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 حتديث بيانات الصيادين من خالل اخلدمات االلكرتونيةخدمة 

 التعريف باخلدمة:

تحديث بيانات الصيادين الموجودين في نظام الصيادين المعتمد لدى وزارة الزراعة بهدف عمل دراسات حول 

 االستفادة من المشاريع المقدمة.باإلضافة إلى وضع الصيادين بشكل عام 

 مالحظات عامة لالستفادة من اخلدمة بالشكل الصحيح:

 فقط. العامة للثروة السمكيةتحديث البيانات يكون للصيادين المعتمدين لدى اإلدارة  -1

 يتم تحديث البيانات بواسطة الصياد نفسه من خالل الخدمات االلكترونية لوزارة الزراعة. -2

 البيانات األساسية واستبانة الصياد.البيانات المطلوب تحديثها:  -3

في حال  يادالصالتي يتم تحديثها، ويحق لوزارة الزراعة توقيف  يعتبر الصياد مسئول عن كافة البيانات -4

 تم إثبات عدم صحة البيانات المدرجة.

بخصوص الصيادين مالكي المراكب سيتم عرض المراكب المسجلة على اسم الصياد وفي حال وجود أي  -5

 ية في محافظته.عليه التوجه الى الموظف اإلدارة العامة للثروة السمك المدرجة تعديل على البيانات

 آلية حتديث بيانات الصيادين:

 www.moa.gov.psالدخول الى موقع وزارة الزراعة على الرابط  -1

 الدخوليمكن من خالل الخدمات اإللكترونية يتم اختيار أنظمة الوزارة كما هو موضح في الصورة، كما  -2

 eservices.moa.gov.ps/servicesالى النظام مباشرة من خالل الرابط التالي: 

 

 

 

بفتح شاشة الدخول الموحد للخدمات االلكترونية الحكومية. حسب النموذج المرفق، حيث  سيقوم النظام -3

 يقوم الصياد بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

http://www.moa.gov.ps/
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 ، يمكنك الضغط على تسجيل جديد واتباع الخطوات.وكلمة مرورفي حال عدم امتالك الصياد اسم مستخدم  -4

لمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل مستخدم جديد  يمكنك زيارة الرابط 

http://eapp.gov.ps/maineapp/c_dashboard/sso   والضغط على دليل االستخدام

 .نين والموظفينللمواط

بعد ذلك سينتقل النظام الى الخدمات االلكترونية الخاصة بوزارة الزراعة. وستظهر لك بيانات الصياد  -5

 حسب الصورة التالية.

 

 

http://eapp.gov.ps/maineapp/c_dashboard/sso
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ث يقوم ، حيمن خالل القائمة الجانبية يقوم الصياد بالضغط على كلمة صياد واختيار البيانات األساسية -6

حيث  .ظحفثم الضغط على زر  بيانات التواصل وبيانات العنوان، صورته الشخصيةبتحديث  الصياد 

 ستظهر رسالة تفيد بنجاح العملية.

 

 

 راكببيانات المتعديل على المسجلة باسمه، وفي حالة وجود لصياد االطالع على بيانات المراكب يمكن ل

 عليه التوجه الى مكتب اإلدارة العامة للثروة السمكية في المحافظة.يجب 

 

ة بيانات االستبانة من القائمة الجانبية حيث يقوم الصياد بحفظ بيانات االستبانبعد ذلك يقوم الصياد باختيار  -7

 حيث ستظهر رسالة تفيد بنجاح العملية ثم بيانات الديون والمعونات.

/ اختيار البيانات األساسية 1

 من القائمة الجانبية

/ تعبئة بيانات التواصل 2

 العنوانوبيانات 
 / اختيار صورة الصياد3

/ بعد التأكد من جميع البيانات 4

 الضغط على زر حفظ

/ التأكد من بيانات المراكب 5

 في حال امتالك واسطة صيد
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ملاحظة: يجب على الصياد حفظ بيانات الاستبانة أولا، كما أن نموذج المعونات لا يظهر إلا 

؟ نعم في الاستبانة، وذلك الحال هل تتلقى معونات منتظمةإذا كانت إجابة سؤال: 

 نعم.؟ هل يوجد ديون مستحقةبخصوص نموذج الديون لا تظهر إلا إذا كانت إجابة سؤال: 

 

 بيانات االستبانة/ اختيار 1

 من القائمة الجانبية

التأكد من صحة / 2

البيانات، مثال عدد الذكور 

واالنات يجب أن يساوي 

عدد أفراد االسرة في الفئات 

 العمرية المختلفة 

/ ستظهر نماذج المعونات 3

والديون إذا كانت اإلجابة 

/ يقوم الصياد باختيار 4  نعم.

صاحب ورقم المركبة التي 

 يعمل بها.

/ بعد إضافة جميع البيانات 5

يقوم الصياد بالضغط على 

 زر حفظ.

 / تعبئة بيانات المساعدات7 / تعبئة بيانات الديون6
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بعد االنتهاء من تحديث جميع البيانات ال تنسى تسجيل الخروج من الموقع من خالل تمرير مؤشر الماوس  -8

 على اسم الصياد الموجود في أعلى يسار الموقع والضغط على تسجيل الخروج.

 

 

 لكممع خالص متنياتنا 

 

 اإلدارة العامة للثروة السمكية

 الفلــــــسطينيةوزارة الزراعـــــــة 
 


