
 

 نموذج جمع بيانات التقرير الحكومي

 للفترة من 2015/6/2 الى 2015/9/2

 وزارة النقل والمواصالت 

 االتفاقيات:

  الى.....................لالتفاقيات الموقعة في الفترة الزمنية من ..........3:................العدد الكلي.................................. 

 فاقيات معلومات عن االت: 

  

الجهة الموقع  موضوعها  تاريخ توقيعها  اسم االتفاقية 
 معها 

الهدف  مدة التنفيذ
 الخاص منها 

قيمة التمويل 
 العام 

قيمة 
التمويل 
 الخاص

البنود أو 
األنشطة التي تم 

تنفيذها في 
 الفترة الزمنية

البند في خطة 
الحكومة )التي 

حددت في 
مراسلة االمانة 

 العامة( 

 مالحظات

مشروع اتفاقية نقل 
حجاج المحافظات 
الجنوبية حجاج 

محافظات غزة عن 
طريق الجو للعام 

 م2015هـ/1436

نقل حجاج  6/8/2015
فلسطين 

المحافظات 
الجنوبية من 

داخل معبر رفح 
 الجانب المصري

وزارة 
االوقاف 
والشؤون 
 الدينية

- - - - - - - 



إتفاقية تطوير قطاع 
 النقل العام

 

وير قطاع تط 19/8/2015
 النقل

البنك الدولي 
(IFC) 

- - - - - - - 

اتفاقية الخدمات 
 االستشارات المالية

تقديم كافة  19/08/2015
الخدمات 
االستشارية 

المتعلقة بمرحلة 
التطوير من 
 منحة اوريو

مؤسسة 
التمويل 

 IFC الدولية

مساعدة  سنة واحدة
الوزارة في 

تقديم 
االستشارات 
المتعلقة 
بمرحلة 

ر من التطوي
 منحة اوريو

0 785.000 
 يورو

مقدمة من 
ضمن 

 منحة اوريو

اجتماعات 
تحضيرية للبدء 
بالعمل بتاريخ 

16/11/2015 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مذكرات التفاهم 

 العدد الكلي ...........................: 

 المذكرات معلومات عن: 

تاريخ  اسم المذكرة
 توقيعها

البنود التي تم تنفيذها في  االهدف منه الجهة الموقع معها موضوعها
 الفترة الزمنية

البند في خطة 
 الحكومة

 مالحظات

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خارجية:عمل رسمية زيارات 

 عدد الزيارات 

 :معلومات عن الزيارات 

 

 

 البند في خطة مالحظات
 (الحكومة)ان وجد

 الهدف من  نتيجة الزيارة
  الزيارة

...  الى ......التاريخ من.....   من قام بالزيارة المكان 

اقرار  ناجحة تطوير العمل -
المواضيع 
 التدريبية

المقترحه 
بومدة التدري  

10/06/2015 االردن-عمان   م.يوسف ابو اسعد 

ريج دورة تخ ناجحة تطوير العمل -
تدريبية 
 لالرصاد

27/08/2015 االردن-عمان   م.يوسف ابو اسعد 

ون المشروع بالتعا
نسيق مع والت

الجهاز المركزي 
لالحصاء 
 تمويلالفلسطيني وب

 من االسكوا

تعزيز القدرات 
ة االحصائي

ر الوطنية وتوفي
 استهالك معلومات

الطاقة ألنواع 
فةالمركبات المختل  

ائج النت عرض
ع النهائية لمشرو 

الطاقة في مسح 
قطاع النقل لكل 
من فلسطين 

 واالردن و مصر

االجتماع 
الختامي 
لمشروع 
مسح 

استهالك 
 الطاقة

23-24/7/2015 انلبن -بيروت   ايمان طه/ مدير دائرة  
 االحصاء

 



 

 

 

 

 

 زيارات عمل رسمية داخلية ال تندرج تحت بند المهام الروتينية :

 عدد الزيارات 

 :معلومات عن الزيارات 

البند في خطة  مالحظات
)إن  الحكومة

 وجد(

الهدف من   نتيجة الزيارة
 الزيارة 

.....  الى ........التاريخ من...  من قام بالزيارة المكان 

وع افتتاح مشر  - - -
النافذة 

الموحدة بدو 
ة التابع لوزار 

اإلتصاالت 
والوزارات 
 الشريكة

12/08/2015  معالي م. سميح طبيلة بدو 

ة زياره محافظ - - -
الخليل 
 والمديرية

 معالي م. سميح طبيله الخليل 17/09/2015



تنظيم عمل  - - -
ت محطا

الرصد الجوي 
في مرج نعجه 

 وتياسير

09/07/2015 محمد تيسير، انور ابو  UNDPرام هللا/  
 الهيجاء،

تحضير مذكرة  - - -
تفاهم بين 
 الجانبين

رام هللا/ وزارة  اجتماعات بتواريخ مختلفه 3
 الزراعه

م.يوسف ابو اسعد، عصام 
 عيسى

التواصل الدائم  - -
 لمتابعة المشاكل
ن يالتي تحدث ما ب
ة الشركات ومتابع

 طلباتهم

االجتماع مع 
 نقابة اصحاب

 الباصات
 

مدير مدير المتابعة والتفتيش و  جنين عدة اجتماعات
 الحافالت العمومية

قل تنظيم قطاع الن - -
بالمركبات 

العمومية في 
 المحافظة

ة متابعة الحمل
ة االشراف 

هاعلى تنفيذ  

 

نائب و  مراقب المرور العام الخليل زيارات متعددة
مراقب العام ومدير المتابعة 

 والتفتيش

 

 

 



 زيارات وفود خارجية: 

 عدد الزيارات :

البند في خطة  مالحظات
الحكومة )إن 

 وجد(

الهدف من   نتيجة الزيارة
 الزيارة 

 من قام بالزيارة المكان التاريخ من........  الى ........

صياغة وثيقة  ناجحة - -
تفاهم مع 

جامعة النجاح 
 طنيةالو 

مقر االرصاد /  اجتماعات بتواريخ مختلفه 3
 رام هللا

 د.سمير شديد/ جامعة النجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المؤتمرات :

  

 مالحظات

  

البند 

الذي 

يتوافق 

في  معها

خطة 

 الحكومة

  

أهم 

  التوصيات

نوع 

المشارك

مة )تقدي  

ورقة، 

افتتاح 

 )..،

حضور 

  عادي

عدد 

  المشاركين

 الهدف

 العام

كانالم التاريخ  المنظمة الجهة عنوان المؤتمر 

االنهاء من  رفع الكفاءه -
المشروع مع 
 نهاية العام

اعداد ادارة  1 تمثيل
الجفاف في 
فلسطين مع 

 الشركاء

ادارة الجفاف في  عمان 7/6/2015
 المنطقه العربية

UNDP/ DESA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية: 

 

مجموع 
الساعات 
 التدريبية

البند الذي 
ي توافق معها في

 خطة الوزارة 

عدد المشاركين 
 من المؤسسة

 الى –التاريخ من ...... الهدف العام 
...... 

عنوان  منظم الدورة المكان
 الدورة

 التنبؤات الجوية االرصاد االردنيه عمان 27/08/2015-09/08 رفع الكفاءه 4 تطوير العمل 112
ادارة البيانات  االرصاد االردنيه عمان 27/08/2015-09/08 رفع الكفاءه 4 تطوير العمل  112

 المناخيه
 تطوير الموظفين - 20

 في مجال الموانيء
 وادارة السفن

11-14/8/2015 ري االقتصاد البح سنغافورة سنغافورة 
 وادارة السفن

ر تنمية وتطوي
يةالموارد البشر   

تطوير استراتيجيات   40
 العمل

رفع كفاءة موظفي  2
القطاع العام في 

جال اعداد الخطط م
 االستراتيجية

المعهد العربي  عمان 07/06-11/06/2015
-للتخطيط 

 الكويت

التخطيط 
 االستراتيجي



تعزيــز وتطــوير قــدرات  1 - 20
ــــــي مجــــــال  العــــــاملين ف

 التدقيق الداخلي 

 

الى  17/8/2015
26/8/2015 

المعهد 
الفلسطيني 

للمالية العامة 
 والضرائب

المعهد 
الفلسطيني للمالية 

 امة والضرائبالع

ترتيبات الرقابة 
الداخلية وادارة 

 المخاطر  

بيك التنسيق والتش 6
مع الوزارات 

كة والمؤسسات الشري
لتعزيز العدالة 

 االجتماعية

تبادل المعرفة،  2
االطالع على 

وم النشاطات التي تق
بها المؤسسات 

 nاألخر

1/6/2015 مركز المرأة  مقر المركز 
الفلسطينية 

يق ثلألبحاث والتو   

تدريب خاص 
ببناء اجندة 
خاصة في 
المؤسسات 

 النسوية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ورش العمل: 

 

 

مجموع 
 الساعات 

البند الذي 
ي يتوافق معها ف
 خطة الوزارة 

عدد المشاركين 
 من المؤسسة

 –التاريخ من ...... الهدف العام 
 الى ......

عنوان  منظم الورشة المكان
 الورشة

تعزيز التعاون مع   6
 لمؤسسات الشريكها

التعرف على النماذج  2
 العددية لتغير المناخ

تقييم الهشاشه  سلطة جودة البيئه رام هللا 02/09/2015
والتكيف مع 
 التغير المناخي

مشاركة الوزارة في  1 - 6
 مسوحات الطاقة

16/06/2015  مسح استهالك االسكوا االردن 
ع الطاقة في قطا

 النقل
تحضير اوراق عمل  1 - 4

 والتنسيق للمعرض
31/08/2015 ة وزار  -رام هللا 

 االشغال
وزارة االشغال 

 واالسكان
ي المنتدى الوزار 

العربي االول 
لالسكان 
 والتنمية



بيك التنسيق والتش 3
مع الوزارات 
كة والمؤسسات الشري
لتعزيز العدالة 

 االجتماعية

3/8/2015 دعم ومساندة لألسرى 1 فندق الجراند  
 بارك

هيئة شؤون 
سرى األ

 والمحررين

ندوة خاصة 
رية بالتغذية القس

بحق األسرى 
المضربين 

 وقوانين الموت
 في اسرائيل

تعريف الموظفين  25 -  2
بدور الوزارة في 
ر سياساة ادماج التغي
ائل المناخي وتاثير وس
 النقل على البيئة

16/06/2015 وزارة النقل  
 والمواصالت

ادماج البيئة  وزارة المواصالت
 وتغير المناخ

 

قانون، نظام،الئحة، مشروع قرار(  : ) التشريعات  

ة البند الذي يتوافق معه في خطة الوزار مالحظات (،...االجراء)مسودة أولى ، مرسوم   اسم التشريع الهدف  
     

     

     
 

 

 

 



 

 

 

 النشاطات:

 

دارس، تقديم خدمات، إنجاز معامالت(خاصة بالوزارة )مثال: شق طرق، بناء منشاط  15أبرز   

مقترحات 
لمواجهة 
 المعيقات

 البند الذي المعيقات
يتوافق 
معه في 

خطة 
 الوزارة

ماتم 
أو  إنجازه
نسبة 

  اإلنجاز 

الجهة 
 الداعمة 

هذا ل التكلفة المالية
 النشاط

أو البرنامج اسم النشاط وصف النشاط  الهدف العام  

تحسين  - -
 الخدمات

60 % وزارة  
لزراعها  

الف دوالر 32حوالي  ومه توفير المعل 
 الطقسيه

د تركيب محطتين رص
جوي + الحصول على 
محطات مطريه عدد 

21 

التعاون مع الشركاء )وزارة 
 الزراعه(

الحفاظ على  - -
 البيانات

رفد قاعدة  الف دوالر 10حوالي  االسكوا % 70
البيانات 
المناخية 
بمعلومات 

 اضافيه

تصوير البيانات 
 سبتهاوحو 

متابعة استرجاع البيانات 
 المناخية من االردن

 
 
 
 



توفير  -
اجهزه 
 ومعدات

تقديم 
 خدمات

يوميا وعلى 
 مدار السنه

ارشاد  - -
المواطنين 
والحد من 
 المخاطر

من خالل وسائل 
االعالم الرسمية 

 والمحلية

تزويد كافة المؤسسات بالنشرة 
 الجوية
 
 
 

- - - 80%  DAI 50 الف شيقل خدمات تطوير  
 الوزارة

تجهيز المكتب بكافة 
لوازم العمل الالزمة 

لتشغيل خدمات الوزارة 
رام  –في بلدة الطيبة 

 هللا

الطيبة -النافذة الموحدة   

- - - 100% توفير خدمة  - الوزارة 
النقل 

بالحافالت 
ة لطلبة محافظ

 طوباس والذين
يدرسون في 

جامعة 
الخضوري 
وكذلك 
 المواطنين

تفعيل خط خاص 
ين حافالت للنقل ببال

 طوباس وطولكرم

إستحداث خط طوباس ـ 
ةطولكرم بالحافالت العمومي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تحسين  - -
 الخدمات

98% التسهيل  ال شيء - 
 واالرشاد

تدقيق اسماء المواقع 
 زاسماء الشوارع

لمدن تدقيق الخرائط االرشادية ل
 باللغة االنجليزية

 
 

ة عدم كفاي -
الموارد 
 المالية

ئة بيتوفير 
 مرورية آمنة

70% مجلس  
 الوزراء

التكلفة من وزارة 
 االشغال

ع تنظيم الوض
 المروري

ة " وضع قواطع اسمنتي
يق مع نيوجيرسي بالتنس

 وزارة االشغال العامة

 تنظيم الوضع المروري على
 حاجز قلنديا

 
 
 
 

تزويد البيانات  - الوزارة مستمر - - -
 المناخية

تحضير كافة البيانات 
 المناخية

 
 

تزويد المؤسسات بالبيانات 
 المناخيه

 

ئة توفير بي - -
 مرورية امنة

85% مة تعزيز السال - - 
 المرورية

الزيارات الميدانيه 
ر للمواقع التي تتكر 

يةعليها الحوادث المرور   

مراجعة اجراءات السالمة 
 المرورية

 العمل عللى
توفير 

 االحتياجات
ةاللوجستي  

 عدم توفر
مركبة 
 حركة

ية ور بيئة مر 
 آمنة

محطات 
ي مختلفة ف
كافة 

 المحافظات

بيئة مرورية  - -
 آمنة

زيارة ميداني لمواقع 
حة محطات الوقود المقتر 

ومطابقة الواقع مع 
 المخططات المقدمة

لى الكشف الميداني المبدئي ع
 محطات المحروقات

 
 
 
 



ئة توفير بي - -
 مرورية آمنة

جاري 
 العمل على

 الحملة

البنك 
 العربي

والرد 25000 ة ترسيخ ثقاف 
السالمة 
المرورية 
 للطالب

مراجعة اجراءات 
السالمة المرورية 
ي للمدارس المستهدفة ف

 الحملة

حملة السالمة المرورية 
للمدارس غير اآلمنة مروريًا 

 برعاية البنك العربي

مخاطبة 
الجهات 
المانحة 
لتوفير 
 المعدات

 عدم توفر
اجهزة 

ومعدات 
حديثة 
 كافية

اصدار 
نشرات 

شادية ار 
واعالمية 

ةوتثقيفي  

100% ارشاد  - - 
المواطنين 
والحد من 
المخاطر 
 الناجمه

ة اعداد نشرة جوية يومي
ة تتضمن الحالة الجوي

 اليام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تزويد كافة المؤسسات بالنشرة 
 الجوية

ئة توفير بي - -
 مرورية آمنة

100% االتحاد  
 االوروبي

االستفادة من  -
تجارب الدول 
االخرى في 

ل السالمة مجا
 المرورية

متابعة المشروع 
ة وتحضير المواد االزم
لعرضها خالل 

المؤتمرات وورشات 
 العمل التي تمت في

 بيروت وبلجيكا

 متابعة مشروع اليوروميد
 
 
 
 
 
 



الحفاظ على  - -
 البيانات

بيانات االردن بدعم من  االسكوا % 80
الف  20االسكوا حوالي 
 دوالر

رفد قاعدة 
البيانات 

خيىة المنا
بمعلومات 

 اضافيه

تصوير البيانات 
 وحوسبتها

متابعة استرجاع البيانات 
 المناخية من مصر واالردن

رسم بياني عبر استخدام االكسل.  بمالحظة : يتم تجسيد هذه األنشطة باالضافة الى الجدول أعاله   

 

 

 

: مهمةأنشطة أخرى   

مقترحات 
لمواجهة 
 المعيقات

 البند الذي المعيقات
 يتوافق

معه في 
خطة 

 الوزارة

ماتم 
إنجازه أو 

نسبة 
 اإلنجاز  

الجهة 
 الداعمة 

هذا التكلفة المالية ل
 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وصف النشاط  الهدف العام

 شراء أجهزة
فنية 

 متخصصة

قلة 
 االمكانيات

تقديم 
الخدمة 
 للمواطنين

ايصال  - - دائما
المعلومة 
الدقيقة في 
موعدها 
للمواطن 

فاظ على للح
 االرواح

ة محلية مقابالت تلفزيوني
وفضائية خارجية + 
 اذاعات رسمية ومحلية

ثناء تقديم نشرات جوية دقيقة ا
ه المنخفضات الجوية العنيف
ينواصدار التحذيرات للمواطن  

 
 
 

 



المخطط  - -
الشمولي 
للطرق 

 والمواصالت

75% الحصول على  - الوزارة 
ملف طرق 
محدث مع 
شمولية 
 التصنيفات

رسم الطرق من صور 
 2012جوية 

ية: بالتصنيفات التال
لي، رئيسي، اقليمي، مح

داخلي: مستوطنات، 
 زراعي، وترابي

 تحديث ملف الطرق

%100 الشفافية - - ات توفير بيان - الوزارة 
قةاحصائية دقي  

تحليل البيانات 
االحصائية الخاصة 
بوزارة المواصالت 
 وجمعها في تقرير

2014ام التقرير االحصائي لع  

- - - 50% االتحاد  
 االوروبي

تطوير قطاع  -
 النقل العام

ي اعداد التقرير النصف
للمشروع المتعلق 
 بخطوط النقل بكافة
 اشكاله 

المخطط الشمولي للطرق 
 والمواصالت

 

رسم بياني عبر استخدام االكسل.  بمالحظة : يتم تجسيد هذه األنشطة باالضافة الى الجدول أعاله   

 

 

 

 

 



 

 

 

 أبرز النتائج المستخلصة من األنشطة: 

 اسم النشاط أو البرنامج النتائج المستخلصة

حد من اعطاء بيانات مناخية ونشرات جويه اكثر دقه وذلك لتقليل الخسائر الناجمه عن االحوال الجوية وال
 المخاطر

 تطوير البنيه التحتية لالرصاد الجويه
 
 

للتجمعات السكانية الغير مخدومة توفير خدمة النقل بالحافالت العمومية حافالت العمومية في إعادة توزيع خطوط النقل بال 
 محافظات الوطن بما يخدم المصلحة العامة

 نشاطات ذات عالقة بعمل االرصاد الجوية نشر الوعي فيما يتعلق باالحوال الجوية لما له اثر بتقليل الخسائر والحوادث
المروريحل المشاكل المتعلقة باالختناق  ناسب مع تطوير الطرق الداخلية والخارجية وتأهيلها بما يت 

 االزدياد المضطرد في اعداد السكان
 

 

 

 

 

 



 

 

 التوصيات :
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