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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 بلدية يـطـــا
(2015) الشيوية اخلطة  

: إعداد   

 قشه التخطيط

إياد محاد . و  
 ٌٍ  2014 تشزيً ثا
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 سعادة رئيص البلدية  حفظُ اهلل

 الشادة أعضاء اجمللص البلدي حفظَه اهلل

 2015اخلطة التيفيذية لبلدية يطا لعاو : املوضوع 

 الشالو عليكه ورمحة  اهلل وبزكاتُ وبعد ،،،

واضعا بني أيديكه , وىتنيى عاو ىاجح وموفل ملديية وبلدية يطا يف كل اجملاالت, يف البداية أتكدو مً سعادتكه بأمجل التحيات وأطيب األمييات       

باإلضافة , وما ٍو متوقع مً مشاريع خالل العاو الكادو, واليت جاءت حمصلة الحتياجات دوائز البلدية وأقشامَا, 2015خطة البلدية التيفيذية لعاو 

إىل كوىَا جزءا مً اخلطة التينوية اإلسرتاتيجية ملديية يطا ووثيكة خطة التطويز املؤسشي للبلدية، واليت تشزف على تيفيذٍا مؤسشة جمتنعات 

 .عاملية

ورؤية اجملتنع احمللي ,  مع خطة ووثيكة التطويز املؤسشي رافدا لتحكيل رؤية ورسالة بلدية يطا مً جَة2015 حيث تعترب اخلطة الشيوية لعاو 

 .ضنً اإلطار التينوي االسرتاتيجي

 وفكيا اهلل وإياكه ملا فيُ مصلحة وتكدو املديية

 مع فائل االحرتاو والتكديز،

 رئيص قشه التخطيط 

 إياد محاد.                                                                                                                                                                                                                  و
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  :(البلدية ومؤسشات املديية )الزؤية التينوية ملديية يطا 

 

 .متنيسة بطابعها العربي واإلشالميً، ومسدهرة اقتصاديًا واجتناعيًا وصحيا، وبنية حتتية حديثة، ذات إدارة رشيدة، آمنة خضراءيطا حمافظة 

 

 : رؤية البلدية
 .املصتدامة للتننية مالية كافية وموارد عصريه وخدمات كفوءة بشريه وكوادر فاعله بإدارة متنيسة الكرتونية بلدية 

 :  رسالة البلدية

تقديه أفضل اخلدمات للنواطنني يف يطا ، من خالل رفع قدرات العاملني فيها وتشجيع إبداعاتهه وتوفري كافة الصبل 

الالزمة ، معتندة على اشتدامة مواردها املالية ، وتعسيس العالقة والشراكة والتواصل مع اجملتنع احمللي واملؤشصات احمللية 

 .والدولية
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 2015 يطا لمعاممصفوفة الخطة التنفيذية لبمدية 

 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

الت
اص

مو
 وال

رق
الط

ع 
قطا

 

1 
تأهيل الطرق الداخمية 

 والرابطة لممدينة

 600,000 600,000 0 3 دائرة التخطيط والمشاريع  كم من الطرق الترابية والداخمية5تعبيد وتأىيل  1.1
 1,800,000 1,800,000 0 7 دائرة التخطيط والمشاريع  كم من الطرق الداخمية والرابطة15تعبيد وتأىيل  1.2
 600,000 600,000 0 3 دائرة التخطيط والمشاريع   كم حسب المخطط الييكمي2.5تأىيل وتعبيد شارع دينموميتر بمدية يطا بطول  1.3
 8,600,000 8,500,000 100,000 7 دائرة التخطيط والمشاريع  كم12.5تأىيل الشارع الرئيسي بشكل كامل مع بعض تفرعاتو الرئيسية بطول   1.4
 150,000 150,000 0 2 دائرة التخطيط والمشاريع  كم1بطول  (المزرعة )تأىيل شارع المدارس  1.5
 25,000 0 25,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع مشروع مطبات 1.6
 1,100,000 1,000,000 100,000 10 دائرة التخطيط والمشاريع شارع السالم وشارع السموع, مشروع أرصفة لمشارع الرئيسي  1.7
 110,000 100,000 10,000 7 دائرة التخطيط والمشاريع بناء جدران استنادية لعدة طرق 1.8
 50,000 0 50,000 6 دائرة التخطيط والمشاريع 4بناء دوار جبة عدد  1.9
 250,000 0 250,00 5 دائرة التخطيط والمشاريع أعمال جزر وأرصفة 1.10
 250,000 0 250,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع توسعة بعض الطرق+ جدران استنادية+ عبارات+ أعمال تصريف مياه  1.11

 13,965,000 13,430,000 535,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 تأهيل قطاع المواصالت 2

 75,000 0 75,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع إكمال وتشغيل موقف السيارات العمومي في منطقة الكراج 2.1
 150,000 0 150,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع .بناء بوابة لممدخل الشمالي 2.2
دائرة التخطيط والمشاريع وشركة كهرباء   كم3.5إنارة جانبية لشارع السالم بطول  2.3

 75,000 0 75,000 2 الجنوب

دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص  مشروع تنظيم لممفترقات الرئيسية 2.4
 60,000 50,000 10,000 4 يطا

دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص  مشروع تركيب عالمات مرور 2.5
 40,000 30,000 10,000 4 يطا

دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص  تأىيل ساحة وقوف سيارات لمديرية ترخيص يطا 2.6
 100,000 80,000 20,000 3 يطا

+ وبئر مياه لمدينموميتر + إنشاء مبنى خدمات لمدينموميتر ودىان أرضيات  2.7
 بناء مظالت انتظار و 

 180,000 80,000 100,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع

 50,000 30,000 20,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع بناء أسوار حول مبنى الدينموميتر 2.8

  
سفمتية 2.9  20,000 0 20,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع أعمال مطبات بالستيكية وا 
 100,000 0 100,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع إشارة ضوئية عمى مفرق السموع 2.10

 850,000 270,000 580,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف
 14,815,000 13,700,000 1,115,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع الطرق والمواصالت

قطا ع  ميا
ال شبكات مياه مؤىمة تغطي  1 ه

معظم المساحات في 
 1,155,000 1,155,000 0 6 دائرة المياه والصحة والحركة  كم 5.5بطول " 8استبدال وتنفيذ خطوط مياه  1.1
 525,000 525,000 0 3 دائرة المياه والصحة والحركة  كم2.6بطول " 6استبدال وتنفيذ خطوط مياه قطر  1.2
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

 3,360,000 3,360,000 0 3 دائرة المياه والصحة والحركة  كم21بطول " 4استبدال وتنفيذ خطوط مياه  1.3 المدينة ومحيطيا
 375,000 300,000 75,000 6 دائرة المياه والصحة والحركة  كم 2.5بطول " 2تنفيذ وصالت قطر  1.4
 20,000 0 20,000 6 دائرة المياه والصحة والحركة استبدال كافة الوصالت المستخدم فييا أنابيب بالستيكية 1.5

  

دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط   في منطقة خمة سميم3 م5000بناء خزان مياه بسعة  1.6
 والمشاريع

12 0 2,000,000 2,000,000 

  3 م1000ىدم خزان مياه الكراج واستبدالو بخزان آخر سعة  1.7
دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط 

 750,000 750,000 0 12 والمشاريع

دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط  م800لمنطقة زيف بطول " 6خط ناقل رئيسي قطر  1.8
 160,000 160,000 0 7 والمشاريع

دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط  م600لمنطقة زيف بطول " 4خط توزيع  1.9
 100,000 100,000 0 4 والمشاريع

 150,000 100,000 50,000 2 دائرة المياه والصحة والحركة   كم1لمنطقة زيف بطول " 2خطوط شبكة  1.10
 100,000 50,000 50,000 2 دائرة المياه والصحة والحركة  400وصالت منزلية لمنطقة زيف عدد  1.11
 150,000 100,000 50,000 2 دائرة المياه والصحة والحركة  كم1لمنطقة الحيمة بطول " 2خطوط شبكة توزيع  1.12
 70,000 50,000 20,000 2 دائرة المياه والصحة والحركة 350وصالت منزلية في منطقة الحيمة الغربية عدد  1.13

  
دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط  تنفيذ  عبارات وخطوط لتصريف مياه األمطار 1.14

 25,000 0 25,000 2 والمشاريع

 100,000 0 100,000 5 دائرة المياه و الصحة  عداد1000تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع عدد  1.15
 9,040,000 8,650,000 390,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

2 
تزويد قسم المياه بالقطع 

واألجيزة و المعدات 
 الالزمة لتقديم خدمة أفضل 

 12,000 0 12,000 3 دائرة المياه والصحة والحركة توريد جيازين لتحديد مسارات خطوط المياه 2.1

 سم ومدحمة رجاج 80توريد قطع ومعدات صيانة شبكات المياه مع مدحمة  2.2
 500,000 420,000 80,000 3 دائرة المياه والصحة والحركة بالطة وسيارات خاصة بقسم المياه لتكوين ورشة صيانة خاصة بالبمدية

 512,000 420,000 92,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف 
 9,552,000 9,070,000 482,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع المياه 

ظيم
التن

ط و
خطي

 الت
طاع

ق
 

أحواض وقطع منظمة  1
 تضمن حسن استغالليا

 150,000 145,000 5,000 7 دائرتي التخطيط والمشاريع واليندسة 2 كم32إكمال مشروع مخطط التنظيم الييكمي بمساحة جديدة  1.1

دائرة التخطيط والمشاريع ووحدة األمالك   دونم32,000إكمال فرز وتسوية األراضي في حدود البمدية الحالية  1.2
 وتسجيل األراضي

12 85,000 0 85,000 

 70,000 65,000 5,000 12 دائرتي التخطيط والمشاريع واليندسة إكمال مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمباني 1.3
 70,000 65,000 5,000 12 دائرتي التخطيط والمشاريع واليندسة GISإكمال مشروع إعداد قاعدة بيانات لممدينة ضمن برنامج مدينتي بواسطة  1.4
 1,000,000 0 1,000,000 12 إدارة البمدية استمالك وشراء أراضي وعقارات خاصة لمبمدية 1.5

 1,375,000 275,000 1,100,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 1,375,000 275,000 1,100,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع التخطيط والتنظيم
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

ميم
لتع

 وا
افة

لثق
ع ا

قطا
 

تطوير البنية التحتية  1
 لمدارس المدينة

 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة العرق األبيض 1.1
 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع الجديدة- بناء وتشطيب مدرسة بنات رقعة األساسية 1.2
 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة أم السطر 1.3
 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة العمرية 1.4
 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة السواكنة 1.5
 1,010,000 1,000,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة في منطقة الحيمة 1.6
 200,000 200,000 0 4 دائرة التخطيط والمشاريع إضافة غرف صفية لمدرسة ذات النطاقين 1.7
 30,000 0,000 30,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب وحدة صحية لمدرسة المأمون 1.8

 6,260,000 6,200,000 60,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

2 
رفع المستوى الثقافي 

وتعزيز األنشطة الثقافية 
 في المدينة

 وتأىيل ساحاتو وقاعة متعددة 2 م750بناء مركز ثقافي بمساحة إجمالية  2.1
 800,000 750,000 50,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع .األغراض

 800,000 750,000 50,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 7,060,000 6,950,000 110,000 المجموع الكلي لقطاع التربية والتعليم والثقافة

قين
معا

ع ال
قطا

 

1 
زيادة االىتمام بذوي 
 االحتياجات الخاصة

 6,000 3,000 3,000 2 المجمس البمدي 2توفير فرص عمل لممعاقين عدد  1.1

مركز بمدية يطا المجتمعي ودائرة التخطيط  بناء مقر لمركز بمدية يطا المجتمعي وتزويده باألثاث الالزم 1.2
 600,000 500,000 100,000 9 والمشاريع

 606,000 503,000 103,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 606,300 503,000 103,300 المجموع الكلي لقطاع ذوي االحتياجات الخاصة

ب 
شبا

ع ال
قطا

مرأة
وال

رفع قدرات الشباب وتوفير  1 
 بنية تحتية مالئمة ليم

نارة استاد بمدية يطا الدولي وبناء سياج حول األرض وكامل األعمال  1.1 تعشيب وا 
 2.500,000 2,200,000 300,000 9 دائرة التخطيط والمشاريع الخارجية

 5,000 0 5,000 12 لجنة المرأة والمجنة االجتماعية ( نشاطات10حوالي  )احتضان  عدد من الفعاليات الشبابية والنسوية ورعايتيا  1.2
 2,505,000 2,200,000 305,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 2,505,000 2,200,000 305,000 المجموع الكلي لقطاع الشباب والمرأة

اد 
تص

االق
ع 

قطا
مار

ستث
واال

 

 تنمية االقتصاد المحمي 1
 1,000,000 800,000 200,000 10 إدارة البمدية ودائرة التخطيط والمشاريع إنشاء محطة لتعبئة الغاز المنزلي  1
 70,000 0 70,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع إنشاء سوق مواشي جديد 2
 130,000 0 130,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع إنشاء مسمخ لحوم ودواجن 3

 1,200,000 800,000 400,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف
 1,200,000 800,000 400,000 المجموع الكلي لقطاع االقتصاد واالستثمار

ع 
قطا

حة 
سيا

ال
ثار

واآل
 1 

توفير الخدمات السياحية 
والحفاظ عمى الموروث 

 التاريخي

 1,570,000 1,500,000 100,000 7 دائرة  التخطيط والمشاريع إكمال جميع مراحل تأىيل ومعالجة متنزه بمدية يطا في الكرمل 1.1

 150,000 0 150,000 3 المجمس البمدي  دونم إلنشاء حديقة عامة في مدينة يطا5توفير قطعة أرض بمساحة  1.2

 1,750,000 1,500,000 250,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

الحفاظ عمى الطابع العربي  2
 القديم

 360,000 350,000 10,000 12 دائرة اليندسة تنفيذ المرحمة الثالثة من مشروع مركز رواق في ترميم البمدة القديمة 2.1

 220,000 200,000 20,000 5 دائرة اليندسة تنفيذ حديقة ضمن البمدة القديمة 2.2  
 580,000 550,000 30,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 2,330,000 2,050,000 280,000 المجموع الكلي لقطاع السياحة واآلثار

مبة
لص

ت ا
فايا

والن
ئة 

البي
ة و

صح
ع ال

قطا
 

شوارع المدينة وأماكنيا  1
 العامة نظيفة

 10,000 5,000 5,000 2 قسم الصحة توريد زي خاص وكمامات وأحذية وكل ما يمزم لعمال النظافة 1.1
 24,000 25,000 0 3 قسم الصحة 30 عدد 3 م4توريد حاويات سعة  1.2
 50,000 50,000 0 4 قسم الصحة 250 عدد 3 م1توريد حاويات  1.3
 10,000 10,000 0 3 قسم الصحة  إطار لمحاويات500توريد  1.4
 250,000 250,000 0 3 قسم الصحة توريد سيارة نفايات مكبس 1.5

 345,000 340,000 5,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

بيئة صحية تراعي الحد  2
 األدنى من التموث

 600,000 600,000 0 7 قسم الصحة ودائرة التخطيط والمشاريع  كم من مجرى السيل5سقف  2.1
 500,000 400,000 100,000 6 قسم الصحة ودائرة التخطيط والمشاريع عمل نواة لشبكة صرف صحي 2.2

 1,100,000 1,000,000 100,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 1,445,000 1,340,000 105,000 المجموع الكلي لقطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة

امة
 الع

فق
مرا

ع ال
قطا

 

تسييل وصول المواطنين  1
 لمدوائر الحكومية 

 1,400,000 0 220,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع ( دونم3 )استمالك ارض من أجل بناء مقر لمدوائر الحكومية  1.1

 220,000 0 220,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

زيادة مساحة الغرف  2
 والقاعات في بمدية يطا

1.1 
 الستخدامو كقاعات 2 م833بناء وتشطيب طابق ثاني لمبنى بمدية يطا بواقع 

 500,000 400,000 100,000 6 دائرة التخطيط والمشاريع عامة ومكاتب

 60,000 0,000 60,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع تشطيب مبنى مديرية الشؤون القديم 1.2
 20,000 0 20,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع تأىيل قاعة اجتماعات البمدية 1.3  
 10,000 0 10,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع أعمال دىان وتأىيل لمكاتب دائرتي التخطيط واليندسة 1.4  

 560,000 400,000 190,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 810,000 400,000 410,000 المجموع الكلي لقطاع المرافق العامة

سي
ؤس

الم
اء 

األد
ير 

طو
ع ت

قطا
 

 آلياتتطوير وتفعيل  1
  والتقييمالتخطيط والمتابعة

مدراء الدوائر واألقسام حول التخطيط وآليات المتابعة والتقييم تدريب  1.1
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 

 2500 2500 0 2 مؤسسة مجتمعات عالمية

البمدية بما في ذلك إعداد خطط إعداد خطة سنوية لكافة الدوائر واألقسام في  1.2
 .الطوارئ

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 1000 0 1,000 2 مؤسسة مجتمعات عالمية

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع وحدة لمتخطيط االستراتيجي وتقييم األداء تطوير وتجييز  1.3
 4,000 2000 2,000 6 مؤسسة مجتمعات عالمية

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع  GPS في البمدية و توفير جياز  GISتفعيل وتطوير وحدة المساحة وال  1.4  
 50,000 40,000 10,000 6 مؤسسة مجتمعات عالمية

 57,500 44,500 13,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

  
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع  .األوصاف الوظيفية لكافة الوظائفطباعة مراجعة وتطوير الييكمية التنظيمية و 2.1

 مؤسسة مجتمعات عالمية
2 2,000 7,000 9,000 

 إعداد وتطبيق نظام خاص بالحوافز والمكافآت 2.2
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 

 7,000 5,000 2,000 4 مؤسسة مجتمعات عالمية

 16,000 12,000 4,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

سي
ؤس

الم
اء 

األد
ير 

طو
ع ت

قطا
بع 

تا
 

 رفع كفاءة الموارد البشرية 3

3.1 
عداد خطة تدريبية متخصصة ببناء قدرات الموارد  تحديد االحتياجات التدريبية وا 

 .البشرية
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 

 3000 3000 0 2 مؤسسة مجتمعات عالمية

شبكات  )تنفيذ عدد من الدورات التخصصية لرفع كفاءة جميع موظفي البمدية  3.2
   .(... الحاسوب ، الشيربوينت ، االىتمام بالزبائن ، 

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 10000 10000 0 9 مؤسسة مجتمعات عالمية

اإلنجازات،مستويات الرضا  )إعداد وتنفيذ دراسة لقياس أداء الموارد البشرية 3.3
 ...( ،التحفيز و المشاركة ،

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 5000 5000 0 3 مؤسسة مجتمعات عالمية

 18,000 18,000 0 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

4 
تطوير وأتمتة أنظمة العمل 

 الداخمية
 

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع  EDRMSتحديث نظام إدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية  4.1
 18000 18000 0 3 مؤسسة مجتمعات عالمية

تطوير دليل إجراءات لمرقابة الداخمية و تفعيل دائرة الرقابة الداخمية وتوظيف  4.2
 كادر مناسب

 5000 0 5,000 6 وحدة الرقابة الداخمية

4.3 
تقديم بعض الخدمات الموقع االلكتروني لمبمدية كبداية لالنضمام لمبمدية 

 .  االلكترونية
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 

 2000 2000 0 6 مؤسسة مجتمعات عالمية

 25,000 20,000 5,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

5 
تطوير قدرة البمدية عمى 
التخطيط االستراتيجي، 
 المؤسساتي والفيزيائي

2015إعداد خطة التطوير المؤسسي لمعام  5.1  
إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 

 5,000 5,000  0 6 مؤسسة مجتمعات عالمية

5.2 
 

 إعداد خطة تنموية إستراتيجية لمسنوات األربعة القادمة و
 تشكيل لجنة مساندة لمتخطيط التنموي لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية اإلستراتيجية

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 

6 
 0 10000 10000 

 

 15,000 15,000 0 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

6 
تعزيز ومأسسة المشاركة 

المجتمعية والشبابية 

6.1 
 مع تشكيل مجمس استشاري من ذوي الخبرة والكفاءات من المجتمع المحمي

 .تمثيل مناسب لمنساء والشباب

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 
3 5,000 0 5000 

 لتمثيل الشباب ودعم ومساندة البمدية في تنفيذ  محميتشكيل مجمس شبابي 6.2
 .خططيا ، وتجييز مكتب خاص بالمجمس الشبابي في دار البمدية

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 
3 5,000 25,000 30,000 

 35,000 25,000 10,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 
 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع # األهداف الجزئية #

تعزيز قدرات الشباب  7
 وتنميتها

7.1 
تحديد االحتياجات التدريبية لمييئة العامة لممجمس الشبابي وتنفيذ عدد من 

 .الدورات التدريبية في عدة مجاالت

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 
5 0 10000 10000 

تنفيذ بعض المبادرات المجتمعية وبخاصة مبادرات تستيدف ذوي االحتياجات  7.2
 .الخاصة

إدارة البمدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 
8 0 15000 15000 

 25,000 25,000 0 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 

 تطوير الكوادر البشرية  8
 45,000 0 45,000 2 إدارة البمدية توظيف بعض الشواغر في البمدية 8.1
 15,000 0 15,000 12 إدارة البمدية دورات تدريبية لمموظفين 8.2

 60,000 0 60,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

تطوير قسم الحركة في  9
 البمدية

 خاص بقسم الحركة لنقل 2014شراء سيارة فولكس فاجن خصوصي موديل  9.1
 75,000 0 75,000 2 قسم الحركة الموظفين

 130,000 130,000 0 2 قسم الحركة 1شراء سيارة شحن عدد  9.2
 250,000 150,000 100,000 3 قسم الحركة شراء باجر عجل كبير 9.3
 150,000 150,000 0 3 قسم الحركة 1شراء مدحمة حجم وسط عدد  9.4
 100,000 0 100,000 3 قسم الحركة شراء باجر عجل صغير 9.5

  
 25,000 0 25,000 3 قسم الحركة  سم120 طن بعرض 80شراء مدحمة عجل  9.6
 35,000 0 35,000 3 قسم الحركة ودائرة التخطيط عيون القط+ دىان طرق+ توريد ماكنة رش دىان طرق  9.7

 765,000 430,000 335,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 1,016,500 589,500 427,000 المجموع الكلي لقطاع تطوير األداء المؤسسي

 41,339,800 37,602,500 3,737,300  2015المجموع النهائي لمشاريع خطة البلدية التنفيذية لعام 
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 :جدول بالدورات التدريبية لموظفي البمدية
 

  مجال  الدورة الرقم مجال  الدورة الرقم
 برنامج الشامل المحاسبي Civil 3D 9برنامج المساحة  1
2 GIS 10 برنامج المستودعات 
3 MS Project 11 تدقيق مالي 
4 3D max 12 موازنات 
 مشتريات 13 تصميم المنشآت لمقاومة الزالزل 5
6 SAPأصول ثابتة 14  تصميم إنشائي 
 التعامل مع الجمهور 15 إدارة المشاريع 7
 البيئة والمياه الجوفية والمياه العادمة 16 دورات في الصحة العامة 8

 

 واهلل ويل التوفيق
 إياد محاد.                                                                                                                                                                                                      م

  2014                                                                                                                                                                                                        تشرين ثانٍ 


