
 

  

  

  

  

 

 

 

 

  م 2015 لعامأيار  لشهر الخدماتية الوزارات تقرير

  

  األمانة العامة لمجلس الوزراء



1 
 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                     الشؤون الحكومية                                                                                                              

  مقدمـــــــــــــــــــــة:

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

ابعة خالل إجرائه المعامالت الحكومية ولتتيح له إمكانية مت ينوتعطيها الكم األكبر من جهدها من أجل إيجاد سبل الراحة للمواطنمن أهم الخدمات التي تقدمها الحكومات تلك الخدمات  تعتبرو 

، والتركيز الحكومية اتة الوزارات والمؤسسبكفاءة وفاعلية دون تمييز في كاف ينفلذلك تسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنالمعامالت التي تقدم له، 

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

  الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعات.خالل السنوات الماضية من جهودها لتقديم 

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

  النحو التالي:

 

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة تقديم الخدمةمكان  التكاليف اإليرادات

 وزارة الخارجية

الطالب، المحامين،   ) معاملة670( رام اهللا    ) شيكل3.032.000(

التجار، الشركات، 

  المؤسسات األهلية

  تصديق شهادات

 األحوال الشخصية

  الوكاالت

  ) معاملة678( نابلس    ) شيكل3.094.000(

  ) معاملة340(  الخليل    شيكل )1.492.000(

  وزارة العدل

 .معالجة شكاوى نيالمواطن شكوتيين  الوزارة  

 .تجديد رخصة الترجمةطلب  المترجم القانوني ) طلبات7( الوزارة  دينار أردني) 350(

 .طلب جديد للحصول على رخصة الترجمة  نيالمواطن اً ) طلب21( الوزارة  

 .طلب تجديد شهادة محكم معتمد من وزارة العدل نين المعتمديالمحكم طلبين الوزارة  دينار أردني )60(
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 .تصديقات معامالت ووثائق رسمية نيالمواطن معاملة  )3017( الوزارة وأفرعها  

 .صدار شهادة عدم محكوميةإ نيالمواطن معاملة  )2542( الوزارة وأفرعها  شيكل. )38130(

    وزارة الداخلية

 جواز سفر عادي.  نيالمواطن اً جواز  )15738( محافظات الوطن    

 جواز سفر دبلوماسي وخاص. نيالدبلوماسي اً جواز  )437( محافظات الوطن   

 جواز سفر للمغتربين. نيالمغترب اً جواز  )827( السفارات   

  .مؤقت واحدة/لمرة  جواز سفر  نيالمواطن  جوازاً  )245(  السفارات   

 )ةإضاف –تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد -بطاقة هوية (بالية نيالمواطن هوية )28895(  محافظات الوطن   

 إصدار شهادات (ميالد/ وفاة/ لمن يهمه األمر/ طالق/ زواج). نيالمواطن شهادة )5585( محافظات الوطن   

  إصدار شهادة خلو سوابق  المواطنين  ) شهادة109(  محافظات الوطن   

 تسجيل مولود (الداخل والخارج). نيالمواطن اً مولود )7037( محافظات الوطن   

 تسجيل وفاة (متأخر وعادى). نيالمواطن حالة )782( محافظات الوطن   

 طلب هوية جمع الشمل. نيالمواطن طلباً  )18( محافظات الوطن   

 موافقة جمع الشمل. نيالمواطن ت معامال )7( محافظات الوطن   

  .تصحيح معامالت أحوال مدنية  نيالمواطن  معاملة )573(  محافظات الوطن   

 معامالت أخرى. نيالمواطن معاملة )1135( محافظات الوطن   

  .تسجيل سكان  المواطنين  ) تسجيالً 45(  محافظات الوطن   

 إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي. نيالمواطن اً إصدار  )970( محافظات الوطن   
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 مسجلة تحت التسجيل/ /تسجيل جمعية جديدة الجمعيات جمعية) 14( محافظات الوطن   

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية. الجمعيات اً ) إعتماد105( محافظات الوطن   

 .التسجيل لجمعيات أجنبية الجمعيات واحدة جمعية  محافظات الوطن   

  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات. الجمعيات ) جمعية97( محافظات الوطن  

  ترخيص كتبة عرائض. كتبة العرائض  اً ) ترخيص26( محافظات الوطن    

 المالية. إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة الجمعيات ) إعتماداً 84(  محافظات الوطن   

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

 .قبض فواتير شركة جوال ن والشركات يالمواطن فاتورة )125( مكاتب البريد  ) شيكل1.755( 

 .قبض فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنت ن والشركات يالمواطن ) فاتورة146( مكاتب البريد  ) شيكل3.325(

   .قبض فواتير شركة جمزو  شركة جمزو   فاتورة )2(  مكاتب البريد  ) شيكل5(

  .نو قبض فواتير شركة ز   نو شركة ز   ) فواتير5(  مكاتب البريد  يكل) ش12.5(

  .قبض فواتير االتصاالت الفلسطينية  المواطنين والشركات  فاتورة )1202(  مكاتب البريد   شيكل )1431(

 .الحكوميةربط مع الشبكة  مؤسسات ات) شبك8( الحاسوب الحكومي  

 .تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها مؤسسات ) مؤسسة3( الحاسوب الحكومي  

 .خدمات هواة الطوابع نيالمواطن ) طابعاً 41( قسم هواة الطوابع  شيكل )4983(

 خدمات بريد الرسائل. نيالمواطن ) خدمة84259( الرئيسي، البريد عالفر   شيكل )4.648.585(

، نابلس، جنين، رام اهللا  دينار أردني) 925(

 طوباس، الخليل، طولكرم

 .ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية تجار ) محالً 19(
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  .والالسلكية مجهزة االتصاالت السلكيو أستيراد إترخيص   تجار  شركات )3(  رام اهللا، نابلس، جنين   ) دينار3000(

قسم الطرود البريدية،   ) شيكل1621.4(

 مكاتب البريد

ن والمؤسسات يالمواطن ) طرداً 307(

 الحكومية

 .خدمات الطرود البريدية

 ترخيص نقل وتداول بريد دولي سريع. شركات واحدة ةشرك رام اهللا  ) دينار1000(

 .broad bandترخيص   شركات  واحدة شركة  رام اهللا   ) دينار6667(

 .قبض فواتير شركة الكهرباء ن والشركاتيالمواطن ) فاتورة145( مكاتب البريد  ) شيكل435(

 .خدمات البريد الحكومي المؤسسات الحكومية ) خدمة4996( الفرز المركزي، البريد  ) شيكل3861.6(

 .تأجير الصناديق البريدية ن والمؤسسات يالمواطن صندوقاً ) 143( مكاتب البريد  ) شيكل17040(

  خدمات البريد الممتاز الوارد  المواطنين  معاملة )77(  قسم البريد + مكاتب البريد   شيكل  )108(

 .معالجة الشكاوى نيالمواطن ) مشكلة49( وحدة الشكاوى  

  وزارة الزراعة

  .إصدار شهادات صحة نباتية للمواد الزراعية المصدرة  زراعية شركات  شهادة) 287( مديريات الوزارة    شيكل )1435(

 سمدة، بذور، منتجاتأستيراد تشمل ( إالموافقة على منح اذونات   شركات استيراد زراعية  أذناً  )88(  مقر الوزارة    ) شيكل39820(

  حيوانية، مبيدات ومواد متفرقة)

مديرية زراعة (أريحا، رام     

نابلس، جنين، بيت  اهللا،

، سلفيتدورا، لحم، الخليل، 

 قلقيلية، طولكرم).

الحم عدد تفقيس ، بيض ) طن تمر40الموافقة على إستيراد (   ومزارع شركات  معاملة) 73(

 صوص الحم ،)179400)، صوص بياض عدد (1783600(

)، مبيدات ومواد 49144( صوص حبش عدد )،102000(

  .)15(عدد نباتية 
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  ) شتلة.11000(  spsتوزيع أشتال عنب   نيالمزارع  مزارعاً  )80( محافظات الوطن                             

مديريات الزراعة ( جنين،     ) شيكل1.590(

ريحا، طولكرم، أالقدس، 

 طوباس، قلقيلية )

تصدير ( فريكة، زيت زيتون، بندورة، زعتر ورق جاف، مرتديال،   شركات زراعية  معاملة )316(

ة عشاب طبيأصدر حبش، تمور، زيتون، مخلالت، جبنة مغلية، 

  بطاطا، جزر، زعتر ناشف، عسل)

 )150( ــ) لفة ل900( الشمالية المحافظات    

  دونم

 .كيةبالستيك وهياكل بيوت بالستي سقف نتاجإتوزيع مستلزمات   المزارعين

  وزارة العمل

  .تسجيل منشآت محلية على النظام  أصحاب العمل  ةمنشأ )34(  المديريات  

  .الباحثين عن عمل والمسجلين على النظام  العمال  ) عامالً 5795(  المديريات  

  .توفير فرص عمل  العمال  ) فرصة24(  المديريات  

   .تجديد التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  المتعطلين عن العمل  اً ) تأمين11083(  المديريات  

  .توفير تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي  العمال  اً تصريح )14276(  المديريات  

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.  العمال  اً ) شخص67(  المديريات  

  .صابات العمل ضمن المنشآت المزارةإضد  تأمين منشآت  العمال  منشأة )212(  المديريات  

  المشاركة في ترخيص منشأت.  أصحاب العمل  ) منشأة12(  المديريات   

  تحصيل مبالغ مالية لعمال من الجانب اإلسرائيلي.  العمال    المديريات  ) شيكل7.769.934(

  .عمالية)(حقوق  تحصيل مبالغ من أصحاب العمل  العمال    المديريات  شيكل )299.770(

  القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت المحلية.  أصحاب العمل  ) منشأة369(  المديريات  
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  مخالفة منشآت لم تلنزم بشروط السالمة العامة.  العمال  ) مخالفة62(  المديريات  

  .النقابات التي استفادت من الزيارات االرشادية  أعضاء النقابات  نقابة )64(  اتيالمدير   

  .تأسيس نقابات  أعضاء النقابات  واحدة نقابة  المديريات  

  .يةدانية ارشادية وتوجيهالقيام بزيارات مي  الجمعيات التعاونية  زيارة) 100(  المديريات  

  .ميزانية جمعيات تعاونيةتدقيق   جمعيات تعاونية  ) جمعية29(  المديريات   

  .تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية  جمعيات تعاونية  ) إستشارة138(  المديريات   

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

  .تدقيق وتصديق شهادات مراكز خاصة طالب تدريب مهني مركز )322( مراكز التدريب المهني   

  .تصديق شهادات الخبرة للراغبين فى العمل بالخارج  ن بالخارجيالعامل  ) شهادة16( الوزارة   

  وزارة اإلقتصاد الوطني

دوائر مديرية المعادن الثمينة    ) شيكل1.251.604(

 (رام اهللا، الخليل، نابلس)

 فحص ودمغ كمية 

 ) كغم917,3684(

المعادن تجار وصاغة 

 الثمينة

                                    مديرية المعادن الثمينة:    

 .فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم

  

  

  

 ) دينار أردني32.600(

   

دوائر اإلدارة العامة للملكية 

 الفكرية في المحافظات

  

  طلباً  )190(

  

  

  

 نيشركات ومواطن

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية: 

  طلبات إيداع عالمات تجارية. .1

  شهادات تسجيل عالمات تجارية. .2 ) شهادة161(

  التجديدات. .3 ) تجديداً 58(

  .(تغير اإلسم ، نقل ملكية .....) التدوينات .4 ) مدونة117(

  طلبات إيداع براءة اختراع .5 ) طلبات7(
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  ) شيكل74.637(

 ) دينار أردني51.595(

  دوالر أمريكي )5.480(

   

دوائر اإلدارة العامة للشركات 

  في المحافظات

   ) شركة42(

) 6) شركة ( 85(

 يةغير ربح

  

  نيشركات ومواطن

 اإلدارة العامة للشركات:

  تسجيل شركة عادية عامة. .1

  تسجيل شركة  مساهمة خصوصية. .2

  

  

  ) شيكل13.324(

   

  

دوائر اإلدارة العامة 

 للصناعة في المحافظات

  

  ) ملفاً 23(

  

 نيشركات ومواطن

اإلدارة العامة للصناعة:                                     

  . فتح ملفات مصانع جديدة.1

 .مصانع . تجديد ترخيص2  ) ترخيصاً 63(

  مرة.. إصدار رخصة تشغيل ألول 3 ة) رخص17(

  . إصدار رخصة تشغيل (كسارات).4 ) رخصة4(

    

  

دوائر اإلدارة العامة لحماية 

 المستهلك في المحافظات

 

  ) جولة390(

  

  

  

 نيشركات ومواطن

 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 بجوالت تفتيشية. القيام .1

  زيارة محالت. .2 ) محالً 2480(

  تلقي شكاوى. .3 ) شكوى59(

  إحالة أفراد للقضاء. .4 فرداً ) 22(
 ) طن فاسدة249.43(

  ومنتجات مستوطنات
  ضبط كمية من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات .5

  ) شيكل564.471(

)4.462.745.432 (

 دوالر أمريكي

    

 دوائر اإلدارة العامة للتجارة

 في المحافظات

 

  ) رخصة1994(

  

 نيشركات ومواطن

  اإلدارة العامة للتجارة:

  رخص اإلستيراد. .1

  تحرير كفاالت بنكية. .2 ) كفالة86(

  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية. .3 ) بطاقة75(

  الوكاالت التجارية. .4    ) وكالة11(      
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 .ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية نيالمواطن ) رخص9( محافظات الوطن  )  دوالر أمريكي5.950(

  .ترخيص مكاتب السياحة والسفر  مكاتب السياحة  ) رخص6(  محافظات الوطن   ) دوالر أمريكي3.000(

  .ترخيص األدالء السياحيين  أدالء  شخص) 13(  محافظات الوطن   دوالر أمريكي )1120(

  .متاجر التحف الشرقيةترخيص   التجار  متجر) 16(  محافظات الوطن   ) دوالر أمريكي5.700(

  ترخيص الباعة المتجولين.  الباعة  رخصة) 12(  محافظات الوطن   ) دوالر أمريكي2.400(

  .تصنيف الفنادق الفلسطينية  احيةيفنادق س  واحد فندق  بيت لحم   

  .إعطاء تراخيص للبناء  نيالمواطن  رخصة )687(  المحافظات الشمالية   ) دينار أردني12.125(

 قضايا ومحاكم.متابعة  األثار والمواقع األثرية ) قضايا5(  الخليل، دورا، جنين   

  .عمل حفريات  البلديات  ات) حفري10(  نجني ،طولكرم، دورا ،نابلس   

  .جوالت على المواقع  المواقع األثرية  جولة )84(  المواقع األثرية    

  وزارة الثقافة

  ترخيص مراكز ثقافية.  المواطنين  خدمتان رام اهللا أمريكي دوالر )100( 

  .إستالم وأرشفة تقارير مالية  المراكز الثقافية  ) تقرير25( المحافظات الشمالية  

  وزارة الشؤون اإلجتماعية

   .م2015للعام  الغذائيةمن المساعدات  الثانيةفعة دصرف ال  سر الفقيرة ألا  فردأ )143000(  محافظات الوطن  ) دوالر أمريكي8.500000(  

  .م2015صرف دفعة البطاقة االلكترونية للعام   األسر الفقيرة  فرداً ) 57000(  محافظات الوطن    
  مساعدة األسر الفقيرة التى تتعرض لظروف إقتصادية سيئة.  األسر الفقيرة والمهمشة  ) أسرة41(  محافظات الوطن  ) شيكل74.500(  

  .إلنشاء مشاريع تقديم منح مالية لألسر الفقيرة والمهمشة  األسر الفقيرة والمهمشة  ) مشروع360(  محافظات الوطن    

  .ومتابعتها والعمل على إيجاد حلولالمواطنين  ىستقبال شكاو إ    ) شكوى65(  المديريات فى المحافظات    

  .للقضايا اإلجتماعيةتجديد التأمين الصحي   األسر الفقيرة  ) تأمين88000(    ل ك) شي4.400.000(  
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جمعيات  )3(تسجل      

  جمعيات )4(وحل 
  .متابعة الجمعيات الخاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة  جمعيات

  .ضحايا العنف واإلذاء واإلستغالل حماية األطفال  األطفال المعنفين  ) طفل35(  المديريات    

وزارة الداخلية، مؤسسة     

  الكريش/ بيت لحم

  .ال مجهولي النسب فى السجل المدنيتسجيل األطف  األطفال مجهولي النسب  ) أطفال3(

  واألسر.عقد مؤتمرات لحماية األطفال ودمجهم فى المدرسة   األطفال مجهولي النسب  اً ) مؤتمر 14(  حماية الطفل المديريات،    

  كفالة األطفال األيتام بدعم من الهالل األحمر اإلماراتي.  األطفال األيتام  ) طفالً 110(  المديريات  ) دوالر أمريكي3500(  

  هولي النسب بأسر حاضنة.جعمل عالقة ربط ألطفال م  األطفال مجهولي النسب  ) أطفال5(  الوزارة    

  الجمركي لألشخاص ذوى اإلعاقة الحركية. منح اإلعفاء المعاقين  ) إعفاءً 27( المديريات    

الفئات المهمشة   معاملة )24(  المديريات  شهرياً  شيكل )356.000(  

  والضعيفة 

توقيع اتفاقية شراء الخدمة من جمعيات خيرية لتقديم خدمات 

  الرعاية والتأهيل للفئات الضعيفة والمهمشة.

  الحضانةمتابعة ملفات دور   دور الحضانة  ) حضانات 10(      

أريحا،  بيت األجداد/    

  اإلحسان/ الخليل، بيت لحم

  اً ) مسن46(

  طفالً ) 32( 

 للمسنين والتوعية التمريض والرعاية الصحية واإلجتماعية  المسنين 

  .طفالواأل

مراكز اإلصالح والمحاكم     

  النيابية

  جلسات إرشادية ومساعدة قانونية لألحداث.  األحداث  اً ) حدث45(

، أريحا، سلفيت، رام اهللا     

  جامعة بيرزيت

 ،طالب الجامعات  ورشات) 4 (

  والمتعاطين

  .عقد ورشات بهدف التوعية والوقاية من المخدرات

  وزارة التربية والتعليم العالي

  إصدار كشوف عالمات.  طلبة الثانوية والجامعات  ) كشفاً 1941( اإلمتحانات    ) شيكل29.115(

  تصديق شهادات  طلبة الجامعات  شهادة) 2116( العاليمكاتب التعليم     ) شيكل19.044(
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اإلمتحانات، مكاتب التعليم     ) شيكل29.774(

 العالي

 طلبة الثانوية العامة   ) شهادة213(

  والجامعات.

  )فاقد، وثائق أخرىادة بدل شه وية العامة،(إمتحان الثان إصدار

  .معادلة الشهادات  طلبة الجامعات  شهادة) 621( مكاتب التعليم العالي    ) شيكل3.726(

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

  ،قلقيلية ،نابلس ،جنين  

 طولكرم ،رام اهللا 

  

 مراكز )9(

  

 المواطنين 

  دارة العامة للقرآن الكريم :اإل

 .الكريم وتجويدهن آافتتاح مراكز تحفيظ القر  

  .الكريم القرآنجزاء من أمنح شهادات حفظ    المواطنين شهادة  )117( مساجد المحافظات الشمالية  

  .حافظي كتاب اهللا تكريم حافظات/   حفظة كتاب اهللا واحد حفل تكريم   القدس  

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

 ترشيح حفظة لكتاب اهللا لتمثيل فلسطين في المسابقات الدولية   المواطنين أفراد )6( مقر الوزارة  

  فى كل من الكويت واألردن.

   

 المحافظات الشمالية

 

 يندرس

 

 جمهور المصلين

 اإلرشاد:دارة العامة للوعظ و اإل

  .من خالل الدروس خالقيةاألتعزيز وحدة الشعب ومنظومته 

 .حياء المناسبات الدينية والوطنيةإلد البرامج الموحدة إعداد  المواطنين ينبرنامج المحافظات الشمالية  

  .مرات الدوليةترشيح خطباء وأئمة للمشاركة في المؤت  ئمة األ مشاركين )3( فريقياأردن، بينين، األ  

   

 المحافظات الشمالية

 

 ذونأ )15(

 

 المواطنين

 العامة للمساجد : إلدارةا

 د.عمار المساجوإ هلية لمباشرة بناء األللجان  اإلذن 

 .عليها لإلشراف األهليةستالم المساجد المنجزة من اللجان إ  المواطنيين مسجد واحد نابلس + رام اهللا  

 اإلحتالل.هيل وترميم المساجد المعتدى عليها من تأ  المواطنين جدينمس يطا، نابلس، طوباس، حلحول  

 .تفتيشية على المساجد جوالت  المواطنين ةجول) 280( مقرات البث  
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 .الموحد األذانتوسعة نطاق شبكة   المواطنين ) مهمات  10(  رام اهللا، بديا، سلفيت  

 

 أردني دينار )8670(

 سنوي

   

 

 المحافظات الشمالية

  

 

 ) عقد11(

  

 

 المواطنين

 الوقفية : لألمالكالعامة  اإلدارة

برام عقود إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خالل إتسهيل 

 .صحابهاألراضي وقف أجير أت

المجالس المحلية القامة مرافق عامة من خالل المساهمة مع  المواطنينا واحد عقد رام اهللا  دينار) 150( 

 .راضي وقف للمجالسأجير أابرام عقود لت

 .وعقارات الوقف راضيألالزيارات التفقدية  راضي والعقارات األ زيارة )20( المحافظات الشمالية  

  استصالح اراضي وقف وتشجيرها   المواطنين  قطعة أرض  قلقيلية  

مقر دائرة العمل النسائي في   

 نابلس 

 

 امرأة )220(

 

 النساء

   االدارة العامة للعمل النسائي:

شراف على مراكز التحفيظ والتجويد وعقد امتحانات دورية اإل

 .شفوية

، دورا الخليل، قلقيلية  

 نابلس ، طولكرم

  .صحيةعقد ندوات تثقيفية عامة و  النساء ندوات  )6(

   .تنظيم رحالت هادفة الى المسجد االقصى ومدننا المحتلة النساء رحالت  )4( ةالخليل، قلقيلي، دورا نابلس  

 .الطفال روضة العمل النسائيتنظيم حفل تخريج  اطفال ينحتفالإ طولكرم  

  .عقد دورات تحفيظ وتجويد وتعليم قراءات النساء ) دورة20( دائرة العمل النسائي   

 .عقد دورات تدريب مهني  النساء دورة ) 15( الشماليةالمحافظات   

  تنظيم احتفاالت مركزية بمناسبة االسراء والمعراج   النساء   حتفاالً إ) 11(  المحافظات الشمالية  

  عقد دروس وعظ وارشاد  النساء  اً ) درس100(  المحافظات الشمالية  

   

 ) دينار349.647(

  

 المحافظات الشمالية

  

 ) يتيم15000(

  

 األينام

 صندوق الزكاة :

 .يتامأ ةكفال
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  .سر الفقيرة وكفالتهممساعدات األ  ةسر الفقير األ مادية/ وغذائية  المحافظات الشمالية  ) دينار563.360( 

  .الرعاية الطبية للفقراء والمحتاجين في مستشفيات الزكاة  المرضى الفقراء  مساعدة طبية  مستشفيات لجان الزكاة  ) دينار1282( 

  المعتمرين  اً معتمر ) 300(  المعابر والجسر   

  

 :االدراة العامة للحج والعمرة

  .االشراف على رحالت العمرة

  .متابعة شكاوى المعتمرين  المعتمرين  شكوى 12     

  راكز.مالتسجيل للحج في التجمعات السكانية التي ال يوجد بها   المواطنين  مسجالً ) 2768(     

   

 حياء التراثإمؤسسة 

 

 ) وثيقة1855(

 

 مالك عامةأ

 حياء التراث :إمؤسسة 

 .ترميم وثائق تاريخية

 ًأ.معالجة مخطوطات تاريخية الكتروني مالك عامةأ معالجة )12547( حياء التراثإمؤسسة   

 .فيةملكية العقارات الوق إلثباتوقاف بالوثائق األتزويد مديريات  أمالك عامة مديرية بيت لحم حياء التراثإمؤسسة   

 .ستقبال الباحثين وطالب العلمإ-4 وباحثينطالب  وباحث طالب )80( حياء التراثإمؤسسة   

  مسجدأ )1970( المساجد ) شيكل300.000( 

 

 

 المواطنين

 خرى:أخدمات 

 .كهرباء وماء تغطية تكاليف المساجد من

 وزارة النقل والمواصالت

 طالب الجامعات،  ) خريطة32( رام اهللا    

  بحاثاألمراكز 

  تزويد بيانات مناخية.

  .سبوع المرور العربيأمتعلقة في  محاضرات  طالب المدارس   محاضرةعدة  نابلس    

  .حملة توعية على حاجز قلنديا  ، مواطنينطالب  حملة واحدة  حاجز قلنديا    

  .منةآتنفيذ حملة بيئية مرورية   طالب مدرسة الصخرة  حملة واحدة  الخليل -يطا    

، نابلس، جنين، الخليل    

  ريحاأ

تقديم محاضرات علمية عن علم األرصاد الجوية واألجهزة   طالب الجامعات  ) محاضرة248(

  .المستخدمة
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  .كشف ميداني على عدد من المصالح إلستصدار رخص  شركات  كشفاً  )23(  رام اهللا، جنين، الخليل، نابلس    

  .تسجيل وترخيص المركبات الحكومية  المؤسسات الحكومية  ) مركبة680( النقل الحكومي    

  المركبات.تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص   نيالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل13.815.246(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص رخص السياقة.  نيالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل2.086.276(

  إجراء فحوصات نظرية وعملية.  نيالمواطن   المحافظات الشمالية    ) شيكل756.960(

  تجديد ترخيص مدارس السياقة.  مدارس السياقة   المحافظات الشمالية    ) شيكل27.584(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلة.  شركات وأفراد   المحافظات الشمالية    شيكل )116,449(

  تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.  المركبات العمومية   المحافظات الشمالية    ) شيكل1.717.521(

  إذن إستيراد مركبة جديدة.  التجار  مركبة) 200( مقر الوزارة    

  إذن إستيراد مركبة مستعملة.  التجار ) مركبة2100( مقر الوزارة    

  إذن شراء مركبات إسرائيلية.  التجار ) مركبة310( مقر الوزارة    

  فحص مركبات على المعابر.  التجار  اً ) فحص260( معبر (طولكرم، ترقوميا)    

  إذن إستيراد قطع غيار.  التجار ) إذناً 90( مقر الوزارة    

  وزارة شؤون القدس

    

  ألف شيكل )1.373.025(

  

  القدس

  

  معاملة) 94(

  

  نيالمقدسي

  .دعم صمود المواطنين

  .تعويض هدم  

  .خدمات قانونية  

  .خدمات هندسية  

  .دعم جمعيات  

مكاتب ل مخالفات)-هدم-تحويل ملفات تتعلق بقضايا( استيطان  نيالمقدسي  اً ) ملف40(  الوزارة    

   .المحامين
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  وزارة الصحة

      المستشفيات  حالة) 19600(  ينمواطنال  دخال للمستشفيات اإل

      المستشفيات  حالة) 71852(  ينمواطنال  خدمة عالج الطوارىء

      المستشفيات  ) حالة4315(  ينمواطنال  العمليات الجراحية

      العيادات الخارجية  ) حالة43860(  ينمواطنال  مراجعة العيادات الخارجية

      المستشفيات  ) حالة2792(  مواطنينال  طبيعية وقيصريةإجراء عمليات والدة 

شعة وطبقي وتصوير رنيني أتصوير فحوصات مخبرية/ 

  .مغناطيسي

      المستشفيات  فحصاً  )395477(  ينمواطنال

      مختبر الصحة العامة  اً فحص) 23967(  المستوردين  .مصالاألو  األغذيةو  هفحص األدوية ومواد التجميل والميا

    ) شيكل36.524.662(  دائرة شراء الخدمة   ) تحويلة7124(  لمواطنينا  .طبيةتحويالت 

إصدار قرار من قبل وزير الصحة بإعفاء مرضى الثالسيميا 

  والهيموفيليا من الرسوم المالية.

مرضى الثالسيميا 

  والهيموفيليا

      محافظات الوطن  

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة الخدمةمكان تقديم  التكاليف اإليرادات

 ) إستشارة21(  الوزارة    

  ومعالجة

ونا، (حق اإلقامة األرنــــــ تقديم إستشارات قانونية وفنية تتعلق ب  نيالمقدسي

  .بنية المخالفة)األأمالك الغائبين، وٕاجراءات الوقف، و 

أراضي وعقارات من قبل ستصدار وثائق ذات عالقة بتسجيل إ  نيالمقدسي    الوزارة    

  لية.يالدوائر اإلسرائ

زيارات تفقدية وتضامنية لمواطنين متضررين من سياسات   ينيالمقدس    القدس    

  اإلحتالل.

  

  

التصدي لمحاولة االستيالء على أراضي الحسبة من خالل   المقدسيين    ) دونم18ارض الحسبة(  

  تسيجها وتنظيفها وغقامة موقف باصات
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      محافظات الوطن    المواطنين   إطالق برنامج الحوكمه الرشيده لألدوية.

الموافقة على شراء العقاقير الخطيرة للمستشفيات، والمراكز 

الغير فاعلية،واستيراد مستحضرات  الطبية الخاصة، والمواد

  .التجميل

شركات األدوية 

  والتجميل

        ) أذن130(

      قلقيلية    المواطنين  بالط جدران مستشفى نزال.اإلنتهاء من 

توريد مصعد للمستشفى الوطنى والعمل على ترميم المرافق 

  والغرف الخاصة باألطباء والممرضين.

      نابلس    المواطنين والعاملين

      القدس    المواطنين  إعادة تأهيل وصيانة مديرية صحة القدس.

    ) شيكل511000(  بيت جاال    المواطنين  إعادة تأهيل وتوسعة قسم الكلية.

بناء محطة األوكسجين وٕاعادة تأهيل قسم الغسيل والعيادات 

  الخارجية والممرات والجدران.

      جنين    المواطنين

      الخليل    المواطنين  وصيانة مركز الـأمراض المزمنة.إعادة تأهيل 

      سلفيت    المواطنين  بناء مركز صحي بديا

متخصصة لجراحة العظام وجراحة الوجه  استقطاب وفود طبية

  والفكين للعمل في المستشفيات

رفيديا، درويش نزال، مجمع     المواطنين

  فلسطين الطبي

    

  وزارة الحكم المحلي

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

      محافظات الوطن  اً أذن) 111(  ينمواطن  .أذونـات األشغــال (ميـــاه، كهربــاء)

      محافظات الوطن  اً ملف) 182(  للهيئات المحلية   .ملفات الترخيص (طلبات األبنية التي تم فتحها)
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  اإليرادات  التكاليف  مكان تقديم الخدمة الخدمات المقدمة متلقي الخدمة   الخدمة

      محافظات الوطن  جلسة) 11(  للهيئات المحلية   .جلسـات اللجنـة االقليميـة التـي تـم عقدها

      محافظات الوطن  رخصة) 103(  لمواطنينا  .الرخــص الصـادرة عـن اللجنة االقليميــة

      محافظات الوطن  جولة)  107(  للهيئات المحلية  جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية

      محافظات الوطن  اً خطار ) إ119(  الهيئات المحلية  .تسليمهاالمخالفات واإلخطارات واإلنذارات التي تم 

      محافظات الوطن  مخالفة) 45(   الهيئات المحلية  .المخالفات المحولـة للجهـات التنفيذية والقضائيـة

      محافظات الوطن  اً موقع) 348(  المواطنين  المخطط المكاني.لتحديد  مواقع فحص

      محافظات الوطن  عطاءً ) 19(  المحليةالهيئات   .عطــاءات المشاريـــع

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

      محافظات الوطن  شكوى)  126(  المواطنين  .الشكاوي التي تم التعامل معها ومتابعتها

      محافظات الوطن  جولة) 30(  الهيئات المحلية  .جوالت التوجيه والرقابة على الهيئات المحلية

      الخليل، رام اهللا والبيرة  اً ترخيص) 30(  الهيئات المحلية  .تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية

  اإلحصاء المركزى

تقديم البيانات  .المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية والمواطنين

 .اإلحصائية

      محافظات الوطن  ) معاملة160(

 


