة كما هو موضح في الجدول رقم )كما 
 

 شغال العامة واإلسكان : الفريق االستشاري إلعداد دليل خدمات وزارة األ 4جدول 

 الوصف  االسم  م 

 التطوير املؤسس ي مدير عام  د.م كمال محمد محفوظ  .1

 مدير  دائرة الضمان وضبط الجودة  أ.  عاهد بسام الفرا  .2
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 االتصال مقرات وزارة األشغال العامة واإلسكان ووسائل 

 العامة واإلسكان  : عناوين مقرات وزارة األشغال5جدول 

 # املقر  العنوان  الهاتف

أبراج مدينة العودة - النصر -غزة 08-2853044   .1 املقر الرئيس ي  

0593061400 

08-2472799 

حي   -الشيخ زايدجنو  دوار  -بيت الهيا

 املباني العالية 

ألشغال العامة  امديرية 

الشمال  - واإلسكان  
2.  

0594662449 

08-2836851 
شارع ابن سيناء -شارع الشفاء –غزة   

ألشغال العامة  امديرية 

غزة  -  واإلسكان  
3.  

0592390032 

08-2551320 
 شارع صالح الدين مقابل مدخل املغازي 

ألشغال العامة  امديرية 

الوسطى  - واإلسكان  
4.  

0594221080 

08-2051703 

دوار ابو حميد بجانب وزارة   -خانيونس 

 االتصاالت 

ألشغال العامة  امديرية 

خانيونس - واإلسكان  
5.  

0593063400 

08-2136899 

مبنى شركة    –الدوار الشرقي  -رفح

 االتصاالت 

ألشغال العامة  امديرية 

رفح  - واإلسكان  
6.  

08-2890578 

08-2890655 
  .7 مقر الورش الفنية  املغراقة
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 أليــة ترميز خدمــات الــوزارة 

 : ترميز خدمات الوزارة 6جدول 

 باإلنجليزية  االسم الرمز الخدمة  اسم #

 Central Tenders Directorate اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  1

  CTD-GT-01 General Tenders العطاءات العامة –طلب تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  1.1

 CTD-RQ-02 Request Quotation استدراج عروض األسعار  –طلب تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  1.2

 CTD-DC-03 Direct Contract التعاقد املباشر –طلب تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  1.3

  CTD-CS-04 Classification Session طلب عقد جلسة تصنيف وطنية 1.4

 CTD-CC-05 Classification Certificate طلب إصدار شهادة تصنيف وطنية  1.5

  CTD-PC-06 Project Certificate طلب الحصول على شهادة انجاز مشروع  1.6

 Governorate Affairs Directorate لإلعمار وشؤون املحافظاتاإلدارة العامة  2

  GAD-RE-01 Rent Enquiry استعالم عن بدل اإليجار  2.1

 GAD-TE-02 Total Enquiry استعالم عن بيانات تسجيل هدم كلي أو جزئي  2.2

 GAD-RD-03 Registration Damage طلب تسجيل أضرار حديثة )هدم كلي او جزئي(  2.3

 GAD-AL-04 Alternative Land طلب نقل البناء الى أرض بديلة أو شقة سكنية أو سطح بديل  2.4

 GAD-RA-05 Request Apartment طلب شقة سكنية في مشاريع االسكان بدل االعمار للهدم الكلي 2.5

 GAD-DS-06 Damage Statement للسكن( طلب إفادة اضرار )كلية/ جزئية غير صالح  2.6

 GAD-TO-07 Transfer Ownership طلب تحويل ملكية أضرار 2.7

 GAD-SR-08 Stopping Rehab طلب إيقاف إعمار 2.8

 GAD-PR-09 Payment Request طلب دفعة مالية لإلعمار  2.9

 GAD-GT-10 Grievance Total قيمة األضرار )كلي(تظلم مواطن بخصوص  2.10

 GAD-GP-11 Grievance Partial تظلم مواطن بخصوص قيمة األضرار )جزئي(  2.11

 GAD-HC-12 High Commission طلب لجان فنية عليا / إنشائية / تدعيم / ترميم مباني 2.12

 GAD-RR-13 Removal Rubble طلب إزالة ركام املنازل املدمرة من االحتالل 2.13

   GAD-FP-13 Follow Payments طلب اإلشراف على مشروع متابعة دفعات إلنشاء او ترميم ذاتي  2.14

 SFD-FP-09 اإلدارة العامة لإلسكان  3

 GHD-EC-01 Extracting Contract استخراج عقد بدل فاقد / طلب صورة طبق األصل  3.1

  GHD-AP-02 Apartments Payments سكنية على نظام األقساطاالستفادة من شقق   3.2

  GHD-RP-03 Restoration Project االستفادة من مشروع البناء والترميم  3.3

  GHD-LE-04 Land Establishment تخصيص قطع أراض ي إلنشاء جمعيات اسكان تعاونية 3.4

  GHD-TA-05 Transgresses Apartments الحكومية طلب تسوية أوضاع املتعدين على الشقق   3.5

  GHD-CS-06 Changing Sponsor طلب تغيير كفيل  3.6

  GHD-WA-07 Waiver Apartment طلب تنازل عن شقة بنظام البيع 3.7

   GHD-AP-08 Apartment Poor توفير شقة إليواء الحاالت الفقيرة  3.8

  GHD-CL-09 Clearance طلب خلو طرف  3.9

 Urban planning and project design general Directorate اإلدارة العامة للتخطيط العمراني وتصميم املشاريع  4

 PDD-NB-01 New Building طلب خدمة تصميم مبنى جديد 4.1

 PDD-BE-02 Building Extension طلب إضافة أو تعديل على مبنى قائم 4.2
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 باإلنجليزية  االسم الرمز الخدمة  اسم #

 PDD-BD-03 Bidding Documents صيانة مبنى قائمترميم أو  4.3

 PDD-BD-04 Bidding Documents طلب إعداد وثائق عطاء لتقديم خدمات هندسية 4.4

  PDD-ID-05 Infrastructure Design طلب تصميم بنية تحتية ملرافق عامة  4.5

  PDD-TE-06 Technical Evaluation طلب تقييم فني ملنشأ 4.6

 PDD-FR-07 Fund Raising طلب إعداد وثائق أولية ملشروع بهدف التمويل 4.7

 Administration and Finance Affairs Directorate اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 5

  AFAD-TD-01 Training And developing طلب تدريب طال  الجامعات 5.1

 Legal Affairs unit وحدة الشؤون القانونية 6

   LAU-CD-01 Contract Drafting طلب صياغة العقود والسندات القانونية 6.1

 Laps and Quality Control Unit وحدة املختبرات وضبط الجودة 7

  LQU-CC-01 Company Certificate البناءطلب إصدار شهادة اعتماد مصانع وشركات مواد  7.1

 LQU-LS-02 Lab Certificate طلب إصدار شهادة اعتماد املختبرات الهندسية 7.2

 Supervision and Follow up Directorate اإلدارة العامة لإلشراف واملتابعة الفنية 8

  SFD-IN-01 Implementing New طلب التنفيذ املباشر إلنشاء وتشطيب مبنى جديد 8.1

  SFD-NB-02 New Building طلب االشراف العلوي على مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد  8.2

  SFD-IS-03 Infrastructure Supervision طلب اإلشراف على مشروع بنية تحتية داخل مشروع جديد 8.3

  SFD-HB-04 Handing Building انشاء وتشطيب مبنى جديدطلب أعمال استالم االبتدائي أو النهائي ملشروع  8.4

طلب مراجعة مستخلصات مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد أو تشطيب في   8.5

 مبنى قائم

SFD-IR-05 Invoices Review 

  SFD-AS-06 Approval Samples طلب عقد لجان اعتماد العينات في مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد 8.6

  SFD-PT-07 Preparing Tender طلب إعداد عطاء لتقديم خدمات هندسية إشرافية  8.7

  SFD-SG-08 Supervision Ground طلب اإلشراف على مشروع تسوية أرض ملشروع حكومي  8.8

 General directorate for machinery and roads لطرق واآللياتاإلدارة العامة ل 9

   RMD-PI-01 Project Implement طلب تنفيذ مشروع حكومي  9.1

 RMD-MW-02 Mechanisms Work أعمال اآلليات لفترة بسيطة 9.2

 RMD-EW-03 Emergency Work طلب تقديم خدمة أعمال الطوارئ  9.3

  RMD-DT-04 Driving Training طلب التدريب على قيادة وتشغيل اآلليات الثقيلة 9.4
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اإلدارة العامة  

 للعطاءات املركزية
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 اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  .1

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

العطاءات العامة –تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  طلب  اسم الخدمة  

 CTD-GT-01 رمز الخدمة 

 تنفيذ األشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح العطاء بموجب إعالن في الصحف املحلية.  وصف الخدمة 

 موظفين مو    ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

  الدوائر الحكوميةوزارة األشغال العامة واإلسكان،  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  21 الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة معدل 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام العطاءات املركزية  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 .الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمةكتاب رسمي من قبل  -

 .كتاب رسمي من قبل طالب الخدمة بتوفر التغطية املالية -

 .جداول الكميات واملواصفات الفنية الخاصة للمشروع -

 التكلفة التقديرية للمشروع.  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 ملكتب الوكيل  املستفيدة بخصوص طلب الخدمةتقديم كتا  رسمي من الجهة 

 يوم عمل كحد أقص ى  21
 املركزية  في إدارة العطاءات استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة

 في الشؤون اإلدارية  تحصيل ثمن نسخة العطاء املعلن عنها في الصحيفة

   التمهيدي االجتماعحضور 

 - واملرفقاتنموذج طلب الخدمة 

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

استدراج عروض األسعار  –تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  طلب  اسم الخدمة  
 CTD-RQ-02 الخدمة رمز 

ذ األشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض وهي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من املقاولين أو املستشارين يتنف وصف الخدمة 

 ال يقل عددهم عن ثالثة.

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

  الدوائر الحكوميةوزارة األشغال العامة واإلسكان،  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  31 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام العطاءات املركزية  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 وشروط الحصول على الخدمة متطلبات 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتاب رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة -

افقة على تنفيذ أعمال املشروع عن طر  -  .ق استدراج العروضي قرار مجلس الوزراء/الوزير باملو

 .ءتوصية اللجنة الفنية )املشكلة من الوزير( في موضوع العطا -

 .كتاب رسمي من قبل طالب الخدمة بتوفر التغطية املالية -

 .جداول الكميات واملواصفات الفنية الخاصة للمشروع -

 التكلفة التقديرية للمشروع.  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 املركزية من دائرة العطاءات تقديم كتا  رسمي من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  31

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 في الشؤون املالية  تحصيل ثمن نسخة العطاء املعلن عنها في الصحيفة

 املركزية -في دائرة العطاءات   التمهيدي االجتماعحضور 

 إحالة العطاء استالم كتا  

 توقيع العقد 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تعاقد املباشر ال–تنفيذ األشغال والخدمات الفنية  طلب  اسم الخدمة  
 CTD-DC-03 رمز الخدمة 

في   وصف الخدمة  ذلك  ويكون  االعمال  بتنفيذ  مقاول  تكليف  طريق  عن  وهي  املباشر  التعاقد  طريق  عن  الفنية  والخدمات  األشغال  تنفيذ 

 األحوال الخاصة أو االستثنائية العاجلة 

 موظفينمو    ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكوميةوزارة األشغال العامة واإلسكان،  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  19 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 العطاءات املركزية مدير عام  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتاب رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة -

افقة على تنفيذ أعمال املشروع عن طر  -  .ق التعاقد املباشري قرار مجلس الوزراء/الوزير باملو

 .)املشكلة من الوزير( في موضوع العطاءتوصية اللجنة الفنية  -

 كتاب رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية  -

 التكلفة التقديرية للمشروع.     -     .جداول الكميات واملواصفات الفنية الخاصة للمشروع -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 الوكيل  بمكتب الخدمةتقديم كتا  رسمي من الجهة املستفيدة بخصوص طلب 

 يوم عمل كحد أقص ى  19

 املركزية  في إدارة العطاءات استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة

 املركزية  العطاءات – استالم دعوة رسمية للمقاول/الشركة املتفق عليها للتنفيذ

 املركزية  العطاءات – السعر ومقترح تنفيذ املشروع من املقاول تقديم عرض 

 املركزية  العطاءات – استالم خطا  من قبل دائرة العطاءات الستكمال األوراق والوثائق )كفالة التنفيذ والتأمينات واملفوض...(

 املركزية  العطاءات -إحالة العطاء وتوقيع العقداستالم كتا  

 - الخدمة واملرفقاتنموذج طلب 

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

جلسة تصنيف وطنيةعقد  طلب  اسم الخدمة  
 CTD-CS-04 رمز الخدمة 

 م 1994تصنيف شركات املقاوالت من خالل جلسة تصنيف وطنية حسب نظام التصنيف لسنة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☒ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 شركات املقاوالت الفلسطينية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  72 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مقر اتحاد املقاولين سكرتاريا لجنة التصنيف الوطنية في  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام العطاءات املركزية  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 ان يكون مرخصا كمقاول انشاءات بموجب احكام نظام مقاولي االنشاءات املعمول به.  -

 .التابع لها الهيئة املحليةان يكون حاصال على رخصة مهن سارية املفعول من  -

 .ان يكون له مكتب ثابت ومناسب لدرجة تصنيفه( وللجنة ان تشكل فريقا مختصا للكشف عليه وتقديم تقريرا بذلك -
 

 الوثائق املطلوبة 

 .شهادة عضوية أو انتساب التحاد املقاولين الفلسطينيين -

 .وسجل تسجيل الشركة على ان تكون الغاية من التسجيل ممارسة املقاوالت دون غيرها السجل التجاري  -

 .شهادات من نقابة املهندسين تبين اسماء املهندسين املتفرغين العاملين لديه -

 .شهادات من نقابة املحاسبين تبين اسماء املحاسبين املتفرغين العاملين لديه -

قا للنماذج املعتمدة على ان تكون تلك الشهادة صادره او موقعه من قبل االدارة العامة للبنك او املؤسسة املالية شهادات بنكية تثبت مالءته املالية وف -

 .يتعامل معها املقاول  التي

املتطلب االكثر ويكون  توفير الجهاز اإلداري والفني واملعدات والخبرة وفى حال تصنيف املقاول في اكثر من مجال فيكتفى بالجهاز اإلداري للتصنيف ذو  -

 الجهاز الفني املطلوب معادال ملجموع الجهاز الفني املطلوب لكل مجال. 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 املركزية  دائرة العطاءات – تقديم طلب تصنيف )جديد أو تجديد أو تحسين(
يوم عمل كحد أقص ى  72  

 املركزية  العطاءات دائرة -بعد عقدة جلسة التصنيف الوطنية  الطلبالرد على استالم 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
 



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 

 

19 
 

 واإلسكان وزارة األشغال العامة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

شهادة تصنيف وطنيةإصدار طلب  اسم الخدمة  
 CTD-CC-05 رمز الخدمة 

 م 1994الحصول على شهادة تصنيف وطنية بناء على جلسة تصنيف وطنية حسب نظام التصنيف لسنة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☒ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 املقاوالت الفلسطينية شركات  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  6 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة التصنيف  –اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام العطاءات املركزية  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 .محضر جلسة تصنيف وطنية معتمد -

 .طلب الحصول على شهادة التصنيف الوطنية -

 وصل برسوم شهادة تصنيف. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 تصنيف وطنية من سكرتاريا دائرة العطاءات املركزية تقديم طلب الحصول على شهادة 

 أيام عمل كحد أقص ى  6
 املركزية  من دائرة العطاءات الحصول على ايصال لدفع رسوم الشهادة

 الشؤون املالية  – دفع الرسوم والحصول على وصل لشهادة التصنيف

 املركزية  العطاءات –الطلب استالم الشهادة من قبل الشركة مقدمة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 دينار أردني  10 رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 األشغال العامة واإلسكان وزارة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

شهادة انجاز مشروع طلب الحصول على   اسم الخدمة  
 CTD-PC-06 رمز الخدمة 

 الحصول على شهادة انجاز مشروع  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☒ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 شركات املقاوالت الفلسطينية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   الخدمةقنوات تقديم 

 أيام عمل كحد أقص ى  6 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة للعطاءات املركزية  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام العطاءات املركزية  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق

 الوثائق املطلوبة 

 .طلب الحصول على شهادة انجاز -

 .محضر االستالم االبتدائي للمشروع -

 افادة حول بيانات املشروع من اإلدارة العامة لإلشراف واملتابعة. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 املركزية  من دائرة العطاءات تقديم طلب الحصول على افادة انجاز مشروع
 أيام عمل كحد أقص ى  6

 املركزية بعد اصدار الشهادة من دائرة العطاءاتاستالم اإلفادة من قبل الشركة مقدمة الطلب 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - )اندرويد  وابل( رابط تطبيق الهاتف الذكي 
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اإلدارة العامة لإلعمار 

 وشؤون املحافظات
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 شؤون املحافظات لإلعمار و اإلدارة العامة  .2

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 استعالم عن بدل اإليجار  اسم الخدمة
 GAD-RE-01 رمز الخدمة 

 للمواطن عن استحقاقه لبدل االيجار للحاالت الخاصة باملواطنين الغير الجئين تقديم معلومات  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 أضرار جزئية غير صالح للسكن  نواملتضرري ،واملتضررين املواطنين املهدمة منازلهم  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  3 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 شخص ي طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات قلم  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 الخدمة متطلبات وشروط الحصول على 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 إثبات شخصية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 اإلدارة العامة لإلعمار  – تقديم طلب االستعالم عن بدل االيجار
 عمل كحد أقص ى  أيام 3

 بعد تقييم الطلب من قبل إدارة اإلعمار  استالم الرد من قبل املواطن

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 استعالم عن بيانات تسجيل هدم كلي أو جزئي  اسم الخدمة
 GAD-TE-02 رمز الخدمة 

 تقديم معلومات للمواطن عن بيانات تسجيل أضرار الهدم الكلي أو الجزئي  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنين املتضررين كليا أو  الجهة املستفيدة 
 
 جزئيا

 عن طريق موقع الوزارة  لكترونيإ قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  3 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 االتصال البريد اإللكتروني أو  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 العامة لإلعمار مدير عام اإلدارة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 عمل حساب دخول موحد

 الوثائق املطلوبة 

 إثبات شخصية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 املوقع االلكتروني عبر  تقديم املواطن طلب االستعالم
 ايام عمل كحد أقص ى  4

 عن طريق موقع الوزارة تقييم الطلب  بعد الرداستالم 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 

 

24 
 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

أضرار حديثة )هدم كلي او جزئي( طلب تسجيل  اسم الخدمة  

 GAD-RD-03 رمز الخدمة 

 تسجيل اضرار هدم كلي او جزئي حديث  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املتضررين املهدمة منازلهم واملتضررين أضرار جزئية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  11 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 شخص ي طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات قلم  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

   استكمال الوثائق 

 املطلوبة الوثائق 

 وراق ثبوتية للشخصية الثبات االستحقاقأ -

 رض االصلية أوراق ملكية األ  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم املواطن طلب تسجيل أضرار
 يوم عمل كحد أقص ى  11

 العامة لإلعمار في اإلدارة  بعد تقييم الطلباستالم الرد 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

شقة سكنية أو سطح بديل طلب نقل البناء الى أرض بديلة أو   اسم الخدمة  
 GAD-AL-04 رمز الخدمة 

 إفادة من قبل الوزارة باملوافقة على نقل مكان اعادة اعمار منزل مهدم من مكان آلخر  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنون املهدمة منازلهم  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   الخدمةقنوات تقديم 

 ايام عمل كحد أقص ى  7 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 شخص ي طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  الخدمةجهة تقديم 

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  املطلوبةاستكمال الوثائق 

 الوثائق املطلوبة 

 أوراق ملكية االرض املهدمة   -

 أوراق ملكية االرض البديلة -

افقة من مالكي وحدات املبنى األصلي بعدم املمانعه بالنقل  -  سند مو

افقة من مالك األرض املراد نقل البناء عليها إن كانت ملك لغير مالك الوحدة املهدمة -  سند مو

 الخدمةخطوات الحصول على 

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم الطلب من قبل املواطن
 ايام عمل كحد أقص ى  7

 بعد تقييم الطلب  استالم إفادة نقل البناء

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( رابط تطبيق 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب شقة سكنية في مشاريع االسكان بدل االعمار للهدم الكلي  اسم الخدمة
 GAD-RA-05 رمز الخدمة 

 الحالية او القادمة ان أمكن بدل االعمار للهدم الكلي طلب املواطن ادراج وحدته السكنية في مشاريع االسكان  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنين املهدمة منازلهم  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  20 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  االشعار بإنجاز الخدمة طريقة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

افقة من املالك االخرين للمبنى االصلي بعدم  -  املمانعة بالنقل ورقة مو

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار تقديم املواطن للطلب
 يوم عمل كحد أقص ى  20

 بعد تقييم الطلب استالم الشقة من قبل املواطن 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - الخدمة اإللكتروني رابط 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب إفادة اضرار )كلية/ جزئية غير صالح للسكن ( اسم الخدمة
 GAD-DS-06 رمز الخدمة 

 باالضرار املسجلة لديهاعطاء املواطنة ورقة رسمية كافادة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املتضررين )هدم كلي /جزئي غير صالح للسكن(  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  4 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  بإنجاز الخدمة طريقة االشعار 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 إثبات شخصية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 االجراء مدة  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم املواطن لطلب االفادة
 أيام عمل كحد أقص ى  4

 بعد تقييم الطلب  استالم املواطن لإلفادة

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 ر تحويل ملكية أضراطلب  اسم الخدمة
 GAD-TO-07 رمز الخدمة 

 عمل اجراءات لتعديل ملكية االضرار املسجلة من اسم الى اسم  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املتضررين )هدم كلي(  املستفيدة الجهة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  7 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 البريد اإللكتروني أو اإلتصال  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 العامة لإلعمار مدير عام اإلدارة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 مستندات ثبوتية وقانونية  -

 توكيالت -

 قسمة رضائية  -

 تنازالت وأي أوراق من املحامي او املحكمة -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم الطلب
 أيام عمل كحد أقص ى  7

 بعد التقييم  استالم الرد على الطلب

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 األشغال العامة واإلسكان وزارة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب إيقاف إعمار  اسم الخدمة
 GAD-SR-08 رمز الخدمة 

 تقديم املواطن او أي جهه شكوى ضد اعادة اعمار وحدات سكنية الشخاص او مباني  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 الكلي متضرري الهدم  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  5 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 البريد اإللكتروني أو اإلتصال  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 الحصول على الخدمة متطلبات وشروط 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 مستندات ثبوتية وقانونية  -

 توكيالت -

 قسمة رضائية  -

 تنازالت وأي أوراق من املحامي او املحكمة -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم الطلب
 أيام عمل كحد أقص ى  5

 بعد دراسة الطلب  اعتماد ايقاف اإلعمار

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب دفعة مالية لإلعمار اسم الخدمة
 GAD-PR-09 رمز الخدمة 

 طلب دفعة مالية لالعمار ملنح االعمار الخاصة بالوزارة بناء على نسبة االنجاز  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكوميةوزارة األشغال العامة واإلسكان،  املستفيدة الجهة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  11 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 اإلدارة العامة لإلعمار مدير عام  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 انجاز االعمال حسب متطلبات العقد  -

 الوثائق املطلوبة 

 نموذج طلب الدفعة املعبأ -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم الطلب
 يوم عمل كحد أقص ى  11

 إستالم الدفعة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

)كلي(تظلم مواطن بخصوص قيمة األضرار  اسم الخدمة  
 GAD-GT-10 رمز الخدمة 

 بسبب االعتراض على املبلغ املخصص طلب لجنة مشتركة لدراسة حالة اضرار بين اكثر من جهة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 كلية املهدمة منازلهم واملتضررين أضرار  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 شهرين عمل كحد أقص ى  -شهر معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 الخدمة متطلبات وشروط الحصول على 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 تقارير فنية سابقة  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار أو أحد املديريات  تقديم الطلب
 شهرين عمل كحد أقص ى  -شهر

 استالم الرد 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 تظلم مواطن بخصوص قيمة األضرار )جزئي(  اسم الخدمة
 GAD-GP-11 رمز الخدمة 

 لجنة مشتركة لدراسة حالة اضرار بين اكثر من جهة بسبب االعتراض على املبلغ املخصص طلب  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املهدمة منازلهم واملتضررين أضرار جزئية غير صالحة للسكن الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 شهرين عمل كحد أقص ى  -شهر معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  تقديم الخدمةجهة 

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلدارة العامة لإلعمار  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 يجب أن يكون املواطن قدم تم ترشيحه   -

 الوثائق املطلوبة 

 تقارير فنية سابقة  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار أو أحد املديريات  تقديم الطلب
 شهرين عمل كحد أقص ى  -شهر

 املديريات في اإلدارة العامة لإلعمار أو أحد  استالم الرد

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تدعيم / ترميم مباني طلب لجان فنية عليا / إنشائية /  اسم الخدمة  
 GAD-HC-12 رمز الخدمة 

 طلب تحويل حالة الى اللجنة الفنية العليا في الوزارة لدراسة الحالة بشكل أكثر تفصيال وعمقا  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 واملتضررين أضرار جزئية غير صالح للسكن املهدمة منازلهم املواطنون   الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  7 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 العامة لإلعمار مدير عام اإلدارة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 تقرير أولي عن الحالة من املديرية  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار أو أحد املديريات  تقديم الطلب
أيام عمل كحد أقص ى  7  

 في اإلدارة العامة لإلعمار أو أحد املديريات  استالم الرد

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب إزالة ركام املنازل املدمرة من االحتالل اسم الخدمة
 GAD-RR-13 رمز الخدمة 

 يتقدم املواطن بطلب إلزالة ركام املبنى، تمهيدا للبدء بعملية اإلعمار  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطن املهدمة منازلهم  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 أيام عمل كحد أقص ى  7 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 قلم الجمهور في اإلدارة العامة لإلعمار أو املديريات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 اإلدارة العامة لإلعمار مدير عام  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة املديريات  - مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 إثبات شخصية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلعمار  تقديم الطلب من قبل املواطن
 عمل كحد أقص ى  أيام 7

 في اإلدارة العامة لإلعمار توقيع تعهد االزالة من قبل املواطن 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 واإلسكان وزارة األشغال العامة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب اإلشراف على مشروع متابعة دفعات إلنشاء او ترميم ذاتي  اسم الخدمة
 GAD-FP-14 رمز الخدمة 

اإلشراف على متابعة صرف دفعات ملواطنين مقابل تنفيذ ذاتي ألعمال انشاء او ترميم )اشراف على تنفيذ املراحل دون اشراف   وصف الخدمة 

 فني( 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 إلعمار العامة ل مدير اإلدارة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة 

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 االعتماد املالي للمشروع من املمول   -

 كشف بأسماء املواطنين املرشحين للخدمة  -

 ملكية املواطنين ملواقع البناء   -

 مخططات معتمدة من جهات االختصاص -

 خطة صرف الدفعات مقارنة باإلنجاز  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 تقديم كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة 

 العقد والتغطية املالية للمشروع تسليم وثائق  يختلف حسب طبيعة املشروع

 توقيع العقد والبدء باإلشراف

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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لإلسكان  اإلدارة العامة 

 التعاوني 
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 لإلسكان التعاونياإلدارة العامة  .3

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 استخراج عقد بدل فاقد / طلب صورة طبق األصل  اسم الخدمة
 GHD-EC-01 رمز الخدمة 

 استخراج عقد بدل فاقد للمواطنين الذين وقعو عقود لشقق سكنية  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطن  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يوم عمل كحد أقص ى  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة الوحدات السكنية والعقارات  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 الحصول على الخدمة متطلبات وشروط 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 طلب خطي -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم طلب خطي من قبل املواطن

 بمقر الوزارة  في الشؤون املاليةشيكل   30دفع رسوم  عمل كحد أقص ى  يوم

 بعد تقييم الطلب  استالم النسخة من قبل املواطن املستفيد

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 شيكل  30 رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 األشغال العامة واإلسكان وزارة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 االستفادة من شقق سكنية على نظام األقساط اسم الخدمة
 GHD-AP-02 رمز الخدمة 

 الحصول على شقة سكنية بنظام األقساط لذوى الدخل املحدود  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 تنطبق عليه شروط االستفادة من الشقق أي مواطن  الجهة املستفيدة 

 أو الكتروني الحضور الشخص ي  قنوات تقديم الخدمة

 يتم تحديدها حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 لإلسكان اإلدارة العامة  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 الخدمة متطلبات وشروط الحصول على 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 صورة هوية  -

 خلو طرف من سلطة األراض ي -

 التابع لها الهيئة املحليةخلو طرف من  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 للطلب حسب سياسة املشروعتقديم طلب على النموذج املعتمد )على اإلنترنت( بعد دفع الرسوم املطلوبة 

يتم تحديدها حسب طبيعة 

 املشروع

 استكمال اإلجراءات من دفع دفعة مقدمة وإحضار خلوات طرف وذلك بعد البحث امليداني وعمل القرعة 

 إحضار التقارير الطبية واألوراق الثبوتية لكبار السن لوضعهم في الشقق األرضية 

 الدفعة املقدمة والتقديم الكفاالت الالزمة استكمال إجراءات التعاقد من دفع 

 استكمال باقي اإلجراءات واشتراكات الخدمات 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 يتم تحديدها حسب طبيعة املشروع رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  الوزارة/املؤسسة الحكوميةاسم 

 االستفادة من مشروع البناء والترميم اسم الخدمة
 GHD-RP-03 رمز الخدمة 

 إعادة تأهيل البيوت لتصبح مالئمة للسكن  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنين أصحا  البيوت القديمة أو من لديه قطعة أرض وتنطبق عليهم شروط االنتفاع  املستفيدة الجهة 

 أو الكتروني الحضور الشخص ي  قنوات تقديم الخدمة

 حسب توفر مشاريع الترميم والبناء  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 الخدمةوقت تقديم 

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

 اإلدارة العامة لإلسكان التعاوني  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

   وثائق استكمال ال

 الوثائق املطلوبة 

 عقود ملكية للمكان املراد البناء عليه أو ترميمه -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان الخدمةتقديم كتا  رسمي من الجهة املستفيدة بخصوص طلب 

حسب توفر مشاريع الترميم  

 والبناء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة

 في الشؤون املالية  تحصيل ثمن نسخة العطاء املعلن عنها في الصحيفة

 حضور اإلجتماع التمهيدي 

 - الخدمة واملرفقاتنموذج طلب 

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 تخصيص قطع أراض ي إلنشاء جمعيات اسكان تعاونية  اسم الخدمة
 GHD-LE-04 رمز الخدمة 

 تشكيل جمعيات سكنية لالستفادة من أراض ي حكومية وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☒ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنين القادرين على شراء قطعة أرض حكومية للبناء عليها بالقدرة الذاتية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 حسب املشروع املعلن عنه معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 لإلسكان اإلدارة العامة  الخدمةجهة تقديم 

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 )وزارة العمل( شهادة تسجيل الجمعية من  -

 فتح حساب في أحد البنوك -

 خلو طرف من جهات متعددة   -

 صور هوايات للمشتركين في الجمعية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم شهادة تسجيل الجمعية 

 حسب املشروع املعلن عنه

 في اإلدارة العامة لإلسكان  األراض يتقديم خلو طرف من سلطة 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم خلو طرف من مجلس اإلسكان الفلسطيني

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم خلو طرف من االنتفاع بوحدات

 عمل عقود األراض ي املخصصة وتسليمها 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تسوية أوضاع املتعدين على الشقق الحكوميةطلب   اسم الخدمة  
 GHD-TA-05 رمز الخدمة 

 املتعدين على الشقق الحكومية تعديل أوضاع  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطن املتعدي على شقق الحكومة  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 حسب اجراءات املواطن وقيامه بالدفع  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  االشعار بإنجاز الخدمة طريقة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة الوحدات السكنية والعقارات  – لإلسكاناإلدارة العامة  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 صورة هوية  -

 السير والسلوكشهادة حسن  -

 خلو طرف من سلطة األراض ي   -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم طلب بتسوية الوضع
حسب اجراءات املواطن وقيامه  

 بالدفع 
 بعد تقييم الطلب من قبل إدارة اإلسكان  استكمال باقي اإلجراءات واشتراكات الخدمات 

 توقيع العقد من قبل املواطن ومن ثم من اإلدارة العليا في الوزارة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  الوزارة/املؤسسة الحكوميةاسم 

تغيير كفيل طلب   اسم الخدمة  
 GHD-CS-06 رمز الخدمة 

 إجراء تغيير الكفالء بناء على طلب املستفيد مع تغير املعاملة البنكية  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املستفيد من مشاريع اإلسكان بنظام العقد  املستفيدة الجهة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يومين عمل كحد أقص ى  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة الوحدات السكنية والعقارات  –اإلدارة العامة لإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 البنك  –قبول الكفالء الجدد في املؤسسة املالية  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم طلب

 بعد تقييم وقبول الطلب مقبولينإحضار كفالء  يومين عمل كحد أقص ى 

 واستالم االشعار بالتغيير عن طريق اإلدارة العامة لإلسكان  وتقديمه لإلدارة العامة لإلسكان عمل سند دين منظم

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - )اندرويد  وابل( رابط تطبيق الهاتف الذكي 

 

  



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 

 

43 
 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تنازل عن شقة بنظام البيع طلب  اسم الخدمة  
 GHD-WA-07 رمز الخدمة 

 تنازل املنتفع االصل عن شقة ملستفيد أخر تنطبق عليه شروط اإلنتقاع  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطن املتنازل له  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 شهر عمل كحد أقص ى  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة الوحدات السكنية والعقارات  –اإلدارة العامة لإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 عام اإلسكان التعاوني مدير  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 من الهيئة املحلية خلو طرف  -

 خلو طرف أمالك حكومة -

 شهادة حسن سير وسلوك للزوجين  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم طلب خطي

 شهر عمل كحد أقص ى 

 توقيع إقرار تنازل من املنتفع األول  

 جلب الكفالء الجدد واعتمادهم 

 عمل سند دين منظم 

 عتماد املعاملة املالية استالم املواطن ال 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - اإللكتروني رابط الخدمة 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 توفير شقة إليواء الحاالت الفقيرة  اسم الخدمة
 GHD-AP-08 رمز الخدمة 

 الدفع توفير مسكن للحاالت الفقيرة بنظام اإليجار املعفى من  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطنين الفقراء الغير قادرين على توفير مسكن أو االستئجار  الجهة املستفيدة 

 أو الكتروني الحضور الشخص ي  قنوات تقديم الخدمة

 حسب توفر شقق مالئمة معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  االشعار بإنجاز الخدمة طريقة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 دائرة الوحدات السكنية والعقارات  –اإلدارة العامة لإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 الخدمةمركز تقديم 

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  الوثائق املطلوبةاستكمال 

 الوثائق املطلوبة 

 صور هوية للزوج والزوجة  -

 تقارير طبية للحاالت املرضية واإلعاقة -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في اإلدارة العامة لإلسكان  تقديم طلب

حسب توفر شقق مناسبة لهذه 

 الفئة 

 بعد تقييم الطلب  استكمال باقي اإلجراءات واشتراكات الخدمات 

  توقيع العقد من قبل املواطن ومن ثم من اإلدارة العليا في الوزارة

 في اإلدارة العامة لإلسكان  استالم العقد 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

طرف خلو طلب   اسم الخدمة  
 GHD-CL-09 رمز الخدمة 

 هو عبارة عن براءة ذمة للموظف الحكومي الذي أنهى عمله او وصل سن التقاعد  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املوظف املتقاعد أو املوظف الذى أنهى أعمل مع القطاع الحكومي. الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   تقديم الخدمةقنوات 

 وم عمل واحد كحد أقص ى ي معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة لإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام اإلسكان التعاوني  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 املطلوبة الوثائق 

 نموذج ديوان املوظفين إلخالء الطرف -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 لإلدارة العامة لإلسكان  تقديم نموذج خلو الطرف من املوظف املتقاعد مختوما من وزارته
 يوم عمل واحد كحد أقص ى 

 البديل في حالة وجود أقساط عليه لشقق أو كفالته آلخرين استكمال إجراءات الكفيل اإلضافي أو الكفيل 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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اإلدارة العامة للتخطيط  

 العمراني وتصميم املشاريع
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 خطيط العمراني وتصميم املشاريع العامة للتاإلدارة  .4

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 تصميم مبنى جديد طلب خدمة  اسم الخدمة
 PDD-NB-01 رمز الخدمة 

 تصميم وانشاء األبنية بكافة أنواعها  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

   الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة  وحجم املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل – العامة واإلسكان وزارة األشغال جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 وشروط الحصول على الخدمة متطلبات 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 قرار تخصيص أرض املشروع -

 التي تقع أرض املشروع في نطاقها  الهيئة املحليةالشروط التنظيمية من  -

 الهيكلية التشغيلية للمبنى  -

 طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية )قبل اعالن املناقصة( كتا  رسمي من قبل  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 رسمي من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين ملكتب الوكيل  تقديم كتا 

 طبيعة وحجميختلف بحسب 

 املشروع

 بخصوص أية متطلبات رسمية للمشروع استالم خطا  الوزارة

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة ملكتب الوكيل 

 تربة ألرض املشروعتوفير التغطية املالية لعمل فحص 

 متطلبات املوقع من قبل الجهة املستفيدة  اإلفادة بخصوص  

 إفادة الوزارة بخصوص أي متطلبات للموقع 

 توفير التغطية املالية للمشروع وارسال كتا  رسمي بالخصوص للوزارة

 للتخطيط استالم التصميمات من قبل الجهة املستفيدة عن طريق اإلدارة العامة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 ضافة أو تعديل على مبنى قائمإ طلب  اسم الخدمة
 PDD-BE-02 الخدمة رمز 

 تعديل على األبنية بكافة أنواعها  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

    الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي  قنوات تقديم الخدمة

 معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 
 

 الحضور الشخص ي  الخدمة طريقة االشعار بإنجاز 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل – العامة واإلسكان وزارة األشغال جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 مخططات املبنى القائم )ان وجدت(  -

 املبنى القائم )ان وجد( تقرير فحص التربة ألرض  -

 الهيكلية التشغيلية لألجزاء التي تشملها االضافة أو التعديل  -

 كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية)قبل اعالن املناقصة(  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 الخدمة وتكليف املختصين ملكتب الوكيل تقديم  كتا  رسمي من الجهة املستفيدة بخصوص طلب 

يختلف بحسب طبيعة  وحجم 

 املشروع

 بخصوص أية متطلبات رسمية للمشروع استالم خطا  الوزارة

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 إفادة الوزارة بخصوص أي متطلبات للموقع 

 إضافاتإفادة الوزارة بخصوص أي تعديالت أو  

 توفير التغطية املالية للمشروع وارسال كتا  رسمي بالخصوص للوزارة

 استالم التصميمات من قبل الجهة املستفيدة عن طريق اإلدارة العامة للتخطيط 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( رابط تطبيق 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 ترميم أو صيانة مبنى قائم اسم الخدمة
 PDD-BD-03 رمز الخدمة 

 تصميم وانشاء األبنية بكافة أنواعها  وصف الخدمة 

 موظفينمو    ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

   الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة وحجم املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 وشروط الحصول على الخدمة متطلبات 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 مخططات املبنى القائم  -

 كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية )قبل اعالن املناقصة(  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  االجراء الخطوة / 

 تقديم  كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين 

يختلف بحسب طبيعة  وحجم 

 املشروع

 بخصوص أية متطلبات رسمية للمشروع استالم خطا  الوزارة

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 التغطية املالية للمشروع وارسال كتا  رسمي بالخصوص للوزارةتوفير 

 استالم التصميمات من قبل الجهة املستفيدة عن طريق اإلدارة العامة للتخطيط 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - )اندرويد  وابل( رابط تطبيق الهاتف الذكي 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 عداد وثائق عطاء لتقديم خدمات هندسية إطلب  اسم الخدمة
 PDD-BD-04 رمز الخدمة 

 اعداد عطاء لتقديم الخدمات الهندسية بكافة أنواعها  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة  وحجم املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثلئق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 قرار تخصيص أرض املشروع -

 كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية )قبل اعالن املناقصة(  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 تقديم  كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين 

يختلف بحسب طبيعة  وحجم 

 املشروع

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 بالخصوص للوزارةتوفير التغطية املالية للمشروع وارسال كتا  رسمي 

 استالم التصميمات من قبل الجهة املستفيدة عن طريق اإلدارة العامة للتخطيط 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  الوزارة/املؤسسة الحكوميةاسم 

افق عامة تصميم بنية تحتية ملطلب  اسم الخدمة ر  
 PDD-ID-05 رمز الخدمة 

 تصميم شبكات البنية التحتية بكافة أنواعها )شبكات الطرق واملياه والصرف الصحي ومياه األمطار(  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

    الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة  وحجم املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 التخطيط مدير عام  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص التغطية املالية )قبل اعالن املناقصة(  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  االجراء الخطوة / 

 تقديم  كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين 

يختلف بحسب طبيعة  وحجم 

 املشروع

 بخصوص أية متطلبات رسمية للمشروع استالم خطا  الوزارة

 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 التغطية املالية لعمل فحص تربة ألرض املشروعتوفير 

 توفير التغطية املالية للمشروع وارسال كتا  رسمي بالخصوص للوزارة

 استالم التصميمات من قبل الجهة املستفيدة عن طريق اإلدارة العامة للتخطيط 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - الخدمة اإللكتروني رابط 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تقييم فني ملنشأ  طلب اسم الخدمة  
 PDD-TE-06 رمز الخدمة 

حكومية بكافة أنواعها أو املنشآت املتضررة من عدوان تقييم فني للمنشآت الحكومية أو املنشآت الخاصة املحولة من جهة   وصف الخدمة 

 على قطاع غزة واملحولة من مديريات األشغال

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

    الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة  وحجم املشروع الخدمة معدل الوقت املستغرق إلنجاز 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 املديريات  - مكتب الوكيل –واإلسكان وزارة األشغال العامة  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 املستفيدة بخصوص طلب الخدمة كتا  رسمي من قبل الجهة  -

 مخططات املبنى القائم وتقرير فحص التربة )ان وجدت(  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

يختلف بحسب طبيعة  وحجم  من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين  ملكتب الوكيل تقديم  كتا  رسمي

 استالم كتا  الوزارة بخصوص نتائج التقييم والتوصيات  املشروع

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - )اندرويد  وابل( رابط تطبيق الهاتف الذكي 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

إعداد وثائق أولية ملشروع بهدف التمويلطلب  اسم الخدمة  
 PDD-FR-07 رمز الخدمة 

 وثائق أولية للمشاريع بكافة أنواعها  وصف الخدمة 

 موظفين  مو  ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

    الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف بحسب طبيعة  وحجم املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير عام التخطيط  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 وشروط الحصول على الخدمة متطلبات 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 قرار تخصيص أرض املشروع )ان لزم( -

 الشروط التنظيمية  -

 الهيكلية التشغيلية للمشروع )ان لزم( -

 أية متطلبات أخرى تخص املشروع -

 الخدمةخطوات الحصول على 

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 تقديم  كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة وتكليف املختصين 
يختلف بحسب طبيعة  وحجم 

 املشروع
 استكمال املتطلبات الرسمية للمشروع وتسليمها للوزارة 

 استالم الوثائق املطلوبة من الوزارة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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للشؤون  اإلدارة العامة 

 اإلدارية واملالية 
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 واملالية اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية   .5

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

تدريب طالب الجامعات طلب  اسم الخدمة  
 AFAD-TD-01 رمز الخدمة 

بالعمل والحصول على  وصف الخدمة  املهارات املرتبطة  الجامعات وذلك إلكسابهم  تقوم دائرة التدريب املؤسس ي والتطوير بتدريب طال  

 املعارف بشكل ايجابي تساعدهم على تحسين وتطوير ادائهم ومهاراتهم وقدراتهم وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم. 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 طال  الجامعات الفلسطينية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يومين عمل  املستغرق إلنجاز الخدمة معدل الوقت 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 الشؤون اإلدارية واملالية مدير عام  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 الجهة املسؤولة عن املتدر  كتا  موثق من الجامعة أو الكلية أو  -

 نموذج تقييم املتدر   -

 كشف الحضور واالنصراف -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

  من قبل الجامعة املعنية للوزارة بخصوص قبول تدريب طال  ملكتب الوكيل تقديم كتا 

 وانصراف يومي من قبل املتدر  تعبئة نموذج للتدريب والتوقيع في كشف حضور  يومين عمل 

 من وحدة التخطيط  استالم الطالب افادة ملن يهمه األمر

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وحدة الشؤون القانونية
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 القانونية لشؤون  وحدة ا .6

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 طلب صياغة العقود والسندات القانونية اسم الخدمة
 LAU-CD-01 رمز الخدمة 

 تحرير العقود والسندات القانونية وكافة اشكالها وتدقيقها حسب االصول  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 املواطن املتعاقد مع الوزارة أو املتنازل عن عقد خاص بالوزارة أو ما شابه من سندات  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 عمل ميو  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 وحدة الشؤون القانونية مدير  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 أي وثائق يتم طلبها من وحدة الشؤون القانونية -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 لوحدة الشؤون القانونية  صاحب الصفة في السندحضور املواطن 
 يوم عمل

 التوقيع على السند بعد تحريره 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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وحدة املختبرات وضبط  

 الجودة 
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 املختبرات وضبط الجودة وحدة  .7

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

إصدار شهادة اعتماد مصانع وشركات مواد البناءطلب  اسم الخدمة  
 LQU-CC-01 رمز الخدمة 

 شهادة اعتماد ملنتجات مصانع وشركات املواد االنشائية  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☒ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 ومصانع وشركات املواد االنشائية واملؤسسات ذات العالقة الهيئات املحليةو  الدوائر الحكومية الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 اعتمادها يختلف بحسب نوعية املادة االنشائية املراد  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 الخدمةمركز تقديم 

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير وحدة املختبرات وضبط الجودة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 تقديم طلب اعتماد  -

 رخصة وزارة االقتصاد الوطني  -

 الهيئة املحلية  –رخصة مزاولة مهنة  -

 رخصة الدفاع املدني  -

 شهادة خلو طرف ضريبي  -

 خلطات تصميمية  -

 وبطاقة تعريفية للمنتج  شهادة منشأ -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في وحدة املختبرات  املصانع والشركات املعنية بعد اإلعالن عن دورة اإلعتماد الجديدة قبل طلبات االعتماد من تقديم

يختلف بحسب نوعية املادة 

 االنشائية املراد اعتمادها 

  (أردنيدينار  20دفع رسوم تقديم طلب اعتماد )

 ارفاق األوراق واملستندات املطلوبة مع الطلب 

 مخالصة مالية خاصة بتغطية تكاليف اجراء الفحوصات الخاصة بعينات املصنع/ الشركةقيام املصنع / الشركة بإحضار 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 .دينار أردني رسوم تقديم طلب اعتماد )لكل دورة( 10 رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

إصدار شهادة اعتماد املختبرات الهندسيةطلب  اسم الخدمة  
 LQU-LS-02 رمز الخدمة 

 شهور بشكل دوري  6اعتماد املختبرات الهندسية للعمل وفق التخصصات املطلوبة لفحص املواد والتربة كل  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☐ أعمال ☒ أفراد  ☒ الخدمةتصنيف 

 املختبرات الهندسية بقطاع غزة الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 شهرين لكل دورة عمل معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير وحدة املختبرات وضبط الجودة  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كشوفات األطقم الفنية واملؤهالت والخبرة العلمية. -

 كشوفات األجهزة واملعدات لدى املختبر. -

 املفعول.شهادات معايرة سارية  -

 شهادة تصديق )الدفاع املدني، جودة البئية، تأمين العمال(  -

 .الهيئة املحليةرخصة مزاولة املهنة من  -

 خلو طرف من الضريبة. -

 املخططات الهندسية الشاملة للمختبر. -

 كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة مرفقا به رسوم الطلب(. -

 به رسوم الخدمة. -
 
 تقديم عرض فني للمختبر مرفقا

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 في وحدة املختبرات  تقدم املختبرات الهندسية بطلب اعتماد للمختبر الهندس ي

 في الشؤون املالية دفع رسوم تقديم طلب اعتماد شهرين لكل دورة عمل

 في الشؤون املالية  دفع رسوم شهادة االعتماد

 - الخدمة واملرفقاتنموذج طلب 

 شهور( 6دينار رسوم طلب للدورة الواحدة ) 20 رسوم الخدمة

 شهور(   6دينار رسوم االعتماد للدورة الواحدة ) 100

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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شراف  اإلدارة العامة لإل 

الفنية واملتابعة   
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 اإلدارة العامة لإلشراف واملتابعة الفنية  .8

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

التنفيذ املباشر إلنشاء وتشطيب مبنى جديد طلب  اسم الخدمة  
 SFD-IN-01 رمز الخدمة 

 ملبنى جديد تقديم خدمات التنفيذ املباشر ملشروع انشاء وتشطيب كامل  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 تقديم الخدمةوقت 

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 اإلدارة العامة لإلشرافمدير  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة.  -

 االعتماد املالي للمشروع. -

 املشروع.قرار التكليف املباشر لتنفيذ  -

 املخططات.  -

 جداول الكميات.  -

 املواصفات العامة والخاصة.  -

 الشروط العامة والخاصة.  -

 التأمينات الخاصة باملشروع. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 تقديم كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة 
 املشروعيختلف حسب طبيعة 

 البدء باإلشراف على التنفيذ بعد دراسة الكتا  املقدم 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 واإلسكان وزارة األشغال العامة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

االشراف العلوي على مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد طلب  اسم الخدمة  
 SFD-NB-02 رمز الخدمة 

 تقديم خدمات إشراف علوي على مشروع انشاء وتشطيب كامل ملبنى جديد  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 االعتماد املالي للمشروع. -

 مذكرة تفاهم لإلشراف العلوي بين الوزارة والجهة الطالبة للخدمة توضح الصالحيات والواجبات )إن وجد(. -

 املقاول والجهة املالكة وتشمل:وثائق العقد موقعة ومختومة من  -

 العقد موقع بين املقاول والجهة الطالبة للخدمة. -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 وجداول الكميات  املخططات -

 العامة والخاصة.  والشروط املواصفات -

 املالحق )إن وجدت(.  -

 نسخة عن كفالة حسن التنفيذ والتأمينات. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  االجراء الخطوة / 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي

 بعد دراسة الكتا  واملوافقة  املشاركة في تسليم املوقع للمقاول  يختلف حسب طبيعة املشروع

 بعد انتهاء التنفيذ  اعتماد تقرير لجنة االستالم االبتدائي للمشروع

 - الخدمة واملرفقاتنموذج طلب 

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

اإلشراف على مشروع بنية تحتية داخل مشروع جديد طلب  اسم الخدمة  
 SFD-IS-03 الخدمة رمز 

 تقديم خدمات اشراف مباشر على مشروع انشاء بنية تحتية داخل مشروع جديد  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 ة الدوائر الحكومي الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع إلنجاز الخدمة معدل الوقت املستغرق 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –واإلسكان وزارة األشغال العامة  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 املستفيدة بخصوص طلب الخدمة. كتا  رسمي من قبل الجهة  -

 االعتماد املالي للمشروع. -

 وثائق العقد موقعة ومختومة من املقاول والوزارة وتشمل: -

 العقد موقع من املقاول والوزارة. -

 قرار اإلحالة.  -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 وجداول الكميات  املخططات -

 العامة والخاصة. والشروط املواصفات  -

 املالحق ) إن وجدت (.  -

 نسخة عن كفالة حسن التنفيذ.  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي

 بعد دراسة الكتا  واملوافقة  املشاركة في تسليم املوقع للمقاول  يختلف حسب طبيعة املشروع

 بعد انتهاء التنفيذ  االستالم االبتدائي للمشروع

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 األشغال العامة واإلسكان وزارة  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 د استالم االبتدائي أو النهائي ملشروع انشاء وتشطيب مبنى جدي طلب أعمال  اسم الخدمة
 SFD-HB-04 رمز الخدمة 

 تقديم خدمات االستالم االبتدائي أو النهائي ملشروع انشاء وتشطيب كامل ملبنى جديد  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة.  -

 وثائق العقد موقعة ومختومة من املقاول والجهة الطالبة للخدمة وتشمل: -

 وجداول الكميات واملواصفات والشروط العامة والخاصة.  املخططات -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 . وجدت( )إناملالحق  -

 جدول معتمد بالعينات املعتمدة باملشروع. -

 نسخ عن األوامر التغييرية املعتمدة في املشروع. -

 .As built drawingsاملخططات كما نفذ  -

 التأخير املبرر.تقرير عن مدة تنفيذ املشروع وأيام  -

 نسخة عن أي خصومات متفق عليها في لجنة اعتماد العينات.  -

 التي تشمل اتفاقات مالية. -
 
 نسخ عن محاضر االجتماع املهمة وخصوصا

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 الخدمة تقديم كتا  رسمي ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب 

 تسليم املستندات املطلوبة بعد دراسة الكتا  واملوافقة  يختلف حسب طبيعة املشروع

 النهائي  االستالماملشاركة في أعمال 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

مراجعة مستخلصات مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد أو تشطيب في مبنى قائمطلب  اسم الخدمة  
 SFD-IR-05 رمز الخدمة 

 قائم تقديم خدمات مراجعة مستخلصات مشروع انشاء وتشطيب كامل ملبنى جديد أو تشطيب مبنى  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 الخدمةوقت تقديم 

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة.  -

 االعتماد املالي للمشروع. -

 طالبة الخدمة واملقاول وتشمل:وثائق العقد موقعة ومختومة من الجهة  -

 العقد موقع من الجهة طالبة الخدمة واملقاول. -

 وجداول الكميات والشروط واملواصفات العامة والخاصة.  املخططات -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 املستخلصات السابقة. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 ملكتب الوكيل من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة تقديم كتا  رسمي 

 لإلدارة العامة لإلشراف تسليم املستندات املطلوبة يختلف حسب طبيعة املشروع

 استالم املستخلص بعد مراجعته من اإلدارة العامة لإلشراف

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - الخدمة اإللكتروني رابط 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 لجان اعتماد العينات في مشروع انشاء وتشطيب مبنى جديد طلب عقد  اسم الخدمة

 SFD-AS-06 رمز الخدمة 

 املشاركة الفنية في لجان اعتماد العينات ملشروع انشاء وتشطيب كامل ملبنى جديد تقديم خدمات  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 طبيعة املشروعيختلف حسب  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 تقديم الخدمةمركز 

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة.  -

 العقد موقعة ومختومة من املقاول والجهة الطالبة للخدمة وتشمل:وثائق   -

 العقد موقع من املقاول والجهة الطالبة للخدمة. -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 املخططات.  -

 جداول الكميات.  -

 املواصفات العامة والخاصة.  -

 الشروط العامة والخاصة.  -

 املالحق ) إن وجدت (. -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي
 يختلف حسب طبيعة املشروع

 لإلدارة العامة لإلشراف واستالم نتيجة االعتماد  تسليم املستندات املطلوبة

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 



 والإســكان   العامــة   الأشغــال   وزارة   خدمــات   دليـــل 

 

68 
 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

افيةطلب  اسم الخدمة  إعداد عطاء لتقديم خدمات هندسية إشر
 SFD-PT-07 رمز الخدمة 

 إشرافيهإعداد عطاء لتقديم خدمات هندسية  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☒ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 الخدمةوقت تقديم 

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  -

 قرار تخصيص أرض املشروع -

 التغطية املالية كتا  رسمي من قبل طالب الخدمة بخصوص  -

 وثائق العطاء املطروحة للمقاولين وتشمل: -

 املخططات.  -

 جداول الكميات.  -

 املواصفات العامة والخاصة.  -

 الشروط العامة والخاصة.  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي

 لإلدارة العامة لإلشراف تسليم املستندات املطلوبة يختلف حسب طبيعة املشروع

 واستالم العطاء توفير التغطية املالية للمشروع

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( رابط  
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 ي اإلشراف على مشروع تسوية أرض ملشروع حكوم طلب  اسم الخدمة
 SFD-SG-08 رمز الخدمة 

 تقديم خدمات اشراف مباشر على مشروع تسوية أرض ملشروع حكومي وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة لإلشراف 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة.  -

 االعتماد املالي للمشروع. -

 والوزارة وتشمل:وثائق العقد موقعة ومختومة من املقاول  -

 العقد موقع من املقاول والوزارة. -

 قرار اإلحالة.  -

 محضر االجتماع التمهيدي. -

 وجداول الكميات والشروط واملواصفات العامة والخاصة  املخططات -

 املالحق )إن وجدت(.  -

 نسخة عن كفالة حسن التنفيذ.  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل كتا  رسميتقديم 

 تسليم وثائق العقد والتغطية املالية للمشروع  يختلف حسب طبيعة املشروع

 والبدء بعملية اإلشراف توفير التغطية املالية للمشروع

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 - رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - الخدمة اإللكتروني رابط 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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للطرق  اإلدارة العامة 

 واآلليات 
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 لطرق واآلليات العامة لاإلدارة  .9

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 تنفيذ مشروع حكومي طلب  اسم الخدمة
 RMD-PI-01 رمز الخدمة 

 معالجة االنهيارات  –نقل تربة  –تعبيد شوارع  –أعمال تسوية أراض ي  الخدمة وصف 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 املشروعيختلف حسب طبيعة  معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 الخدمةمركز تقديم 

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة للطرق واآلليات  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة  -

 تقديم أوراق توضح طبيعة املشروع  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي

 زيارة استطالعية ملوقع العمل  يختلف حسب طبيعة املشروع

 بتوفير متطلبات العمل من الجهة املستفيدة البدء 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

تقديم تعهد بتغطية الوقود الالزم للعمل باإلضافة إلى الصيانة الالزمة لآلليات  رسوم الخدمة

 العاملة خالل فترة املشروع 

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - )اندرويد  وابل( رابط تطبيق الهاتف الذكي 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 أعمال اآلليات لفترة بسيطة اسم الخدمة
 RMD-MW-02 رمز الخدمة 

 أعمال تسوية –أعمال حفر  –مولدات  –كرفانات  –نقل تربة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☒ أفراد  ☐ تصنيف الخدمة

 الدوائر الحكومية  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 لطرق واآلليات مدير اإلدارة العامة ل 2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة  -

 تقديم أوراق توضح طبيعة املشروع  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 من الجهة املستفيدة بخصوص طلب الخدمة  ملكتب الوكيل تقديم كتا  رسمي

 زيارة استطالعية ملوقع العمل  يختلف حسب طبيعة املشروع

 البدء بتوفير متطلبات العمل من الجهة املستفيدة 

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

تقديم تعهد بتغطية الوقود الالزم للعمل باإلضافة إلى الصيانة الالزمة   رسوم الخدمة

 لآلليات العاملة خالل فترة املشروع 

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  اسم الوزارة/املؤسسة الحكومية

 أعمال الطوارئ تقديم خدمة  طلب  اسم الخدمة
 RMD-EW-03 رمز الخدمة 

 أعمال اآلليات في حاالت الطوارئ في الحر  و الفيضانات و الكوارث الطبيعية  الخدمة وصف 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☒ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 )مؤسسات خاصة أو حكومية او دوائر حكومية( املجتمع املحلي  الجهة املستفيدة 

 أو اإلتصالالحضور الشخص ي  قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  طريقة االشعار بإنجاز الخدمة 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 مكتب الوكيل –وزارة األشغال العامة واإلسكان  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة للطرق واآلليات  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

 بعد تلقي الخدمة الوثائق املطلوبةاستكمال 

 الوثائق املطلوبة 

 كتا  رسمي من قبل الجهة املستفيدة  -

 تقديم أوراق توضح طبيعة املشروع  -

 مالحظة: يتم بالعادة تشكيل لجنة طواريء )في حاالت اإلعتداءات واملنخفضات الجوية( مكونة من الوكيل ومدير عام الطرق واآلليات -

 الخدمةخطوات الحصول على 

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 ومن ثم ارسال كتا  رسمي  عن طريق اإلتصال بشكل مبدئي اشعار مكتب الوكيل

   وتحديد االحتياجات زيارة استطالعية ملوقع العملالوزارة في عمل مع شاركة امل يختلف حسب طبيعة املشروع

 القيام باألعمال الطارئة استالم اإلشعار ب

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

تقديم تعهد بتغطية الوقود الالزم للعمل باإلضافة إلى الصيانة الالزمة  رسوم الخدمة

 لآلليات العاملة خالل فترة املشروع 

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان  الوزارة/املؤسسة الحكوميةاسم 

 اآلليات الثقيلة وتشغيلالتدريب على قيادة طلب  اسم الخدمة
 RMD-DT-04 رمز الخدمة 

 تنفيذ التدريب العملي للحصول على رخصة قيادة و تشغيل اآلليات الثقيلة  وصف الخدمة 

 مو   موظفين ☐ حكومة ☒ أعمال ☐ أفراد  ☒ تصنيف الخدمة

 السائقون الراغبون في الحصول على رخصة قيادة و تشغيل اآلليات الثقيلة سواء من الدوائر الحكومية أو خارجها  الجهة املستفيدة 

 الحضور الشخص ي   قنوات تقديم الخدمة

 يختلف حسب طبيعة املشروع معدل الوقت املستغرق إلنجاز الخدمة 

 الحضور الشخص ي  بإنجاز الخدمة طريقة االشعار 

 م   03:00 -ص  08:00 وقت تقديم الخدمة

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

 اإلدارة العامة لآلليات  –وزارة األشغال  جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 املشرف الهاتف  العنوان  املركز 

 مدير اإلدارة العامة للطرق واآلليات  2853044 أبراج العودة -النصر-غزة مقر الوزارة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة 

  استكمال الوثائق املطلوبة

 الوثائق املطلوبة 

 طلب رخصة قيادة و تشغيل معدة هندسية ) أبلكيشن (  -

 شهادة دورة نظري للمعدات الهندسية   -

 رخصة قيادة تجاري سارية املفعول  -

 صورة عن بطاقة الهوية  -

 شهادة حسن سير و سلوك  -

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

 للشؤون املالية  ودفع الرسوم إلدارة اآلليات تقديم الوثائق املطلوبة من قبل املستفيد

 لآلليات في اإلدارة العامة  البدء بالتدريب العملي للمتدر  يختلف حسب طبيعة املشروع

 من اإلدارة العامة للطرق واآلليات  من قبل املتدر  استالم نتيجة الفحص

 - نموذج طلب الخدمة واملرفقات

 التدريب عليهاشيكل حسب اآللية التي يتم   1000- 700 رسوم الخدمة

 - معلومات أخرى 

 - رابط الخدمة اإللكتروني 

 - رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد  وابل( 

 


