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 سعادة رئيص البلدية  حفظه اهلل

 الشادة أعضاء اجمللص البلدي حفظهه اهلل

 2016اخلطة التيفيذية لبلدية يطا لعاو : املوضوع 
 الشالو عليكه ورمحة  اهلل وبزكاته وبعد ،،،

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

باإلضافة , وما هو متوقع مً مشاريع خالل العاو الكادو, واليت جاءت حمصلة الحتياجات دوائز البلدية وأقشامها, 2016خطة البلدية التيفيذية لعاو 

إىل كوىها جزءا مً اخلطة التينوية اإلسرتاتيجية ملديية يطا و وثيكة خطة التطويز املؤسشي للبلدية واليت تشزف على تيفيذها مؤسشة جمتنعات 

 .عاملية

ورؤية اجملتنع احمللي ,  مع خطة ووثيكة التطويز املؤسشي رافدا لتحكيل رؤية ورسالة بلدية يطا مً جهة2016 حيث تعترب اخلطة الشيوية لعاو 

 .وحاوليا فيها قدر املشتطاع االلتزاو مبالحظات وحدة الزقابة الداخلية حول اخلطط الشابكة, ضنً اإلطار التينوي االسرتاتيجي

 وفكيا اهلل وإياكه ملا فيه 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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 2016 يطا لمعاممصفوفة الخطة التنفيذية لبمدية 

 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم

الت
اص

مو
 وال

رق
الط

ع 
قطا

 

1 
تأىيل الطرق الداخمية والرابطة 

 لممدينة

مرحمة - صندوق البمديات- تعبيد طرق داخمية 1.1
 535,000 450,000 85,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع كم2.1 بطول 1

مرحمة - صندوق البمديات- تعبيد طرق داخمية 1.2
 كم3.6 بطول 2

 490,000 415,000 75,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع

مرحمة - صندوق البمديات- تعبيد طرق داخمية 1.3
  كم4.8 بطول   3

 800,000 550,000 250,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع 

مرحمة - صندوق البمديات- تعبيد طرق داخمية 1.4
  كم1.3 بطول   4

 230,000 215,000 15,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع

1.5 
تعبيد طرق داخمية من الصناديق العربية بطول 

 1,500,000 1,500,000 0 12 دائرة التخطيط والمشاريع  كم15

 25,000 0 25,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع  كم6شق طرق زراعية بطول 1.6

1.7  
, مشروع تأىيل طرق بعبارات تصريف مياه
سمنتية وتوسعتيا وعمل  وجدران حجرية وا 

 تخطيط وممرات مشاة ليا
 150,000 0 150,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع

1.8 
 كم من قبل وزارة 5تعبيد طرق داخمية بطول 

 600,000 550,000 50,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع الحكم المحمي

 4,330,000 3,680,000 650,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 تأىيل قطاع المواصالت 2

2.1 
إكمال وتشغيل موقف السيارات العمومي في 

 منطقة الكراج
 85,000 0 85,000 6 دائرة التخطيط والمشاريع

 95,000 0 95,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع .بناء بوابة لممدخل الشمالي 2.2

مبنى خدمات لمبنى الدينموميتر بمساعدة  2.3
 الحكومة االيطالية

 115,000 90,000 25,000 7 دائرة التخطيط والمشاريع 

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

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

سفمتية 2.6  20,000 0 20,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع أعمال مطبات بالستيكية وا 

2.7 
تركيب مظالت انتظار ركاب عمى الشارع 

 100,000 80,000 20,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع 10الرئيسي عدد 
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم

 515,000 250,000 265,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 4,845,000 3,930,000 915,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع الطرق والمواصالت

ياه
الم

ع 
قطا

 

1 

 
 

شبكات مياه مؤىمة تغطي 
معظم المساحات في 

 المدينة ومحيطيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىدم خزان مياه الكراج واستبدالو بخزان آخر  1.1
  مجموعة الييدرولوجيين /3 م500سعة 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
12 0 500,000 500,000 

1.2 
قرب المدرسة النظامية - بناء خزان مركزي 

 USAID/3 م2000بسعة 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
12 0 2,000,000 2,000,000 

 3 م5000بناء خزان مياه خمة سميم بسعة  1.3
/USAID 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
12 0 2,000,000 2,000,000 

تطوير وتأىيل شبكات مياه في المدينة  1.4
/USAID 

دائرة المياه والصحة 
 5,500,000 5,500,000 0 12 والحركة

 GVC /تنفيذ شبكة مياه في منطقة زيف  1.5
دائرة المياه والصحة 

 212,000 212,000 0 6 والحركة

دائرة المياه والصحة  USAID /تنفيذ شبكة مياه في منطقة الحيمة  1.6
 والحركة

6 0 94,000 94,000 

التعاون   /تنفيذ شبكة مياه في منطقة اشكارة  1.7
 الفرنسي

دائرة المياه والصحة 
 120,000 120,000 0 6 والحركة

لطرق مشروع صندوق " 4تمديد خطوط مياه  1.8
  كم6 بطول 2016البمديات 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
7 360,000 0 360,000 

لطرق مشروع صندوق " 2تمديد خطوط مياه  1.9
  كم3 بطول 2016البمديات 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
7 90,000 0 90,000 
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم
 
 
 
 
 
 
 

شبكات مياه مؤىمة تغطي معظم 
 المساحات في المدينة ومحيطيا

لطرق مشروع صندوق " 1تمديد خطوط مياه  1.10
  كم1 بطول 2016البمديات 

دائرة المياه والصحة 
والحركة ودائرة التخطيط 

 والمشاريع
7 20,000 0 20,000 

الكراج بطول  - شارع السالم " 6خط مياه  1.11
 PMSPالمشروع اإليطالي /  م 400

دائرة المياه والصحة 
 44,000 44,000 0 2 والحركة 

 10,940,000 10,470,000 470,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

2 
تزويد قسم المياه بالقطع واألجيزة 
و المعدات الالزمة لتقديم خدمة 

 أفضل 

 70,000 0 70,000 3 دائرة المياه والصحة والحركة توريد قطع صيانة متنوعة لمشبكة 2.1
 20,000 0 20,000 3 دائرة المياه والصحة والحركة توريد عدد يدوية ومعدات 2.2

 
 40,000 0 40,000 12 دائرة المياه والصحة والحركة 1000توريد عدادات مسبقة الدفع عدد  2.3

 30,000 0 30,000 12 دائرة المياه والصحة والحركة 4000تأىيل العدادات القائمة عدد  2.4

 160,000 0 160,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف 
 11,100,000 10,470,000 630,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع المياه 

ط 
خطي

 الت
طاع

ق
 

ظيم
التن

و
 

1 
أحواض وقطع منظمة تضمن 

 حسن استغالليا

إكمال مشروع مخطط التنظيم الييكمي بمساحة  1.1
 2 كم32جديدة 

دائرتي التخطيط والمشاريع 
 120,000 115,000 5,000 7 واليندسة

إكمال فرز وتسوية األراضي في حدود البمدية  1.2
  دونم32,000الحالية 

دائرة التخطيط والمشاريع ووحدة 
 85,000 0 85,000 12 األمالك وتسجيل األراضي

1.3 
إكمال مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمباني 

بتثبيت الموحات اإلرشادية و لوحات ترقيم 
 المنازل وأسماء الطرق

دائرتي التخطيط والمشاريع 
واليندسة ومؤسسة مجتمعات 

 عالمية
12 80,000 100,000 180,000 

1.4 
إكمال مشروع إعداد قاعدة بيانات لممدينة 

 ومشروع GISضمن برنامج مدينتي بواسطة 
 معمومات المواطن

دائرتي التخطيط والمشاريع 
 115,000 100,000 15,000 12 واليندسة
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم
 200,000 0 200,000 12 إدارة البمدية استمالك وشراء أراضي وعقارات خاصة لمبمدية 1.5

 700,000 315,000 385,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 700,000 315,000 385,000 المجموع الكلي لمشاريع قطاع التخطيط والتنظيم

ميم
لتع

 وا
افة

الثق
ع 

قطا
 

تطوير البنية التحتية لمدارس  1
 المدينة

 1,500,000 1,490,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة العرق األبيض 1.1

 800,000 790,000 10,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب مدرسة العمرية 1.2

 30,000 0 30,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع أعمال تأىيل مدارس مستأجرة في المدينة 1.3

 30,000 0 30,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع بناء وتشطيب وحدة صحية لمدرسة المأمون 1.4

1.5 
بناء مدرسة في زيف من الكرافانات بواسطة 

ACF 90,000 90,000 0 4 دائرة التخطيط والمشاريع  والرؤيا العالمية 

 100,000 95,000 5,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع تأىيل ساحات مدارس تمة الصمود ورقعة 1.6

1.7 
بناء وحدة صحية لمدرسة بنات النظامية 

 55,000 50,000 5,000 4 دائرة التخطيط والمشاريع USAIDوتأىيل الساحات من 

 10,000 0 10,000 2 دائرة التخطيط والمشاريع تأىيل وحدة صحية لمدرسة ذكور يطا الثانوية 1.8

 30,000 25,000 5,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع تأىيل حديقة لمدرسة بنات حواء 1.9

 2,645,000 2,540,000 105,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

رفع المستوى الثقافي وتعزيز  2
 2 م750بناء مركز ثقافي بمساحة إجمالية   2.1 األنشطة الثقافية في المدينة

 900,000 850,000 50,000 12 دائرة التخطيط والمشاريع وتأىيل ساحاتو وقاعة متعددة األغراض

 900,000 850,000 50,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 3,545,000 3,390,000 155,000 المجموع الكلي لقطاع التربية والتعليم والثقافة

وي 
ع ذ

قطا
ت 

اجا
حتي

اال
صة

لخا
ا

زيادة االىتمام بذوي االحتياجات  1 
 الخاصة

 8,000 4,000 4,000 2 المجمس البمدي 2توفير فرص عمل لممعاقين عدد  1.1

بناء مقر لمركز بمدية يطا المجتمعي وتزويده  1.2
 باألثاث الالزم

مركز بمدية يطا المجتمعي 
 ودائرة التخطيط والمشاريع

9 100,000 500,000 600,000 
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم
 608,000 504,000 104,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 608,000 504,000 104,000 المجموع الكلي لقطاع ذوي االحتياجات الخاصة

مرأة
 وال

اب
شب

ع ال
قطا

 

رفع قدرات الشباب وتوفير بنية  1
 تحتية مالئمة ليم

1.1 
تطوير ستاد بمدية يطا و تعشيبو بمنحة من 

وزارة المالية بواسطة المجمس األعمى لمشباب 
 والرياضة

 1,200,000 1,200,000 0 9 دائرة التخطيط والمشاريع

نارتو  من قبل  1.2 مشروع إغالق ستاد بمدية يطا وا 
 1,000,000 1,000,000 0 12 دائرة التخطيط والمشاريع مؤسسة فمسطين الغد

 75,000 0 75,000 3 دائرة التخطيط والمشاريع إكمال األعمال الخارجية لمركز التدريب الميني 1.3

احتضان  عدد من الفعاليات الشبابية والنسوية  1.4
 ( نشاطات10حوالي  )ورعايتيا 

لجنة المرأة والمجنة 
 االجتماعية

12 5,000 0 5,000 

 82,000 75,000 7,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع ACFبناء مركز شبابي أم الخير من قبل  1.5

 2,362,000 2,275,000 87,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 2,362,000 2,275,000 87,000 المجموع الكلي لقطاع الشباب والمرأة

ثار
واآل

حة 
سيا

ع ال
قطا

 

توفير الخدمات السياحية والحفاظ  1
 عمى الموروث التاريخي

إغالق متنزه بمدية يطا في الكرمل بالتعاون مع  1.1
 80,000 60,000 20,000 3 دائرة  التخطيط والمشاريع بنك فمسطين

إكمال جميع مراحل تأىيل ومعالجة متنزه بمدية  1.2
 يطا في الكرمل

 1,600,000 1,500,000 100,000 7 دائرة  التخطيط والمشاريع

 1,680,000 1,560,000 120,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

تنفيذ المرحمة الثالثة من مشروع مركز رواق في  2.1 الحفاظ عمى الطابع العربي القديم 2
 360,000 350,000 10,000 12 دائرة اليندسة ترميم البمدة القديمة
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم

 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

 2,260,000 2,110,000 150,000 المجموع الكلي لقطاع السياحة واآلثار

مبة
لص

ت ا
فايا

والن
ئة 

البي
ة و

صح
ع ال

قطا
 

1 
شوارع المدينة وأماكنيا العامة 

 نظيفة

 6,000 0 6,000 2 قسم الصحة 100توريد جرادل نفايات متوسطة الحجم عدد  1.1
 60,000 0 60,000 3 قسم الصحة 50 عدد 3 م4توريد حاويات سعة  1.2
 30,000 0 30,000 4 قسم الصحة 100 عدد 3 م1توريد حاويات  1.3
 7,000 0 7,000 3 قسم الصحة  إطار لمحاويات500توريد  1.4
 500 0 500 3 قسم الصحة 1قيتور تنظيف عدد  1.5
 7,500 0 7,500 3 قسم الصحة أدوات وعدد صيانة 1.6

 111,000 0 111,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 111,000 0 111,000 المجموع الكلي لقطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة

ق 
مراف

ع 
قطا

دية
البم

 

  1.1 
أعمال دىان وتأىيل لمكاتب دائرتي التخطيط 

 80,000 0 80,000 5 دائرة التخطيط والمشاريع واليندسة وبعض المرافق التابعة لمبمدية

 80,000 0 80,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 80,000 0 80,000 المجموع الكلي لقطاع المرافق العامة

سي
ؤس

الم
اء 

األد
ير 

طو
ع ت

قطا
 

 التخطيط آلياتتطوير وتفعيل  1
  والتقييموالمتابعة

1.1 
 حول  والموظفينمدراء الدوائر واألقسامتدريب 

 و مجاالت التخطيط وآليات المتابعة والتقييم
 أخرى ليا عالقة بتحسين األداء في العمل

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

12 0 10,000 10,000 

 في  GISتفعيل وتطوير وحدة المساحة وال  1.4
 .البمدية 

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

6 10,000 20,000 30,000 

 40,000 30,000 10,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 رفع كفاءة الموارد البشرية 2
2.1 

عداد خطة تدريبية  تحديد االحتياجات التدريبية وا 
 .متخصصة ببناء قدرات الموارد البشرية

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

4 1,000 0 1,000 

 5,000 0 5,000 4 إدارة البمدية  إعداد وتطبيق نظام خاص بالحوافز والمكافآت 2.2
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم

2.3 
 إعداد وتنفيذ دراسة لقياس أداء الموارد البشرية

اإلنجازات،مستويات الرضا ،التحفيز و )
 ...( المشاركة ،

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

3 1,000 0 1,000 

 7,000 0 7,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

3 
تطوير وأتمتة أنظمة العمل 

 الداخمية
 

تحديث نظام إدارة الوثائق والسجالت  3.1
 EDRMSاإللكترونية 

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

3 0 18000 18000 

 30,000 30,000 0 6 البمدية وصندوق البمديات رزم بناء القدرات- عمل خطة صيانة وتشغيل  3.2

تقديم بعض الخدمات عمى الموقع االلكتروني  3.3
 .  لمبمدية كبداية لالنضمام لمبمدية االلكترونية

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

6 0 2000 2000 

 50,000 50,000 0 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

4 
تطوير قدرة البمدية عمى التخطيط 

االستراتيجي، المؤسساتي 
 والفيزيائي

2016إعداد خطة التطوير المؤسسي لمعام  4.1  
إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

6 250  0 250 

4.2 
 

تحديث الخطة اإلستراتيجية لمدينة يطا لعام 
من ثم العمل عمى وضع خطة  ,2016

إستراتيجية جديدة لمسنوات الثالث القادمة 
 بالتعاون مع وزارة الحكم المحمي

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 

مؤسسة مجتمعات عالمية 
 ووزارة الحكم المحمي

 

12 
 1,000 10000 11,000 

 4.3 
تفعيل وحدة التنمية االقتصادية و عمل خطة 
تنمية اقتصادية محمية بالمشاركة مع القطاع 

 الخاص في المدينة

, القطاع الخاص, البمدية
 اتحاد البمديات اليولندية

12 5,000 95,000 100,000 
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 القطاع
 المشاريع األهداف

 المدة مسؤولية التنفيذ
 (شهر)

 ($)تكمفة المشروع 

 المجموع منحة ذاتية اسم المشروع رقم المشروع األهداف الجزئية الرقم

 

 111,250 105,000 6,250 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

تعزيز ومأسسة المشاركة  5
المجتمعية والشبابية 

5.1 
تشكيل مجمس استشاري من ذوي الخبرة 

 مع تمثيل والكفاءات من المجتمع المحمي
 .مناسب لمنساء والشباب

إدارة البمدية و دائرة 
التخطيط بالتعاون مع 
 مؤسسة مجتمعات عالمية

 

3 5,000 0 5000 

5.2 

 لتمثيل الشباب  محميتشكيل مجمس شبابي
ودعم ومساندة البمدية في تنفيذ 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

 تطوير قسم الحركة في البمدية 6

 75,000 0 75,000 2 قسم الحركة 1+2 / 2010شراء قالب مستعمل لغاية  6.1

 100,000 0 100,000 2 قسم الحركة شراء سيارة مع مكنسة 6.2

 10,000 0 10,000 3 قسم الحركة شراء مكبس حاويات 6.3

 85,000 0 85,000 3 قسم الحركة شراء حفار  كبير 6.4

 70,000 0 70,000 3 قسم الحركة 1+4/شراء سيارة بك اب  6.5

 70,000 0 70,000 3 قسم الحركة 1+6/ شراء جيب لإلدارة  6.6
 7,000 0 7,000 3 قسم الحركة شراء عربة لنقل المدحمة 6.7
 4,000 0 4,000 3 قسم الحركة 5شراء دراجة ىوائية عدد  6.8
 20,000 0 20,000 12 قسم الحركة قطع غيار وصيانة 6.9

 40,000 0 40,000 3 قسم الحركة عمل ورشة فنية في موقف سيارات العمرية 6.10
 10,000 0 10,000 3 قسم الحركة ودائرة التخطيط عمل غرفة لمحارس الميمي في كراج العمرية 6.11

 491,000 0 491,000 التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف

 734,250 210,000 524,250 المجموع الكلي لقطاع تطوير األداء المؤسسي

 26,345,250 23,204,000 3,141,250  لبلدية يطا2016المجموع النهائي لمشاريع الخطة التنفيذية لعام 
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 جدول بالدورات التدريبية لكافة الدوائر واألقسام في 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

  2015-                                                                                                                                                                                                        ديسمرب 


