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 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                     الشؤون الحكومية                                                                                                              

  مقدمـــــــــــــــــــــة:

خدمات (معلوماتية، اجرائية، تجارية،  الخدمات الحكومية سلسلة من النشاطات والعمليات التي تؤديها الجهات الحكومية بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتقسم هذه الخدمات إلى

خالل إجرائه المعامالت الحكومية ولتتيح له  ينوتعطيها الكم األكبر من جهدها من أجل إيجاد سبل الراحة للمواطنمن أهم الخدمات التي تقدمها الحكومات تلك الخدمات  تعتبراجتماعية)، و 

 ة الوزارات والمؤسساتبكفاءة وفاعلية دون تمييز في كاف ينفلذلك تسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنإمكانية متابعة المعامالت التي تقدم له، 

يصال الخدمة بجودة عالية إ لكترونية، لما لها من أهمية كبرى في توفير الجهد والوقت والمال، و اإلرتقاء بعملية تطوير الحكومة ، والتركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات لإلالحكومية

  الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعات.خالل السنوات الماضية من جهودها لتقديم الحكومة ضاعفت ف للمواطن،

 كما هى موضحة، طالع المستمر على خدمات الوزارات واالرتقاء بهاوذلك بهدف اإلأسبوعيًا بالخدمات المقدمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتكليف الوزارات الخدماتية بتقديم تقريرًا  وعليه

 على النحو التالي:

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة الخدمة مكان تقديم التكاليف اإليرادات

   وزارة العدل

 .معالجة شكاوى نيالمواطن وىاشك) 8( الوزارة  

وجهات ن يالمواطن اً إنذار  )94( الوزارة  

 ختصاص.اإل

 .اإلنذارات العدلية

 .تجديد رخصة الترجمةطلب  المترجم القانوني  لبانط الوزارة  دينار أردني) 100(

 

 

 .طلب جديد للحصول على رخصة الترجمة  المواطنين ) طلبات10( الوزارة 
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 .تصديقات معامالت ووثائق رسمية نيالمواطن معاملة  )2223( الوزارة وأفرعها  

 .طلب تجديد شهادة محكم معتمد من وزارة العدل المحكمين المعتمدين ) طلباً 14( الوزارة  ) دينار أردني420(

 .صدار شهادة عدم محكوميةإ نيالمواطن شهادة )1275( الوزارة وأفرعها  شيكل. )19.125(

  وزارة الخارجية

ن، يالمحام الطالب،  شهادة) 1050( الخليل    ) شيكل2.270.000(

الشركات،  التجار،

األسرى، المؤسسات 

  األهلية

  .شهاداتتصديق 

   ) معاملة1348( نابلس    ) شيكل3.106.000(

  األحوال الشخصية.
  ) معاملة52(  جنين    ) شيكل750.000(

  .الوكاالت  وكالة )2298( رام اهللا    ) شيكل4.248.000(

  وزارة الداخلية

 جواز سفر عادي.  نيالمواطن اً جواز  )7096( محافظات الوطن    

 جواز سفر دبلوماسي وخاص. نيالدبلوماسي اً جواز  )196( محافظات الوطن   

 جواز سفر للمغتربين. نيالمغترب اً جواز  )87( السفارات   

  .مؤقت جواز سفرة واحدة/  نيالمواطن  جوازاً  )54(  السفارات   
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 زواج).-طالق -لمن يهمه األمر -وفاة -إصدار شهادات (ميالد نيالمواطن شهادة )5096( محافظات الوطن   

 .إضافة) –تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد -بطاقة هوية (بالية المواطنين ) هوية26297( محافظات الوطن   

 تسجيل مولود (الداخل والخارج). نيالمواطن اً مولود )6406( محافظات الوطن   

 تسجيل وفاة (متأخر وعادى). نيالمواطن حالة )725( الوطن محافظات   

 طلب هوية جمع الشمل. نيالمواطن طلباً  )16( محافظات الوطن   

 موافقة جمع الشمل. نيالمواطن معاملة )6( محافظات الوطن   

  .تصحيح معامالت أحوال مدنية  نيالمواطن  معاملة )520(  محافظات الوطن   

 معامالت أخرى. نيالمواطن معاملة )1014( محافظات الوطن   

  .تسجيل سكان  المواطنين  ) تسجيالً 44(  محافظات الوطن   

 إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي. نيالمواطن شهادة )1061( محافظات الوطن   

 مسجلة تحت التسجيل/ /تسجيل جمعية جديدة الجمعيات جمعية) 27( محافظات الوطن   

  

  

 

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية. الجمعيات اً إعتماد )55( محافظات الوطن  
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  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات. الجمعيات ) جمعية173( محافظات الوطن  

 .جمعيات أجنبية تسجيل الجمعيات يتانجمع  محافظات الوطن   

  .لمحالت ذهبعدم ممانعة  تجار الذهب  ) مؤسسات6( محافظات الوطن   

  ترخيص كتبة عرائض. كتبة العرائض  اً ) ترخيص77( محافظات الوطن    

 إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية. الجمعيات ) إعتماداً 80(  محافظات الوطن   

  وزارة الحكم المحلي

  

  .الطلبـات المقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم  نيالمواطن  اً طلب (157) محافظات الوطن   

  .أذونـات األشغــال (ميـــاه، كهربــاء)  نيالمواطن  ) أذناً 148( محافظات الوطن    

  .ملفات الترخيص (طلبات األبنية التي تم فتحها)  الهيئات المحلية  ) ملفاً 183( محافظات الوطن    

  .قليميــةالرخــص الصـادرة عـن اللجنة اإل  نيالمواطن  ) رخصة117( محافظات الوطن    

  .جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية  الهيئات المحلية  ) جولة181( محافظات الوطن   

  .المخالفات واإلخطارات واإلنذارات التي تم تسليمها  الهيئات المحلية  ) مخالفة108( محافظات الوطن    

  .المخالفات المحولـة للجهـات التنفيذية والقضائيـة  الهيئات المحلية  ) مخالفة31( محافظات الوطن    
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  فحص مواقع لتحديد المواقع بالنسبة للمخطط المكاني.  المواطنين  ) موقعاً 533( محافظات الوطن    

  .التي تم التعامل معها ومتابعتها ىالشكاو   نيالمواطن  ) شكوى170( محافظات الوطن   

  .جوالت التوجيه والرقابة على الهيئات المحلية  الهيئات المحلية  ) جولة62( محافظات الوطن   

  .تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية  الهيئات المحلية  تراخيص) 7(  غزة رام اهللا، طوباس،   

  :ستالم مشاريـــعإ

  .ةستالم مشروع تأهيل وتعبيد طرق المطينإ بلدية خاراس    محافظة الخليل   

  

 

  .مشروع طرق داخلية ستالمإ بدو الكعابنة    محافظة الخليل  ) دوالر أمريكى200(

  .مشروع تعبيد طرقستالم إ  قصرة    محافظة نابلس  ) دوالر أمريكي200.000( 

  مشروع المجمع.ستالم إ  بورين    محافظة نابلس  ) دوالر أمريكي140.000( 

  طريق كركار.ستالم إ  خربة الطويل    محافظة نابلس   

  مشروع تعبيد طرق داخلية. ستالمإ  واد الفارعة    ريحاأمحافظة   ) شيكل500.000( 

  مشروع حديقة السالم. ستالمإ  بردال    أريحامحافظة   ) دوالر أمريكي90.000( 
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  .مشروع طرق داخلية ستالم إ  بيت تعمر    محافظة بيت لحم  ) دوالر أمريكي50.000( 

  

 

  مشروع تأهيل طرق داخلية.ستالم إ  دير الغصون    محافظة طولكرم  ) دوالر أمريكي570.000(

  .مشروع طرق داخلية ستالمإ  زعترة    محافظة بيت لحم  ) يورو81.000( 

  عطــاءات المشاريـــع:

  فتح عطاء كهرباء.  ترقوميا    محافظة الخليل  ) شيكل465.000( 

  .فتح عطاء تعبيد طرق ريف دورا  انقيطر   محافظة الخليل  ) دوالر أمريكي222.300( 

  .تأهيل طريق واد الرشا_حبلة بلدية حبلة    محافظة قلقيلية  ) دوالر أمريكي118.200( 

  .إنشاء شبكة مياه داخلية مجلس باقة الحطب    محافظة قلقيلية  شيكل )228.500( 

  .إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بلدية عزون    محافظة قلقيلية  شيكل )55.600( 

  .طرق داخلية وتأهيلتعبيد   بيت أمينمجلس     محافظة قلقيلية  أمريكي دوالر )76.800( 

  .نجاز وتشطيب مدرسة قلقيلية األساسيةإ بلدية قلقيلية   محافظة قلقيلية  شيكل )1.564.665( 

  .طرح عطاء طرق طلوزة   محافظة نابلس  أمريكي دوالر )90.000( 
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  إنشاء غرف صفية. مجدل بني فاضل   محافظة نابلس  ) دوالر أمريكي50.000( 

  .شق طريق رئيسي كفر قليل شارع الضاحية/   محافظة نابلس  أمريكي دوالر )200.000( 

  .إعادة طرح عطاء طريق الحديقة  المجلس المشترك نابلس    محافظة نابلس  ) دوالر أمريكي42.000( 

  طرح عطاء تعبيد طرق داخلية.  بلدية أريحا    محافظة أريحا   ) دوالر أمريكي350.000( 

  طرح عطاء تعبيد شارع مسقط.  بلدية أريحا    محافظة أريحا  ) دوالر أمريكي130.000( 

  ستكمال بناء الهيئة.إطرح عطاء   بلدية عقبا    محافظة طوباس  ) شيكل200.000( 

  طرح عطاء طرق تعبيد طرق داخلية.  الجاروشية    محافظة طولكرم  ) شيكل580.000( 

  طرق داخلية.طرح عطاء   نور شمس    محافظة طولكرم  ) دوالر أمريكي170.000( 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 .قبض فواتير شركة جوال ن والشركات يالمواطن ) فاتورة133( مكاتب البريد  ) شيكل164( 

 .قبض فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنت ن والشركات يالمواطن ) فاتورة199( مكاتب البريد  ) شيكل4.615(

   .قبض فواتير شركة جمزو  شركة جمزو   ) فاتورة3(  مكاتب البريد  ) شيكل75(

  قبض فواتير شركة زون.  شركة زون  ) فواتير4(  مكاتب البريد  ) شيكل10(
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 .ربط مع الشبكة الحكومية مؤسسات ) شبكة83( الحاسوب الحكومي  

 .تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها مؤسسات ) مؤسسة15( الحكوميالحاسوب   

 .خدمات هواة الطوابع نيالمواطن ) طابعاً 33( قسم هواة الطوابع  شيكل )240.081(

 خدمات بريد الرسائل. نيالمواطن ) خدمة92342( الرئيسي، البريد عالفر   شيكل )7.681.952(

ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية  تجارال ) محالً 2( اهللارام   ) دينار أردني100(

 .والالسلكية

قسم الطرود البريدية،   ) شيكل181.144(

 مكاتب البريد

ن والمؤسسات يالمواطن ) طرداً 240(

 الحكومية

 .خدمات الطرود البريدية

 بريد دولي سريع.ترخيص نقل وتداول  شركاتال انتشرك رام اهللا  ر أردني) دينا1000(

 .قبض فواتير شركة الكهرباء ن والشركاتيالمواطن ) فاتورة161( مكاتب البريد  ) شيكل483(

 .خدمات البريد الحكومي المؤسسات الحكومية ) خدمة4726( الفرز المركزي، البريد  ) شيكل27.449(

 .تأجير الصناديق البريدية ن والمؤسسات يالمواطن ) صندوقاً 194( مكاتب البريد  ) شيكل23.280 (

 .قبض فواتير اإلتصاالت الفلسطينية المواطنين والشركات  ) فاتورة1393( مكاتب البريد  شيكل )16.325(
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 .معالجة الشكاوى نيالمواطن ) مشكلة75( وحدة الشكاوى  

      الزراعةوزارة 

، طولكرم، القدس، طوباس    شيكل )1.200(

 قلقيلية، أريحا، جنين

شركات  ن/يمزارعال  اُ تصريح) 240(

  زراعية ومشاتل.

زيت  -زيتون -مرتديال –منح تصاريح تصدير(نباتات طبية 

   .أشتال زينة وطبية) -زعتر ناشف -ليمون -تمور -زيتون

منح أذون إستيراد تشمل ( أسمدة، بذور، منتجات حيوانية،   زراعيةال شركاتال  ) أذناً 77( مقر الوزارة    شيكل )29.651(

  ).مواد متفرقةأعالف، مبيدات، 

مديرية زراعة (أريحا، رام     

اهللا، نابلس، جنين، بيت 

دورا، لحم، الخليل، يطا، 

 سلفيت، قلقيلية، طولكرم).

الحم عدد تفقيس ، بيض تمر ) طن5الموافقة على إستيراد (  ينمزارعالو  شركاتال  ) أذناً 64(

 ،)119,500)، صوص بياض عدد (28,045,000(

 صوص حبش عدد )،12.000( عدد صوص الحم

)86,624.(  

مختبر (نابلس المركزي،     شيكل )2.972(

دائرة الموارد والمصادر، 

المركز الوطني، دائرة 

 االنتاج الحيواني).

شركات الن، يالمزارع  ) عينة249(

   .زراعيةال

 تربة، عدة عينات تشمل (زيت زيتون، زيتون، أعالف،فحص 

  .مياه)

  توزيع خاليا طاقة شمسية بالتعاون مع مؤسسة الغد الفلسطينية.  تجمعات بدو الكعابنة  خلية تجمع )20( منطقة الخان األحمر    

 للمواد الزراعية المصدرة. إصدار شهادات صحة نباتية  الشركات الزراعية   ) شهادة240( المحافظات الشمالية    ) شيكل1.200(
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  .رخات تربية السمككسجين لمفجهزة ثانى أكسيد الكربون واألأتسليم   نيالمزارع  أجهزة) 7( قطاع غزة                            

  وزارة العمل

  .تسجيل منشآت محلية على النظام  أصحاب العمل  ةمنشأ )63(  المديريات  

  .الباحثين عن عمل والمسجلين على النظامتسجيل   العمال  الً ) عام12381(  المديريات  

  .توفير فرص عمل  العمال  ) فرصة53(  المديريات  

   .تجديد التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  المتعطلين عن العمل  اً ) تأمين6087(  المديريات  

  .توفير تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي  العمال  اً تصريح )13471(  المديريات  

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.  العمال  اً ) شخص87(  المديريات  

  .تحصيل مبالغ من أصحاب العمل(حقوق عمالية)  العمال    المديريات  شيكل )84.455(

  .تحصيل مبالغ من الجانب اإلسرائيلي (حقوق عمالية)  العمال    المديريات   شيكل )52.792.681(

  القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت المحلية.  أصحاب العمل  ) منشأة548(  المديريات  

 

  زم بشروط السالمة العامة.تمخالفة منشآت لم تل  العمال  ) مخالفة131(  المديريات 

  محلية. ترخيص منشآت  أصحاب العمل  ) منشأة23(  المديريات  
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  .تأسيس نقابات  أعضاء النقابات  واحدة نقابة  المديريات  

  .القيام بزيارات إرشادية للنقابات  النقابات  ) نقابة65(  المديريات  

  بشروط السالمة العامة.زم تمخالفة منشآت لم تل  العمال  ) مخالفة51(  المديريات  

  توفير فرص عمل.  ن عن العمليالمتعطل  ) فرصة عمل53(  المديريات                            

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظات.  العمال  ) تحويلة67(  المديريات  

  أصحاب العمل.تحصيل مبالغ مالية لعمال من   العمال   المديريات  ) شيكل80.855(

  تحصيل مبالغ مالية لعمال من الجانب اإلسرائيلي.  العمال    المديريات  ) شيكل43.301.446(

  تدقيق ميزانية جمعيات تعاونية.  جمعيات تعاونية  ) جمعية35(  المديريات   

  تسجيل جمعيات تعاونية.   جمعيات تعاونية  جمعية واحدة  المديريات   

  .تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية  جمعيات تعاونية  ) إستشارة175(  المديريات   

  العمل بالخارج. يتصديق شهادات الخبرة للراغبين ف  العاملين بالخارج  ) شهادة19( الوزارة   

  

  

 استقبال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصة. أصحاب مراكز التدريب ) مراكز5( مراكز التدريب المهني 
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  وزارة اإلقتصاد الوطني

دوائر مديرية المعادن    ) شيكل1.182.778(

الثمينة (رام اهللا، 

 الخليل، نابلس)

 فحص ودمغ كمية 

 ) كغم8.508.201(

تجار وصاغة المعادن ال

 الثمينة

مديرية المعادن الثمينة:                                    

 .فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم

  

  

  

 ) دينار أردني21.580(

   

دوائر اإلدارة العامة 

للملكية الفكرية في 

 المحافظات

  

  طلباً ) )156(

  

  

  

 نيمواطنالشركات و ال

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية:     

  عالمات تجارية.طلبات إيداع  .1

  شهادات تسجيل عالمات تجارية. .2 ) شهادة67(

  التجديدات. .3 ) تجديداً 30(

  .(تغير اإلسم ، نقل ملكية .....) التدوينات .4 ) مدونة54(

  .يةتسجيل الرسوم والنماذج الصناع .5 اً واحد تسجيالً 

  ) شيكل91.667(

 ) دينار أردني6,199(

  دوالر أمريكي )37.390(

   

دوائر اإلدارة العامة 

في  للشركات

  المحافظات

   ة) شرك51(

) 4) شركة ( 94(

 يةغير ربح

  

  نيمواطنالشركات و ال

 :اإلدارة العامة للشركات

  شركة عادية عامة.تسجيل  .1

  مساهمة خصوصية.شركة تسجيل  .2

  .مساهمة خصوصية أجنبيةشركة تسجيل  .3  ) شركات3(
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  ) شيكل16.715(

   

  

دوائر اإلدارة العامة 

للصناعة في 

 المحافظات

  

  ) ملفاً 26(

  

 نيمواطنالشركات و ال

اإلدارة العامة للصناعة:                                       

  . فتح ملفات مصانع جديدة.1

 ترخيص.. تجديد 2  ) ترخيصاً 58(

  . إصدار رخصة تشغيل ألول مرة.3 ) رخص9(

  . إصدار رخصة تشغيل (كسارات).4 ) رخصة11(

    

  

دوائر اإلدارة العامة 

لحماية المستهلك في 

 المحافظات

 

  ) جولة449(

  

  

  

 نيمواطنالشركات و ال

 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 بجوالت تفتيشية. القيام .1

  زيارة محالت. .2 ) محالً 2946(

  تلقي شكاوى. .3 ) شكوى40(

  إحالة أفراد للقضاء. .4 ) فرداً 27(

  ) طن 213,8(

 

  ضبط كمية من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات .5

  ) شيكل851.079(

)3.305.696.993 (

 دوالر أمريكي

دوائر اإلدارة العامة   

 للتجارة

 في المحافظات

 

  ) رخصة1536(

  

 نيمواطنالشركات و ال

  اإلدارة العامة للتجارة:

  رخص اإلستيراد. .1

  تحرير كفاالت بنكية. .2 ) كفالة54(

  ) بطاقة71(

 

  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية. .3

 وزارة السياحة  

 .ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية نيالمواطن ) رخص4( محافظات الوطن  )  دوالر أمريكي3.150(
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  .ترخيص مكاتب السياحة والسفر  مكاتب السياحة  ) رخص6(  محافظات الوطن   ) دوالر أمريكي3.000(

  .ترخيص األدالء السياحيين  أدالء  صاشخأ) 9(  محافظات الوطن   ) دوالر أمريكي710(

  .متاجر التحف الشرقيةترخيص   التجار  متاجر) 7(  الوطنمحافظات    ) دوالر أمريكي2.900(

  .يات في بعض المواقعر عمل حف  المواقع األثرية  ) مواقع6(  رام اهللا/الخليل طولكرم/   

  .تصنيف الفنادق الفلسطينية  احيةيفنادق سال  اً واحد اً فندق  فندق أبراج الزهراء   

  .إعطاء تراخيص للبناء  نيالمواطن  رخصة) 571(  المحافظات الشمالية   ) دينار أردني9.905(

 قضايا ومحاكم.متابعة  األثار والمواقع األثرية ) قضايا6(  نايلس/قلقيلية/الخليل   

/ بيت لحم /نابلس   

  جنين /طولكرم

  .عمل حفريات  البلديات  ة) حفري14(

ي المواقع األثرية فى   

  المحافظات الشمالية

  .األثرية المواقع جوالت على  المواقع األثرية  جولة )83(

  وزارة الثقافة

محافظات الوطن  ) دوالر أمريكي100.000( 

 والشتات

األداب والفنون والعلوم  يإعداد قانون جوائز دولة فلسطين  ف  األدباء والفنانين  

  .اإلنسانية والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء

نسيب حسين، منار    رام اهللا ) دوالر أمريكي500( 

  المةتهاني سو برهم، 

  .يجائزة نجاتي صدق يتسليم الجوائز للفائزين ف

   

  

  

  

 

مدرسة بيت سيرا 

بزيع دير الثانوية، 

الثانوية للبنات، عين 

 عريك الثانوية

  .تنفيذ ندوات أدبية في المدارس  طالب المدارس  
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طالب المدارس    رام اهللا  

  والجامعات

  تنفيذ أسبوع القراءة مع مؤسسة تامر.

  المبدعين الشباب الخامس. يانعقاد ملتق  المبدعين الشباب   سلفيت ) شيكل10.000( 

ة عاصمة ناطالق الفعاليات الشعبية والرسمية الخاصة بقسنيط      ةنقسنيط   

  .وزياد عمر  م بمشاركة معالي د.2015الثقافة العربية للعام 

  جهاز اإلحصاء المركزي

المؤسسات الحكومية  ) معاملة201( محافظات الوطن  

والخاصة واألهلية 

 والمواطنين

 .تقديم البيانات اإلحصائية

  وزارة الشؤون اإلجتماعية

   .م2015للعام  من المساعدات المالية األولىفعة دصرف ال  سر الفقيرة ألا  أسرة )115951(  محافظات الوطن  شيكل )135.328.692(  

  ) شيكل180.000(  

  

  مساعدة األسر الفقيرة التى تتعرض لظروف إقتصادية سيئة.    ) أسرة226(  محافظات الوطن

 يالمديريات ف    

  المحافظات

) شكوى، 36(

) 6ومعالجة (

  شكاوى

المواطنين ومتابعتها والعمل على إيجاد حلول  استقبال شكاوى  

  لها.

  .التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعية جديدت    ) ألف تأمين88(    ل ك) شي4.400.000(  

  حماية األطفال ضحايا العنف واإلذاء واإلستغالل.  األطفال المعنفين  ) طفالً 35(  المديريات    

    

  

  

وزارة الداخلية، مؤسسة 

  الكريش/ بيت لحم

  السجل المدني. يالنسب فتسجيل األطفال مجهولي   األطفال مجهولي النسب  ) أطفال3(
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والمؤسسات  المديريات،    

الشريكة في شبكات 

  حماية الطفولة

المدرسة  يات حالة لحماية األطفال ودمجهم فعقد مؤتمر   األطفال مجهولي النسب  ) مؤتمر.14(

  واألسر.

  كفالة األطفال األيتام بدعم من الهالل األحمر اإلماراتي.  األطفال األيتام  ) طفالً 1120(  المديريات   أمريكي دوالر) 56.000(  

  هولي النسب بأسر حاضنة.جعمل عالقة ربط ألطفال م  األطفال مجهولي النسب  ) أطفال3(  بيت لحم وزارة الداخلية/    

  اإلعفاء الجمركي لألشخاص ذوى اإلعاقة الحركية.منح  المعاقين  اً ) إعفاء80( المديريات    

الفئات المهمشة     المديريات  شيكل سنوياً  )4.272.000(  

  والضعيفة 

توقيع اتفاقية شراء الخدمة من جمعيات خيرية لتقديم خدمات 

  الرعاية والتأهيل للفئات الضعيفة والمهمشة.

الخيرية، الجمعيات   ) جمعية92(  المديريات  ) شيكل86.400(  

  والمراكز

  .توزيع لحوم معلبة

بيت األجداد/أريحا،     

اإلحسان/ الخليل، بيت 

  لحم

  اً ) مسن42(

  

  

  المسنين 

  .التمريض والرعاية الصحية واإلجتماعية للمسنين

  

  

مراكز اإلصالح     

  والمحاكم النيابية

  جلسات إرشادية ومساعدة قانونية لألحداث.  األحداث  اً ) حدث37(

رام اهللا،  األمل/دار     

 دار رعاية الفتيات/

  بيت جاال

  تقديم خدمات إيوائية ألحداث.  األحداث  اً ) حدث14(

  

  

  

رام اهللا، أريحا، سلفيت،   

  جامعة بيرزيت

 ،معاتطالب الجا  ) ورشات5(

  والمتعاطين

  .عقد ورشات بهدف التوعية والوقاية من المخدرات



17 
 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                     الشؤون الحكومية                                                                                                              

  لخدمةا متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة لتكاليفا اإليرادات

  وزارة التربية والتعليم العالي

  إصدار كشوف عالمات.  طلبة الثانوية والجامعات  ) كشفاً 1624( اإلمتحانات    ) شيكل27.545(

  طوابع تصديق شهادات  طلبة الجامعات  اً ) طابع2815( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل16.890(

اإلمتحانات، مكاتب     ) شيكل19.710(

 التعليم العالي

طلبة الثانوية العامة   ) شهادة188(

  والجامعات.

رسوم (إمتحان الثانوية العامة، إمتحان اإلكمال، ترجمة 

  شهادات، شهادة بدل فاقد، وثائق أخرى، شامل).

  .معادلة الشهادات  طلبة الجامعات  شهادة) 412( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل2.472(

  وثيقة إمتياز.إصدار   طلبة الجامعات  يقة) وث456( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل2.736(

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

    

 قلقيلية، طولكرم ،طوباس

  

 مراكز )3(

  

 المواطنين 

  : العامة للقرآن الكريم اإلدارة

.يدهن الكريم وتجو آافتتاح مراكز تحفيظ القر -1  

  .الكريم القرآنجزاء من أمنح شهادات حفظ  -2  المواطنين شهادة  )384( المحافظات الشمالية  

  .التجويدو حكام التالوة أومنحهم شهادات  ألسرىمتابعة شؤون ا -3  سرى في سجن النقباأل  شهادة )85(  مقر الوزارة  

 

  .حافظي كتاب اهللا تكريم حافظات/-4  حفظة كتاب اهللا حفل تكريم  )2(  قلقيلية ،حلحول 

  .تدريب وتخريج مدرسات /مدرسين في تجويد كتاب اهللا-5  المدرسين والمدرسات  شهادة   )91( بيت لحم ،رام اهللا  

المتميزين من حفظة   حفظة )3( مقر الوزارة لكل حافظ أردني دينار )200( 

  كتاب اهللا

ترشيح حفظة لكتاب اهللا لتمثيل فلسطين في المسابقات -6

  كل من الكويت واألردن. يف الدولية
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  .وعظية هيل نزالء السجون من خالل زياراتأفي ت المساهمة-7  نزالء سجن الظاهرية زيارة واحدة هيل الظاهريةأمركز ت  

   

 

 المحافظات الشمالية

 

 

) دروس8(  

 

 

 جمهور المصلين

اإلرشاد:دارة العامة للوعظ و اإل  

روس خالقية من خالل الداألتعزيز وحدة الشعب ومنظومته -1

.والخطب  

نشرات )5( المحافظات الشمالية   والخطباء األئمة  

 والواعظات

الديني  تنظيم وتوحيد الخطابالحفاظ على وسطية المنهج و -2

.من خالل النشرات والتوجيهات  

.ة وتنظيم صالة الجمعةإقام-3 المواطنين  اً مسجد )1190( المحافظات الشمالية    

برنامج واحد  المحافظات الشمالية  

 ءاإلسراخاص في 

 والمعراج

.وطنيةحياء المناسبات الدينية والإلد البرامج الموحدة إعداد-4 المواطنين  

مشاركين )3( األردن   ئمة وحملة الشهادة األ 

 الشرعية

  .يةللمشاركة في المؤتمرات الدولترشيح خطباء وأئمة -5

   

يةالمحافظات الشمال  

 

ذوناتأ )9(  

 

 المواطنين

العامة للمساجد : اإلدارة  

وٕاعمار المساجد.هلية لمباشرة بناء األللجان  اإلذن -1  

رام اهللا ،نابلس   مساجد )4(  نيالمواطن  .ليهاع لإلشراف األهليةستالم المساجد المنجزة من اللجان إ-2   

حلحول، نابلس،   

يطاطوباس،   

مساجد )6( اإلحتالل.هيل وترميم المساجد المعتدى عليها من تأ-3 المواطنين   

نابلس ،طوباس   مسجد) 2(  ك في التشكي اإلحتاللمن محاوالت  اً حماية المساجد قانوني-4 المواطنين 

.قانونيتها   

جوالت) 5( مقرات البث     .آلذاناجوالت صيانة للحفاظ على جودة واستمرارية شبكة -5 المواطنين 
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ضم محافظة  سلفيت  

كةسلفيت للشب  

.الموحد األذانتوسعة نطاق شبكة -6 المواطنين  

 ،ريحا(النبي موسى)أ  

)راس كركررام اهللا (  

مقام )2( األثرية.رعاية بعض المقامات -7 المقامات /المواطنين   

 

 أردني دينار )650.4(

 سنوي

  

ريحا + رام اهللاأ  

 

) عقود3(  

 

 المواطنين

الوقفية : لألمالكالعامة  اإلدارة  

رام بإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل إتسهيل -1

.صحابهاألراضي وقف أجير أعقود ت  

 أردني دينار) 1000(

 سنوي

واحد عقد الخليل  لية هاألواللجان  تسهيل عمل بعض المؤسسات الوطنية -2 المؤسسات االهلية 

 عقاراتالجيرهم أعقود لتالبرام إوالجمعيات الخيرية من خالل 

  الوقفية.

زيارة )20( المحافظات الشمالية   راضي والعقارات األ 

 الوقفية

.راضي وعقارات الوقفألالزيارات التفقدية -3  

في  مقر دائرة العمل النسائي  

 نابلس ومراكز التحفيظ

ات التابعة له في المحافظ

 الشمالية

سيدة  )600(

 وفتاة

 

 النساء

العامة للعمل النسائي: اإلدارة  

انات متحإشراف على مراكز التحفيظ والتجويد وعقد اإل -1

.دورية شفوية  

 ،لدورا الخلي، قلقيلية  

نابلس ، طولكرم  

 كثرألندوات  )6(

سيدة  )180 (من  

  .وصحية عقد ندوات تثقيفية عامة-2 النساء

 )160( رحلة )2( نابلس  

 سيدة وفتاة

 .حتلةاقصى ومدننا الماألالمسجد  إلىتنظيم رحالت هادفة -3 النساء

  

طالبة )446( نابلس/ جامعة النجاح   مدارسالطالبات   .)إبداعتنظيم حفل تخريج لطالبات مشروع (-4   

ائية/الدائرة النسقلقيلية    سيدة 35  .ةالطبي اإلغاثةتنظيم يوم طبي مجاني بالتعاون مع -5 النساء   
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دائرة العمل  نابلس/  

 النسائي

) سيدات9( طالبات الموظفات و ال 

اتعجاموطلبة ال  

روجكت فوتوغرافي بالتنسيق مع مؤسسة بدورة تصوير -6

.هوب  

   

 المحافظات الجنوبية

  

 طالب غزة

 صندوق الزكاة :

.يةستكمال حملة كاسة حليب لطالب المحافظات الجنوبإ-1  

   

 

يتاماألمؤسسة دار   

  

يتام والحاالت األ

 االجتماعية الصعبة

اسالمية الصناعية :اإلايتام األمؤسسة دار   

ي المجاني كاديمي والمهنالمتكاملة والتعليم األ تقديم الرعاية-1

.لنزالء الدار  

حياء التراثإمؤسسة    ) وثيقة2109(  مالك عامةأ  حياء التراث :إمؤسسة    

.ترميم وثائق تاريخية-1  

حياء التراثإمؤسسة     )31653( 

 مخطوطة
مالك عامةأ .اً معالجة مخطوطات تاريخية الكتروني-2   

  

 

 

 

التراثحياء إمؤسسة   

، القدس( مديرية

 بيت لحم

عقارات ملكية ال إلثباتوقاف بالوثائق األتزويد مديريات -3 أمالك عامة

.الوقفية  

اً ) طالب60( مؤسسة إحياء التراث   إستقبال الباحثين وطالب العلم.-4 طالب المعهد العربي   

اً واحد اً معرض جامعة القدس   .هادفةتنظيم معارض تراثية -5 جامعة القدس   

حياء التراثإمؤسسة    مخطوطة )222(  وقاف الخليلأ  .التعاون مع جهات شريكة لترميم مخطوطاتها-6   

.تغطية تكاليف المساجد من كهرباء وماء- المواطنين  المساجد    

 وزارة النقل والمواصالت

مراكز  طالب الجامعات،  ) خريطة40( رام اهللا    

  األبحاث
  تزويد بيانات مناخية.
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  مراجعة السالمة المرورية لعدد من المفترقات واألماكن.  طالب المدارس  ) زيارات4( نابلس، جنين، رام اهللا    

طولكرم، بيت لحم،     

 نابلس

  .وتدريب فرق السالمة المروريةتنفيذ محاضرات توعية مرورية   طالب المدارس  محاضرة) 2(

تقديم محاضرات علمية عن علم األرصاد الجوية واألجهزة   طالب الجامعات  ) محاضرة168(  نابلس، جنين، الخليل    

  .المستخدمة

  .وترخيصها تسجيل المركبات الحكومية  المؤسسات الحكومية  ) مركبة540( النقل الحكومي    

  .وتجديد رخصها تسجيل وترخيص المركبات  نيالمواطن  ) رخصة21228( الترخيصمديريات     ) شيكل12.978.974(

  .وتجديدها تسجيل وترخيص رخص السياقة  نيالمواطن  ) رخصة14147( مديريات الترخيص    ) شيكل2.083.702(

  إجراء فحوصات نظرية وعملية.  نيالمواطن   المحافظات الشمالية    ) شيكل622.880(

  تجديد ترخيص مدارس السياقة.  مدارس السياقة   المحافظات الشمالية    ) شيكل29.590(

  .وتجديدها تسجيل وترخيص معدات ثقيلة  فراداألشركات و ال   المحافظات الشمالية    ) شيكل122.526(

  تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.  المركبات العمومية   المحافظات الشمالية    ) شيكل1.727.513(

  إذن إستيراد مركبة جديدة.  التجار  مركبة) 1142( مقر الوزارة    

  إذن إستيراد مركبة مستعملة.  التجار ) مركبة680( مقر الوزارة    

  إذن شراء مركبات إسرائيلية.  التجار ) مركبة310( مقر الوزارة    

  فحص مركبات على المعابر.  التجار  اً ) فحص120( (طولكرم، ترقوميا)معبر    

  إذن إستيراد قطع غيار.  التجار ) إذناً 20( مقر الوزارة    

  زيارات تفقدية وتضامنية لمواطنين متضررين من سياسات اإلحتالل.  ينيالمقدس  ) زيارة13(  القدس    

إستصدار وثائق ذات عالقة بتسجيل أراضي وعقارات من قبل   نيالمقدسي    الوزارة    

  لية.يالدوائر اإلسرائ

  مركبات لقطاع غزة.إدخال   التجار ) مركبة100( مقر الوزارة    
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  وزارة شؤون القدس

    

  شيكل )497.805(

  

  القدس

  

  اً ) مقدسي42(

  

  نيالمقدسي

  .دعم صمود المواطنين

  .تعويض هدم

  .خدمات قانونية

  .خدمات هندسية

  .دعم جمعيات

 مخالفات) -هدم -تحويل ملفات تتعلق بقضايا( استيطان  نيالمقدسي  اً ) ملف46(  الوزارة    

   .لمكاتب المحامين

(حق اإلقامة األرنونا، ـ ــــتقديم إستشارات قانونية وفنية تتعلق ب  نيالمقدسي  ) إستشارة33(  الوزارة    

  .بنية المخالفة)األأمالك الغائبين، وٕاجراءات الوقف، و 

  المرأةوزارة 

اإلختصاص تتعلق بقضايا حضانة أطفال  يرفع شكاوى لذو   النساء المطلقات  شكوى )2(  غزة، رام اهللا    

  لألم من أجل حلها قانونيًا.

  تزويد المواطنين بالدراسات واإلحصائيات الخاصة بالمرأة.  المواطنين    محافظات الوطن    

 ةقانون التقاعد المتعلق أحكام لتعديلإعداد أوراق سياساتية   المواطنين    محافظات الوطن    

  بالمرأة.

 ي األحكام المتعلقةسياساتية لتعديل قانون الكوتا ف إعداد أوراق  المواطنين    محافظات الوطن    

  .النقابات المهنيةب

قانون المشاريع الصغيرة  مشروع  لسن إعداد أوراق سياساتية  المواطنين    محافظات الوطن    

  للنساء.


