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  ة:ـــــــــــــــــالمقدم
  

هداف الدائرة أمة لمجلس الوزراء، ألن من أهم تعتبر دائرة جودة الخدمات الحكومية من الدوائر األساسية والمهمة في األمانة العا
ه، وتبسيط اإلجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واالرتقاء بمستوى أداء ئرتقاء بالعمل الحكومي وتطوير أدااإل

ات الحكومية التي العاملين في الجهاز الحكومي. حيث يقع على عاتقها تقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والمؤسس
، وتقوم بتحليل نقاط الضعف والقوة للخروج ومؤشرات للقياس عامة وخاصة من خالل وضع معاييروذلك  رتقدم خدمات للجمهو 

حيث يعتبر  مؤشرات الخدمات الحكومية . ولذلك قمنا بإعداد تقريرين جودة الخدمات المقدمة للجمهوربتوصيات من شأنها تحس
من بداية شهر وذلك الوزارات الخدماتية عدد من الحكومة الفلسطينية ممثًال بخدمات التقرير يشمل  الخدمات، نوعًا من أنواع تقييم

والتعليم العدل، الخارجية، الداخلية، التربية والتعليم المالية، ( اشتمل التقرير على خدمات وزارة ،كانون األولولغاية شهر  أيلول
، الشؤون اإلجتماعية، الزراعة، النقل والمواصالت، اإلقتصاد الوطني، الحكم المحلي، لوماتلوجيا المعو العالي، اإلتصاالت وتكن

عرض الخدمات  وتم ،) وجهاز اإلحصاء المركزيالشؤون الدينيةاألوقاف و و  واآلثار، الصحة، شؤون القدس،العمل، السياحة 
  كالتالي:

  
  وزارة المالية

  :المواطنين والمؤسسات األخرى اقبال واحتياجات بل وزارة المالية إلىالمقدمة من قخدمات يعود التباين في عدد ال
  

 اإلدارة العامة لضريبة األمالك  

  
  

، حيث سجل أكبر شهادة) 3418ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  شهادات إخراج القيد بلغ عدد
  هر تشرين األول.، وأقل عدد في شكانون األولفي شهر  الشهاداتعدد من 

  

، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 9462ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  براءة الذمة بلغ عدد
  تشرين األول. ، وأقل عدد في شهرتشرين الثانيفي شهر  براءة الذمة
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، حيث سجل أكبر معاملة) 534شهر كانون األول (ولغاية نهاية  تشرين األولمن بداية شهر  تنفيذ قرارات المحاكم بلغ عدد
  ، وأقل عدد في شهر تشرين األول.كانون األولفي شهر المعامالت عدد من 
، حيث سجل أكبر معاملة) 557ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  معامالت تغيير تصرف بلغ عدد
  .ل عدد في شهر تشرين الثانيوأق، كانون األولفي شهر  الشهاداتعدد من 

  

، معاملة) 158ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  ثيق الوكاالت الدورية وسندات البيعتو  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، كانون األولفي شهر  معامالتالحيث سجل أكبر عدد من 

  

، حيث سجل أكبر ةمعامل) 139ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولشهر  من بداية تصديق عقود اإليجار بلغ عدد
  وأقل عدد في شهري تشرين األول والثاني.، كانون األولفي شهر  الشهاداتعدد من 

  
  تابع خدمات اإلدارة العامة لألمالك

  
  

، حيث سجل شهادة) 351اية شهر كانون األول (ولغاية نه تشرين األولمن بداية شهر شهادة إثبات/ عدم إثبات ملكية  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر كانون األول.، األول تشرينفي شهر  الشهاداتأكبر عدد من 

  

كانت أذونات الشراء في حيث ، أذناً ) 130ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  أذونات الشراء بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني. بنفس القيمة،شهر تشرين األول وكانون األول 

  

حيث سجل أكبر عدد ، معاملة) 203ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر إفراز ودمج قطع  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، كانون األولفي شهر المعامالت من 

  

، حيث سجل أكبر عدد ةمعامل) 16ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ين األولتشر من بداية شهر  تصديق المعامالت بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، األول تشرينفي شهر  معامالتالمن 
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، حيث سجل أكبر معاملة) 364ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  تصديق مخططات البناء بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولفي شهر  الشهاداتعدد من 

  

، شهادة) 300ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  تطابق أسماء المحاكم الشرعيةشهادات  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، كانون األولفي شهر  الشهاداتحيث سجل أكبر عدد من 

  

، حيث سجل أكبر شهادة) 19ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر بدفع الضريبة  شهاداتال بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، األول تشرينفي شهر  الشهاداتعدد من 

  
 اإلدارة العامة لضريبة الدخل  

  
  

، حيث سجل أكبر شهادة) 3399هر كانون األول (ولغاية نهاية ش تشرين األولمن بداية شهر شهادات خصم المصدر  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، األول كانونفي شهر  الشهاداتعدد من 

  

، حيث سجل أكبر شهادة) 2429ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  إخالء الطرفشهادات  بلغ عدد
  عدد في شهر تشرين الثاني. وأقل، األول كانونفي شهر  الشهاداتعدد من 

  
 اإلدارة العامة للوازم العامة 

  

  
 
 
 
  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            5الشؤون الحكومية                                                                
  

 ، حيث سجل أكبر عدد منشهادة) 87ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  فتح العطاءات بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولفي شهر  العطاءات

  

، حيث سجل أكبر عدد معاملة) 99ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولبداية شهر  من دراسة اإلحتياجات بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر كانون األول.، األول تشرينفي شهر المعامالت من 

  

ولغاية نهاية شهر كانون األول  تشرين األولمن بداية شهر حفظ الملفات وعمليات جرد المستودعات المركزية  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول. ،تشرين الثانيفي شهر  العمليات، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 1278(

، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 77ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولبداية شهر  اإليجارات الحكومية بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر كانون األول.، األول تشرين في شهر الشهادات

  

، حيث سجل معاملة) 650ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  الدراسات الفنية للعطاءات بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني وكانون األول.، األول تشرينفي شهر  الشهاداتأكبر عدد من 

  

، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 1523شهر كانون األول (ولغاية نهاية  تشرين األولمن بداية شهر  طلبيات الشراء بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، تشرين الثانيفي شهر  الشهادات

  
 اإلدارة العامة للجمارك 

  إلى المتابعة المستمرة من قبل موظفي اإليرادات من أجل تحسين الجباية.الجمارك التالية عدد خدمات  ويعود التباين في
  

  
 

، تسجيالً ) 1327ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر سجيل مكلفين لضريبة القيمة المضافة ت بلغ عدد
  وشهر تشرين األول لم تسجل أية معامالت. ،كانون األولفي شهر  المعامالتحيث سجل أكبر عدد من 

  

، حيث شهادة) 714نهاية شهر كانون األول ( ولغاية تشرين األولمن بداية شهر شهادات تسجيل مشتغل مرخص  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولفي شهر  الشهاداتسجل أكبر عدد من 

  

، تصريحاً ) 11726ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر تصاريح طباعة الفواتير الضريبية  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، تشرين الثانيشهر  في الشهاداتحيث سجل أكبر عدد من 
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، حيث سجل شهادة) 3322ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر إصدار نماذج براءة الذمة  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، كانون األولفي شهر  الشهاداتأكبر عدد من 

  
  

، حيث سجل أكبر معاملة) 46273ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولن بداية شهر م بيع فواتير مقاصة بلغ عدد
  .وأقل عدد في شهر تشرين األول، كانون األولفي شهر  الشهاداتعدد من 

  تابع خدمات اإلدارة العامة للجمارك

  
  

، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 180ول (ولغاية نهاية شهر كانون األ تشرين األولمن بداية شهر شهادات المنشأ  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولفي شهر  الشهادات

  

، حيث سجل أكبر عدد من إعفاءً ) 59ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر إعفاءات المنح  بلغ عدد
  ن األول حيث لم تسجل أية إعفاءات.وأقل عدد في شهر تشري، تشرين الثانيفي شهر  اإلعفاءات

  

، حيث سجل شهادة) 286ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر اإلعفاءات الجمركية للمعاقين  بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول حيث لم تسجل أية إعفاءات.، تشرين الثانيفي شهر  الشهاداتأكبر عدد من 

  

كانت في شهر تشرين ، حيث شهادة) 2ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر ألسرى إعفاء ا بلغ عدد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول حيث لم تسجل أية إعفاءات. الثاني وكانون األول نفس القيمة،

  
 اإلدارة العامة للحسابات العامة 

  
يتم بشكل منتظم وشهري، وٕانما بناًء على توفر  إلى أن صرف الرديات ال ةالحسابات العامة التاليويعود التباين في خدمات 

  السيولة.
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  .ردية) 53ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  رديات الجمارك والمكوس بلغ عدد
  

  ردية.) 41ن األول (ولغاية نهاية شهر كانو  تشرين األولمن بداية شهر  رديات ضريبة القيمة المضافة بلغ عدد
  .واحدة رديةولغاية نهاية شهر كانون األول   تشرين األولمن بداية شهر ضريبة الدخل محصلة بالزيادة رديات  بلغ عدد

  

  .فحصاً ) 27ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  فحص براءة الذمة لمن سيحالوا للتقاعدبلغ 
  .معاملة) 20ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  رائبنقاص لصالح الض بلغ عدد

  

  .أمانتينولغاية نهاية شهر كانون األول  تشرين األولمن بداية شهر  أمانات المجلس الفلسطيني لإلسكان بلغ عدد
  

  دارة العامة للحسابات العامةتابع خدمات اإل

  
  

  .أمانات) 3ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولية شهر من بدا أمانات هيئة التقاعد بلغ عدد
  

  ردية.) 78ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  أمانات األمالكرديات  بلغ عدد
  ردية.) 78(ولغاية نهاية شهر كانون األول  تشرين األولمن بداية شهر  أمانات رخص المهنرديات  بلغ عدد

  

  ردية.) 8ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  عدد رديات على الطرقبلغ 
  .ردية) 84ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تشرين األولمن بداية شهر  رديات أمانات التنفيذ بلغ عدد

  

  .) رديات3(ألول ولغاية نهاية شهر كانون ا تشرين األولمن بداية شهر  رديات صندوق التكافل بلغ عدد
  .) ردية25(ولغاية نهاية شهر كانون األول  تشرين األولمن بداية شهر  إغالء السلف بلغ عدد
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  وزارة العدل
 حاجة المواطنين والمؤسسات األخرى. وزارة العدل إلى المقدمة من قبلالتالية  يعود التباين في عدد الخدمات

 .اإلنذارات العدلية 
  

  
  

أكبر عدد من  حيث سجل، ) إنذارًا عدلياً 182( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من لعدلية اإلنذارات ابلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، تشرين الثانيفي شهر  اإلنذارات العدلية

 .التبليغات القضائية  

  
  

   فقط في شهر كانون األول. تبليغ قضائي واحد األول كانونولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر بلغ عدد التبليغات القضائية من 
  

 شهادة عدم محكومية  
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) شهادة، حيث سجل أكبر عدد 8428بلغ عدد شهادات عدم المحكومية من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (
  وأقل عدد في شهر أيلول.، تشرين الثانيمن الشهادات في شهر 

 تصديق معامالت ووثائق 
  

  
  

) معاملة، حيث سجل أكبر 12277بلغ عدد المعامالت والوثائق المصدقة من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (
  وأقل عدد في شهر أيلول.، كانون األولعدد من التصديقات في شهر 

  
  التباين في الخدمات التالية يعود إلى عدة أسباب وهي موضحة كالتالي:

 
 ى رخصة ترجمة.طلب للحصول عل  

  
  

 حيث سجل، طلبات )5( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر بلغ عدد  طلبات الحصول على رخصة ترجمة من 
التباين في ويعود أية رخصة، وفي باقي األشهر لم تصدر ، طلبات الحصول على رخصة ترجمة فقط في شهر كانون األول

لبات وقد تم إعادة إستقبالها في شهر كانون األول إلجراء تعديالت على النظام الخاص إلى توقف إستقبال الط عدد الخدمات
  .بها
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 طلب تجديد رخصة الترجمة  

  
  

حيث سجل أكبر عدد طلبًا،  )56( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  الترجمةرخصة طلبات تجديد  بلغ عدد
إلى توقف إستقبال  التباين في عدد الخدماتويعود ، ) رخصة ترجمة55غت (كانون األول حيث بل من الطلبات في شهر

  .الطلبات وقد تم إعادة إستقبالها في شهر كانون األول إلجراء تعديالت على النظام الخاص بها
  

  تجديد شهادة محكم معتمدطلب  

  
  

حيث سجل  طلبًا، )20( كانون األولهاية شهر ولغاية ن أيلولبداية شهر من طلبات تجديد شهادة المحكمين المعتمدين بلغ عدد 
إلى أن التجديد يتم في بداية السنة وتم تجميع األوراق الخاصة  التباين في عدد الخدمات ويعود ،كانون األول شهر العدد في

  .بالمعامالت
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 وزارة الخارجية

  تصديق شهادات، األحوال الشخصية، الوكاالت
  حاجة المواطنين في السفارات والخارج. وزارة الخارجية إلىالمقدمة من قبل ت التالية الخدماعدد يعود التباين في 

 
 محافظة رام اهللا والبيرة  

  
  

 لغايةو  أيلولشهر بداية من مالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظة رام اهللا والبيرة معاالبلغ عدد 
 أقل عدد في شهر تشرين الثاني.و  معاملة، )9086( كانون األولشهر 

  
  نابلسمحافظة  

  
  

 شهر لغايةو  أيلولشهر بداية من  نابلسمعامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظة البلغ عدد 
 لثانيتشرين ا يوأقل عدد في شهر تشرين األول، حيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر  معاملة، )5455( كانون األول
 .وكانون األول
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 محافظة الخليل  

  
  

شهر لغاية و  أيلولشهر  بداية من الخليل معامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظةبلغ عدد 
  .كانون األولوأقل عدد في شهر تشرين األول، حيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر  معاملة، )4092( كانون األول
 افظة جنينمح  

  
  

 كانون األولشهر وحتى  أيلولمن  جنين معامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظةالبلغ عدد 
  .أيلولوأقل عدد في شهر  ،ي تشرين الثاني وتشرين األولجل أكبر عدد من المعامالت في شهر ، حيث س)1224(
  

محافظة  :كما يليعلى التوالي  في المحافظات ، األحوال الشخصية، والوكاالت)(تصديق الشهاداتمعامالت كانت أعلى نسبة 
  .نجنيمحافظة الخليل، محافظة ، نابلسرام اهللا والبيرة، محافظة 
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  وزارة الداخلية

لبعض  نونيةو إنتهاء المدة القاأإلى حاجة المواطنين وزارة الداخلية  المقدمة من قبل التالية خدماتالتباين في عدد ال ويعود
  .الوثائق

 

 صدار جواز سفر عاديإ  

 

حيث سجل  إصدارًا، )54272( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من اإلصدارات لجواز السفر العادي  بلغ عدد
  تشرين األول.في شهر أقل عدد و ، كانون األولفي شهر  اإلصداراتأكبر عدد من 

  
 إصدار جواز سفر دبلوماسي وخاص 

  

  

 إصدارًا، )336( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من اإلصدارات لجواز السفر الدبلوماسي والخاص بلغ عدد 
  .ثانيتشرين ال في شهر أقل عددو ، أيلولحيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر 
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 اصدار جواز سفر للمغتربين  

  

حيث سجل  إصدارًا، )6597( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من اإلصدارات لجواز سفر المغتربين بلغ عدد 
  تشرين األول.في شهر أقل عدد و تشرين الثاني، أكبر عدد من اإلصدارات في شهر 

  مؤقت /جواز سفرة واحدةإصدار  

  

حيث سجل أكبر  جوازًا، )8937( ولكانون األولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من لسفرة واحدة مؤقتة إصدار جواز  بلغ عدد
  ثاني.تشرين الفي شهر أقل عدد و ، تشرين األولعدد من اإلصدارات في شهر 

  

 زواج).- طالق -لمن يهمه األمر - وفاة - إصدار شهادات (ميالد  
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 انون األولكولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  زواج) - طالق - لمن يهمه األمر - اةوف - إصدار شهادات (ميالد بلغ عدد
  ثاني.تشرين الفي شهر أقل عدد و  ،أيلولحيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر  ،شهادة )23385(

  بطاقة هوية إصدار  

  

ولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  )تعديل - إضافة–تغيير عنوان  - ملحق بدل فاقد - بطاقة هوية (باليةإصدار بلغ عدد 
تشرين في شهر أقل عدد و ، كانون األولحيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر  ة،بطاق )101028( كانون األول

  .األول
 .(الداخل والخارج) تسجيل مولود 

  

  

حيث  تسجيًال، )28774( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر  (الداخل والخارج) منفي مواليد التسجيل بلغ عدد 
  .تشرين األولفي شهر أقل عدد و ، أيلولهر في ش المواليدسجل أكبر عدد من 
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 .(متأخر وعادى) تسجيل وفاة  

  

حيث  وفاة،حالة  )3215( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  تسجيل حاالت الوفاة (متأخر وعادي) بلغ عدد
  .ألولتشرين افي شهر أقل عدد و  كانون األول،في شهر  الوفياتتسجيل سجل أكبر عدد من 

 طلب هوية جمع الشمل 
  

  

حيث سجل أكبر عدد من  طلبًا، )50( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من هوية جمع الشمل  اتطلببلغ عدد 
  .ويبين الشكل السابق عدم وجود تباين كبير في عدد الخدمات ،ثانيتشرين الفي شهر أقل عدد و ، أيلولفي شهر  الطلبات
 ت أحوال مدنيةتصحيح معامال  
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حيث سجل  معاملة، )2315( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من تصحيح معامالت األحوال المدنية بلغ عدد 
ويبين الشكل السابق عدم وجود تباين كبير في عدد  ،الثانيتشرين في شهر أقل عدد و ، أيلولأكبر عدد من الطلبات في شهر 

  .الخدمات
 تسجيل سكان  

  

حيث سجل أكبر عدد من الطلبات  ) معاملة،191( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر بلغ عدد تسجيل السكان من 
  .ويبين الشكل السابق عدم وجود تباين كبير في عدد الخدمات،، أيلولفي شهر 

  
 لإلدارة العامة لألحوال المدنية معامالت أخرى  

  

من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون  صادقة صور الشهادات، تصديق نسخ معامالت)(م بلغ عدد المعامالت األخرى
  تشرين الثاني.وأقل عدد في شهر  ،) معاملة، حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في شهر تموز7837األول (

  
  ابق/ لمن يهمه األمراصدار شهادة خلو سو  
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حيث سجل أكبر عدد  ) معاملة،1252( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلول بداية شهرمن  سوابقبلغ عدد إصدار شهادة خلو 
  األول.تشرين في شهر أقل عدد و ، أيلولفي شهر  اإلصداراتمن 

 اصدار شهادة حسن سلوك عربي وأجنبي  

  

حيث  ،صداراً إ) 3927( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  حسن سلوك عربي وأجنبيبلغ عدد إصدار شهادة 
ويبين الشكل السابق على عدم وجود  األول،تشرين في شهر أقل عدد و  تشرين الثاني،في شهر صدارات سجل أكبر عدد من اإل
  تباين في عدد الخدمات.

  

  محلية وأجنبية(تسجيل جمعية جديدة(  

  

حيث سجل  ) معاملة،68( كانون األول ولغاية نهاية شهر أيلولبداية شهر من  جديدة (محلية وأجنبية) تسجيل جمعيةبلغ عدد 
   ول.األتشرين في شهر أقل عدد و ، في شهر كانون األول تسجيل الجمعياتأكبر عدد من ا

 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية  
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حيث سجل  ) معاملة،154( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر لي لفرع جمعية أجنبية من االمعدد اإلعتماد  بلغ
   في شهر أيلول.أقل عدد و ، تشرين األولفي شهر  عتماداتأكبر عدد من اإل

  
 إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية للجمعيات 

  

  

 ،إعتماداً ) 366( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية للجمعياتبلغ عدد 
  الثاني.تشرين في شهر أقل عدد و ، كانون األولفي شهر  عتماداتإلحيث سجل أكبر عدد من ا

  
 تدقيق إعتماد مالي للجمعيات  

  

حيث سجل أكبر  ،تدقيقاً ) 390( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من إلعتماد المالي للجمعيات اتدقيق بلغ عدد 
  الثاني.تشرين في شهر أقل عدد و ، كانون األول في شهر دقيقاتعدد من الت
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  العاليوالتعليم وزارة التربية والتعليم 

 :ضمن مواسم محددة بإقبال المواطنين إلى أنھا تتأثروالتعليم العالي  وزارة التربية المقدمة من قبلالتي  خدماتعدد ال التباين فييعود 

 لتحاق بالجامعات أو موعد امتحان الثانوية العامة وھي اإل
 اتإصدار كشوف عالم  

  

حيث سجل أكبر عدد  ،إصداراً ) 6757( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  إصدار كشوف العالماتبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.كانون األول، في شهر  إلصداراتمن ا
 إمتحان المستوىصدار إ  

  

حيث سجل أكبر عدد من  ،إصداراً ) 65( كانون األولهاية شهر ولغاية ن أيلولبداية شهر من إمتحان المستوى إصدار بلغ عدد 
  .حيث لم تسجل أية معامالت وأقل عدد في شهر كانون األول، ولتشرين األاإلصدارات في شهر 

 شهادة بدل فاقد  
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ر عدد من حيث سجل أكب ،شهادة) 559( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  شهادة بدل فاقد بلغ عدد إصدار
  وأقل عدد في شهر كانون األول.، تشرين الثاني في شهر صداراتاإل

 شهادة بدل تالف 

  

حيث سجل أكبر عدد من  ،شهادة) 64( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من إصدار شهادة بدل تالف بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر كانون األول.تشرين الثاني، اإلصدارات في شهر 

  ثائق األخرىو  

  

) 42( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  والتعليم العالي الوثائق األخري الخاصة بوزارة التربيةبلغ عدد 
حيث لم تسجل أية  وأقل عدد في شهر كانون األول، تشرين الثاني في شهر لمعامالتحيث سجل أكبر عدد من ا ،معاملة

  .معامالت

  

  

  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            22الشؤون الحكومية                                                                
  

  وتكنولوجيا المعلومات توزارة االتصاال

المؤسسات و  ينالمواطنإلى حاجة  علوماتوتكنولوجيا الموزارة اإلتصاالت قبل المقدمة من تباين في عدد الخدمات يعود ال
  .والشركات الخاصة الحكومية

  جوال، مدى للعرب لالنترنت، زون)الكهرباء، اإلتصاالت الفلسطينية، ( قبض فواتير شركة  

 

ولغاية  أيلولبداية شهر من  ، زون)لعرب لالنترنتاجوال، مدى  الكهرباء، اإلتصاالت الفلسطسنية،( اتير شركةقبض فو بلغ عدد 
ي كانون األول وتشرين األول، وأقل عدد في شهر  معامالتحيث سجل أكبر عدد من ال ،فاتورة) 6709( كانون األولنهاية شهر 

  في شهر أيلول.

 ربط مع الشبكة الحكوميةال  

  

حيث سجل أكبر عدد  ،معاملة) 233( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر من  الربط مع الشبكة الحكوميةدد بلغ ع
  وأقل عدد في شهر تشرين األول. ،أيلولمن المعامالت في شهر 
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 تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها  

  

موقعًا ) 11( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  عليهاتصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عدد بلغ 
  وكانت النسبة في باقي األشهر واحدة.، تشرين األول ، حيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهرإلكترونياً 

  الطوابعخدمات هواة  

  

، حيث سجل أكبر عدد من خدمة) 182( ولكانون األولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  الطوابععدد خدمات هواة بلغ 
  أيلول.وأقل عدد في شهر ، األولتشرين في شهر  الخدمات

  السلكية والالسلكيةترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت  
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 كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكيةبلغ عدد 
                                   األول. كانونوأقل عدد في شهر ، تشرين الثاني في شهر تراخيص، حيث سجل أكبر عدد من الترخيصاً ) 102(

 خدمات بريد الرسائل الصادر والوارد  

       

) خدمة، حيث 402086( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  واردبريد الرسائل الصادر والبلغ عدد خدمات 
  وأقل عدد في شهر كانون األول. ،تشرين األول سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر

 خدمات الطرود البريدية  

  

مة، حيث سجل أكبر عدد ) خد1328( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  الطرود البريديةبلغ عدد خدمات 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولمن الخدمات في شهر 
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 البريد الحكومي خدمات  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد 13804( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  البريد الحكوميبلغ عدد خدمات 
  .ثانيفي شهر تشرين الوأقل عدد  ، كانون األولمن الخدمات في شهر 

 تأجير الصناديق البريدية  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد 1068( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  تأجير الصناديق البريديةبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني. ،كانون األولمن الخدمات في شهر 

 معالجة شكاوى  
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معالجة ، حيث سجل أكبر عدد من شكوى) 84( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  معالجة الشكاوىبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين أيلول حيث لم تسجل أية شكاوى.تشرين الثاني، في شهر  الشكاوى

 تراخيص   

  

، حيث سجل أكبر عدد ترخيصاً ) 15من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ترخيص محطات إذاعيةبلغ عدد 
  .ثانيوأقل عدد في شهر تشرين ال، أيلولفي شهر  خيصاالتر من 

، حيث سجل أكبر تراخيص) 4من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ترخيص إستيراد أجهزة اإلتصاالتبلغ عدد 
  .حيث لم تسجل أية تراخيص لوأقل عدد في شهر تشرين األو تشرين الثاني، في شهر  التراخيصعدد من 

كانت في شهر ، حيث تراخيص) 10من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ترخيص الخدمات المضافةبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.أيلول وتشرين الثاني وكانون األول بنفس القيمة، 

 برقيات داخلية وبطاقات وكوبونات  

 

حيث ، خدمة) 4964من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ت الداخلية والبطاقات والكوبوناتالبرقيابلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر كانون األول حيث لم تسجل أية برقيات.أيلول، في شهر  الخدماتسجل أكبر عدد من 
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  وزارة الشؤون االجتماعية

 برنامج المساعدات الطارئة  

  

، حيث مساعدة) 344( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر  من ساعدات الطارئة لألسر الفقيرةبرنامج المبلغ عدد 
الخدمات يعود ويبين الشكل السابق على وجود تباين كبير في عدد ، تشرين الثانيفي شهر  المساعداتسجل أكبر عدد من 

  .على األسر الفقيرةتوفر السيولة وٕالى إنطباق المعادلة الخاصة بالبرنامج  إلى

 تجديد التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعية  

  

، حيث معاملة) 247558( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  تجديد التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعيةبلغ 
أن عدد دمات يعود إلى الخويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، أيلولفي شهر  معامالتسجل أكبر عدد من ال

  متلقي الخدمة ثابت وقد يطرأ عليه تغيير بسيط.
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 استقبال ومعالجة الشكاوى  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من 89( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  استقبال ومعالجة الشكاوىبلغ عدد 
يعود إلى درجة رضى  شكاوىالوجود تباين كبير في عدد  ويبين الشكل السابق على، تشرين الثاني في شهر شكاوىال

   .عن خدمات وزارة الشؤون اإلجتماعية المواطنين

 رعاية المسنين  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من 508( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  خدمات رعاية المسنينبلغ عدد 
الخدمات يعود إلى ويبين الشكل السابق على وجود تباين كبير في عدد ، الثانيي تشرين األول وتشرين في شهر  مساعداتال

   .المادية توفر السيولة
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 تقديم خدمات إيوائية لألحداث.  

  

) 208( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  مساعدة األطفال األحداث في المراكز اإلجتماعيةبلغ عدد 
ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، كانون األولفي شهر  المساعداتعدد من  ، حيث سجل أكبرمساعدة

  المادية. الخدمات يعود إلى توفر السيولة

  ضحايا العنف واإليذاء وسوء المعاملة.حماية األطفال  

  

) 147( كانون األولهاية شهر ولغاية ن أيلولبداية شهر ضحايا العنف واإليذاء وسوء المعاملة من الحماية لألطفال بلغ عدد 
ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين كبير في عدد  ، تشرين األولخدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر 

  الخدمات.
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 .االشراف على دور الحضانة  

 

) خدمة، حيث سجل 40( ألولكانون اولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر على دور الحضانة  المتابعة االشراف عدد بلغ 
  .الخدماتويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين كبير في عدد  ،كانون األولأكبر عدد من الخدمات في شهر 

 منح اإلعفاء الجمركي لألشخاص ذوي اإلعاقة  

  

) خدمة، 191( ألولكانون اولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  منح اإلعفاء الجمركي لألشخاص ذوي اإلعاقةبلغ عدد 
ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين كبير في عدد  ،تشرين الثانيحيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر 

   الخدمات.

 تقديم الحماية للنساء المعنفات  

  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            31الشؤون الحكومية                                                                
  

يث سجل أكبر عدد ) خدمة، ح60من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تقديم الحماية للنساء المعنفاتبلغ عدد 
   الخدمات.ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين كبير في عدد  ،كانون األولمن الخدمات في شهر 

 تسجيل جمعيات خيرية  

  

، حيث سجل أكبر عدد من جمعية) 17من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( الجمعيات المسجلةبلغ عدد 
  الخدمات.ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين كبير في عدد  ،ولتشرين األالخدمات في شهر 

  األسر)األيتام(األطفال كفالة ،  

أمريكي كل شهر،  ) دوالر50فها مرة سنويًا بقيمة (حيث يتم صر ) طفًال، 3979( كفالة وحماية ورعاية األطفال األيتامبلغ عدد 
                                                                 شهور. ونوصي بصرف هذا المبلغ كل ثالثة شهور أو كل ستة

) شيكل كل شهر، ونوصي بصرف هذا 500حيث يتم صرف المساعدة مرة سنويًا بقيمة (، أسرة) 83( األسر المكفولةبلغ عدد 
  المبلغ كل ثالثة شهور أو كل ستة شهور.

 يني ) المساعدات النقدية ( البرنامج الوطني الفلسط 

لغزة  %60( بنسبة تزيد عن أسرة  )   122.129( المتأخرة للمنتفعين والبالغ عددهم تقريباً   2015/ 9صرف الدفعة لشهر تم 
،  )الدفعة الرابعة(ولم يتم صرف الدفعات النقدية لهذه األسر ،شيقل )143.890.800( )، بتكلفة بلغت %40بينما الضفة حوالي 

  لة تزايد مستمر.عدد األسر الفقيرة في حا

  برنامج المساعدات الغذائية 

أسرة في المحافظات  )45000 (صرف مساعدات غذائية تموينية من برنامج الغذاء العالمي كل ثالثة أشهر، وشملتتم 
يزيد المساعدات كما هي ألن برنامج الغذاء العالمي لم بقيت ( .لكل توزيعة مليون دوالر)  (8.5الشمالية والجنوبية، بتكلفة 

   .النسبة أو العدد
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  وزارة الزراعة

 تباين في عدد الخدمات كما هو موضح كالتالي:فيها خدمات وزارة الزراعة التالية ال يوجد 

 ومواد متفرقة. أسمدة، بذور، مبيدات، منتجات حيوانية، :استيراد تشمل اتمنح أذون  

 

 ذونات، حيث سجل أكبر عدد من األأذناً ) 349( كانون األولهر ولغاية نهاية ش أيلولمن بداية شهر ستيراد اال اتأذونبلغ عدد 
  تشرين األول.وأقل عدد في شهر ، أيلولفي شهر 

  مواد غذائية تصدير        

  

) 1227( كانون األولولغاية نهاية شهر  تشرين األولمن بداية شهر واألشتال  تصدير الخضروات والفواكةمعامالت عدد بلغ 
  شهر كانون األول. وأقل عدد في، معاملة

في  ابالمعامالت فلم يتم إدراجه السابقفي الشكل التصنيف وحدة و  ،كغم) 1140.134( أيلولشهر تصنيف ال ةوحد مالحظة:
   .السابق الشكل
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 الموافقة على إستيراد ومواد غذائية ومبيدات  

  

) 24( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  على إستيراد دواجن ومواد غذائية ومبيدات اتالموافقبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر كانون األول.، تشرين األول في شهر المعامالت، حيث سجل أكبر عدد من معاملة

 الموافقة على إستيراد تمور  

  

جل أكبر عدد ) معاملة، حيث س16من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تمورالموافقات على إستيراد بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول.، ثانيتشرين ال من المعامالت في شهر 

  اصدار شهادات صحية 
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من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون بيطرية للتصدير وللمواد الزراعية المصدرة) ( اصدار شهادات صحيةبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول.، تشرين الثانير ) شهادة، حيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شه1148األول (

 منح موافقة إدخال مواد إكثار من الجانب اآلخر  

  

) 45من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( د الموافقات الممنوحة إلدخال مواد إكثار من الجانب اآلخربلغ عد
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، ي وكانون األولتشرين الثان يفي شهر  موافقات، حيث سجل أكبر عدد من الموافقة

  كما هو موضح كالتالي: عددها الخدمات التالية يوجد أسباب للتباين في

 الموافقة على استيراد بيض وطيور  

 

) معاملة، حيث سجل 218من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( بيض وطيورالموافقات على إستيراد بلغ عدد 
يعود إلى أن في شهر  الخدماتويبين الشكل السابق على وجود تباين كبير في عدد ، أيلولر عدد من المعامالت في شهر أكب

، ومن ثم بعد وقف إلستيراد الصوص من أجل تسويق منتج الحبش كأزمة في تسويق الحبش فكان هنا تشرين األول كان
 انتهاء األزمة سمح في إدخال الصوص.
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 فحص عينات   

 

من بداية شهر تشمل (زيت زيتون، زيتون، حليب، أسمدة، ماء، أعالف، كمبوست، سيالج، زيبار، تربة) فحص عينات غ عدد بل
ويبين الشكل ، تشرين الثاني في شهر فحص، حيث سجل أكبر عدد من الفحصاً ) 4376( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلول

أنه في موسم الحمضيات والزيت والزيتون اليتم التصدير إال بعد  يعود إلىالخدمات السابق على وجود تباين كبير في عدد 
  .الفحص

 منح شهادات رخص مشاتل زراعية  

  

) شهادة، حيث سجل أكبر 140من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (رخص المشاتل  اصدار شهاداتبلغ عدد 
ويبين الشكل السابق  الخدماتشكل السابق على وجود تباين كبير في عدد ويبين ال، ولتشرين األفي شهر  الشهاداتعدد من 

ستكمل حتي يفي شهر تشرين األول و لمرة واحدة بالسنة يبدأ منح ي الترخيصالخدمات يعود إلى أن على وجود تباين في عدد 
  .تشرين الثاني
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 منح شهادات رخص مراكز بيع أشتال  

  

) شهادة، حيث 89من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (يع أشتال رخص مراكز ب اصدار شهادات بلغ عدد 
الخدمات يعود إلى أن ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، األولتشرين في شهر  شهاداتسجل أكبر عدد من ال

  .نيتشرين الثاستكمل حتي يفي شهر تشرين األول و بالسنة يبدأ لمرة واحدة منح ي الترخيص
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  وزارة النقل والمواصالت

 :حاجة المواطنين والمؤسسات األخرى وزارة النقل والمواصالت إلى التالية المقدمة من قبل خدماتاليعود التباين في عدد 

 تزويد بيانات مناخية  

  

حيث سجل أكبر عدد من  ) خدمة،147( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمناخية من بداية شهر البيانات البلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول.، تشرين الثانيالخدمات في شهر 

 ونشرات هاتفية محاضرات توعوية  

  

وأقل عدد في شهر ، اتمحاضر ) 10( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر المنفذة ة ويمحاضرات التوعالبلغ عدد 
  .حيث لم تسجل أية محاضرات أيلول

) خدمة، حيث 7700من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( النشرات الهاتفية الخاصة باألحوال الجويةبلغ عدد 
  .حيث لم تسجل أية نشرات وأقل عدد في شهر أيلول، كانون األولفي شهر نشرات سجل أكبر عدد من ال
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  الي:الخدمات التالية يعود التباين فيها إلى عدة أسباب وهي موضحة كالت

  حكوميةالمركبات التسجيل وترخيص  

  

، حيث معاملة) 2118( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولحكومية من بداية شهر المركبات البلغ عدد تسجيل وترخيص 
إلى إختالف تاريخ حركة تسجيل التباين في عدد الخدمات ويعود ، تشرين الثانيفي شهر المعامالت سجل أكبر عدد من 

المركبة الحكومية وسنة إنتاج المركبة مما يعني إن تاريخ ترخيص المركبات غير موحد والمركبات لم تسجل دفعة وٕانتهاء 
واحدة وٕانما على فترات وذلك حسب الطلب من قبل الوزارات واألجهزة األمنية وغيرها، وعليه فتكون إحصائية كل شهر تختلف 

  .عن اآلخر

 ترخيص المركبات  

 

، شيقل) 51.890.171ترخيص المركبات الحكومية من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (تسجيل و  قيمة تبلغ
مزاجية المواطن في تجديد إلى  اإليراداتالتباين في ويعود ، كانون األولفي شهر  تراخيصمن القيمة  علىحيث سجل أ

  .ما يعكس زيادة أو إنخفاض مبلغ اإليرادات الشهرية لهذه الخدمةم، ةيوترخيص مركبته أو رخصته الشخص
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 رخص السياقة 

 

قيمة  على، حيث سجل أشيقل) 8.088.985من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( رخص السياقة قيمة تبلغ
 .الفعلية لدى الوزارة أيام العملعدد إلى  التباين في اإليراداتويعود ، كانون األولفي شهر  رخصمن ال

 إجراء فحوصات نظرية وعملية  

 

، حيث شيقل) 3.097.740من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( إجراء فحوصات نظرية وعملية قيمة تبلغ
 .دى الوزارةالفعلية ل أيام العملعدد إلى  التباين في اإليراداتويعود ، كانون األولفي شهر الفحوصات من قيمة  علىسجل أ

  مدارس السياقةتجديد ترخيص  
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، حيث سجل شيقل) 6550من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( تجديد ترخيص مدارس السياقة قيمة تبلغ
 .الفعلية لدى الوزارة أيام العملعدد إلى  التباين في اإليراداتويعود ، ولتشرين األمن المعامالت في شهر  قيمةأكبر 

 ثقيلةالمعدات سجيل وترخيص وتجديد ترخيص الت 

 

) 449909من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( ثقيلةالمعدات تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص القيمة  تبلغ
 ملأيام الععدد إلى  التباين في اإليراداتويعود ، كانون األولعدد من المعامالت في شهر  قيمة أعلى ، حيث سجلشيقل

  .الفعلية لدى الوزارة

  رخص تشغيل ونقل خطوطتجديد 

 

حيث ، ) شيقل6.892.290( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولقيمة تجديد رخص تشغيل ونقل خطوط من بداية شهر  بلغت
لفعلية لدى ا أيام العملعدد إلى  التباين في اإليراداتويعود  ،كانون األولعدد من المعامالت في شهر  قيمة أعلى سجل
  .الوزارة
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 إذن إستيراد مركبة جديدة  

  

، حيث سجل أكبر اً إذن) 462( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولجديدة من بداية شهر ال اتمركبالإستيراد  وناتبلغ عدد إذن
 .الطلبات المقدمة عدد ويعود إلىاألذونات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، أيلولفي شهر  ذوناتاألعدد من 

 إذن استيراد مركبة مستعملة  

  

، حيث سجل اً إذن) 7200( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  مستعملةال اتمركبالإستيراد  وناتبلغ عدد إذن
د الطلبات ويعود إلى عداألذونات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، ايلولفي شهر  ذوناتاأل أكبر عدد من

  المقدمة.

 إذن شراء مركبات إسرائيلية  
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، حيث سجل أكبر اً إذن) 818( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولسرائيلية من بداية شهر اإل اتمركبالشراء  وناتبلغ عدد إذن
إلى عدد الطلبات ويعود األذونات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  تشرين الثاني،في شهر  ذوناتاألعدد من 
  المقدمة.

 ابرمركبات على المعال فحص  

  

، حيث سجل أكبر فحصاً ) 610( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  المعابرمركبات على الص فحبلغ عدد 
لبات ويعود إلى عدد الطاألذونات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  ،أيلولفي شهر  الفحوصاتعدد من 
  المقدمة.

  غيارالإذن إستيراد قطع   

  

، حيث سجل أكبر عدد اً إذن) 317( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  غيارالقطع إستيراد  وناتبلغ عدد إذن
ت ويعود إلى عدد الطلبااألذونات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، تشرين الثاني في شهر ذوناتاألمن 

  المقدمة.
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  وزارة االقتصاد الوطني

  دائرة دمغ الدهب

 فحص ودمغ الذهب          

  

، حيث سجل أكبر كغم) 3270.1877( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  كمية فحص ودمغ الذهب تبلغ
الطلب إلى أسعار الذهب و دموغة التباين في كمية الذهب المفحوصة والمويعود ، أيلولفي شهر  الذهب المفحوصمن  كمية

  .على شرائه

  االدارة العامة للملكية الفكرية

  تجاريةالعالمات الإيداع طلبات  

  

، حيث سجل أكبر اً طلب) 863( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولتجارية من بداية شهر العالمات الطلبات إيداع  عددبلغ 
إلى أن الشهادات تمنح بإستيفاء طلب اإليداع  التباين في عدد الخدمة ويعود كانون األول، في شهر الطلباتعدد من 

  .واجراءات التسجيل والتي من ضمنها فترة النشر ومدتها ثالثة شهور
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  تجاريةالعالمات الشهادات تسجيل  

  

، حيث سجل دةشها) 872( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولتجارية من بداية شهر العالمات الشهادات تسجيل عدد  بلغ
ونود الذكر هنا  الخدماتويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين في عدد  تشرين األول، في شهر الشهاداتأكبر عدد من 

  .أن مدة العالمة التجارية سبع سنوات

 تسجيل عالمة تجارية تجديد  

  

، حيث سجل أكبر عدد من اً ) تجديد235( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولشهادات من بداية شهر التجديد بلغ عدد 
 وأقل عدد في شهر تشرين األول. تشرين الثاني،في شهر  تجديداتال

 التدوينات  
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 ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في255( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولالتدوينات من بداية شهر  بلغ عدد
  .انيثوأقل عدد في شهر تشرين ال شهر تشرين األول،

 والنماذج الصناعي طلبات إيداع الرسم  

  

، حيث سجل أكبر تسجيالً ) 41( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولتسجيل الرسوم والنماذج الصناعي من بداية شهر  عدد بلغ
  وأقل عدد في شهر تشرين األول. تشرين الثاني،عدد من الخدمات في شهر 

  اإلدارة العامة للشركات

 تسجيل شركات 

  

حيث سجل ، ) شركة211( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر ومحدودة  تسجيل شركات عادية عامةعدد بلغ 
  .ثانيتشرين ال يوأقل عدد في شهر  كانون األول، أكبر عدد من التسجيالت في شهر

حيث سجل ، ) شركة304( األول كانونولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  مساهمة خصوصيةعدد تسجيل شركات  بلغ
  .أيلولوأقل عدد في شهر  كانون األول، أكبر عدد من التسجيالت في شهر



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            46الشؤون الحكومية                                                                
  

حيث ، ات) شرك5( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  مساهمة خصوصية أجنبيةعدد تسجيل شركات  بلغ
  .ثاني حيث لم تسجل أية شركاتوتشرين ال تشرين األول يوأقل عدد في شهر كانون األول، سجل أكبر 

  اإلدارة العامة للصناعة

  

 ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 48( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولشهر من بداية بلغ عدد فتح ملفات مصانع جديدة 
  .أيلولوأقل عدد في شهر  تشرين األول، في شهر

، حيث سجل أكبر عدد من تجديداً ) 162( كانون األولولغاية نهاية شهر  ولأيلمن بداية شهر  تجديد ترخيص مصانعبلغ عدد 
  .ثانيوأقل عدد في شهر تشرين ال، كانون األول وتشرين األول يفي شهر  جديداتالت

 ، حيث سجل أكبر عدد منإصداراً ) 49( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  إصدار رخصة تشغيل ألول مرةبلغ عدد 
  .أيلولوأقل عدد في شهر ، كانون األولفي شهر  صداراتاإل

، حيث سجل أكبر عدد من إصداراً ) 12( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر محاجر إصدار رخصة تشغيل بلغ عدد 
  األول. كانونوأقل عدد في شهر  ي تشرين الول وتشرين الثاني،في شهر  اإلصدارات

  حماية المستهلكاالدارة العامة ل

 القيام بجوالت تفتشية  
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، حيث سجل أكبر عدد من جولة) 1389( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر  القيام بجوالت تفتيشية منبلغ عدد 
 إلى زيادة عدد الشكاوى التباين في عدد الخدمةويعود األول،  كانونوأقل عدد في شهر تشرين الثاني، في شهر  الجوالت

  وزيادة عدد الجوالت المركزية والعادية.

 وتلقي شكاوى زيارة محالت  

  

من ، حيث سجل أكبر عدد زيارة) 10072( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  زيارة المحالتبلغ عدد 
ادة عدد الشكاوى وزيادة عدد إلى زي التباين في عدد الخدمةويعود تشرين األول، وأقل عدد في شهر أيلول، في شهر  الزيارات

  الجوالت المركزية والعادية.

، حيث سجل أكبر عدد من شكوى) 212( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر الشكاوى المتلقاة بلغ عدد 
تباين كبير  ويبين الشكل السابق على عدم وجود، أيلولوأقل عدد في شهر  ي كانون األول وتشرين الثاني،في شهر  لشكاوىا

  الخدمات.في عدد 
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 حالة أفراد إلى القضاءإ  

  

، حيث سجل أكبر عدد من فرداً ) 54( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولإلى القضاء من بداية شهر  المحالين فراداألبلغ عدد 
إلى زيادة عدد الشكاوى  التباين في عدد الخدمةويعود  تشرين األول،وأقل عدد في شهر  كانون األول، في شهر اإلحاالت

  وزيادة عدد الجوالت المركزية والعادية.

 ضبط مواد فاسدة ومنتجات المستوطنات  

  

، كغم) 1063.91( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  المواد الفاسدة ومنتجات المستوطناتضبط كمية  تبلغ
إلى  التباين في عدد الخدمةويعود أيلول، في شهر  كميةوأقل  ني،تشرين الثافي شهر  كمية من المضبوطاتحيث سجل أكبر 

  زيادة عدد الشكاوى وزيادة عدد الجوالت المركزية والعادية.

  االدارة العامة للتجارة

 رخص اإلستيراد  
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ن م عدد، حيث سجل أكبر رخصة) 6187( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  عدد رخص اإلستيرادبلغ 
 الخدماتويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  ،األول كانونوأقل عدد في شهر  تشرين األول، في شهر رخصال

  .يعود إلى فترة المواسم خصوصًا الزيت والزيتون وأنواع معينة من السلع

  التعامل بالتجارة الخارجيةبطاقة  

  

) رخصة، حيث سجل 242( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولشهر  من بداية بطاقات التعامل بالتجارة الخارجيةبلغ عدد 
ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين ثاني، وأقل عدد في شهر تشرين التشرين األول، في شهر  بطاقاتمن العدد أكبر 

  الخدمات.كبير في عدد 

 تحرير الكفاالت البنكية  
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من عدد ، حيث سجل أكبر معاملة) 457( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولهر من بداية ش تحرير الكفاالت البنكيةبلغ عدد 
ويعود الخدمات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  أيلول،وأقل عدد في شهر  تشرين الثاني، في شهر المعامالت

  .إلى اعتماد عدد البضائع المخالفة لبطاقة البيان والشروط الفلسطينية

 منشأشهادات ال  

  

، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 2260من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( شهادات المنشأبلغ عدد 
يعود  الخدماتويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد أيلول، وأقل عدد في شهر  تشرين الثاني، في شهر الشهاداتا

  .ن وأنواع معينة من السلعإلى فترة المواسم خصوصًا الزيت والزيتو
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  وزارة الحكم المحلي

 حاجة المواطنين والهيئات المحلية والبلديات:وزارة الحكم المحلي إلى التالية المقدمة من قبل خدمات اليعود التباين في عدد 

 الطلبات المقدمة للترخيص داخل التنظيم  

  

، حيث سجل طلباً ) 563( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولة شهر بلغ عدد الطلبات المقدمة للترخيص داخل التنظيم من بداي
  األول. كانونوأقل عدد في شهر  أيلول، في شهر طلباتأكبر عدد من ال

  أذونـات األشغــال  

  

ر ، حيث سجل أكباً إذن) 965( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبلغ عدد إذونات األشغال (مياه، كهرباء) من بداية شهر 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول. كانون األول، في شهر ذوناتاألعدد من 

  ملفات الترخيص  
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 ملفاتال، حيث سجل أكبر عدد من ملفاً ) 778( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبلغ عدد ملفات الترخيص من بداية شهر 
  .أيلولوأقل عدد في شهر كانون األول، في شهر 

 للجنة اإلقليميةالرخص الصادرة عن ا  

  

، حيث سجل رخصة) 554( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر الرخص الصادرة عن اللجنة اإلقليمية بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، شهر كانون األولفي الرخص أكبر عدد من 

  والمخالفات التنظيمية األبنيةجوالت التفتيش على  
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، جولة) 537( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  والمخالفات التنظيمية األبنيةت التفتيش على جوالبلغ عدد 
  األول. كانونوأقل عدد في شهر  تشرين الثاني، في شهر جوالتحيث سجل أكبر عدد من ال

 مخالفات وٕاخطارات وٕانذارات ميتسل  

  

، حيث مخالفة) 656( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  لمسلمةا نذاراتاإلخطارات و اإلمخالفات و البلغ عدد 
  .ثانيوأقل عدد في شهر تشرين ال كانون األول، في شهر المخالفاتسجل أكبر عدد من 

 المخالفات المحولة للجهات التنفيذية والقضائية  

  

، مخالفة) 254( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولة شهر من بداي المخالفات المحولة للجهات التنفيذية والقضائيةبلغ عدد 
  األول. كانونوأقل عدد في شهر  تشرين األول، في شهر خالفاتحيث سجل أكبر عدد من الم

  لمخطط المكانيافحص مواقع لتحديد  
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، حيث وقعاً ) م1703( األول كانونولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  لمخطط المكانيالتحديد  المفحوصة المواقعبلغ عدد 
  األول. كانونوأقل عدد في شهر تشرين األول،  في شهرمواقع سجل أكبر عدد من ال

 عطاءات المشاريع  

  

) عطاًء، حيث سجل أكبر عدد من 182من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( بلغ عدد عطاءات المشاريع
  .أيلولدد في شهر تشرين وأقل عالعطاءات في شهر كانون األول 

 استالم المشاريع  

  

) مشروعًا، حيث سجل أكبر عدد من 50من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( بلغ عدد استالم المشاريع
 .ثانيوأقل عدد في شهر تشرين الأيلول، المشاريع المستلمة في شهر 

  على الهيئات المحلية والرقابةجوالت التوجيه  
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) موقعًا، حيث 241( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  على الهيئات المحلية والرقابةجوالت التوجيه غ عدد بل
  األول. كانونوأقل عدد في شهر تشرين الثاني، في شهر الجوالت سجل أكبر عدد من 

  الشكاوى التي تم التعامل معها  

  

) شكوى، حيث سجل أكبر 996ا من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معه
ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد الخدمات ويعود إلى درجة رضى المواطنين أيلول، عدد من الشكاوى في شهر 

  عن الخدمات المقدمة.

  للهيئات المحلية التابعةتراخيص السيارات  

  

، حيث ترخيصاً ) 210( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر للهيئات المحلية من  التابعةيص السيارات تراخبلغ عدد 
شهر كانون األول في عدد  ويبين الشكل السابق على فجوة فيكانون األول،   في شهر تراخيصسجل أكبر عدد من ال

  .انتهاء فترة الترخيص السنوي الخدمات ويعود إلى
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  ة العملوزار 

 تسجيل منشآت محلية على النظام  

  

، حيث سجل الً تسجي) 310( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر تسجيل منشآت محلية على النظام بلغ عدد 
إلى عودة   يعود الخدماتويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  كانون األول،في شهر  تسجيالتأكبر عدد من ال

  من اإلجازات الخارجية والداخلية.فتشين الم

 تسجيل الباحثين عن عمل  

  

، حيث سجل أكبر عدد باحثاً ) 7247( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  تسجيل الباحثين عن عملبلغ عدد 
ود إلى أن أغلب المسجلين يع الخدماتويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، أيلولفي شهر  عن عمل الباحثينمن 

هم من األشخاص الراغبين في الحصول على التأمين الصحي المجاني للمتعطلين عن العمل، بدأت الوزارة بتجديد هذه 
م  ومع مرور الوقت يصبح أغلب الباحثين عن عمل بحوزتهم تأمينات صحية لذلك ال تعد 1/3/2015التأمينات بتاريخ 

  .اتب التشغيللديهم أي مصلحة في مراجعة مك
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 تقديم التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  

  

ًا، حيث سجل تأمين) 15641( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر التأمين الصحي للمتعطلين تقديم بلغ عدد 
 ويعود إلى خدماتالويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد أيلول،  في شهر  الصحي التأمينتجديد أكبر عدد من 

  .م31/5/2016على تحديد فترة سريان مفعول التأمينات الصحية حتى تاريخ  بالعمل الخاصقرار ال
 تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي توفير  

  

 كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  من الجانب اإلسرائيلي ارةتصاريح العمل التي توفرها الوز بلغ عدد 
إلى تأخر التباين في عدد التصاريح ويعود تشرين األول، في شهر  صاريحًا، حيث سجل أكبر عدد من التصريح) ت66681(

المشغلين في عملية الدفع عن تصاريح العمال أو عدم انتباه العمال إلى تجديد البطاقات الممغنطة والتي تؤدي إلى الغاء 
االسرائيلين بإلغاء تصاريح عمالهم بسبب انتهاء العمل في ورش البناء الممنوح للعامل أو قيام بعض المشغلين  التصريح

  أو طلب العامل اليقاف تصريحه لكي يتمكن  من سحب التوفيرات ( المدخرات المالية ). والزراعة وغيرها،
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 تحويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحة  

  

، حيث سجل حالة) 269( كانون األولولغاية نهاية شهر  ولأيلمن بداية شهر  الحاالت المحولة إلى مديرية الصحةبلغ عدد 
  الخدمات.ويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين في عدد ي كانون األول وأيلول، في شهر  حويالتأكبر عدد من الت

 العمل والجانب اإلسرائيلي  ابمن أصح مالية تحصيل مبالغ  

  

) 51.606.254من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (إلسرائيلي ت قيمة المبالغ المالية المحولة من الجانب ابلغ
  .في شهر تشرين الثانيالتي تم تحصيلها أعلى قيمة من المبالغ المالية ، حيث سجل شيقل
، شيقل) 677.227من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (ت قيمة المبالغ المالية المحولة من أصحاب العمل بلغ

  .ألولا كانونأعلى قيمة من المبالغ المالية التي تم تحصيلها في شهر حيث سجل 

زيادة عدد طلبات التوفيرات  إلىالتباين في قيمة المبالغ المالية المحصلة من الجانب اإلسرائيلي أو من أصحاب العمل يعود  
الموجودة لهم في صناديق الضمان االجتماعي وزيادة  يل المستحقات المالية (المداخرات)المقدمة من العمال من أجل تحص

عدد طلبات اإلجازات المرضية للعمال من أجل تحصيل ميزة اإلجازة المرضية، وزيادة الوعي الذي تقوم به دائرة التشغيل في 
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ي توعية العمال الخارج والتي تستهدف العاملين داخل الخط األخضر وكذلك زيادة الجهد الذي تقوم به النقابات العمالية ف
   بحقوقهم اإلجتماعية من خالل النشرات التي توزع عليهم لتعرفهم بحقوقهم

  ولإلرشاد والتوجيه التعاوني للمنشآت المحليةودورية القيام بزيارات تفتيشية  

  

، حيث سجل زيارة) 2242( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  الزيارات التفتيشية للمنشآت المحليةبلغ عدد 
لمواصالت وتنفيذ إلى توفير وسائل االتباين في عدد الزيارات التفتيشية ويعود  تشرين الثاني.في شهر  زياراتأكبر عدد من ال

  برامج وحمالت خاصة.
زيارة، حيث ) 371من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( الميدانية لإلرشاد والتوجيه التعاونيالزيارات بلغ عدد 

ويعود ذلك إلى توفير وسائل المواصالت وتنفيذ برامج وحمالت االرشاد  ،كانون األولسجل أكبر عدد من الزيارات في شهر 
  .لموظفي التعاون لزيارة الجمعيات

  
 توفير فرص عمل  

  

فرص ث سجل أكبر عدد من ) حالة، حي76( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  فرص العمل الموفرةبلغ عدد 
إلى تكثيف الزيارات الميدانية والتي من أهم أهدافها  التباين في عدد فرص العمل المنفذة ويعودكانون األول، في شهر  العمل



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            60الشؤون الحكومية                                                                
  

والعمل على بناء عالقات جيدة مع أصحاب العمل تساهم في تشغيل المتعطلين عن  البحث عن عمل في السوق المحلي،
  عمل.

  
 لم تلتزم بشروط السالمة العامة مخالفة منشآت  

  

) 180( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر مخالفات لمنشآت لم تلتزم بشروط السالمة العامة البلغ عدد 
إلى زيادة الزيارات التفتيشية التباين في الخدمة ويعود كانون األول، في شهر مخالفات ، حيث سجل أكبر عدد من المخالفة

مما يساعد ير وشروط السالمة والصحة المهنية، تي تهدف إلى الرقابة والتفتش على هذه المنشأت الغير ملتزمة بمعايوال
على اكتشاف مواطن الخلل أو تجاوز القانون والمعايير المتفق عليها والتي تستدعي إلى تحرير المخالفات بحق المخالفين 

  .يب أوضاعهم والتزامهم بمعايير وشروط الصحة والسالمة المهنيةللقانون وللشروط المنصوص عليها حتى يتم تصو 

  وجمعيات تعاونية نقاباتتأسيس  

  

النقانيتين في شهر تشرين  ، حيث سجلنقابتين كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  النقاباتتأسيس بلغ عدد 
  إحتياجات المواطنين وتوفر الشروط الالزمة للتسجيل. ضية إلى ويعود التباين في عدد النقابات خالل الفترة الماالثاني، 
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حيث سجل ) جمعيات تعاونية، 5( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول الجمعيات التعاونية المسجلةبلغ عدد 
الجمعيات التعاونية وجود تباين في عدد عدم ويبين الشكل السابق على كانون األول، في شهر التسجيالت أكبر عدد من 

  المسجلة.

 وتقديم اإلستشارة لها تدقيق ميزاينة جمعيات تعاونية  

  

، حيث سجل أكبر تدقيقاً ) 58( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  تدقيق ميزانية الجمعيات التعاونيةبلغ عدد 
  الميزانيات المدققة.ود تباين في عدد وجعدم ويبين الشكل السابق على ، أيلولفي شهر  دقيقاتعدد من الت

، حيث سجل إستشارة) 635( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية بلغ عدد 
  مة.اإلستشارات المقدوجود تباين في عدد عدم ويبين الشكل السابق على تشرين الثاني، في شهر  ستشاراتأكبر عدد من اإل

 إستقبال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصة  

  

، حيث طلباً ) 157( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر المراجعين لمراكز التدريب الخاصة إستقبال بلغ عدد 
حمالت  ويعود إلى المراجعينويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد  ،أيلول في شهر مراجعينالسجل أكبر عدد من 
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ونتج عنها إغالق لبعض المراكز المخالفة للقوانين والشروط  ،التفتيش التي قامت بها اإلدارة العامة للتدريب المهني
جعة التدريب المهني لتصويب أوضاعهم االمنصوص عليها مما دفع بعض أصحاب المراكز التي لديها مشاكل أو مخالفات لمر 

 تجنبًا لإلغالق.

) شهادة، حيث 4550( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر ق شهادات المراكز الخاصة تدقيق وتصديبلغ عدد 
ويعود  الشهادات المصدقةويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، تشرين األولسجل أكبر عدد من الشهادات في شهر 

وزارة العمل في تخريج أفواجها الذين تمكنوا من اجتيازها أن الدورات المعلن عنها من قبل المراكز الخاصة ومشاركة  إلى
حسب الدورة المنوي  ستة شهوربنجاح علمًا بأن هذ الدورات التي تعطى في المراكز الخاصة بعضها يحتاج إلى عام كامل أو 

  .وبعضها تكون دورات مضغوطة من حيث تكثيف ساعات الحضور اليومي تنفيذها

) طلبًا، حيث 56من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (يص أولي لمراكز خاصة إستقبال طلبات ترخبلغ عدد 
ويعود إلى أن  طلباتالويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، كانون األولسجل أكبر عدد من الطلبات في شهر 

 .الطلبات ترتفع وتنخفض حسب حاجة السوق للمهن التي تقدمها هذه المراكز

 الخبرة للراغبين في العمل بالخارج تصديق شهادات  

  

، شهادة) 127( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  تصديق الشهادات للراغبين في العمل بالخارجبلغ عدد 
 تصديقاتالويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين في عدد ، كانون األولفي شهر  صديقاتحيث سجل أكبر عدد من الت

يعود إلى أن تصديق الشهادات مرتبط بفرص العمل المتوفرة في الخارج أو لإلستفادة منها في المكان الذي يعمل فية 
  الشخص من حيث العالوة أو إلثبات وجود سنوات خبرة في نفس المجال.
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  وزارة السياحة واآلثار

خلق سياسة تفتيش عدة عوامل منها: إلى  السياحة واآلثاروزارة التالية المقدمة من قبل  التباين في عدد الخدماتيعود 
وكذلك حاجة سوق العمل إلى  ممكن من المهن السياحية المختلف، جديدة ترتكز على التفتيش اليومي والمستمر ألكبر عدد

 .ذلك

 ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية  

  

، حيث سجل ترخيصاً ) 16( كانون األولولغاية نهاية شهر  يلولأمن بداية شهر  ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائيةبلغ عدد 
  تشرين األول. وأقل عدد في شهر ،كانون األول في شهر راخيصأكبر عدد من الت

 ترخيص متاجر التحف الشرقية  

 

ل أكبر عدد ، حيث سجمتجراً ) 7( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر المرخصة  متاجر التحف الشرقيةبلغ عدد 
  األول. كانونوأقل عدد في شهر  ،(أيلول، تشرين األول، تشرين الثاني)في شهر  راخيصمن الت

وكانت التراخيص في ، ينترخيص كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر ترخيص مكاتب السياحة والسفر بلغ عدد 
  في شهري تشرين األول وأيلول حيث لم تسجل أية تراخيص.وأقل عدد شهر كانون األول وتشرين الثاني بنفس العدد، 
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 إعطاء تراخيص للبناء  

  

، حيث سجل أكبر عدد ترخيصاً ) 2351( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  منوحةتراخيص البناء المبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول. ،كانون األول في شهر راخيصمن الت

  ياتعمل حفر  

  

) حفرية، حيث سجل أكبر عدد من الحفريات في 24من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (الحفريات بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.تشرين الثاني، شهر 

 جوالت على المواقع األثرية  
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) جولة، حيث سجل أكبر عدد 311ة شهر كانون األول (من بداية شهر أيلول ولغاية نهايالجوالت على المواقع األثرية بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول. ،األول تشرينمن الجوالت في شهر 

) جولة، حيث سجل أكبر عدد من الجوالت 216من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( التفتيشجوالت بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول. ،األول كانونفي شهر 

  في عدد الزوار إلى األوضاع السياسة الحالية.خدمات التالية يعود التباين ال

 لمواقع ترفيهية استقبال زوار  

  

ًا، حيث سجل أكبر زائر ) 16335من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( السلطان األثري زوار موقع تلبلغ عدد 
   في شهر كانون األول.وأقل عدد  ،تشرين األول في شهرالزوار عدد من 

ًا، حيث سجل أكبر زائر ) 2682من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( قصر هشام األثريزوار موقع بلغ عدد 
  أيلول. وأقل عدد في شهر ،الثانيتشرين  في شهرالزوار عدد من 
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  وزارة الصحة

وٕاحتياجات  على الوضع الصحيارة الصحة إلى عدة أسباب منها وز  التالية المقدمة من قبل خدماتالعدد يعود التباين في 
 .، وحاجة الشركات الخاصةلمواطنينا

 اإلدخال للمستشفيات  

  

حيث سجل أكبر عدد من  ) حالة، 70287( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول اإلدخال للمستشفياتبلغ عدد 
  هر تشرين الثاني.وأقل عدد في شأيلول،  في شهر دخاالتاإل

 مراجعة العيادات الخارجية 

 

حيث سجل أكبر  ) حالة، 163849( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول مراجعة العيادات الخارجيةبلغ عدد 
 وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، كانون األولفي شهر  المراجعاتعدد من 
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 دخول طوارئ  

  

حيث سجل أكبر عدد من ) حالة، 247101( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ئطوار اإلدخال للبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.أيلول، اإلدخاالت في شهر 

  صغرى وكبرىاجراء عمليات  

  

في  عملياتعدد من الحيث سجل أكبر ) حالة، 17430( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول العملياتبلغ عدد 
 وأقل عدد في شهر تشرين األول.، كانون األولشهر 

  عمليات والدة طبيعية وقيصريةإجراء  
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حيث سجل أكبر عدد من ) حالة، 11275( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول عمليات الوالدةبلغ عدد 
 األول. وأقل عدد في شهر تشرين ،كانون األولفي شهر  العمليات

 فحوصات مخبرية  

  

حيث سجل أكبر عدد  ) حالة، 1314628( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول الفحوصات المخبريةبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول.، كانون األول في شهر  الفحوصاتمن 

 تصوير أشعة وطبقي ورنيين مغناطيسي  

  

) حالة، 185537( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول نين المغناطيسيتصوير األشعة والطبقي والر بلغ عدد 
 وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.أيلول، في شهر  صورحيث سجل أكبر عدد من ال
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  فحوصاتإجراء  

  

أكبر عدد من حيث سجل ) حالة، 81093( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول إجراء الفحوصاتبلغ عدد 
  .أيلولوأقل عدد في شهر  ،تشرين الثانياإلدخاالت في شهر 

  الخدمات التالية يعود التباين فيها إلى عدة أسباب موضحة كما يلي:

  نموذج (و الموافقة على أذن شراء للعقاقير الخطرة للمراكز الطبيةC29(  

  

من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر  )C29لطبية ونموذج (الخطرة للمراكز ا شراء للعقاقير وناتالموافقة على أذنبلغ عدد 
وجود تباين  ويبين الشكل السابق على، تشرين الثانيفي شهر  موافقاتحيث سجل أكبر عدد من ال، أذناً ) 530( كانون األول
 .ويعود إلى إضافة بعض المراكز غير المرخصة في نسبة األذونات ذوناتفي عدد األ
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  استيراد للمواد األولية ومستحضرات التجميلأذن الموافقة على  

  

ويبين الشكل السابق  ،أيلولفي شهر  رخصحيث سجل أكبر عدد من ال، ) رخصة372الرخص الممنوحة لإلستيراد (بلغ عدد  
  الرخص الممنوحة.على عدم وجود تباين في عدد 

 

   لخارج.لللمستشفيات الخاصة و التحويل  

 

حيث سجل أكبر عدد من ) تحويلة، 29612( بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول من التحويالت الطبيةبلغ عدد 
ويعود إلى توفر األوراق  التحويالتويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين في عدد كانون األول، شهر في  تتحويالال

  .الالزمة للتحويالت
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  وزارة شؤون القدس

 العيادة القانونية 

  

) ملفًا، حيث سجل أكبر عدد من 13من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( بلغ عدد معالجة الملفات القانونية
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني. ،ي تشرين األول وأيلولفي شهر  الملفات

 العيادة الهندسية 

 

) ملفًا، حيث سجل أكبر عدد من 12نهاية شهر كانون األول ( بلغ عدد معالجة الملفات الهندسية من بداية شهر أيلول ولغاية
ويعود إلى السيولة المالية  لملفات المعالجةويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ا، تشرين الثانيالملفات في شهر 

  واألولويات التي تتعلق بالملفات الطارئة.
 دعم جمعيات ومؤسسات  
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) ملفًا، حيث 33من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (والمؤسسات  جمعيات للدعم ا الصرفملفات بلغ عدد 
ويعود  لملفات المعالجةويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ا، كانون األولسجل أكبر عدد من الملفات في شهر 

  إلى السيولة المالية واألولويات التي تتعلق بالملفات الطارئة.
 ملفات مخالفات البناء ورخص البناء معالجة   

  

) 182( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  رخص البناءو  مخالفات البناءالملفات المعالجة المتعلقة ببلغ عدد 
ت لملفاويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد اتشرين الثاني، في شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً 

     ويعود إلى السيولة المالية واألولويات التي تتعلق بالملفات الطارئة. المعالجة
                                                                           

 المنشآت البدوية، واألبنية داخل الجدار عالج ملفات هدم  

 

من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون  البدوية واألبنية داخل الجدارالملفات المعالجة المتعلقة بهدم المنشآت بلغ عدد 
ويبين الشكل السابق على وجود تباين تشرين الثاني، في شهر  ملفات المعالجةحيث سجل أكبر عدد من ال، ملفاً ) 46( األول

  ملفات الطارئة.ويعود إلى السيولة المالية واألولويات التي تتعلق بال لملفات المعالجةفي عدد ا
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 دعم صمود تجار البلدة القديمة  

  

) 323( من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول بدعم صمود تجار البلدة القديمةالملفات المعالجة المتعلقة بلغ عدد 
تباين في عدد  ويبين الشكل السابق على وجود، كانون األولفي شهر  ملفات المعالجةحيث سجل أكبر عدد من ال، ملفاً 
  .ويعود إلى السيولة المالية واألولويات التي تتعلق بالملفات الطارئة لملفات المعالجةا

 مساعدات إنسانية  

  

) ملفًا، حيث سجل أكبر 21من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( بلغ عدد معالجة ملفات المساعدات اإلنسانية
  وأقل عدد في شهر تشرين األول.، الثاني تشرينعدد من الملفات في شهر 
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 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 مخطوطاتالو  ترميم الوثائق التاريخية  

  

 الوثائق، حيث سجل أكبر عدد من وثيقة) 5316( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  الوثائق المرممةبلغ عدد 
عدد الكادر  ويعود إلىن الشكل السابق على وجود تباين في عدد الوثائق المرممة ويبي تشرين الثاني،في شهر  المرممة
  .الوثائق القائمين على ترميم الوظيفي

، حيث سجل مخطوطة )98432(من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول  بلغ عدد المخطوطات التي تم معالجتها
ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد كانون األول، في شهر  مخطوطات المرممة والمعالجةأكبر عدد من ال

  .ومعالجة المخطوطات عدد الكادر الوظيفي القائمين على ترميم ويعود إلىالمخطوطات المرممة 

 جوالت تفتيشية على المساجد  

  

 كانت بنفس، حيث جولة) 2950ألول (من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون ا الجوالت التفتيشية على المساجدبلغ عدد 
 الجوالت وجود تباين في عددعدم ويبين الشكل السابق على  ( كانون األول، تشرين الثاني، تشرين األول)،في شهر  النسبة

  .نظرًا ألن عدد المساجد ثابت
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 ابرام عقود لصالح جهات مختلفة، زيارات تفقدية لعقارات الوقف  

  

عقود ، حيث سجل أكبر عدد من العقداً ) 37( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولبداية شهر  منالعقود المبرمة بلغ عدد 
يعود إلى أكثر من جهة تم  ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد العقود المبرمةتشرين الثاني، في شهر  المبرمة

رية، مؤسسات أهلية ووطنية، أئمة مساجد، مشاريع منها ( مشاريع استثما شهر تشرين الثاني يابرام العقد معها وذلك ف
  .صغيرة)

، حيث سجل أكبر عدد زيارة) 13من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( الزيارات التفقدية لعقارات الوقفبلغ عدد 
  .الزياراتويبين الشكل السابق على عدم وجود تباين في عدد تشرين الثاني، في شهر الزيارات من 

 توسعة وصيانة اآلذان الموحد  

  

حيث سجل أكبر عدد  مهمة،) 88من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( توسعة وصيانة اآلذان الموحدبلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر أيلول.تشرين الثاني، و  ي كانون األولفي شهر لمهمات من ا
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 تقديم مساعدات عينية ونقدية لألسر الفقيرة  

  

، حيث سجل أكبر عدد من أسرة) 15552من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( المساعدات المقدمةلغ عدد ب
إلى أن قيمة  ويعودالمساعدات ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد ، ألولتشرين افي شهر  المساعدات

 ن الجهات المانحة.المساعدات متغيرة بسبب اختالف تحصيالت لجان الزكاة م

 منح شهادات لألسرى 

  

، حيث سجل أكبر عدد شهادة) 75من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( الشهادات الممنوحة لألسرىبلغ عدد 
ويعود إلى ظروف  الشهادات الممنوحةويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد تشرين الثاني، في شهر  الشهاداتمن 
  والقدرة على التواصل مع الوزارة. ألسرى التي ال تسمح لهم بعقد االمتحاناتا
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  دورات وندوات تثقيفية عامة وصحية وتدريب مهني(عقد أنشطة للسيدات(  

 

، حيث سجل زيارة) 935( كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  على مراكز التحفيظ يةاالشرافالزيارات بلغ عدد 
  وأقل عدد في شهر تشرين الثاني.، شهر كانون األولالزيارات في بر عدد من أك

، حيث سجل دورة) 204من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول (دورات التدريب المهني المنعقدة للسيدات بلغ عدد 
 دورات التدريب المهني يعود إلى ن في عددويبين الشكل السابق على وجود تباي، تشرين الثانيفي شهر الدورات أكبر عدد من 

  السيولة المادية.

 لدوراتاأكبر عدد من ، حيث سجل زيارة) 376من بداية شهر أيلول ولغاية نهاية شهر كانون األول ( الدورات الدينيةبلغ عدد 
  .السيولة المادية لىويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد دورات التدريب المهني يعود إ في شهر كانون األول

 كفالة أيتام وأسر مستورة  

  

ا ثابت وٕانم ، وعدد األسر المكفولةا تختلف القيمة المادية المصروفةيبين الشكل السابق أن عدد األيتام المكفولين ثابت وٕانم
ت لجان الزكاة ويعود جميع ماسبق إلى أن قيمة المساعدات متغيرة بسبب اختالف تحصيالتختلف القيمة المادية المصروفة، 

  من الجهات المانحة.
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  الطبية للفقراء من مستشفيات الزكاةالرعاية  

  

، حيث خدمة) 177( كانون األولولغاية نهاية شهر أيلول من بداية شهر  الرعاية الطبية للفقراء من مستشفيات الزكاةعدد  تبلغ
سابق على وجود تباين في عدد خدمات الرعاية الطبية ويبين الشكل ال تشرين األول،في شهر  للرعاية الطبية عددسجل أكبر 
  .إحتياجات والوضع الصحي للمستفيدين من هذه الخدمة يعود إلى

 مساعدة طالب العلم  

    

، حيث سجل أكبر ةمساعد) 808ولغاية نهاية شهر كانون األول (أيلول من بداية شهر  المساعدات لطالب العلمعدد بلغت 
 المساعدات، ويبين الشكل السابق على وجود تباين في عدد خدمات وتشرين الثاني تشرين األول ير في شه المساعداتقيمة من 

  ويعود إلى أن قيمة المساعدات متغيرة بسبب اختالف تحصيالت لجان الزكاة من الجهات المانحة.

 تشكيل لجان رعاية وٕاعمار للمساجد               

  

 اللجان، حيث سجل أكبر قيمة من لجنة) 24ولغاية نهاية شهر كانون األول (أيلول  من بداية شهر اللجان المشكلةعدد بلغت 
  .المشكلة ناللجاوجود تباين في عدد عدم ويبين الشكل السابق على تشرين األول، في شهر 
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  اإلحصاء المركزيجهاز 

 تقديم بيانات إحصائية  

  

 كانون األولولغاية نهاية شهر  أيلولمن بداية شهر  ألفرادلو ي المجتمع المدنالمقدمة لمؤسسات  البيانات اإلحصائيةبلغ عدد 
ويبين الشكل وأقل عدد في شهر أيلول، ، تشرين األول في شهر بيانات المقدمة) حالة، حيث سجل أكبر عدد من ال647(

  .البيانات المقدمةالسابق على عدم وجود تباين في عدد 

  ات:ــــــــــــــــــــــالتوصي

 راءات المعمول بها لدى اإلدارات العامة فيما يتعلق بآليات الترخيص والتفتيش تحديدًا في وزارة السياحة واآلثار.تطوير اإلج 

  وزارة الشؤون اإلجتماعية وذلك فيصرف كفاالت األيتام واألسر الفقيرة كل ثالث شهور أو كل ستة شهور. 

 ولويات.بناًء على األ في الوزارات الخدماتية تحديد جوانب النفقات 

  تكثيف الجوالت التفتيشية وزيادة عدد الكوادر المسؤولة عنها وتوفير حوافز مادية لهم وتوفير األدوات اللوجستية الالزمة
 )، السياحة واآلثارووسائل النقل تحديدًا في وزارة (اإلقتصاد الوطني، الحكم المحلي، العمل

  تعاني من نقص في الكادر وتحديدًا في الوزارات التي  كمل وجهلتقديم الخدمات على أمؤهل ومدرب توفير كادر وظيفي
 .الوظيفي

 .توفير اإلحتياجات اللوجستية للموظفين في مكان تقديم الخدمة 

 وذلك في المديريات التابعة للوزارات اإلهتمام بصاالت اإلنتظار وتهيئتها للتناسب مع طبيعة الخدمة. 

 والمنشأت المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية والبيئيةانع والمص التجار تخاذ اجراءات قانونية بحقإ. 

 .تشجيع اإلستثمار وذلك من خالل منح العديد من التسهيالت واإلمتيازات للتجار  


