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 :مقدمة
إيمانااا مااج از باااه وااالته لتمااازة  ازمةميرااإل صااا ةاالصيت اية اااساي ازلرمااةينيإل ازتمااميإل ازةاييااإل  لمماا لزية   ااج 

لهيااااا ازةلا ااا واايج اتناااج ازنااااا اية ااا ا ازلرمااةينا  ص ااا  ةةااليت لةنطااية ازامااا اية ااا ا صااا صرمااةيج 
ل انا مج األهميإل ومناج إ ااا ازيا يناا  مريإل ازمةاواإل  رى خامإل  مبلت ازممةليايج مج منة ااي لاص اااتاي 

لازمواااا . ممااا يناامج ازة يااا ازةاااا وااد  ج ازمواااار ازخاااص ومماتماااي اية اااساي ازتمااميإل. از باااه اية ااا يإل
ازة االا  رااى صااا مامااا ازااحك يةنااا  مريااإل ازمةاواااإل  رااى خاااماي از مباالت هاال ةاا   مياا  اصااتاا ازم ةماا  األ

اية اااساي ازتمااميإل ازةااا ي االا از باااه و مابااا لاص اااااها لنطااتها ةماات األنامااإل لازةاريماااي ازماماالا وبااا  ماا  
 .متا اا متيإل ازوياناي لخ ل يإل األصتاا

 

إل ل ااا وايج ازممااةخاميج لازلنياايج انة ااا ييج  ليةنااا  مااا خاااماي يطانا سمااا خاااماي از مباالت واز باااه ةر اا
 باإل  لالتا ةرات ازويانااي ماج   راى ناا ازمر راإل از مبلت واز باه نااا ااخراا  وةياي يةااا ازياإل ازاماا لازمبااا

ليةو  از باه ميامإل  ما لاناةإل وخ الص خااماي از مبالت . زةاإل امة م  لةةى اتماز  ازى از بإل ازةازوإل
 :اهمبا
 ز مي  اصتاا ازم ةم  ازة  صا ازة لا  رى انة اساي ازتمميإل ازةا ي اتها از باه. 
 انة اساي ازةا ي اتها از باه ها مراإل  امإل. 
 يةا ةرويإل ةرواي خاماي از مبلت خ ا ي يإل اياا  ما نةا اس ى. 

 

 :دور قسم خدمات الجمهور
 .ا يإل زر مبلت لنماج تنى ةازوا ازوياناي اية ا يإل وةرويإل ةرواةباازاما  رى ةلصيت ازوياناي انة 

 
 :مجال خدمات الجمهور

 : رى ازنةل ازةازا لانلا  ازاما  رى ة ايا ل ةلصيت ازوياناي انة ا يإل زر مبلت ومخةرف ص اة  
 

 .ازمؤمماي ازةنلميإل -
 (. مةاصااي  وراياي  لم ازس ستليإل)ازمرةاي ازمةريإل  -

 .مؤمماي ازوةي ازارما -
 .از امااي  -
 .انةةاااي لازن اواي -
 از ةاع ازخاص -

 .ازمؤمماي ازخا إل لازغتف ازة اتيإل لاز نا يإل -
 .ازمناماي غيت ازةنلميإل -
 (.األصتاا)ازواةييج لازة ت -

 .األ نويإلاز باي ازخات يإل ل  -
 .ازمناماي ازالزيإلازمؤمماي ل  -

 



 :أداء قسم خدمات الجمهور 
انة سا مج نلج سما خاماي از مبلت ممؤلا وطنا ناماا  اج ةالصيت ازويانااي انة اا يإل زر مبالت صااج مؤطات 

ياةواات ازةااا يةااتص  ريبااا  باااه انة اااس ل نمااوإل ةرويااإل اةةيا اااي ةااازوا ازوياناااي ل اااسنااا ل ان اهنااا هاال م اااات ل 
 .مج الزلياي  ما ازمؤممإل

 
 :الجمهورالخدمات التي يقدمها قسم خدمات 

 (.ازوياناي ازخااازوياناي ازمنطلتا ل )امة واا  مي  ةرواي ازوياناي ونل يبا  -

 .ةلصيت ازتالا  رى ةرواي ازوياناي انة ا يإل -
 .مةول اي  باه انة اس زر مبلتةتليج واض منطلتاي ل  -
ة اااايا خااااماي اتطااااايإل زر مبااالت ةااالا نيلياااإل انماااةلااا ماااج از ااالةإل انزنةتلنياااإل ز ة ااااس  -

 .ازل لا ازى ةا اةبال 
 .مما اةباازلسلف  ا ةرويإل اةةيا اةبا ل امة واا از مبلت صا م ت از باه ل  -
 .مما اةباةل يببا ل ازتا  رى انة اني ازباةليإل زةازوا ازوياناي ل  -
 .خامإل امةخااا متنه ازوةي ازارما ازمةلصت صا م ت از باه ازت يما  -

 

 :الجمهورووسائل التواصل مع خدمات طرق 
 :يمنننا ازةلا ا م  سما خاماي از مبلت ل ازة لا  رى خاماةنا وازةت  ازةازيإل

 . diwan@pcbs.gov.psازتمما زر باه  اتماا ةرواةنا ازنةتلنيا  وت انيميا -
تاوة ازنملحج   ةاو إل نملحج خاماي از مبلت ازمةلصت  رى از لةإل انزنةتلنيإل زر باه -

: هل  رى از لةإل انزنةتلنيإل انزنةتلنا
http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/User_Services/UserServicesAr.as

px  . 
 . (182/182) 2 2172892   وت ازلانس -
 .از باه مواطتاازةل   ازى  -
 .2982700 2 (972/970)   وت ازباةف -
 .لما ا ازةلا ا ان ةما ا -

 
 

 :مشاركة الجمهور في العملية اإلحصائية
ةأنياًا  رى نتلتا مطاتنإل  مبلت ازممةخاميج  صا  مريإل إ ااا اية اساي ازتمميإل  ي ت ازاما  رى سياس 

 ل ازمؤممإل ازةنلميإل مج خاماي لمنة اي إة ا يإل ماى تنى ازممةخاميج  ما ي ام  از باه  ال ازلهاتا ا
 :صا مخةرف متاةا إ ااا اية اساي ازتمميإل  لحزك وازةت  ازةازيإل

 

 .اننةواع ازمواطت  ج ازخامإل ازم امإل -
ازلهاتا ال ازمؤممإل ازةنلميإل مج خاماي    ا لتش  ما لز اساي زمناسطإل ما ي ام  از باه  ال -

 .لمنة اي إة ا يإل
 .ماى تنى ازممةليايجإ تاس ممح التك ز ياس  -

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/User_Services/UserServicesAr.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/User_Services/UserServicesAr.aspx


 :لعمل قسم خدمات الجمهور عامة قواعد
وازةاامااااا ماااا  ةرواااااي ازوياناااااي از بااااإل ازلةياااااا ازمخلزااااإل صااااا از باااااه  ياةواااات سمااااا خاااااماي از مباااالت .9

 .لازمتا ايج
 ( .تما ا  وتيا إزنةتلنا  صانماي)يةا ازتا  رى ازةرواي نةاويا لوطنا ملي   .2

 رااى از ااالةإل  الطااتاس ازويانااااي ازمةاالصتا صااا منطاالتاي از باااه  الامااةخااا  إزااىتطاااا از مباالت إيااةا  .3
 .ايزنةتلنيإل

  ةمااةةي  مناةاات از باااه ازلت يااإل صااا ازمةاصااااي ةل ياا  از مباالت زر االةإل ايزنةتلنيااإل ال ازمةول اااي .4
تمااازبا إزااى لت يااإل مناةاات از باااه از صاااةروااي ازوياناااي  امااة ايااةا  صاا ةازااإل  اااا ةاالصت ازااتا منطاالت لاص

تماااازبا زر باااإل ازةازواااإل  ازت يماااا ازم اااتسماااا خااااماي از مبااالت صاااا  زياااةا ة بياااه ازويانااااي لازاااتا  ريباااا لاص
  .مواطتا إج امنج

ةنةبا التا ةرواي ازوياناي صا سما خاماي از مبلت خ ا ي ياإل ايااا  ماا  لصاا ةااا ةةرات ة بياه  .5
 .إو غ از بإل ازةازوإل وحزك ممو ا يةاازةرت صةتا اةلا 

 صا ةاا صتض تملا  رى ازةرت يةا امةيلاس ازتملا لص  صاةلتا تمميإل سوا ةمريا ازوياناي .6

 

 :معايير الخدمات المقدمة للجمهور
 لازم ةمااااي ازةنلماااي زة اااا از همااإل ازارميااإل ازماتصااإل  ريبااا يتةنااه  امااإل مااراإل ازتمااميإل اية اااساي 

 .لازطلاصيإل ازمةاموإل لمواا ازايم تاةيإل ةتميخ صا مبمإل اااا ازتمميإل اية اساي لةميا لاألصتاا 
 

 ازخاااص لاز ةاااع ازةنلمااإل حزااك صااا ومااا از مياا  خامااإل إزااى لةباااف منةاااها غياات ازتمااميإل اية اااساي 
 .لايم تاةا ةت م ةم  وناس  مريإل صا زرمما اا لاألصتاا ازمانا ازم ةم  لمؤمماي

 

 اية اااساي  هااحه وياناااي  االاا لاهمبااا ةةنمبااا ازةااا األماماايإل وازمواااار ةرةااها ازتمااميإل اية اااساي 
ةاةةبا إزيبا  ازةا إل م  ازمةنامت نطتها لةلسيي  .اية اساي هحه لامة  زيإل ةةيه  الج زر مي  لاص

 

 لازمؤممااااي األصاااتاا ويانااااي ماااتيإل  راااى ازةلااااا لاهمباااا  ازطاااتناس وةا اااإل ةباااةا ازتماااميإل اية ااااساي 
 .ازموةلييج  رى لازاتس ازممةخاميج اةةيا اي ويج لازةلاهج

 

 بااإل مااج لايوااااع ازخوااتا لةااتانا ازةنامااا  رااى يتةنااه ممااةمت ةةاالت نةاااج هااا ازتمااميإل لاية اااساي  
 .اختى  بإل مج ل الاها ازتمميإل اية اساي إنةاج ةنرلإل ويج لازةلاهج

 

 :واألسعار الرسوم استيفاء
 تملا اك مج صأسا  ما ما إل ةمةغت  ازةا ازةرواي ا لاس يةا 
 مااا اي  ااج ازنااات وغااض تماالا اك مااج ازمانةااإل لاز باااي ازلرمااةينيإل ازةنلميااإل ازمؤمماااي ا لاااس يااةا 

 ازاما
 وي  ازوياناي ازخاا ازمؤهرإل ةمت ازةمايتا ازخا إل لازماةماا مج ت يس از باه تملا اةةمات يةا. 


