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 : مقدمـــــــــــــــــــــة
تحرص الحكومة على االستمرار في تنفيذ مجموعة من السياسات الخدماتية عبر وزاراتها ومؤسساتها تجاه تعزيز ثقة المواطنين وتلبية 

وتتضمن هذه الخدمات الحكومية مجموعة من النشاطات والعمليات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين،  .الحتياجاتهم المتنوعة
وتقسم هذه الخدمات إلى خدمات (معلوماتية، اجرائية، تجارية، اجتماعية)، وهى من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومات، وتبذل جهدها 

جاد سبل الراحة للمواطنين خالل إجرائهم المعامالت الحكومية، ولتتيح لهم إمكانية متابعة من أجل اإلرتقاء بجودتها، وتطويرها، وٕاي
اءة وفاعلية في بكف للمواطنينالمعامالت المقدمة لهم، فلذلك تسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة 

ة، كيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات لإلرتقاء بعملية تطوير الحكومة اإللكترونيكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية دون تمييز، والتر 
لما لها من أهمية كبرى في توفير الجهد والوقت والمال، وٕايصال الخدمة بجودة عالية للمواطن، وقد ضاعفت الحكومة خالل السنوات 

مما ساهم في إنجاز أهداف الخدمات، وانعكس بشكل ايجابي الماضية من جهودها لتقديم الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعات 
بتكليف الوزارات الخدماتية بتقديم تقرير أسبوعي بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف  اً وعليه أصدر مجلس الوزراء قرار  على المواطنين.

 ا على النحو التالي:االطالع المستمر على خدمات الوزارات واستمرار تطويرها واإلرتقاء بها، وقد تم تزويدنا به
  

  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   الخدمات عدد   الخدمة
  الخارجيةوزارة 

  تصديق شهادات.
 األحوال الشخصية.

  الوكاالت

  شيقل) 7.972.000(    رام اهللا  شهادة (3993)
  شيقل) 5.614.000(    نابلس  شهادة) 2473(
  شيقل) 3.818.000(    الخليل  شهادة )2243(
  شيقل) 564.000(    جنين  شهادة )347(

  وزارة العدل
  دينار أردني) 600(    الوزارة  طلباً  )12( تجديد رخصة الترجمة.

      الوزارة  رخصة واحدة  .لحصول على رخصة الترجمةا
  شيقل) 56.580(    الوزارة  معاملة) 2829( .تصديقات معامالت ووثائق رسمية

  شيقل) 33.600(    الوزارة  شهادة) 2240( .إصدار شهادة عدم محكومية
  وزارة الداخلية

      الوطن محافظات  جوازاً ) 19846( جواز سفر عادي.
      الوزارة   جوازاً ) 106(  .جواز سفر دبلوماسي
      السفارات  جوازاً ) 1941( جواز سفر للمغتربين.

      السفارات  جوازاً ) 1804(  جواز سفر لمرة واحدة/ مؤقت/ الخاص/ قصر.
هوية (بالية/ ملحق بدل فاقد/ تغيير بطاقة 

 عنوان/ إضافة).
      محافظات الوطن  بطاقة) 35154(

إصدار شهادات (ميالد/ وفاة/ لمن يهمه األمر/ 
 طالق/ زواج).

      محافظات الوطن  شهادة) 8718(

      محافظات الوطن  معاملة) 10128( تسجيل مولود (الداخل والخارج).
      محافظات الوطن  ) معاملة 950( تسجيل وفاة (متأخر وعادى).
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
      محافظات الوطن  ) طلباً 57( طلب هوية جمع الشمل.

      محافظات الوطن  موافقتان موافقة جمع الشمل.
      محافظات الوطن  ) معاملة1022(  تصحيح معامالت أحوال مدنية.

      محافظات الوطن  ) معاملة3218( معامالت أخرى.
      محافظات الوطن  ) تسجيالً  60(  ملخص تسجيل السكان.

      محافظات الوطن  نامعاملت  عدم ممانعة محالت الذهب.
      محافظات الوطن  ) معاملة2021( إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي.

      محافظات الوطن  ) جمعية12( تسجيل جمعية جديدة/ تحت التسجيل/ مسجلة.
      الوزارة  ) إعتماداً 29( إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية.

      الوزارة  معاملة واحدة .التسجيل لجمعيات أجنبية
      الوزارة  ) تدقيقاً 86(  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات.

      محافظات الوطن  ) شهادة410(  شهادة خلو سوابق.
      محافظات الوطن  إعتماداً ) 85( إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية.

  وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  شيقل) 147(    مكاتب البريد  ) فاتورة119( .قبض فواتير شركة جوال

  شيقل) 389(    مكاتب البريد  ) فاتورة172( .قبض فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنت
  شيقل) 15(    مكاتب البريد  ) فواتير6(  قبض فواتير شركة زون.

  شيقل) 435(    مكاتب البريد  ) فاتورة145( .قبض فواتير شركة الكهرباء
  شيقل) 1399(    مكاتب البريد  ) معاملة1221(  قبض فواتير االتصاالت الفلسطينية.

  شيقل) 2.5(    مكاتب البريد  معاملة واحدة  قبض فواتير شركة جمزو.

      الحاسوب الحكومي  ) معاملة52( ربط مع الشبكة الحكومية.
      الحاسوب الحكومي  ) مؤسسات4( .تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها

  شيقل) 2.141.931(    قسم هواة الطوابع  ) خدمة47( .خدمات هواة الطوابع
الفرع الرئيسي، مكاتب   ) خدمة78915( خدمات بريد الرسائل.

  البريد
  شيقل) 5.192.863(  

الفرع المركزي، مكاتب   ) خدمة3210( .خدمات البريد الحكومي
  البريد

  شيقل) 211.676(  

 Kقسم الطرود البريدية  ) خدمة359( .خدمات الطرود البريدية
  مكاتب البريد

  شيقل) 489.336(  

ترخيص اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية 
 .والالسلكية

) 21ن، (اشركت
  محالً 

  ) دينار أردني1.150(    محافظات الوطن

  ) دينار أردني1.438(    رام اهللا  شركة واحدة  مايكروية.ترخيص وصالت 
  ) دينار أردني1000(    رام اهللا  محل واحد  ترخيص إستيراد أجهزة إتصاالت.
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
  أردني) دينار 1000(    رام اهللا  شركة واحدة ترخيص نقل وتداول البريد الدولي السريع.

  ) دينار أردني1000(    رام اهللا  شركة واحدة ترخيص تقديم خدمات مضافة.
  شيقل) 117.84(    مكاتب البريد  ) معاملة38(  برقيات داخلية وبطاقات وكوبونات.

  شيقل) 6.500(    مكاتب البريد  ) معاملة50( تأجير الصناديق البريدية.
  شيقل) 3.672(    مكاتب البريد  معاملة واحدة  مساحة دعاية وٕاعالن.

      وحدة الشكاوى  ) شكوى36( .معالجة الشكاوى
  وزارة الزراعة

) صوص حبش، 61524الموافقة على إستيراد (
) 129000) بيض تفقيس، (2525100(

من  ) صوص الحم58000صوص بياض، (
  الجانب اإلسرائيلي.

      محافظات الوطن  ) حالة86(

من ) طن تمر حالوي 4الموافقة على إستيراد (
  الجانب اإلسرائيلي.

  حالة واحدة
  

      مديرية أريحا

الحصول على الموافقة من الجانب اإلسرائيلي 
  إلستيراد وٕادخال مبيدات ومواد نباتية.

      الوزارة  ) حالة26(

منح أذونات إستيراد تشمل ( أسمدة،  منتجات 
  حيوانية، بذور، مبيدات، مواد متفرقة).

  شيقل) 46.190(      ) أذناً 65(

      طوباس، نابلس، أريحا    .)SPS( ) ألف شتلة عنب صنف25توزيع (
) ألف كيس كمبوست على مزارعي 165توزيع (

  الخضار المتضررين من الصقيع.
) 280.000(  محافظات الوطن  

  دوالر أمريكي
  

) طن أعالف، خضاضات، مقص 50توزيع (
صوف كهربائي على المزارعين المهددين 

  بالترحيل. 

      يطا  ) تجمعات3(

تصدير (أعشاب، تمور، تمر مجهول، زيت 
  .زيتون، مرتديال مشكلة، زعتر ناشف)

مديرية ( أريحا، طولكرم،   ) حالة31(
  )قلقيلية، نابلس

  شيقل) 155(  

) جرعة 41335تحصين األغنام واألبقار بـــــــ (
ضد حمى القالع، المالطية، الجدري، الكالميديا، 

) جرعة ضد 6050وتحصين األغنام بــــــ (
  الطاعون.

      المحافظات الشمالية  ) تجمعاً 1188(

      الوزارة  ) حاالت3( تنسيق تصدير أشتاًال إلى األردن.
  شيقل) 160(    الوزارة  ) شهادات8( إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير.

فحص عينات (زيت، تربة، أعالف، مياه، مياه 
 رمادية).

  شيقل) 768(    المختبر المركز/ نابلس  ) عينة38(
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  شهادةلكل  شيقل) 5(    المديريات  ) شهادة284( إصدار شهادات صحية للمواد الزراعية المصدرة.

كشف صحي على مزارع الدواجن والفقاسات 
 ومزارع األمهات.

      الوزارة  ) حاالت8(

  وزارة العمل
      المديريات ) معاملة51( تسجيل المنشآت المحلية على النظام. 

        ) زيارة19( زيارة دورية للمنشآت المحلية. 
      المديريات ) حالة2606( تسجيل باحثين عن عمل على النظام.

تنفيذ فرص عمل معروضة من خالل مكتب 
 العمل.

 ) فرص3(
      المديريات

المجاني التأمين الصحي من مستفيدين جدد 
 للمتعطلين.

 ) حالة5458(
      المديريات

      المديريات ) تصريحاً 15749( من الجانب االسرائيلي.صادرة م تصاريح يتسل
      المديريات ) حالة66(  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة.

      المديريات ) زيارة257(  زيارات تفتيشية. 
      المديريات زيارة )28238( زيارة منشآت تنطبق عليها أحكام القانون.

      المديريات ) منشأة12( المنشآت. من المشاركة في ترخيص عدد
      المديريات ) مخالفة35( مخالفة منشآت.

      المديريات ) إستشارة276( تقديم استشارات قانونية شفوية.
      المديريات ) ورشة336( تنظيم ورش عمل خاصة بالتوعية واالرشاد.  

      المديريات ) زيارة49( إرشادية لعدد النقابات.زيارات 
      المديريات نقابة واحدة تأسيس نقابات.

 شيقل) 4.040.571(   المديريات  تحصيل حقوق عمالية من أصحاب العمل.
 شيقل) 9.156.528(   المديريات    تحصيل حقوق عمالية من الجانب االسرائيلي.

      المديريات  ) جمعية783(  تسجيل جمعيات تعاونية.
      المديريات ) ميزانية22( تدقيق ميزانية جمعيات .

     الجمعيات التعاونية  ) زيارة92( زيارات ميدانية لإلرشاد والتوجيه التعاوني.
       ) استشارة151(  تقديم استشارات للجمعيات التعاونية.

     المهنيمراكز التدريب   ) شهادة1464(  مراكز خاصة. لتدقيق وتصديق شهادات 
     مراكز التدريب المهني  ) زيارات3(  تنظيم زيارات ميدانية اشرافية على الدورات.

     مركز الوزارة  ) طلبات7(  .ال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصةاستقب
تصديق شهادات الخبرة للراغبين في العمل 

  ) شهادة17(  بالخارج.
     مركز الوزارة
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
  وزارة اإلقتصاد الوطني

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية: 
  طلبات إيداع عالمات تجارية.

    ) طلباً 194(
  

  المحافظات الشمالية

    
  
دينار ) 42.870(

  أردني
    ) شهادة286(  شهادات تسجيل عالمات تجارية.

    ) تجديداً 34(  التجديدات.
    ) مدونة49(  التدوينات (تغير اإلسم، نقل ملكية.....)
    ) طلبات5(  طلبات إيداع الرسم والنموذج الصناعي.

  اإلدارة العامة للشركات: 
  تسجيل شركة عادية عامة.

    ) شركة42(
  

  المحافظات الشمالية

  شيقل) 79.776(  

  دينار أردني) 9.010(    ) شركة89(  مساهمة خصوصية.تسجيل شركة 
  دوالر أمريكي) 4.730(    شركة واحدة  مساهمة خصوصية أجنبية.

  اإلدارة العامة للصناعة: 
  فتح ملفات مصانع جديدة.

    ) مصانع4(
  

  المحافظات الشمالية

    
  
    ) ترخيصاً 34( تجديد ترخيص مصانع.  شيقل) 5.681(

    ) رخصة11(  إصدار رخصة تشغيل ألول مرة.
    رخصة واحدة  (محاجر).إصدار رخصة تشغيل 

    نامصنع  تغيير إسم مصنع.
 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 القيام بجوالت تفتيشية.
    ) جولة418(

  
  المحافظات الشمالية

    

      ) زيارة2779(  زيارة محالت.
      ) شكوى71(  تلقي شكاوى.

      ) فرداً 14(  إحالة أفراد للقضاء.
الفاسدة ومنتجات ضبط كمية من المواد 

  المستوطنات.
) طن 25.7(

منتجات مستوطنات، 
  ) طن فاسدة211(

    

  مديرية المعادن الثمينة:     
 فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم. 

مديرية المعادن الثمينة (رام   ) كغم17309795(
  اهللا، الخليل، نابلس)

  شيقل) 1.894.585(  

  اإلدارة العامة للتجارة:
  اإلستيراد.رخص 

    ) رخصة1868(
  المحافظات الشمالية

    

      ) بطاقة69(  تحرير كفاالت بنكية.
      ) كفالة66(  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية.

      ) شهادة519(  شهادات المنشأ.
  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                          6                                                               الشؤون الحكومية
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  وزارة الثقافة

القدس، الخليل، بيت لحم،   ) رخص 4(  ترخيص مراكز ثقافية.
  رام اهللا، جنين

  شيقل) 300(  

      القدس  ) معامالت10(  استالم وأرشفة تقارير مالية وٕادارية.
مهرجان ، المسرح الشعبي(  اتفاقيتان  توقيع اتفاقيات دعم مشاريع ثقافية.

  رام اهللا )السينما للشباب
    شيقل) 76.500(

  وزارة الشؤون اإلجتماعية
    شيقل) 24.000(  محافظات الوطن  ) أسرة14(  مساعدات طارئة. صرف

صرف دفعة البطاقة اإللكترونية لشهر 
7/2015.  

) مليون 8.5(  محافظات الوطن  ) فرداً 57000(
دوالر لكل ثالث 

  شهور

  

إعفاء أبناء القضايا اإلجتماعية من الرسوم 
  والكتب.

      محافظات الوطن  ) طالباً 150000(

جمعيات خيرية لتقديم خدمات  شراء الخدمة من
) أصمًا، 25( الرعاية والتأهيل للفئات المهمشة

) سيدة معنفة، 15) معاقًا، (515) مسنًا، (60(
  .) مكفوفاً 40(

بمعدل   المحافظات الشمالية  ) فرداً 655(
)369.750 (

  في الشهر شيقل

  

      المحافظات الشمالية  ) جمعيات8(  تسجيل جمعيات جديدة.
اء، وطفل واحد، إستقبال منتفعة ) نس7حماية (

واحدة في قسم الحماية، وٕاعادة دمج منتفعتين في 
  ) سيدة وطفل.13المجتمع. وايواء (

      مركز محور، البيت اآلمن  ) حالة24(

تقديم خدمات إرشادية وٕاجتماعية للنساء من 
  المجتمع المحلي.

      مركز محور  ) سيدة21(

من  العنفتمثيل ومتابعة قضايا النساء ضحايا 
  المجتمع المحلي في المحاكم الشرعية والنظامية.

      مركز محور  ) حالة54(

حماية األطفال ضحايا العنف واإليذاء 
  واإلستغالل واإلهمال وسوء المعاملة.

      المحافظات الشمالية  ) طفالً 28(

تنظيم عدد من المؤتمرات (تعليمية، صحية، 
إرشاد، طارئة، إعادة دمج في األسرة، تأهيل، 

  توعية)

      المحافظات الشمالية  ) مؤتمراً 11(

  اإلشراف والمتابعة على ملف اإلحتضان: 
) شهادات ترخيص، وتعديل 5إصدار ( -

  شهادة واحدة.
  ) ملفًا بهدف الترخيص.11استقبال ( -
  إغالق حضانتين. -

      رام اهللا، الخليل   ) حضانة18(

      المديريات  شكوى) 74(  .) شكوى41( ) شكوى جديدة، وحل33استقبال (
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
تقديم الرعاية الصحية واإلجتماعية والنفسية 

  للمسنين.
أريحا، رام اهللا، بيت لحم،   ) مسناً 45(

  جنين
    

منح اإلعفاء الجمركي لمركبات تخص أشخاص 
  من ذوى اإلعاقة الحركية .

      المحافظات الشمالية  ) إعفاًء 70(

توفير كراسي متحركة لذوي اإلعاقة بالتعاون مع 
  مؤسسة أفكار.

      محافظة جنين  ) حالة17(

) كغم مواد 384(  تقديم مساعدات غذائية للفئات الفقيرة والمهمشة.
  غذائية

    شيقل) 11.160(  

  وزارة األوقاف والشؤون العامة
  اإلدارة العامة للقرآن الكريم :

 افتتاح مراكز تحفيظ وتجويد. 
      المحافظات الشمالية  

      الوزارة  ) شهادة23(  منح شهادات تجويد (لألسرى). 
 اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد:

تعزيز وحدة الشعب ومنظومته األخالقية من 
 خالل الدروس. 

  
  نادرس

  
مساجد المحافظات 

  الشمالية

    

المناسبات الدينية إعداد البرامج الموحدة إلحياء 
 والوطنية.

ذكرى إحراق المسجد 
  األقصى

مساجد المحافظات 
  الشمالية

    

المشاركة في معالجة قضايا المجتمع ومؤسساته 
  من خالل الوسائل اإلعالمية.

إذاعة القرآن الكريم نابلس   ) لقاءً 13(
  وغيرها

    

      الوزارة    ن لخدمة الحجاج.يإعداد المرشد
المنهج وتنظيم وتوحيد الحفاظ على وسطية 

  الخطاب الديني.
مساجد المحافظات   ) نشرات4(

  الشمالية
    

 إلدارة العامة للمساجد:ا
 تشكيل لجان رعاية (إشرافية) وٕاعمار للمساجد. 

رام اهللا، نابلس،القدس،   ) لجان10(
  أريحا، قلقيلية

    

مساجد المحافظات   ) جولة730( جوالت تفتيشية على المساجد. 
  الشمالية

    

      رام اهللا، أريحا، بيت لحم  ) مهمة صيانة30(  توسعة وصيانة شبكة األذان الموحد. 
 اإلدارة العامة لألمالك الوقفية :

تسهيل إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل من 
 خالل إبرام عقود تأجير أراضي وقف ألصحابها.

 
 ) عقود6(

قلقيلية، بيت لحم، نابلس، 
 أريحا

  
أردني ) دينار 5.130(

 سنوي
من خالل إبرام تسهيل عمل المؤسسات الوطنية 

 عقود لتأجير عقار وقفي.
شركة كهرباء القدس/ بيت  عقدًا واحداً 

  لحم
  ) دينار أردني3000(   

 

نسبة مئوية من ناتج     سلفيت عقدًا واحداً  إستصالح أراضي وقف وتشجيرها.
  الثمر

 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                          8                                                               الشؤون الحكومية

 

  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
المساهمة مع المؤسسات الحكومية إلقامة مرافق 

  عامة من خالل إبرام عقود لتأجير األراضي.
) دينار أردني 519(    وزارة التربية والتعليم/ نابلس  عقدًا واحداً 

  سنوي
                     االدارة العامة للعمل النسائي:

 اإلشراف على مراكز التحفيظ والتجويد.
 
 ) سيدة222(

مقر دائرة العمل النسائي 
  في نابلس

    

عقد إمتحان التجويد العام الكتابي، وعقد مسابقة 
 األقصى المحلية في حفظ القرآن الكريم.  

    نابلس، دورا/ الخليل  ) سيدة196(

الكريم، ودورة تفسير  عقد دورة محو أمية بالقرآن
 .آيات من القرآن الكريم

      قلقيلية  ) سيدة24(

عقد دورات في (تجويد وحفظ وتفسير القرآن 
 وتعليم قراءات). 

      دوائر العمل النسائي سيدة) 35(

      مراكز التحفيظ  ) سيدة150(  عقد المسابقة الثقافية بين مراكز التحفيظ.
األئمة ) ورشة عمل لتعزيز وعي 149تنفيذ (

والواعظات في الصحة اإلنجابية ومناهضة 
  العنف.

) واعظة 2639(
  وٕاماماً 

    شيقل) 29.800(  طولكرم، جنين

      دورا/ الخليل   ) سيدة50(  تنظيم يوم عمل طبي مجاني.
نادي صيفي لألطفال، وعرض لمشغوالت اعداد 

  الطالبات المشاركات.
      قلقيلية، طولكرم  ) طفالً 58(

 صندوق الزكاة :
 كفالة أيتام.

) دينار 26.309(  المحافظات الشمالية  
  أردني

  

) دينار 11.642(  المحافظات الشمالية    كفالة أسر مستورة .
  أردني

  

) دينار 6.806(  المحافظات الشمالية    مساعدة طالب علم.
  أردني

  

) 324.131(  المحافظات الشمالية  ) طن لحمة44(  تقديم مساعدات عينية لألسر المستورة.
  دينار أردني

  

تقديم الرعاية الطبية للفقراء والمحتاجين في 
  مستشفيات الزكاة.

) دينار 12.434(  نابلس، قلقيلية  
  أردني

  

 االدراة العامة للحج والعمرة:
  انجاز كافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج.

) دينار أردني عن 70(    محافظات الوطن  ) حاجاً 5280(
  كل حاج

      المحافظات الشمالية    لتوعية وتأهيل الحجاج.تنظيم ورشات عمل 
 مؤسسة إحياء التراث :

 ترميم وثائق تاريخية ومخطوطات.
) وثيقة، 1775(
  ) مخطوطة16463(

      مؤسسة إحياء التراث

إستقبال الباحثين وطالب العلم وتزويدهم 
 بالوثائق.

     مؤسسة إحياء التراث ) باحثاً 85(

    شيقل) 24.981(  المحافظات الشمالية  ) مسجداً 1970(  .المساجدتغطية تكاليف  خدمات أخرى:
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
تقديم الرعاية المتكاملة لأليتام والحاالت 

  اإلجتماعية الصعبة.
مؤسسة دار األيتام اإلسالمية   ) طالباً 78(

  الصناعية/ القدس
    

  والمواصالتوزارة النقل 
      رام اهللا  معاملة) 24(  تزويد بيانات مناخية.

      النقل الحكومي  رخصة) 427(  تسجيل وترخيص المركبات الحكومية.
  شيقل )14.391.204(    مديريات الترخيص    تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص المركبات.

تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص رخص 
  السياقة.

  شيقل )2.220.092(    مديريات الترخيص  

  شيقل )975.200(    مديريات الترخيص    إجراء فحوصات نظرية وعملية.
      الشؤون الفنية  مركبة)  245(  إذن إستيراد مركبة جديدة.

      الشؤون الفنية  مركبة) 3300(  إذن إستيراد مركبة مستعملة.
      الشؤون الفنية  مركبة) 225(  إذن شراء مركبات إسرائيلية.

  شيقل )5.980(    مديريات الترخيص    ترخيص مدارس السياقة.تجديد 
  شيقل )124.387(    مديريات الترخيص    تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلة.

  شيقل )1.747.575(    مديريات الترخيص    تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.
      معبر(طولكرم، ترقوميا)  مركبة) 275(  فحص مركبات على المعابر.

      الشؤون الفنية  إذناً )  98(  إستيراد قطع غيار.إذن 
  وزارة شؤون القدس

 -هدم -( استيطان تحويل ملفات تتعلق بقضايا
  مخالفات) لمكاتب المحامين

      الوزارة  ملفاً  )37(

إعداد ملفات قانونية وهندسية بغرض عرضها 
  على اللجنة الخاصة لبحثها.

      الوزارة  ملفاً  )13(

إعتصام دائمة لحارة بطن الهوى إقامة خيمة 
  لتعزيز صمودها.

      الوزارة  

إعداد ملفات للصرف المالي بهدف دعم صمود 
  المواطنين.

      الوزارة  ) ملفاً 69(

  وزارة الصحة
      المحافظات الشمالية  ) حالة19536(  اإلدخال للمستشفيات.

      المستشفيات  ) حالة67763(  خدمة عالج الطوارىء.
      المستشفيات  ) حالة4910(  الجراحية.العمليات 

      العيادات الخارجية  ) حالة44469(  مراجعة العيادات الخارجية.
      المستشفيات  ) حالة3704(  إجراء عمليات والدة طبيعية وقيصرية.

      المستشفيات  ) فحصاً 373132(  فحوصات مخبرية.
      المستشفيات  ) حالة47130(  تصوير أشعة وطبقي وتصوير رنيني مغناطيسي.
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
فحص األدوية ومواد التجميل والمياه واألغذية 

  واألمصال والعينات الطبية األخرى.
  مختبر الصحة العامة  ) حالة13023(

  
    

) 44.992.577(  دائرة شراء الخدمة  ) تحويلة8824(  تحويالت طبية.
  شيقل

  

شراء العقاقير الخطيرة للمستشفيات، منح أذن 
اد المو والمراكز الطبية الخاصة، والمواد األولية و 

  ).C29ة، ونموذج (فاعلالغير 

        ) أذناً 132(

 ،منح رخص استيراد لمستحضرات التجميل
  .مسجل وليس لها بديل ةمسجلالواألدوية غير 

      المحافظات الشمالية  ) رخصة46(

الحروق في مستشفى رفيديا بدء العمل بقسم 
أهيل على ت) وجاري العمل  MAPبتمويل من (

  وترميم غرفة الطب الشرعي.

) دوالر 43.000(  نابلس  
  أمريكي

  

      سلفيت    تشغيل مركز صحي بديا في محافظة سلفيت.
استقطاب وفود طبية متخصصة في جراحة 

المسالك البولية، جراحة العظام، جراحة األطفال، 
  واألسنان.

 مجمع فلسطين الطبي،  
مستشفى الشهيد ثابث 
ثابت، مستشفى رفيديا 

  الجراحي.

    

  وزارة الحكم المحلي
      محافظات الوطن  ) طلباً 133(  طلبـات مقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم.

     محافظات الوطن  ) إذناً 220(  أذونـات األشغــال (ميـــاه، كهربــاء).
     محافظات الوطن  ) ملفاً 157(  حها).التي تم فت ملفات الترخيص (طلبات األبنية

     محافظات الوطن  ) جلسة29(  جلسـات اللجنـة االقليميـة.عقد 
     محافظات الوطن  ) رخصة121(  رخــص صـادرة عـن اللجنة االقليميــة.

     محافظات الوطن  ) جولة 120(  والت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيميةج
     محافظات الوطن  ) إخطاراً 168(  مخالفات وٕاخطارات واإلنذارات.تسليم 

     محافظات الوطن  ) مخالفة59(   المخالفات المحولـة للجهـات التنفيذية والقضائيـة.
     محافظات الوطن  ) موقعاً 448(  فحص مواقع لتحديد المخطط المكاني.

     محافظات الوطن  ) عطاءً 23(  عطــاءات المشاريـــع.
     محافظات الوطن  ) مشروعاً 18(  استـــالم مشاريـــع.

     محافظات الوطن  ) شكوى229(  التي تم التعامل معها ومتابعتها. ىالشكاو 
رام اهللا، الخليل، جنين،   ) ترخيصاً 36(  تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية.

  بيت لحم
    

     محافظات الوطن  جولة )51(  جوالت التوجية والرقابة على الهيئات المحلية.
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  اإليرادات  التكاليف   مكان تقديم الخدمة   عدد الخدمات   الخدمة
  وزارة السياحة واآلثار

  دوالر أمريكي) 750(    محافظات الوطن نارخصت ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية.
  دوالر أمريكي) 170(    محافظات الوطن  نارخصت  ترخيص مكاتب السياحة والسفر.

  دوالر أمريكي) 1000(    محافظات الوطن  ناسياحي ندليال  ترخيص األدالء السياحيين.
  دوالر أمريكي) 650(    محافظات الوطن  نامتجر   ترخيص متاجر التحف الشرقية.
طولكرم، رام اهللا، بيت لحم،   ) موقعاً 25(  عمل حفريات في بعض المواقع.

  نابلس، جنين
    

      المحافظات الشمالية  فندقًا واحداً   تصنيف الفنادق الفلسطينية.
  دينار أردني) 20.015(    المحافظات الشمالية  ) رخصة1025(  إعطاء تراخيص للبناء.
      الخليل نابلس/ ) قضايا3( متابعة قضايا ومحاكم.

      المحافظات الشمالية  ) حفرية14(  عمل حفريات.
تنظيم جوالت ميدانية للحفاظ على المباني 

  كموروث ثقافي.
      المحافظات الشمالية  ) جولة260(

تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات في موقع تل 
  السلطان األثري.

  شيقل) 41.240(    تل السلطان األثري  ) زائراً 4483(

تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات في موقع 
  قصر هشام األثري.

  شيقل) 8.374(    قصر هشام األثري  ) زائراً 935(

  التربية والتعليم العاليوزارة 
  شيقل) 28260(    اإلمتحانات  ) كشفاً 1540(  .اصدار كشوف عالمات

  شيقل) 2600(    اإلمتحانات  معاملة) 13(  .المستوىمتحان إ
  شيقل) 5103(    اإلمتحانات  ) شهادة114(  .شهادة بدل فاقدإصدار 

  شيقل) 11000(    اإلمتحانات    متحان الثانوية العامة.إ
  شيقل) 680(    اإلمتحانات  ) شهادة17(  شهادات بدل تالف.إصدار 

  شيقل) 422(    اإلمتحانات  ) وثيقة12(  .وثائق أخرى
  جهاز اإلحصاء المركزي

المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية 
  والمواطنين.

      محافظات الوطن  ) معاملة122(

 


