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 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                                                                                                           الشؤون الحكومية                        

   :مقدمـــــــــــــــــــــة

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

مها أهم الخدمات التي تقدوهى من ، وتقسم هذه الخدمات إلى خدمات (معلوماتية، اجرائية، تجارية، اجتماعية)، للمواطنينالجهات الحكومية  قدمهامن النشاطات والعمليات التي ت مجموعة

فلذلك ، ة لهمالمقدممعامالت إمكانية متابعة ال مولتتيح له ،المعامالت الحكومية مخالل إجرائه ينٕايجاد سبل الراحة للمواطنرتقاء بجودتها، وتطويرها، و اإل جهدها من أجل وتبذل ،الحكومات

وير تكنولوجيا المعلومات ، والتركيز على تطدون تمييز الحكومية في كافة الوزارات والمؤسسات بكفاءة وفاعلية ينتسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن

نوات الماضية من خالل السالحكومة ضاعفت وقد  يصال الخدمة بجودة عالية للمواطن،إ ن أهمية كبرى في توفير الجهد والوقت والمال، و لكترونية، لما لها ماإلرتقاء بعملية تطوير الحكومة لإل

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

وقد ، بها رتقاءا واإلواستمرار تطويرهطالع المستمر على خدمات الوزارات االوذلك بهدف ، بالخدمات المقدمة أسبوعي لوزارات الخدماتية بتقديم تقريربتكليف ا اً زراء قرار أصدر مجلس الو  وعليه

 النحو التالي:على  تم تزويدنا بها

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 وزارة الخارجية

، الطالب، المحامون  ) معاملة4417( رام اهللا    ) شيكل6.316.000(

التجار، الشركات، 

  المؤسسات األهلية

  .تصديق شهادات

 .األحوال الشخصية

  .الوكاالت

  ) معاملة2430( نابلس    ) شيكل4.970.000(

  شيكل )5.300.000(

  ) شيكل694.000(

  الخليل  

  جنين

 لة) معام2787(

  معاملة )762(

  وزارة العدل        

 .اإلنذارات العدلية ونالمواطن  ات) انذار 8( الوزارة  

 .تجديد رخصة الترجمةطلب  المترجم القانوني  ات) طلب9( الوزارة  دينار أردني) 450(

 تبليغات قضائية.  الجمهور تبليغًا واحداً  الوزارة  
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 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                                                                                                           الشؤون الحكومية                        

  الخدمة متلقي الخدمة لخدمات المقدمةا مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 .تصديقات معامالت ووثائق رسمية ونالمواطن معاملة  )1787( الوزارة وأفرعها  المبلغ متغير حسب نوع الوثيقة

 .صدار شهادة عدم محكوميةإ ونالمواطن معاملة  )1650( الوزارة وأفرعها  شيكل. )24750(

    وزارة الداخلية

 جواز سفر عادي.  ونالمواطن اً جواز  )23822( محافظات الوطن    

 جواز سفر دبلوماسي وخاص. ونالدبلوماس اً جواز  )89( محافظات الوطن   

 جواز سفر للمغتربين. بونالمغتر  اً جواز  )1515( السفارات   

  .مؤقت واحدة/لمرة  جواز سفر  ونالمواطن  جوازاً  )1669(  السفارات   

 .)ةإضاف –تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد -بطاقة هوية (بالية ونطنالموا هوية )30157(  محافظات الوطن   

 إصدار شهادات (ميالد/ وفاة/ لمن يهمه األمر/ طالق/ زواج). ونالمواطن شهادة )7224( محافظات الوطن   

 تسجيل مولود (الداخل والخارج). ونالمواطن اً مولود )9764( محافظات الوطن   

 تسجيل وفاة (متأخر وعادى). ونالمواطن حالة )691( محافظات الوطن   

 طلب هوية جمع الشمل. ونالمواطن طلباً  )20( محافظات الوطن   

 موافقة جمع الشمل. ونالمواطن  معاملتان محافظات الوطن   

  .تصحيح معامالت أحوال مدنية  ونالمواطن  معاملة )771(  محافظات الوطن   

 معامالت أخرى. نو المواطن معاملة )9222( محافظات الوطن   

  .تسجيل سكان  ونالمواطن  ) تسجيالً 22(  محافظات الوطن   

  إصدار شهادة خلو سوابق  ونالمواطن  ) شهادة89(  محافظات الوطن   

 إصدار حسن سلوك عربي وأجنبي. ونالمواطن اً إصدار  )1599( محافظات الوطن   
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  الخدمة ي الخدمةمتلق الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 مسجلة تحت التسجيل/ /تسجيل جمعية جديدة الجمعيات اتجمعي) 9( محافظات الوطن   

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية. الجمعيات اً ) إعتماد37( محافظات الوطن   

 .التسجيل لجمعيات أجنبية الجمعيات يتانجمع  محافظات الوطن   

  تدقيق اإلعتماد المالي للجمعيات. الجمعيات ) جمعية80( محافظات الوطن  

  ترخيص كتبة عرائض. كتبة العرائض  ترخيصان محافظات الوطن    

 إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية. الجمعيات ) إعتماداً 86(  محافظات الوطن   

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

 .قبض فواتير شركة جوال لشركات واون المواطن فاتورة )109( مكاتب البريد  ل) شيك149( 

 .قبض فواتير شركة مدى للعرب لإلنترنت والشركات ون المواطن ) فاتورة175( مكاتب البريد  ل) شيك399(

  قبض فواتير شركة زون.  والشركاتون المواطن  فاتورة واحدة  مكاتب البريد  ) شيكل205(

 .قبض فواتير شركة الكهرباء شركاتوالون المواطن ) فاتورة132( مكاتب البريد  ل) شيك396(

  .قبض فواتير االتصاالت الفلسطينية  والشركاتالمواطنون   فاتورة )1131(  مكاتب البريد   لشيك )1.010(

 .ربط مع الشبكة الحكومية مؤسسات مؤسسة واحدة الحاسوب الحكومي  

 .لتعديل عليهاتصميم وبرمجة مواقع إلكترونية وا مؤسسات ات) مؤسس3( الحاسوب الحكومي  

 .خدمات هواة الطوابع ونالمواطن ) طابعاً 31( قسم هواة الطوابع  لشيك )478.746(

 خدمات بريد الرسائل. ونالمواطن ) خدمة84285( الرئيسي، البريد عالفر    شيكل )2.730.717(

 .الحكومي خدمات البريد المؤسسات الحكومية ) خدمة2406( الفرز المركزي، البريد  شيكل ) 20.655(

 .خدمات الطرود البريدية مؤسساتالمواطنون و ال ) طرداً 392( مكاتب البريد  شيكل ) 141.668(
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

 ،بيت لحم، نابلس، رام اهللا  ) دينار أردني450(

 سلفيت الخليل،

 .ت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكيةترخيص محال تجارال ت) محال9(

  ).wifiترخيص إنشاء شبكات السلكية ( تجارال محًال واحداً  جنين  ) دينار أردني300(

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

 .ترخيص محطات تلفزيونية مؤسساتال ة واحدةمحط بيت لحم  ) دينار أردني2.512(

  برقيات داخلية وبطاقات وكوبونات.  المواطنون  ) برقية وبطاقة22(  مكاتب البريد   ) شيكل4.728(

 تأجير الصناديق البريدية. المؤسسات والشركات ) صندوق62( مكاتب البريد  ) شيكل6.360(

  .مبيعات طوابع إسرائيلية  وننالمواط  طوابع) 10(  مكاتب البريد   لشيك )11.976(

 .معالجة الشكاوى ونالمواطن شكوى) 34( وحدة الشكاوى  

  وزارة الزراعة

في زراعة ال اتمديري    

 المحافظات الشمالية

الحم عدد  تفقيسبيض  مبيدات ومواد نباتية،الموافقة على إستيراد   ونمزارعالو  شركاتال  معاملة) 136(

صوص  ،صوصاً  )69500)، صوص بياض عدد (1959200(

  .صوصاً  )17000( حبش عدد

ستيراد اإلشركات   ) أذناً 95(  مقر الوزارة    ل) شيك44.530(

  زراعيةال

الموافقة على منح اذونات إستيراد تشمل ( أسمدة،  منتجات 

  حيوانية، مواد متفرقة).

اإلدارة العامة لوقاية النبات     ل) شيك495(

  والحجر الزراعي

 تنسيق تصدير أشتاًال إلى األردن.  زراعيةالات شركال  واحدة معاملة

 فحص عينات (زيت، تربة، كمبوست).  المزارعون  ) عينة19(  المختبر المركزي/نابلس    ) شيكل473(
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

).فحص عينات (زيت، تربة، كمبوست  ونالمزارع  ) عينة19(  المختبر المركزي/نابلس    ) شيكل473(  

 إصدار شهادات صحية للمواد الزراعية المصدره.  الشركات الزراعية   ) شهادة263(  اإلدارة العامة لوقاية النبات    ) شيكل1315(

  وزارة العمل

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

  .الباحثين عن عمل والمسجلين على النظام  العمال  ) عامالً 2142(  المديريات  

  .توفير فرص عمل  العمال  ) فرصة37(  المديريات  

   .تجديد التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  عن العمل المتعطلون  اً ) تأمين5746(  المديريات  

  .توفير تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي  العمال  اً تصريح )15609(  المديريات  

  تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.  العمال  اً ) شخص69(  المديريات  

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

  المشاركة في ترخيص منشأت.  أصحاب العمل  ) منشأات4(  المديريات   

  تحصيل مبالغ مالية لعمال من الجانب اإلسرائيلي.  العمال    المديريات  شيكل ) 10.866.799(

  .(حقوق عمالية) تحصيل مبالغ من أصحاب العمل  العمال    المديريات  شيكل  )94.913(

  القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت المحلية.  أصحاب العمل  ) منشأة309(  المديريات  

  وط السالمة العامة.زم بشر تمخالفة منشآت لم تل  العمال  ) مخالفة9(  المديريات  

  القيام بزيارات إرشادية للنقابات.  أعضاء النقابات  نقابة )47(  اتيالمدير   

  .تأسيس نقابات  أعضاء النقابات  نقابة واحدة  المديريات  

  .تدقيق ميزانية جمعيات تعاونية  جمعيات تعاونيةال  ) جمعية22(  المديريات   
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  الخدمة متلقي الخدمة خدمات المقدمةال مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

  .تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية  تعاونيةالجمعيات ال  ) إستشارة125(  المديريات   

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

  .تدقيق وتصديق شهادات مراكز خاصة مهنيالتدريب الب طال اً مركز  )730( مراكز التدريب المهني   

  .تصديق شهادات الخبرة للراغبين فى العمل بالخارج  بالخارج ونالعامل  ) شهادة17( الوزارة   

  وزارة اإلقتصاد الوطني

  

  

  

 دينار أردني) 25.310(

   

دوائر اإلدارة العامة للملكية 

 الفكرية في المحافظات

  

  طلباً  )122(

  

  

  

 نو مواطنالكات و شر ال

  اإلدارة العامة للملكية الفكرية: 

  طلبات إيداع عالمات تجارية. .1

  شهادات تسجيل عالمات تجارية. .2 ) شهادة15(

  التجديدات. .3 ) تجديداً 75(

  (تغير اإلسم، نقل ملكية.....) التدوينات .4 ) مدونة50(

  ل) شيك699.204(

 أردني ) دينار6.456(

  يأمريك ردوال )820(

   

دوائر اإلدارة العامة للشركات 

  في المحافظات

  

 ) شركة 26(

  

  ونمواطنالشركات و ال

   اإلدارة العامة للشركات:

  تسجيل شركة عادية عامة. .1

  تسجيل شركة  مساهمة خصوصية. ) شركة 56(

  شركة واحدة

  مساهمة خصوصية أجنبية. .2

  

  

  ) شيكل4.481(

   

دوائر اإلدارة العامة 

 صناعة في المحافظاتلل

    ) ملفاً 11(

 ونمواطنالشركات و ال

  فتح ملفات مصانع جديدة. .1اإلدارة العامة للصناعة: 

 .مصانع . تجديد ترخيص2  ) ترخيصاً 39(

  . إصدار رخصة تشغيل ألول مرة.3 ) رخص7(

  ).محاجر. إصدار رخصة تشغيل (4 واحدة رخصة
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة يم الخدمةمكان تقد التكاليف اإليرادات

    

  

دوائر اإلدارة العامة لحماية 

 المستهلك في المحافظات

 

  ) جولة539(

  

  

  

 ونمواطنالشركات و ال

 اإلدارة العامة لحماية المستهلك:

 القيام بجوالت تفتيشية. .1

  زيارة محالت. .2 ) محالً 4838(

  تلقي شكاوى. .3 ) شكوى113(

  إحالة أفراد للقضاء. .4 ) فرداً 38(
 ،) طن فاسدة26.835(

  مستوطنات ومنتجات
  .ضبط كمية من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات .5

  

  ) شيكل1.091.335(

  

دوائر مديرية المعادن الثمينة  

 (رام اهللا، الخليل، نابلس)

 فحص ودمغ كمية 

 كغم) 8.770.833(

تجار وصاغة المعادن 

 الثمينة

  ية المعادن الثمينة:     مدير 

 فحص ودمغ الذهب واستيفاء الرسوم. 

  

  ) شيكل820.039(

)1.012.349.212 (

 دوالر أمريكي

    

 دوائر اإلدارة العامة للتجارة

 في المحافظات

  

  ) رخصة1904(

  

 ونمواطنالشركات و ال

  اإلدارة العامة للتجارة:

  رخص اإلستيراد. .1

  تحرير كفاالت بنكية. .2 ) كفالة104(

  بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية. .3 ) بطاقة33(

  الوكاالت التجارية. .4  وكالة واحدة

  .شهادات المنشأ .5  ) شهادة435(

  وزارة الثقافة

  ترخيص مراكز ثقافية.  المجتمع المدنى   ترخيصان  رام اهللا، بيت لحم   ) شيكل100(

  استالم وأرشفة تقارير مالية وٕادارية.  افيةالمراكز الثق  اً ) تقرير 20(  المحافظات الشمالية   

  ) شيكل39.000(

  ) شيكل30.000(

  ) شيكل15.000(

جمعية جمعية إنعاش األسرة،  

  الزيزفونة

  مركز التنمية المحلية/ الجيب

المراكز والجمعيات   ) اتفاقيات3(

  الخيرية

  .توقيع اتفاقيات دعم مشاريع ثقافية
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة دمةمكان تقديم الخ التكاليف اإليرادات

  وزارة الشؤون اإلجتماعية

   لألسر الفقيرة والمهمشة. 6/2015صرف الدفعة الثانية لشهر   األسر الفقيرة  أسرة )122.505(  محافظات الوطن  ) شيكل143.673.423(  

  9+8+7صرف الدفعة الثالثة من المساعدات الغذائية شهر البدء ب  األسر الفقيرة  اً ) فرد58.000(  محافظات الوطن  ) شيكل850.000.000(  

  .7/2015لشهر  صرف دفعة البطاقة اإللكترونية  األسر الفقيرة  اً ) فرد57.000(  محافظات الوطن    
توقيع إتفاقية بين وزارة الشؤون اإلجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي           

  .31/12/2015إلى 1/7/2015للفترة مابين 
  مساعدة األسر الفقيرة التى تتعرض لظروف إقتصادية سيئة.  األسر الفقيرة والمهمشة  ة) أسر 53(  محافظات الوطن  ) شيكل82.500(  

  توزيع طرود غذائية بدعم من شركة جوال على األسر الفقيرة.  األسر الفقيرة    المحافظات الشمالية  ) شيكل100.000(  

  توزيع طرود غذائية وٕافطارات رمضانية بدعم من الداخل الفلسطيني.  ر الفقيرةاألس    المحافظات الشمالية  ) شيكل1.105.855(  

  شوال بطاطا )400(  رام اهللا ، نابلس، طولكرم  ) شيكل42.970(  

  ) كغم لحم599(

  ) دجاجة20(

من الداخل  بدعمتقديم مساعدات غذائية خالل شهر رمضان   األسر الفقيرة

  الفلسطيني.

إغاثة األسر التي ترعاها نساء بدعم من اإلغاثة اإلنسانية للعون   األسر الفقيرة  ) أسرة1972(  الشمالية المحافظات  ) شيكل493.000(  

  .الناصرة

  .المواطنين ومتابعتها والعمل على إيجاد حلول ىستقبال شكاو إ  ونالمواطن  ) شكوى54(  المديريات     

  رشاد ألطفال تعرضوا لإلساءة واإلستغالل.توفير الحماية واإل  األطفال المعنفون  ) طفالً 26(  المديريات    

  .عقد مؤتمرات حالة بهدف تعليمي صحي إعادة دمج في االسرة  األطفال المعنفون  ) مؤتمرات6(  المديريات    

الهالل  بيت األجداد/ أريحا،    

، دار األحمر/ نابلس

  الحضانة / بيتونيا

  ة للمسنينتوفير التمريض والرعاية الصحية والنفسي  المسنون  ) مسن47(

  م.2014قبول كفاالت جديدة من ضمن الدفعة المستحقة لعام  األيتام  ) كفالة169(  المديريات    
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  الوزارة

  أريحا

  مؤسسة كرش/ بيت لحم

  وزارة الداخلية /الوزارة 

  

  ) شهادات10(

  حضانات )3(

  طفلة واحدة

  طفالأ) 5(

  

  األطفال مجهولي النسب

   :اإلشراف والمتابعة على ملف اإلحتضان

  .إصدار شهادات ترخيص وتعديل لدور الحضانة -

  القيام بزيارات ميدانية للحضانات. -

  تسليم طفلة ألسرة حاضنة. -

  استصدار جوازات سفر ألطفال محتضنين. -

الفئات الضعيفة   ) اتفاقية28(  محافظات الوطن  ) شيكل366.583(  

  والمهمشة

من جمعيات خيرية لتقديم خدمات رعاية توقيع اتفاقية شراء خدمة 

  . وتأهيل

رام اهللا، دار رعاية  دار األمل/    

بيت لحم، مراكز  الفتيات/

  اإلصالح

  تقديم خدمات إيوائية وقانونية وٕارشاد نفسي لألحداث .  األحداث  اً ) حدث51(

  ومتابعة قضايا خاصة بهن.تقديم الحماية للنساء المعنفات،   النساء المعنفات  أة) امر 28(  بيت لحم ، نابلس     

منح اإلعفاء الجمركي لمركبات تخص أشخاص من ذوى اإلعاقة   المعاقون  ) إعفاءً 41(  المحافظات الشمالية    

  الحركية .

  وزارة التربية والتعليم العالي

  إصدار كشوف عالمات.  الثانوية والجامعات طلبة  ) كشفاً 3970( اإلمتحانات    ) شيكل107.235(

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

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

اإلمتحانات، مكاتب التعليم     ) شيكل1.017.245(

 العالي

 طلبة الثانوية العامة   ةمعامل) 2211(

  والجامعات.

 إمتحان ،(إمتحان الثانوية العامة، بدل فاقد، وثائق أخرى رسوم

  )شامل اإلكمال،

  معادلة الشهادات.  طلبة الجامعات  شهادة) 498(  مكاتب التعليم العالي    ) شيكل2.988(

  لتعليم الموازى. محو األمية وا برنامجيعقد امتحان اجتياز   المواطنون    محافظات الوطن    
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نامج الطالئع قادرة ر إطالق المراكز التعليمية الصيفية ضمن ب  الطالب    محافظات الوطن    

  على التغير بالتعاون مع مؤسسة النيزك.

  هيز نتائج التوظيف الخاصة بالمتقدمين للوظائف التعليمية.تج  خرجى الجامعات  ) خريج39887(  محافظات الوطن    

اإلعالن عن بدء استقبال طلبات القروض في مؤسسات التعليم   طلبة الجامعات والدبلوم    محافظات الوطن    

  العالي .

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

ان، هنغاريا، الصين، سلوفاكيا، رومانيا، اليابان) ومقاعد الدراسة أذربيج

  ردن.لإلختصاص العالي في الطب والترشح في األ

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

    

 اتركي ردن،الجزائر، دبي،األ

  

 مسابقات) 4(

  

 حفظة القرآن

  اإلدارة العامة للقرآن الكريم :

 ات دولية لحفظ القرآن.تمثيل دولة فلسطين في عدة مسابق 

الخليل/ حلحول، رام اهللا،   

 دوائر العمل النسائي 

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

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

  د السنوي.عقد إمتحان التجوي  ونالمواطن اً ) مشارك1150( المديريات  

   

 المحافظات الشمالية

 

 ) دروس8(

 

 المواطنون

 اإلرشاد:دارة العامة للوعظ و اإل

  .خالقية من خالل الدروساألتعزيز وحدة الشعب ومنظومته 

 .حياء المناسبات الدينية والوطنيةإلالبرامج الموحدة  إعداد  ونالمواطن  المحافظات الشمالية  

  

 

 المشاركة في تأهيل نزالء السجون ومراكز اإلصالح. نزالء السجون ) لقاءً 14( السجون ومراكز اإلصالح 
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  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة مكان تقديم الخدمة التكاليف اإليرادات

المشاركة في معالجة قضايا المجتمع ومؤسساته من خالل   ونالمواطن  ) لقاءات 7(  إذاعة القرآن الكريم/ نابلس  

  .عالميةالوسائل اإل

   

 رام اهللا، نابلس

 

 لجنتان

 

 ونالمواطن

 :العامة للمساجد إلدارةا

 تشكيل لجان رعاية (إشرافية) وٕاعمار للمساجد. 

 .عليها لإلشراف األهليةستالم المساجد المنجزة من اللجان إ  ونالمواطن مسجدان ، طولكرمنابلس  

 تفتيشية على المساجد. جوالت  ونالمواطن ) جولة720( المحافظات الشمالية  

) مهمة صيانة 45(  رام اهللا، سلفيت، بيت لحم    .الموحد األذانشبكة  وصيانةتوسعة   ونالمواطن

 

 أردني دينار )5.300(

 سنوي

  

 الخليل، رام اهللا، جنين

 

 ) عقود3(

 

 ونالمواطن

 الوقفية : لألمالكالعامة  اإلدارة

برام عقود إخالل  قامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل منإتسهيل 

 .صحابهاألراضي وقف أجير أت

مجلس قروي العزب   ي) دينار أردن200( 

 الغربي/ قلقيلية

برام عقود لتأجير إمن خالل  تسهيل عمل المؤسسات الوطنية  ونالمواطن اً واحد اً عقد

 .عقار وقفي

 ) دينار أردني140(

 سنوي مع نسبة من الثمر

 سلفيت، طوباس،جنين،  

 قيليةالخليل، قل

 .إستصالح أراضي وقف وتشجيرها المواطنون ) عقود5(

  القيام بزيارات تفقدية ألراضي وعقارات الوقف.  المواطنون  ) زيارة20(  المحافظات الشمالية  

    

مقر دائرة العمل النسائي في 

 جنين ، دورا الخليل،نابلس

 

 ) امرأة479(

 

 النساء

                            االدارة العامة للعمل النسائي:

شراف على مراكز التحفيظ والتجويد وعقد امتحانات دورية اإل

 وتجريبية. شفوية

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

   .تنظيم رحالت هادفة الى المسجد االقصى النساء  سيدة )150( دورا الخليل، جنين  

 إفطارات جماعية خالل شهر رمضان. النساء ) إفطارات5( نابلس، السموع، دورا  
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 ). اتقراء(تجويد وحفظ وتفسير القرآن وتعليم  عقد دورات في النساء ) امرأة55( دوائر العمل النسائي    

 عقد دورات تدريب مهني.  النساء )  دورة17( المحافظات الشمالية  

  عقد المسابقة الرمضانية والحفظ بين مراكز التحفيظ.  النساء  سيدة )283(  نابلس، قبالن  

  .تكريم طالبات مراكز أبو بكر الصديق  النساء  طالبة) 77(  طولكرم، حلحول  

) دينار 1.020.401( 

 أردني

  

 المحافظات الشمالية

  

 ) يتيم15000(

  

 امتاألي

 ق الزكاة :صندو

 كفالة أيتام.

  مساعدات األسر الفقيرة وكفالتهم .  األسر الفقيرة ) أسرة3150(  المحافظات الشمالية  ) دينار أردني 61.210( 

  مساعدة طالب علم.  طالبال  اً ) طالب17(  المحافظات الشمالية  ) دينار أردني3.314( 

  تقديم مساعدات عينية لألسر المستورة.  قيرةسر الفاأل    المحافظات الشمالية  ) دينار أردني947.321( 

  الرعاية الطبية للفقراء والمحتاجين في مستشفيات الزكاة.  المرضى الفقراء  مساعدة طبية  مستشفيات لجان الزكاة  ) دينار أردني17.172( 

  

 ) دينار أردني30.000(

    

  المحافظات الشمالية

  

  ) معتمراً 6000(

  

  المعتمرون

  

 ج والعمرة:االدراة العامة للح

  شراف على رحالت العمرة.اإل

  متابعة شكاوى المعتمرين.  ونالمعتمر   شكوتان  الوزارة   

  .استيفاء رسوم الحج من المواطنين الذين تم اعتمادهم لهذا العام  ونالمواطن  حاج) 3282(  الوزارة    أردني ) دينار229.740(

   

 حياء التراثإمؤسسة 

، ) وثيقة1389(

 ) مخطوطة92و(

 

 مالك عامةأ

 حياء التراث :إمؤسسة 

 .ومخطوطات ترميم وثائق تاريخية

 .ستقبال الباحثين وطالب العلمإ ونباحثالو طالب ال اً وباحث اً طالب )60( حياء التراثإمؤسسة   
 

  

 ) شيكل201.380(

  

 المساجد

  

  ) مسجدأ1970(

 

 

 ونالمواطن

 خرى:أخدمات 

 .تغطية تكاليف المساجد من كهرباء وماء
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 وزارة النقل والمواصالت

طالب الجامعات،   ) خريطة30( رام اهللا    

  بحاثاألمراكز 

  تزويد بيانات مناخية.

  .حملة تدقيق مروري لتقاطعات مرورية قرب مدار سلفيت  طالب المدارس   حملة واحدة سلفيت    

  .تنظيم األوضاع المرورية على حاجز قلنديا  المواطنون  حملة واحدة  ز قلندياحاج    

  .القيام بكشف ميداني على عدد من المصالح الستصدار رخص  مواطنون /شركاتال  ) زيارات كشفية8(  رام اهللا ، جنين، نابلس، الخليل    

  ات الحكومية.تسجيل وترخيص المركب  المؤسسات الحكومية  ) مركبة350( النقل الحكومي    

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص المركبات.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل12.69.358(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص رخص السياقة.  ونالمواطن   مديريات الترخيص    ) شيكل2.146.714(

  إجراء فحوصات نظرية وعملية.  ونالمواطن   المحافظات الشمالية    ) شيكل495.920(

  تجديد ترخيص مدارس السياقة.  مدارس السياقة   المحافظات الشمالية    ) شيكل1.180(

  تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلة.  شركات وأفراد   المحافظات الشمالية    ) شيكل63.044(

  تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط.  المركبات العمومية   المحافظات الشمالية    ) شيكل1.433.365(

  إذن إستيراد مركبة جديدة.  التجار  مركبة) 210( زارةمقر الو     

  إذن إستيراد مركبة مستعملة.  التجار ) مركبة3200( مقر الوزارة    

  إذن شراء مركبات إسرائيلية.  التجار ) مركبة135( مقر الوزارة    

  فحص مركبات على المعابر.  التجار  اً ) فحص270( معبر (طولكرم، ترقوميا)    

  إذن إستيراد قطع غيار.  التجار ) إذناً 88( مقر الوزارة    

  وزارة شؤون القدس

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

  المحامين. 
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  ) شيكل861.090(

  

  سالقد

  

  ) معاملة24(

  

  أهالي القدس

  دعم صمود المواطنين.

  تعويض هدم.

  خدمات قانونية.

  خدمات هندسية ، دعم جمعيات

  دعم جمعيات

  معالجة ملفات هندسية تتعلق بالتنظيم الهيكلي وترخيص األبنية  أهالي القدس  ات) ملف8(  الوزارة    

صوص مشروع إسكان معلمين وٕاستصدار قرار تحكيم توافقي بخ

  .بيت حنينا

وذكس األرث  بحث قضايا استيطانية في إطار المحكمة الكنيسية للروم  أهالي القدس    الوزارة    

واإلعتراض على حصر إرث جديد لوضع أرض نخلة كتن تحت حراسة 

  .امالك الغائبين

  تيطانية.لخطط اسستهدافها إاضي للدراسة الفنية بسبب تحويل ملفات أر   أهالي القدس  ) مشاريع3(  بيت صفافا، شعفاط طباليا/    

تخاذ اإلجراءات إ و ) بو نابأعائلة (متابعة قضية إحراق منزل   أهالي القدس    واد قدوم    

  .لمساعدة مالكه الالزمة

  وزارة الصحة

  اإلدخال للمستشفيات.  المواطنون  ) حالة18366(  المستشفيات    

  خدمة عالج الطوارىء.  طنونالموا  ) حالة62954(  المستشفيات    

  العمليات الجراحية.  المواطنون  ) حالة3666(  المستشفيات    

  مراجعة العيادات الخارجية.  المواطنون  ) حالة34485(  العيادات الخارجية    

  

  

  إجراء عمليات والدة طبيعية وقيصرية.  المواطنون  ) حالة2893(  المستشفيات  



15 
 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                                                                                                                           الشؤون الحكومية                        

  الخدمة متلقي الخدمة الخدمات المقدمة دمةمكان تقديم الخ التكاليف اإليرادات

  فحوصات مخبرية.  المواطنون ) فحصًا 313428(  المستشفيات    

  تصوير أشعة وطبقي وتصوير رنيني مغناطيسي.   المواطنون  )44671(  المستشفيات    

  ة واألمصال.فحص األدوية ومواد التجميل والمياه واألغذي  المستوردون  ) فحصاً 15555(  مختبر الصحة العامة    

  تحويالت طبية.  المواطنون   ) تحويلة6631(  دائرة شراء الخدمة  ) شيكل35.499.075  

منح أذن  شراء العقاقير الخطيرة للمستشفيات، والمراكز الطبية   شركات األدوية   اً ) أذن35(      

  .)C29( والغير فاعلية، ونموذج ةالخاصة، والمواد األولي

منح رخص استيراد لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية   التجار  ) رخصة112(  ةالمحافظات الشمالي    

  واألدوية الغير مسجله وليس لها بديل.

ي بمجمع فلسطين الطب الكلى جاري العمل في تصميم قسم غسيل  المواطنون    رام اهللا    

  بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية.

  جارى العمل في تنفيذ وتجهيز قسم الطب الشرعي في مجمع فلسطين.  المواطنون    رام اهللا    

جاري العمل في تركيب المصعد للمستشفى الوطني واإلنتهاء من   المستشفيات    نابلس    

  إعادة  تأهيل سكن األطباء والتمريض والمداخل والمظالت.

   إلى محافظة بيت لحم.نقل مركز معالجة اإلدمان من رام اهللا  المدمنون     بيت لحم    

جاري العمل في العيادات الخارجية وقسم الغسيل في مستشفى   المواطنون    جنين    

  والممرات. الدكتور خليل سليمان وتبليط جدرانه

 اإلنتهاء من ترميم وٕاعادة تأهيل قسم الحروق في مستشفى الخليل.   المواطنون    الخليل    

  الخليل    

  رام اهللا

 اب وفود طبية متخصصة في جراحة المسالك البولية،استقط  المواطنون  

  مجمع فلسطين الطبي. جراحة العظام فيو 
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 االيرادات التكاليف  مكان تقديم الخدمة الخدمات المقدمة  متلقي الخدمة  الخدمة

  وزارة الحكم المحلي

      محافظات الوطن  اً طلب) 81(  ونمواطنال  .الطلبـات المقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم

      محافظات الوطن  اً ذنإ) 117(  ونمواطنال  .أذونـات األشغــال (ميـــاه، كهربــاء)

      محافظات الوطن  اً ملف) 122(  لهيئات المحليةال  .ملفات الترخيص (طلبات األبنية التي تم فتحها)

      محافظات الوطن  جلسة) 15(  لهيئات المحليةال  .جلسـات اللجنـة االقليميـة التـي تـم عقدها

      محافظات الوطن  رخصة) 105(  ونلمواطنا  .الرخــص الصـادرة عـن اللجنة االقليميــة

      محافظات الوطن  جولة)  100(  هيئات المحليةال  جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية

      فظات الوطنمحا  اً خطار ) إ99(  الهيئات المحلية  .المخالفات واإلخطارات واإلنذارات التي تم تسليمها

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

      محافظات الوطن  اً موقع) 476(  ونالمواطن  المخطط المكاني.لتحديد  مواقع فحص

      محافظات الوطن  عطاءً ) 17(  الهيئات المحلية  .عطــاءات المشاريـــع

      محافظات الوطن  اً مشروع) 12(  الهيئات المحلية  .م مشاريـــعاستـــال

      محافظات الوطن  شكوى) 129(  ونالمواطن  .الشكاوي التي تم التعامل معها ومتابعتها

      محافظات الوطن  جولة) 33(  الهيئات المحلية  .والرقابة على الهيئات المحلية ةجوالت التوجي

      محافظات الوطن  اً ترخيص) 28(  الهيئات المحلية  .المحليةتراخيص السيارات التابعة للهيئات 

  اإلحصاء المركزى

تقديم البيانات  .المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية والمواطنين

 .اإلحصائية

      محافظات الوطن  ) معاملة91(

 


