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 :مقدمـــــــــــــــــــــة
يز ثقة المواطنين وتلبية تعز  بهدفتحرص الحكومة على االستمرار في تنفيذ مجموعة من السياسات الخدماتية عبر وزاراتها ومؤسساتها 

 ،للمواطنينالجهات الحكومية  قدمهامن النشاطات والعمليات التي ت مجموعةالخدمات الحكومية وتتضمن هذه  ،حتياجاتهم المتنوعةا
المعامالت  مخالل إجرائه ينٕايجاد سبل الراحة للمواطنوتطويرها، و  اإلرتقاء بجودة هذه الخدمات جهدها من أجل الحكومة وتبذل

تسعى الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة إلى رفع جودة الخدمات و ، المقدمة لهمإمكانية متابعة المعامالت  مولتتيح له ،الحكومية
في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية دون تمييز، والتركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات  المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية

خالل السنوات الماضية جهودها الحكومة ضاعفت وقد  .، لما لها من أهمية كبرى في توفير الجهد والوقت والمالهذه الخدماتتطوير ل
  م.2016- 2014خطة التنمية الوطنية  ، وظهر هذا جليًا عبرلتقديم الخدمات ذات الجودة في كافة القطاعات

طالع المستمر اإلوذلك بهدف ، بالخدمات المقدمة أسبوعيتقرير  بتقديم للوزارات الخدماتية رسالة تكليفوعليه أصدر مجلس الوزراء 
  .بها واستمرار تطويرها واإلرتقاءعلى خدمات الوزارات 

 .والتكاليف رادات التي تم تحصيلهايالحكومية حول عدد الخدمات المقدمة واإل مؤسساتويقدم هذا التقرير مجموع التقارير الواردة من ال
  

 وزارة المالية 

ولغاية نهاية شهر  كانون الثانيبداية شهر (م 2016المالية الربع األول من العام الخدمات المقدمة من قبل وزارة ائج تقرير أشارت نت
 إلى التالي: )آذار

  اإلدارة العامة لضريبة األمالك

  

عدد في شهر كانون  أقلذار و آفي شهر من الشهادات حيث سجل أكبر عدد  شهادة، )4235(عدد شهادات إخراج قيد بيع، بناء بلغ 
  الثاني.

من الشهادات في شهر كانون الثاني حيث سجل أكبر عدد  شهادة، )18204( اءة الذمة "رخص مهن وضريبة أمالكعدد شهادة بر بلغ 
  ذار.آعدد في شهر  أقلو 

  في شهر كانون الثاني. عدد أقلذار و آفي شهر قرارات المن حيث سجل أكبر عدد  ،اً تنفيذ )470(عدد تنفيذ قرارات المحاكم بلغ 
عدد في شهر كانون  أقلشباط و في شهر من المعامالت حيث سجل أكبر عدد  معاملة، )459(عدد معامالت تغيير تصرف بلغ 
  .الثاني
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 عدد في أقلكانون الثاني و  في شهرمن الوكاالت حيث سجل أكبر عدد  ،توثيقاً  )142(عدد توثيق الوكاالت الدورية وسندات البيع بلغ 
  شهر شباط.

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذارفي شهر من التصديقات حيث سجل أكبر عدد  ،عقداً  )188(عدد تصديق عقود اإليجار بلغ 
عدد في شهر  أقلشباط و في شهر من الشهادات حيث سجل أكبر عدد  شهادة، )179(عدم إثبات ملكية  /إثبات عدد شهاداتبلغ 

  كانون الثاني.
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلذار و آفي شهر من األذونات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إذن )114(شراء  عدد إذنبلغ 

  
  

  

  عدد في شهر شباط. أقلذار و آفي شهر من الشهادات حيث سجل أكبر عدد  شهادة، )30(عدد شهادة دفع الضريبة بلغ 
عدد في  أقلشهر كانون الثاني و في من اإلصدارات عدد حيث سجل أكبر  ،اً إصدار  )5908(عدد إصدار شهادات خصم المصدر بلغ 

  شهر شباط.
عدد في شهر  أقلشباط و في شهر من اإلصدارات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إصدار  )3840(عدد إصدار شهادات إخالء طرف بلغ 

  كانون الثاني.
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  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر من اإلفرازات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إفراز  )139(عدد إفراز ودمج قطع بلغ 
عدد في  أقلآذار وكانون الثاني و  في شهري تساوت التصديقاتحيث  ،اً تصديق )14(طبق األصل"  ةعدد تصديق معامالت "صور بلغ 

  شهر شباط.
  ون الثاني.عدد في شهر كان أقلآذار و في شهر من التصديقات حيث سجل أكبر عدد  ،اً تصديق )451(مخططات العدد تصديق بلغ 
عدد  أقلكانون الثاني و  في شهرمن الشهادات حيث سجل أكبر عدد  شهادة، )449(الشرعية المحاكم عدد شهادة تطابق أسماء بلغ 

  في شهر أذار.
  

 اإلدارة العامة للحسابات العامة

 

عدد في  أقلوكان اني وشباط كانون الثفي شهر الرديات عدد  تساوتحيث  ،ردية )17(ضريبة القيمة المضافة  1عدد ردياتبلغ 
  شهر آذار.

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر الرديات عدد  سجل أكبرحيث  ،ردية )34(عدد رديات من إيرادات بلغ 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر الرديات عدد  سجل أكبرحيث ، ردية )428(عدد رديات أمانات األمالك بلغ 
عدد في  أقلآذار و شهر  رديات أمانات رخص المهن فيعدد  سجل أكبرحيث  ،ردية )181(ديات أمانات رخص المهن عدد ر بلغ 

  شهر كانون الثاني.
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلشباط و في شهر الرديات عدد  سجل أكبرحيث  ،ردية )159(عدد رديات على الطرق بلغ 

                                                                 
   إعاده مبلغ بدل ضريبة 1
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  عدد في شهر آذار. أقلشهر كانون الثاني و في الرديات عدد  سجل أكبرحيث  ،ديةر  )53(عدد رديات أمانات التنفيذ بلغ 
  الربع األول من السنة.في تساوت حيث  ،ردية )3(عدد رديات صندوق التكافل بلغ 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلشباط و  في شهرالرديات عدد  سجل أكبرحيث  ، ديةر  )35(عدد رديات أمانات الجامعات بلغ 
  تساوت بالربع األول من السنة.حيث  ،ردية )3(عدد رديات أمانات جمعية الموظفين الحكوميين لغ ب

عدد في شهر  أقلكانون الثاني و في شهر الرديات  من عدد سجل أكبرحيث  ردية، )88(عدد رديات رواتب مرتجعة من البنوك بلغ 
  قة إلى توفر السيولة المادية.ويعود التباين في عدد الرديات في كافة الخدمات الساب شباط.

  
  

  

عدد  أقلكانون الثاني و في شهر الفحوصات من عدد  سجل أكبرحيث  ،اً فحص )41(عدد فحص براءة الذمة لمن سيحالوا للتقاعد بلغ 
  في شهر آذار.

  ن الثاني.عدد في شهر كانو  أقلآذار و في شهر نقاص العدد  سجل أكبرحيث  ،اً نقاص )37(عدد نقاص لصالح الضرائب بلغ 
  عدد في شهر شباط. أقلكانون الثاني و في شهر األمانات عدد  سجل أكبرحيث  أمانة، )64(عدد أمانات استمالك أراضي بلغ 
  الربع األول من السنة.في ت ناتساوت األماحيث  أمانات، )9(عدد أمانات المجلس الفلسطيني لإلسكان بلغ 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلشباط و في شهر األمانات عدد  سجل أكبريث ح أمانات، )9(عدد أمانات هيئة التقاعد بلغ 
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  اإلدارة العامة للجمارك

  

عدد في  أقلو  شباط في شهرمن اإلصدارات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً إصدار  )1024(عدد إصدار شهادة تسجيل مشتغل مرخص بلغ 
  شهر كانون الثاني.

عدد في شهر  أقلآذار و في شهر التصاريح من عدد  سجل أكبرحيث  ،اً تصريح )2403(ية عدد تصاريح طباعة الفواتير الضريببلغ 
  شباط.

  عدد في شهر آذار. أقلشباط و في شهر اإلصدارات من عدد  سجل أكبرحيث  ،اً إصدار  )5459(عدد إصدار نماذح براءة الذمة بلغ 
  

  

  

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر ن الفواتير معدد  سجل أكبرحيث  مقاصة، )42536(عدد بيع فواتير مقاصة بلغ 
عدد في  أقلشباط و في شهر من الشهادات عدد  سجل أكبرحيث  شهادة، )1397(عدد إصدار شهادة تصديق وتسجيل ملفات بلغ 

  شهر آذار.
شباط  يوتساوت في شهر  كانون ثانيفي شهر من الشهادات عدد  سجل أكبرحيث  شهادة، )155(عدد إصدار شهادات المنشأ بلغ 

  وآذار.
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  عدد في شهر كانون الثاني. أقلشباط و في شهر من اإلعفاءات عدد  سجل أكبرحيث  ،إعفاءً  )69(عدد إعفاءات المنح بلغ 
عدد في شهر كانون  أقلشباط و في شهر من اإلعفاءات عدد  سجل أكبرحيث  ،إعفاءً  )318(عدد اإلعفاءات الممنوحة للمعاقين بلغ 
  اني.الث

 أقلآذار، و في شهر من اإلعفاءات عدد  سجل أكبرحيث  ،إعفاءً  )92(عدد إعفاءات سيارات تاكسي مستوردين ضريبة الشراء بلغ 
  عدد في شهر شباط.

في   معاملةكانون الثاني، ولم يسجل أي في شهر  معامالتالمن عدد  سجل أكبرحيث  ،معاملة )41(عدد اإلعادات الجمركية بلغ 
  وآذار. شهري شباط

  

  اإلدارة العامة للوازم العامة

  

  عدد في شهر آذار. أقلكانون الثاني و في شهر من العطاءات عدد  سجل أكبرحيث  ،عطاءً  )360(عدد فتح العطاءات بلغ 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر معامالت من العدد  سجل أكبرحيث  ،معاملة )280(عدد دراسة االحتياجات بلغ 
كانون في شهر من الملفات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً ملف )1086(عدد الملفات المحفوظة وعمليات جرد المستودعات المركزية بلغ 

  عدد في شهر شباط. أقلالثاني و 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر من اإليجارات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً إيجار  )696(عدد اإليجارات الحكومية بلغ 
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عدد في شهر  أقلكانون الثاني و في شهر من الدراسات عدد  سجل أكبرحيث  دراسة، )530(عدد الدراسات الفنية للعطاءات بلغ 
  آذار.
  عدد في شهر شباط. أقلآذار و في شهر ات يمن الطلبعدد  سجل أكبرحيث  ،اً طلب )4154(عدد طلبات الشراء بلغ 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر من اللجان عدد  أكبرسجل حيث  لجنة، )62(عدد لجان اإليجار لغ ب
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  وزارة الداخلية 
ولغاية نهاية شهر  كانون الثانيبداية شهر ( م2016لربع األول من العام ا الداخليةالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير

  :إلى التالي )آذار
  جوازات:اإلدارة العامة لل

  
  

عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  من اإلصدارات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إصدار  )49021(عدد إصدار جوازات السفر العادي بلغ 
  كانون الثاني.

عدد في  أقلو  آذارفي شهر اإلصدارات ، حيث سجل أكبر عدد من اً إصدار ) 362(إصدار جواز سفر دبلوماسي وخاص  بلغ عدد
  ي.شهر كانون الثان

عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر اإلصدارات ، حيث سجل أكبر عدد من اً إصدار ) 6547(إصدار جواز سفر للمغتربين ا بلغ عدد
  كانون الثاني.

عدد في شهر  أقلو  آذار، حيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر اً ) إصدار 6155(بلغ عدد إصدار جواز سفر لمرة واحدة 
  ثاني.الكانون 

  

  العامة لألحوال المدنية:اإلدارة 
 

  
عدد في شهر كانون  أقلو  آذارفي شهر من اإلصدارات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إصدار  )84165(بطاقة هوية عدد إصدار بلغ 

  الثاني.

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذارفي شهر اإلصدارات ، حيث سجل أكبر عدد من اً إصدار ) 16410( شهاداتإصدار  بلغ عدد
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، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 22171( آذارولغاية نهاية شهر كانون الثاني من بداية شهر  معاملة تسجيل مولود ددبلغ ع
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذارفي شهر  المعامالت

  
  

  
 

في شهر كانون عدد  أقلو  شباطفي شهر  المعامالتمن حيث سجل أكبر عدد  معاملة، )2943(عدد معامالت تسجيل وفاة بلغ 
  الثاني.

  .آذارعدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  المعامالت، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 28( معامالت جمع الشمل بلغ عدد
عدد في  أقلو  آذارفي شهر المعامالت ، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 1997( معامالت تصحيح معامالت أحوال مدنية بلغ عدد

  شهر كانون الثاني.
  

  

  
 

عدد في شهر  أقلشباط و في شهر  من المعامالتحيث سجل أكبر عدد  معاملة، )212(ملخص تسجيل السكان عدد معامالت بلغ 
  كانون الثاني.

  .شباطعدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  اإلصدارات، حيث سجل أكبر عدد من اً إصدار ) 2881(أخرى  معامالتإصدار  بلغ عدد
  

  
  
  
  
  



10                                                                   
  دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                          اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي                                                                                          

  غير حكومية:مات اإلدارة العامة للمنظ

  
عدد  أقلو  آذارفي شهر من اإلصدارات حيث سجل أكبر عدد  ،اً إصدار  )3606(حسن سلوك عربي وأجنبي شهادة عدد إصدار بلغ 

  في شهر كانون الثاني.

 عدد أقلو  آذارفي شهر  الجمعيات، حيث سجل أكبر عدد من الً تسجي) 81(تسجيل جمعية جديدة/ تحت التسجيل/ مسجلة  بلغ عدد
  في شهر كانون الثاني.

عدد  أقلو  آذارفي شهر المعامالت ، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 298(معامالت إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية  بلغ عدد
  في شهر كانون الثاني.

عدد  أقلو  شباط رفي شهالمعامالت ، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 344( تدقيق اإلعتماد المالي للجمعياتمعامالت  بلغ عدد
  في شهر كانون الثاني.

 

  
  

عدد  أقلو  شباطفي شهر  من اإلصداراتحيث سجل أكبر عدد  ،اً إصدار  )620( خلو سوابق/ لمن يهمه األمرعدد إصدار شهادة بلغ 
  .آذارفي شهر 
 آذارفي شهر ن المنح محيث سجل أكبر عدد  ) معاملة،38( محطات إذاعية وتلفزيونية وفضائية /معامالت منح ترخيص بلغ عدد

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو 
عدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  لتراخيصا، حيث سجل أكبر عدد من اً ترخيص) 14( ترخيص مركبات لجمعيات أجنبية بلغ عدد

  كانون الثاني.
 آذار في شهرلتراخيص ان ، حيث سجل أكبر عدد ماً ترخيص) 141( ترخيص كتبة العرائض/ عدم ممانعة لمحالت الذهب بلغ عدد

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو 



11                                                                   
  دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                                          اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي                                                                                          

  
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

كانون بداية شهر (م 2016من العام للربع األول الخدمات المقدمة من قبل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أشارت نتائج تقرير 
  :إلى التالي )آذارولغاية نهاية شهر  الثاني

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

  

بلغت ، كانون الثانيعدد في  أقلو  آذارفي شهر من الفواتير حيث سجل أكبر عدد  فاتورة، )407(عدد قبض فواتير شركة جوال بلغ 
  .) شيقل5.155(هذه الخدمة  قيمة ايرادات

عدد  أقلو  كانون الثانيفي شهر من الفواتير حيث سجل أكبر عدد  فاتورة، )470( نترنتمدى العرب لإلعدد قبض فواتير شركة بلغ 
  .) شيقل999( بلغت قيمة ايرادات هذه الخدمة ،آذارشهر في 
، شباط عدد في شهر أقلكانون الثاني و في شهر من الفواتير حيث سجل أكبر عدد  فاتورة، )14(عدد قبض فواتير شركة زون بلغ 

  .) شيقل35(يرادات هذه الخدمة بلغت قيمة ا
 بلغت ،عدد في شهر شباط أقلو  آذارفي شهر من الفواتير حيث سجل أكبر عدد  فاتورة، )412(عدد قبض فواتير شركة الكهرباء بلغ 

  .) شيقل1236(قيمة ايرادات هذه الخدمة 
عدد في  أقلو  شباطفي شهر من الفواتير د حيث سجل أكبر عد فاتورة، )3521(عدد قبض فواتير شركة اإلتصاالت الفلسطينية بلغ 

  .) شيقل42.295(قيمة ايرادات هذه الخدمة  بلغت ،آذارشهر 
  

  خدمات البريد
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 بلغت ،عدد في كانون الثاني أقلو  شباطفي شهر  الخدماتمن حيث سجل أكبر عدد  ،خدمة )97(عدد خدمات هواة الطوابع بلغ 
  .لشيق )2.623.097( قيمة ايرادات هذه الخدمة

 ،كانون ثانيعدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  الخدماتمن حيث سجل أكبر عدد  ،خدمة )294030( خدمات بريد الرسائلعدد بلغ 
  .شيقل )13.186.148( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت
 ،كانون ثانيشهر  عدد في أقلو  شباطفي شهر من الفواتير حيث سجل أكبر عدد خدمة،  )10836( خدمات البريد الحكوميعدد بلغ 
  .شيقل ) 946.628( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت
  ،كانون ثانيعدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  الخدماتمن حيث سجل أكبر عدد  ،خدمة )988( رديةخدمات الطرود البعدد بلغ 
  .شيقل) 845.324( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت

  

  استيراد أجهزة اتصاالت، فضائية متنقلة)ت إذاعية، ، محطاأجهزة اإلتصاالتب اإلتجارترخيص (
  

  

في من الخدمات حيث سجل أكبر عدد  ،اً ترخيص )159(ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية عدد بلغ 
  .) دينار أردني7993( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت ،آذارعدد في  أقلو  كانون ثانيشهر 
عدد في شهر  أقلو  كانون ثانيفي شهر  التراخيصمن حيث سجل أكبر عدد  ،تراخيص )8(المحطات اإلذاعية  ترخيص عددبلغ 
  .) دينار أردني13400( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت ،آذار
عدد في شهر  أقلشباط و في شهر  التراخيصمن حيث سجل أكبر عدد ، تراخيص )6(يص استيراد أجهزة إتصاالت ترخعدد بلغ 
  .) دينار أردني6000( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغتحيث لم يتم تسجيل أي معاملة،  نون ثانيكا

  .) دينار أردني9350(قيمة ايرادات هذه الخدمة  بلغت ،ترخيص واحد منح في شهر شباطترخيص فضائيات متنقلة عدد بلغ 
  المواقع اإللكترونية
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 آذارشباط و في شهر الخدمات  حيث تساوت خدمة، )14(المستضافة والتي تم متابعتها  الحكوميةالمواقع االلكترونية خدمة عدد بلغ 
  .ولم يتم تقديم الخدمة في شهر كانون ثاني

ولم  آذارفي شهر من الخدمات حيث سجل أكبر عدد  خدمات )12(تصميم وبرمجة المواقع االلكترونية والتعديل عليها عدد خدمة بلغ 
  .ثانيالن في شهر كانو يسجل أي خدمة 

كانون  عدد في شهر أقلو  آذارفي شهر  من الخدماتحيث سجل أكبر عدد ، خدمات )4(خدمة منح مساحة دعاية وٕاعالن عدد بلغ 
                                                                                             .) شيقل2763.6(قيمة ايرادات هذه الخدمة  بلغت ،الثاني

ات، حيث تساوى معدل الخدمات في شهر شباط ) خدم6( بلغ عدد خدمة مراقبة البيئات اإلفتراضية ضمن مركز البيانات الوطني
  .ثانيالولم يقدم أي خدمة في شهر كانون  ،آذارو 
  

  خدمات مختلفة:

  
  

آذار في كانون في شهر من الخدمات حيث سجل أكبر عدد  خدمة، )159(ونات عدد خدمات البرقيات الداخلية والبطاقات والكوببلغ 
  .) شيقل129.28(بلغت قيمة ايرادات هذه الخدمة  ثاني لم يسجل أي خدمة،

عدد في شهر  أقلكانون ثاني و في شهر من الخدمات حيث سجل أكبر عدد  خدمة، )2599(عدد خدمة تأجير الصناديق البردية بلغ 
  .) شيقل273240(مة ايرادات هذه الخدمة بلغت قي آذار،
عدد في شهر  أقلكانون ثاني و في شهر من الشكاوى المعالجة حيث سجل أكبر عدد شكوى،  )139(عدد الشكاوى المعالجة بلغ 
  .آذار
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  وزارة الزراعة 

ولغاية نهاية شهر  كانون الثانيبداية شهر ( م2016من العام  للربع األولالخدمات المقدمة من قبل وزارة الزراعة أشارت نتائج تقرير 
  :إلى التالي )آذار

  منح موافقات

  

عدد  أقلو  شباطفي شهر من الخدمات حيث سجل أكبر عدد  ،موافقة )34( ستيراد مبيدات ومواد نباتيةإل ات الممنوحةموافقعدد البلغ 
  .كانون الثانيفي 
نفس القيمة  آذارو  شباطفي شهر الخدمات  كانتحيث  موافقة، )23( لجانب اآلخرمن استيراد مبيدات إل ات الممنوحةموافقعدد البلغ 

  عدد في كانون الثاني. أقلو 
كانون في شهر  الشهاداتمن حيث سجل أكبر عدد  ،شهادة )682(الممنوحة  نباتية للمواد الزراعية المصدرة شهادات صحةعدد البلغ 
  .)  شيقل3.410( هذه الخدمةقيمة ايرادات  بلغت ،شباطعدد في  أقلو  الثاني

  
  

  منح تصاريح وأذونات استيراد
  

  

أن اللجنة  ذلك إلىويعود ، آذارفي شهر  جميع الموافقاتكانت  موافقة، )46(الممنوحة  ترخيص مبيدات زراعية اتموافقعدد بلغ 
   .ولأيلاألخرى في شهر شهر آذار و في مرة   مرتين بالعام التراخيص تجتمعالخاصة بمنح موافقات 

من حيث سجل أكبر عدد  موافقة، )344(الممنوحة  )منتوجات حيوانية، سماد، بذور مبيدات، متفرقات( ستيراداإل وناتذنأ عددبلغ 
  . ) شيقل170.703( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت ،في شهر كانون الثاني عدد أقلو  شباطفي شهر الخدمات 
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حيث سجل أكبر عدد  موافقة، )27( آذارولغاية نهاية شهر  كانون الثانيمن بداية شهر  ريح موافقة تصدير زيت زيتوناتصعدد البلغ 
  .) شيقل130( قيمة ايرادات هذه الخدمة بلغت ،شهر شباطعدد في  أقلو  آذارفي شهر  التصاريحمن 

  (تمور، بيض وطيور)الموافقة على إستيراد 

  

ولم يسجل في شهر كانون  حيث سجل أكبر عدد من الموافقات في شهر شباط) موافقة، 41بلغ مجموع الموافقات على استيراد تمور (
  موافقات. ةثاني أي

ولم يسجل في شهر شباط  آذار) موافقة، حيث سجل أكبر عدد من الموافقات في شهر 81(بلغ مجموع الموافقات على استيراد بيض 
  أي موافقات.

  تصدير مواد غذائية وفحص عينات

  

عدد من  أقلو ) موافقة، حيث سجل أكبر عدد من الموافقات في شهر شباط 662( د غذائيةعلى تصدير موا بلغ مجموع الموافقات
  .آذارالموافقات في شهر 

عدد في شهر  أقلو  كانون ثانيفي شهر  صاتو الفح، حيث سجل أكبر عدد من عينة) 462( التي تم فحصهابلغ مجموع العينات 
  .آذار

عدد في شهر كانون  أقلو ، حيث سجل أكبر عدد من التنسيقات في شهر شباط اً ) تنسيق22(األردن  شتال إلىأبلغ عدد تنسيق تصدير 
  الثاني.
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 وزارة العمل 

ولغاية نهاية شهر  كانون الثانيبداية شهر ( م2016عام للربع األول من ال العملالخدمات المقدمة من قبل وزارة أشارت نتائج تقرير 
  :إلى التالي )آذار

  نشآت وتسجيل باحثينزيارة م

  
  

  في شهر كانون ثاني. أقلو  آذارشهر سجل أكبر عدد من المنشآت المزارة في حيث  ،منشأ )460(عدد المنشآت المزارة بلغ 

  .في شهر شباط أقلو  كانون ثانيفي شهر  تالتسجيالمن حيث سجل أكبر عدد  ،تسجيالً  )6097(عدد تسجيل باحثين عن عمل بلغ 
  

  وتوفير تصاريح فرص عمل معروضة
  

  
شهر في  فرص العمل المعروضة والمنفذة حيث سجل أكبر عدد من  ،فرصة )1108(فرص العمل المعروضة والمنفذة عدد بلغ 
  عدد في شهر كانون ثاني. أقلو  شباط
كانون هر شحيث سجل أكبر عدد من التصاريح  في  أ،تصريح )41333(المتوفرة من الجانب اإلسرائيلي  عدد تصاريح العملبلغ 

  عدد في شهر شباط. أقلثاني و 
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  تجديد التأمين الصحي وتحويل حاالت مرضية 
  

  
  

عدد في  أقلكانون ثاني و في شهر من التجديد حيث سجل أكبر عدد تجديد  )11188(التأمين الصحي للمتعطلين عدد تجديد بلغ 
  شهر آذار.

  

عدد من  أقلو  شباطفي شهر  الحاالتمن حيث سجل أكبر عدد  حالة )399( المحالة إلى مديرية الصحةالحاالت المرضية عدد بلغ 
  .آذارفي شهر  الحاالت

  
  تحصيل مبالغ مالية

  

  
  

سجلت أكبر قيمة من األموال المحصلة في شهر حيث  ،) شيقل69.206.361(سرائيلي المحصلة من الجانب اإل األموالبلغت قيمة 
  في شهر كانون ثاني. قيمة أقلو  آذار
 آذار) شيقل، حيث سجلت أكبر قيمة من األموال المحصلة في شهر 672.087( أصحاب العملالمحصلة من  األموالقيمة  بلغت

  في شهر كانون ثاني. قيمة أقلو 
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  الجمعيات التعاونية
  

  
  

  .في الشهور الثالثةتساوى عدد الجمعيات المسجلة ) جمعيات، حيث 6(بلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة 
في عدد  أقلو في شهر شباط  كبر عدد للزياراتأحيث سجل  ) جمعيات،327بلغ عدد الزيارات الميدانية لالرشاد والتوجيه التعاوني (

  شهر كانون الثاني.
شهر كانون في عدد  أقلو  آذارشهر في الجمعيات  من حيث سجل أكبر عدد، ه) جمعي67بلغ عدد تدقيق ميزانية جمعيات تعاونية (

  الثاني.
في عدد  أقلو  آذارشهر في  من اإلستشارات ) إستشارة، حيث سجل أكبر عدد532بلغ عدد تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية (

  شهر كانون الثاني.
  

  مراكز التدريب الخاصة

  

عدد  أقلون ثاني و حيث سجل أكبر عدد من المراجعين في شهر كان، اً مراجع) 64بلغ عدد استقبال مراجعين لمراكز التدريب الخاصة (
  .آذارفي شهر 

عدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  لتدقيق، حيث سجل أكبر عدد من ااً ) مراجع127بلغ عدد تدقيق وتصديق شهادات مراكز خاصة (
  .كانون الثاني

ون عدد في شهر كان أقلو  آذارشهر في  طلبات ، حيث سجل أكبر عددطلبات) 7بلغ عدد طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصة (
  الثاني.
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  ختلفةخدمات م

  

في شهر كانون ثاني  لشهاداتحيث سجل أكبر عدد من ا شهادة،) 29( تصديق شهادات الخبرة للراغبين في العمل بالخارجبلغ عدد 
  .آذارشباط و  يشهر الشهادات في وتساوت 

عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  زياراتمن ال ، حيث سجل أكبر عددزيارة) 1412( الدورية للمنشآتبلغ عدد الزيارات التفتيشية 
  كانون الثاني.

  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  شباط في شهر لنقاباتمن احيث سجل أكبر عدد  نقابات،) 6(التي تم تأسيسها  عدد النقاباتبلغ 
 أقلو  شباطفي شهر الفات مخمن ال) مخالفة، حيث سجل أكبر عدد 581منشآت لم تلتزم بشروط السالمة العامة (البلغ عدد مخالفة 

  عدد في شهر كانون الثاني.
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 وزارة اإلقتصاد الوطني 

بداية شهر كانون ثاني ولغاية (م 2016من العام للربع األول  اإلقتصاد الوطنيالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
   :إلى التالي )نهاية شهر آذار

  ةاإلدارة العامة للملكية الفكري

  

  .عدد في شهر كانون الثاني أقلو  آذارفي شهر  الطلبات، حيث سجل أكبر عدد من اً طلب) 543( عالمات تجاريةطلبات إيداع  تبلغ
  .شباطعدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  الشهادات، حيث سجل أكبر عدد من اشهادة) 264شهادات تسجيل عالمات تجارية ( تبلغ
  .آذارعدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  التجديدات، حيث سجل أكبر عدد من ااً تجديد) 164(ية تجديدات تسجيل عالمة تجار  تبلغ
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذارفي شهر  التدوينات، حيث سجل أكبر عدد من تدوينة) 75( التدوينات تبلغ
عدد في شهر كانون  أقلو  شباطت في شهر ، حيث سجل أكبر عدد من الطلبااً ) طلب51( التحري عن عالمات تجاريةطلبات  تبلغ

  الثاني.
عدد في  أقل، حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في شهر كانون الثاني و اً ) طلب14طلبات إيداع الرسم والنموذج الصناعي (بلغت 
  .دينار أردني) 303.088( اإلدارة العامة للملكية الفكريةقيمة ايرادات خدمات  بلغت .شباطشهر 

  

  امة للصناعةاإلدارة الع

  

  عدد في شهر شباط. أقلو  آذارفي شهر  الملفات، حيث سجل أكبر عدد من اً ملف) 56( المفتوحة ملفات مصانع جديدةالبلغ عدد 
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عدد في شهر  أقلو  شباطفي شهر  المعامالت، حيث سجل أكبر عدد من امعاملة) 170( ترخيص مصانعمعامالت تجديد بلغت 
  .كانون الثاني

في وتساوت  ،) معاملة، حيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر شباط41إصدار رخصة تشغيل ألول مرة (معامالت بلغت 
  .آذارشهر كانون الثاني و 

شهر في وتساوت  آذارفي شهر  المعامالت، حيث سجل أكبر عدد من معامالت) 6معامالت إصدار رخصة تشغيل محاجر (بلغت 
  .) شيقل30.113(للصناعة العامة  اإلدارةات خدمات قيمة ايراد بلغت .كانون الثاني وشباط

 

  اإلدارة العامة لحماية المستهلك 

  

  في شهر آذار وأقل عدد في شهر كانون الثاني الجوالت، حيث سجل أكبر عدد من جولة) 1203بلغ عدد الجوالت التفتيشية (
  .شهر كانون الثانيفي عدد  أقلو  آذارشهر  في الزيارات) معاملة، حيث سجل أكبر عدد من 8384( زيارة محالتبلغ عدد 

   شهر كانون الثاني.في عدد  أقلو  آذار) شكوى، حيث سجل أكبر عدد من الشكاوى في شهر 189بلغ عدد تلقي الشكاوي (
  
  

  

  .آذارشهر في عدد  أقلو  شباط، حيث سجل أكبر عدد من اإلحاالت في شهر فرداً ) 47للقضاء ( المحالين فراداألبلغ عدد 
 أقلو  آذارفي شهر  الضبوطاتحيث سجل أكبر عدد من اطنًا، ) 595.41( المضبوطة لغ كمية المواد الفاسدة ومنتجات المستوطناتب

  ويعود ذلك إلى تكثيف الجوالت التفتيشية وزيادة عدد الشكاوى.، شهر كانون الثانيفي عدد 
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  اإلدارة العامة للتجارة

  

  .آذارشباط و  يقة، حيث تساوى عدد البطاقات في شهر ) بطا5بلغ عدد الوكاالت التجارية (
  شهر كانون الثاني.في عدد  أقلو  آذارفي شهر ، حيث سجل أكبر عدد من الشهادات ) شهادة1492بلغ عدد شهادات المنشأ (

  

  

  .نيكانون الثا في شهرعدد  أقلو  آذارفي شهر  الرخص) رخصة، حيث سجل أكبر عدد من 5148بلغ عدد رخص اإلستيراد (
  شباط. في شهرعدد  أقلو  الكفاالت في شهر كانون الثاني، حيث سجل أكبر عدد من كفالة) 267( تحرير كفاالت بنكيةبلغ عدد 
 في شهرعدد  أقلو  شباط في شهرالبطاقات حيث سجل أكبر عدد من  بطاقة،) 190( بطاقات التعامل بالتجارة الخارجيةبلغ عدد 

  .كانون الثاني
  اإلدارة العامة للشركات
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 أقلو  آذارفي شهر  المساهمات، حيث سجل أكبر عدد من شركة) 220( والمحدودة العادية العامة ةالمساهمتسجيل شركات بلغ عدد 
  .كانون الثاني في شهرعدد 

 أقلو  آذارهر ، حيث سجل أكبر عدد من المساهمات الخصوصية في ششركة) 288الخصوصية ( تسجيل شركات المساهمةبلغ عدد 
  .كانون الثاني في شهرعدد 

 في شهر عدد أقلو  ،شباط وكانون الثاني في شهرتساوت المساهمات ، حيث تينشركجنبية الخصوصية األتسجيل شركات بلغ عدد 
 ردوال  )200.844(، وأردني ) دينار20.549(و، ) شيقل323.021( للشركات العامة اإلدارةقيمة ايرادات خدمات  بلغت .آذار

  ) فرنك فرنسي.624(و، أمريكي
  

  

  مديرية المعادن الثمينة

  

في عدد  أقلو  آذار في شهر المفحوص لذهبكمية من اكبر أحيث بلغ  ،كغم) 1976.6816( المدموغ والمفحوص الذهب وزنبلغ 
  .) شيقل2.432.562( مديرية المعادن الثمينة قيمة ايرادات خدمات بلغت الثاني. نكانو  شهر
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  ؤون اإلجتماعيةوزارة الش 

(بداية شهر كانون ثاني ولغاية  م2016من العام  للربع األول الشؤون االجتماعيةالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
  :نهاية شهر آذار) إلى التالي

  مساعدات طبية ونقدية وغذائية

  

ويعود ذلك ألنها تقدم  كانون الثاني كانت جميعها في شهرث ، حيأسرة) 45000(الغذائية عدات المسااألسر المستفيدة من  بلغ عدد
   .تصرف لمرة واحدة في العام ،) مليون دوالر8.5(تكاليف هذه الخدمات  بلغت .مرة كل ثالثة شهور

كانون ، حيث سجل أكبر عدد من المساعدات في شهر ) أسرة120895(المساعدات النقدية والطارئة  األسر المستفيدة منبلغ عدد 
 تكاليف هذه الخدمات بلغتويعود ذلك إلى أن أكبر نسبة من الخدمات تقدم في شهر كانون الثاني.  .شباط في شهرعدد  أقلو  الثاني

  .تصرف لمرة واحدة في العام ،) شيقل142.474.164(
عدد  أقلانون الثاني و ، حيث سجل أكبر عدد من المساعدات في شهر كعدةمسا )61192(المساعدات الطبية لألسر الفقيرة بلغ عدد 
  ، تصرف لمرة واحدة في العام.) شيقل38.811.600( تكاليف هذه الخدمات بلغت شباط. في شهر

  
  وحماية خدمات إيوائية

  
  

كانون  في شهرعدد  أقلو  شباطفي شهر  خدمات) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من ال37حداث (لألالمقدمة يوائية إخدمات البلغ عدد 
  الثاني.
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في عدد  أقلو  شباطفي شهر  النساء، حيث سجل أكبر عدد من ) سيدة122( الحماية لهنتقديم اللواتي تم لنساء المعنفات ا عددبلغ 
  .كانون الثانيشهر 

عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  الخدماتحيث سجل أكبر عدد من  طفًال،) 146(الذين تم حمايتهم طفال ضحايا العنف بلغ عدد األ
  .شباط

  قضايا أطفالانات ومسنين و حضمتابعة 
  

 
  

عدد في شهر كانون  أقلو  آذار، حيث سجل أكبر عدد من المتابعات في شهر حضانة) 346(التي تم متابعتها بلغ عدد الحضانات 
 الثاني.

 ذارآي في شهر وتساوت شباط ، حيث سجل أكبر عدد من رعاية المسنين في شهر مسناً ) 162( الذين تم رعايتهم بلغ عدد المسنين
 وكانون الثاني.

متابعة من ، حيث سجل أكبر عدد طفالً ) 468( هممتابعة قضايااللذين تم  بلغ عدد األطفال المخالفين للقانون لدى جهات االختصاص
   عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذارفي شهر لمخالفين ل

  
  تسجيل جمعيات واستقبال شكاوى

  

وتساوى تسجيل  شباطفي شهر  الجمعيات، حيث سجل أكبر عدد من جمعية) 33(المسجلة خيرية الجمعيات البلغ عدد 
 .آذاري كانون الثاني و في شهر الجمعيات 
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ي في شهر شباط وتساوت في شهر  شكاوى، حيث سجل أكبر عدد من الشكوى) 33(إستقبال شكوى المواطنين ومتابعتها بلغ عدد 
  .وكانون الثاني آذار

  

  مساعدة ذوي اإلعاقة

  

، حيث سجل أكبر عدد من اإلعفاءات في شهر ) إعفاءً 135لمركبات لذوي اإلعاقة الحركية (الممنوح اإلعفاء الجمركي  بلغ عدد
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو  آذار

في  سر المستفيدةاألحيث سجل أكبر عدد من  ،أسرة) 19ألشخاص ذوي اإلعاقة بمشاريع مدرة للدخل (الممكنة سر األبلغ عدد 
  .آذاري شباط و في شهر  العدد وتساوى نون الثانيكاشهر 
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 وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
  

(بداية شهر كانون ثاني م 2016العام للربع األول من  األوقاف والشؤون الدينيةالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
  :ولغاية نهاية شهر آذار) إلى التالي

  عامة للقرآن الكريماإلدارة ال

  

 في شهرعدد  أقلو  شباط، حيث سجل أكبر عدد من المراكز في شهر اً ) مركز 39(المفتتحة ن الكريم آبلغ عدد مراكز تحفيظ القر 
  كانون الثاني.

 قلأوكانون الثاني و  آذاري في شهر حيث تساوى عدد الشهادات  شهادة،) 108(الممنوحة ن الكريم آبلغ عدد شهادات تجويد القر 
  شباط. في شهرعدد 

 شباطفي شهر  الشهادات، حيث سجل أكبر عدد من ) شهادة158( ن الكريمآجزاء من القر أحفظ الممنوحة لشهادات البلغ عدد 
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلو 

دد في شهر ع أقلو  آذارشهادات في شهر ال) شهادة، حيث سجل أكبر عدد من 79لألسرى ( التجويد الممنوحة بلغ عدد شهادات
  كانون الثاني.

  اإلدارة العامة للمساجد
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عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر اللجان ، حيث سجل أكبر عدد من لجنة) 36(رعاية وٕاعمار للمساجد ل المشكلة لجانالبلغ عدد 
  كانون الثاني.

عدد في شهر  أقلو  آذارشهر ) جولة، حيث سجل أكبر عدد من الجوالت في 2413تفتيشية على المساجد (الجوالت البلغ عدد 
  كانون الثاني.

 توتساو  كانون الثانيفي شهر  الخدمات) شهادة، حيث سجل أكبر عدد من 97بلغ عدد توسعة وصيانة شبكة األذان الموحد (
  .آذارشباط و  يفي شهر 

  
  اإلدارة العامة لألمالك الوقفية

  

  .آذارعدد في شهر  أقلو في شهر كانون الثاني  د المبرمة لعقو ا، حيث سجل أكبر عدد من اً ) عقد35( المبرمةعقود البلغ عدد 
عدد  أقلو في شهر كانون الثاني  الزيارات، حيث سجل أكبر عدد من زيارة) 32( تفقدية ألراضي وعقارات الوقفالزيارات البلغ عدد 

  .) دينار سنوي120.945(إيرادات هذه الخدمة  بلغت في شهر شباط.
  

  لنسائياإلدارة العامة للعمل ا

  

 أقلو  آذارفي شهر  السيدات، حيث سجل أكبر عدد من سيدة) 685(التحفيظ والتجويد  المشرف عليهم في مراكز السيداتبلغ عدد 
  .كانون الثانيعدد في شهر 
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 عدد في شهر كانون أقلو  شباطفي شهر  الدورات، حيث سجل أكبر عدد من دورة) 27(دورات التدريب المهني المنعقدة بلغ عدد 
  الثاني.

 أقلفي شهر شباط و  مستفيدات، حيث سجل أكبر عدد من السيدة) 687الدورات الدينية المنعقدة (السيدات المستفيدات من بلغ عدد 
  .آذارعدد في شهر 

  
  صندوق الزكاة

  كفاالت .1

  

حيث بلغت تكاليف هذه ، العاميتم صرفها مرة أول و طول العام حيث يعتبر العدد ثابت  ،اً يتيم) 15000لين (و بلغ عدد األيتام المكف
  .سنوياً  ) دينار أردني81.918(الخدمة 

، حيث بلغت تكاليف هذه ويتم صرفها مرة أول العام طول العامثابت  حيث يعتبر العدد) أسرة، 3200( المكفولةسر األبلغ عدد 
  .سنوياً  ) دينار أردني59.559( الخدمة

  
  مساعدات عينية ونقدية .2

  

كانون الثاني في شهر  المنتفعين، حيث سجل أكبر عدد من أسرة) 6276(ونقدية مساعدات عينية  ة المقدم لهااألسر الفقير بلغ عدد 
  .) دينار أردني101.694(تكاليف هذه الخدمة  بلغت ،شباطعدد في شهر  أقلو 
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عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  تفيدينمسال، حيث سجل أكبر عدد من اً طالب) 1009مساعدات ( قدم لهمبلغ عدد طالب العلم الم
  ) دينار أردني15.863(تكاليف هذه الخدمة  بلغت ،شباط

في شهر  دينيالمستف، حيث سجل أكبر عدد من اً مستفيد) 357( االفقراء المستفدين من الرعاية الطبية في مستشفيات الزكاةبلغ عدد 
  .دينار أردني) 28.042( تكاليف هذه الخدمة بلغت ،عدد في شهر شباط أقلكانون الثاني و 

  
  مؤسسة إحياء التراث

  

عدد في  أقلو  شباطفي شهر المرممة  الوثائق، حيث سجل أكبر عدد من وثيقة) 4583بلغ عدد الوثائق التاريخية التي تم ترميمها (
  .كانون الثانيشهر 

شهر في المخطوطات من حيث سجل أكبر عدد  ،مخطوطة) 9559(ومعالجتها إلكترونيًا التي تم ترميمها  المخطوطاتبلغ عدد 
  .آذارعدد في شهر  أقلو  كانون الثاني
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  وزارة النقل والمواصالت 

(بداية شهر كانون الثاني ولغاية  م2016العام للربع األول من  النقل والمواصالتالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
  :إلى التالي نهاية شهر آذار)

  وٕارشاد ةتوعي

  
 

  .آذارعدد في شهر  أقلفي شهر شباط و  الخرائط، حيث سجل أكبر عدد من خريطة) 97(خرائط البيانات المناخية بلغ عدد 
عدد  أقلفي شهر شباط و  النشراتحيث سجل أكبر عدد من  ،نشرة) 12450( الهاتفية المقدمة حول األحوال الجويةبلغ عدد النشرات 

  .آذارفي شهر 
في شهر شباط  المحاضراتحيث سجل أكبر عدد من  ،محاضرة) 19( اضرات المقدمة حول التوعية والسالمة المروريةالمحبلغ عدد 

  .كانون الثانيعدد في شهر  أقلو 
  

  ترخيص المركباترخص السياقة و 

 
 

في شهر  اتيراداإلمن قيمة حيث سجل أكبر  ،شيقل) 40.579.195( يل وترخيص وتجديد ترخيص المركباتتسجبلغت إيرادات 
  .كانون الثانيفي شهر  قيمة أقلو  آذار

يرادات في شهر اإلمن  قيمةحيث سجل أكبر  ،) شيقل6.575.744( وترخيص وتجديد ترخيص رخص السياقةتسجيل بلغت إيرادات 
  في شهر كانون الثاني.قيمة  أقلو  آذار
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  الفحوصات النظرية والعمليةمدارس السياقة و 

  
  

  

في  قيمة أقلو  آذاريرادات في شهر اإلمن  قيمة) شيقل، حيث سجل أكبر 2.495.920( وصات نظرية وعمليةإجراء فحبلغت إيرادات 
  شهر كانون الثاني.

في  قيمة أقلو  شباطمن اإليرادات في شهر قيمة ) شيقل، حيث سجل أكبر 37.490( تجديد ترخيص مدارس السياقةبلغت إيرادات 
  .آذارشهر 

  

  ط ، معدات ثقيلة)تجديد رخص (تشغيل ونقل خطو 
  

  
  

من اإليرادات في شهر  قيمةشيقل، حيث سجل أكبر ) 1.122.766( وترخيص وتجديد ترخيص معدات ثقيلةتسجيل بلغت إيرادات 
  .آذارفي شهر  قيمة أقلشباط و 

قيمة  أقلو  آذارمن اإليرادات في شهر قيمة ) شيقل، حيث سجل أكبر 6.289.296( تجديد رخص تشغيل ونقل خطوطبلغت إيرادات 
  .كانون الثانيفي شهر 
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  منح أذونات (استيراد وشراء)
  

  
  

عدد  أقلو  كانون الثانيفي شهر  اإلذونات، حيث سجل أكبر عدد من اً إذن) 254(ستيراد مركبات جديدة الممنوحة إل بلغ عدد اإلذونات
  .شباطفي شهر 

 أقلفي شهر كانون الثاني و  اإلذوناتحيث سجل أكبر عدد من  ،اً إذن )4995ستيراد مركبات مستعملة (الممنوحة إل بلغ عدد اإلذونات
  .آذارعدد في شهر 

عدد  أقلفي شهر كانون الثاني و اإلذونات حيث سجل أكبر عدد من إذنًا، ) 820بلغ عدد اإلذونات الممنوحة لشراء مركبات إسرائيلية (
  في شهر شباط.

عدد في شهر  أقلو  آذار، حيث سجل أكبر عدد من اإلذونات في شهر اً ذنإ) 246( قطع غيارستيراد الممنوحة إل بلغ عدد اإلذونات
  .كانون الثاني

  
  وفحص مركبات على المعابر تسجيل مركبات حكومية

  

عدد في  أقلو  آذارالمركبات في شهر ) مركبة، حيث سجل أكبر عدد من 1455(بلغ عدد المركبات الحكومية المسجلة والمرخصة 
  شهر شباط.

عدد  أقلو  كانون الثانيفي شهر الفحوصات ، حيث سجل أكبر عدد من اً فحص) 253(لفحوصات للمركبات على المعابر د ابلغ عد
  .آذارفي شهر 
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 وزارة الصحة 

ولغاية نهاية  كانون الثانيبداية شهر ( م2016عام من اللربع األول االخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة  أشارت نتائج تقرير
  :إلى التالي آذار)شهر 

  العالج في المستشفيات

 
  

  كانون الثاني.عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  اإلدخالحيث سجل أكبر عدد من  حالة، )61172(حاالت اإلدخال للمستشفيات بلغ 

 عدد في شهر أقلو  شباطفي شهر  خدمة عالج الطوارئ، حيث سجل أكبر عدد من حالة) 199819( خدمة عالج الطوارئ بلغ عدد
  .كانون الثاني

عدد في شهر كانون  أقلو  آذارفي شهر  العمليات الجراحية، حيث سجل أكبر عدد من حالة) 14894( العمليات الجراحية بلغ عدد
  .الثاني

  خدمات متفرقة

  

شهر عدد في  أقلو  آذارفي شهر المراجعين حيث سجل أكبر عدد من  حالة، )136747(إجمالي مراجعي العيادات الخارجية  بلغ 
  .كانون الثاني

كانون الثاني  في شهر تداياوز إجراء حيث سجل أكبر عدد من  حالة، )8792(إجمالي إجراء عمليات والدة طبيعية وقيصرية بلغ 
  .آذارعدد في شهر  أقلو 
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عدد  أقلكانون الثاني و  في شهر الفحوصاتحيث سجل أكبر عدد من  حالة، )1100355(إجمالي إجراء الفحوصات المخبرية بلغ 
  شباط.في شهر 

  

  تصوير أشعة وٕاجراء فحوصات

  

عدد في شهر كانون  أقلو  آذارفي شهر  األشعة تصويرحيث سجل أكبر عدد من  ،صورة )145052( تصوير األشعةإجمالي  بلغ 
  .الثاني
في الفحوصات من  حيث سجل أكبر عدد ،اً فحص )65473(ومواد التجميل والمياه واألغذية واألمصال إجمالي فحص األدوية  بلغ 

  .شباطعدد في شهر  أقلو  آذارشهر 
  

  منح رخص استيراد وأذن شراء وتحويالت طبية

  
 
عدد في شهر كانون  أقلو  شباطفي شهر  التحويالتحيث سجل أكبر عدد من  ،تحويلة )25643(إجمالي التحويالت الطبية  بلغ

  .الثاني
شهر كانون  فيولم يسجل في شهر شباط  الممنوحة األذوناتأكبر عدد من حيث سجل  ،إذناً  )187( منح أذونات الشراءإجمالي  بلغ

  .خدمة أي الثاني
ولم يسجل في شهر  آذارفي شهر  الرخص الممنوحةحيث سجل أكبر عدد من  ،رخصة )409(إجمالي منح رخص اإلستيراد  بلغ

  .خدمةأي كانون الثاني 
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 وزارة الحكم المحلي 

ولغاية  كانون الثانيبداية شهر (م 2016لربع األول من العام ا الحكم المحليقدمة من قبل وزارة الخدمات الم أشارت نتائج تقرير
  إلى التالي: آذار)نهاية شهر 

  

  طلبات الترخيص وأذونات التشغيل

  
عدد في  لأقآذار و في شهر من الطلبات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً طلب )555(عدد الطلبات المقدمة للترخيص داخل حدود التنظيم لغ ب

  شهر كانون الثاني.
  عدد في شهر كانون الثاني. أقلآذار و في شهر من األذونات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً إذن )782(عدد أذونات األشغال لغ ب
  عدد في شهر آذار. أقلشباط و في شهر من الملفات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً ملف )692(عدد ملفات الترخيص لغ ب
  

  ومخالفات جوالت تفتيشية

  

عدد في شهر  أقلشباط و في شهر من الرخص عدد  سجل أكبرحيث  رخصة، )519(يمية قلعدد الرخص الصادرة عن اللجنة اإللغ ب
  كانون الثاني.

عدد  أقلآذار و في شهر من الجوالت عدد  سجل أكبرحيث  جولة، )505(عدد جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية لغ ب
  في شهر شباط.

عدد في  أقلآذار و في شهر منها عدد  سجل أكبرحيث  ،مخالفة )625(عدد المخالفات واإلخطارات واإلنذارات التي تم تسليمها لغ ب
  شهر كانون الثاني.
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 أقلشباط و في شهر من المخالفات عدد  سجل أكبرحيث  مخالفة، )271(عدد المخالفات المحولة للجهات التنفيذية والقضائية لغ ب
  ر كانون الثاني.عدد في شه

عدد  أقلآذار و في شهر من المواقع عدد  سجل أكبرحيث  ،اً موقع )1067(ها لتحديد المخطط المكاني صعدد المواقع التي تم فحلغ ب
  في شهر كانون الثاني.

  عدد في شهر شباط. أقلآذار و في شهر من العطاءات عدد  سجل أكبرحيث  ،عطاءً  )180(عدد عطاءات المشاريع لغ ب
  عدد في شهر شباط. أقلآذار و في شهر من المشاريع عدد  سجل أكبرحيث  ،اً مشروع )31(عدد المشاريع المسلمة  لغب
  

  

  

عدد في  أقلآذار و في شهر من الشكاوى عدد  سجل أكبرحيث  شكوى، )926(عدد الشكاوى التي تم التعامل معها ومتابعتها لغ ب
  شهر كانون الثاني.

عدد في  أقلآذار و في شهر من الجوالت عدد  سجل أكبرحيث  جولة، )226(لرقابة على الهيئات المحلية عدد جوالت التوجيه والغ ب
  شهر كانون الثاني.

عدد في  أقلآذار و في شهر من الطلبات عدد  سجل أكبرحيث  ،اً ترخيص )134(عدد ترخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية لغ ب
  شهر كانون الثاني.
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  واآلثار احةوزارة السي 

ولغاية  كانون الثانيبداية شهر م (2016الربع األول من العام  السياحة واآلثارالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير  
  إلى التالي: آذار)نهاية شهر 

  

  تراخيص 

  
آذار ولم في شهر من التراخيص دد ع سجل أكبرحيث  ،اً ترخيص )14(عدد التراخيص الممنوحة للفنادق والمؤسسات اإليوائية لغ ب

  .) دوالر أمريكي12.200(جل في شهر كانون الثاني أي ترخيص، بلغت إيرادات هذه الخدمة يس
  

قل عدد أشباط و في شهر من التراخيص عدد  سجل أكبرحيث  ،اً ترخيص )32(عدد التراخيص الممنوحة لمتاجر التحف الشرقية لغ ب
  .) دوالر أمريكي126.315(لخدمة بلغت إيرادات هذه ا في شهر آذار،

  

قل عدد أشباط و في شهر من التراخيص عدد  سجل أكبرحيث  ،اً ترخيص )76(عدد التراخيص الممنوحة لمكاتب السياحة والسفر لغ ب
  .) دوالر أمريكي38.000(بلغت إيرادات هذه الخدمة  ،في شهر آذار

  

 ،كانون الثانيشباط وأقل عدد في شهر في شهر من التراخيص دد ع سجل أكبرحيث  ترخيصًا، )2259(عدد تراخيص البناء لغ ب
  .) دينار أردني1.423.957( بلغت إيرادات هذه الخدمة

  

 قصر هشام األثري)(تل السلطان األثري، موقع استقبال زوار 

  
  

ر واقل عدد في شهر كانون آذافي شهر من الزائرين عدد  سجل أكبرحيث  ،اً زائر  )13924(عدد زوار موقع تل السلطان األثري لغ ب
  .) شيقل44.544( بلغت إيرادات هذه الخدمة ،الثاني

آذار واقل عدد في شهر كانون في شهر من الزائرين عدد  سجل أكبرحيث  ،اً زائر  )2768(عدد زوار موقع قصر هشام األثري لغ ب
  . ) شيقل7618.647(بلغت إيرادات هذه الخدمة  ،الثاني
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  فتيشعمل حفريات وجوالت ت   

  

قل عدد في أآذار و في شهر من الحفريات عدد  سجل أكبرحيث  حفرية، )14(عدد الحفريات للتأكد من خلو المناطق من األثار لغ ب
  شهر كانون الثاني.

قل عدد في أكانون الثاني و في شهر من الجوالت عدد  سجل أكبرحيث  جولة، )124(عدد الجوالت الميدانية للمواقع األثرية لغ ب
  ط.شبا
  قل عدد في آذار.أكانون الثاني و في شهر من الجوالت عدد  سجل أكبرحيث  جولة، )468(عدد جوالت التفتيش لغ ب

الفنادق، المؤسسات اإليوائية، متاجر التحف، مكاتب السياحة، الباعة المتجولون، المصورين، األدالء السياحين، ( جوالت تفتيش على
  .)النقل السياحي

  باعةترخيص األدالء وال

  

قل أكانون الثاني و في شهر من التراخيص عدد  سجل أكبرحيث  ترخيص، )155(عدد التراخيص الممنوحة لألدالء السياحيين لغ ب
  .) دوالر أمريكي14470( بلغت إيرادات هذه الخدمة ،عدد في شهر آذار

يص في شهري كانون الثاني و آذار ولم يسجل تساوى عدد التراخحيث  ترخيص، )22(عدد التراخيص الممنوحة للباعة المتجولين لغ ب
  .) دوالر أمريكي4400(بلغت إيرادات هذه الخدمة ،في شهر شباط أي ترخيص

تساوى في شهر آذار و في شهر من التراخيص عدد  سجل أكبرحيث  تراخيص، )6(عدد التراخيص الممنوحة للنقل السياحي لغ ب
 .) دوالر أمريكي3000( بلغت إيرادات هذه الخدمة كانون الثاني وشباط،
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 :وزارة الخارجية 
  

ولغاية نهاية  كانون الثانيبداية شهر م (2016في الربع األول من العام  الخارجيةالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
  إلى التالي: آذار)شهر 

  ، الوكاالت األحوال الشخصية، شهاداتالتصديق  

  
من عدد  سجل أكبرحيث  معاملة، )5781(في محافظة رام اهللا والبيرة  الوكاالت، ألحوال الشخصيةا ،شهاداتالتصديق عدد لغ ب

  .) شيقل4.546.000( بلغت إيرادات هذه الخدمة ،شباط كانون الثاني وأقل عدد في شهرفي شهر  المعامالت
  

من المعامالت عدد  سجل أكبرحيث  عاملة،م )4399(في محافظة نابلس  الوكاالت، األحوال الشخصية، شهاداتالتصديق عدد لغ ب
  .) شيقل34560.00( بلغت إيرادات هذه الخدمة ،كانون الثانيآذار وأقل عدد في شهر في شهر 

  

من المعامالت عدد  سجل أكبرحيث  معاملة، )3356( الخليلفي محافظة  الوكاالت، األحوال الشخصية، شهاداتالتصديق عدد لغ ب
  .شيقل )2.216.000( بلغت إيرادات هذه الخدمة شهر شباط، وأقل عدد في آذارفي شهر 

  

في من المعامالت عدد  سجل أكبرحيث  معاملة، )948( جنينفي محافظة  الوكاالت، األحوال الشخصية، شهاداتالتصديق عدد لغ ب
  .) شيقل470.000(بلغت إيرادات هذه الخدمة ،آذاركانون الثاني وأقل عدد في شهر شهر 
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  لارة العدز و  
 

ولغاية نهاية شهر كانون الثاني بداية شهر ( م2016للربع األول من عام الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل أشارت نتائج تقرير 
:إلى التالي آذار)  

  تبليغات قضائية –شهادات عدم محكومية  –تصديق معامالت  -اإلنذارات العدلية

  
  شباط.عدد في شهر  أقلو  آذاراإلنذارات في شهر حيث سجل أكبر عدد من  ،اً ر إنذا )71(العدلية عدد اإلنذارات بلغ 
عدد في  أقلو  آذارالتصديقات في شهر حيث سجل أكبر عدد من  ،اً تصديق )9449(عدد تصديقات المعامالت والوثائق الرسمية بلغ 

   .كانون الثانيشهر 
كانون  عدد في شهر أقلو  آذارفي شهر  لشهاداتاكبر عدد من حيث سجل أ شهادة، )5623(عدد إصدار شهادة عدم محكومية بلغ 
  شيقل. )33.345(بلغت ايرادات هذه الخدمة  .الثاني
  .آذاري شباط و في شهر كانون الثاني وتساوت في شهر  لتبليغاتاحيث سجل أكبر عدد من  ،اتتبليغ )5( التبليغات القضائيةعدد بلغ 

  

  م شكاوىاستال –اصدار وتجديد شهادة محكم معتمد 

  

  .آذارعدد في شهر  أقلو  شباطالشهادات في شهر حيث سجل أكبر عدد من  شهادة، )8(عدد شهادة محكم معتمد بلغ 
بلغت  .آذارعدد في شهر  أقلفي شهر شباط و  التجديداتحيث سجل أكبر عدد من  ،اً تجديد )42(عدد تجديد شهادة محكم معتمد بلغ 

  ردني.) دينار أ1170ايرادات هذه الخدمة (
  .كانون الثانيعدد في شهر  أقلالشكاوى في شهر شباط و حيث سجل أكبر عدد من  شكوى، )11(عدد استالم شكاوى بلغ 
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  وزارة التربية والتعليم العالي 

ون الثاني كانبداية شهر ( م2016العام من خالل الربع األول الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي  أشارت نتائج تقرير
  إلى التالي:آذار) ولغاية نهاية شهر 

  

 متحان الثانوية العامة، كشوف عالمات)اإصدار (
 

  
   

عدد في شهر  أقلو كانون الثاني في شهر  اإلصداراتحيث سجل أكبر عدد من  ،اً إصدار  )2929(عدد إصدار كشوف عالمات بلغ   
  .) شيقل14.955(شباط، بلغت ايرادات هذه الخدمة 

عدد في  أقلاإلصدارات في شهر كانون الثاني و حيث سجل أكبر عدد من  ،اً إصدار  )234( إمتحان الثانوية العامةدد إصدار عبلغ  
  شهر شباط.

  شهادة بدل فاقد ووثائق أخرى
  

  

  
  عدد في شهر شباط. أقلفي شهر كانون الثاني و  الشهاداتحيث سجل أكبر عدد من  شهادة، )242(عدد شهادة بدل فاقد بلغ 
وبلغت ايرادات  ،آذار في شهرعدد  أقلكانون الثاني وشباط و  في شهرتساوت الوثائق حيث  ،وثيقة )41(خرى األوثائق العدد بلغ 
  .شيقل) 18.588(ن ين الخدمتيهات
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   معادلة وتصديق وترجمة شهادات

  
كانون الثاني، عدد في شهر  أقلو   ذارآ في شهر تالمعادالحيث سجل أكبر عدد من  معادلة، )2213(عدد معادلة الشهادات بلغ 

  ) شيقل4.530(بلغت ايرادات هذه الخدمة 
، آذارعدد في شهر  أقلفي شهر كانون الثاني و  التصديقاتحيث سجل أكبر عدد من  ،اً تصديق )2942( تصديق الشهاداتعدد بلغ 

  ) شيقل.8.040(بلغت ايرادات هذه الخدمة 
كانون الثاني، عدد في شهر  أقلو  آذارفي شهر  الشهاداتحيث سجل أكبر عدد من  ،داتترجمة شها )23(عدد ترجمة شهادات بلغ 

 ) شيقل.320(بلغت ايرادات هذه الخدمة 
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 وزارة شؤون القدس 

لغاية و كانون الثاني بداية شهر م (2016خالل الربع األول من العام  شؤون القدسالخدمات المقدمة من قبل وزارة  أشارت نتائج تقرير
  آذار) إلى التالي:نهاية شهر 

  مخالفات ورخص البناء -العيادة الهندسية –العيادة القانونية 

  

المخالفات في شهر آذار وأقل عدد في شهر حيث سجل أكبر عدد من  مخالفة، )23(عدد مخالفات البناء ورخص البناء بلغ 
  كانون الثاني.

  العيادات في شهر شباط وأقل عدد في شهر كانون الثاني.ث سجل أكبر عدد من حي عيادات، )10(عدد العيادات القانونية بلغ 
  العيادات في شهر آذار وأقل عدد في شهر كانون الثاني.حيث سجل أكبر عدد من  عيادات، )10(عدد العيادات الهندسية بلغ 

  ة والعيادة الهندسية لعدم وجود سيولة مالية.من المالحظ أن شهر كانون الثاني لم تسجل اي عدد من المخالفات والعيادات القانوني
  

  دعم صمود تجار البلدة القديمة  -مساعدات انسانية –دعم جمعيات 

  

الدعم في شهر آذار وتساوت حيث سجل أكبر عدد من  دعم الجمعيات والمؤسسات، )3(عدد دعم جمعيات ومؤسسات بلغ 
  بشهري كانون الثاني وشباط.

المساعدات في شهر آذار وأقل عدد في شهر كانون حيث سجل أكبر عدد من  مساعدة، )89(نية عدد المساعدات اإلنسابلغ 
  الثاني.

في شهر شباط التعويضات حيث سجل أكبر عدد  ،منشأة )27(بنية داخل الجدار واألبدوية الهدم منشآت تعويضات عدد بلغ 
  وأقل عدد في شهر كانون الثاني.
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في شهر آذار وأقل عدد في شهر كانون حيث سجل أكبر عدد  ،تاجراً  )105(ذين تم دعم صمودهم العدد تجار البلدة القديمة بلغ 
  الثاني.

من المالحظ أن شهر كانون الثاني لم تسجل أي عدد من المخالفات والعيادات القانونية والعيادة الهندسية لعدم وجود سيولة 
  .) شيقل1.177.000(الخدمات بلغت تكاليف هذه  مالية.

  
 از اإلحصاء المركزيجه 

كانون الثاني بداية شهر م (2016خالل الربع األول من العام  جهاز اإلحصاء المركزيالخدمات المقدمة من  أشارت نتائج تقرير
  آذار) إلى التالي:ولغاية نهاية شهر 

 

  

شهر آذار وأقل عدد في شهر  اإلحصائيات فيحيث سجل أكبر عدد من  بيان إحصائي، )508(عدد تقديم البيانات اإلحصائية بلغ 
  شباط.

 التوصيـــــــــــــــــــــــــات:

  ،توفير كادر وظيفي لتقديم الخدمات على أكمل وجه في الوزارات الخدماتية تحديدًا في وزارة (الداخلية، النقل والمواصالت، الخارجية
  األوقاف والشؤون الدينية، السياحة واآلثار).

 ر وتهيئتها للتناسب مع طبيعة الخدمة وذلك في المديريات.اإلهتمام بصاالت اإلنتظا 

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

 ات قانونية بحق التجار والمصانع والمنشأت المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية والبيئية في ضوء ضبط ما يعادل إتخاذ إجراء
 ) فردًا للقضاء.47) طنًا من المواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات، وٕاحالة (595.47(

  

  


