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  ة:ـــــــــــــــــالمقدم
  

رتقاء هداف الدائرة اإلأوالمهمة في األمانة العامة لمجلس الوزراء، ألن من أهم تعتبر دائرة جودة الخدمات الحكومية من الدوائر األساسية 
ه، وتبسيط اإلجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واالرتقاء بمستوى أداء العاملين في الجهاز ئبالعمل الحكومي وتطوير أدا

من وذلك  رمن قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهو الحكومي. حيث يقع على عاتقها تقييم جودة الخدمات المقدمة 
ين جودة الخدمات ، وتقوم بتحليل نقاط الضعف والقوة للخروج بتوصيات من شأنها تحسومؤشرات للقياس عامة وخاصة خالل وضع معايير
خدمات التقرير يشمل  بر نوعًا من أنواع تقييم الخدمات،حيث يعت مؤشرات الخدمات الحكومية . ولذلك قمنا بإعداد تقريرالمقدمة للجمهور

 اشتمل التقرير على خدمات وزارة ،ولغاية شهر آب الثانيمن بداية شهر كانون وذلك الوزارات الخدماتية عدد من الحكومة الفلسطينية ممثًال ب
، الشؤون اإلجتماعية، الزراعة، النقل لوجيا المعلوماتو نالعالي، اإلتصاالت وتكوالتعليم (العدل، الخارجية، الداخلية، التربية والتعليم 

الثقافة) وجهاز و  األوقاف والشؤون الدينية، واآلثار، الصحة، شؤون القدس،والمواصالت، اإلقتصاد الوطني، الحكم المحلي، العمل، السياحة 
  عرض الخدمات كالتالي: وتم ،اإلحصاء المركزي

  
  وزارة العدل

 .اإلنذارات العدلية  

  
  

في شهر  أكبر عدد من اإلنذارات العدلية حيث سجل، ) إنذارًا عدلياً 314( ولغاية نهاية شهر آب الثاني كانونبداية شهر من اإلنذارات العدلية  بلغ عدد 
 كانون، حزيران، نيسان، آذار: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي عدليةحيث لم تسجل أية إنذارات  شهري آب وأيارفي  عددوأقل نيسان، 

  .أيار - آب الثاني، شباط، تموز، 
 .التبليغات القضائية  

  
  

، تموز) الثاني كانونفي شهر (شباط، حيث سجلت ة، قضائي ات) تبليغ3( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونبلغ عدد التبليغات القضائية من 
  .ضائيةتبليغات ق تسجل أيةتبليغًا واحدًا، وباقي األشهر لم 
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 .طلب للحصول على رخصة ترجمة  

  
  

حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في طلبًا،  )52( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونبلغ عدد  طلبات الحصول على رخصة ترجمة من 
 –كانون ثاني، حزيران  –شباط  : أيار، آذار،كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي ، وأقل عدد في شهر تموز حيث لم تسجل أية طلبات، شهر أيار

   .نيسان، آب، تموز
 طلب تجديد رخصة الترجمة  

  
  

 حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في شهرطلبًا،  )71( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  الترجمةرخصة طلبات تجديد  بلغ عدد
  نيسان. أيار، - كانون الثانيشباط، تموز،  آذار،آب، حزيران،  :كما يلي شهرا على التوالي جاء ترتيبهوقد وأقل عدد في شهر نيسان،  حزيران

  
 تصديق معامالت ووثائق  

  
  

في  تصديقاتحيث سجل أكبر عدد من ال ،معاملة )20505( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  المصدقة المعامالت والوثائق بلغ عدد
  .آب، نيسان، تموز، كانون الثاني ،حزيران، آذار، أيار، شباط: كما يلي شهرجاء ترتيبها على التوالي وقد ، كانون الثاني د في شهرـ وأقل عدشباطشهر 
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  تجديد شهادة محكم معتمدطلب  

  
  

في  طلباتيث سجل أكبر عدد من الح طلبًا، )88( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن طلبات تجديد شهادة المحكمين المعتمدين بلغ عدد 
كانون الثاني، شباط، نيسان،  :كما يلي شهرجاء ترتيبها على التوالي وقد  أية طلبات،لم تسجل حيث ي آب وحزيران وأقل عدد في شهر  كانون الثانيشهر 
  حزيران. –تموز، أيار، آب  آذار،

 شهادة عدم محكومية  

  
  

في شهر  شهاداتحيث سجل أكبر عدد من ال شهادة، )14870( ولغاية نهاية شهر آب الثاني شهر كانونبداية من شهادات عدم المحكومية بلغ عدد 
  ، تموز، كانون الثاني، نيسان.آب، شباط، آذارأيار، حزيران، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسان وأقل عدد في شهرأيار 

 معالجة شكاوى  

  
  

حيث سجل أكبر عدد من الشكاوى في شهر كانون الثاني  شكوى، )34( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونن م المعالجة الشكاوى بلغ عدد
كانون الثاني، نيسان، شباط، آذار،  :كما يلي شهروأقل عدد في شهر (آب، تموز، حزيران) حيث لم تسجل أية شكاوى، وقد جاء ترتيبها على التوالي 

  آب. - تموز - أيار، حزيران
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  وزارة الخارجية
 تصديق شهادات، األحوال الشخصية، الوكاالت  
 محافظة رام اهللا والبيرة  

  
  

 )18090آب (شهر  لغايةو  شهر شباطبداية من مالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظة رام اهللا والبيرة معاالبلغ عدد 
حزيران، تموز، آب،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي أيار وأقل عدد في شهر تموزفي شهر  المعامالتحيث سجل أكبر عدد من  معاملة،
  أيار. آذار، شباط، -نيسان

  .توفر بيانات كافيةخال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم  مالحظة:
 محافظة نابلس  

  
  

 معاملة، )12124آب ( شهر لغايةو  شهر شباطبداية من ، والوكاالت) في محافظة نابلس معامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصيةالبلغ عدد 
آب، تموز، شباط، حزيران،  :كما يلي شهرحيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر آب وأقل عدد في شهر أيار، وقد جاء ترتيبها على التوالي 

  آذار، أيار. -نيسان
  .توفر بيانات كافيةلعدم كانون الثاني  خال التقرير من بيانات شهرمالحظة: 

  
 محافظة الخليل  
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حيث  معاملة، )9884آب (شهر لغاية و  شهر شباط بداية من الخليل معامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظةبلغ عدد 
 - تموز، آب، حزيران، شباط، نيسان :كما يلي شهريبها على التوالي وأقل عدد في شهر أيار، وقد جاء ترتتموز سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر 

  آذار، أيار.
  .توفر بيانات كافيةلعدم مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني 

 محافظة جنين  

  
  

، حيث سجل أكبر عدد )1716( آبشهر وحتى  شباطمن  جنين معامالت (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت) في محافظةالبلغ عدد 
ز، حزيران، آب، و تم :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي معامالتمن المعامالت في شهر تموز وأقل عدد في شهري أيار وشباط لم تسجل أية 

  أيار. - آذار، شباط -نيسان
  .توفر بيانات كافيةلعدم مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني 

محافظة رام اهللا والبيرة، محافظة  :كما يليعلى التوالي  في المحافظات (تصديق الشهادات، األحوال الشخصية، والوكاالت)معامالت انت أعلى نسبة ك
  .نجنيمحافظة الخليل، محافظة نابلس، 
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  وزارة الداخلية

 صدار جواز سفر عاديإ  

 

 اإلصداراتحيث سجل أكبر عدد من  إصدارًا، )137273( ولغاية نهاية شهر آب الثاني اية شهر كانونبدمن اإلصدارات لجواز السفر العادي  بلغ عدد
  نيسان.آذار، شباط، كانون الثاني،  أيار، حزيران، تموز، آب، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسان وأقل عدد في شهر حزيرانفي شهر 
 إصدار جواز سفر دبلوماسي وخاص  

  

حيث سجل أكبر عدد من  إصدارًا، )4486( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن اإلصدارات لجواز السفر الدبلوماسي والخاص لغ عدد ب
حزيران،  شباط، كانون الثاني، آذار، أيار، نيسان، آب، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموز وأقل عدد في شهرشباط اإلصدارات في شهر 

  تموز.
  اصدار جواز سفر للمغتربين

  

حيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات  إصدارًا، )12324( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن اإلصدارات لجواز سفر المغتربين بلغ عدد 
  آذار، نيسان.كانون ثاني، أيار، تموز، آب، شباط، ن، : حزيراكما يلي شهرفي شهر حزيران وأقل عدد في شهر نيسان، وقد جاء ترتيبها على التوالي 
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  جواز سفرة واحدة مؤقتإصدار  

  

حيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في  جوازًا، )9473( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن لسفرة واحدة مؤقتة إصدار جواز  بلغ عدد
حزيران، آب، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي لم تسجل أية إصداراتحيث  شهر حزيران وأقل عدد في شهري شباط وكانون الثاني

  كانون الثاني. - أيار، آذار، نيسان، شباط
 زواج).- طالق - لمن يهمه األمر -وفاة -إصدار شهادات (ميالد  

  

حيث  ،شهادة )47062( ولغاية نهاية شهر آب الثاني كانونبداية شهر من  زواج)-طالق - لمن يهمه األمر - اةوف - إصدار شهادات (ميالد بلغ عدد
آذار، كانون الثاني، : آب، تموز، كما يلي شهرسجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر آب وأقل عدد في شهر شباط، وقد جاء ترتيبها على التوالي 

  أيار، نيسان، حزيران، شباط.

  بطاقة هوية إصدار  
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 )244259( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  )تعديل - إضافة–تغيير عنوان  -ملحق بدل فاقد - ليةبطاقة هوية (باإصدار بلغ عدد 
آب، كانون الثاني،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباطوأقل عدد في شهر  آبحيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر  بطاقة،

  نيسان، شباط.آذار، حزيران، تموز، أيار، 
 .(الداخل والخارج) تسجيل مولود  

  

حيث سجل أكبر عدد من  تسجيًال، )65265( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانون (الداخل والخارج) منفي مواليد التسجيل بلغ عدد 
شباط، ب، تموز، كانون الثاني، حزيران، آذار، أيار، آ :كما يلي شهرفي شهر آب وأقل عدد في شهر نيسان، وقد جاء ترتيبها على التوالي  تالتسجيال
  نيسان.

 .(متأخر وعادى) تسجيل وفاة  

  

حيث سجل أكبر عدد من  وفاة،حالة  )7042( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  تسجيل حاالت الوفاة (متأخر وعادي) بلغ عدد
آب، أيار، حزيران، شباط،  آذار، كانون الثاني، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي موزتوأقل عدد في شهر  كانون الثانيفي شهر  تالتسجيال
  تموز.نيسان، 
 طلب هوية جمع الشمل  
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كانون في شهر  الطلباتحيث سجل أكبر عدد من  طلبًا، )558( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن هوية جمع الشمل  اتطلببلغ عدد 
  أيار، نيسان.كانون الثاني، شباط، آب، آذار، حزيران، تموز،  :كما يلي شهروأقل عدد في شهر نيسان، وقد جاء ترتيبها على التوالي  انيالث

 جمع الشمل اتموافق  

  

كانون في شهر  افقاتلمو حيث سجل أكبر عدد من ا موافقة، )328( ولغاية نهاية شهر آبو  الثاني بداية شهر كانونمن موافقات جمع الشمل بلغ عدد 
  تموز. - آذار، أيار، نيسان، حزيران، آبكانون الثاني، شباط،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ي آب وتموزوأقل عدد في شهر  الثاني
 تصحيح معامالت أحوال مدنية  

 

حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في  معاملة، )4245( شهر آبولغاية نهاية  الثاني بداية شهر كانونمن تصحيح معامالت األحوال المدنية بلغ عدد 
آب، تموز، آذار، حزيران،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي معامالتأية  لشهر آب وأقل عدد في شهري شباط وكانون ثاني حيث لم تسج

  كانون ثاني. - أيار، نيسان، شباط 
 تسجيل سكان  
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حيث سجل أكبر عدد من الطلبات في شهر آب وأقل عدد  ) معاملة،197( ولغاية نهاية شهر آب الثاني ية شهر كانونبدابلغ عدد تسجيل السكان من 
 -آب، أيار، نيسان، حزيران، تموز، آذار :كما يلي شهر) حيث لم تسجل أية معامالت، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيآذار، شباط، كانون ال(في شهر 

  .كانون الثاني - شباط
 اصدار شهادة خلو سوابق  

  

في شهر  اإلصداراتحيث سجل أكبر عدد من  ) معاملة،733( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونبلغ عدد إصدار شهادة خلو سوابق من 
آب، حزيران،  :كما يلي شهرلي ، وقد جاء ترتيبها على التواإصداراتأية  لحيث لم تسج(نيسان، آذار، شباط، كانون الثاني)  آب وأقل عدد في شهر

  كانون الثاني. - شباط - آذار - ، نيسانموزتأيار، 
 اصدار شهادة حسن سلوك عربي وأجنبي  

  

حيث سجل أكبر عدد من  ،إصداراً ) 7223( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  حسن سلوك عربي وأجنبيبلغ عدد إصدار شهادة 
أيار، شباط، كانون الثاني، آب، تموز، نيسان، حزيران،  :كما يلي شهرد في شهر آذار، وقد جاء ترتيبها على التوالي الطلبات في شهر آب وأقل عد

  آذار.
  محلية وأجنبية(تسجيل جمعية جديدة(  
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جل أكبر عدد من التسجيالت حيث س ) معاملة،117( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  جديدة (محلية وأجنبية) تسجيل جمعيةبلغ عدد 
 شباط، - نيسان، آذار، أيار :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تسجيالتثاني حيث لم تسجل أية الفي شهر نيسان وأقل عدد في شهر كانون 

  آب، تموز، كانون الثاني. –حزيران 
 إعتماد مالي لفرع جمعية أجنبية  

  

في  عتماداتحيث سجل أكبر عدد من اإل ) معاملة،353( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونة أجنبية من لي لفرع جمعياالمعدد اإلعتماد  بلغ
  أيار، حزيران، نيسان، كانون الثاني، تموز، آب، آذار، شباط.: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي أيار وأقل عدد في شهر شباطشهر 
 جنة المالية للجمعياتإعتماد مجلس اإلدارة والل 

  

  

حيث سجل أكبر عدد من  ،إعتماداً ) 708( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  إعتماد مجلس اإلدارة واللجنة المالية للجمعياتبلغ عدد 
كانون الثاني، تموز، آب، أيار، يران، حز  :كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي ي آذار وشباط، وأقل عدد في شهر  حزيرانفي شهر  إلعتماداتا

  شباط. - نيسان، آذار
 تدقيق إعتماد مالي للجمعيات  
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 في شهر دقيقاتحيث سجل أكبر عدد من الت ،تدقيقاً ) 703( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن إلعتماد المالي للجمعيات اتدقيق بلغ عدد 
كانون نيسان، حزيران، أيار، آب، تموز، شباط،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي دقيقاتسجل أية تحيث لم تأذار  وأقل عدد في شهر نيسان

  الثاني، آذار.
 تدقيق كتية العرائض  

  

 آذارشهر  فيلتدقيقات حيث سجل أكبر عدد من ا ) معاملة،280( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  دقيق كتيبة العرائضبلغ عدد ت
آذار، نيسان، شباط، أيار، كانون الثاني، تموز، حزيران،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي دقيقاتحيث لم تسجل أية تآب  وأقل عدد في شهر

  آب.
 معامالت أخرى  

  

ث سجل أكبر عدد من الطلبات في شهر تموز ) معاملة، حي19496بلغ عدد المعامالت األخرى من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
  شباط، نيسان، حزيران. - وأقل عدد في شهر حزيران، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: تموز، آب، كانون الثاني، أيار، آذار
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  العاليوالتعليم وزارة التربية والتعليم 

 إصدار كشوف عالمات  

  

في شهر  إلصداراتحيث سجل أكبر عدد من ا ،إصداراً ) 14937( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  إصدار كشوف العالماتبلغ عدد 
  حزيران، أيار، آذار، نيسان، آب، شباط، كانون الثاني.تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي كانون ثانيوأقل عدد في شهر  تموز
 وثائق وشهاداتصدار إ  

  

بداية شهر من  )شامل إصدار شهادة الكرتون، إصدار (إمتحان الثانوية العامة، إمتحان اإلكمال، ترجمة شهادات، شهادة بدل فاقد، وثائق أخرى،د بلغ عد
ية حيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر شباط وأقل عدد في شهر تموز حيث لم تسجل أ ،إصداراً ) 2912( ولغاية نهاية شهر آب الثاني كانون

  أيار، نيسان، آب، حزيران، آذار، كانون الثاني، تموز.: شباط، كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي إصدارات

  وثيقة (إثبات طالب، إمتياز)إصدار  
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 صداراتكبر عدد من اإلحيث سجل أ ) إصدارًا،956( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  وثيقة (إثبات طالب، إمتياز) بلغ عدد إصدار
آذار، نيسان،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي إصداراتحيث لم تسجل أية  آب، تموز، حزيران، أيار) (وأقل عدد في شهرآذار  في شهر

  أيار. -حزيران - تموز - كانون ثاني، شباط، آب

 شهادات تصديق  

  

ماجستير)  ،كشف غير خريج ،دورات، دكتوراة ،دبلوم متخصص، دبلوم متوسط ،دبلوم عالي، عامةثانوية  ،تخصص ،تصديق شهادة (بكالوريوسبلغ عدد 
(آب،  وأقل عدد في شهر آذارحيث سجل أكبر عدد من اإلصدارات في شهر  ،تصديقاً ) 13721( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن 

  نيسان. - تموز - آذار، كانون الثاني، شباط، أيار، حزيران، آب :كما يلي شهررتيبها على التوالي ، وقد جاء تصديقاتحيث لم تسجل أية ت تموز، نيسان)

  معادلة الشهادات  

  

) 5647( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن دكتوراة)  ،ماجستير، بكالوريوس ،دبلوم متوسط ،معادلة الشهادات (ثانوية عامةبلغ عدد 
تموز حيث لم تسجل أية تسجيالت، وقد جاء ترتيبها على آب و  يوأقل عدد في شهر ي آذار وشباط في شهر  لمعامالتأكبر عدد من ا حيث سجل ،معاملة
  تموز. - شباط، أيار، نيسان، حزيران، كانون الثاني، آب - آذار :كما يلي شهرالتوالي 
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  وتكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت

  دى للعرب لالنترنت، جمزو، زون)( جوال، مقبض فواتير شركة  

 

حيث سجل  ،فاتورة) 2069( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  ( جوال، مدى للعرب لالنترنت، جمزو، زون) قبض فواتير شركةبلغ عدد 
نيسان، حزيران، آب، تموز،  :كما يلي شهر ، وقد جاء ترتيبها على التواليكانون الثانيوأقل عدد في شهر  نيسانفي شهر  معامالتأكبر عدد من ال

  أيار، شباط، آذار، كانون الثاني.

 ربط مع الشبكة الحكوميةال  

  

حيث سجل أكبر عدد من المعامالت في شهر  ،معاملة) 315( ولغاية نهاية شهر آب الثاني بداية شهر كانونمن  الربط مع الشبكة الحكوميةبلغ عدد 
  .أيار، آذار تموز،آب، كانون الثاني، شباط، حزيران، نيسان،  :كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي ، آذارنيسان وأقل عدد في شهر 

 تصاالتإل ترخيص إستيراد أجهزة ا  
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في  تراخيص، حيث سجل أكبر عدد من ال) ترخيصاً 11بلغ عدد ترخيص إستيراد أجهزة اإلتصاالت من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
 -  حزيران، أيار، آب :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي حيث لم تسجل أية تصديقاتنيسان وكانون الثاني  يوأقل عدد في شهر  حزيران شهر
  كانون الثاني. -شباط، نيسان –آذار  - تموز

 تصميم وبرمجة مواقع إلكترونية والتعديل عليها  

  

، حيث سجل أكبر عدد موقعًا إلكترونياً ) 83من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( نية والتعديل عليهاتصميم وبرمجة مواقع إلكترو عدد بلغ 
كانون الثاني، شباط، نيسان، آذار،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ي تموز وأياروأقل عدد في شهر  كانون الثاني من المعامالت في شهر

  أيار. - وزحزيران، آب، تم

 خدمات هواة الطوابع  

  

وأقل  آبفي شهر  الخدمات، حيث سجل أكبر عدد من خدمة) 258من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( عدد خدمات هواة الطوابعبلغ 
  اني، حزيران، شباط.كانون الثآذار،  –آب، أيار، نيسان، تموز  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط عدد في شهر

  السلكية والالسلكيةترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت  

.  
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، حيث سجل ترخيصاً ) 178من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ترخيص محالت اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكيةبلغ عدد 
شباط، آذار، آب، أيار، حزيران، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسانشهر وأقل عدد في  شباط في شهر تراخيصأكبر عدد من ال
                                                                                                                                 .، نيسانكانون الثاني

  الصادر والواردخدمات بريد الرسائل 

       

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات 664669من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( بريد الرسائل الصادر والواردبلغ عدد خدمات 
آب، كانون  ط، آذار، تموز، أيار،حزيران، نيسان، شبا :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي كانون الثانيوأقل عدد في شهر  حزيران في شهر
  الثاني.

 خدمات الطرود البريدية  

  

حزيران ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر 2473من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( الطرود البريديةبلغ عدد خدمات 
  نيسان، كانون الثاني. أيار، آب، آذار، حزيران، تموز، شباط، :يلي شهركما ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كانون الثانيوأقل عدد في شهر 

 قبض فواتير شركة الكهرباء  
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في شهر  لمعامالتا) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من 1021من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( قبض فواتير شركة الكهرباءبلغ عدد 
  .أذار، تموز، كانون الثانيأيار،  - حزيران –آب  نيسان، شباط، :كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي  شهر كانون الثاني،وأقل عدد في  شباط

 البريد الحكومي خدمات  

  

 أيار) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر 31117من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( البريد الحكوميبلغ عدد خدمات 
  شباط، آب، كانون الثاني، تموز. - آذارأيار، نيسان، حزيران،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموزعدد في شهر  وأقل

 تأجير الصناديق البريدية  

  

دمات في شهر ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخ2432من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تأجير الصناديق البريديةبلغ عدد 
  كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب. :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي آبوأقل عدد في شهر كانون الثاني 

 قبض فواتير االتصاالت الفلسطينية  
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 المعامالت، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 9142شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية  قبض فواتير اإلتصاالت الفلسطينيةبلغ عدد 
كانون الثاني، نيسان، حزيران، آب، أيار، تموز، آذار،  :كما يلي شهروأقل عدد في شهر شباط، وقد جاء ترتيبها على التوالي  كانون الثانيفي شهر 

  شباط.

 معالجة شكاوى  

 

 نيسانفي شهر  معالجة الشكاوى، حيث سجل أكبر عدد من شكوى) 371ولغاية نهاية شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني  معالجة الشكاوىبلغ عدد 
  نيسان، كانون الثاني، حزيران، أيار، شباط، آب، تموز، أذار. :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي أذاروأقل عدد في شهر 
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  وزارة الشؤون االجتماعية

 مساعدة األسر الفقيرة   

  

بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب  مساعدة األسر الفقيرة التي تتعرض لظروف إقتصادية سيئة والتدخل في وقت األزمات منبلغ عدد 
ى ، وقد جاء ترتيبها علحيث لم تسجل أية مساعدات وأقل عدد في شهر شباط تموزفي شهر  المساعدات، حيث سجل أكبر عدد من مساعدة) 773150(

  كانون الثاني، شباط.حزيران،  آب، تموز، أيار، آذار، نيسان، :كما يلي شهرالتوالي 

 تجديد التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعية  

  

، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 344000من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تجديد التأمين الصحي للقضايا اإلجتماعيةبلغ 
  .( آب، تموز، شباط، كانون الثاني) حيث لم تسجل أية تجديدات وأقل عدد في شهر(حزيران، أيار، نيسان) في شهر  معامالتال

 استقبال ومعالجة الشكاوى  
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 اطشب ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر403من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( استقبال ومعالجة الشكاوىبلغ عدد 
آذار،  -نيسانشباط، آب، أيار، تموز، حزيران،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شكاوىحيث لم تسجل أية  كانون الثانيوأقل عدد في شهر 

  كانون الثاني.

  خدمة (رعاية وتأهيل)الشراء  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر آب 715شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية (رعاية وتأهيل)  شراء الخدمةبلغ عدد 
أيار، شباط، آذار، آب، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسان وكانون الثاني حيث لم تسجل أية خدمات يوأقل عدد في شهر 

  كانون الثاني. - حزيران، نيسان

 رعاية المسنين  

  

شباط ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر 330من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ينخدمات رعاية المسنبلغ عدد 
شباط، حزيران، تموز، أيار، آب، نيسان، آذار،  :كما يلي شهركانون الثاني حيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي وأقل عدد في شهر 

  كانون الثاني.

 ة األطفال األحداث في المراكز اإلجتماعية.مساعد  
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، حيث سجل أكبر عدد من مساعدة) 169من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( مساعدة األطفال األحداث في المراكز اإلجتماعيةبلغ عدد 
تموز، أيار،  :كما يلي شهرقد جاء ترتيبها على التوالي وكانون الثاني حيث لم تسجل أية خدمات، و  آبوأقل عدد في شهري  تموزفي شهر  المساعدات

  آب. -شباط، كانون الثاني - حزيران، نيسان، آذار

  ضحايا العنف واإليذاء وسوء المعاملة.حماية األطفال  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد 199بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (ضحايا العنف واإليذاء وسوء المعاملة من الحماية لألطفال بلغ عدد 
نيسان،  - آذار، أيار :كما يلي شهروأقل عدد في شهر كانون الثاني حيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي  ذارمن الخدمات في شهر آ

  آب، تموز، شباط، حزيران، كانون الثاني.

 حماية األطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد 51من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( حماية األطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين خدماتبلغ عدد 
أيار،  :كما يلي شهرحيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي  )كانون الثاني (آب، تموز،وأقل عدد في شهر أيارمن الخدمات في شهر 

                                                                                      كانون الثاني. -تموز - آذار، آب –شباط، نيسان  حزيران،
  االشراف والمتابعة على دور الحضانة.
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) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في 92من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (االشراف والمتابعة على دور الحضانة عدد بلغ 
 - آذار، تموز، آب، حزيران :كما يلي شهروأقل عدد في شهري نيسان وكانون الثاني حيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي  ذارشهر آ
  كانون الثاني. –شباط، نيسان  - أيار

 منح اإلعفاء الجمركي لألشخاص ذوي اإلعاقة  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من 278من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( منح اإلعفاء الجمركي لألشخاص ذوي اإلعاقةدد بلغ ع
 :كما يلي شهرحيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي  ، شباط)كانون الثانيحزيران،  (وأقل عدد في شهر نيسانالخدمات في شهر 

  كانون الثاني. –شباط  - ، آب، آذار، تموز، أيار، حزيراننيسان

 كفالة وحماية ورعاية األطفال األيتام  

  

، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في طفالً ) 6099من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( كفالة وحماية ورعاية األطفال األيتامبلغ عدد 
حزيران،  :كما يلي شهرحيث لم تسجل أية خدمات، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط)  ، آذار،كانون الثاني (آب،وأقل عدد في شهر حزيرانشهر 

  شباط. - آذار - كانون الثاني - نيسان، تموز، أيار، آب
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  وزارة الزراعة

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

 

وأقل عدد  تموزفي شهر  ذونات، حيث سجل أكبر عدد من األأذناً ) 525 من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (يراد ستاال اتأذونبلغ عدد 
  حزيران، كانون ثاني، شباط.تموز، أيار، نيسان، آذار، آب،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط في شهر

 واألشتال ةتصدير الخضروات والفواك        

  

، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 795من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (واألشتال  تصدير الخضروات والفواكةمعامالت عدد بلغ 
             ، تموز.ارأيار، نيسان، شباط، حزيران، آب، آذ :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموز وأقل عدد في شهر أيارفي شهر  معامالتال

  الشكل.في بالمعامالت فلم يتم إدراجه  في الشكل السابقالتصنيف وحدة و  ،كغم) 1140.134(شهر كانون الثاني تصنيف ال ةوحد مالحظة:

 الموافقة على إستيراد دواجن ومواد غذائية ومبيدات  
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، حيث سجل أكبر عدد معاملة) 698ة شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (من بداي على إستيراد دواجن ومواد غذائية ومبيدات اتالموافقبلغ عدد 
آب، حزيران، أيار، كانون ثاني، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط وأقل عدد في شهر كانون ثانيفي شهر  المعامالتمن 

  نيسان، آذار، شباط.

 فحص عينات   

 

من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية زيت زيتون، زيتون، حليب، أسمدة، ماء، أعالف، كمبوست، سيالج، زيبار، تربة) تشمل (فحص عينات بلغ عدد 
، وقد فحوصاتحيث لم تسجل أية حزيران وأيار وأقل عدد في شهري  كانون ثانيفي شهر  فحص، حيث سجل أكبر عدد من الفحصاً ) 1492شهر آب (

  .أيار -، شباط، آب، تموز، حزيرانكانون ثاني، آذار، نيسان :كما يلي شهر جاء ترتيبها على التوالي

  اصدار شهادات صحية  

  

، حيث شهادة )1145من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( )للمواد الزراعية المصدرةبيطرية للتصدير و ( اصدار شهادات صحيةبلغ عدد 
، وقد جاء ترتيبها على إصداراتحيث لم تسجل أية  ( حزيران، شباط، كانون ثاني) ب وأقل عدد في شهرفي شهر آ اإلصدارات سجل أكبر عدد من

  كانون ثاني. -شباط - زيرانح، آذار، آب، أيار، تموز، نيسان : كما يلي شهرالتوالي 
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  وزارة النقل والمواصالت

 تزويد بيانات مناخية  

  

) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في شهر نيسان وأقل 214كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( مناخية من بداية شهرالبيانات البلغ عدد 
تموز، آب، آذار، كانون نيسان، شباط، حزيران، أيار،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي بياناتحيث لم تسجل أية  كانون ثاني عدد في شهر

  ثاني.ال

 محاضرات توعوية  

  

في  محاضرات، حيث سجل أكبر عدد من المحاضرة) 448من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (المنفذة ة ويمحاضرات التوعالعدد  بلغ
 كانون ثاني، - أيار، نيسان، آذار :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي محاضراتحيث لم تسجل أية  آب وتموزشهر أيار وأقل عدد في شهري 

 تموز. - شباط، حزيران، آب

  حكوميةالمركبات التسجيل وترخيص  
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المعامالت ، حيث سجل أكبر عدد من معاملة) 2575حكومية من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (المركبات البلغ عدد تسجيل وترخيص 
أيار، حزيران، نيسان،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي التمعاموكانون الثاني حيث لم تسجل أية ي شباط وأقل عدد في شهر  أيارفي شهر 

 كانون ثاني. - ، شباطآذارآب، تموز، 

 إذن إستيراد مركبة جديدة  

  

في  ذوناتاأل، حيث سجل أكبر عدد من اً إذن) 9554جديدة من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (ال اتمركبالإستيراد  وناتبلغ عدد إذن
 آب، تموز، أيار، حزيران، شباط.ثاني، نيسان، الآذار، كانون  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط وأقل عدد في شهر آذارشهر 

 إذن استيراد مركبة مستعملة  

  

في  ذوناتاأل ، حيث سجل أكبر عدد مناً إذن) 15829من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( مستعملةال اتمركبالإستيراد  وناتبلغ عدد إذن
  ثاني.الكانون ، نيسان، شباط، أيار، آذار، حزيران، تموزآب، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيالكانون وأقل عدد في شهر  أبشهر 

 إذن شراء مركبات إسرائيلية  

  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            29          الشؤون الحكومية                                                      
  

في  ذوناتاأل، حيث سجل أكبر عدد من اً إذن) 1837هر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (سرائيلية من بداية شاإل اتمركبالشراء  وناتبلغ عدد إذن
  .ثانيالكانون ، حزيران -، آب، تموزشباط، نيسان -أيار: آذار، كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيالكانون شهر آذار وأقل عدد في شهر 

 مركبات على المعابرال فحص  

  

في  الفحوصات، حيث سجل أكبر عدد من فحصاً ) 2099من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( مركبات على المعابرالص فحبلغ عدد 
  ثاني.الآذار، حزيران، آب، تموز، أيار، نيسان، كانون شباط، : كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي  ثانيالكانون وأقل عدد في شهر  شباطشهر 

 غيارالستيراد قطع إذن إ   

  

 آب في شهر ذوناتاأل، حيث سجل أكبر عدد من اً إذن) 499من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( غيارالقطع إستيراد  وناتبلغ عدد إذن
   ثاني.الذار، نيسان، كانون شباط، آتموز، حزيران، أيار،  آب، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيالكانون وأقل عدد في شهر 

 إدخال سيارات إلى قطاع غزة  
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) سيارة، حيث سجل أكبر عدد من اإلدخاالت في شهر 1243بلغ عدد إدخال سيارات إلى قطاع غزة من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
: آذار، شباط، كانون ثاني، كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي  آذار وأقل عدد في شهر ( آب، تموز، حزيران، أيار ) حيث لم تسجل أية خدمات،

  أيار. -حزيران - تموز - نيسان، آب

  المركبات، رخص السياقة، المعدات الثقيلةترخيص وتجديد ترخيص (و تسجيل(  

  

بلغت حيث كانت  آبفي شهر  ،شهر آبمن بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية لتسجيل وترخيص وتجديد ترخيص المركبات قيمة أكبر  تسجل
 أيار، حزيران، آب، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شيقالً  )1.269.358( بلغت كانون الثانيفي شهر  قيمة، وأقل ) شيقالً 14.391.204(

  نيسان، شباط، كانون الثاني، شباط.

) 2.220.092(بلغت في شهر آب حيث  ،شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب أكبر قيمة لتسجيل وترخيص وتجديد رخص السياقة من بداية تسجل
نيسان، حزيران،  آب، تموز، آيار، :كما يلي شهر) شيقًال، وقد جاء ترتيبها على التوالي 390.941( بلغتكانون الثاني  شيقًال، وأقل قيمة في شهر
  شباط، أذار، كانون الثاني.

 بلغتحيث  شباطفي شهر  ،من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب المعدات الثقيلة ص وتجديد ترخيصأكبر قيمة لتسجيل وترخي تسجل
أيار،  آذار، آب، نيسان،شباط،  :كما يلي شهر) شيقًال، وقد جاء ترتيبها على التوالي 63.044( بلغت) شيقًال، وأقل قيمة في شهر تموز 636.091(

  وز.تم حزيران، كانون الثاني، 

  

  

  

 



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            31          الشؤون الحكومية                                                      
  

  مدارس السياقة)ترخيص (رخص تشغيل ونقل خطوط، تجديد  

  

) 2.105.924( بلغتحيث  آذارفي شهر  ،من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آبرخص تشغيل ونقل خطوط أكبر قيمة لتجديد  تسجل
شباط، حزيران، آب، نيسان، أيار،  آذار، :كما يلي شهرا على التوالي ) شيقًال، وقد جاء ترتيبه451.963( بلغت كانون الثانيشيقًال، وأقل قيمة في شهر 

  تموز، كانون الثاني.

) شيقًال، وأقل 36.700( بلغتحيث  آذارفي شهر  ،من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آبترخيص مدارس السياقة أكبر قيمة لتجديد  تسجل
  كانون الثاني، آب، حزيران، تموز.آذار، شباط، نيسان، أيار،  :كما يلي شهرد جاء ترتيبها على التوالي ) شيقًال، وق1.180( بلغتقيمة في شهر تموز 

  اجراء فحوصات نظرية وعملية  

  

) شيقًال، وأقل 975.200حيث كانت ( آبفي شهر  ،أكبر قيمة لتجديد ترخيص مدارس السياقة من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب تسجل
آب، حزيران، أيار، آذار، شباطط، نيسان، تموز،  :كما يلي شهر) شيقًال، وقد جاء ترتيبها على التوالي 188.320( بلغت كانون الثانيقيمة في شهر 
  كانون الثاني.
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  وزارة االقتصاد الوطني

 فحص ودمغ الذهب: دائرة دمغ الدهب          

  

 الذهب المفحوصمن  كمية، حيث سجل أكبر كغم) 67714221الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( من بداية شهر كانون كمية فحص ودمغ الذهب تبلغ
  كانون ثاني، شباط. حزيران، ،تموز، نيسان، آذارأيار، ، آب: كما يلي شهرفي شهر شباط، وقد جاء ترتيبها على التوالي  كميةوأقل  آبفي شهر 

  االدارة العامة للملكية الفكرية

 تسجيل براءات اختراع  

  

 شباطفي شهر  التسجيالت، حيث سجل أكبر عدد من تسجيالً ) 25من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ختراعاإل تسجيل براءات عدد بلغ
شباط، أيار، حزيران، كانون : شهركما يلي وقد جاء ترتيبها على التوالي  ،تسجيالت( آب، تموز، نيسان، آذار) حيث لم تسجل أية وأقل عدد في شهر 

 أذار. -نيسان - تموز - ، آبثاني

  تجاريةالعالمات الإيداع طلبات  
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في شهر  الطلبات، حيث سجل أكبر عدد من اً طلب) 1319تجارية من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (العالمات الطلبات إيداع  عددبلغ 
 ثاني.النيسان، تموز، كانون آب، أيار، آذار، حزيران، : شباط، كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيثاالكانون شباط وأقل عدد في شهر 

  تجاريةالعالمات الشهادات تسجيل  

  

في  شهاداتال، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 1054تجارية من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (العالمات الشهادات تسجيل عدد  بلغ
  نيسان، حزيران، تموز. آب، آذار، أيار، شباط، كانون ثاني،: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموزوأقل عدد في شهر  آبشهر 

  شهاداتالتجديد  

  

في شهر تموز وأقل  تجديداتال، حيث سجل أكبر عدد من اً ) تجديد396شهادات من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (التجديد بلغ عدد 
 آب، نيسان.تموز، حزيران، أيار، كانون ثاني، شباط، آذار، : كما يلي شهرعدد في شهر نيسان، وقد جاء ترتيبها على التوالي 

 التدوينات  
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وأقل عدد في  أيارفي شهر  ) خدمة، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات430التدوينات من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( بلغ عدد
 شباط، آذار، حزيران.أيار، كانون ثاني، نيسان، تموز، آب، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي حزيران شهر

 تسجيل الرسوم والنماذج الصناعي  

  

، حيث سجل أكبر عدد من الخدمات في يالتتسج) 8تسجيل الرسوم والنماذج الصناعي من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( عدد بلغ
آب،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تسجل أية خدمات( تموز، حزيران، أيار، شباط، كانون ثاني) حيث لم  شهر آب وأقل عدد في شهر

  كانون ثاني. - شباط - أيار -حزيران - آذار، نيسان، تموز

  اإلدارة العامة للشركات

 تسجيل شركات 

  

حيث سجل أكبر عدد من التسجيالت في شهر ، ) شركة359(من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب  تسجيل شركات عادية عامةعدد بلغ 
  أيار، كانون الثاني، تموز. - شباط، آب آذار، تموز، أيار، :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموزشهر  آذار، وأقل عدد في

حيث سجل أكبر عدد من التسجيالت في ، ) شركة637(من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب  مساهمة خصوصيةتسجيل شركات  عدد بلغ
  شباط، تموز، كانون الثاني.نيسان، آذار، أيار، آب، حزيران،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي كانون الثانيفي شهر عدد وأقل شهر نيسان 
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حيث سجل أكبر عدد تسجيالت في ، ات) شرك9( من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب مساهمة خصوصية أجنبيةعدد تسجيل شركات  بلغ
 - تموز - نيسان، حزيران، آب :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي شباط، أيار حيث لم تسجل أية تسجيالت يوأقل عدد في شهر شهر نيسان 

  حزيران. - أيار كانون الثاني، -ذارآ

  اإلدارة العامة للصناعة

  

، حزيرانفي شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 190شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (من بداية بلغ عدد فتح ملفات مصانع جديدة 
                      تموز، آب.ن، أذار، كانون الثاني، نيسان، شباط، أيار، حزيرا: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي آبوأقل عدد في شهر 

، آذارفي شهر  جديدات، حيث سجل أكبر عدد من التتجديداً ) 401من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تجديد ترخيص مصانعبلغ عدد 
                   نيسان، كانون الثاني، شباط، تموز، آب، حزيران. أيار، آذار،: ا يلي شهركم، وقد جاء ترتيبها على التوالي حزيرانوأقل عدد في شهر 

في  صدارات، حيث سجل أكبر عدد من اإلإصداراً ) 90من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( إصدار رخصة تشغيل ألول مرةبلغ عدد 
        تموز. نيسان، –آب، كانون الثاني  –أيار، آذار، حزيران، شباط : كما يلي شهربها على التوالي ، وأقل عدد في شهر تموز، وقد جاء ترتيأيارشهر 

في شهر  اإلصدارات، حيث سجل أكبر عدد من إصداراً ) 47من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( إصدار رخصة تشغيل كساراتبلغ عدد 
 -تموز - آذار، نيسان، شباط، كانون الثاني، أيار، آب: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ان، آب)، حزير تموز (آذار، وأقل عدد في شهر

  حزيران.

  االدارة العامة لحماية المستهلك

 القيام بجوالت تفتشية  
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 حزيرانفي شهر  الجوالتل أكبر عدد من ، حيث سججولة) 3763بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( القيام بجوالت تفتيشية منبلغ عدد 
  ثاني.الأيار، كانون شباط، نيسان، آب، حزيران، تموز، آذار، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيالكانون وأقل عدد في شهر 

 زيارة محالت  

  

في شهر حزيران وأقل  من الزيارات، حيث سجل أكبر عدد ارةزي) 27618من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( زيارة المحالتبلغ عدد 
 آب، أيار، كانون ثاني.حزيران، تموز، آذار، نيسان، شباط، : كما يلي شهرعدد في شهر كانون ثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي 

 تلقى شكاوى  

  

في شهر حزيران وأقل  لشكاوى، حيث سجل أكبر عدد من اخدمة) 639(من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب الشكاوى المتلقاة بلغ عدد 
   نيسان. آذار،أيار، تموز، كانون ثاني، آب، شباط، : حزيران، كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسانعدد في شهر 

 حالة أفراد إلى القضاءإ  

  

في شهر حزيران  اإلحاالت، حيث سجل أكبر عدد من حالة) 233ولغاية نهاية شهر آب (أفراد إلى القضاء من بداية شهر كانون الثاني  ةبلغ عدد إحال
  كانون ثاني، آب. -آذارأيار، ، تموز، نيسان، شباط: حزيران، كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي آبوأقل عدد في شهر 
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 ضبط مواد فاسدة ومنتجات المستوطنات  

  

كمية ، حيث سجل أكبر كغم) 1066.468من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ومنتجات المستوطناتالمواد الفاسدة ضبط كمية  تبلغ
شباط، كانون ثاني، آذار،  أيار، آب، نيسان،: كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي حزيرانفي شهر  كميةوأقل  أيارفي شهر  من المضبوطات
   تموز، حزيران.

 عامة للتجارةاالدارة ال  

  

وأقل  آذارفي شهر  رخصمن ال عدد، حيث سجل أكبر رخصة) 14476من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( عدد رخص اإلستيرادبلغ 
  شباط، كانون الثاني، نيسان.آب، آذار، أيار، حزيران، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي نيسان في شهر عدد

في شهر  عدد بطاقات) رخصة، حيث سجل أكبر 423من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( بطاقات التعامل بالتجارة الخارجيةبلغ عدد 
  آذار.أيار، نيسان، آب، حزيران، شباط، كانون الثاني، تموز،  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي تموزفي شهر  عددوأقل  أيار

 تموزفي شهر  المعامالتمن عدد ، حيث سجل أكبر معاملة) 587من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تحرير الكفاالت البنكيةلغ عدد ب
  حزيران، شباط، آب، آذار، نيسان. –كانون الثاني تموز، أيار،  :كما يلي شهرفي شهر نيسان، وقد جاء ترتيبها على التوالي  عددوأقل 
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  زارة الحكم المحليو 

 الطلبات المقدمة للترخيص داخل التنظيم  

  

في  طلبات، حيث سجل أكبر عدد من الطلباً ) 829بلغ عدد الطلبات المقدمة للترخيص داخل التنظيم من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
نيسان، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي بيانات كافية لعدم توفرطلبات أو حيث لم تسجل أية  ثانيالوأقل عدد في شهر كانون  نيسانشهر 

  ثاني.الشباط، تموز، كانون حزيران،  - آذار، آب، أيار

  أذونـات األشغــال  

  

في شهر  ذوناتاألد من ، حيث سجل أكبر عداً إذن) 1096بلغ عدد إذونات األشغال (مياه، كهرباء) من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
 حزيران،أب، : كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي بيانات كافية لعدم توفرإذونات أو حيث لم تسجل أية  ثانيالوأقل عدد في شهر كانون  آب

  ثاني.التموز، أيار، كانون  شباط،نيسان، آذار، 

  ملفات الترخيص  

  

وأقل عدد  نيسانفي شهر  الطلبات، حيث سجل أكبر عدد من ملفاً ) 1136نون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (بلغ عدد ملفات الترخيص من بداية شهر كا
  ثاني.الكانون أيار، حزيران، آب، آذار، تموز، شباط، نيسان، : كما يلي شهرثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي الفي شهر كانون 
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 الرخص الصادرة عن اللجنة اإلقليمية  

  

في رخص ال، حيث سجل أكبر عدد من رخصة) 803من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (الرخص الصادرة عن اللجنة اإلقليمية دد بلغ ع
لي كما ي، وقد جاء ترتيبها على التوالي بيانات كافية لعدم توفرأو  حيث لم يتم تسجيل أية من الخدمات ثانيالشهر حزيران وأقل عدد في شهر كانون 

  ثاني.الكانون آذار، شباط، تموز، أيار،  -آب، نيسان: حزيران، شهر

 جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيمية  

  

، حيث سجل أكبر عدد من جولة) 905من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( جوالت التفتيش على األبنية والمخالفات التنظيميةبلغ عدد 
نيسان، حزيران، آب، آذار، أيار، تموز، شباط،  :كما يلي شهروأقل عدد في شهر كانون ثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي  نيساني شهر ف جوالتال

  كانون الثاني.

 مخالفات وٕاخطارات وٕانذارات ميتسل  
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، حيث سجل أكبر عدد من مخالفة) 1066ية شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نها المسلمة نذاراتاإلخطارات و اإلمخالفات و البلغ عدد 
آذار، آب، شباط، أيار، نيسان، تموز، حزيران،  :كما يلي شهرثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي الوأقل عدد في شهر كانون  آذارفي شهر  المخالفات

  كانون الثاني.

 المخالفات المحولة للجهات التنفيذية والقضائية  

  

، حيث سجل أكبر عدد من مخالفة) 407من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( فات المحولة للجهات التنفيذية والقضائيةالمخالبلغ عدد 
 - ، تموزر: آذار، آب، أياكما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي لفاتلم تسجل أية مخا ثانيالفي شهر آذار وأقل عدد في شهر كانون  خالفاتالم
 نيسان، شباط، كانون الثاني. يران،حز 

  لمخطط المكانيافحص مواقع لتحديد  

  

، حيث سجل أكبر عدد من وقعاً ) م2888من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( لمخطط المكانيالتحديد  المفحوصة المواقعبلغ عدد 
 :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي بيانات كافية لعدم توفرأو  فحوصات ثاني لم تسجل أيةالوأقل عدد في شهر كانون نيسان في شهر مواقع ال

 شباط، كانون الثاني. –تموز، آب، أيار، آذار  نيسان، حزيران،

 معها الشكاوى التي تم التعامل   
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في شهر  الشكاوى، حيث سجل أكبر عدد من شكوى) 1168بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (
آب، شباط، نيسان،  :كما يلي شهربيانات كافية، وقد جاء ترتيبها على التوالي  لعدم توفرأو  شكاوىثاني لم تسجل أية الوأقل عدد في شهر كانون  شباط

 تموز، أيار، كانون الثاني.حزيران، آذار، 

 حليةجوالت التوجيه والرقابة على الهيئات الم  

  

) موقعًا، حيث سجل أكبر عدد من 428من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( جوالت التوجيه والرقابة على الهيئات المحليةبلغ عدد 
 :كما يلي شهرالي بيانات كافية، وقد جاء ترتيبها على التو  لعدم توفرأو  جوالتثاني لم تسجل أية الوأقل عدد في شهر كانون  آذارفي شهر الجوالت 

 آذار، شباط، نيسان، حزيران، أب، تموز، أيار، كانون الثاني.

 تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية  

  

، حيث سجل أكبر عدد من ترخيصاً ) 209بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (تراخيص السيارات التابعة للهيئات المحلية من بلغ عدد 
 :كما يلي شهربيانات كافية، وقد جاء ترتيبها على التوالي  لعدم توفرأو  تراخيصثاني لم تسجل أية الوأقل عدد في شهر كانون  شباط شهر في تراخيصال

 .كانون الثاني نيسان، أيار، تموز، أذار، - شباط، آب، حزيران

 عطاءات المشاريع  
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وأقل  آبفي شهر  العطاءات، حيث سجل أكبر عدد من عطاءً ) 145ة نهاية شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني ولغاي عطاءات المشاريعبلغ عدد 
  تموز، نيسان، آذار، كانون الثاني.أيار،  –آب، حزيران، شباط  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي ثانيالعدد في شهر كانون 

 استالم المشاريع  

  

 بفي شهر آ المستلمة مشاريع، حيث سجل أكبر عدد من الشروعاً ) م92الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( من بداية شهر كانون استالم المشاريعبلغ عدد 
  نيسان، شباط، كانون الثاني، آذار.أيار، تموز،  –آب، حزيران  :كما يلي شهر، وقد جاء ترتيبها على التوالي آذاروأقل عدد في شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دائرة جودة الخدمات الحكومية                                                            43          الشؤون الحكومية                                                      
  

  وزارة العمل

 ى النظامتسجيل منشآت محلية عل  

  

في  تسجيالت، حيث سجل أكبر عدد من الالً تسجي) 363من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (تسجيل منشآت محلية على النظام بلغ عدد 
آيار، كانون  –وز آب، آذار، تم حزيران،شباط، نيسان،  :كما يلي شهروقد جاء ترتيبها على التوالي كانون الثاني،  وأقل عدد في شهر نيسانشهر 
 الثاني.

  خاصةالمراكز التدقيق وتصديق شهادات  

  

، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 3588من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (خاصة المراكز التدقيق وتصديق شهادات بلغ عدد 
حزيران، تموز، أيار، كانون آب،  :كما يلي شهررتيبها على التوالي ، وقد جاء تتصديقاتلم تسجل أية  نيسانوأقل عدد في شهر  آبفي شهر شهادات ال

 آذار، نيسان. –الثاني، شباط 

 تسجيل الباحثين عن عمل  
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في شهر  الباحثين، حيث سجل أكبر عدد من باحثاً ) 32904من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تسجيل الباحثين عن عملبلغ عدد 
 حزيران، آب، تموز، شباط، كانون الثاني. نيسان، أيار، آذار، :كما يلي شهرثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي الفي شهر كانون  وأقل عدد نيسان

 تقديم التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل  

  

في  التأميناتًا، حيث سجل أكبر عدد من ينتأم) 47850من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (التأمين الصحي للمتعطلين تقديم بلغ عدد 
  .ثانيآذار، شباط، كانون التموز، آب،  نيسان، أيار، حزيران، وأقل عدد في شهر كانون الثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: أيارشهر 

 تصاريح عمل من الجانب اإلسرائيلي توفير  

  

ًا، حيث سجل صريح) ت119838من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( من الجانب اإلسرائيلي ارةتصاريح العمل التي توفرها الوز بلغ عدد 
آب، تموز،  شباط،كانون الثاني،  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:آذاروأقل عدد في شهر  كانون الثانيفي شهر  صاريحأكبر عدد من الت

  .حزيران، أيار، نيسان، آذار

 حويل حاالت مرضية إلى مديرية الصحةت  

  

في  حويالت، حيث سجل أكبر عدد من التحالة) 560من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( الحاالت المحولة إلى مديرية الصحةبلغ عدد 
  .كانون الثاني حزيران، تموز، شباط، آذار، أيار، آب،نيسان،  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:كانون الثانيوأقل عدد في شهر  نيسانشهر 
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  تحصيل مبالغ من أصحاب العمل والجانب اإلسرائيلي  

  

في شهر كانون  قيمةوأقل ) شيقًال، 52.792.681 حيث بلغت ( في شهر نيسان من الجانب اإلسرائيلي صيالتلتحالمبالغ المالية لمن  قيمةأكبر  تسجل
              .نيسان، آذار، حزيران، تموز، آب، أيار، شباط ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:) شيقالً 2.754.066حيث بلغت ( الثاني 

حيث  حزيران) شيقًال، وأقل قيمة في شهر 4.040.571حيث بلغت ( آبفي شهر  أصحاب العملسجلت أكبر قيمة من المبالغ المالية للتحصيالت من 
       تموز، نيسان، آذار، أيار، شباط، حزيران.                       آب،  د جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:) شيقًال، وق2035بلغت (

  .توفر بيانات: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم مالحظة: 

 القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت المحلية  

  

في  زيارات، حيث سجل أكبر عدد من الزيارة) 1821من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( محليةالزيارات التفتيشية للمنشآت البلغ عدد 
 نيسان، أيار، تموز، حزيران، آب، شباط، آذار، كانون الثاني. شهر نيسان وأقل عدد في شهر كانون الثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:

 توفير فرص عمل  
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   في شهر نيسان فرص العمل) حالة، حيث سجل أكبر عدد من 225من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( فرص العمل الموفرةعدد بلغ 
  ني.شباط، كانون الثا، آبأيار،  حزيران،تموز، آذار،  - نيسان ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:كانون الثانيوأقل عدد في شهر  ،آذارو 

 مخالفة منشآت لم تلتزم بشروط السالمة العامة  

  

، حيث سجل أكبر عدد من مخالفة) 487من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (مخالفات لمنشآت لم تلتزم بشروط السالمة العامة البلغ عدد 
أو لعدم توفر بيانات كافية، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي  مخالفاتوأقل عدد في شهر كانون الثاني لم تسجل أية  ،في شهر نيسانمخالفات ال

 نيسان، شباط، أيار، آذار، آب، حزيران، تموز، كانون الثاني. شهر:

 المشاركة في ترخيص منشآت محلية  

  

 راخيصحيث سجل أكبر عدد من الت ،ترخيصاً ) 55من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( المشاركات في ترخيص منشآت محليةبلغ عدد 
 أيار، – نيسان، آب ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:راخيصلم تسجل أية ت ، شباط)كانون الثاني (وأقل عدد في شهر ،في شهر نيسان
  شباط. -آذار، كانون الثاني -تموز، حزيران

 تأسيس نقابات  
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 ي شباط وحزيران،في شهر  تأسيس، حيث سجل أكبر عدد من النقابات) 8الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( من بداية شهر كانون تأسيس النقاباتبلغ عدد 
 - أيار -تموز –حزيران، آب  -شباط ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:اتيسجل أي تأسيس نقابوآذار لم  كانون الثاني يوأقل عدد في شهر 

 كانون الثاني. - نيسان، آذار

  ميزاينة جمعيات تعاونيةتدقيق  

  

في  دقيقات، حيث سجل أكبر عدد من التتدقيقاً ) 220من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تدقيق ميزانية الجمعيات التعاونيةبلغ عدد 
كانون تموز،  –شباط، أيار، آب  - آذار حزيران، نيسان، ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:وأقل عدد في شهر كانون الثاني حزيرانشهر 
  الثاني.

 تسجيل جمعيات تعاونية  

  

في شهر آذار ونيسان وحزيران تسجيًال ، حيث سجل جمعيات) 3من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تسجيل جمعيات تعاونيةبلغ عدد 
  أية جمعيات. للم تسج) ، آب، شباط، أيار، تموزكانون الثاني(في شهر و ، واحداً 

 تقديم اإلستشارات التعاونية  
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، حيث سجل أكبر عدد من إستشارة) 1139من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (تقديم اإلستشارات للجمعيات التعاونية بلغ عدد 
أيار، شباط، نيسان، حزيران، آذار، آب،  لي شهر:في شهر نيسان وأقل عدد في شهر كانون الثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما ي ستشاراتاإل

 تموز، كانون الثاني.

 إستقبال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصة  

  

 الطلبات، حيث سجل أكبر عدد من طلباً ) 118من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( إستقبال طلبات ترخيص أولي لمراكز خاصةبلغ عدد 
كانون الثاني، أيار، شباط، حزيران، تموز،  وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:، طلباتآذار لم تسجل أية د في شهر وأقل عد ،تموز في شهر

 آذار.نيسان، آب، 

 الخبرة للراغبين في العمل بالخارج تصديق شهادات  

  

، حيث سجل أكبر عدد من شهادة) 155غاية نهاية شهر آب (من بداية شهر كانون الثاني ول تصديق الشهادات للراغبين في العمل بالخارجبلغ عدد 
تموز،  - حزيران، آبنيسان،  -آذار، شباط، كانون الثاني ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:أياروأقل عدد في شهر  آذارفي شهر  صديقاتالت

  أيار.
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  وزارة السياحة واآلثار

 ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائية  

  

 راخيص، حيث سجل أكبر عدد من التترخيصاً ) 27من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ترخيص الفنادق والمؤسسات اإليوائيةلغ عدد ب
آب،  - أيار، آذار، نيسان، شباط ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:تراخيصوأقل عدد في شهر كانون الثاني لم تسجل أية  ،أيارفي شهر 

 حزيران، كانون الثاني. - تموز

 ترخيص األدالء السياحيين  

  

في  راخيص، حيث سجل أكبر عدد من التدليًال سياحياً ) 191من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ترخيص األدالء السياحيينبلغ عدد 
 أيار، آذار، -كانون الثاني، شباط  اء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:، وقد جتموز لم تسجل أية تراخيصوأقل عدد في شهر  ،كانون الثانيشهر 

  آب، تموز. - نيسان، حزيران

 ترخيص متاجر التحف الشرقية  
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في شهر  راخيص، حيث سجل أكبر عدد من التمتجراً ) 93من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (المرخصة  متاجر التحف الشرقيةبلغ عدد 
شباط، آذار، أيار، كانون الثاني، نيسان،  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:تراخيصلم تسجل أية  تموز وحزيران يوأقل عدد في شهر  ،طشبا

 حزيران. -آب، تموز

 ترخيص مكاتب سياحة والسفر  

 

) ترخيصًا، حيث سجل أكبر عدد من التراخيص في 85آب (من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر ترخيص مكاتب السياحة والسفر بلغ عدد 
نيسان،  -شهر شباط وأقل عدد في شهر حزيران لم تسجل أية تراخيص، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: شباط، آذار، كانون الثاني، أيار

 تموز، آب، حزيران.

 إعطاء تراخيص للبناء  

  

في شهر  راخيص، حيث سجل أكبر عدد من التترخيصاً ) 4551داية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب (من ب تراخيص البناء المعطاه بلغ عدد 
  أيار، آب، حزيران، شباط، آذار، نيسان، كانون الثاني، تموز. ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:تموزوأقل عدد في شهر  أيار

 عمل حفريات  
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وأقل عدد  ،آب في شهر حفريات، حيث سجل أكبر عدد من الحفرية) 92من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ةالحفريات المعمولبلغ عدد 
  أيار، كانون الثاني. –آذار، شباط، حزيران، تموز  –آب، نيسان  في شهر كانون الثاني، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:

 متابعة قضايا ومحاكم  

  

 نيسان يفي شهر  متابعات) حالة، حيث سجل أكبر عدد من ال26من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( متابعة القضايا والمحاكمعدد بلغ 
ذار، تموز، آحزيران، أيار،  -نيسان ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:وآب لم تسجل أية متابعاتكانون الثاني  يوأقل عدد في شهر  وحزيران،

 كانون الثاني. –شباط، آب 

 جوالت على المواقع األثرية  

  

 ،آبفي شهر  لجوالت، حيث سجل أكبر عدد من اجولة) 612من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( الجوالت على المواقع األثريةبلغ عدد 
 آذار، حزيران.كانون الثاني، شباط، نيسان، آب، تموز، أيار،  شهر: ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يليحزيرانوأقل عدد في شهر 

 تصنيف الفنادق  

  

وأقل  ذارفي شهر آتصنيفات ، حيث سجل أكبر عدد من التصنيفات) 4من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( تصنيف الفنادقبلغ عدد 
  .) لم تسجل أية تصنيفاتنون الثانينيسان، كاحزيران، (آب، تموز، عدد في شهر 
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  وزارة الصحة

 اإلدخال للمستشفيات  

  

وأقل عدد في أيار  في شهر دخاالت) حالة، حيث سجل أكبر عدد من اإل74858( أيار، حزيران، تموز، وآب :في شهر اإلدخال للمستشفياتبلغ عدد 
                                                            ان.أيار، آب، تموز، حزير  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:حزيرانشهر 

  نيسان لعدم توفر بيانات كافية.و ، آذار، شباطبيانات شهر كانون ثاني، مالحظة: خال التقرير من 

 دخول طوارئ  

  

وأقل  أيارفي شهر  إدخال الطوارئمن ) حالة، حيث سجل أكبر عدد 318998آب (، أيار، حزيران، تموز، و شباط :شهر فيدخول الطوارئ بلغ عدد 
                                                  أيار، آب، تموز، حزيران، شباط. ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباطعدد في شهر 

 ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.المالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون 

  اجراء عمليات  
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وأقل عدد في  آبفي شهر  عمليات، حيث سجل أكبر عدد من العملية) 20303(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر اجراء العملياتبلغ عدد 
                                                     آب، أيار، حزيران، تموز، شباط. ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباطشهر 

  مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.

  عمليات والدة طبيعية وقيصريةإجراء  

  

في شهر  عملياتال، حيث سجل أكبر عدد من عملية) 14913(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر عمليات الوالدة القيصرية والطبيعيةبلغ عدد 
شباط، أيار، حزيران.                                  آب، تموز،  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:حزيرانوأقل عدد في شهر  ،آب

 مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.

 فحوصات مخبرية  

  

آب في شهر  فحوصات، حيث سجل أكبر عدد من الفحصاً ) 1615559(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :فحوصات المخبرية في شهرال بلغ عدد 
                                             آب، أيار، حزيران، تموز، شباط. ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباطوأقل عدد في شهر 

  ال التقرير من بيانات شهر كانون ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.مالحظة: خ

 تصوير أشعة وطبقي ورنيين مغناطيسي  
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، حيث سجل أكبر عدد من حالة) 572364496(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر تصوير األشعة والطبقية والرنين المغناطيسيبلغ عدد 
        حزيران، تموز.         آب، شباط، أيار،  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:تموزقل عدد في شهر وأ شباطفي شهر  حاالتال

  مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.

  فحوصاتإجراء  

  

، فحصاً ) 95107(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر، األمصال، والعينات الطبية) التجميل، المياه، األغذية فحص (األدوية، موادبلغ عدد 
حزيران، أيار، شباط، تموز،  وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: آب،وأقل عدد في شهر  حزيرانفي شهر فحوصات حيث سجل أكبر عدد من ال

  ن ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.مالحظة: قد خال التقرير من بيانات شهر كانو  آب.

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

  

، حيث سجل أذناً ) 357( شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب :في شهر )C29نموذج (و الخطرة للمراكز الطبية  الموافقة على أذن شراء للعقاقيربلغ عدد 
   آب، حزيران، أيار، تموز، شباط.  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباط وأقل عدد في شهرآب في شهر  وذناتن األأكبر عدد م

 ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.المالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون 

  ميلأذن استيراد للمواد األولية ومستحضرات التجالموافقة على  
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، حيث سجل أكبر عدد موافقة) 518(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر الموافقة على أذن استيراد المواد األولية ومستحضرات التجميلبلغ عدد 
             شباط، أيار، تموز، حزيران، آب.  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباط وأقل عدد في شهر آبفي شهر  ذوناتمن األ

 ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.المالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون 

    لخارج.لللمستشفيات الخاصة و التحويل  

 

 آبشهر  ) حالة، حيث سجل أكبر عدد من التحويالت في35355(شباط، أيار، حزيران، تموز، وآب  :في شهر التحويل للمستشفيات وللخارجبلغ عدد 
 آب، حزيران، أيار، تموز، شباط.                                        ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شباطوأقل عدد في شهر 

  ثاني، آذار، ونيسان لعدم توفر بيانات كافية.المالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون 
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  وزارة شؤون القدس

 خاصة ملفات/  الصمود دعم ملفات عالج 

  

 أيار يفي شهر  الحاالت، حيث سجل أكبر عدد من ملفاً ) 44ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيمن بداية شهر  دعم صمود المقدسيين ملفاتبلغ عدد 
   كانون الثاني. آب، – حزيران، شباطتموز،  - ، نيسانآذار - أيار، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: كانون الثانيوأقل عدد في شهر  آذارو 

  قانونية وفنية للمقدسيينتقديم إستشارات 

  

كانون من بداية شهر  مالك الغائبين، اجراءات الوقف، األبنية المخالفة)أرنونا، (حق االقامة األ للمقدسيين المقدمة فنيةالقانونية و الستشارات اإلبلغ عدد 
، وقد جاء ترتيبها على تموز وأقل عدد في شهر ،آذارفي شهر  اإلستشارات، حيث سجل أكبر عدد من إستشارة) 282هر آب (ولغاية نهاية ش الثاني

  .تموز آذار، شباط، كانون الثاني، أيار، نيسان، حزيران، آب، التوالي كما يلي شهر:

 ملفات عالج  

 

في شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 95ولغاية نهاية شهر آب ( يكانون الثانمن بداية شهر  معالجة الملفات القانونيةبلغ عدد 
شباط، آذار.اني، حزيران، آب، تموز، أيار، نيسان، كانون الث  ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:آذار وأقل عدد في شهر ،حزيران  
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 ،حزيرانفي شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 82ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيبداية شهر  الهندسية منمعالجة الملفات بلغ عدد 
  .آذار، آب، تموز، شباط  –أيار، كانون الثاني، نيسان  ،حزيران، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: تموز وأقل عدد في شهر

في شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 129ولغاية نهاية شهر آب ( الثاني كانونمن بداية شهر  المساعدات اإلنسانيةمعالجة ملفات بلغ عدد 
                       تموز. –آب، كانون الثاني نيسان، شباط،  -حزيران، آذار، أيار، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي: ي كانون الثاني وتموزوأقل عدد في شهر  حزيران،

 ملفات للصرف  

  

 ،حزيرانفي شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 138ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيمن بداية شهر  صرف مخالفات البناءبلغ عدد 
                           .آب - تموز - كانون الثاني نيسان، أيار، شباط، حزيران، آذار،، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي: انون الثاني، تموز، آب)(ك وأقل عدد في شهر

وأقل  ،حزيرانفي شهر  ملفات) حالة، حيث سجل أكبر عدد من ال81ية شهر آب (ولغاية نها كانون الثانيمن بداية شهر  صرف رخص البناءبلغ عدد 
                           تموز، أب، كانون الثاني.أيار، نيسان، آذار،  شباط،حزيران، ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي: ملفاتلم تسجل أية كانون الثاني  عدد في شهر

وأقل عدد  ،أيارفي شهر  الملفات، حيث سجل أكبر عدد من ملفاً ) 18ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيمن بداية شهر الصرف للجمعيات بلغ عدد 
.            نيسانآذار،  - أيار، حزيران، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: ملفاتلم تسجل أية كانون الثاني، شباط، تموز، آب) (  في شهر
وأقل  تموز، في شهر الملفات، حيث سجل أكبر عدد من ملفاً ) 30ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيمن بداية شهر الصرف لحريق األبنية بلغ عدد 

  .حزيران، كانون الثاني - ارأي - كانون الثانينيسان،  - تموز، آذار، شباط ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي:ملفاتلم تسجل أية آب  عدد في شهر

 األبنية عالج ملفات هدم  

  

 ،حزيرانفي شهر  ملفات، حيث سجل أكبر عدد من الملفاً ) 64ولغاية نهاية شهر آب ( كانون الثانيمن بداية شهر  عالج ملفات هدم األبنيةبلغ عدد 
  آذار، تموز، كانون الثاني. -نيسان، شباط، آب - يران، أيارحز ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: كانون الثاني وأقل عدد في شهر
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  وزارة األوقاف والشؤون الدينية

  اإلشراف على رحالت الحج والعمرة 

 

، حيث سجل أكبر عدد من ) حاجاً 5280و( معتمراً ) 25300( منهم )30580( من بداية شهر شباط ولغاية نهاية شهر آب المعتمرين والحجاجبلغ عدد 
                    نيسان، تموز، حزيران، شباط، آذار، أيار. ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:أيارفي شهر نيسان وأقل عدد في شهر  المعتمرين

 مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم توفر بيانات.

 ترميم الوثائق التاريخية  

  

وأقل عدد في  نيسانفي شهر الوثائق ، حيث سجل أكبر عدد من وثيقة) 9424ولغاية نهاية شهر آب ( شباطية شهر من بدا الوثائق المرممةبلغ عدد 
 حزيران، آب، تموز، آذار، شباط. نيسان، أيار،، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: وثائق أو لم تصلنا بيانات كافيةلم تسجل أية  شباط  شهر

  من بيانات شهر كانون الثاني لعدم توفر بيانات. مالحظة: خال التقرير

 ابرام عقود لتأجير عقارات وقفية  
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وأقل عدد في  حزيرانفي شهر  عقود المبرمة، حيث سجل أكبر عدد من العقداً ) 64ولغاية نهاية شهر آب ( شباطمن بداية شهر العقود المبرمة بلغ عدد 
                                     .              نيسانشباط، آذار، ، آب - تموز أيار، يلي شهر: حزيران،، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما شهر نيسان

  مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم توفر بيانات.

  دورات وندوات تثقيفية عامة وصحية وتدريب مهني(عقد أنشطة للسيدات(  

  

وأقل عدد  أيارفي شهر  نشطة، حيث سجل أكبر عدد من األنشاطاً ) 85ولغاية نهاية شهر آب (شباط من بداية شهر  للسيدات ةاألنشطة المعقودبلغ عدد 
نيسان،  - أيار، تموز، حزيران، آب، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: أنشطة أو لم تصلنا بيانات كافيةلم تسجل أية  آذار وشباطفي شهري 

  مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم توفر بيانات. شباط. -آذار

 معالجة مخطوطات  

  

نيسان ) حالة، حيث سجل أكبر عدد من الحاالت في شهر 61124ولغاية نهاية شهر آب ( شباطمن بداية شهر  التي تم معالجتها المخطوطاتبلغ عدد 
آب، أيار، حزيران، آذار، تموز، شباط.                  نيسان،اء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: لم تسجل أية حاالت، وقد جوأقل عدد في شهر شباط 

  مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعدم توفر بيانات.
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  األسر الفقيرة وكفالتهم  مساعدة  

  

في  المساعداتمن قيمة ، حيث سجل أكبر دينارًا أردنياً ) 692256غاية نهاية شهر آب (ول أيارمن بداية شهر  األسر الفقيرة وكفالتهاقيمة مساعدة  تبلغ
                    أيار، تموز، حزيران، آب.                    ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر: ر آبفي شه قيمةوأقل  أيارشهر 

  لعدم توفر بيانات. ، نيسانني، شباط، آذارمالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثا

  الطبية للفقراء من مستشفيات الزكاةالرعاية  

  

من  قيمة، حيث سجل أكبر دينارًا أردنياً ) 46836ولغاية نهاية شهر آب ( أيارمن بداية شهر  قيمة الرعاية الطبية للفقراء من مستشفيات الزكاة تبلغ
                         .تموز، حزيران، آب، أيار ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:أيار في شهر قيمةوأقل  تموزفي شهر  للرعاية الطبية

  لعدم توفر بيانات. ، نيسانمالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني، شباط، آذار

 متابعة شكاوى المعتمرين  

  

عدد في وأقل  أيارفي شهر  لشكاوى، حيث سجل أكبر عدد من اشكوى) 24غاية نهاية شهر آب (ول شباطمن بداية شهر المعتمرين  عدد شكاوى بلغ
.              تموز، آب - حزيران-نيسان - شباط، آذار أيار، ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:شكوى ةآب حيث لم تسجل أي شهر

  م توفر بيانات.مالحظة: خال التقرير من بيانات شهر كانون الثاني لعد
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  وزارة الثقافة

 ترخيص مراكز وجمعيات ثقافية  

  

في  راخيص، حيث سجل أكبر عدد من التترخيصاً ) 13من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ترخيص المراكز والجمعيات الثقافيةبلغ عدد 
 - آب، كانون الثاني، تموز وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:، تراخيصلم تسجل أية  يسان، شباط)ن(حزيران، وأقل عدد في شهر  آبشهر 
  شباط. - نيسان - آذار، حزيران - أيار

  اإلحصاء المركزيجهاز 

 تقديم بيانات إحصائية  

  

) حالة، حيث سجل 1256من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آب ( ألفرادلو المجتمع المدني المقدمة لمؤسسات  البيانات اإلحصائيةبلغ عدد 
أيار، كانون الثاني،  آذار، شباط، نيسان، ، وقد جاء ترتيبها على التوالي كما يلي شهر:تموزوأقل عدد في شهر  آذار في شهر حاالتأكبر عدد من ال

  آب، حزيران، تموز.

  

  

  


