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 البمدية رئيس كممة 1.0
 

ٌظسوي أن أجلدم لألهل في مدًىت ًؼا العامسة ببالغ شكسي وجلدًسي واعتزاشي على الجهد والخعاون والعؼاء مع البلدًت خالل 

مداز الظىىاث املاطُت ، خُث أهىا في املجلع البلدي وظعى معكم ئلى جدلُم  إلاهـجاشاث  واطخكمال مظيرة الخىمُت التي حظؼسون 

ً هـجاخها بازادة صلبت جخددي الصعب لخدلُم ألاهداف الىبُلت   .عىاٍو

 وأعظاًء ومىظفين كاهذ وما  شالذ حظدىد على الخفاوي وإلاخالص في العمل زغم ألاوطاع 
ً
ئن زطالخىا في بلدًت ًؼا زةِظا

الصعبت واملعُلاث ، خُث مس عامان مً العمل  الجاد والدءوب بامكاهُاجىا املخىاطعت ومظاعدة بعع الجهاث التي دعمخىا طىاء  

على صعُد  املإطظاث املاهدت أو املإطظاث الحكىمُت ، خُث أهىا وفي هرا امللام ئذ هخلدم مً جمُع مإطظاجىا الحكىمُت وعلى 

ل الشكس وعظُم الامخىان والخلدًس ، ولحكىمخىا السشُدة  و  لجمُع املإطظاث املاهدت  زأطها السةِع أبى ماشن خفظه هللا بجٍص

عىا في مدًىت ًؼا  كُت للخىمُت الدولُت وملإطظت مجخمعاث عاملُت على جهىدهم ودعمهم املخىاصل ملشاَز على زأطها الىكالت ألامٍس

 وفي كافت املجاالث

ت جسطم لها أهداف حظعى , والبلدًت حظعى على الدوام بأن ًكىن عملها وخدماتها طمً خؼؽ جىمىٍت وحشغُلُت وئداٍز

وملا فُه مً مصلحت ألهلىا في , خفاظا على الؼاكاث واملصادز والىكذ,للىصىل ئليها بخؼى ثابخت وػسق ممىهجت غير ازججالُت

 .املدًىت

ص ئجساءاث العمل الداخلُت, وثُلت خؼت الخؼىٍس املإطس ي في بلدًت ًؼا تهدف لخؼىٍس الخدماث امللدمت للمىاػىين  مً , وحعٍص

ت وزطالت واضحخين وبما ًظمً جدلُم الخكاملُت بين دواةس وأكظام البلدًت املخخلفت مً , اجل بىاء مإطظت حظير طمً خؼت وزٍؤ

 .ومع مإطظاث املجخمع املدلي واملدوي مً جهت أخسي ,  جهت

 
ً
 وعدكم جمُعا

ً
م الىاخد ومداولت جرلُل العلباث واملعُلاث كدز املظخؼاع، وحسخير كافت بأن وعأخيرا مل بسوح الفٍس

 .للمدًىتإلامكاهُاث في طبُل جدلُم زؤٍت وأهداف مدًىت ًؼا التي جم زطمها في خؼت إلاػاز الخىمىي الاطتراجُجي 

 

ياكم   لما فيه خيركم وخير الصالح العاموفقنا اهلل وا 
معا وسويا لبناء مؤسسة تفخرون بها 

 

 

 أخىكم

 زةِع البلدًت

 املدامي مىس ى مخامسة
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 17/1/2015صور من ورشة عمل لجنة البناء المؤسسي يوم السبت الموافق 
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  لمحة حول البمدية2.0
 

 من تشرين أولوفي شهر , تعاقب بعدها سبع لجان في إدارة البمدية  المرحوم نصار الجندي،برئاسة 1971تأسست بمدية يطا عام 
عمى رأس مجمس بمدي مؤلف من ثالثة عشر عضوًا، كنتيجة  تم اختيار المحامي موسى مخامرة كرئيس لمبمدية 2012عام 

.  السمطة الوطنية الفمسطينية في الضفة الغربيةأجرتها المحمية التي لالنتخابات
 حسب معايير مؤشرات األداء لصندوق تطوير (B) ، وبمدية  الحكم المحميالتصنيف اإلداري لوزارةحسب  (B) بمدية يطا تصنف

قراض البمديات نهاية عام   .2014وا 
 

الخدمات التي تقدمها البمدية  2.1
 .( مياه وغيرهاطرق، )البنية التحتية - أ

 .إدارة وجمع النفايات الصمبة والتخمص منها - ب
 .والتعميم الصحة بما فيها اإلنسانية واالجتماعية الخدمات - ت
العقارات والضرائب  ووتراخيصها  استخدامات وتسجيل األراضي واألبنية : من حيث والعمرانيالتنظيم الهيكمي - ث

 .وغيرها
 .2014عممية فحص وترخيص المركبات حيث تم تشغيل مديرية ترخيص يطا ودينموميتر بمدية يطا عام  - ج

 
 الموظفين 2.2

المالية، :  دوائر هي(5)كما في الجدول أدناه ، موزعين عمى  بتعاقدات مختمفة  موظفًا وعامالً (169)يضم مالك البمدية
التنمية والعالقات : وحدات هي  (3)،و  والمشاريع التخطيطدائرة و، والمياه، الهندسة  الشؤون اإلدارية،الصحة والحركة

. العامة ، المشتريات والعطاءات ، ووحدة الرقابة الداخمية
 العدد نوع التعاقد
 75 مصنف

 4 غير مصنف
 72 عقد
 18 متقاعد
 169 المجموع

 
 

 البمدية هيكمية 2.3
: 2014والتي تم المصادقة عميها في العام  التالي يبين هيكمية البمدية الشكل
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 المجلس البلدي
 

 مدٌر البلدٌة 

سكرتٌر رئٌس البلدٌة 

 والمجلس

 

 دائرة التخطٌط والمشارٌع

 

 وحدة التنمٌة والعالقات العامة وحدة العطاءات والمشترٌات

 

 دائرة الهندسة

 

دائرة الصحة والحركة 

 والمٌاه

 

 الدائرة اإلدارٌة

 
 الدائرة المالٌة

 الوحدة القانونٌة

 سكرتٌرة مدٌر البلدٌة

 قسم المحاسبة  

 

 شعبة الصندوق

شعبة اإلٌرادات 

 والجباٌة

 شعبة المصروفات

شعبة الممتلكات 

 والمستودعات

 

قسم 

خدمة 

 الجمهور

 

قسم الموارد 

 البشرٌة

قسم تكنولوجٌا 

 المعلومات

 

قسم الثقافة 

 والخدمات

شعبة 

االستعالمات 

 واألرشٌف

 

 شعبة المكتبة

شعبة المرافق 

 العامة

شعبة األنظمة 

 والبرمجة

 

شعبة الصٌانة 

 والتشغٌل

شعبة خدمات 

 الموظفٌن

شعبة األمن 

والنظافة 

 والبوفٌه

قسم األبنٌة 

 والتنظٌم

 
شعبة الرقابة 

 والتفتٌش

شعبة األمالك 

 والتراخٌص

قسم تنفٌذ 

 المشارٌع
 قسم التخطٌط

 GISشعبة  

شعبة التصمٌم 

والمواصفات 

 والكمٌات

شعبة 

 الطرق

شعبة 

األشغال 

والمرافق 

 العامة

قسم الموازنات 

 والتدقٌق

 قسم المٌاه
 قسم الحركة والصٌانة

 

قسم الصحة 

 والبٌئة

 
شعبة الرقابة 

 الصحٌة

 
شعبة النفاٌات 

 الصلبة

 

 

 

 شعبة الصٌانة

 

 شعبة السائقٌن

 

 

 

 شعبة العدادات

 

 
شعبة الصٌانة 

 والشبكات

 شعبة الحدادة

 شعبة الرواتب

 رئٌس البلدٌة

 المحامً موسى مخامره

لجان 

المجلس 

 البلدي

قسم 

الخدمات 

 االجتماعٌة
 

شعبة التعلٌم 

 الخاص
 

شعبة العالج 

 الطبٌعً 
 

شعبة البحث 

 االجتماعً
 

 وحدة  التخطٌط االستراتٌجً وتقٌٌم األداء

قسم 

قسم األراضً  الدٌنمومٌتر

 والمساحة

 وحدة الرقابة الداخلٌة
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خطة ال منهجية إعداد 3.0
 
 أدوات التخطيط لمتطوير المؤسسي التي تم باستخدام منهجية واضحة إلعداد خطة التطوير المؤسسي  استخدامتم

 :التاليةخطوات التتضمن  ، ومجتمعات عالميةإعدادها من قبل فريق التطوير المؤسسي في مؤسسة 
 مدير  نائب رئيس البمدية وعضو مجمس بمدي وتشكيل لجنة البناء المؤسسي في البمدية والمكونة من .1

 .الرئيسة  ورؤساء أقسام البمدية ر ئالبمدية ومدراء الدوا
 ، وذلك بخالف الخطة األولى MCI باستخدام مؤشر قدرات البمدية 2015تنفيذ تقييم الخطة الجديدة لعام  .2

 .2014  في شهر كانون األول PPMالتي اعتمدت عمى مؤشر أداة التقييم الذاتي بالمشاركة 
 لعرض الخطة األولى التي تم 17/1/2015عمل اجتماع لمجنة البناء المؤسسي يوم السبت الموافق  .3

 .ومناقشتها وتقييمها, 2014 إلى شهر حزيران 2013صياغتها لمفترة من تموز 
مجال , مجال إدارة الخدمات, مجال القيادة )مراجعة المجاالت الرئيسية الثالث في الخطة األولى  .4

والعمل عمى تطويرها , وتقييم الكفايات التسعة التي انطوت تحت المجاالت المذكورة, (المشاركة المجتمعية
 .وتنقيحها

 التقييم وكذلك المؤثرات اإليجابية والمؤثرات نتائجإعداد تقرير التقييم المؤسسي والذي يحوي ممخص  .5
. 2015 لمكفايات التي تم اعتمادها في وثيقة عام السمبية

خالل ورشة المجاالت الثالثة والكفايات باالعتماد عمى نتائج التقييم المؤسسي  مناختيار القضايا في كل  .6
 .عمل لمجنة البناء المؤسسي في البمدية

 كانون شهر من الممتدة لمفترة وذلك ،اختيار مشاريع وبرامج تطوير مؤسسي تعمل عمى تحقيق األهداف .7
 .2015  نهاية شهر كانون األول لعام إلى2015لمعامالثاني 

 .إعداد وثيقة خطة عمل سنوية لمتطوير المؤسسي ووضع مؤشرات التنفيذ .8
 .2015منالعام كانون الثاني شهر في  المجمس البمدي عمى خطة التطوير المؤسسيمصادقة .9
 

تمإعدادخطةالتطويرالمؤسسيمبمديةيطامنخالاللمشاركةالفاعمةألعضاءلجنةالبناءالمؤسسي،واليّسعناهناسوىأننتقدمبالشكر
: الجزيممكممنشاركفيهذاالجهدفيكافةمراحمتطويرالخطة،وفيمايميأسماءالمشاركينفيمجنةالبناءالمؤسسي
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 المؤسسي لمتطوير التخطيط لعممية األساسية المخرجات 4.0
 

 2014 عام  ممخص نتائج التقييم المؤسسي4.1

 الكفاية المجال
العالمة النهائية 

  %لمكفاية

 القيادة- 1

 63.1 (التخطيط االستراتيجي )الرؤية واإلستراتيجية 1.1

 84.4 إدارة الموارد البشرية 1.2

 78.0 التواصل الداخميواالتصال  1.3

 75.2 العالمة النهائية لمجال القيادة

 الخدمات- 2 

 72.3 التخطيط و المراجعة 2.1

 42.0 التجديد و التغيير 2.2

 72.9 إدارة الخدمات 2.3

 86.5 إدارة الموارد المالية والموجودات الثابتة 2.4

 68.4 العالمة النهائية لمجال الخدمات

 المشاركة المجتمعية- 3

 66.7 مشاركة المواطنين 3.1

 58.0 بناء الشراكات 3.2

 62.3 العالمة النهائية لمجال المشاركة المجتمعية

 68.6 العالمة النهائية
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 المجاالت جميع عالمات ممخص( : 1)الشكل رقم 

 
القضايا األساسية 4.2

ت ذاث  (5 ) خمعهىالك أن املإطس ي الخلُُم هخاةج جدلُل ًدبين مً كظاًا أطاطُت حعخبر مً اللظاًا الجىهٍس

 :ًىضح خلفُاث وآثاز وجروز هره اللظاًا ذاث ألاولىٍت الخالي والتي طخلىم البلدًت بمعالججها، والجدول  ألاهمُت

 

 ضعف آليات التخطيط والمتابعة: (1 )القضية

خمفية 
القضية 

وضعف .بينمختمفدوائروأقسامالبمديةممايتسببفيهدرالطاقاتوالجهودوتكراراألعمالآللُاجالخِخظمىىجىدجخؼُؼخكاملُىجيظُلشاملضعفا
 . واألزمات املخاػس إلدازة وخؼؽ شاممة ػىازب  خؼؽوجود 

 .مجزأة وغير مفصمة خطط وجود آثارها 
 واحتياجاتها تسويق مشاريع البمدية ضعف فعالية. 
 زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع. 
 زيادة التكاليف التشغيمية واألعباء المالية. 
 المواطنين عن البمديةتدني رضا . 

مسبباتها 
الرئيسية 

  الكافية الكوادر المتخصصةقمة . 
 ين في مجال التخطيط المواطنضعف تعاون. 

75.2% 68.4%

62.3%
68.6%

اللُادة الخدماث املجخمعُتاملشازكت النهاةُتالعالمت

 2014عام  ملخص هخاةج الخلُُم املإطس ي 

القيادة  الخدمات المشاركة المجتمعية العالمة النهائية
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  الموارد المادية والمالية (محدودية )قمة. 

 ضعف المشاركة المجتمعية وبشكل خاص مع فئة الشباب: (2 )القضية

خمفية 
القضية 

.  وخاصة فئة الشبابتقييمالتنفيذ والتخطيط وال المواطنين في عممية المتبعة إلشراك اآلليات ضعف

 ط التطويرية الخطضعف مخرجات آثارها 
 والمواطنين فجوة بين البمدية وجود 
 وتطويرها فعل سمبية من المواطنين عند تنفيذ الخدمات ردود 
 ضعف الحصول عمى التغذية الراجعة من الشباب 
 والشفافية تطبيق مفهوم الحكم الرشيد ضعف 
 ضعف مأسسة المشاركة المجتمعية. 

 
مسبباتها 
الرئيسية 

 المركزية في اتخاذ القرارات. 
 غير الكافية المواطنيناستجابة . 
 داعم لمبمدية وجود مجمس شبابيعدم . 
 كفء وجود مجمس استشاري عدم. 
 غياب نظام موثق ومعتمد لممشاركة المجتمعية. 

 غياب بعض  أنظمة العمل الداخمية ودليل إجراءات كامل: (3 )القضية

خمفية 
القضية 

جراءات عمل موثقة تغطي كافة النشاطات والخدمات التي تقوم بها البمدية، مثل دليل إجراءات  تفتقر بمدية يطا لوجود سياسات وا 
جراءات عمل لمبمدية بشكل عام, عمل لكل دائرة  وافتقار البمدية لنظام الحوافز والمكافآت ونظام بناء قدرات . ودليل سياسات وا 
 .الموارد البشرية

 .ضعف جودة الخدمات المقدمة لممواطنين آثارها 
 عدم استثمار الوقت بشكل فعال و زيادة التكاليف التشغيمية. 
 إحداث فجوة بين الرئيس و المرؤوس في العمل. 
 عدم التكاممية في العمل. 
 نتاجيتهم أداء ضعف  .الموظفين وا 
 غياب عناصر اإلبداع واالبتكار. 
 إلحاق الظمم ببعض الموظفين وعدم المساواة بينهم. 

 غياب بعض السياسات واإلجراءات واألنظمة المتكاممة والمتخصصة مسبباتها 
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 .الماليةاإلمكانيات ضعف  و الالزمة األجهزةعدم كفاية الرئيسية 
 عدم اعتماد التوقيع اإللكتروني. 
  عدم منح هذا الجانب األهمية المستحقة من قبل المجمس البمدي. 
 واالرتباطات المستمرة لذوي العالقة الوقت قمة. 

 ضعف الشراكات وتبادل الخبرات: (4 )القضية

خمفية 
القضية 

 مقدرتها عمى تجنيد تحالفات وشراكات جديدة مع مختمف القطاعات الخاصة واألهمية والهيئات الدولية ضعف بمدية يطا من تعاني
واإلقميمية،مما يعني ضياع عدد من الفرص عمى البمدية نتيجة عدم االستفادة من تجارب اآلخرين وضعف التشبيك لما فيه مصمحة 

. البمدية و المدينة
 .ضعف تمويل مشاريع خدماتية واستثمارية آثارها 

 في البمديةالعاممين تطوير وبناء قدرات ضعف . 
 االستفادة من الخبرات في البمديات المحمية واإلقميمية والدولية األخرىعدم . 

مسبباتها 
الرئيسية 

 وجود محددات لمعالقة مع الدول المانحة والجهات الداعمة. 
 عدم وجود شراكة حقيقية فاعمة مع القطاع الخاص. 
 قمة الموارد المالية و المادية. 

 ضعف إيرادات البمدية: (5 )القضية

خمفية 
القضية 

إن المعضمة األساسية التي تعاني منها بمدية يطا هي قمة الموارد المالية الالزمة لدفع أجور العاممين ولتنفيذ المشاريع التطويرية 
 .وتقديم الخدمات العصرية

 .ضعف جودة الخدمات التي تقدمها البمدية آثارها 
 حرمان المواطنين من خدمات إضافية ضرورية. 
 تراكم الديون المستحقة عمى البمدية. 

مسبباتها 
الرئيسية 

 ضعف التحصيالت المالية لمبمدية المستحقة عمى المواطنين. 
 حجم الرواتب الكبير مقارنة بحجم التحصيالت. 
 غياب المشاريع االستثمارية 
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 :المنشودة والنتائج األهداف التطويرية4.3
 : و هخاةجها امليشىدةإلاطتراجُجُت بأهدافها ألاطاطُت اللظاًا مصفىفت ًبين الخالي الجدول 

ت املإطظُت  ألاهدافاللظاًا ألاطاطُت السكم  ٍس الىخاةج امليشىدة الخؼٍى

 ضعف آليات التخطيط والمتابعة 1
س وجفعُل آلُاث  جؼٍى

 . واملخابعت والخىفُرالخخؼُؽ

 ادة جلبُت خدماث البلدًت لخىكعاث املىاػىين  .ٍش

 ًكفاءة جدلُم الخؼؽ والىصىل لألهداف امليشىدةجدظ . 

  الدشغُلُت وألاعباء املالُت لخكالُف ااهخفاض كُمت. 

  دوز فاعل لألكظام  والشعب املكلفت بالخىفُر واملخابعت. 

2 
ضعف المشاركة المجتمعية وبشكل خاص 

 مع فئة الشباب

ص  املشازكت ومأطظت و حعٍص

 .والشبابُت املجخمعُت

 ادة مشازكت املجخمع املدلي في صىع اللساز  .ٍش

 خؼؽ البلدًت املجخمع املدلي والشباب  في جىفُر مشازكت. 

  خىل دوز البلدًت وعي املجخمع املدلي والشباب اشدًاد. 

  خؼت مخكاملت حعبر عً اخخُاجاث املجخمع املدليوجىد. 

3 
غياب بعض  أنظمة العمل الداخمية ودليل 

 إجراءات كامل

س أهظمت العمل  جؼٍى

 وعمل دلُل الداخلُت

 ئجساءاث شامل

  ومأطظت هره العملُاث، الخمكً مً كُاض كفاءة العملُاث الداخلُت بىاًء على بُاهاث ومإشساث دكُلت. 

 العملُاث الداخلُت وزفع جىدة الخدماث امللدمت للمىاػىين ئهجاش في والدكت الظسعت. 

  مع املجلع  الشعىز اشدًاد 
ً
 وعمىدًا

ً
ت املخخلفت أفلُا اث إلاداٍز بالثلت والعمل الخكاملي ما بين املظخٍى

 .البلدي

 ازجفاع وظبت السطا الىظُفي. 

  إلاهخاجُت والظسعت في جلدًم الخدماثواشدًادازجفاع مظخىي أداء املىظفين . 

  لدي العاملين في البلدًت بالعدالت والسوح إلابداعُت والابخكازجىلد الشعىز . 

 ضعف الشراكات وتبادل الخبرات 4
ص الشساكاث وجبادل  حعٍص

 .الخبراث

  في مجال الدشبُك والعالكاث الخازجُت معازف وخبراث الهُئت املدلُتجؼىز . 

 لجىفس ال ع  الالشم لمجمٍى  .الخدماث والاطدثمازشاَز

 ًاملدلي واملدُؽ الخازجياملجخمعأوطاغ  في البلدًت صىزة جدظ . 

 .جىمُت ئًساداث البلدًت .البلدًت ئًساداث طعف 5

 ئًساداث الهُئت املدلُتاشدًاد . 

  للبلدًت الاطخدامت املالُت جدظً مظخىي. 

 س اللدزاث املإطظُت اشدًاد فسص ت, للبلدًت الاطدثماز في جؼٍى ع الخىمٍى  واللدزة على جىفُر املشاَز
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 2015 خطة التنفيذ لسنة 5.0
 

هدف التطوير القضية 
المؤسسي 

المسؤولة  الدوائرالبرنامج / المشروعالنتائج المنشودة 
عن تنفيذ النشاط 

التكمفة  2015سنة 
التقديرية 

 ($)لمنشاط 

جهة التمويل المقترحة 
مؤشرات التنفيذ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

صندوق 
 جهة تمويلالبمدية 

طعف آلُاث  (1)

الخخؼُؽ 

والخىفُر 

واملخابعت 

س  جؼٍى

وجفعُل 

آلُاث 

الخخؼُؽ 

والخىفُر 

. واملخابعت

  زيادة تمبية خدمات
البمدية لتوقعات 

 .المواطنين
 كفاءة تحقيق تحسن 

الخطط والوصول 
 .لألهداف المنشودة

 انخفاض قيمة 
التكاليف المالية 
 .واألعباء التشغيمية

عمل خطة تنموية 
إستراتيجية لممدينة تغطي 

 2018-2015الفترة من 
  نسخة2000وطباعتها 

دائرة التخطيط 
 والمشاريع

            20,000  
مجتمعات 
 عالمية

وجود خطة جديدة 
ومطبوعة يتم نشرها 

عمى الموقع 
 اإللكتروني لمبمدية

تنفيذية إعداد خطة سنوية 
 .لدوائر وأقسام البمدية

دائرة التخطيط 
والمشاريع 

            1,000   

وجود خطة سنوية 
 مطبوعة 2015لمعام 

ومنشورة عمى الموقع 
 .اإللكتروني لمبمدية

مدراء الدوائر تدريب 
واألقسام حول التخطيط 
 .وآليات المتابعة والتقييم

دائرة الشؤون 
اإلدارية 

            2,500  USAID 

جميع مدراء الدوائر 
ورؤساء األقسام قادرين 

التخطيط عمى 
 .والمتابعة والتقييم

إنشاء وحدة لمتخطيط 
االستراتيجي وتقييم األداء 

 المجمس البمدي
ودائرة الشؤون 

 اإلدارية
               

 وحدة تسكين موظفي
ستراتيجي االتخطيط ال

وتقييم األداء في 
 .الهيكمية اإلدارية

عقد اجتماعات شهرية 
لمدراء الدوائر ورؤساء 
األقسام لتقييم األداء 

 .والخطط

كافة مدراء 
الدوائر ورؤساء 

األقسام في 
 .البمدية

            1,000   

عدد لقاءات تقييم 
األداء السنوية المعقودة 
من قبل مدراء الدوائر 

 .ورؤساء األقسام

تطوير شعبة المساحة من 
خالل توظيف مهندس 

دائرة الشؤون 
اإلدارية ودائرة 

            40,000  
Global 
Commu

  GPSوجود اجهزة 
 في البمدية
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القضية 
هدف التطوير 
البرنامج / المشروعالنتائج المنشودة المؤسسي 

المسؤولة  الدوائر
عن تنفيذ النشاط 

التكمفة  2015سنة 
التقديرية 

 ($)لمنشاط 

جهة التمويل المقترحة 
مؤشرات التنفيذ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

صندوق 
 جهة تمويلالبمدية 

مساحة وشراء أجهزة 
GPS 

التخطيط 
 والمشاريع

nities 

 GISتفعيل شعبة الـ 
ضمن دائرة التخطيط 
والمشاريع وتزويدها 

ببرنامج نظام المعمومات 
 الجغرافية المحوسبة

المجمس البمدي 
ودائرة الشؤون 
اإلدارية ودائرة 

التخطيط 
 والمشاريع

            90,000  USAID 
وجود برنامج محوسب 

لنظام المعمومات 
 الجغرافية

تدريب موظفي شعبة الـ 
GIS عمى نظام إدارة 

 المعمومات الجغرافية

دائرة الشؤون 
اإلدارية ودائرة 

التخطيط 
 والمشاريع

            1,000  USAID 
وجود موظفين مدربين 
ومؤهمين في شعبة الـ 

GIS 

استكمال  قاعدة بيانات 
إلدارة المعمومات 

 .المكانية

دائرة التخطيط 
 والمشاريع

            
150,00

0 
 USAID 

وجود قاعدة بيانات 
إلدارة المعمومات 

 الجغرافية

طعف  (2)

املشازكت 

املجخمعُت 

وبشكل خاص 

 .فئت الشباب

ص  حعٍص

ومأطظت 

املشازكت 

املجخمعُت 

 والشبابُت

  زيادة مشاركة المجتمع
المحمي في صنع 

 .القرار
 المجتمع مشاركة 

المحمي والشباب  في 
 .خطط البمديةتنفيذ 

  وعي المجتمع ازدياد 
حول المحمي والشباب 

 .دور البمدية
  خطة متكاممة وجود

تعبر عن احتياجات 

مع عقد اجتماعات دورية 
مجتمع المحمي ال

المجمس البمدي 
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة
            2,000   

 لقاءات 4عقد 
جماهيرية 
 موثقة 2015خاللعام

 .الحضور والنتائج

تشكيل مجمس استشاري 
من ذوي الخبرة والكفاءة 

 من المجتمع المحمي

 المجمس البمدي
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة
            35,000  

CHF 
USAID 

وجود مجمس استشاري 
 عضوًا من 50يضم 

المجتمع المحمي خالل 
 .2015عام 

تشكيل مجمس شبابي 
لدعم ومساندة البمدية في 

 .تنفيذ خططها

 المجمس البمدي
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة

وجود مجمس شبابي 
 عضوًا خالل 13يضم 
 .2015عام 
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القضية 
هدف التطوير 
البرنامج / المشروعالنتائج المنشودة المؤسسي 

المسؤولة  الدوائر
عن تنفيذ النشاط 

التكمفة  2015سنة 
التقديرية 

 ($)لمنشاط 

جهة التمويل المقترحة 
مؤشرات التنفيذ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

صندوق 
 جهة تمويلالبمدية 

عقد لقاء سنوي مع فئة  .المجتمع المحمي
الشباب لتعريفهم بقطاع 

 الحكم المحمي

 المجمس البمدي
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة
            2,000   

عقد لقاء واحد سنويًا 
مع فئة الشباب خالل 

 .2015عام 

غياب  (3)
بعض  أنظمة 
العمل الداخمية 
ودليل إجراءات 

 كامل

س  جؼٍى

أهظمت 

العمل 

 الداخلُت

وعمل دلُل 

ئجساءاث 

 شامل

  ارتفاع نسبة الرضا
 .الوظيفي

  ارتفاع مستوى أداء
 وازديادالموظفين 

اإلنتاجية والسرعة في 
 .تقديم الخدمات

 بالعدالة تولد الشعور 
والروح اإلبداعية 

 لدى العاممين واالبتكار
 .في البمدية

إعداد وتنفيذ خطة تدريبية 
متخصصة ببناء قدرات 

 .الموظفين

دائرة الشؤون 
 اإلدارية

            10,000  USAID 
وجود خطة تدريبية 

 .2015لمعام 

استكمال وتطوير الهيكمية 
التنظيمية واألوصاف 

الوظيفية لكافة الوظائف 
 .في البمدية

دائرة الشؤون 
 اإلدارية

            5,000  USAID 

وجود هيكل تنظيمي 
وأوصاف وظيفية 

كاممة ومطورة خالل 
 .2015عام 

إعداد وتطبيق نظام 
خاص بالحوافز 

 .والمكافآت

دائرة الشؤون 
 اإلدارية

               
وجود نظام مطبق 
لمحوافز والمكافآت 

 .2015خالل عام 
  التمكن من قياس

كفاءة العمميات 
الداخمية بناًء عمى 

بيانات ومؤشرات دقيقة 
ومأسسة هذه ، 

 .العمميات
  السرعة والدقة في

إنجاز العمميات 
الداخمية ورفع جودة 
الخدمات المقدمة 

 .لممواطنين
 الشعور بالثقة ازدياد 

عقد لقاءات ربعية 
لممجمس البمدي مع 
الموظفين لمراجعة 

ومتابعة األداء 
 .واالنجازات

المجمس البمدي 
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة
               

 لقاءات موثقة 4عقد 
الحضور والنتائج 

 .2015خالل عام 

تحديث النظام االلكتروني 
إلدارة الوثائق والسجالت 

EDRMS 

ودائرة الشؤون 
اإلدارية والدائرة 

 المالية
            30,000  USAID 

وجود نظام الكتروني 
إلدارة الوثائق 

والسجالت خالل عام 
2015. 

تفعيل وحدة الرقابة 
الداخمية  بتوظيف كادر 

 .متخصص

المجمس البمدي 
ووحدة الرقابة 

 .الداخمية
               

وجود موظف مختص 
في وحدة الرقابة 

الداخمية خالل عام 
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القضية 
هدف التطوير 
البرنامج / المشروعالنتائج المنشودة المؤسسي 

المسؤولة  الدوائر
عن تنفيذ النشاط 

التكمفة  2015سنة 
التقديرية 

 ($)لمنشاط 

جهة التمويل المقترحة 
مؤشرات التنفيذ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

صندوق 
 جهة تمويلالبمدية 

والعمل التكاممي ما 
بين المستويات 

اإلدارية المختمفة أفقيًا 
وعموديًا مع المجمس 

 .البمدي
 

2015. 

عمل دليل إجراءات لكل 
دائرة ودليل إجراءات 

 شامل لمبمدية
             2,000   

وجود دليل اجراءات 
 مطبوع ومعتمد

العمل بموجب دليل 
إجراءات الرقابة الداخمية 

 .لمهيئات المحمية

وحدة الرقابة 
 الداخمية

            5,000    

تقارير وحدة الرقابة 
الداخمية منسجمة مع 
دليل إجراءات الرقابة 

الداخمية لمهيئات 
 .المحمية

طعف  (4)

الشساكاث وجبادل 

 .الخبراث

ص  حعٍص

الشساكاث 

وجبادل 

 .الخبراث

 معارف وخبرات تطور 
 في الهيئة المحمية
مجال التشبيك 

 .والعالقات الخارجية
 إيرادات الهيئة ازدياد 

 .المحمية
 الالزم تمويلتوفر ال 

الخدمات مشاريع ل
 .واالستثمار

 البمدية صورة تحسن 
 المجتمعأوساط في 

المحمي والمحيط 
 .الخارجي

تعزيز دور العالقات 
العامة في البمدية 

 .بتوظيف موظف مختص

ودائرة الشؤون 
اإلدارية ودائرة 

 التخطيط
            2,000  USAID 

وجود موظفين مدربين 
ومؤهمين في وحدة 
التنمية والعالقات 

 .العامة
طباعة كتيبات ومنشورات 

بإنجازات البمدية خالل 
 - 2013العامين 
2014. 

وحدة التنمية 
والعالقات العامة 

والدوائر ذات 
 .الصمة

            10,000  USAID 
وجود كتيبات 

ومنشورات بإنجازات 
 .البمدية السنوية

تشكيل لجنة لبناء 
الشراكات المحمية 

 .والتوءمات

المجمس البمدي 
ووحدة التنمية 

 والعالقات العامة
            2,000   

وجود لجنة لبناء 
 5الشركات مكونة من 
أعضاء من المجمس 

البمدي وكبار 
 .الموظفين
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القضية 
هدف التطوير 
البرنامج / المشروعالنتائج المنشودة المؤسسي 

المسؤولة  الدوائر
عن تنفيذ النشاط 

التكمفة  2015سنة 
التقديرية 

 ($)لمنشاط 

جهة التمويل المقترحة 
مؤشرات التنفيذ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

صندوق 
 جهة تمويلالبمدية 

تنفيذ زيارات متبادلة 
لهيئات محمية فمسطينية 

 لتبادل الخبرات

وحدة التنمية 
 والعالقات العامة

            5,000   

توقيع اتفاقيتي شراكة 
وتعاون مع بمديات 

فمسطينية خالل عام 
2015. 

تنفيذ زيارات متبادلة 
لهيئات محمية دولية 

 لتبادل الخبرات

وحدة التنمية 
 والعالقات العامة

            20,000  EU 
توقيع اتفاقية توأمة مع 

 .بمدية دولية

طعف  (5)

. ئًساداث البلدًت

جىمُت 

ئًساداث 

. البلدًت

 القدرة عمى تنفيذ ازدياد 
عدد أكبر من 

 .المشاريع التنموية
 تحسن مستوى 

االستدامة المالية 
 .لمبمدية

 االستثمار ازدياد فرص 
في تطوير القدرات 

 .لمبمديةالمؤسسية 

عقد لقاءات ربعية مع 
القطاع الخاص لتشجيع 

 .االستثمار في يطا

وحدة التنمية 
 والعالقات العامة

            3,000   
 لقاءات موثقة 3عقد 

مع القطاع الخاص 
 .2015خالل عام 

تصميم وتنفيذ حممة 
لتشجيع المواطنين عمى 

تسديد الديون والمستحقات 
 .السابقة

دائرة الشؤون 
المالية ووحدة 

التنمية والعالقات 
 العامة

            5,000   

إعالنات , بروشورات
عمى اإلذاعات 

 .المحمية
قرار خصم تشجيعي 

عمى ديون ومستحقات 
 .البمدية

 ارتفاع نسبة 
    54,000 المجموع ***

 


