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 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                     الشؤون الحكومية                                                                                                              

   :مقدمـــــــــــــــــــــة

الخدمات الحكومية سلسلة  هوتعد هذ .اجاتهم المتنوعةتحرص الحكومة على االستمرار في تنفيذ مجموعة من السياسات الخدماتية عبر وزاراتها ومؤسساتها تجاه تعزيز ثقة المواطنين وتلبية الحتي

 ،ماتأهم الخدمات التي تقدمها الحكو وهى من ، وتقسم هذه الخدمات إلى خدمات (معلوماتية، اجرائية، تجارية، اجتماعية)، للمواطنينالجهات الحكومية  قدمهامن النشاطات والعمليات التي ت

ذلك تسعى الحكومة فل، المقدمة لهمإمكانية متابعة المعامالت  مولتتيح له ،المعامالت الحكومية مخالل إجرائه ينٕايجاد سبل الراحة للمواطناالرتقاء بجودتها، وتطويرها، و  جهدها من أجل وتبذل

رتقاء علومات لإل، والتركيز على تطوير تكنولوجيا المالحكومية دون تمييز في كافة الوزارات والمؤسسات ،بكفاءة وفاعلية ينالفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن

ة من جهودها خالل السنوات الماضيالحكومة ضاعفت وقد  يصال الخدمة بجودة عالية للمواطن،إ لكترونية، لما لها من أهمية كبرى في توفير الجهد والوقت والمال، و اإلبعملية تطوير الحكومة 

  .وانعكس بشكل ايجابي على المواطنين مما ساهم في إنجاز أهداف الخدمات، لتقديم الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعات

وقد ، بها ا واالرتقاءواستمرار تطويرهطالع المستمر على خدمات الوزارات االوذلك بهدف ، بالخدمات المقدمة أسبوعي لوزارات الخدماتية بتقديم تقريربتكليف ا اً أصدر مجلس الوزراء قرار  وعليه

 النحو التالي: على تم تزويدنا بها

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 وزارة الخارجية

، الطالب، المحامون  ) معاملة2526( رام اهللا    ) شيكل5.150.000(

التجار، الشركات، 

  المؤسسات األهلية

  .تصديق شهادات

 .األحوال الشخصية

  .الوكاالت

  ) معاملة1700( نابلس    ) شيكل3.818.000(

  شيكل )2.272.000(

  ) شيكل548.000(

  الخليل  

  جنين

 ) معاملة1224(

  معاملة )503(

  وزارة العدل        

 .اإلنذارات العدلية ونالمواطن ) انذاراً 78( الوزارة  

 .تجديد رخصة الترجمةطلب  المترجم القانوني  اً ) طلب15( الوزارة  اً أردني اً دينار ) 750(

 .طلب جديد للحصول على رخصة الترجمة  ونالمواطن انطلب الوزارة  
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 .طلب جديد شهادة محكم معتمد من وزارة العدل ونالمعتمدون المحكم ) طلبات7( الوزارة  دينار أردني )210(

 .معامالت ووثائق رسميةتصديقات  ونالمواطن معاملة  )2934( الوزارة وأفرعها  المبلغ متغير حسب نوع الوثيقة

 .صدار شهادة عدم محكوميةإ ونالمواطن معاملة  )2380( الوزارة وأفرعها  شيكل. )35700(

    وزارة الداخلية

 جواز سفر عادي.  ونالمواطن اً جواز  )27778( محافظات الوطن    

 جواز سفر دبلوماسي وخاص. ونالدبلوماس اً جواز  )98( محافظات الوطن   

 جواز سفر للمغتربين. بونالمغتر  اً جواز  )4516( السفارات   

  .مؤقت واحدة/لمرة  جواز سفر  ونالمواطن  جوازاً  )5594(  السفارات   

 )ةإضاف –تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد -بطاقة هوية (بالية ونالمواطن هوية )32174(  محافظات الوطن   

 (ميالد/ وفاة/ لمن يهمه األمر/ طالق/ زواج).إصدار شهادات  ونالمواطن شهادة )4936( محافظات الوطن   

 تسجيل مولود (الداخل والخارج). ونالمواطن اً مولود )8052( محافظات الوطن   

 تسجيل وفاة (متأخر وعادى). ونالمواطن حالة )740( محافظات الوطن   

 طلب هوية جمع الشمل. ونالمواطن طلباً  )21( محافظات الوطن   

 موافقة جمع الشمل. ونالمواطن ت معامال )3( محافظات الوطن   

  .تصحيح معامالت أحوال مدنية  ونالمواطن  معاملة )607(  محافظات الوطن   

 معامالت أخرى. ونالمواطن معاملة )566( محافظات الوطن   

  .تسجيل سكان  ونالمواطن  ) تسجيالً 26(  محافظات الوطن   

  شهادة خلو سوابق إصدار  ونالمواطن  ) شهادة125(  محافظات الوطن   
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 إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي. ونالمواطن اً إصدار  )1050( محافظات الوطن   

 مسجلة تحت التسجيل/ /تسجيل جمعية جديدة الجمعيات جمعية) 12( محافظات الوطن   

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية. الجمعيات اً ) إعتماد61( محافظات الوطن   

 .التسجيل لجمعيات أجنبية الجمعيات واحدة جمعية  محافظات الوطن   

  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات. الجمعيات ) جمعية172( محافظات الوطن  

  ترخيص كتبة عرائض. كتبة العرائض  واحداً  اً ترخيص محافظات الوطن    

 إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية. الجمعيات ) إعتماداً 123(  الوطن محافظات   

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

 .قبض فواتير شركة جوال والشركات ون المواطن فاتورة )137( مكاتب البريد  ل) شيك1.695( 

 .فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنتقبض  والشركات ون المواطن ) فاتورة175( مكاتب البريد  ل) شيك3.885(

   .قبض فواتير شركة جمزو  شركة جمزو   ) فاتورة4(  مكاتب البريد  ل) شيك10( 

 .قبض فواتير شركة الكهرباء والشركاتون المواطن ) فاتورة145( مكاتب البريد  ل) شيك435(

  .فواتير االتصاالت الفلسطينيةقبض   والشركاتالمواطنون   فاتورة )1262(  مكاتب البريد   لشيك )14.335(

 .ربط مع الشبكة الحكومية مؤسسات ات) شبك8( الحاسوب الحكومي  

 .تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها مؤسسات ات) مؤسس7( الحاسوب الحكومي  

 .خدمات هواة الطوابع ونالمواطن ) طابعاً 27( قسم هواة الطوابع  لشيك )191.592(

 خدمات بريد الرسائل. ونالمواطن ) خدمة101270( الرئيسي، البريد عالفر    لشيك )3.783.565(

 .خدمات البريد الحكومي المؤسسات الحكومية ) خدمة4718( الفرز المركزي، البريد  لشيك ) 300.856(
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قسم الطرود البريدية،   لشيك ) 10.788(

 مكاتب البريد

والمؤسسات ون المواطن ) طرداً 409(

 الحكومية

 .خدمات الطرود البريدية

 ،بيت لحم، نابلس، رام اهللا  اً أردني اً ) دينار 850(

 الخليل، طولكرم

 .ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية تجار ) محالً 17(

  .)wi-fiترخيص إنشاء شبكات السلكية ( تجار )محالت4( رام اهللا، الخليل، جنين  ) دينار أردني1200(

  .والالسلكية مجهزة االتصاالت السلكيو أستيراد إترخيص   تجار  شركات )4(  رام اهللا، نابلس، جنين   أردني ) دينار4000(

 تقديم خدمات القيمة المضافة.ترخيص  تجار ) شركات3( رام اهللا  ) دينار أردني3000(

 ترخيص محطات إذاعية. مؤسسات محطتان سلفيت، بيت لحم  اً أردني اً ) دينار 2350(

 .broad bandترخيص   شركات  واحدة شركة  رام اهللا   اً أردني اً ) دينار 6667(

 .ترخيص محطات تلفزيونية مؤسسات محطة واحدة بيت لحم  اً أردني اً ) دينار 2512(

 .تأجير الصناديق البريدية والمؤسسات ون المواطن ) صندوقاً 78( مكاتب البريد  شيكل) 9600(

  .مبيعات طوابع إسرائيلية  ونالمواطن  ) طابع 3991(  مكاتب البريد   لشيك )11.976(

 .معالجة الشكاوى ونالمواطن ) مشكلة51( وحدة الشكاوى  

  وزارة الزراعة

مديرية زراعة (أريحا، رام     

نابلس، جنين، بيت  اهللا،

سلفيت، ، لحم، الخليل

 .)، طوباسقلقيلية، طولكرم

الحم عدد تفقيس ، بيض ) طن تمر21الموافقة على إستيراد (   ومزارع شركات  معاملة) 74(

صوص حبش  ،)334300)، صوص بياض عدد (1605400(

  ).80024( عدد
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الموافقة على منح اذونات إستيراد تشمل ( أسمدة، ، منتجات   شركات استيراد زراعية  ) أذناً 52(  مقر الوزارة    ل) شيك22431(

  حيوانية، مواد متفرقة).

مديريات الزراعة ( جنين،     ل) شيك495(

ريحا، طولكرم، أالقدس، 

 طوباس، قلقيلية )

تصدير ( فريكة، زيت زيتون، بندورة، زعتر ورق جاف، مرتديال،   شركات زراعية  معاملة )99(

عشاب طبية أصدر حبش، تمور، زيتون، مخلالت، جبنة مغلية، 

  بطاطا، جزر، زعتر ناشف، عسل)

  وزارة العمل

  .تسجيل منشآت محلية على النظام  أصحاب العمل  ةمنشأ )54(  المديريات  

  .الباحثين عن عمل والمسجلين على النظام  العمال  ) عامالً 3442(  المديريات  

  .توفير فرص عمل  العمال  ) فرصة28(  المديريات  

   .تجديد التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  عن العمل المتعطلون  اً ) تأمين10516(  المديريات  

  .توفير تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي  العمال  اً تصريح )15189(  المديريات  

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.  العمال  اً ) شخص72(  المديريات  

  .صابات العمل ضمن المنشآت المزارةإضد  تأمين منشآت  العمال  منشأة )219(  المديريات  

  المشاركة في ترخيص منشأت.  أصحاب العمل  منشأتان  المديريات   

  تحصيل مبالغ مالية لعمال من الجانب اإلسرائيلي.  العمال    المديريات  لشيك ) 13.266.485(

  .تحصيل مبالغ من أصحاب العمل(حقوق عمالية)  العمال    المديريات  لشيك  )203.500(

  القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت المحلية.  أصحاب العمل  ) منشأة264(  المديريات  

  بشروط السالمة العامة.زم تمخالفة منشآت لم تل  العمال  ) مخالفة24(  المديريات  
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  القيام بزيارات إرشادية للنقابات.  أعضاء النقابات  نقابة )46(  اتيالمدير   

  .تأسيس نقابات  أعضاء النقابات  نقابتان  المديريات  

  .تسجيل جمعية  التعاونيةالجمعيات   جمعية واحدة  المديريات  

  .تدقيق ميزانية جمعيات تعاونية  جمعيات تعاونيةال  ) جمعية38(  المديريات   

  .تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية  جمعيات تعاونيةاال  ) إستشارة155(  المديريات   

  خاصة.منح تراخيص مراكز تدريب مهني   مراكز التدريب  ) مركز14(  المهني مراكز التدريب  

  منح شهادة مستوى مهني  مراكز التدريب  ) شهادات3(  مراكز التدريب المهني  

  منح شهادة بدل فاقد  مراكز التدريب  شهادة واحدة  مراكز التدريب المهني  

 .مراجعين بخصوص مراكز التدريب الخاصةبال استق أصحاب مراكز التدريب مركز) 400( مراكز التدريب المهني  

  .تدقيق وتصديق شهادات مراكز خاصة طالب تدريب مهني مركز )910( التدريب المهنيمراكز    

  .تصديق شهادات الخبرة للراغبين فى العمل بالخارج  بالخارج ونالعامل  ) شهادة18( الوزارة   

  وزارة اإلقتصاد الوطني

  

  

  

 شيكل) 146.500(

   

دوائر اإلدارة العامة للملكية 

 الفكرية في المحافظات

  

  طلباً  )167(

  

  

  

 نيشركات ومواطن

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية: 

  طلبات إيداع عالمات تجارية. .1

  شهادات تسجيل عالمات تجارية. .2 ) شهادة38(

  التجديدات. .3 ) تجديداً 68(

  الرسم والنموذج الصناعي .4 ) مدونة11(

 طلبات إيداع براءة اختراع .5 ) طلبات5(
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  ل) شيك92.820(

 اً أردني اً ) دينار 4.667(

  اً أمريكي راً دوال )4.869(

   

دوائر اإلدارة العامة للشركات 

  في المحافظات

  ) شركة 55(
  

  ) شركة 84(
  

 شركتان

  

  ونشركات ومواطن

 اإلدارة العامة للشركات:

  عادية عامة.تسجيل شركة  .1

  تسجيل شركة  مساهمة خصوصية. .2

  مساهمة خصوصية أجنبية. .3

  

  

  ) شيكل7.881(

   

  

دوائر اإلدارة العامة 

 للصناعة في المحافظات

    ) ملفاً 38(

 ونشركات ومواطن

  اإلدارة العامة للصناعة:    

  . فتح ملفات مصانع جديدة.1

 .مصانع . تجديد ترخيص2  ) ترخيصاً 33(

  . إصدار رخصة تشغيل ألول مرة.3 ة) رخص12(

  . إصدار رخصة تشغيل (كسارات).4 واحدة رخصة

    

  

دوائر اإلدارة العامة لحماية 

 المستهلك في المحافظات

 

  ) جولة701(

  

  

  

 ونشركات ومواطن

 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 القيام بجوالت تفتيشية. .1

  محالت.زيارة  .2 ) محالً 5935(

  تلقي شكاوى. .3 ) شكوى139(

  إحالة أفراد للقضاء. .4 ) فرداً 52(
 ) طن فاسدة19.553(

  مستوطنات ومنتجات
 ضبط كمية من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات .5

  
  

  

  ) شيكل911.028(

  

   

دوائر مديرية المعادن الثمينة 

 (رام اهللا، الخليل، نابلس)

  

 فحص ودمغ كمية 

 ) كغم(7.218.599

  

تجار وصاغة المعادن 

 الثمينة

   مديرية المعادن الثمينة:    

 فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم.  
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  ) شيكل820.039(

)1.012.349.212 (

 دوالر أمريكي

    

 للتجارةدوائر اإلدارة العامة 

 في المحافظات

  ) رخصة1939(
  

 ) كفالة80(

 ) بطاقة61(
  

  وكالة واحدة

  

 ونشركات ومواطن

  اإلدارة العامة للتجارة:

  رخص اإلستيراد. .2

  تحرير كفاالت بنكية. .3

  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية. .4

  الوكاالت التجارية. .5  

  واآلثاروزارة السياحة 

 ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية. ونالمواطن رخصة واحدة محافظات الوطن  أمريكي)  دوالر 800(

  ترخيص األدالء السياحيين.  أدالء  شخصان  محافظات الوطن   دوالر أمريكي )240(

  إعطاء تراخيص للبناء.  ونالمواطن  رخصة )621(  المحافظات الشمالية   ) دينار أردني11100(

 قضايا ومحاكم.متابعة  األثار والمواقع األثرية قضايا) 6(  نابلس، الخليل   

 ،طولكرمجنين،  ،نابلس   

  دورا القدس،

  عمل حفريات.  البلديات  حفرية) 11(

  جوالت على المواقع.  المواقع األثرية  جولة )35(  المواقع األثرية    

  وزارة الشؤون اإلجتماعية

  توزيع طرود غذائية تبرع من شركة جوال على األسر الفقيرة.   األسر الفقيرة  ) طرد500(  الخليل  ) شيكل100.000(  

)كغم لحوم 85(  مركز نسوي بيت سوريك    

  ) شوال بطاطا85و(

  .48توزيع طرود غذائية تشمل لحوم وبطاطا تبرع من أراضي   األسر الفقيرة

  التى تتعرض لظروف إقتصادية سيئة. مساعدة األسر الفقيرة  األسر الفقيرة والمهمشة  ) أسر5(  محافظات الوطن  ) شيكل8000(  

  .توزيع طرود غذائية من اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم  األسر الفقيرة  ) طرد9000(  المحافظات الشمالية    

  .ومتابعتها والعمل على إيجاد حلولالمواطنين  ىستقبال شكاو إ  ونالمواطن  ) شكوى43(  المديريات     
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  تجديد التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعية.  األسر الفقيرة  ) تأمين88000(  المديريات  ) شيكل 4.400.000(  

  .الجمعيات الخاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة تسجيل  جمعيات  ) جمعيات 9(   المحافظات الشمالية    

  ترخيص وٕاشراف على دور الحضانات.  الحضانات  ) حضانات10(   المحافظات الشمالية    

  .ضحايا العنف واإلذاء واإلستغالل حماية األطفال  األطفال المعنفين  أطفال) 3(  مركز حماية الطفولة/بيتونيا    

  القيام برحلة ترفيهية لألطفال األيتام .  األطفال األيتام  ) طفل4700(  مالهى مخماس/رام اهللا    

      

الداخلية، مؤسسة وزارة 

  الكريش/ بيت لحم

  

  ) أطفال9(

  

  األطفال مجهولي النسب

  اإلشراف والمتابعة على ملف اإلحتضان 

  .) أطفال6(ل تعديل اإلسم األول

   .) أطفال للحماية والرعاية3تحويل (

  .توقيع اتفاقية شراء خدمة منزلية    المعاقون  اتفاقية واحدة  رام اهللا/سردا  شيكل شهرياً ) 2000(  

أريحا،  بيت األجداد/    

اإلحسان/ الخليل، بيت 

  ، نابلس، جنين، رام اهللالحم

  اً ) مسن51(

   

التمريض والرعاية الصحية واإلجتماعية والتوعية للمسنين   ونالمسن 

  طفال.واأل

  جلسات إرشادية ومساعدة قانونية لألحداث.  األحداث  اً ) حدث43(  مراكز اإلصالح والمحاكم النيابية    

 ،طالب الجامعات    المحافظات الشمالية    

  ونوالمتعاط

  .إحياء اليوم العالمي للوقاية من المخدرات 

  وزارة التربية والتعليم العالي

  إصدار كشوف عالمات.  طلبة الثانوية والجامعات  ) كشفاً 2840( اإلمتحانات    ) شيكل42.600(

  تصديق شهادات  طلبة الجامعات  شهادة) 1.416( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل12.744(

اإلمتحانات، مكاتب التعليم     ) شيكل19.597(

 العالي

 طلبة الثانوية العامة   ) شهادة134(

  والجامعات.

  )(إمتحان الثانوية العامة، بدل فاقد، وثائق أخرى شهادات إصدار

  .الشهاداتمعادلة   طلبة الجامعات  شهادة) 388( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل2.328(
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  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

أريحا، حلحول، يطا،   

سلفيت، نابلس، قلقيلية، 

 طولكرم

  

 مركز) 16(

  

 ونالمواطن

  دارة العامة للقرآن الكريم :اإل

 افتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجويده. 

  منح شهادات حفظ أجزاء من القرآن الكريم.   ونالمواطن ) شهادة 207( مساجد المحافظات الشمالية  

  .منح شهادات تجويد(بدل فاقد)   حفظة كتاب اهللا ) شهادات6(   مساجد المحافظات الشمالية  

ترشيح حفظة لكتاب اهللا لتمثيل فلسطين في المسابقات الدولية    ونالمواطن شخص واحد مقر الوزارة  

  .دبيفى 

   

 المحافظات الشمالية

 

 يندرس

 

 جمهور المصلين

 اإلرشاد:دارة العامة للوعظ و اإل

  .خالقية من خالل الدروساألتعزيز وحدة الشعب ومنظومته 

يوميًا من خالل  المحافظات الشمالية  

 صالة التراويح

 .حياء المناسبات الدينية والوطنيةإلد البرامج الموحدة إعداد  ونالمواطن

 المشاركة في تأهيل نزالء السجون ومراكز اإلصالح. نزالء السجون ) لقاء14( السجون ومراكز اإلصالح  

 االمشاركة في معالجة قضايا المجتمع ومؤسساته من خالل  ونالمواطن  ) لقاءات 10(  إذاعة القرآن الكريم/ نابلس  

  .الوسائل اإلعالمية

  .من خالل نشرات يالحفاظ على وسطية المنهج وتنظيم الخطاب الدين  األئمة والخطباء   ) نشرات8(  المحافظات الشمالية  

   

 المحافظات الشمالية

 

 إذن )11(

 

 ونالمواطن

 العامة للمساجد : إلدارةا

 د.عمار المساجوإ هلية لمباشرة بناء األللجان  اإلذن 

 .عليها لإلشراف األهليةستالم المساجد المنجزة من اللجان إ  ونالمواطن ) مساجد5( رام اهللا ،أريحا  

 .والمقامات هيل وترميم المساجدتأ  ونالمواطن جدينمس ، نابلسرام اهللا  
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   تفتيشية على المساجد. جوالت  ونالمواطن ةجول) 807( الشماليةمساجد المحافظات   

  .تشكيل لجان رعاية (إشرافية) للمساجد  المساجد  ) لجنة14(  رام اهللا، أريحا  

مهمة )  65(  م، بيت لحرام اهللا، سلفيت  

  صيانة

 .الموحد األذانشبكة  وصيانةتوسعة   ونالمواطن

 

 أردني دينار )7.740(

 سنوي

  

 المحافظات الشمالية

 

 دو ) عق8(

 

 ونالمواطن

 الوقفية : لألمالكالعامة  اإلدارة

برام عقود إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل إتسهيل 

 .صحابهاألراضي وقف أجير أت

برام إقامة مرافق عامة من خالل إلالمساهمة مع المجالس المحلية  ونالمواطن عقدان رام اهللا  أردني دينار) 270( 

 .راضي وقف للمجالسأجير أعقود لت

 إبرام عقود تأجير لجزأ من تسويات المساجد بهدف تسهيل حياتهم. األئمة عقدان جنين، نابلس  ) دينار أردني300(

  إبرام عقود تأجير لعقار وقفى للمؤسسات الوطنية .  المؤسسات الوطنية  عقد واحد  نابلس  ) دينار أردني200(

سلفيت، رام ، قلقيلية  

  اهللا،جنين

  تأجير أراضي وقف تنتج زيتون.  ونالمواطن  ) عقود4(

    

مقر دائرة العمل النسائي في 

 نابلس 

 

 امرأة )580(

 

 النساء

شراف على مراكز التحفيظ اإل االدارة العامة للعمل النسائي:

  وتجريبية. والتجويد وعقد امتحانات دورية شفوية

 

  .صحيةعقد ندوات تثقيفية عامة و  النساء ندوات  )3(  ، نابلسدورا الخليل  

، دورا الخليل، نابلس  

 قلقيلية،جنين
   .تنظيم رحالت هادفة الى المسجد االقصى ومدننا المحتلة النساء رحالت  )5(

دورا الخليل(دير العسل   

 ودير سامت)

 مع جهات مختصة. مجاني بالتعاونتنظيم عمل طبي  النساء عمالن
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دوائر العمل النسائي في    

 المحافظات الشمالية 

في(تجويد وحفظ وتفسير القرآن ومحو األمية وتعليم عقد دورات  النساء امرأة) 113(

  لغات عربية ألجنبيات).

 .عقد دورات تدريب مهني  النساء )  دورة17( المحافظات الشمالية  

  .سراء والمعراجاإلتنظيم احتفاالت مركزية بمناسبة    النساء   حتفاالً إ) 11(  المحافظات الشمالية  

  .رشادإ عقد دروس وعظ و   النساء  اً ) درس130(  المحافظات الشمالية  

غذائية وتقديم  عمال الخير تشمل(توزيع طرودأالمشاركة في   ونالمواطن    دورا الخليل، جنين  

  .وجبات إفطار، وتنظيف مساجد)

  .عمل حملة توعية صحية ( من بيت لبيت)  النساء  ) سيدة50(  دورا الخليل، دير سامت  

   

 أردني ) دينار346.646(

  

 المحافظات الشمالية

  

 ) يتيم15000(

  

 امتاألي

 صندوق الزكاة :

 .يتامأ ةكفال

  افتتاح تكية (بيتونيا الخير) لتقديم وجبات غذائية لألسر الفقيرة.  األسر الفقيرة  ) أسرة100(  بيتونيا  ) دينار أردني3400( 

أردني،  ) دينار54.044( 

  ) شيكل10.000(

  سر الفقيرة وكفالتهم .مساعدات األ  ةسر الفقير األ ) أسرة3200(  المحافظات الشمالية

  علم.مساعدة طالب   طالب    المحافظات الشمالية  ) دينار أردني6.492( 

  تقديم مساعدات عينية لألسر المستورة.  سر الفقيرةاأل    المحافظات الشمالية  ) دينار أردني24.763( 

  .الرعاية الطبية للفقراء والمحتاجين في مستشفيات الزكاة  المرضى الفقراء  مساعدة طبية  مستشفيات لجان الزكاة  أردني ) دينار15.948( 

  

 ) دينار أردني25000(

    

  الشمالية المحافظات

  

  اً معتمر ) 5000(

  

  المعتمرون

  

 :االدراة العامة للحج والعمرة

  شراف على رحالت العمرة.اإل

  متابعة شكاوى المعتمرين.  ونالمعتمر   شكوتان  الوزارة   
  .اإلعالن عن أسماء المقبولين للحج لهذا الموسم  ونالمواطن   اً ) تجمع106(  الوزارة   كل حاج/  اً أردني اً ) دينار 70(
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 حياء التراثإمؤسسة 

 

 ) وثيقة1791(

 

 مالك عامةأ

 حياء التراث :إمؤسسة 

 .ترميم وثائق تاريخية

 ًأ.معالجة مخطوطات تاريخية الكتروني مالك عامةأ مخطوطة) 187( حياء التراثإمؤسسة   

  تنظيم وترتيب الوثائق لفهرستها الكترونيًا.  أمالك عامة  ) وثيقة17988(  إحياء التراثمؤسسة   

 .يةملكية العقارات الوقف إلثباتوقاف بالوثائق األتزويد مديريات  أمالك عامة شؤون القدسمديرية  حياء التراثإمؤسسة   

 .الباحثين وطالب العلمستقبال إ ونوباحثطالب  اً وباحث اً طالب )70( حياء التراثإمؤسسة   

   

 ) شيكل274.023(

  

 المساجد

  

  مسجدأ )1970(

 

 

 ونالمواطن

 خرى:أخدمات 

 .تغطية تكاليف المساجد من كهرباء وماء

  .تنظيم حملة شد الرحال إلى المسجد األقصى ونالمواطن    المحافظات الشمالية   

  .خالل شهر رمضانتنظيم عمل إفطارات جماعية  ونالمواطن    المحافظات الشمالية   

  .تنظيم حملة توزيع المصاحف ونالمواطن    المحافظات الشمالية   

 وزارة النقل والمواصالت

طالب الجامعات،   ) خريطة36( رام اهللا    

  بحاثاألمراكز 

  تزويد بيانات مناخية.

  .حملة تدقيق مروري لتقاطعات مرورية قرب مدارس في نابلس  طالب المدارس   ) مدارس3( نابلس    

  .في بلدة عرابةحملة توعية   ونمواطنو  طالب  حملة واحدة  عرابة جنين    

  .كشف ميداني على عدد من المصالح إلستصدار رخص  شركات  كشفاً  )20(  رام اهللا، جنين، الخليل، نابلس    

  تسجيل وترخيص المركبات الحكومية.  المؤسسات الحكومية  ) مركبة563( النقل الحكومي    

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص المركبات.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    شيكل) 13.485.202(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص رخص السياقة.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل2.014.959(
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  إجراء فحوصات نظرية وعملية.  ونالمواطن   الشماليةالمحافظات     ) شيكل911.970(

  تجديد ترخيص مدارس السياقة.  مدارس السياقة   المحافظات الشمالية    ) شيكل4.640(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلة.  شركات وأفراد   المحافظات الشمالية    ) شيكل96,741(

  تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.  المركبات العمومية   المحافظات الشمالية    ) شيكل1.872.676(

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

  إذن إستيراد مركبة مستعملة.  التجار ) مركبة2850( مقر الوزارة    

  إذن شراء مركبات إسرائيلية.  التجار ) مركبة135( مقر الوزارة    

  فحص مركبات على المعابر.  التجار  اً ) فحص277( معبر (طولكرم، ترقوميا)    

  إذن إستيراد قطع غيار.  التجار ) إذناً 82( مقر الوزارة    

  وزارة شؤون القدس

ب مخالفات) لمكات-هدم-تحويل ملفات تتعلق بقضايا( استيطان  أهالي القدس  اً ) ملف52(  الوزارة    

  المحامين. 

    

  ) شيكل1.335.282(

  

  القدس

  

  معاملة) 109(

  

  أهالي القدس

  دعم صمود المواطنين.

  تعويض هدم.

  خدمات قانونية.

  ، دعم جمعيات خدمات هندسية

  دعم جمعيات

  معالجة ملفات هندسية تتعلق بالتنظيم الهيكلي وترخيص األبنية.  أهالي القدس  ) ملف11(  الوزارة    

اإلستشارات القانونية للمقدسيين تتعلق بامالك يهودية في تقديم   أهالي القدس  ات) إستشار 8(  الوزارة    

  منطقة بيت حنينا وشعفاط.

  تالل.اإلح زيارات تفقدية وتضامنية لمواطنين متضررين من سياسات  أهالي القدس    القدس    
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  وزارة الصحة

      المستشفيات  حالة) 17356(  ونمواطنال  .للمستشفياتدخال اإل

      المستشفيات  حالة) 58955(  ونمواطنال  .خدمة عالج الطوارىء

      المستشفيات  ) حالة4033(  ونمواطنال  .العمليات الجراحية

      العيادات الخارجية  ) حالة38575(  ونمواطنال  .مراجعة العيادات الخارجية

      المستشفيات  ) حالة2682(  ونمواطنال  .وقيصرية إجراء عمليات والدة طبيعية

      المستشفيات   فحصاً  )323482(  ونمواطنال  .فحوصات مخبرية

      المستشفيات  )45408(  ونمواطنال  .شعة وطبقي وتصوير رنيني مغناطيسيأتصوير  

      مختبر الصحة العامة  اً فحص) 25990(  ونالمستورد  .مصالاألو  األغذيةو  هفحص األدوية ومواد التجميل والميا

    ) شيكل34.942.474(  دائرة شراء الخدمة   ) تحويلة7184(  ونلمواطنا  .تحويالت طبية

    ) دوالر أمريكي270.000(      سير المحرر األ  العمل على عالج األسير محمد التاج في الهند.

      المحافظات الشمالية     المواطنون  لمكافحة المخدرات. تنظيم مسيرات وفعاليات اليوم العالمي

شراء العقاقير الخطيرة للمستشفيات، والمراكز الطبية  منح أذن 

،  والمواد c29ونموذج  الغير فاعلية،و  األوليه الخاصة، والمواد

  الغير مسجله وليس لها بديل.

        ) أذن123(  شركات األدوية 

  الخدمة  متلقي الخدمة  الخدمات المقدمة  مكان تقديم الخدمة  التكاليف  اإليرادات

عقد ثالث اجتماعات مع المحامين لبحث قضية حارة اليهود   القدسأهالي     الوزارة    

  اليمن في سلواد(بطن الهوى)

القيام يالتحرى عن شركة يونيتد التركية لمحاولتها شراء قطعة   أهالي القدس    الوزارة    

في الشيخ جراح ووقف عملية البيع بالتعاون مع األجهزة  أرض

  األمنية.
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  الخدمة  الخدمةمتلقي   الخدمات المقدمة  مكان تقديم الخدمة  التكاليف  اإليرادات

      المحافظات الشماليه  ة) رخص73(  التجار  منح رخص استيراد لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

      رام اهللا    األطفال   تنفيذ العناية الحثيثة لألطفال في مجمع فلسطين الطبي.

      نابلس    والعاملونالمواطنون   البدء في إنشاء قسم عناية القلب الحثيثة في المستشفى الوطني.

اإلنتهاء من تأهيل قاعات المحاضرات والحاسوب في كلية ابن 

  سينا.

      رام اهللا    المواطنون

  استقطاب وفود طبية متخصصة في جراحة المناظير،

  ووفود متخصصة في مجال أمراض الدم واألورام. 

  جنين    المواطنون

  بيت جاال 

    

  طرح عدة عطاءات تمثلت ب: 

  التوسيع والتأهيل في مستشفى خليل الحكومي -  

  بناء عيادة بيرناال في مديرة صحة القدس. -  

  ترميم وٕاعادة تأهيل قسم العمليات فيى مجمع فلسطين. - 

  تطوير قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا.-  

  توسعة قسم الحروق في مستشفى رفيديا.- 

      المواطنون

  الخليل

  القدس

  رام اهللا

  نابلس

  نابلس

    

  وزارة الحكم المحلي

      محافظات الوطن  اً طلب) 116(  ونمواطنال  .الطلبـات المقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم

      محافظات الوطن  اً أذن) 186(  ونمواطنال  .أذونـات األشغــال (ميـــاه، كهربــاء)

      محافظات الوطن  اً ملف) 162(  لهيئات المحليةال  .ملفات الترخيص (طلبات األبنية التي تم فتحها)

      محافظات الوطن  جلسة) 22(  لهيئات المحليةال  .جلسـات اللجنـة االقليميـة التـي تـم عقدها

      محافظات الوطن  رخصة) 127(  ونلمواطنا  .الرخــص الصـادرة عـن اللجنة االقليميــة
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  الخدمة  متلقي الخدمة  الخدمات المقدمة  مكان تقديم الخدمة  التكاليف  اإليرادات

      محافظات الوطن  جولة)  130(  هيئات المحليةال  جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية

      محافظات الوطن  اً خطار ) إ88(  الهيئات المحلية  .المخالفات واإلخطارات واإلنذارات التي تم تسليمها

      محافظات الوطن  مخالفة) 34(   المحليةالهيئات   .المخالفات المحولـة للجهـات التنفيذية والقضائيـة

      محافظات الوطن  اً موقع) 511(  ونالمواطن  المخطط المكاني.لتحديد  مواقع فحص

      محافظات الوطن  عطاءً ) 22(  الهيئات المحلية  .عطــاءات المشاريـــع

      محافظات الوطن  اً مشروع) 14(  الهيئات المحلية  .استـــالم مشاريـــع

      محافظات الوطن  شكوى)  155(  ونالمواطن  .تم التعامل معها ومتابعتها الشكاوي التي

      محافظات الوطن  جولة) 53(  الهيئات المحلية  .جوالت التوجيه والرقابة على الهيئات المحلية

      محافظات الوطن  اً ترخيص) 30(  الهيئات المحلية  .تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية

  اإلحصاء المركزى

تقديم البيانات  .المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية والمواطنين

 .اإلحصائية

      محافظات الوطن  ) معاملة106(

 


