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التنفيذي المـلخـص  
وذلك من خالل عرض  ،0202لعام  ولالربع األخالل وزارة النقل والمواصالت التقرير أداء  يوضح

وأهم المؤشرات التي  ،قطاعات الوزارةوكذلك األنشطة المختلفة لكافة ، نجازهاإأهم البرامج والمشاريع التي تم 
ومن جانب آخر يعكس التحديات والصعوبات التي واجهت  ،الي في عمل الوزارةاإلداري والم توضح التطور

  .الفترة المذكورةخالل  العمل
 ومن أهمها ما يلي: 0202 عامل ولالربع ال  يجابية التي تحققت خاللويظهر التقرير بعض النتائج اإل

  .(%02.2( بزيادة قدرها )24022241)معدل تحصيل اإليرادات بلغ  .2
 .(24.40، بزيادة قدرها )معاملة( 12202)المعامالت عدد  بلغ .0
 .(%0.3بانخفاض قدره ) يكلش( 22443) النفقاتبلغت  .2
( معاملة في المقر الرئيس والفروع المنتشرة في محافظات قطاع غزة خالل العام 12,202انجاز ) .4

0202. 
منها  ( مركبة،77,071) 0202بلغ عدد المركبات اإلجمالي في قطاع غزة خالل العام  .1

من  من المركبات المالكي %47.02، منها: %42.20، بنسبة ( مركبة مرخصة22,303)
، كما بلغت نسبة (322,24من اجمالي ) من المركبات التجارية %24، و(444,44اجمالي )

 (.422,20من اجمالي ) %21.04العمومي والباصات المرخصة 
( مركبة 43مركبة، وتكهين )( 23,073( مركبة جديدة، وتجديد ترخيص )2,242تسجيل ) .4

 ( مركبة.4,474مختلفة، ونقل ملكية )
 ( سائق.20,217( سائق جديد، وتجديد رخص )0,444تسجيل ) .7
( 240( مكتب، بينما المكاتب غير المرخصة بلغت )07بلغ عدد مكاتب التاكسيات المرخصة ) .1

 . %23.22، بنسبة ترخيص مكتب
( مدرسة، بنسبة ترخيص 72المرخص منها ) ،( مدرسة71بلغ عدد مدارس تعليم السياقة ) .3

 ( فحص سياقة عملي.1,227( فحص سياقة نظري، و)214,4، وتم إجراء )(32.2%)
بنسبة ترخيص  2421، مرخص منها ( مركبة2,431بلغ إجمالي عدد المركبات الحكومية ) .22

 .(%12.44بنسبة ترخيص ) 44، مرخص منها (11، وعدد المعدات واآلالت )(34.10%)
عداد تقارير بها، وحضور )20ة )دراس .22 ( ورشة عمل واجتماع، 2( مشاريع لدعم البنية التحتية، وا 

 ( لجنة مركزية وفرعية فيما يتعلق بالطرق والمشاريع.22وتشكيل )
( شاحنة قطع 27( شاحنة قطع غيار جديدة، و)21( شاحنة زيوت معدنية، و)21اإلفراج عن ) .20

 .وردة( شاحنة محركات مست2غيار مستخدمة، و)
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هندسية "رافعة شوكية" تم  ات( معد1( شاحنة و)42( مركبة و)707تسجيل وتدقيق بيانات ) .22
 إدخالها من مختلف المعابر.

 .مركبة حكومية (422، وصيانة )مركبة حكومية (04، وبيع )حكومية ات( مركب7) شراء .24
 .(44( معاملة تغيير مبنى، تم الموافقة على )12إنجاز ) .21
( زيارة 43( زيارة لمعارض مركبات، و)42يدانية لشركات اإلنتاج المحلي، و)م ات( زيار 1تنفيذ ) .24

 ( زيارة لورش صيانة مركبات.22لمحطات وقود، و) ات( زيار 4لمحالت قطع غيار، و)
( 4وورشة عمل حول قضايا مرورية، و) ات( اجتماع3توعوية مرورية، و) ة( حمل20تنفيذ ) .27

 إرشاد مدرسي بالخصوص. اتمحاضر 
( مكتب 21( محل قطع غيار، و)2( محطة وقود، و)27الموافقات الهندسية لعدد )تم منح  .21

 تعليم سياقة. ة( مدارس0( ورشة، و)04( معرض مركبات، و)227تاكسيات، و)
( 21رض، والكشف الميداني على )ا( مع2( معرض، وتعديل بيانات)202تجديد رخصة ) .23

 ( يافطة.202معرض، وتجديد )
 ات.( محط4وكشف ميداني على )( محطة، 2تجديد ترخيص ) .02
صدار )21( ورشة قطع غيار، وكشف ميداني على )04تجديد رخصة ) .02 ( شهادة 40( ورشة، وا 

 ( معاملة تغيير لون مركبة.21أضرار لمركبات، وتنفيذ )
( عملية رقابة محوسبة على مراكز الدينموميترات ودوائر الترخيص من خالل 7,112تنفيذ ) .00

( عملية فحص عشوائي لمركبات أجرت 22,121ن خالل إجراء )الرخص المطبوعة، وذلك م
 فحص لدى المراكز.
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 أهـــــم اإلنجــــازات
 

 على النحو التالي:  0202عام من ال الولللربع نجازات الوزارة إويمكن سرد أهم 
دارات ودوائر الوزارة إل في لمالية والفنية لتسهيل العمدارية واالعديد من القرارات اإلأصدرت الوزارة : أوًل 

  على النحو التالي:
  :)المجال اإلداري( -
صدار العديد من القرارات اإلدارية بغرض تشكيل العديد من اللجان لمعالجة قضايا الجمهور و  - ا 

في إدارات ودوائر الوزارة كافة، دارية الحالة اإلتنظيم و  ،وحل المشاكل داريتطوير العمل اإل
واللجان وفيما يلي القرارات  بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للجمهور خاصةوالدوائر الخدماتية 

 الصادرة:
 تشكيل لجنة إعداد مقترحات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. .2
 .اسة خصخصة تكهين وتلحيم المركباتتشكيل لجنة لدر  .0
عداد تصور حول إمكاني .2 ركز لمة نقل مقر ترخيص خانيونس لمبنى اتشكيل لجنة لدراسة وا 

 التجاري في مبنى بلدية خانيونس.
 .تشكيل لجنة جرد داخلية نصف سنوية للعهد .4
 .تشكيل لجنة لجرد اللوازم غير الصالحة المراد اتالفها .1
تشكيل لدراسة مضامين تقرير ديوان الرقابة اإلدارية والمالية عن أعمال اإلدارة العامة للترخيص  .4

 .واإلدارة العامة للمدارس والمعاهد
لجنة لإلشراف على تحديد االحتياجات الالزمة لعمليات األرشفة االلكترونية لملفات تشكيل  .7

 السائقين والمركبات.
 .تشكيل لجنة المشتريات واللوازم .1
 .تشكيل لجنة فتح المظاريف .3

 تشكيل لجنة الستالم المشتريات. .22
 

  :)المجال المالي(  -
 أوًل: التسهيالت الحكومية

مة لمجلس الوزراء ضمن حقيبة التسهيالت الحكومية لتعزيز صمود صدور قرارين عن األمانة العا
 المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وهما على النحو التالي:

 0202بإعفاء باصات نقل أطفال الروضات وطالب المدارس من رسوم الترخيص عن سنة  .2
 .شيكل( 10442وذلك لتوقف عملها منذ جائحة كورونا بقيمة )
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مومي من رسوم الترخيص عن فترة ثالثة شهور وذلك تعويضا عن فترات إعفاء المركبات الع .0
 .شيكل( 1422242اإلغالق )

 

  :)القرارات والتعليمات الداخلية( -
ب الديون المتراكمة على الترخيص ألصحارسوم تيسير دفعات االستمرار بتعليمات العمل على  -

  .عادة نظام العمل في تقسيط الرسوم الوزاريةا  المركبات و 
 رار اعتماد العمل بجدول جديد للحد األقصى واألدنى لقيمة الغرامات المرورية.ق -
 تشكيل لجنة لدراسة وتحديد قيمة الغرامة الجمركية بشأن المركبات المزيفة. -
 بونات الوقود الحكومية المتبقية.و تشكيل لجنة إلتالف ك -

 

  :(المجال الفني) -
  .ن استيراد المركباتو ؤ تسهيل عمل التجار والورش والكراجات الفنية وش -
 قرار السماح باستيراد مركبات من الجانب المصري حسب شروط معينة. -
 قرار تحويل المركبات التجارية إلى حافالت عمومية. -
 ( وتحديث الشروط الخاصة به.02قرار السماح بتحويل المركبات من مالكي إلى عمومي ) -
ات والمركبات العمومي الداخلي تشكيل لجنة لشطب وتكهين المركبات العمومية والباص -

 والخصوصي والتجاري والشاحنات.
 تشكيل لجنة لدراسة وتحديد مناطق إزالة الرمال من حوض مرفأ ميناء الصيادين البحري. -
تشكيل لجنة إلعادة النظر في أبعاد ومحاور وأوزان مركبات التدريب التجارية لمدارس تعليم  -

 السياقة.
 لمشروع تبليط ساحة ترخيص غزة.ابتدائي تشكيل لجنة استالم  -

 

 :التنمية الجتماعية والقتصادية: ثانًيا
وتبرز وظائف رئيسية للوزارة من خالل دورهاا فاي  ،اجتماعية واقتصادية تخدم المجتمعمهام  أنجزت الوزارة

ى والحفااااظ علااا ،الساااالمة المرورياااة لمساااتخدمي الطااارقالمسااااهمة فاااي التنمياااة االجتماعياااة المتعلقاااة ببااارامج 
أمااا فااي مجااال التنميااة االقتصااادية  ،لمواصااالت وتقلياال نسااب حااوادث الساايرمعاادالت جياادة ماان األماان فااي ا

 ،لا إوقطاع غياار ومعاارض وورش فنياة ....مستوردي مركبات زارة مع فئة كبيرة من التجار من تتعامل الو 
 و التالي:  الجتماعية والقتصادية على النحنجاز الوزارة  في التنمية إعليه يظهر  بناء  
  شملت تحليل كلي وتفصيلي لألسباب الرئيسية للحوادث.و حوادث الطرق  إحصاءاتمتابعة 
 مشاريعوال طرقمخططات المرورية للمراجعة واعتماد ال. 
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  وذلااك بهاادف تحسااين الخاادمات المقدمااة التارخيص المختلفااة  مقاارات دوائاارتنفياذ أعمااال صاايانة دوريااة فااي
 للجمهور.

  المرورية للطلبة من كافة الفئات العمرية.تنفيذ برامج للتوعية 
 .تنفيذ برامج توعية مرورية لسائقي المركبات 

 

 

 :البنية التحتية: لثًاثا
  غزةبميناء اإلنجازات الخاصة: 
 مشروع تعميق حوض ميناء الصيادين. 
 .إصدار عطاء إلزالة الرمال والردم من رصيف الجهة الجنوبية للميناء 
 الغير عاملة. تنظيم أماكن حسكات الصيد 
 .تجديد رخص وسائط اإلبحار ونقل الملكية بشكل دوري 
 .متابعة النظافة والصيانة الدورية للمرافق داخل الميناء 
  مع اللجان والجهات ذات العالقة.االجتماعات المتكررة 
 .المتابعة مع الشرطة البحرية بشكل يومي كافة األعمال داخل الميناء 
 مصطافين في الميناء.صيانة المعرشات استراحة ال 

 

 :: تعزيز وفرض سيادة القانونرابًعا
لقاااانون فاااي ذهااان نفاااذت الاااوزارة أنشاااطة وبااارامج تتعلاااق فاااي قطااااع النقااال سااااهمت فاااي تعزياااز مكاناااة ا

ياق القاانون وتحقب االلتازام وتكاملت مع الجهاود التاي تباذلها الحكوماة فاي الحفااظ علاى ،الجمهور الفلسطيني
 ويمكن تجسيد دور الوزارة في تطبيق وتعزيز القانون من خالل اآلتي:    ،مجتمعاألمن في كافة قطاعات ال

   على إرساء مبدأ سايادة القاانون فاي شاتى جواناب العمال ساواء فيماا يتعلاق بالعمال الاداخلي  االتأكيد دوم
 والوظيفي أو ما يتعلق بالخادمات المباشارة للماواطن علاى أسااس مبادأ المسااواة باين الجمياع دون تميياز

 بين الدوائر أو بين مواطن وآخر.
  تطبيق قانون الخدمة المدنية من حيث الترقيات والعالوات واإلجازات والعقوبات وكافة المعامالت على

 جميع الموظفين.
  التأكد من تحقيق وتنفيذ والتزام العاملين بتعليمات مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الموظفين

 العام.
 كلة.ش  ت اإلدارية والمالية والفنية وقرارات اللجان الم  تنفيذ القرارا 
 ذ الارد عليهاا بموجاب القاانون ماع األخاياومي والعمال علاى معالجتهاا و  الماواطنين بشاكل   ىاو استقبال شك

 التيسير في المعامالت.بعين االعتبار ضرورة التخفيف و 
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 مااان أن األنشااطة والمهاااام الوظيفياااة تنفاااذ للتأكاااد  ،اخلياااة المالياااة واإلداريااة والفنياااةتكثيااف دور الرقاباااة الد
 حسب القانون وخدمة المصلحة العامة.

 .تنشيط أساليب وأدوات الرقابة االلكترونية في متابعة األنشطة المالية 
 .زيادة معدل الزيارات الميدانية الخارجية للرقابة على دوائر الوزارة في جميع المحافظات 
  قوانين وتعليمات العمل بالوزارة.إيقاع قرارات لجنان تحقيق لمن يخالف 

 
 

 :زارةالقطاعات الرئيسية للو نجازات من خالل اإل : اخامسً 
 :الترخيص سلطة قطاع .أ
 لسلطة الترخيص:اإلدارة العامة  .2

 

 0202العام من  األولالربع دارات الوزارة الخدماتية وتميز إترخيص من أهم عامة لسلطة الدارة الاإلتعتبر 
وحوسبة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور إلنجاز المعامالت  ت االلكترونيةالخدماعدد من بتطوير 

اتخاذ إجراءات  في إطار التخفيف عن السائقين بغزة نجازاتوكان من أهم اإل  ،بأسرع وقت ممكن
 يلي:كما )تسهيالت حكومية ووزارية(  وخطوات
وذلك  0202ص عن سنة إعفاء باصات نقل أطفال الروضات وطالب المدارس من رسوم الترخي -

 .شيكل( 10442لتوقف عملها منذ جائحة كورونا بقيمة )
إعفاء المركبات العمومي من رسوم الترخيص عن فترة ثالثة شهور وذلك تعويضا عن فترات  -

 .شيكل( 1422242اإلغالق )
 بشكل مريح للمركبات والسائقين.خيص اتقسيط رسوم التر  -
 .كبات ورخص القيادة الخاصة بالمواطنينتقسيط الديون المتراكمة على رخص المر  -

 

 اإلدارة العامة لسلطة الترخيص جدول يوضح 
 اإلجمالي شهر مارس شهر فبراير شهر يناير الوصف

 413 415 235 .تسجيل مركبات جديدة
1063 

 6197 6023 7059 .تجديد ترخيص مركبات
19279 

 26 15 28 .تكهين مركبات بأنواعها
69 

 1807 1463 1204 .نقل ملكية مركبات
4474 

 872 914 860 .تسجيل سائقين جدد
2646 

 3955 4128 4304 تجديد رخص سائقين.
12387 

 39918      اإلجمـــالي
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 :العامة للنقل على الطرق اإلدارة-0
   يمكن وصف أهم أنشطة اإلدارة على النحو التالي:

 مي ويمكن وصفها على النحو التالي:  أنجزت اإلدارة خدمات متعددة في مجال قطاع النقل العمو 
 تنظيم عمل الحافالت العمومية بإصدار كرت سير للحافالت العمومية.  -
 العمل على إعادة تنظيم عمل مكاتب التاكسيات العمومية.  -
 العمل على إعادة تنظيم عمل مكاتب تأجير المركبات.  -
 يم خدمات النقل على الطرقإصدار العديد من التعليمات الوزارية التي تسهل تقد -

 

  العامة للنقل على الطرق اإلدارة  جدول يوضح نشاط
 المجموع مارس فبراير يناير الشهر

 1746 591 568 587 عدد المعامالت

 
 :اإلدارة العامة للمدارس والمعاهد .3
 العديد من النشطة والمهام ويمكن إيجاز أهمها على النحو التالي: تم تنفيذ  
  تنفيذ برنامج لتقديم اختبارات اإلشارات النظري الكترونيا . متابعة 
 .التنسيق مع مراكز التدريب المهنية لعقد العديد من الدورات المتخصصة في السياقة 
  تنفيااذ العديااد ماان الزيااارات الرقابيااة للعديااد ماان ماادارس تعلاايم السااياقة والتأكااد ماان التزامهااا القااانوني فااي

 عملها.
 ن العاملين بمدارس تعليم السياقةمتابعة المخالفين م 
  مدرسة  لمدارس تعليم السياقةعة انجاز معامالت مهنية متنو 
  منح وتجديد رخص معهد للعديد من المعاهد 

 

 
 

 فحوصات السياقة العملية والنظريةجدول يوضح 
 

 فحوصات عملية فحوصات نظرية

4186 5137 
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 :اإلدارة العامة للنقل الحكومي.4
 ،إلشراف على المركبات حكوميةابنقل الحكومي العديد من المهام والخدمات عامة للارة الداإل أنجزت
 ويمكن ذكر أهمها:  اتهاة أعمال حركومتابع
 وذلك في الورشة صالح للمركبات الحكومية بما يضمن سالمة عملهانة واإلجراء أعمال الصياإ ،

  .الفنية التابعة لإلدارة العامة للنقل الحكومي
 ة ملف شراء المركبات الحكومية.متابع 
 .متابعة ملف وقود المركبات الحكومية 
 .متابعة ملف حوادث المركبات الحكومية 
 نجاز العديد من الشؤون المالية العالقة في دائرة المحاسبة.إ 

 

 اط اإلدارة العامة للنقل الحكوميجدول يوضح نش
 اإلجمالي شهر مارس شهر فبراير شهر يناير الوصف

 7 1 5 1 ركبات حكوميةشراء م

 24 24 0 0 بيع مركبات حكومية

 444 160 90 150 صيانة مركبات حكومية

 134      اإلجمـــالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 :قطاع الشؤون الفنية والهندسية. ب
 

ويمكن  ،استهدفت القطاع التجاري للمواصالتالتي العديد من المهام  قطاع الشئون الفنية والهندسيةأنجز 
 ها على النحو التالي:ذكر أهم
 :لطرق والمشاريعالعامة ل دارةإلا .2

 نجازاتها ما يلي:إالمشاريع مهامها حيث كان من أهم دارة العامة للطرق و تواصل اإل
 

 الحكم المحلي: –المشاركة الدورية في اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية 
 .02لجان فرعية عدد 
 .22لجنة مركزية عدد 

 في اجتماعات اللجنة الحكومية الخاصة بصيانة ش. صالح الدين: المشاركة
 .( اجتماع2)عدد 

 وهي كاآلتي:تدقيق واعتماد المخططات الهندسية للمشاريع المقدمة من اللجنة المركزية، 
 (2عدد ) صالة أفراح                -
 ( 27عدد ) محطات وقود فئة ج       -
 ( 1عدد )   محطات غاز فئة ج      -

 

 الدراسات والمشاريع والزيارات:
 إعداد التقرير والدراسة الفنية لمشروع تبليط وتطوير الساحة الخارجية لترخيص خانيونس ودير البلح  -

 .ترخيص غزةو 
 . متابعة عمل الدراسات الالزمة لتطوير مرافق الوزارة ومقرات الترخيص )الشمال، خانيونس، دير البلح( -
 .عبر بيت حانوندراسة لموقف كراج وحديقة م -
 .متابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية -
 .متابعة أعمال اللجنة المرورية -
 .ومتابعة ترسية العطاء متابعة عمل الدراسات الالزمة لتطوير مباني الوزارة )إضافة الطابق السادس( -
 .دراسة مخططات إلنشاء مكاتب لكتبة العرائض -
 .ومتابعة مشاريع الميناء جير ميناء غزةعمل مقترح معماري لتأ -
 .دراسة مشروع كيرفور دوار أنصار -
 .دراسة وتقديم اعتراض لمشروع إفراز بلدية النصيرات -
 .إعداد التقرير والدراسة الفنية لمشروع تبليط اللسان الغربي في ميناء غزة -
 .متابعة أعمال لجنة تقييم المشاريع الكويتية -

 لمكلفة من وكيل الوزارة:تقرير اللجنة المرورية ا
 1عقد اجتماع اللجنة المرورية عدد  -
 متابعة مراسالت ومخاطبات البلديات وشرطة المرور. -
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 مقترحات مقدمة من إلبداء الموافقة المرورية:
 البلديات( –الرشيد  –متابعة المشاريع المختلفة ) ش. صالح الدين -
 (االستشاري –وزارة الحكم المحلي  –مخاطبات وكتب لعدة جهات خارجية )وزارة األشغال  -

 المشاركة في الورش والندوات:
 اللجنة المركزية. اجتماعات -
 اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية. اجتماعات -
 المشاركة في ورشة عمل نقابة المهندسين )حول المشكلة المرورية في مفترق الشجاعية( -

 

 للشؤون الفنية:اإلدارة العامة  .0
 :التنسيق والمعابردائرة زات إنجا -

 
  

 الستيراد:دائرة إنجازات  -
  

  مالحظاتمالحظات  العددالعدد  المعاملةالمعاملة  م.م.

يتم إدخال البيانات إلى البرنامج وترحيلها يتم إدخال البيانات إلى البرنامج وترحيلها  707  تسجيل وتدقيق بيانات مركبات تم إدخالها من مختلف المعابرتسجيل وتدقيق بيانات مركبات تم إدخالها من مختلف المعابر  ..22
  إلى الجمارك والترخيص.إلى الجمارك والترخيص.

 42  تجاريةتجارية  تسجيل وتدقيق بيانات لشاحناتتسجيل وتدقيق بيانات لشاحنات  ..00
  

  ترحيل البيانات إلى الجمارك والترخيص 1  تسجيل وتدقيق بيانات معدات هندسية )رافعة شوكية(تسجيل وتدقيق بيانات معدات هندسية )رافعة شوكية(  ..44
  ترحيل البيانات إلى الجمارك والترخيص 2  تسجيل وتدقيق بيانات تراكتور زراعيتسجيل وتدقيق بيانات تراكتور زراعي  ..11

  

  مالحظاتمالحظات  العددالعدد  المعاملةالمعاملة  م.م.
  معبر كرم أبو سالممعبر كرم أبو سالم

    222222  تدقيق ومراجعة طلبات تنسيق إدخال قطع غيار.تدقيق ومراجعة طلبات تنسيق إدخال قطع غيار.  ..22
    2121  فراج عن شاحنات زيوت معدنية فراج عن شاحنات زيوت معدنية اإلاإل  ..00
    2121  فراج عن شاحنات قطع غيار جديدة فراج عن شاحنات قطع غيار جديدة اإلاإل  ..22
    2727  فراج عن شاحنات قطع غيار مستخدمةفراج عن شاحنات قطع غيار مستخدمةاإلاإل  ..44
    22  راج عن شاحنات محركات مستوردةراج عن شاحنات محركات مستوردةففاإلاإل  ..11
    4141  حجز مشاطيح قطع غيار دراجات ناريةحجز مشاطيح قطع غيار دراجات نارية  ..44
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 لوامر الفنية:دائرة اإنجازات  -
 

  مالحظاتمالحظات  عددعددالال  المعاملةالمعاملة  م.م.

  44  إنتاج مركبات محلية الصنعإنتاج مركبات محلية الصنع  ..22
عزل وتبريد ومجرور عادي ومجرور قالب ومجرور تبديل 

  صناديق

    1212  معامالت تغيير مبنىمعامالت تغيير مبنىتقديم طلبات تقديم طلبات   ..00

  تم الحصول على موافقة االوامر الفنية للتغييرتم الحصول على موافقة االوامر الفنية للتغيير  4444  تغيير مبني تغيير مبني   ..22

  ----  تسجيل اولي(تغيير مبني لمركبة )  ..44
  

    11  انية للشركات والورشانية للشركات والورشالزيارات الميدالزيارات الميد  11

  تغيير مبنى بدون موافقة مسبقة من الشئون الفنيةتغيير مبنى بدون موافقة مسبقة من الشئون الفنية  2020  غرامات ماليةغرامات مالية  44

 
 :لعامة للهندسة والسالمة المروريةاإلدارة ا .3

 :دائرة التوعية المروريةنجازات إ :أوًل 
مدرج و  ،ألمن المروري على مستخدمي الطريقتحقيق او في التقليل أو الحد من حوادث السير  ةساهمالم

أدناه أهم اإلنجازات التي قامت بها دائرة التوعية المرورية مع األخذ بعين االعتبار الكثير من الصعوبات 
 والتحديات التي واجهتها خالل العام المنصرم على مختلف األصعدة:

 
 جدول يوضح أنشطة التوعية المرورية 

 مالحظات                          العدد النشاط م.

 20 ليات وحمالتفعا .2

 تنفيذ فعالية رؤية واضحة -
 مقترح لعمل مسابقة رمضانية -
 إعداد فيديو حول أهمية حزام األمان -
 توعية حول القيادة الوقائية -
 كيفية التغلب على تحديات السياقة -
 الخروج اآلمن لطلبة المدارس في الطرق العامة -
 مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة -
 تعامل مع أبرز أعطال السيارة أثناء القيادةكيفية ال -
 خطورة تكدس الطلبة في الباصات -
 إجراءات يجب اتباعها من قبل الركاب -
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 مشكلة لسائقين عديمي الخبرة -
 عرض سبوتات وومضات تحمل عبارات توعوية -

 3 ورش عمل واجتماعات  .0

 الوزارة التربية والتعليم لمناقشة المنهج الخاص ببرنامج رياض األطف -
 عقد اجتماع مع شرطة المرور لبحث التعاون المشترك في الجوانب اإلعالمية  -
 السالمة عقد اجتماع مع منظمة الصحة العالمية لبحث سبل التعاون في مجال -

 على الطريق.
 .زيارة إلذاعة الرأي وصوت الشعب -
 .اجتماع مع مدير الرعاية األولية لمناقشة موضوع النظارات الطبية -
 .معيات ذات العالقة لبحث تمويل المشاريع النظارات الطبيةلقاء مع الج -
 .التوعية المروريةاجتماع مع جمعية فلسطين للسالمة المرورية لرعاية مدخالت  -
 .اجتماع مع فريق األيدي المعطاءة لمناقشة تنفيذ برامج تخص التوعية المرورية -

 إرشاد مدرسيمحاضرات  .2
 4 لطالب المرحلة األساسية

 لرياضالبدء في حمالت التوعية المرورية ة واإلرشاد مع وزارة التربية والتعليم من أجل المتابع -
  األطفال في المرحلة الحالية.

 إعداد فيديو ارشادي عن خطورة  استخدام الجوال أثناء القيادة -
 اجتماع مع المعهد المروري لمناقشة برامج التوعية وورشة العمل لمرشدات األطفال -
مع ضباط المعهد المروري والتعليم والوزارة لمناقشة ورشة عمل مربيات األطفال  اجتماع مشترك -

 واالتفاق على موعد.
 اجتماع تحضيري للورشة ولقاء مع المحاضرين وتحديد عناوين ورشة العمل. -
 

  
  

 دائرة المعايير الهندسية:  ثانًيا:
 الموافقات التي تم منحها: .2
  مالحظاتمالحظات  العددالعدد  المنشأةالمنشأة  م.م.
 2 وقود محطات  ..22

ة المكان والتأكد من معايير السالمة المرورية يتم منح نبعد معاي
 الموافقة.

 0 مدارس تعليم  ..00
 21 مكاتب تاكسيات  ..22
 227 معارض مركبات .4
 2 محالت قطع غيار .1
 04 ورش .4
 2 معارض تأجير .7
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 ملف معالجة حوادث السير: .0
ضافة مقترحات لمعالجة ري ورفع تقرير بالتفاصيل وا  دث مرو أماكن وقع فيها حا 1تم زيارة  -

 .األخطاء المتسببة في الحوادث
 
 

 
 اإلدارة العامة لهندسة المركبات:  .2

 دائرة المعارض وقطع الغيارجدول يوضح أنشطة 
   

 مالحظات العدد المعاملة م.

 - 202 تجديد رخصة "معرض سيارات" .2
 - 2 تعديل بيانات معرض سيارات .0
 - 21 شف ميداني معارض سياراتك .2
 - 202 تجديد يافطة اختبار .4
 - 4 إصدار أولي لرخصة محل قطع غيار .1
 - 202 تجديد رخصة قطع غيار .4
 - 1 تعديل بيانات قطع غيار .7
 - 04 كشف ميداني قطع غيار .1
 - 4 تعديل بيانات انتاج منتجات مرورية  .3

 

 
  جات ومحطات الخدمةدائرة الكراجدول يوضح أنشطة 

 
 مالحظات العدد المعاملة م.

2. 
تنفيذ رقابة محوسبة على مراكز الدينموميترات 
 ودوائر الترخيص من خالل الرخص المطبوعة

7112 
عملية فحص عشوائي لمركبات أجرت 

 فحص لدى مراكز الدينموميتر

0. 
عدد المركبات التي تم فحصها في مراكز 

 "تالفحص الفني "الدينمومتيرا
22121 - 

 - 2 تجديد رخصة محطة وقود .2
 - 4 كشف ميداني محطة وقود .4
 - 04 تجديد رخصة ورشة .1
 - 2 تعديل بيانات ورشة .4
 - 21 كشف ميداني ورشة .7
 ملف أضرار المركبات 40 صدار شهادة أضرارإ .1
 - 04 معامالت غيار محرك .3
 - 21 معامالت تغيير لون مركبة .22
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  دوريات السالمةيوضح أنشطة  جدول

 
 

 :اإلدارية والمالية قطاع الشؤون. ج
 :الماليةو  داريةون اإلؤ دارة العامة للشاإل.2

 :ون الموظفينؤ دائرة شأنشطة 
ولتغيير  ون الموظفينؤ طوير جودة البرامج المحوسبة في شل مع الحاسوب الحكومي لتالتواص -

 .بعض الصالحيات
 .متابعة دورية لمعامالت الموظفين المتنوعة وتنسيقها مع ديوان الموظفين العام -
 .متابعة يومية لمدى االلتزام واالنضباط الوظيفي وحل مشاكل الموظفين -
 .منقولين حديثا  وعمل بصمة لهم حسب مكان العملتحديث الهيكلية بالموظفين ال -

 

 :اإلدارية دائرة الخدماتأنشطة 
 مواصلة أعمال الصيانة لمرافق الوزارة على مستوى محافظات قطاع غزة. -
 المتابعة المستمرة للمراسلين والنظافة الخاصة بأماكن عملهم. -
ت، وتوزيع البريد لكافة حركات يومية لتوصيل الفاحصين لدوائر الترخيص بمختلف المحافظا -

 الوزارات والمؤسسات ذات العالقة بالوزارة.
   .عمال الصيانة والتطوير الدوري لدوائر الخدمات لضمان فاعلية عملهاأجراء إاستمرار  -
 متابعة الورشة الفنية الخاصة بدائرة الخدمات. -
 متابعة اللجان الستالم الوقود. -
صالحها. إجراء جولة في كافة المحافظات للتراخيص -  لمعرفة احتياجات الدوائر وا 

 مالحظات العدد المعاملة م.
 متابعة منتهية الترخيص   42 زيارات معارض  .2
 متابعة منتهية الترخيص 43 محالت قطع غيار .0
 تلحيم مركبات 31 تلحيم مركبات  .2
  4 زيارات محطات .4
 متابعة منتهية الترخيص 22 زيارات ورش .1
  231 حص الدينموميترمراجعات مراكز ف .4
  2 مبيع دفتر غيار مبنى .7
 - 02 تجديد بطاقة فاحص فني  .1
 - 2 صدار بطاقة فاحص فنيإ .3
  2 زيارات حملة مكاتب التاكسيات .22
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 صيانة دورية لمرافق الوزارة الصحية واستبدال القطع المتهالكة. -
 تمديدات كهربائية داخل مكتب مدير ميناء غزة البحري. -
 متابعة اعمال الصيانة لمركبات الحركة. -
 تعبئة مياه الشرب لمبني الوزارة ودائرة ترخيص غزة والورشة الفنية.    -

 

 :الدائرة الماليةأنشطة 
 :يراداتاإلمعدل 
جراءات المالية والتأكد من الوزارة وذلك بمراجعة وتدقيق اإل يراداتإليات تحصيل آيرادات دائرة اإل تتابع

 .  ( شيكل24.022.241يراد )جمالي اإلإحيث بلغ  ،سالمتها
 الوزارةإيرادات جدول يبين معدل 

 المبالغ المعامالت نوع الخدمة الرقم
 10387880 19306 خص مركبات ر  .2

 1351654 12387 رخص قيادة .0

 635348 7737 المدارس والمعاهد .3

 600210 4474 عقود بيع تنازل .4

 95810 1281 لوحات .5

 19209 94 وسائط إبحار .6

 319620 498 هندسة مركبات .7

 5300 2 معدات هندسية .8

 252698 1746 النقل على الطرق .9

 545616 32796 دات متنوعةإيرا 22

 14213345 80321 اإلجمالي
 

  :الوزارية التشغيلية النفقات
فقد تم اتباع حزمة من السياسات  ثالثة أعوامفقات التي تنتهجها الوزارة منذ نضمن سياسة ترشيد ال

نفاق على الضروريات وبشكل يشغل مرافق الوزارة واإل ،الترشيدية وتوجيه النفقات حسب أولويات العمل
 0202لعام  الربع األول وبالحد األدنى من المصروفات التشغيلية والتي بلغت خالل ،عالية ةبكفاء

العمل الوزارية وكان من أهم النشطة الرئيسية ما  ( شيكل وهو مبلغ قليل للغاية مع متطلبات22443)
 يلي: 

 ابع والخامس.إقفال األوامر المالية الر  -
 تغذية الدفعات المالية لرخص المركبات ورخص القيادة التي تم تسويتها من مستحقات الموظفين. -
 .صدار الشيكات من البرنامج الماليا  ن و يالمراجعة والتدقيق لكافة معامالت المورد -
 .صدار التقارير الشهرية المالية الكمية والوصفية عن نشاط الوزارة ومركزها الماليإ -
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 :دائرة اللوازم والمشترياتشطة أن
 .توفير كافة التجهيزات والوسائل الالزمة لتسيير العمل بالوزارة -
  .عداد المزادات والمناقصاتا  اءات المركزية باللوازم العامة و المشاركة في العط -
 .مع سياسة الوزارة اانسجام   ىدنالعمل ضمن سياسة ترشيد االستهالك للحد األ -
 الر والبنزين من اللوازم العامة بوزارة المالية.استالم كوبونات السو  -
 عمل عروض أسعار لشراء مستلزمات الوزارة. -
 متابعة طلبات األختام الخاصة بإدارات وأقسام الوزارة وتوفيرها. -
 تسجيل المعامالت والتبرعات في اللوازم العامة. -
 ة.وزارة الماليو  مع سلطة الموانئ( حوض ميناء غزةمتابعة مشروع تعميق ) -
 حرم )ميناء غزة(. صر التعديات علىالمشاركة في لجنة ح -
 متابعة اوامر التوريد والشراء الخاصة بميناء غزة لمشروع الطاوالت والكراسي مع بلدية غزة. -
 المشاركة في لجنة فتح المظاريف بوزارة المالية عطاء تقديم خدمة نظافة الميناء. -
 .الية عطاء بطاقات الرخص الممغنطةمالمشاركة في لجنة فتح المظاريف بوزارة ال  -

 

 
 

 :عالم والعالقات العامةلإلاإلدارة العامة  .0
 في مجال اإلعالم:

 افعاليات وأنشطة الوزارة إعالمي   تغطية. 
 عالمية لتغطية فعاليات التوعية المرورية والمساهمة عالمي والتنسيق مع المؤسسات اإلقديم الدعم اإلت

 لوجستي.في توفير الدعم المالي وال
 .متابعة موقع الوزارة ورفده باألخبار واألنشطة المتعلقة بعمل الوزارة 

 

 في مجال العالقات العامة:
 .نجازات اإلدارات  إعداد األخبار والتقارير الخاصة بأعمال الوزارة وا 
 .الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين وتوجيه أصحابها إلى جهات االختصاص 
 قاءات واالجتماعات الخاصة بالوزارة.تنظيم الفعاليات والل 
 .متابعة اجتماعيات موظفي الوزارة والمشاركة في المناسبات الخاصة بهم كالتهاني والتعازي 
 على موقع الوزارة وصفحات التواصل يومي ا تنزيل الحالة المرورية الصادرة عن شرطة المرور 

شارات هامة للسائقين.تتضمن حالة الطرق واألسواق وحوادث السي يجتماعي والتاال  ر وا 
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 :الدارة العامة للتخطيط.3
 لإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي في األمانة العامة  وتسليمه إعداد الوصف الوظيفي للوزارة

 لمجلس الوزراء.
  إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وتسليمه لإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي في األمانة العامة

 لس الوزراء.لمج
 .إدخال دليل الخدمات الحكومية الخاصة بالوزارة على برنامج االتصاالت القياسي 
  دخال نسب اإلنجاز وتحديث حالة اإلنجاز في األنشطة 0202تنفيذ الخطة التشغيلية ، وا 

 والمعيقات على البرنامج القياسي المحوسب للخطة التشغيلية على موقع الحاسوب الحكومي.
 نجازات الوزارة شهري ا، إعداد كشوفا  مانة العامة لمجلس الوزراء.وتقديمها لألت بمؤشرات عمل وا 
  متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لألمانة العامة لمجلس

 الوزراء.
 رئيسية في إعداد المؤشرات التنموية للوزارة وتقديمها لألمانة العامة بعد عرضها على القطاعات ال

 الوزارة.
 متابعة مستوى إنجاز الخطة التشغيلية للوزارة على موقع وزارة االتصاالت 
 .المشاركة في اجتماعات وورش عمل اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي 
  اإلدارات.اإلشراف على التدريب الميداني للطلبة الوافدين من الجامعات وتوزيعهم على 

 

 ددالع وصف النشاط النشاط
 1 دراسات تتعلق باقتصاديات النقل والمتعاملين مع قطاع النقل   دراساتإصدار 

 2 وتطويرية وتشغيلية  تنموية،خطط  خططومتابعة  إعداد

شطة الوزارة وتقارير تحليلية عن أن وصفية،تقارير  وانجازات،تقارير أداء  مفصلة  إداريةتقارير  إعداد  4 

يةموظفين للتدريب والتأهيل لدى مراكز التدريب الحكوم ترشيح دورات تدريبية منعقدة  9 

 84 تقارير إعالمية مطولة عن أنشطة الوزارة  عامة  إعالميةتقارير 

 44 إصدار ونشر أخبار عن أنشطة الوزارة في وسائل اإلعالم   ة عن الوزارةينشر أخبار صحف

لوزارة والتنظيم للورش والندوات التي عقدت في ااإلشراف والترتيب    وفعاليات على ورش واجتماعات اإلشراف  14 

 23 تبادل زيارات في مناسبات اجتماعية ما بين الموظفين  زيارات اجتماعية 

 14 إعالن عن مناسبات خاصة بالموظفين باللوحة الداخلية  إعالن مناسبات 

 6 نشر إعالنات عن أنشطة تنوي الوزارة تنفيذها  نشر إعالنات بالصحف 

 131 اإلجـــــــــــمالي 
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 :مة للحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتاإلدارة العا.4
 االستمرار في خطة تحديث وتجديد كافة البرامج المحوسبة في دوائر الوزارة  .2
 لألجهزة والمعدات االلكترونية في الوزارة. متابعة أعمال الصيانة .0
بما فيها المؤسسات التالية: الخارجية وديوان متابعة صيانة خطوط الشبكة والهواتف لمبنى الوزارة  .2

 الفتوى والتشريع وسلطة األراضي باإلضافة لخدمات صيانة أخرى.         
ضافة بعض القيود على البرامج بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات  .4 إجراء بعض التعديالت وا 

 العمل.
  .عن أنشطة الوزارة وفق مقتضيات العمل اتحصاءات وكشوفإعداد إ .1
  .عديل وتطوير البرامج المحوسبة حسب متطلبات تطوير واقع العملت .4
  .متابعة تطوير وتحديث موقع الوزارة اإللكتروني بما يخدم أهداف التطوير والتغيير .7
  .متابعة دوائر الترخيص بمحافظات غزة وتزويدها بخدمات البرمجة والصيانة وتطوير الشبكات .1
  .كل التي تواجه البرامج المحوسبة والشبكاتمعالجة دورية مستمرة لألخطاء والمشا .3
 .عادة تنظيم منح صالحيات البرامج المحوسبة للموظفين حسب التسلسل الوظيفيإ .22

 
 

 :ون القانونيةؤ ائرة الشد
ة قضايا المحاكم متابعون القانونية العديد من االستشارات والخدمات تنوعت ما بين ؤ الش قدمت
عداد ا  و  ،نجاز عقود واتفاقياتا  و  ،نجاز معامالت داخلية وخارجيةا  و  ،راتاالستشا قديموت ،والنيابة العامة

 .مذكرات تعاون وتفاهم
 

 جدول يوضح الرقام لنوع الخدمة:
 العـــدد نــــــــوع الـــــخدمة

 29 إعداد النشطة والقوانين والقرارات/ مذكرات خاصة/ عقود

 50 متابعة قضايا المحاكم والنيابة العامة

 761 رات قانونية وشكاوى مواطنين ولجان تحقيقاستشا

 
 الرقابة الداخلية:وحدة 

والاااذي تخللاااه زياااارات  0202لعاااام  لأنجااازت الرقاباااة الداخلياااة الكثيااار مااان المهاااام النوعياااة خاااالل الرباااع األو 
فااي  شااملت كافااة النااواحي الفنيااة واإلداريااة والماليااة ،ميدانيااة خارجيااة وداخليااة علااى إدارات الااوزارة وفروعهااا

 ويمكن سرد أهمها على النحو التالي: باإلضافة للمتابعة الداخلية لشئون الدوائر في مقر الوزارة،  ،الوزارة
 لرقابة الفنية على دوائر الوزارة.تفعيل عمل ا -
 مختلف دوائر الوزارة وفروعها الخارجية.  تالداخلية استهدف ةتنفيذ برامج عمل شهرية للرقاب -
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لاااداخلي فاااي األنظماااة والقاااوانين ومااادى التااازام الماااوظفين فاااي تنفياااذ مهاااامهم متابعاااة مااادى االنضاااباط ا -
 الوظيفية.   

رفع توصيات تطويرية وتصحيحية لإلدارة العليا بخصوص سير العمل في دوائر الاوزارة وتادعم اتخااذ  -
 القرار. 

   اعل في اللجان المنعقدة بالوزارة.مشاركة وحضور ف -
 

 

 لداخلية يوضح معدل أنشطة الرقابة اجدول 

 إجمالي النشطة لنشطة الرقابيةا
 01 زيارات ميدانية
 42 زيارات داخلية 
 00 متابعة لجان 

 2 رقابة إلكترونية
 11 أنشطة متنوعة 

 241 إجمالي الزيارات والنشطة الرقابية
 

 

 أهم الستنتاجات
 0202خالل الربع األول لعام  تحصيل اإليرادات نسبة الزيادة فيتحسن أداء اإلدارة المالية من خالل  .2

(02.2%.) 
 0202خالل الربع األول لعام  عدد المعامالتتحسن أداء إدارات الوزارة من خالل الزيادة في نسبة  .0

(24.40%). 
، (%02.4) 0202فحوصات السياقة النظرية خالل الربع األول لعام مؤشر بلغت نسبة الزيادة في  .2

سبب فترات االغالق في الفترات األخيرة بسبب جائحة وذلك بسبب تكدس الطالب في المدارس ب
 كورونا.

، وذلك (%2.7) 0202فحوصات السياقة العملية خالل الربع األول لعام مؤشر بلغت نسبة الزيادة في  .4
 بسبب تكدس الطالب في المدارس بسبب فترات االغالق في الفترات األخيرة بسبب جائحة كورونا.

 0202ر خالل الربع األول لعام ترخيص محالت قطع غياتجديد هناك نسبة انخفاض في  .1
 ، وذلك بسبب جائحة كورونا.(23.21%)

 (.%17.24) 0202خالل الربع األول لعام  مشاريعالدراسات و المؤشر بلغت نسبة الزيادة في  .4
، وذلك (%14.71) 0202خالل الربع األول لعام  حمالت وفعاليات مروريةفي  انخفاض هناك نسبة .7

 ف الحمالت بسبب جائحة كورونا.بسبب توق
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 التحديات والصعوبات التي واجهت العمل من أهمها: أهم
 استمرار إغالق المعابر والحصار المتواصل على قطاع غزة. .2
 العمل بنظام الطوارئ في ظل تفشي فيروس كورونا. .0
 .  خارجية، وانعدام االبتعاث الخارجي للمشاركة في دورات تدريبية لتدريب للكادر الوظيفيا نقص .2
 الالزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية. والمالية نقص اإلمكانات والموارد المادية .4
 .الستمرار سياسة الحصارلعدم وجود اإلمكانيات المادية و ميناء ال مشاريع تطويرصعوبة تنفيذ وتطوير  .1
 وجود بعض األجهزة القديمة مما يعيق سرعة إنجاز المهام المطلوبة. .4
 
 

 ت:أهم التوصيا
 محاولة توفير الدعم المالي والمادي للوزارة. .2
 تحديث األجهزة والمعدات في الوزارة بأجهزة تحمل أعلى المواصفات المتوفرة بالسوق. .0
 التدريب المستمر للعاملين في الوزارة بما يتناسب مع االحتياج. .2

 
 ملخص التقرير في رسومات بيانية

 

 أول: اإلدارة العامة للشؤون الفنية
 لمركبات المستوردة عبر معبر بيت حانون عدد ا .2

يتضح من المخطط البياني أن معدل استيراد المركبات الشهري يزداد في شهري يناير وفبراير 
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وينخفض في شهر مارس من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 قطع الغيار الجديدة والمستعملة. .0

ناير ومارس وينخفض أن معدل استيراد قطع الغيار الشهري يزداد في شهري ي يتضح من المخطط البياني
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202من عام  في شهر فبراير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير هياكل المركبات .2

 يتضح من المخطط البياني أن معدل تغيير هياكل المركبات الشهري يزداد في شهري يناير ومارس
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وينخفض في شهر فبراير  من عام 
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 ثانيا: اإلدارة العامة لسلطة الترخيص
 تسجيل مركبات جديدة  .2

يتبين من المخطط البياني أن معدل تسجيل مركبات جديدة شهريا قد ارتفع بشكل ملحوظ خالل 
 .0202بالكامل مقارنة بنفس الفترة من العام  0202الربع األول من عام 

 
 

 

 تجديد ترخيص المركبات .0
يتبين من المخطط البياني أن معدل تجديد ترخيص المركبات شهريا قد ارتفع بشكل ملحوظ خالل 

 .0202بالكامل مقارنة بنفس الفترة من العام  0202الربع األول من عام 
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  تكهين مركبات بأنواعها .2
يتبين من المخطط البياني أن معدل تكهين المركبات شهريا قد انخفض بشكل ملحوظ خالل الربع 

 .0202بالكامل مقارنة بنفس الفترة من العام  0202األول من عام 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقل ملكية مركبات .4

معدل نقل ملكية المركبات الشهري قد ازداد في شهري فبراير ومارس  يتضح من المخطط البياني أن
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وانخفض في شهر يناير من عام 
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 تسجيل سائقين جدد .1
ل يتبين من المخطط البياني أن معدل تسجيل سائقين جدد شهريا قد ارتفع بشكل ملحوظ خال

 .0202بالكامل مقارنة بنفس الفترة من العام  0202الربع األول من عام 
 

 
 

 تجديد رخص سائقين  .1
يتبين من المخطط البياني أن معدل تجديد رخص السائقين شهريا قد ارتفع بشكل ملحوظ خالل 

 .0202عام بالكامل مقارنة بنفس الفترة من ال 0202الربع األول من عام 
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 ثالثا: اإلدارة العامة لمدارس ومعاهد تعليم السياقة
 

 إجراء فحوص نظرية .2
يتضح من المخطط البياني أن معدل الفحوص النظرية )اإلشارات( للقيادة الشهري قد ازداد في 

الفترة من العام مقارنة بنفس  0202شهري فبراير ومارس وانخفض في شهر يناير من عام 
0202. 

 
 

 إجراء فحوص عملية. 0

يتضح من المخطط البياني أن معدل الفحوص العملية للقيادة الشهري قد ازداد في شهري فبراير 
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202ومارس وانخفض في شهر يناير من عام 
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 رابعا: سلطة الموانئ
 تسجيل قوارب جديدة.2

يتضح من المخطط البياني أن معدل تسجيل قوارب جديدة شهريا قد ازداد في شهري فبراير ومارس 
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وحافظ على ثباته في شهر يناير من عام 

 

 
 

 تجديد ترخيص قوارب .0
تضح من المخطط البياني أن معدل تجديد ترخيص قوارب شهريا قد ازداد في شهري يناير ومارس ي

 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وانخفض في شهر فبراير من عام 
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 : النقل الحكوميخامساً 
 شراء مركبات حكومية .2

المركبات الحكومية شهريا قد ازداد في شهري يناير  يتضح من المخطط البياني أن معدل شراء
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وفبراير وانخفض في شهر مارس من عام 

 
 

 صيانة المركبات الحكومية .0
 يتبين من المخطط البياني أن معدل صيانة المركبات الحكومية شهريا قد ارتفع بشكل ملحوظ

 .0202بالكامل مقارنة بنفس الفترة من العام  0202خالل الربع األول من عام 
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 سادسا: اإلدارة العامة لهندسة المركبات
 . تسجيل معارض سيارات جديدة 2

يتضح من المخطط البياني أن معدل المعارض الجديدة شهريا قد ازداد في شهر مارس وانخفض في 
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202ري يناير وفبراير من العام شه

 
 

 تجديد ترخيص معارض سيارات  .0
يتضح من المخطط البياني أن معدل تجديد ترخيص معارض سيارات شهريا قد ازداد في شهري يناير 

 .0202الفترة من العام  مقارنة بنفس 0202وفبراير وانخفض في شهر مارس من عام 
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 . تسجيل محالت قطع غيار 2
يتضح من المخطط البياني أن معدل تسجيل محالت قطع الغيار شهريا قد انخفض خالل شهري يناير 

 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202ومارس وحافظ على ثباته خالل شهر فبراير من العام 

 
 

 . تجديد ترخيص محالت قطع غيار 4
محالت قطع الغيار شهريا قد انخفض خالل شهري  خطط البياني أن معدل تجديد ترخيصيتضح من الم

 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202فبراير ومارس وارتفع خالل شهر يناير من العام 
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 تسجيل ورش صيانة بأنواعها .1 
يتضح أن معدل تسجيل ورش الصيانة قد ارتفع خالل شهر يناير وانخفض خالل فبرير فيما بقي منعدما 

 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202في شهر مارس من العام 

 
 

 . تجديد ترخيص ورش صيانة بأنواعها4 
لبياني أن معدل تجديد ترخيص ورش الصيانة بأنواعها شهريا قد ارتفع خالل شهري يتضح من المخطط ا

 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202فبراير ومارس وانخفض خالل شهر يناير من العام 
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 سابعا: النقل على الطرق
 . تحويل من عمومي داخلي إلى مكتب 2

خطط البياني أن معدل تحويل المركبات من عمومي داخلي إلى مكتب شهريا قد ارتفع يتضح من الم
مقارنة بنفس الفترة من العام  0202خالل شهري يناير ومارس وانخفض خالل شهر فبراير من العام 

0202 

 
 
 

 . تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية أو خاصة0
رخصة تشغيل حافلة سياحية أو خاصة قد انخفض بشكل ملحوظ في الربع األول  يتضح أن معدل تجديد

 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202من العام 
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 . تجديد تصريح تحميل ركاب بأجر 2
من العام قد انخفض بشكل ملحوظ في الربع األول   يتضح أن معدل تصاريح تحميل ركاب بأجر شهريا  

 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202

 
  

 . تحويل مركبات من عمومي داخلي إلى مالكي 4
يتضح من المخطط البياني أن معدل تحويل المركبات من عمومي داخلي إلى مالكي شهريا قد ارتفع 

مقارنة بنفس الفترة من العام  0202لعام خالل شهري يناير ومارس وانخفض خالل شهر فبراير من ا
0202. 
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 : اإلدارة العامة للطرق والمشاريعثامناً 
 . الدراسات والمشاريع2

 0202قد ارتفع بشكل ملحوظ في الربع األول من العام   يتضح أن معدل الدراسات والمشاريع شهريا  
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام 

 
 

 

 . ورش العمل واالجتماعات0
 يتضح من المخطط البياني أن معدل عقد ورش العمل واالجتماعات شهريا قد انخفض خالل شهري يناير 

 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وفبراير وارتفع خالل شهر مارس من العام 
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 : اإلدارة العامة للهندسة والسالمة المروريةتاسعاً 
 . الحمالت والفعاليات المرورية2

يتضح من المخطط البياني أن معدل الحمالت والفعاليات المرورية المنفذة شهريا قد انخفض خالل شهري 
 0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202يناير وفبراير وارتفع خالل شهر مارس من العام 

 

 
 

 

 . زيارات ميدانية لتعزيز الوعي المروري0
يتضح من المخطط البياني أن معدل الزيارات الميدانية لتعزيز الوعي المروري المنفذة شهريا قد ارتفع 

مقارنة بنفس الفترة من العام  0202خالل شهري يناير ومارس وانخفض خالل شهر مارس من العام 
0202 
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 : اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والماليةعاشراً 
 . النفقات التشغيلية2

يتضح من المخطط البياني أن معدل النفقات التشغيلية شهريا قد انخفض خالل شهري يناير وفبراير 
  0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202وارتفع خالل شهر مارس من العام 

 

 
 

 

 . اإليرادات المحصلة0
مقارنة  0202يتضح أن هنالك ارتفاع ملحوظ على معدل اإليرادات الشهرية في الربع األول من العام 

 .0202بنفس الفترة من العام 
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 . عدد المعامالت المنجزة الخاصة بالموظفين2
ض ملحوظ على معدل معامالت الموظفين المنجزة في الربع األول من العام يتضح أن هنالك انخفا

 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202
 

 
 

 حادي عشر: دائرة الشؤون القانونية
 . إعداد األنشطة والقوانين والقرارات/ مذكرات خاصة/ عقود2

األنشطة والقوانين والقرارات والمذكرات والعقود المعدة شهريا قد يتضح من المخطط البياني أن معدل 
مقارنة بنفس الفترة من  0202انخفض خالل شهري يناير ومارس وارتفع خالل شهر فبراير من العام 

  0202العام 
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 . متابعة قضايا المحاكم والنيابة العامة0
معدل متابعات قضايا المحاكم والنيابة العامة شهريا قد انخفض خالل يتضح من المخطط البياني أن 

  0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202شهر يناير وارتفع خالل شهري فبراير ومارس من العام 

 

 
 . استشارات قانونية وشكاوى مواطنين ولجان تحقيق2

 

على معدل االستشارات القانونية وشكاوى مواطنين ولجان التحقيق في يتضح أن هنالك ارتفاع ملحوظ 
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام  0202الربع األول من العام 
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 ثاني عشر: العالقات العامة
 . تقارير وأخبار صحفية2

 0202الصحفية في الربع األول من العام  يتضح أن هنالك ارتفاع ملحوظ على معدل التقارير واألخبار
 .0202مقارنة بنفس الفترة من العام 

 

 
 

 : الرقابة الداخليةثالث عشر
 . التقارير الرقابية 2

يتضح من المخطط البياني أن معدل التقارير الرقابية المعدة شهريا قد ارتفع خالل شهري يناير ومارس 
 0202مقارنة بذات الفترة من العام  0202في شهر فبراير من العام فيما انخفض 
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 0202تقرير نسبة اإلنجاز من الخطة المعتمدة لعام 
 0202للربع األول من العام بلغت نسبة اإلنجاز العام من الخطة التشغيلية لوزارة النقل والمواصالت 

نحرافات بسبب عدم توفير الدعم المالي والمادي لبعض المشاريع (، مع تواجد بعض اال27.00%)
 المعتمدة، والعمل بنظام الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

 
 

 تحليل مقارن لمؤشرات الداء 
 (0202، 0202لألعوام )

 
 
   

الربع األول  المؤشر م
0202 

الربع األول 
0202 

الفرق بين 
 الربعين

ة والهندسيةاإلدارة العامة للشؤون الفني    

 20.09 622 747 عدد المركبات المستوردة عبر معبر بيت حانون. 1

 * * 36 عدد الحافالت المدخلة عبر معبر بيت حانون. 2

3 
الفراج عن شاحنات قطع الغيار الجديدة 

 196.15 26 77 والمستعملة 

 34.69 49 66 تغيير هياكل مركبات 4

اإلدارة العامة لسلطة الترخيص    

 61.55 658 1063 تسجيل مركبات جديدة. 5

 46.25 13180 19273 تجديد ترخيص مركبات. 6

 73.15- 257 69 تكهين مركبات بأنواعها. 7

 17.73 3800 4474 نقل ملكية مركبات. 8

 20.38 2198 2646 تسجيل سائقين جدد. 9

 56.22 7929 12387 تجديد رخص سائقين. 10

والمعاهداإلدارة العامة للمدارس     

 21.36 3449 4186 إجراء فحوصات نظرية. 11

 1.74- 5228 5137 إجراء فحوصات عملية. 12
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اإلدارة العامة لسلطة الموانئ البحرية    

 700 1 8 تسجيل قوارب صيد جديدة. 13

 65.21 69 114 تجديد ترخيص قوارب صيد وسياحة. 14

 * * 42 نقل ملكية قارب 15

 * * 4 ل( قارب صيدتعديل مبنى )هيك 16

 * * 7 طباعة لوحات 17

اإلدارة العامة للنقل الحكومي    

 0 7 7 شراء مركبات حكومية. 18

 57.89- 57 24 بيع مركبات حكومية وقطع غيار. 19

 45.45 275 400 صيانة مركبات حكومية. 20

اإلدارة العامة لهندسة المركبات    

 0 2 2 تسجيل معارض سيارات جديدة. 21

 9.09 110 120 تجديد ترخيص معارض سيارات. 22

 57.14- 7 3 تسجيل محالت قطع غيار. 23

 19.07- 152 123 تجديد ترخيص محالت قطع غيار.  24

 0 4 4 تسجيل ورش صيانة بأنواعها. 25

 4 25 26 تجديد ترخيص ورش صيانة بأنواعها. 26

اإلدارة العامة للنقل على الطرق    

 25 32 40 عمومي داخلي إلى مكتبتحويل من  27

 81.96- 61 11 تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية أو خاصة 28

 38.31- 1219 752 تجديد تصريح تحميل ركاب بأجر 29

 * * 23 تحويل مكتب إلى عمومي داخلي 30

 150 12 30 تحويل مركبات من عمومي داخلي إلى مالكي 31

اإلدارة العامة للطرق والمشاريع    

 57.14 14 22  دراسات ومشاريع. 32

 10.71 28 31 ورش عمل واجتماعات 33
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اإلدارة العامة للهندسة والسالمة المرورية    

 86.78- 227 30 حمالت وفعاليات مرورية 34

 57.14- 14 6 لتعزيز الوعي المروري زيارات ميدانية 35

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية    

 2.91- 32620 31669 تشغيلية نفقات 36

 21.09 11737026 14213345 تحصيل إيراد شهري. )شيكل( 37

دائرة الشؤون القانونية    

38 
إعداد النشطة والقوانين والقرارات/ مذكرات 

 خاصة/ عقود
29 29 0 

 0 50 50 متابعة قضايا المحاكم والنيابة العامة 39

40 
ولجان استشارات قانونية وشكاوى مواطنين 

 45.22 524 761 تحقيق

اإلدارة العامة للعالقات العامة    

 40 40 56 تقارير وأخبار صحفية 41

 * * 79 متابعات المكتب اإلعالمي الحكومي 42

 * * 25 برامج إذاعية 43

 * * 50 تغطية إذاعية ومرئية 44

 * * 19 عقد اجتماعات 45

الرقابة الداخلية    

 24 تقارير رقابية 46

 24 0 

شؤون الموظفين    

 52 عدد المعامالت المنجزة الخاصة بالموظفين 47

 208 -75 

وحدة جودة الداء الحكومي   

 8.69 23 25 زيارات واجتماعات 48

 53.84 13 20 تقارير وخطط  43

 انتهى،،، 


