
 اجنازاتتقرير 
 م7102االدارة العامة للشؤون االدارية لعام 

 
 
 

 ( مىظفين 09( مقطىع راجبه من رام هللا، )340( مىظف غسة ، )1639( منهم )42001بلغ عدد مىظفي وزارة الصحت )

 ( مسدنكف.4141( مىظفين عائدين للعمل ، )179( مىظفين العقىد، )4449جحذ الخعيين رام هللا ، )

  2766336716لتر سىالز وبخكلفت إحماليت بلغذ   5,024,312كميت  2017بلغذ كميت السىالز إلاحماليت  املىزدة خالل غام 

شيكل(  مىشغت غلى املساكص الصحيت في حميؼ مسافم وشازة الصحت  وذلك مً  5.5شيكل )بمخىسؽ سػس السىالز الػام 

شيكل, والباقي مً  2368666216لتر  وبخكلفت   463396312حئين بكميت خالل الخبرغاث  مً كبل وكالت الغىر وحشغيل الالا

 شيكل . 367676500لتر وبخكلفت  6856000خالل الشساء املباشس غً ػسيم  اللىاشم الػامت بىشازة املاليت بكميت 

    لتر بنزين لسياراث النقل واملىاصالث وإلاسعاف.  91602استهالك عدد 

    ىالر لسياراث النقل واملىاصالث وإلاسعاف.لتر س 46627استهالك عدد 

  اث  دائسة مخاشن اللىاشم الػامت لػام شيكل شاملت ما جىزيده   1667796554.64مبلغ  2017بلغذ الليمت إلاحماليت  ملشتًر

وكرلك ما جم جىزيده مً وحباث شسكت خصخصت الخغرًت  2016ومخبلياث ما ًخص اوامس شساء  2017مً اوامس شساء 

 ياث وكرلك جكلفت الخدمت امللدمت مً شسكت الىظافت الػاملت بالدائسة.للمسدشف

  أمس شساء واد خالهم غلى  الحاسىب  مىشغت غلى حميؼ مخاشن اللىاشم الػامت كال حسب ػلبياجه ومً زم  200اسخالم

 شيكل.  1161366725.47مخابػت الخىزيد غليها وبلغذ الليمت إلاحماليت لها  

 شيكل ,وبلغذ الليمت  1066616719.76حماليت ليميؼ  أوامس الشساء بػد إلغاء املل ى  ماها كيمت بلغذ صافي الليمت إلاا

شيكل  وبيسبت جىزيد  864116826.73إلاحماليت ملا جم جىزيده مً حميؼ الؼلبياث وفي حميؼ املخاشن خالل الػام مبلغ   

والتي جخص كسمي  ألاغرًت  3/2018س حتى نهاًت شهس  % مؼ الػلم بىحىد أوامس شساء ما شال الخىزيد فيها مسخم 78.90

 والىظافت     .

  شيكل وجسحؼ أسباب إلالغاء  الهتهاء مدة جىزيدها   4756005.71بلغذ كيمت املل ى مً ػلبياث الشساء لهرا الػام مبلغ

 وصدوز ػلبياث حدًدة . 

 الم والفىاجير وملحلاتها الظسيبيت مً أمىاء املخاشن اسخالم املػامالث املاليت واملكىهت مً سىداث إلادخال ومحاطس الاسخ

 واملىزدًً وجدكيلها ومً زم إدخالها غلى الحاسىب وجسحيلها للدائسة املاليت بالىشازة . 

  اشيكل وحسليمها   1268716930.49مػاملت ماليت بصىزة كاملت وكاهىهيت وبليمت إحماليت بلغذ   469إجمام

 للدائسة املاليت .



  مػامالث ماليت  14وغددها  2016إلى كسمين ألاول ًخص ػلبياث شساء غً الػام السابم   469املػامالث املاليت جىلسم

شيكل  والثاوي ًخص ػلبياث شساء مً مىاكصاث وغسوض أسػاز وفىاجير  شسكاث    2846607.73بليمت إحماليت  

 شيكل  . 1265876322.76ذ مػاملت ماليت بليمت إحماليت بلغ 455وغددها  2017الخصخصت لػام  

  2017إنهاء جىزيد للمىزدًً خالل الػام  28جم غمل واهجاش 

  سىد . 16462غدد سىداث إلادخال املسحلت خالل الػام 

  اسىد . 56601غدد سىداث الصسف املصسوفت مً مخاشن اللىاشم الػامت واملسحلت خالل الػام

  شيكل. 1268666977.95وبخكلفت  إحماليت ملدزة بلغذ   168غدد  2017بلغ غدد كىائم الاحخياحاث املػخمدة  غً غام 

 ( واملشازكت في  –إطافت أمىاء  –( مػاملت خاصت بلسم الػهدة ماها ) مخابػت الػهدة 1561جىفير غدد ) ... خلى ػسف

 ليىت حسد وهلل غهدة م.كمال غدوان .. الخ(. –الليان ) ليىت احخياحاث م.اليساحت الخخصص ي 

 ( مػاملت جم غسطها غلى ليىت البػثاث.95( ػلباث بما مجمىغه )11( ػلباث وزفع )84كبىل غدد )ا

 ( مػاملت جم غسطها غلى ليىت الػمل الخاص.72( ػلباث بما مجمىغه )10( ػلب وزفع )62كبىل غدد ) 

 ( مػاملت في كسم السكسجازيا.1559جىفير غدد ) 

 ( غدد أوامس الصياهت  -كخب صادزة   –( مػاملت إدازيت بدائسة مخاشن اللىاشم الػامت جخص ) كخب وازدة 5070اهجاش غدد– 

 محاطس احخماغاث .. اخ(.

 ( سىياث ح –غالواث  إطافت –جسكياث مسخحلت  –اإحاشاث( مػاملت جخص كافت مىظفي الىشازة مً )8815جىفير غدد

ا.الخ(..دازيتا

 اسخلالت .. الخ ( إذنحالت غلى الخلاغد, الاسخلالت , غياب بدون إلاا) لألسباب الخاليت ( مىظف 151خدمت غدد ) إنهاء ,. 

 ( 2580جىفير غدد.)ا( مػاملت جخص السواجب )حسىيت زواجب , صسف مسخحلاث , صسف مىاصالث .. الخ

 ( مػاملت لدًىان املىظفين الػام واليهاث الخازحيت ألاخسيا9064جصدًس غدد ). 

 ( ملف ػبيب امخياش 431اهجاش غدد )ان الىشازةيلهم وفم الىظام املخبؼ ب كافت الػملياث الالشمت وإحساء

 ( ػبيب أسىان.09( ػبيب بشسي غام , )461ماهم ) دًىان املىظفين الػاموا 

  ( مىظف.8464حيث جم جلييم ) 2016إدازة ملف الخلييماث لػام 

 : ا( , 138( بدل مجاش )222( , بدل أمىمت )112مخؼىغين )( ,  340حسليم غلىد خاصت غدد ) -إحمالي الخػييىاث

 (.5( , مىلىلين مً وشازاث أخسي إلى وشازة الصحت )13غلىد مياومت )



 جمكين مشروع( 112) وعدد شهىر، 8 ملدة الخعاون  مؤسست بند على( 42) عدد البطالت بند على العمل حسليم جم 

 وعدد دائمت، بطالت( 6) عدد ، شهىر 1 ملدة هطىف جمعيت من مىظفين( 1) وعدد ، شهىر  6 ملدة العمل وزارة – الخريجين

 ، شهىر 6 ملدة العمل عن العاطلين ألاطباء قدراث جنميت مشروع طبيب( 02) عدد شهىر، 6 ملدة مؤقذ حشغيل مىظف( 8)

 .شهىر  7 ملدة عائشت جمعيت مىظف( 4) وعدد

 ( غمليت محىسبت غلى هظام شؤون 13846جىفير غدد )الحظىز والاهصساف, جىفير إلاحاشاث)  كاغخماد املىظفين ,

 .حسكاث, حػدًل دوام .. الخ( إكفالخصىماث, 

 ( مػاملت داخليت وخازحيت.9073احمالي املػامالث الىازدة لألزشيف املسكصي ) 

 (ػلب سيازة هلل للمسدشفياث ومساكص السغاًت ألاوليت والدوائس وألاكسام في وشازة 122جىفير غدد ).الصحت 

 (240جىفير غدد )(  ػلب سيازة لليىت)املخلفاث Softy box.مىتهيت الصالحيت مً خالل إلادازة الػامت للسغاًت ألاوليت 

 ( ػــلب ســـيازة )بىك الدم( وذلك في حمالث جبرع الدم.300دد)جىفير غ 

 ( مً املمسطين واملمسطاث مً أماكً سكىاهم إلي أماكً غملهم في ا 13600هلل غدد ) لفترة الليليت واملسائيت

اللمسدشفياث الىشازة.

 ( 120جلدًم خدماث الىلل لليان الكهىت املسكصيت ليميؼ مساكص الىشازة بىاكؼ). 

 (ػلب.620جىشيؼ واسخالم أدويه مً املخاشن املسكصيت إلي الػياداث والػكس بػدد ) 

 ( ػلب. 310دد)جىشيؼ أدويه ومحاليل ومهماث مً املخاشن املسكصيت إلي املسدشفياث بػ 

 ( وفد مً ألاػباء مً مػبر بيذ حاهىن الي مسدشفياث الىشازة كادمين مً خازج الىػً . 150هلل غدد ) 

 (سيازة وذلك في كسم الصياهت.1036غمل صياهت لسيازاث إلاسػاف والىلل خالل الفترة املركىزة غدد ) 

 وػيم وجم حسليمها بػد حل الليىت الادازيت. حيب( لصالح د.باسمهىع ) خاصت ( سيازاث1غدد ) اسخالم 

 اإحمالي ما جم حسليمه مً جبرغاث ملخاشن وشازة الصحت مً الدول املاهحت كدزث الليمت املاليت لهره الخبرغاث

 وهي غبازة غً أدويت ومهماث وأحهصة ػبيت. $42761774.10 م( بحىالي:2017خالل الثالر أزباع السىت مً الػام ) 

 مً ػبي ملف( 35000), حاهىنا بيذ م. مً زاكد ملف( 30000),  الؼبي الشفاء م. مً زاكد ملف( 1206000)  اسخالم جم 

 .املىظفين شئىنا دائسة مً ملف( 250), املاليت الدائسة مً ملف( 106000) ,ألاوزوبي غصة م.

 ػبي ملف( 906000)  حىالي غددها والبالغ املسخلمت املسدشفياث ملفاث وجسجيب جىظيم مً الاهتهاء. 



 ػبي ملف( 9000) بػدد ػبيت ملفاث جدكيم. 

 ألاوزوبيت مسدشفى في الؼبيت امللفاث إجالف شسوغ غليه جىؼبم ػبي ملف( 306000) إجالف. 

 للصيدلت الػامت إلادازة مً وزيلت( 6000) إجالف . 

 الىشازة مسافم في امللفاث وحفظ أزشفت دليل إغداد. 

 وحفظها امللفاث بأزشفت الخاصت البرامج جؼىيس. 

 2016 وحتى 1981 مً للسىىاث ألاوليت للسغاًت الػامت باإلدازة والىفياث املىاليد كسم مً الىفاة إشػازاث اسخالم 

ا.إشػاز( 1006000) بىاكؼ 2010 غام باسخثىاء

 ا ملف( 232978)  سحب جم
 
 وزكت.( 2095568)  هى امللفاث لهره املسحىبت ألاوزاق غدد املسدشفياث حميؼ مً الكتروهيا

 


