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 ة:ـــــــــــــمقدم  

تتولى ، حيث من الدوائر والمرافق الهامة والحيوية، والتي يرتبط عملها بشكل مباشر مع المواطنين التصديقاتدائرة  عتبرت
ؤون الخارجية الفلسطينية التصديق على الوثائق المقدمة لها من قبل المواطنين إلعطائها دائرة التصديقات في وزارة الش

  الوطن وتقسم الوثائق المصادق عليها من قبل الدائرة إلى قسمين:حدود الصفة القانونية في االستخدام، داخل وخارج 

خدم في الخارج، حيث تتولى الدائرة التصديق من الوزارات واألجهزة الحكومية الرسمية لكي تست الوثائق الصادرة محلياً  .1
  على صحة ختم الجهة الحكومية المصدرة للوثيقة.

الوثائق القادمة من الخارج حيث تتولى الدائرة، التصديق على صحة ختم وتوقيع البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في  .2
  الخارج ( سفارات/ قنصليات)على الوثيقة.

وم به موظف عام، في حدود سلطاته واختصاصه، يقر بمقتضاه بصحة توقيع وخاتم ذوي ومن هنا فالتصديق هو إجراء يق
آلية التصديق . وتكون الشأن علي المستند أو المحرر أو الشهادة المقدمة إليه، وٕابالغهما من الجهة الرسمية المخولة بذلك

صحتها وأيضًا من شخصية حاملها ستالم الوثيقة من المواطن وفحصها والتأكد من إقوم الموظف المسؤول ببأن ي
وخصوصًا في حالة الوكاالت وبعد التأكد من الوثيقة يتم ختمها وتوقيعها وتسجيلها في األرشيف وٕالصاق الطابع عليها 

وفي حاالت الوكاالت العامة والوكاالت الخاصة باألموال المنقولة والغير منقولة  ،حسب القيمة المحددة بموجب القانون
رام اهللا لمتابعتها، ولتجنب  مدينةنه يستوجب إرسال صورة عن الوكالة إلى الشؤون القنصلية في إف ،األراضيوالعقارات و 

  .حاالت التزوير فيها

 الهدف من التقييم  

 لمواصفات المعدة لهال وفقاً  تقديم الخدمةعن عرفة مدى قدرة الموظف المسؤول م. 

 مواصفات المطلوبة.لل وفقاً ة ى توفر متطلبات مكان تقديم الخدممد معرفة  

  لمواصفات المعدة لهاوفقًا لمعرفة مدى اإللتزام بتقديم الخدمة. 

  األدوات الالزمة لتقديم الخدمة.تحديد 
 

 الحدود الزمانية والمكانية  

  ، من الساعة الثامنة وحتي الساعة العاشرة.م2014تشرين أول  22الحدود الزمانية: 

 محافظة رام اهللا والبيرة. وزارة الخارجية الفلسطينيةالتصديقات/ الحدود المكانية: دائرة 
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 جراءات اال  

المتسوق الخفي لتقييم جودة  آليةاستخدام وتم  ،التصديقاتتصميم االستمارة لتقييم جودة الخدمات الحكومية في دائرة ا تم
اجعة وتقييم موضوعية ودورية عملية مر  بها:يقصد حيث وهذا اآللية تعتبر من اآلليات المعدة لتقييم الخدمات، الخدمات 

حيث يتم إرسال المقييم المؤهل  ،تقييمال المشمولة في ؤسساتومستوى أداء الموظفين داخل الم ،وسرية للخدمات واإلجراءات
أعطي كل تم ادراج خمس محاور للتقييم، و  .مراجعينليقوم بدور المستفيد من الخدمات وبالتالي تقييم الخدمات من منظور ال

واالقتراحات،  ى، حيث شملت هذه المحاور الموظفين، مكان تقديم الخدمة، االرشادات والتعليمات، الشكاو درجات بند خمس
 والمساواة في التعامل وفقًا للجدول المبين أدناه.

الحد األعلى   المحاور  الرقم 
  للدرجات

الدرجة 
  المعطاة

    درجة) 50( الموظفينأوًال: 

  4  5 .ؤسسةالتزام الموظفين بالدوام الرسمي في الم  1

  5 5 تواجد الموظفين على مكاتبهم لتقديم الخدمة.  2

  5 5  كفاءة الموظفين بتقديم الخدمة.  3

  5 5  الوقت المستغرق من الموظف لتقديم الخدمة.  4

  5 5  عدد الموظفين بالنسبة للجمهور.  5

  5 5 .ن في قاعة خدمة الجمهورنسبة تواجد المشرف المسؤول عن الموظفي  6

  4 5 .مناسب عدد مرات تحويل المعاملة بين الموظفين  7

  4 5  المظهر العام للموظف مالئم لطبيعة العمل.  8

  4 5  مستوى هدوء ولباقة الموظف في التعامل مع الجمهور.  9

  4 5  انسجام الموظفين وقدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد.  10

    درجة) 30( تقديم الخدمة ثانيًا: مكان
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  3  5  لى مبنى المؤسسة.إيسهل الوصول    1

  2  5  يوجد مواقع الصطفاف السيارات.   2

  0  5  مستوى آلية التعامل بالدور.  3

  2  5  مستوى نظافة المكان.  4

  2  5  مستوى التهوية والتكييف للمكان.  5

  1  5  قاعة خدمة الجمهور مالئمة للفئات المستفيدة من الخدمات.  6

    درجة) 20( االرشادات والتعليماتثالثًا: 

  0 5  يوجد لوحة بارزة في مدخل المكان تشرح آلية تقديم الخدمة.   1

  0 5  يوجد لوحة بارزة للتعليمات واإلرشادات.  2

  0 5  يوجد طلبات ونشرات مساعدة مطبوعة ومتاحة للمراجعين.  3

  2 5  ن وتوجيههم.يوجد مكتب متخصص للرد على استفسارات المراجعي  4

  درجة) 30( واالقتراحات ىرابعًا: الشكاو 

  0  5  والمقترحات. ىيوجد صندوق للشكاو   1

  0 5  .ىحول آلية التعامل مع الشكاو  ىيوجد نص واضح على صندوق الشكاو   2

  0 5  تقديم شكوى أو اقتراح.ليوجد نموذج خاص   3

  0 5  يتم االتصال مع مقدم الشكوى وٕاعالمه بالنتيجة.  4

  0 5  يوجد استبيانات معدة لمعرفة مستوى رضا العمالء واحتياجاتهم.  5

  0 5  يتم نشر عناوين اإلتصال للمراجعين.   6

  درجة) 20( خامسًا: المساواة في التعامل

  5  5  .يتم الطلب منك االنتظار لفترة محددة لتجهيز معاملتك  1
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  5 5  وظف.يتم التقيد بالدور وٕالزام المراجعين به من قبل الم  2

  5 5  . يحقق مبدأ المساواة لجميع المراجعين أسلوب التعامل  3

  5 5  قيمة الرسوم. في يوجد وضوح   4

  77  150  المجموع الكلي          
  

 ج:ـــــــــــــــالنتائ  

 .متوسط تقييمعلى  التصديقاتحصلت دائرة  •

 .مؤهل بشكل مناسب لتقديم الخدماتغير المكان  •

 ت الالزمة لمساعدة المراجعين.وجد االرشاداتال  •

 ال يوجد صندوق شكاوى لتقديم االقتراحات.  •

  الموظفون ملتزمون بالدوام الرسمي. •

 :التوصيات   

  بناًء على ما تقدم نوصي بما يلي: 

، على أن يكون الصندوق في مكان بارز ىواالقتراحات، واتباع آلية مناسبة لتقديم الشكاو  ىاضافة صندوق للشكاو  .1
 .للمراجعين

 .التصديقات لدائرةالداخلي االهتمام بالمظهر  .2

 تجهيز مكتب متخصص للرد على استفسارات المراجعين وتوجيههم. .3

 توفير نشرات مطبوعة لمساعدة المراجعين. .4

 وتزويدها بكافة اإلمكانيات الالزمة للعمل. للمراجعينمالئمة توفير قاعات انتظار  .5

 تائج.تكرار التقييم ألكثر من مرة للتأكد من الن .6

  بنتائج هذا التقييم. وزارة الشؤون الخارجيةمخاطبة  .7


