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 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                     الشؤون الحكومية                                                                                                              

   :مقدمـــــــــــــــــــــة

من  مجموعةحكومية الخدمات ال هذه وتتضمن .اجاتهم المتنوعةتحرص الحكومة على االستمرار في تنفيذ مجموعة من السياسات الخدماتية عبر وزاراتها ومؤسساتها تجاه تعزيز ثقة المواطنين وتلبية الحتي

 هدها من أجلج وتبذل ،أهم الخدمات التي تقدمها الحكوماتوهى من جرائية، تجارية، اجتماعية)، إالخدمات إلى خدمات (معلوماتية،  ، وتقسم هذهللمواطنينالجهات الحكومية  قدمهاالنشاطات والعمليات التي ت

ة إلى رفع جودة فلذلك تسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشر ، المقدمة لهمإمكانية متابعة المعامالت  مولتتيح له ،المعامالت الحكومية مخالل إجرائه ينٕايجاد سبل الراحة للمواطنرتقاء بجودتها، وتطويرها، و اإل

ة، لما لها من أهمية كبرى لكترونياإلرتقاء بعملية تطوير الحكومة ، والتركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات لإلدون تمييز الحكومية في كافة الوزارات والمؤسسات بكفاءة وفاعلية ينالخدمات المقدمة للمواطن

أهداف  مما ساهم في إنجاز خالل السنوات الماضية من جهودها لتقديم الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعاتالحكومة ضاعفت وقد  يصال الخدمة بجودة عالية للمواطن،إ في توفير الجهد والوقت والمال، و 

  .وانعكس بشكل ايجابي على المواطنين الخدمات،

 وقد تم تزويدنا بها، هاب رتقاءواستمرار تطويرها واإلطالع المستمر على خدمات الوزارات االوذلك بهدف ، بالخدمات المقدمة أسبوعي لوزارات الخدماتية بتقديم تقريربتكليف ا اً أصدر مجلس الوزراء قرار  وعليه

 النحو التالي:على 

  الخدمة متلقي الخدمة المقدمةالخدمات  مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 وزارة الخارجية

، الطالب، المحامون  ) معاملة2480( رام اهللا    ) شيكل6.666.000(

التجار، الشركات، 

  المؤسسات األهلية

  .تصديق شهادات

 .األحوال الشخصية

  .الوكاالت

  ) معاملة1404( نابلس    ) شيكل3.408.000(

  شيكل )2.694.000(

  ) شيكل740.000(

  الخليل  

  جنين

 ) معاملة1154(

  معاملة )181(

  وزارة العدل        

 .اإلنذارات العدلية ونالمواطن  اً ) انذار 44( الوزارة  

 .تجديد رخصة الترجمةطلب  المترجم القانوني  طلب واحد الوزارة  دينار أردني) 50(

المبلغ متغير حسب نوع 

 الوثيقة

 .تصديقات معامالت ووثائق رسمية ونالمواطن معاملة  )2715( الوزارة وأفرعها 

 .صدار شهادة عدم محكوميةإ ونالمواطن معاملة  )1915( الوزارة وأفرعها  شيكل. )2872.5(
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

    وزارة الداخلية

 جواز سفر عادي.  ونالمواطن اً جواز  )13997( محافظات الوطن    

 جواز سفر دبلوماسي وخاص. ونالدبلوماس اً جواز  )101( محافظات الوطن   

 جواز سفر للمغتربين. بونالمغتر  اً جواز  )1739( السفارات   

  .مؤقت واحدة/لمرة  جواز سفر  ونالمواطن  جوازاً  )2066(  السفارات   

 .)إضافة –تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد -(باليةبطاقة هوية  ونالمواطن هوية )24468(  محافظات الوطن   

 إصدار شهادات (ميالد/ وفاة/ لمن يهمه األمر/ طالق/ زواج). ونالمواطن شهادة )7918( محافظات الوطن   

 تسجيل مولود (الداخل والخارج). ونالمواطن اً مولود )7482( محافظات الوطن   

 وفاة (متأخر وعادى). تسجيل ونالمواطن حالة )750( محافظات الوطن   

 طلب هوية جمع الشمل. ونالمواطن طلباً  )17( محافظات الوطن   

 موافقة جمع الشمل. ونالمواطن  معاملتان محافظات الوطن   

  .تصحيح معامالت أحوال مدنية  ونالمواطن  معاملة )645(  محافظات الوطن   

 معامالت أخرى. ونالمواطن معاملة )3638( محافظات الوطن   

 إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي. ونالمواطن اً إصدار  )982( محافظات الوطن   

  .مساعدة مالية للجمعيات  الجمعيات  ) جمعية39(  محافظات الوطن   

 .مسجلة تحت التسجيل/ /تسجيل جمعية جديدة الجمعيات اتجمعي) 14( محافظات الوطن   

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية. االجنبية الجمعيات اً ) إعتماد21( مقر الوزارة   

  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات. الجمعيات ) جمعية87( محافظات الوطن  

  ./ لمن يهمه األمرإصدار شهادات خلو سوابق    اً ) إصدار 595(  محافظات الوطن    

 إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية. الجمعيات ) إعتماداً 83(  محافظات الوطن   
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 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

 .قبض فواتير شركة جوال والشركات ون المواطن فاتورة )130( مكاتب البريد  ل) شيك1.635( 

 .قبض فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنت والشركات ون المواطن ) فاتورة136( مكاتب البريد  ل) شيك3.125(

  قبض فواتير شركة زون.  ون المواطن  ) فاتورة6(  مكاتب البريد  ) شيكل125(

 .قبض فواتير شركة الكهرباء والشركاتون المواطن ) فاتورة155( مكاتب البريد  ل) شيك465(

  .فواتير االتصاالت الفلسطينيةقبض   والشركاتالمواطنون   فاتورة )1129(  مكاتب البريد   لشيك )13.395(

 .ربط مع الشبكة الحكومية مؤسسات ) خدمة94( الحاسوب الحكومي  

 .تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها مؤسسات ة) مؤسس2( الحاسوب الحكومي  

 .خدمات هواة الطوابع ونالمواطن ) طابعاً 32( قسم هواة الطوابع  لشيك )922.044(

 خدمات بريد الرسائل. ونالمواطن ) خدمة98348( الرئيسي، البريد عالفر    شيكل )4.550.487(

 .خدمات البريد الحكومي المؤسسات الحكومية ) خدمة4141( الفرز المركزي، البريد  شيكل ) 444.302(

 .خدمات الطرود البريدية مؤسساتالمواطنون و ال ) طرداً 351( مكاتب البريد  شيكل ) 126.854(

 .ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية تجارال ) محالً 28( جميع المحافظات  ) دينار أردني1.375(

  .نقل وتدول البريد الدولي السريعترخيص  تجارال ) شركة2( رام اهللا، نابلس  ) دينار أردني2.000(

  .والالسلكية ةجهزة االتصاالت السلكيأستيراد إترخيص   تجارال  شركة واحدة  رام اهللا   أردني ) دينار1.000(

 .إذاعية ترخيص محطات التجار ) شركات8( رام اهللا والبيرة، جنين، الخليل  دينار أردني) 3.000(

  .تقديم خدمات مضافةترخيص   التجار  شركات) 3(  رام اهللا والبيرة، نابلس   ) شيكل4.728(

 تأجير الصناديق البريدية. المؤسسات والشركات صندوق) 43( مكاتب البريد  ) شيكل5.000(

 ةبرقي) 2486(  مكاتب البريد   لشيك )227(

  قةطابو 

  .برقيات داخلية وبطاقات وكوبونات  ونالمواطن
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

  وزارة الزراعة

في زراعة ال اتمديري    

 المحافظات الشمالية

 مبيداتال شركات  معاملة) 69(

  ونمزارعالو 

وادخال مبيدات من الجانب  مبيدات ومواد نباتية،الموافقة على إستيراد 

)، صوص بياض 2282800الحم عدد (صوص تفقيس بيض خر، اآل

  .صوصاً  )14524( صوص حبش عدد ،صوصاً  )58000عدد (

ذونات إستيراد تشمل ( أسمدة،  منتجات حيوانية، أالموافقة على منح   يةزراعالستيراد اإلشركات   أذناً ) 102(  مقر الوزارة    ل) شيك103.970(

  مواد متفرقة).

اإلدارة العامة لوقاية النبات     ل) شيك495(

  والحجر الزراعي

.دخال مواد إكثار، استيراد مواد نباتيةإموافقة   زراعيةالشركات ال  ) معاملة9(  

 نابلس المختبر المركزي/    ) شيكل935(

  والمركز الوطني للبحوث

).، مياه، مياه رماديةفحص عينات (زيت، تربة، كمبوست  المزارعون  ) عينة54(  

مديريات الزراعة في     شيكل ) 1225(

  المحافظات 

الشركات الزراعية   ) شهادة245(

  المصدرة

.منح شهادات صحة نباتية للمواد الزراعية المصدرة  

.مبيدات زراعية تترخيص محاال  محالت المبيدات  ترخيص واحد  اإلدارة العامة لوقاية النبات       

اإلدارة العامة للخدمات     

  البيطرية

.دويةتصدير، تسجيل األإصدار شهادات صحية لل  الشركات الزراعية   ) شهادة15(  

.خرمن الجانب اآل ) طن تمر حالوي4استيراد (  شركة تمور  واحدة ةمر   ريحاأمديرية زراعة       

عشاب، تمر، تمر مجهول، زيت زيتون، أمنح شهادات ترخيص (   شركات تصدير زراعية  ) ترخيص240(  الوزارةمديريات     ) شيكل1.188(

..........الخ)مرتديال، زعتر ناشف، بطاطا  

.الطاعون، الكالميديا) للمواشيتطعيم الحمى ( المالطية، القالعية،   اً ) مزارع1165(  ) جرعة74314(  مديريات الوزارة      

.ترقيم المواشي  اً ) مزارع415(  ) خدمة15(  مديريات الوزارة       
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

  وزارة العمل

  .تسجيل منشآت محلية على النظام  أصحاب العمل  ةمنشأ )49(  المديريات  

  .باحثين عن عمل ومسجلين على النظامتسجيل   العمال  ) عامالً 2142(  المديريات  

  .توفير فرص عمل  العمال  ) فرصة16(  المديريات  

   .تجديد التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  عن العمل المتعطلون  اً ) تأمين5139(  المديريات  

  .اإلسرائيليتوفير تصاريح عمل من الجانب   العمال  اً تصريح )10515(  المديريات  

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.  العمال  اً ) شخص80(  المديريات  

  تحصيل مبالغ مالية لعمال من الجانب اإلسرائيلي.  العمال    المديريات  شيكل ) 10.591.120(

  .(حقوق عمالية) تحصيل مبالغ من أصحاب العمل  العمال    المديريات  شيكل  )94.097(

  .زيارات تفتيشية للمنشآت المحلية  أصحاب العمل  ) منشأة568(  المديريات  

  زم بشروط السالمة العامة.تمخالفة منشآت لم تل  العمال  تانمخالف  المديريات  

  .تسجيل جمعية تعاونية  تعاونيةالجمعيات ال  جمعية واحدة  المديريات   

  .رشاد والتوجيه التعاونيزيارات ميدانية لإل  الجمعيات التعاونية  زيارة) 89(  الجمعيات التعاونية   

  .تدقيق ميزانية جمعيات تعاونية  جمعيات تعاونيةال  ) جمعية17(  المديريات   

  .تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية  تعاونيةالجمعيات ال  ) إستشارة154(  المديريات   

 .مراجعين بخصوص مراكز التدريب الخاصةبال استق أصحاب مراكز التدريب اً مركز ) 49( مراكز التدريب المهني  

  .تدقيق وتصديق شهادات مراكز خاصة مهنيالتدريب الطالب  اً مركز  )11444( مراكز التدريب المهني   

  .استقبال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصة  أصحاب مراكز التدريب  ) مراكز8(  مقر الوزارة   

  

 

  .تصديق شهادات الخبرة للراغبين فى العمل بالخارج  بالخارج ونالعامل  ) شهادة23( الوزارةمقر   
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  وزارة اإلقتصاد الوطني

  

  

  

 دينار أردني) 48.260(

   

دوائر اإلدارة العامة للملكية 

 الفكرية في المحافظات

  

  طلباً ) 182(

  

  

  

 نو مواطنالشركات و ال

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية: 

  طلبات إيداع عالمات تجارية. .1

  شهادات تسجيل عالمات تجارية. .2 ) شهادة273(

  التجديدات. .3 ) تجديداً 52(

  ).التدوينات (تغير اإلسم، نقل ملكية..... .4  ) مدونة49(

  .طلبات إيداع الرسم والنموذج الصناعي .5 ) طلبات5(

  ل) شيك74.479(

  

 أردني ) دينار5.148(

  أمريكي ردوال )3.660(

   

دوائر اإلدارة العامة للشركات 

  في المحافظات

  

 ) شركة 54(

  

  ونمواطنالشركات و ال

   اإلدارة العامة للشركات:

  .ومحدودة تسجيل شركة عادية عامة

  تسجيل شركة  مساهمة خصوصية.  ) شركة64(

  أجنبية. مساهمة خصوصية  ) شركة2(

  

  

  ) شيكل7.417(

   

دوائر اإلدارة العامة للصناعة 

 في المحافظات

    ) ملفاً 7(

 ونمواطنالشركات و ال

  فتح ملفات مصانع جديدة. .1اإلدارة العامة للصناعة: 

 .مصانع . تجديد ترخيص2  ) ترخيصاً 37(

  . إصدار رخصة تشغيل ألول مرة.3 ) رخص8(

  ).محاجررخصة تشغيل (. إصدار 4  رخص) 3(

    

  

دوائر اإلدارة العامة لحماية 

 المستهلك في المحافظات

 

  ) جولة359(

  

  

  

 ونمواطنالشركات و ال

 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 القيام بجوالت تفتيشية. .1

  زيارة محالت. .2 ) محالً 2732(

  تلقي شكاوى. .3 ) شكوى55(

  إحالة أفراد للقضاء. .4 ) فرداً 9(

  .ضبط كمية من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات .5 اً ) طن204.58(
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  ) شيكل1.445.759(

  

دوائر مديرية المعادن الثمينة  

 (رام اهللا، الخليل، نابلس)

 فحص ودمغ كمية 

 كغم) 11.067.731(

وصاغة المعادن تجار 

 الثمينة

  مديرية المعادن الثمينة:     

 فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم. 

  

 

    

 دوائر اإلدارة العامة للتجارة

 في المحافظات

  

  ) رخصة1339(

  

 ونمواطنالشركات و ال

  اإلدارة العامة للتجارة:

  رخص اإلستيراد. .1

  تحرير كفاالت بنكية. .2 ) كفالة86(

  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية. .3 ) بطاقة46(

  الوكاالت التجارية. .4  تانوكال

  .شهادات المنشأ .5  ) شهادة395(

  وزارة الشؤون اإلجتماعية

  .9/2015لشهر  صرف دفعة البطاقة اإللكترونية  األسر الفقيرة  اً ) فرد57.000(  محافظات الوطن    

  مساعدة األسر الفقيرة التى تتعرض لظروف إقتصادية سيئة.  الفقيرة والمهمشة األسر  ة) أسر 36(  محافظات الوطن  ) شيكل63.500(  

  .المساعدة الطبية لألسر الفقيرة (التأمين الصحي)تقديم   األسر الفقيرة  اً تأمين) 64000(  محافظات الوطن  ) شيكل38.500.000(  

  .التعليم المدرسي المجانيتوفير   األسر الفقيرة  طالباً ) 150000(  محافظات الوطن   ) شيكل40-80(  

الح دار األمل، مراكز االص   

  والتأهيل، المحاكم والنيابة

  .حداثلألتوفير الحماية واإلرشاد   حداثاأل  ) طفالً 84(

      

  الوزارة

  وزارة الداخلية /الوزارة 

  

  انشهادات

  طفالن 

  

  األطفال مجهولي النسب

   :اإلشراف والمتابعة على ملف اإلحتضان

  .ميالدإصدار شهادات  -

  استصدار جوازات سفر ألطفال محتضنين. -

  المتعرضات للعنف واإلساءة واالستغالل.نساء تقديم الحماية ل  نساء ال  ) امرأة 11(  المحافظات الشمالية    

جداد، بيت عمواس، بيت األ    

فيال الرفاة، دار الحنان، بيت 

  فرام، نادي المسنينأ

  .التمريض والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للمسنين  المسنين  ) مسناً 135(
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ية رعاالمن جمعيات خيرية لتقديم خدمات توقيع اتفاقية شراء خدمة   الفئات الضعيفة والمهمشة  اً ومعاق اً ) مسن50(  رام اهللا ، القدس  ) شيكل198.000(  

   .تأهيلالو 

  .مساعدات غذائية من الداخل المحتل  الفئات الضعيفة والمهمشة  ) كغم 607(  محافظات الوطن  ) شيكل22.645(  

  اإلعاقة الحركية . يذو لمنح اإلعفاء الجمركي لمركبات   المعاقون  ) إعفاءً 45(  المحافظات الشمالية    

  .استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها  مهمشةالة و ر فقيالسر األ  ) شكوى32(  مقر الوزارة    

  وزارة التربية والتعليم العالي

  إصدار كشوف عالمات.  طلبة الثانوية والجامعات  ) كشفاً 1450( اإلمتحانات    ) شيكل26.616(

  .شهاداتتصديق   طلبة الجامعات  ) شهادة1.740( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل10.440(

اإلمتحانات، مكاتب التعليم     ) شيكل8.830(

 العالي

 طلبة الثانوية العامة   معاملة) 197(

  والجامعات.

 ،ثائق أخرىبدل فاقد، ، تالف (إمتحان الثانوية العامة، بدل رسوم

  .)شامل إمتحان اإلكمال،

  الخاصة بالمتقدمين للوظائف التعليمية.تجهيز نتائج التوظيف   خرجى الجامعات  اً ) خريج39887(  محافظات الوطن    

  بدء استقبال طلبات القروض في مؤسسات التعليم العالي .  طلبة الجامعات والدبلوم    محافظات الوطن    

ريا، (أندونيسيا، كو  إستكمال إجراءات الترشح للمنح الخارجية في كل من  الطالب    محافظات الوطن    

ة رومانيا، اليابان) ومقاعد الدراس أذربيجان، هنغاريا، الصين، سلوفاكيا،

  ردن.لإلختصاص العالي في الطب والترشح في األ

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

    

 تركيا الجزائر، دبي، ردن،األ

  

 مسابقات) 4(

  

 حفظة القرآن

  اإلدارة العامة للقرآن الكريم :

 تمثيل دولة فلسطين في عدة مسابقات دولية لحفظ القرآن. 

  منح شهادات حفظ أجزاء من القرآن الكريم.   ونالمواطن ) شهادة 197( دوائر العمل النسائي   

  .لألسرى)( منح شهادات تجويد   سجن النقب أسرى ة) شهاد12(   الوزارة  

  

 

  عقد إمتحان التجويد السنوي.  ونالمواطن اً ) مشارك1150( المديريات 
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 ترقوميا، السموع

 

 لجنتان

 

 المساجد

 :العامة للمساجد إلدارةا

 تشكيل لجان رعاية (إشرافية) وٕاعمار للمساجد. 

 جوالت تفتيشية على المساجد.  ونالمواطن ) جولة550( المحافظات الشمالية  

 .الموحد األذانشبكة  وصيانةتوسعة   ونالمواطن ) مهمة صيانة 8(  رام اهللا، سلفيت، بيت لحم  

 

 أردني دينار )5.700(

 سنوي

  

 نابلسرام اهللا، 

 

 انعقود

 

 ونالمواطن

 الوقفية : لألمالكالعامة  اإلدارة

ر جيأبرام عقود تإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل إتسهيل 

 .صحابهاألراضي وقف أ

 .إستصالح أراضي وقف وتشجيرها المواطنون واحد عقد حلحول  سنوي  ) دينار أردني60(

    

 لعمل النسائيالدارة العامة لا

 

 ) امرأة216(

 

 النساء

                                  االدارة العامة للعمل النسائي:

 .شراف على مراكز التحفيظ والتجويد وعقد امتحانات دورية شفويةاإل

  دورات تدريب مهني.عقد  النساء  دورات )4(  دوائر العمل النسائي  

 ). قراءات(تجويد وحفظ وتفسير القرآن وتعليم  عقد دورات في النساء ) امرأة57( دوائر العمل النسائي    

 تنظيم احتفاالت لتكريم حافظات وطالبات تجويد القرآن الكريم  النساء طالبة )1050( حوارة، قصرة، نابلس  

: مبادرة أكفل يتيم، توزيع عيديات على ذوي تنفيذ مبادرات خيرية  كبار السن واالطفال  شخص )66(  دورا الخليل  

  .ياجات الخاصةتاالح

  .ن مختلفةعقد محاضرات خاصة بالنساء بعناوي  النساء  ) امرأة72(  نابلس، قلقيلية، دورا الخليل  

   

 ) دينار أردني292.519(

  

 المحافظات الشمالية

  

 اً ) يتيم1500(

  

 امتاألي

 صندوق الزكاة :

 كفالة أيتام.

  األسر الفقيرة وكفالتهم . ةمساعد  األسر الفقيرة ) أسرة3200(  المحافظات الشمالية  ) دينار أردني 41.368( 

  مساعدة طالب علم.  طالبال  اً ) طالب54(  المحافظات الشمالية  ) دينار أردني13.065( 

  تقديم مساعدات عينية لألسر المستورة.  سر الفقيرةاأل  ) أسرة3800(  الشماليةالمحافظات   ) دينار أردني115.541( 

  الرعاية الطبية للفقراء والمحتاجين في مستشفيات الزكاة.  المرضى الفقراء  مساعدة طبية  مستشفيات لجان الزكاة  ) دينار أردني13.450( 

  .ضاحي لألسر المحتاجةأتوزيع   األسر الفقيرة    المحافظات الشمالية  ) دينار أردني417.235( 
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  محافظات الوطن

  

  اً حاج) 7920(

  

  الحجاج

 االدراة العامة للحج والعمرة:

  .1436م/2015إنجاز موسم الحج لهذا العام 

   

 حياء التراثإمؤسسة 

، ) وثيقة947(

 مخطوطة) 16774و(
 

 مالك عامةأ

 حياء التراث :إمؤسسة 

 .ومخطوطات ترميم وثائق تاريخية

 بالوثائق. موتزويده ستقبال الباحثين وطالب العلمإ ونباحثالو طالب ال اً وباحث اً طالب )84( حياء التراثإمؤسسة   

 وزارة النقل والمواصالت

  بيانات مناخية.تزويد   بحاثاألالجامعات، مراكز   ) خريطة33( رام اهللا    

  .إعداد برنامج تدريبي حول التوعية المرورية للمدارس  طالب المدارس   اً ) برنامج50( محافظات الوطن    

  .انشاء دوار على مفترق المدرسة الثانوية للبنات في بلدة بيت أوال  المواطنون    بيت أوال/ الخليل    

  .ستصدار رخصالقيام بكشف ميداني على عدد من المصالح إل  مواطنونال /شركاتال  ) زيارات كشفية8(  ، جنين، نابلس، الخليلرام اهللا    

  تسجيل وترخيص المركبات الحكومية.  المؤسسات الحكومية  ) مركبة532( النقل الحكومي    

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص المركبات.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل13.337.913(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص رخص السياقة.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل2.112.252(

  إجراء فحوصات نظرية وعملية.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل782.640(

  تجديد ترخيص مدارس السياقة.  مدارس السياقة   مديريات الترخيص    ) شيكل1.560(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلة.  فراداألشركات و ال   مديريات الترخيص    ) شيكل67.799(

  تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.  المركبات العمومية   مديريات الترخيص    ) شيكل1.503.188(

  إذن إستيراد مركبة جديدة.  التجار  مركبة) 180( مقر الوزارة    

  إذن إستيراد مركبة مستعملة.  التجار ) مركبة2900( مقر الوزارة    

  إذن شراء مركبات إسرائيلية.  التجار ) مركبة100( الوزارةمقر     

  فحص مركبات على المعابر.  التجار  اً ) فحص365( معبر (طولكرم، ترقوميا)    

  إذن إستيراد قطع غيار.  التجار ) إذناً 78( مقر الوزارة    
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  وزارة شؤون القدس

مخالفات) لمكاتب  -هدم -(استيطان تحويل ملفات تتعلق بقضايا  أهالي القدس  ) ملفاً 42(  الوزارة    

  المحامين. 

    

  ) شيكل1.486.954(

  ) دوالر72.000(

  

  القدس

  

  ) معاملة107(

  

  أهالي القدس

  دعم صمود المواطنين.

  تعويض هدم.

  خدمات قانونية.

  هندسية. خدمات

  دعم جمعيات

 )قضايا هدم ومخالفات بناء وقضايا استيطانية (تتعلق فيتحويل ملفات   أهالي القدس  اً ملف) 51(  الوزارة    

  للجهات القانونية لدراستها والمتابعة القانونية لها.

  وزارة الصحة

  اإلدخال للمستشفيات.  المواطنون  ) حالة18191(  المستشفيات    

  خدمة عالج الطوارىء.  المواطنون  ) حالة71257(  المستشفيات    

  العمليات الجراحية.  المواطنون  عملية) 4254(  المستشفيات    

  مراجعة العيادات الخارجية.  المواطنون  ) حالة39369(  العيادات الخارجية    

  إجراء عمليات والدة طبيعية وقيصرية.  المواطنون   ) حالة2767(  المستشفيات    

  فحوصات مخبرية.  المواطنون  فحصًا  )312946(  المستشفيات    

  تصوير أشعة وطبقي وتصوير رنيني مغناطيسي.   المواطنون  صورة  )47541(  المستشفيات    

  فحص األدوية ومواد التجميل والمياه واألغذية واألمصال.  المستوردون  ) فحصاً 15275(  مختبر الصحة العامة    

  تحويالت طبية.  المواطنون  ) تحويلة 7775(  شراء الخدمة دائرة  ) شيكل36.669.152(  

تحديث وتطوير المناهج وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير الجودة   الطالب الجدد  ) طالباً 74(  كلية ابن سينا    

  .والبدء في تطبيقها على طالب الدفعة الجديدة
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منح أذن  شراء العقاقير الخطيرة للمستشفيات، والمراكز الطبية الخاصة،   شركات األدوية    اً ) أذن54(      

  وابراء متفرقات )C29( والغير فاعلية، ونموذج ةوالمواد األولي

 مستحضراتو  ،والمواد غير الفاعلة ،وليةالمواد األ منح رخص استيراد  التجار  ) رخصة128(  ةالمحافظات الشمالي    

  ديل.وليس لها ب ةمسجلالواألدوية غير  ،والمستلزمات الطبية ،التجميل

  وزارة الحكم المحلي

  الطلبـات المقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم.  المواطنون  ) طلباً 148(  محافظات الوطن    

  (ميـــاه، كهربــاء). أذونـات األشغــال  المواطنون  ) إذناً 237(  محافظات الوطن    

  ملفات الترخيص (طلبات األبنية التي تم فتحها).  اللهيئات المحلية  ) ملفاً 165(  محافظات الوطن    

  جلسـات اللجنـة االقليميـة التـي تـم عقدها.  اللهيئات المحلية  ) جلسة42(  محافظات الوطن    

  اللجنة االقليميــة.رخــص صـادرة عـن   المواطنون  ) رخصة123(  محافظات الوطن    

  جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية  الهيئات المحلية  ) جولة 133(  محافظات الوطن    

  طلبـات مقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم.  المواطنون  ) طلباً 148(  محافظات الوطن    

  وٕانذارات تم تسليمها.طارات مخالفات وٕاخ  الهيئات المحلية  ) إخطاراً 172(  محافظات الوطن    

  مخالفات محولـة للجهـات التنفيذية والقضائيـة.  الهيئات المحلية  ) مخالفة60(   محافظات الوطن    

  فحص مواقع لتحديد المخطط المكاني.  المواطنون  ) موقعاً 448(  محافظات الوطن    

  عطــاءات المشاريـــع.  الهيئات المحلية  ) عطاءً 23(  محافظات الوطن    

  استـــالم مشاريـــع.  الهيئات المحلية  ) مشروعاً 18(  محافظات الوطن    

  تم التعامل معها ومتابعتها. ىشكاو   المواطنون  ) شكوى324(  محافظات الوطن    

  جوالت التوجية والرقابة على الهيئات المحلية.  الهيئات المحلية  ) جولة61(  محافظات الوطن    

  

  

  تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية.  الهيئات المحلية  ) ترخيصاً 55(  محافظات الوطن  
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  ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية.  المواطنين  ) رخص5(  محافظات الوطن    ) دوالر امريكي2500(

  .متاجر التحف الشرقيةترخيص   التجار  انمتجر   محافظات الوطن    ) دوالر امريكي500(

  استقبال زوار موقع تل السلطان األثري  المواطنين  اً ) زائر 3353(  موقع تل السلطان    ) شيكل30.742(

  استقبال زوار موقع قصر هشام األثري  المواطنين  اً ) زائر 545(  موقع قصر هشام    ) شيكل4.871(

  إعطاء تراخيص للبناء.  المواطنين  اً ) ترخيص573(  المحافظات الشمالية    ) دينار اردني10.750(

  عمل حفريات للتأكد من خلو المناطق من األثار  البلديات  ) حفريات8(  طولكرم، نابلس، جنين    

  عمل جوالت ميدانية للمواقع األثرية  المواقع األثرية  ) جولة53(  المحافظات الشمالية    

  متابعة قضايا في المحاكم  المواقع األثرية  قضايا) 4(  نابلس، بيت لحم    

  اإلحصاء المركزي

  تقديم البيانات اإلحصائية.  المؤسسات  ) معاملة132(  محافظات الوطن    


