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الجهه الممولهالمبلغ

2,000,000450,0001,550,000.القائمة الطرق شبكة صيانة أشغال تنفيذ* 

متفرقة مواقع- الطرق وتوسعة تأهيل أشغال تنفيذ عطاء

                                للمشروع العطاء ووثائق المخططات اعداد* 

 تنفيذ.                                        *واحالته المشروع عطاء عن االعالن*

.المشروع أشغال

3,000,0002,000,0001,000,000

الطيرة منطقة شوارع تأهيل مشروع

100,000100,000للمشروع العطاء ووثائق المخططات اعداد* 

يافا شارع-  الثانية المرحلة أشغال تنفيذ عطاء

                                للمشروع العطاء ووثائق المخططات اعداد* 

 تنفيذ.                                       *واحالته المشروع عطاء عن االعالن*

.المشروع أشغال

1,500,0001,500,000

القاهرة شارع أشغال تنفيذ عطاء

                                               للمشروع العطاء وثائق اعداد* 

 تنفيذ.                                       *واحالته المشروع عطاء عن االعالن*

.المشروع أشغال

1,500,000500,0001,000,000

الدائري الشارع مشروع

5,0005,000.المشروع عطاء ووثائق المخططات اعتماد*

 الشافي عبد ر وحيد مصطفى، علي وأبو  الحرية أسرى"  الميادين مشروع

ياسين وأحمد
                               للمشروع العطاء ووثائق المخططات تحديث* 

 تنفيذ.                                       *واحالته المشروع عطاء عن االعالن*

.المشروع أشغال

1,000,0001,000,000

600,000600,000طن 25 طمم ترك شراء* 

50,00050,0000(Light duty Equipments ) شراء* 

9,755,0003,005,000006,750,000

المرورية االشارات مشروع
 صيانة.                                              *االشارات تركيب أشغال تنفيذ* 

.المرورية االشارات
150,000100,00050,000

االرشادية اللوحات مشروع
 عن االعالن.                                                        *للعطاء وثائق اعداد* 

. المشروع أشغال تنفيذ.                                       *واحالته المشروع عطاء

القائمة االرشادية اللوحات صيانة                                                      *

600,000600,000

الضوئية االشارات مشروع

                                        المرورية الضوئية االشارات صيانة* 

الضوئية االشارات برمجة تطوير*
100,000100,000

السير ومجمعات الشاملة المرورية الخطة مشروع

300,000300,000.الثالث للمدن شامله مروريه خطه اعداد*

500,000500,000الغربية القرى سير مجمع لتصميم المرجعية الشروط اعداد*

500,000500,000الماسيون سير مجمع أشغال تنفيذ*

500,000500,000خاصة اراضي/  السيارات لمواقف ساحات تأهيل* 

2,650,000200,000002,450,000

االرصفة وصيانة تأهيل مشروع

 تنفيذ.                                          *االرصفة صيانة مخططات اعداد* 

 حملة تنفيذ.                                 *األرصفة ودهان وإنشاء تأهيل أشغال

االرصفة عن المخالفات الزالة شاملة

300,000300,000

متفرقة مواقع في أدراج أشغال تنفيذ عطاء

 االعالن.                                            *للعطاء المرجعية الشروط اعداد* 

 أشغال تنفيذ.                                      *واحالته المشروع عطاء عن

.المشروع

500,000500,000

800,000800,000000

13,205,0004,005,000009,200,000

متفرقة مواقع- الصحي الصرف شبكة توسعة عطاء

 االعالن.                                             *للعطاء المرجعية الشروط اعداد*

 أشغال تنفيذ.                                       *واحالته المشروع عطاء عن

.المشروع

1,350,000150,0001,200,000

الجدول لمنطقة صحي صرف شبكة أشغال تنفيذ مشروع

 تنفيذ.                                    *واحالته المشروع عطاء عن االعالن *

.المشروع أشغال
1,000,0001,000,000

1,800,000400,0001,400,000القائمه الشبكه تاهيل أشغال تنفيذ*

800,000800,000(jet flusher) ترك شراء* 

4,950,000550,000004,400,000

-التنفيذ قيد- الطيرة لمنطقة التنقية محطة عطاء
7,380,0007,380,000.التنقية محطة أشغال تنفيذ استكمال* 

الهوا باطن- الصحي الصرف وشبكة التنفية محطة مشروع

20,000,00020,000,000المؤدية الصحي الصرف وخطوط الهوا باطن تنقية لمحطة أموال تجنيد* 
جريوت عين- المركزية التنفية محطة مشروع

0المختصة الجهات مع التنقية محطة  مشروع متابعة

250,000250,000.القائمة الضخ محطات تاهيل* 

27,630,0007,630,0000020,000,000

م150عبارات جديدة بطول * توسعة وتأهيل شبكة مياه االمطار. 3
.                          االمطار مياه عبارات وتوسعة انشاء أشغال تنفيذ* 

القائمة المياه عبارات صيانة*
1,125,000125,0001,000,000

1,125,000125,000001,000,000

%10حوادث أقل بنسبة   *

انشاء وتأهيل محطات التنقية . 2
والضخ

مخططات ووثائق عطاء جاهزة * 

للشارع الدائري

 ميادين منفذة مع التقاطعات في 4* 

مواقع متفرقة

تكلفة النشاط الفرعيالفرعي النشاط/  المشروعالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنمويه
2013/الموازنة 

االنمائيه
المموله

التطويريه

كم 3طرق معبدة ومؤهلة بطول  * 

موقع في المدينة15في 

محطة تنقية شغالة لمنطقة الطيرة* 

اشارات مرورية وارشادية موزعة * 

كم2على االرصفة لطول 

الرئيسي النشاط تكلفه 2

انشاء وتأهيل االرصفة واالدراج. 3

الرئيسي النشاط تكلفه 3 

شبكة صرف صحي جديدة بطول * 

 مواقع  متفرقة5كم في 2.5

الرئيسي النشاط تكلفه 3

تاهيل وتطوير شبكه - 2
الصرف الصحي ومياه االمطار

توسعه وتاهيل شبكه الصرف . 1
الصحي

تاهيل وتوسعه شبكه الطرق. 1

1مجموع الهدف التنموي رقم 

كم في 2ارصفة جديدة بطول * 

.مواقع  متفرقة في المدينة10

شارع يافا معبد ومؤهل بطول   * 

م،700

م500شارع القاهرة معبد بطول * 

الرئيسي النشاط تكلفه 1

الرئيسي النشاط تكلفه 1

الرئيسي النشاط تكلفه  2

دراسة مرورية شاملة لمدن رام * 

هللا والبيرة وبيتونيا بحيث تشمل 

مجمع السير القرى الغربية 

والماسيون

م في 80ادراج جديدة بطول * 

.موقعين مختلفين

.كم3خطوط قائمة مؤهلة بطول * 

تأهيل شبكة المواصالت. 2

تطوير شبكة الطرق - 1
والمواصالت



33,705,0008,305,000025,400,000

الجهه الممولهالمبلغ

الكرينعة منطقة مشروع

0وتصديقها المساحية المخططات اعداد * 
                              التحتية البنية لتصميم المرجعية الشروط اعداد* 

                                                        المشروع اتفاقية توقيع*

لللمشروع التصميمية المخططات اعداد*

500,000500,000

التنظيمي التعديل ومشاريع التفصيلية المشاريع

0القائمة المناطق بعض استعمال لتعديل وذلك وتصديقها المخططات اعداد*

85,00085,000روفر مساحة جهاز شراء* 

585,000500,0000085,000

للمدينة العسكرية حوض ضم مشروع

                               المدينه حدود وتنظيم توسيع مخططات اعداد* 

المعنية الجهات من المخططات تصديق*
200,000200,000

للمدينة رافات أراضي من جزء ضم مشروع

0الهيكلي المخطط الى رافات اراضي من جزء ضم المكانية الدراسة اعداد* 

مساحة اضافية لحدود المدينة  * 

"cحدود "دونم 1600بمساحة 
A+B+C250,000250,000  مناطق المدينه في االراضي قطع تنظيم مخططات اعداد* 

450,000250,00000200,000

8,000,0001,000,0007,000,000.للشوارع المقتطعة المساحات عن أراضي تعويض*  

1:200500,000500,000 بمقياس للمدينة جوي تصوير عمل* 

 او المقتطعة العامه والمرافق للساحات المساحة مخطط واعداد شراء* 

 سندات اصدار.                                                                       *المشتراه

بالساحات التسجيل

1,000,0001,000,000

9,500,0002,000,000007,500,000

10,535,0002,750,000007,785,000

الترويحي هللا رام مجمع مشروع

.      الرياضية الصالة اسفل التسوية لطابق التصميمية المخططات اعداد* 

. التسوية طابق تشطيب أشغال تنفيذ*
1,000,0001,000,000

1,500,0001,500,000العامة القاعات طابق وتشطيب انشاء* 

4,000,000المؤسسات الشبابية4,000,000.القاعات طابق فوق المؤسسات طوابق وتشطيب انشاء* 

1,000,0001,000,000.االعاقة ذوي االشخاص رياضة مركز تشطيب* 

500,000500,000العامة الحديقة أشغال تنفيذ* 

العامة هللا رام مكتبة مشروع
 التقطيع واعادة الخارجية الحديقة تاهيل اشغال وتنفيذ عطاء وثائق تجهيز* 

الداخلي
0

الجديدة هللا رام مكتبة مشروع

                              الجديدة هللا رام مكتبة النشاء الدراسات اعداد* 

المشروع تمويل تجنيد*
50,00050,000

البلدي المسرح مشروع

3,200,0003,200,000البلدي المسرح من الثانية المرحلة  وتشطيب انشاء* 
وزارة المالية 

دوالر800000
 ، االرشيف) البلدي المسرح لملحقات العظم أعمال  انشاء أشغال تنفيذ* 

( 2م2200 مساحة- الخ وقاعات البلدية مدخل
1,800,000800,0001,000,000

الطريفي وجيه أبو مدرسة مشروع

جميل الطريفي 6,400,0006,400,000. الطريفي وجيه ابو مدرسة أشغال تنفيذ* 

تقريبا،  6400000 الطيرة منطقة في  مدرسة مشروع

 تنفيذ.                            *المشروع ووثائق التصميمية المخططات اعداد* 

.المشروع أشغال
لجنة المعارف6,400,0006,400,000

الحكومية المدارس صيانة  مشروع

مدارس حكومية مؤهلة الستقبال * 

الطالب

                             الحكومية المدارسة لصيانة العطاء وثائق اعداد* 

.الصيانة عطاء أشغال تنفيذ*
لجنة المعارف1,000,0001,000,000

الثقافي هللا رام لقصر الخارجي المسرح  مشروع
مخططات معدة لمسرح خارجي * 

اضافي لقصر الثقافة
1,080,00080,0001,000,000(الثقافة قصر بجاب ارض)  للمشروع العطاء ووثائق المخططات اعداد* 

27,930,000930,00017,000,000010,000,000

هللا رام بلدية مبنى مشروع
22,000,0002,000,000م850 بمساحة الثالث الطابق وتشطيب انشاء*  

 2م3000 بمساحة البلدي المسرح ملحقات تشطيب عطاء وثائق استكمال* 

.المنتزه قاعات بدون
0

الثاني الطابق توزيع اعادة* 

4,000,000الجمهور خدمات ومركز  البلدية مدخل تشطيب* 

واالضافات المركزي االرشيف طابق  تشطيب* 

المنارة مجمع-  الجمهور خدمات مركز  مشروع
 التسويق.                                         *المشروع مخططات واعتماد اعداد* 

المشروع الشغال المؤسسات مع والتعاقد

الدواجن مسلخ  مشروع

 اعداد.                                          *المسلخ النشاء مستثمر مع التفاهم* 

المشروع مخططات واعتماد
0

المركزي  الخضار سوق  مشروع

 تخصيص.                                                 *للمشروع الدراسات اعداد* 

 المخططات اعداد.                                                     * ارض قطعة

 الشغال مستثمر مع التفاهم.                                *للمشروع العطاء ووثائق

المشروع

البلدية كراج  مشروع

80,00080,000المشروع لتصميم المرجعية الشروط اعداد* 

البلدية لمرافق واالنذار الكاميرات أنظمة مشروع
البلدية لمرافق الكاميرات عطاء وثائق استكمال* 

المموله الفرعي النشاط/  المشروعالمؤشرات

مسرح بلدي مشطب مع بالزا امام  *

.مدخله

مدرسة اضافية للبنين واخرى * 

للبنات في المدينة

2مجموع الهدف التنموي رقم 

زياده الساحات والمرافق العامه. 3

3مجموع الهدف التنموي رقم 

دراسات معدة مع القطاع الخاص * 

لمرافق عامة

تطوير وانشاء المرافق - 4
العامه

انشاء وتطوير المرافق الثقافية . 1

والمجتمعية

الرئيسي النشاط تكلفه 1

انشاء وتطوير المرافق الخدماتية. 2

مخططات معدة لتأهيل كراج * 

البلدية وتنفيذ أنظمة الكاميرات 

والسرقة واالنذار لمرافق البلدية

حديقة عامة مِنشأة مقابل المجمع * 

الترويحي

تطوير المخطط الهيكلي- 3

تحديث المخطط الهيكلي. 1

الرئيسي النشاط تكلفه 1

توسيع حدود المدينه. 2

الرئيسي النشاط تكلفه 2

الرئيسي النشاط تكلفه 3

مساحة اضافية ومخططة للمدينة   * 

 دونم3200بقيمة 

تكلفة النشاط الفرعي
2013/الموازنة 

التطويريهاالنمائيه

طوابق مضافة فوق مركز 5* 

رياضة االشخاص ذوي االعاقة  

2م2800بمساحة 

4,000,000

مبنى بلدية مؤهل  * 

مخططات وتقاهمات  معدة لمركز * 

مجمع المنارة- خدمات الجمهور

مساحة اضافية لحدود المدينة  * 

"      العسكرية" دونم300بمساحة 

دراسة معدة المكانية ضم جزء من *

اراضي رافات للمدينة

 دونم 150 مشاريع بمساحة 10 *  

باستعمال معدل في المدينة

.        مكتبة رام هللا مؤهلة  * 

دراسة معدة للمكتية الجديدة*

طابق تسوية مشطب ومستغل * 

اسفل الصالة

النشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنمويه

ساحات عامه اضافية للمدينة * 

. دونم 5بمساحه 

2 ِِ AA



المشروع أشغال تنفيذ* 

6,080,0002,080,000004,000,000

الجهه الممولهالمبلغ

السهل شارع مبنى مشروع

                               جدوى دراسة لعمل المرجعية الشروط اعداد* 

 العطاء ووثائق المخططات وتحديث لمراجعة مرجعية شروط اعداد*

 دراسة.                                                                      *للمشروع

.واالستثمار االنشاء خيارات

50,00050,000

الميسن أرض مشروع

                               جدوى دراسة لعمل المرجعية الشروط اعداد* 

.        للمشروع العطاء ووثائق المخططات العداد مرجعية شروط اعداد*

.واالستثمار االنشاء خيارات دراسة*

30,00030,000

الصناعية المنطقة-  تجارية حواصل مشروع

.                    القائم البناء تحمل قدرة لتقييم المرجعية الشروط اعداد* 

.     للمشروع العطاء ووثائق المخططات العداد مرجعية شروط اعداد*

.واالستثمار االنشاء خيارات دراسة*

100,000100,000

اليونيسف مبنى مشروع

100,0000100,000المبنى وتصميم لتقييم المرجعية الشروط اعداد* 

280,000180,0000100,000

34,290,0003,190,00017,000,000014,100,000

للمعارض الوطني هللا رام مركز مشروع

.                للمعارض الوطني هللا رام مركز عطاء وثائق من االنتهاء* 

للمشروع أموال تجنيد*
00

الصناعية المنطقة مشروع

 أشغال تنفيذ.                                                    * للمشروع أموال تجنيد* 

الثانية مرحلة-  الصناعيه المنطقه تاهيل
5,400,000400,0005,000,000

المنارة بالزا مشروع

 دراسة.                                              *للمشروع جدوى دراسة اعداد*

.للمشروع واالستثمار االنشاء خيارات
50,00050,000

الثانية المرحلة-  المدينة مركز مشروع

 تنفيذ.                                                      * للمشروع أموال تجنيد*

المشروع أشغال
4,000,00004,000,000

الثانية المرحلة-  المدينة مركز مشروع

للمشروع المقترحة الدراسة واعتماد مراجعة* 

المنارة مجمع مشروع

                                                     المشروع وثائق استكمال* 

 تجنيد.                          *2م25000 مساحة- عظم- االولى المرحلة انشاء*

.المشروع التشطيب العمال اموال

12,000,000012,000,000

مليون 3قرض بقيمة 

دوالر

21,450,000450,00012,000,00009,000,000

هللا رام بالزا مشروع

 تجنيد.                                                   *المشروع وثائق استكمال*

 عطاء أشغال تنفيذ.                                                     * للمشروع أموال

هللا رام بالزا انشاء

1,500,00001,500,000

هللا رام وذاكرة تراث متحف مشروع

 تجنيد.                                  *للمبنى والترميم التصميم مخططات اعداد* 

 تنفيذ*                                                        للمشروع أموال

.المشروع أشغال

1,150,0001,150,000

2 السياحي المعلومات مركز مشروع

 تجنيد.                                  *للمبنى والترميم التصميم مخططات اعداد* 

 تنفيذ*                                                        للمشروع أموال

.المشروع أشغال

100,000100,000

50,00050,000اضافية غرف- قندح حوش) ترميم أشغال تنفيذ*

90,00090,000القديمة للبلدة المساحي التوثيق أشغال تنفيذ*

2,890,000240,000002,650,000

24,340,000690,00012,000,000011,650,000

500,000300,000200000الجديده االحياء لشبك االنارة شبكه وتوسعه تطوير* 

50,00050,000االنارة نوعية لتطوير دراسة اجراء*

600,000300,000300000القائمه الشبكه تاهيل*

1,150,000600,00000550,000

50,00050,000المتجددة الطاقة استخدام جدوى حول دراسات اعداد* 

تطوير شبكه االناره- 6

كم4اعمدة انارة اضافية لطول * تأهيل وتوسيع شبكة االنارة. 1

الرئيسي النشاط تكلفه 1

ش150000ايرادات اضافية  ب * استخدام الطاقة المتجددة. 2

270,000
                            الثقافي هللا رام قصر المتجدده الطاقه استخدام* 

الترويحي المجمع في الستخدامها أموال تجنيد*
270,000

4مجموع الهدف التنموي رقم 

انشاء و تاهيل مشاريع جاذبة . 1
لالستثمار

تكلفة النشاط الفرعي
2013/الموازنة 

 دراسات وشراكات مع القطاع 7 

الخاص لمرافق عامة

وثائق عطاء ثالثة مشاريع   * 

استثمارية بمساحة اضافية في المدينة

الرئيسي النشاط تكلفه 1

انشاء وتأهيل مرافق اقتصادية. 3

الرئيسي النشاط تكلفه 3

تطوير البيئه الجاذبه - 5
لالستثمار

انشاء و تاهيل مشاريع جاذبة . 2
للسياحة

5مجموع الهدف التنموي رقم 

تطوير وانشاء المرافق - 4
العامه

انشاء وتطوير المرافق الخدماتية. 2

الفرعي النشاط/  المشروعالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية 

مخططات معدة لتأهيل كراج * 

البلدية وتنفيذ أنظمة الكاميرات 

والسرقة واالنذار لمرافق البلدية

األهداف التنمويه
االنمائيه

المموله
التطويريه

الرئيسي النشاط تكلفه 2

الرئيسي النشاط تكلفه 2

بالزا رام هللا مؤهل                * 

مرفقين مرممين في البلده القديمه  *

بلدة قديمة موثقة مساحيا*

3 ِِ AA



320,000000320,000

1,470,000600,00000870,000

الجهه الممولهالمبلغ

.                   القديمة البناء ملفات حوسبة برنامج على العمل استكمال*

المحوسب البرنامج على االبنية ملفات بيانات ادخال*
250,000250,000

100,000100,000والمكاتب السكنيه الشقق حول دراسه اجراء*

350,000350,000000

 تفعيل.                                                 *التفتيش اليات وتطوير اتفعيل* 

 تنفيذ*                                       المخالفين بحق القانونية االجراءات

 تنفيذ*                                                 المخالفات وازالة الهدم

 توفير*                                       المخالفات من للحد توعوية حملة

االنشاء قيد للمباني حماية وسائل

80,00080,000

30,00030,000المخالفات من للحد توعيه نشرات اصدار* 

50,00050,000 اآلرمات ازاله* 

160,000160,000000

نظام ابينة معد معتمداعتماد نظام االبنية لمدينة رام اهلل. 3

 تنفيذ.                       *النظام على للمصادقة المحلي الحكم وزارة متابعة* 

 تطبيق*                                              النظام حول اعالمية حملة

النظام

00000

الثقافي الموروث على الحفاظ مشروع

 تنفيذ.                               *التاريخية المباني حماية أحكام على المصادقة*

 لضمان المتابعة.                                                *للمشروع اعالمية حملة

الحماية أحكام وفق العمل

القديمة البلدة احياء مشروع

 اعداد.                                         *القديمة البلدة الحياء دراسة اعداد* 

 أموال تجنيد.                                       *للمشروع شامل تأهيل مشروع

للمشروع
الثقافي الموروث ادارة مشروع

                    التاريخية المنطقة على للحفاظ واحياء حماية خطة اعداد* 

                               القديمة البلدة وتأهيل الحياء دراسات اعداد*

للمشروع المجتمعية التوعية حمالت تنفيذ*

االتحاد االوروبي200,000200,000

.                    القديمة والبلدة التاريخية للمباني المساحي الرفع اعداد * 

للمشروع التفصيلي المشروع اعداد*
االتحاد االوروبي200,000200,000

400,0000400,00000

910,000510,000400,00000

 االقسام في موظف لكل واحدة مشاركة

عمله مجال في متخصصة دورة في السبعة
100,000100,000المتخصصة الدورات في المشاركة* 

 لجميع التوأمة المدن  مع الخبرات تبادل

اختصاصه حسب كال السبعة  االقسام

/  للالستشارة الكترونيا او مباشر بشكل العالقة ذوي االقسام مع االتصال* 

.فني دعم

 دراسات لقسم 1 عدد جديدة برامج 

المشاريع

 ادخال.                                                               *البرنامج شراء* 

البرنامج على بيانات
40,00040,000

االبنية ملفات لحوسبة الكتروني برنامج
                                           المشروع لخدمة البرنامج  تحديث* 

البرنامج على البيانات ادخال*
 في الطمم العمال معتمدة واحدة سياسة

المدينة
0واعتمادها االبنبة قسم قبل من السياسة اعداد* 

 على التدقيق العمال معتمدة واحدة سياسة

 على المحالة المشاريع وتنفيذ تصميم

المكاتب

 قسم مع بالتعاون المشاريع وتنفيذ الدراسات قسم قبل من السياسية اعداد* 

الصحي والصرف الكهرباء

 مخططات على للتدقيق واحدة سياسة

عليها التفتيش ومتابعة االبنية ترخيص
واعتمادها االبينة قسم قبل من السياسة اعداد* 

بناء قاعدة بيانات
 GIS برنامج على محوسبة بيانات قاعدة* 

االقسام لجميع
 GIS برنامج على المشاريع بيانات ادخال* 

 العامة العالقات مع بالتعاون مجندة أموال

:التالية للمشاريع
 المرحلة يافا شارع أشغال تنفيذ مشروع

الثانية

 صحي صرف شبكة أشغال تنفيذ مشروع

الهوا باطن لمنطقة

الصناعية المنطقة مشروع

المنارة مجمع مشروع

المتجددة الطاقة مشروع

الترويحي المجمع مشروع

تحقيق الشراكات

 مع معتمدة 3 عدد تفاهم مذكرات

.             الخدماتية المؤسسات

 انجاز في% 10 بنسبة أقل وقت*

المشاريع

.          المشاريع في الشريكة الخدمات مؤسسات مع تفاهم مذكرات انجاز*

الالزمة االجتماعات عقد*
10,00010,000

 تكاليف لتخفيض معدة دراسة* 

الكهرباء استهالك

 االنارة العمدة في الكهرباء الستهالك الكهرباء قسم قبل من دراسة اعداد* 

. البلدية ولمرافق المدينة في

 تكاليف لتخفيض معدة دراسة*

القسم الليات المحروقات

 التكاليف لتقليل القسم الليات الصحي الصرف قسم قبل من دراسة اعداد* 

.لها التشغيلية

قياس رضا الفئات المستهدفة
 للفئات ومحلل معبأ2 عدد استبيان

االقسام جميع مع المتعاملة

 توزيع.                                         *المختص القسم من االستبيان اعداد*

  12 وشهر 6 شهر في قسم كل مشاريع مع المتعاملين قبل من استبنان وتعبئة

.االستبيان نتائج تحليل                                                                     *

150,000150,000000

150,000150,000000

األهداف التنمويه
2013/الموازنة 

تطوير قدرات الدائرة-8

اعداد السياسات واجراءات العمل

                                                         الممولين مع المتابعة    * 

.المشاريع لعروض الفنية الشروط كتابة*
تجنيد أموال

تطوير شبكه االناره- 6

6مجموع الهدف التنموي رقم 

تطوير الطابع العمراني- 7

الحفاظ على الموروث الثقافي . 4
واحياء البلدة القديمة

الرئيسي النشاط تكلفه 4

بلدة قديمة ذات طابع خاص بها

* دراسة معدة لشغل الفراغات * ارشفة ملفات البناء. 1

%50ملفات مؤرشفة بنسبة 

الرئيسي النشاط تكلفه 3

المموله
التطويريهاالنمائيه

تكلفة النشاط الفرعيالفرعي النشاط/  المشروعالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية 

الرئيسي النشاط تكلفه 2

7مجموع الهدف التنموي رقم 

8مجموع الهدف التنموي رقم 

الرئيسي النشاط تكلفه 1

الرئيسي النشاط تكلفه 2

تنمية الموارد البشرية

بناء وتطوير البرامج المحوسبة

الرئيسي النشاط تكلفه

% 10عدد االبنيه المخالفه أقل بسبة تفعيل اجراءات المراقبة والتفتيش. 2

.

تخفيض تكلفة التشغيل
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118,605,00020,200,00029,400,000069,005,000

2013 والبيئة الصحة دائرة

نيسانآذارشباطكانون الثانيالماديةالجهة الممولةالمبلغ

 شجرة مزروعة3000 

 شجرة مقلمة200
تجميل الضواحي الجديدة

50,00050,000

تنفيذ مشروع التعشيب والتقليم في موسم الصييف
180,000180,000

 شوارع رئيسية مزينة6
تزيين المدينة في مواسم االعياد

30,00020,00010,000

460,000275,00000185,000

30,00020,00010,000انشاء ميدان القديرة

تصميم ميدان احمد ياسين

تصميم ميدان حيدر عبد الشافي ميادين تم تصميمها2

تصميم ميدان ابو علي مصطفى

تصميم ميدان اسرى الحرية

100,00075,00025,000تأهيل وتشغيل الميادين والجزر ميادين تم بستنتها8

130,00095,0000035,000
15,00015,000ترميم عين سمعان
15,00015,000ترميم عين منجد

5,0005,000تاهيل العيون القائمة
5,0005,000تاهيل المقابر القائمة

300,000(توفير االصول الثابتة)شراء سيارتين لنقل الموتى
300,000

100,000100,000بناء قبور جديدة في مقبرة رام هللا مقبرة رام هللا تم تشغيلها

440,000125,00000315,000

1,030,000495,00000535,000

2210,00010,000200,000 انشاء حديقة بيارة 

3210,00010,000200,000  انشاء حديقة بيارة 

2140,000130,00010,000عين مصباح مرحلة / انشاءحديقة ردانا

100,00070,00030,000صيانة وتأهيل الحدائق القائمةجديد ملعب انشاء تم

660,000220,00000440,000

30,00030,000تاهيل المشتل القائم لزيادة انتاج االشجار شتلة20000  تم إنتاج 

20,00020,000انشاء بيت بالستيكي جديد مختص بالزهور الموسميةتم بناء بيت بالستيكي

50,00050,000000

ادارة وتشغيل الحدائق

 زائر  قام بزيارة الحدائق 2000 
يوميا

80,00080,000(تشغيل عمال اضافيين)نفعيل الحدائق في موسم الصيف 

80,00080,000000

790,000350,00000440,000

متابعة استمالك ارض المكبارض المكب تم استكمالها
مسودة التصميم النهائي للمكب تم 

انجازه
متابعة نجاز مسودة التصميم النهائي للمكب

متابعة الحصول على التراخيص الالزمةتم الحصول على التراخيص
تم اختيار موقع محطة ترحيل 

واغالق مكب عشوائي
متابعة اختيار موقع محطة ترحيل واغالق مكب عشوائي

تم اعتماد النظام المالي واالداري 
لمجلس الخدمات المشترك

متابعة اعتماد النظام المالي واالداري لمجلس الخدمات المشترك

00000

تفعيل تدوير النفايات

تم توقيع اتفاقية مشروع معالجة 
النفايات

15,00015,000توقيع اتفاقية مشروع معالجة النفايات

تخصيص قطعة ارضتم تخصيص قطعة ارض

توقيع اتفاقية جمع الكرتون طن شهريا10تم تدوير 

15,00015,000000مجموع النشاط الرئيسي

2,200,0002,200,000مراقبة ومتابعة تشغيل محطة ترحيل النفايات طن من النفايات رحل يوميا70متابعة التخلص النهائي من النفايات

تطوير إدارة المكب الحالي

تم اعداد دراسة حول تخصيص 
مجال إستخدام أرض المكب

50,000إعداد دراسة حول تخصيص مجال إستخدام أرض المكب

50,000

2,250,0002,200,0000050,000

1,300,000700,000600,000(توفير االصول الثابتة)شراء سيارات 

700,000700,000شراء مكنسة حديثة

اعادة توزيع عمال النفايات ومسارات السيارات

اتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين

 من المواطنين ابدوا رضاهم 60%
عن نظافة المدينة

150,000150,000تنظيف فترات اضافية خالل موسم الصيف واالعياد

(8-1)المجموع الكلي لألهداف التنموية 

تكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروع المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية االهداف التنموية

2013/الموازنة 

125,000

الجدول الزمني

االنمائية
الممولة

التطويرية

75,000

مجموع النشاط الرئيسي

ترميم وتاهيل العيون والمقابر

 عيون ماء تم تاهلها3

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 ميادين وجزر مزروعة بناءا 6
على تصميم موضوع

مجموع النشاط الرئيسي

وتأهيل  الميادين والجزر,تشغيل , انشاء

 ميادين جديدة تم إنشائها2

تطوير تجميل المدينة   

تشجير شوارع ومرافق البلديةتشجير وتجميل المدينة

200,000

انشاء وتاهيل وادارة الحدائق

تصميم وانشاء حدائق جديدة
 حدائق جديدة4تم انشاء 

مجموع النشاط الرئيسي

تطوير المشتل

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 تطوير إدارة النفايات البلدية

 تفعيل  متابعة مشروع المكب النفايات اإلقليمي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

24/7تحقيق رام هللا نظيفة 

 قطع اراضي10تم تنظيف 
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حاوية جديدة 150تم توزيع  
 سلة100وتركيب 

212,000212,000(توفير االصول الثابتة)شراء سالل نفايات وحاويات 

100,00040,00060,000(توفير االصول الثابتة)شراء و تركيب حاويات غاطسة  حاوية غاطسة2تم تركيب 

GISتوثيق و تقييم  نظام جمع النفايات الصلبة على 

50,00050,000اعداد دراسة خصخصة جمع النفايات

50,00050,000تنظيم حملة تنظيف االراضي الفارغة

ادارة جمع النفايات في الشوارع المشتركة مع بلدية البيرة وبيتونيا

قياس رضى المواطنين عن نظافة المدينة

 في مركز المدينة24/7تحقيق مرحلة اولى من  رام هللا نظيفة 

توسيع رقعة الشوارع التي يتم تكنيسها

75,00075,000 تنظيم جمع النفايات في الضواحي الجديدة

30,00030,000تنظيم حمالت توعية حول النظافة

2,667,0001,102,000001,565,000

تطوير وتحسين إدارة النفايات الخطرة
تم عقد ورشة عمل حول تحسين ادارة 

النفايات الطبية
10,0009,0001,000عقد ورشة عمل حول تحسين ادارة النفايات الطبية

تم وضع خطة عمل لتحسين ادارة النفايات 

الطبية
وضع خطة عمل لتحسين ادارة النفايات الطبية

5000050,000اعداد دراسة حول النفايات االلكترونية

60,0009,0000051,000

4,992,0003,326,000001,666,000

 المخالفات المتعلقة بتسرب المجاري من الشبكةمعالجة  .1 شكوى تمت متابعتها3000 

 بتسرب المجاري من الحفرمعالجة المخالفات  المتعلقة    .2

معالجة المخالفات  الناتجة عن اقتناء االغنام والحيوانات     .4

الناتجة عن تسريب المياه في الشوارع واألرصفةمعالجة المخالفات      .5

 الروائح الكريهةمعالجة المخالفات المتعلقة بانبعاث    .6

 التزام  الشاحنات بوضع الشوادرمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم      .7

وضع العوائق في االمالك العامة والخاصةمعالجة المخالفات المتعلقة ب   .9

000

مكافحة الحيوانات الضالة الحشرات 

والقوارض

تنفيذ خطة مكافحة الحيوانات الضالة الحشرات والقوارض حمال ت شهريا8تم تنفيذ 

00

 زيارة تفتيش على 100 تم تنفيذ 
المقاهي

تفعيل التفتيش على المطاعم والمقاهي

 زيارة تفتيش على 30 تم تنفيذ 
المقاهي

تفعيل التفتيش على المصانع

 زيارة تفتيش على 100 تم تنفيذ 
المطاعم

تفعيل التفتيش على محالت الدواجن والمالحم

00000
إعداد الدراسة والتصميمتم اعداد الدراسةانشاء مسلخ دواجن

70,00070,000

70,00070,000000

اعتماد موقع  حظائر اغنام مشتركة

شراء او استمالك ارض حظائر اغنام مشتركة

50,00050,000اعداد مخططات حظائر اغنام مشتركة

50,00000050,000

120,00070,0000050,000

مجموعة االتصاالت 77,186

الفلسطينية

 لجنة المعارف52,814

100,000مشروبات الوطنية170,00030,00040,000تنفيذ برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة
20,000لجنة المعارف70,00020,00030,000تنفيذ مسابقة مسرحية بيئية
23,500لجنة المعارف50,0006,50020,000تنفيذ المخيم البيئي الخامس

67,00067,000إنشاء أندية بيئية

487,00056,500220,0000210,500

487,00056,500220,0000210,500

10,00010,000تدريب سائقي سيارات النفايات
10,00010,000تنفيذ برنامج خاص لتدريب عمال الزراعة

10,0001,0009,000تدريب مفتشين الرقابة الصحية
10,0001,5008,500تدريب  قسم النفايات الصلبة

40,00040,000اعداد برنامج محوسب لقسم النفايات الصلبة
40,00040,000اعداد برنامج محوسب لقسم المتابعة والتفتيش
40,00040,000اعداد برنامج محوسب لقسم تجميل المدينة

اعداد سياسات قسم النفايات الصلبة 

سياسة النفايات في االراضي الخاصة      .1

سياسة النفايات من المصانع      .2

سياسة النفايات من المحالت التجارية      .3

سياسة النفايات من محالت الخضار      .4

سياسة النفايات من المالحم      .5

سياسة اتالف النفايات في محطة الترحيل من القطاع الخاص والحكومي      .7

سياسة تخصيص حاوية ومساحة للحاوية في المنشئات      .8

اعداد سياسات قسم تجميل المدينة

سياسة دخول الحدائق لألفراد      .1

سياسة دخول الحدائق للمؤسسات      .2

سياسة اعياد الميالد في الحدائق      .3

سياسة استخدام الحدائق من قبل المؤسسات العامة و الخاصة      .4

سياسة اعتماد وجود ساعة كهرباء وعداد مياه في كل حديقة وميدان يتم افتتاحهم      .5

سياسة رسوم الدفن وفيما يتعلق بموظفي وعمال البلدية      .6

سياسة تأجير زوايا في حدائق األحياء لغرض فتح كشك      .7

سياسة تخص عمال المقابر بما يضمن عدم عملهم بأمور تخص بناء القبور أو أية أعمال       .8

خاصة داخل المقبرة

قطع االشجار في المناطق العامة      .9

 تطوير إدارة النفايات البلدية

24/7تحقيق رام هللا نظيفة 

 حاوية1000تم توثيق 

 من شوارع المدينة تم 50%
تكنيسها يوميا

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 تطوير الرقابة والتفتيش

متابعة معالجة المكاره الصحية

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

تم اعتماد موقع االرضانشاء حظائر اغنام مشتركة

 عائق500تمت ازالة 

 بسطات تم ازالتها يوميا10

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي
تفعيل التفتيش الصحي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

تعزيز رفع الوعي البيئي

 مدرسة مشتركة في مشاريع 14 تطوير برامج التوعية البيئية مع المدارس
التوعية البيئية

تنفيذ خطة التوعية البيئية للمدارس

مجموع النشاط الرئيسي

130,000

 طالب مشترك في مشاريع 7000
 مؤسسة مشتركة في مشاريع 20التوعية البيئية
التوعية البيئية

مجموع الهدف التنموي

 دوررات تدريبية 2 تم تنفيذ تنمية الموارد البشريةتطويرقدرات الدائرة

لموظفي دائرة الصحة والبيئة

تم اعداد برنامجين محوسبين لدائرة بناء وتطوير البرامج المحوسبة

الصحة والبيئة

 سياسة لدائرة الصحة 20تم اعداد اعداد السياسات واجراءات العمل

والبيئة
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قطع االشجار في االمالك الخاصة   .10

سياسة تقليم االشجار   .11

سياسة التخلص من نفايات تقليم االشجار والتعشيب   .12

سياسة تزيين المدينة في االعياد   .13

سياسة تخصيص مساحات خضراء في المنشئات   .14

والتفتيش المتابعة قسم سياسات اعداد

 متابعة سكب مياه التنظيف  في الشوارعسياسة      .1

 البسطاتسياسة      .2

 الباعة المتجولينسياسة      .3

 العوائق من اصحاب المحالتسياسة      .4

أو أمالك عامة/ العوائق في أراضي المجاورينسياسة      .5

 مكافحة الحيوانات الضالةسياسة      .6

الحفر الصماء/ تسرب المجاريسياسة      .7

شبكات الصرف الصحي/ تسرب المجاريسياسة      .8

 إزالة األغنامسياسة      .9

 المكاره الصحيةسياسة   .10

 المداخن من االفران والمطاعمسياسة   .13

 حيازة الحيوانات المضرة بالصحة او المؤدية الى اقالق الراحة العامةسياسة   .14

 تجميع النفاياتسياسة   .15

 االزعاج الناتج عن االصوات المزعجة والروائح الكريهةسياسة   .16

سياسة متابعة التزام الشاحنات في تغطية الصندوق الخلفي   .17

بناء قاعدة بيانات باالشجار والنباتات التي يتم زراعتها

بناء قاعدة بيانات لحاويات النفايات

بناء قاعدة بيانات بالشكاوي التي يتم متابعتها

بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات البيئية

تجنيد اموال لمشاريع التوعية البيئية

تجنيد اموال لشراء حاويات غاطسة

تجنيد اموال النشاء حديقة

 مؤسسة في تنفيذ 15تمت مشاركة 

مشاريع التوعية البيئية

تحقيق شراكات مع مؤسسات بيئية لتنفيذ مشاريع التوعية البيئية

تم تحقيق شراكات مع شركتين من 

القطاع الخاص

تحقيق شراكات مع القطاع الخاص

تم تخفيض تكلفة شغيل الحدائق تخفيض تكلفة التشغيل

%10والميادين والجزر بنسبة 

تخفيض تكلفة تشغيل الحدائق والميادين والجزر

تم قياس رضى الموطنين عن خدمة قياس رضى الفئات المستهدفة

جمع النفايات في خمسة احياء في 

المدينة

قياس رضى المواطنين عن نظافة المدينة

160,0002,50000157,500

7,579,0004,300,000220,00003,059,000

2013 العامة العالقات
التطويرية اإلنمائية الفرعي النشاط تكلفةالفرعية النشاطاتالمؤشراتالرئيسي النشاط\  االستراتيجيةالتنموية األهداف

الجهة المبلغ 

تعزيز العالقات المحلية والعربية 
والعالمية

بناء وتطوير العالقة عالميا مع المؤسسات  
والسفارات الفلسطينية والمدن، والجاليات 

.الفلسطينية والتجمعات

45,00020,00025,000المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العالمية  فعاليات للشبكات العالمية5 حضور 

مراسلة جميع السفارات الفلسطينية في 
الخارج

 إصدار على 2مراسلة سفرائنا لبناء عالقات جديدة، و تزويد السفارات الفلسطينية بعدد 
األقل سنويا

5,0005,000

لتنسيق مع السفارات عند زيارة أي وفد رسمي من البلدية، والتنسيق مع السفارات مراسلة سفراءنا في الدول المستقبلة
للتشبيك مع الجاليات والتجمعات

تحديث بيانات السفارات بشكل دوري
50,00025,00025,000تفاهم مع مدن عالمية/توقيع اتفاقيات توأمةتوامات مع مدن جديدة/ ثالث مذكرات تفاهم 

اجراء وقفة تقييم لعالقات البلدية الخارجيةتقرير عن العالقات الخارجية
اعداد استراتيجية العالقات الخارجيةصياغة استراتيجية العالقات الخارجية

تحديث نموذج اتفاقيات التوامة والصداقةنص اتفاقية توأمة محدثة
زيارات مشتركة للتشبيك3 40,00020,00020,000تعزير العالقة القائمة مع المنتديات والمنظمات عبر تنفيذ أنشطة وزيارات مشتركة 
تشبيك مؤسسات مدينة مع مؤسسات المدن التوأمةاجتماع بين المؤسسات2

خطتان للعمل مع المدن التي تربطنا بها 
عالقة توأمة أو تعاون

تعاون مع المدن التوام/صياغة خطط عمل مشتركة

زيارة مشترك مع المدن/اربعة نشاط 4  
التي تربطنا بها عالقات

تشكيل شبكة يورو رام اهلل

30,00030,000رفع اعالم المدن الصديقة في رام اهلل سارية وعلم للرفع مقابل بلدية رام اهلل18

80,00020,00060,000رام اهلل في المدينة-استضافة اجتماع لشبكة يورواجتماع واحد للشبكة
20,00010,00010,000(mncpمثال ) استقدام خبراء  

مراسلة وحث المدن التي تربطنا بها عالقة على إرسال متطوعين للعمل لدينا في الدوائر متطوعان مع المدن ذات العالقة
المختلفة

70,00070,000

340,000170,0000170,000مجموع النشاط الرئيسي

تطويرقدرات الدائرة

 سياسة لدائرة الصحة 20تم اعداد اعداد السياسات واجراءات العمل

والبيئة

تحقيق الشراكات

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لالهداف التنموية

 الممولة

 مشروع20تم توثيق بناء قاعدة بيانات

 50,000تم تجنيد اموال بقيمة تجنيد التمويل

دوالر
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بناء وتطوير العالقة عربيا مع المؤسسات  
والسفارات  والمدن

20,00010,00010,000المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية فعاليتان  للمشاركة في الشبكات العربية

استهداف مدينتين عربيتين لحثهم على 
توقيع اتفاقية التفاهم

بناء عالقات مع مدن عربية

50,00040,00010,000ترتيب زيارات استطالعية لتطوير العالقة
70,00050,000020,000مجموع النشاط الرئيسي

بناء ، تطوير وتعزيز العالقة محليا مع البلديات 
والمؤسسات والممثليات والمجتمع المحلي 

ووزارات السلطة

3,0003,000تنفيذ زيارات تبادلية مع البلديات لالضطالع على الخبراتثالث زيارات مع البلديات  لتطوير العالقة

التشبيك مع مؤسستين من مؤسسات مع 
نابلس والخليل الغرفة التجارية

2,0002,000عمل تبادالت مع مؤسسات في مناحي مختلفة

عقد اجتماع مع المراكز والمؤسسات 
الثقافية والمجتمعية

تعريف المؤسسات المحلية بعالقات التوأمة وسبل االستفادة في التشبيك من خاللها مع 
.مؤسسات دولية

11,0001,00010,000افتتاح زوايا جديدة في حديقة االمم عمل جديد لحديقة األمم2المشاركة في 

تطوير العالقات مع الممثليات من اجل بحث امكانية بناء عالقات جديدة او تقديم مشاريعممثلية لتطوير العالقة15زبارة 

حفل واحد مع السفارات والممثليات 
والمجتمع المحلي

3,0001,5001,500تنظيم حفل استقبال سنوي

3,0001,5001,500تنظيم حفل استقبال مع المانحين(60 )حفل استقبال للمانحنين
1,0001,000تنظيم لقاءات مفتوح  لقاء مفتوح سنويا2تنظيم
1,0001,000.دعوة سكان منطقتين الجتماع خاص بمنطقتهم لقاء مختص سنويا2تنظيم 

لقاء شهري بحضور رئيس البلدية واالدارة 
التنفيذية مع المواطنين

1,0001,000االعداد للقاء شهري بين البلدية رئاسة وادارة والمواطنين

 لقاء مع الرئاسة ورئاسة الوزراء، مع 2
.المجلس التشريعي، وزارة الحكم المحلي

(الرئاسة ، التشريعي، الحكومة)التشبيك مع الوزارات المختلفة 

انشاء مجلس استشاري للعالقات العامة من 
شخصيات اعتبارية

اعداد مسودة تناقش ماهية المجلس واالعضاءتشكيل مجلس استشاري

25,00012,000013,000المجموع الكلي للنشاط
435,000232,0000

كتابة ثالث مقاالت في مجلة هذه رام اهلل مقالة في مجلة هذه رام اهلل3 تعزيز التواصل واالتصال مع أبناء رام اهللتعزيز العالقة مع ابناء رام اهلل في المهجر

20,00010,00010,000استقبال وفد أبناء رام اهلل في اجتماعهم نصف السنويبرنامج زيارة لوفد أبناء رام اهلل
مشاركة رئيس البلدية بالمؤتمر السنوي لالتحاد االمريكي

متابعة حملة اترك أثرك
 في رام اهلل2014االعداد للمؤتمر السنوي العام لعام 

20,00010,00010,000المجموع الكلي
20,00010,0000

عالمية شاملةالترويج لمدينة وبلدية رام اهلل إعداد وتنفيذ خطة للترويج واإلعالمخطة للترويج واالعالمبناء استراتجية ترويجية وا 

إعداد وتوقيع مذكرات تفاهم مع الوسائل اإلعالمية اتفاقية مع وسيلة إعالمية2توقيع 
مجموع النشاط

عشرة اصدارات  بعدد خمسة االف نسخة انتاج مواد ترويجية واعالمية مختلفة
تقريبا لكل اصدار

20,00020,000انتاج هدايا متنوعة انواع هدايا5
 (3000)تقرير سنوي باللغة العربية

(1000)واالنجليزية
201250,00040,00010,000اعداد واصدار التقرير السنوي

5,0005,000اصدار كتيب العالقات الدوليةكتيب عدد واحد
5,0005,000تحديث فيلم ثالثي االبعاد1فيلم 

صدار الرزنامة السنوية  لعام 1رزنامة  201420,00020,000اعداد وا 
صدار كتيب الصوركتيب الصور 100,000100,000إعداد وا 

10,00010,000انتاج فيلم عن المشاريع الموجودةفيلم واحد
20,000انتاج فيلم عن الطريق الدائريفيلم واحد عن الطريق الدائري

صدار فيلم المدينةفيلم واحد 28,00028,000انتاج وا 
صدار سبوتات مختصة سبوتات4 30,0005,00025,000إعداد وا 
5,0005,000إصدار النشرة اإلخبارية اإللكترونية نشرات6
30,00010,00020,000اصدار الرسالة االخباريةاعداد3

303,000148,0000175,000مجموع النشاط
عالمية40تنظيم حمالت إعالمية وترويجية طالق الحمالت الترويجية واإلعالمية حملة ترويجية وا  40,00030,00010,000اإلعداد وا 

 مرات 3 لوحة ترويجية 13استخدام 
سنويا للترويج للبلدية

30,00030,000اعداد خطة وتصميم للرسائل التوعوية والترويجية

مجموع الهدف التنموي االول

مجموع الهدف التنموي الثاني
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 اعداد من مجلة الحكم 3المشاركة في 
المحلي

المشاركة في مجلة الحكم المحلي

 فعاليات استقبال وفود  وفعاليات 10
مختلفة

5,0005,000االعداد لحمالت واستقبال الوفود

لقاء على الهواء مباشرة لمدة ساعة على 
(لقاء12 )االذاعة بشكل شهري 

8,0004,0004,000استضافة مسؤول من البلدية على الهواء

لقاءات عن قرارات المجلس اسبوعية لقاءات مع اإلعالم5تنظيم 
50,00050,000تركيب لوحات الكترونية لالعالن والترويج في المدينة لوحات الكترونية2

133,00069,000064,000المجموع الكلي
436,000217,0000

تطوير العالقة مع وزارة السياحة والفعاليات تنمية رام اهلل اقتصاديا وسياحيا
(محليا وعالميا)السياحية ذات العالقة 

500500اإلعداد لخطة المسار السياحي مع وزارة السياحة والمرافق السياحية واللجنة االستشارية خطة واحدة  لمسار سياحي

اجتماع واحد على االقل مع الفعاليات 
السياحية

االعداد لالجتماع بخصوص االطالع على الواقع السياحي ومقترحات وتعاون مشترك

10,00010,000االعداد واصدار البرشورtop ten tourist sites بروشور 
 استقبال خبير سياحي واالعداد لورشة عمل معه للعالقات العامة واالعداد لذلك مع  خبير سياحي دولي او محلي على االقل

او مع بلدية الناصرة (..مثل بوردو او تولوز)مدينة توأمة او مذكرة تعاون
35,00010,00025,000

 اجتماع  مع اللجنة االستشارية 2عقد 
 على 2لمركز رام اهلل للمعلومات السياحية 

االقل

500500عقد اجتماعات تشاورية مع اللجنة االستشارية

10,00010,000تدريب أدالء سياحيين مع وزارة السياحة إدالء سياحيين5
56,00011,000045,000المجموع الكلي

5,0005,000تنظيم الرحالت مع المدارس رحالت مدرسية للمسار السياحي5 تشغيل مركز رام اهلل للمعلومات السياحية
  (في الداخل الفلسطيني )حملة ترويجية

للمركز عدد واحد على االقل
20,00020,000اعداد الحملة والمواد الالزمة لها ونشرها لنرويج مدينة رام اهلل

15,00015,000إصدار رزنامة الفعاليات الشهرية بالمدينة رزنامة شهرية للمركز
15,00015,000اإلعداد لرزنامة الفعاليات السنوية بالمدينة2013 رزنامة سنوية للفعاليات السياحية 

7,0007,000(تصمي واضاءة وو)إعداد تصميم وتركيب الخارطة السياحية  خارطة سياحية في المدينة2 
20,00010,00010,000اعداد التصميم الالزم وتركيب اللوحات في المدينة لوحات ارشادية وسياحية في المدينة10 

رفد المركز باصدارات ومنشورات مؤسسات ذات العالقة مؤسسات5
7,0007,000الب توب+ تركيب باب زجاجي خارجي لمركز المعلومات السياحي

 ستاند لعرض البطاقات البريدية 2شراء 
والميداليات

5,0005,000..اعداد التصميم وانشاء الستاند او شراء استاندات لعرض البوستكاردز والميداليات وغيرها

160,000160,000تأهيل وتجهيز مبنى اضافي في مكان اخر كمركز معلومات سياحيةمبنى واحد في البلدة القديمة
254,00030,000224,000المجموع الكلي

310,00041,0000

مشاركة واحدة لكل موظف على االقل في تنمية الموارد البشريةتطوير قدرات الدائرة

مجال االدارة العامة
10,0006,0004,000المشاركة في الدورات اإلدارية العامة

مشاركة موظفين على األقل في برامج 

محلية ودولية في العالقات العامة واالعالم

المشاركة في برامج  العالقات العامة واالعالم

التعلم عبر الممارسة مع مدن التوأمة مشاركات عبر مدن التوأمة3
10,000استقدام خبراءخبير عربي او اجنبي او محلي

0انشاء برامج محوسبة تخدم اعمال الدائرةبرنامج تغطية األنشطة والفعالياتتطوير البرامج المحوسبة
برنامج تجميع مواد رسالة بلدية رام اهلل 

اإلخبارية
برنامج للمركز السياحي

10,0006,000014,000المجموع الكلي
جراءات العمل سياسة خاصة باستقبال الوفود سياسة واحدة  واضحة ومعتمدةإعداد السياسات وا 

سياسة خاصة لوسائل اإلعالمسياسة واحدة  واضحة ومعتمدة
سياسة خاصة بالمتطوعينسياسة واحدة معتمدة

سياسة خاصة بالية العمل في الدائرةالية عمل معتمدة
المجموع الكلي

3,0003,000انتاج رزمة القطاع الخاص اصدار رزمة القطاع الخاص1تجنيد اموال
تقرير واضح يبين عدد المؤسسات 

وتصنيفهم واهتماماتهم
تحديث قاعدة البيانات الممولين محليا وعربيا ودوليا

تحضير أوراق مفاهيم لعدة مشاريع اوراق مفاهيم معتمدة10 
اعداد مقترحات مشاريع تمويلية مقترحات7 

90,00090,000توقيع اتفاقية لتجنيد تمويل مشاريع
تسويق المشاريع وتجنيد التمويل مليون دوالر2تحصيل 

مجموع الهدف التنموي الثالث

مجموع الهدف التنموي الرابع
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100,000100,000دعم مشاريع من مدن التوأمةمشروع2تنفيذ 
تجنيد اموال لمشروع الطريق الدائريكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لمركز رام اهلل الوطني للمعارضكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لمحطة تنقية الطيرةكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لمشروع الصرف الصحي لباطن الهواء السفليكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال للمنطقة الصناعيةكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لتأهيل مبنى بلدية رام اهللكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
المرحلة الثانية-تجنيد اموال لتأهيل مركز المدينة كتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لتأهيل البلدية القديمةكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
تجنيد اموال لبناء مجمع المنارةكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع
مجمع رام اهلل الترويحي- تجنيد اموال النشاء قاعات متعددة االغراضكتابة مقترح مشروع وتسويق المشروع

(كونسورتيوم)تشكيل جمعية لتجنيد التمويل هيئة واحدة معتمدة
193,00093,0000100,000المجموع الكلي

ايجاد الية الرسال الفاكسات عن طريق النتتوزيع دعوات+ فاكسات عن طريق النت تخفيض تكلفة التشغيل

وعقد لقاءات مفتوحة .عقد اجتماع مع وسائل االعالم لالستعالم منهم وقياس رضاهم اجتماع مع وسائل االعالمقياس رضى الفئات المستهدفة
ومتخصصة مع المواطنين

101,0001,000100,000

  لقائين مع المواطنين 
 لقاءات متخصصة3

قاعدة بيانات الشبكات العالمية، وقاعدة توثيق+ تطوير قاعدة البيانات 
بيانات الشركات المحلية ، قاعدة بيانات 

الممولين

جمع بيانات وتحديث البيانات الموجودة، وتحديد معلومات التواصل

ملف لتوثيق الصور وملف لتوثيق األخبار 
وملف لتوثيق مذكرات التفاهم

تصيف وتبويب فعاليات البلدية بالصور

101,0001,0000100,000المجموع الكلي
304,000100,00000

1,505,000600,0000

2013 االدارية الدائرة

الماديةالجهة الممولةالمبلغ

5,0005,000(توفير اصول ثابتة)/ شراء شاشة كبيرة لمتابعة برنامج الحركة
اعداد تقارير شهرية حول استهالك السوالر

وضع خطة واضحة لمتابعة الصيانة%10تقليل التكاليف الصيانة بواقع 

ووضع خطة صيانة وقائية 

40,00040,000شراء جك كهربائي هيدروليك للكراج

30,00030,000شراء كمبيوترات فحص لعطل السيارات

7,0007,000شراء ونش حمال
ووضع االسم/ دهان السيارات 

40,00040,000اعداد دليل اجراءات الحركة

122,0005,00000117,000مجموع النشاط الرئيسي
 6) متر  وشبك جاهز 30بركس بمساحة 

(متر

20,00020,000(توفير اصول ثابتة) (بركس)تطوير موقع المستودعات المركزية 

مزليك110,000110,000(توفير اصول ثابتة)(مزليك)شراء  معدات 

40,00040,000اعداد نظام ادارة المستودعات
تصنيف المواد حسب النظام

تطوير البرنامج المحوسب الدارة المستودعات

ضمان اجراء جرد مفاجىء ودوري

تنفيذ اجراءات المستودعات وفق النظام المعتمد

170,00040,000130,000مجموع النشاط الرئيسي
30,00030,000اعداد واعتماد النظام

30,00030,000بناء برنامج محوسب لالرشيف
اعادة تنظيم الملفات

60,00060,0000مجموع النشاط الرئيسي

مطبخ مؤهل وصحي خالل النصف االول 

من العام

40,00040,000تأهيل المطبخ

تطوير خدمة نظافة المرافق

تطوير آلية متابعة ماكنات التصوير والطباعة

40,000040,000مجموع النشاط الرئيسي
اصدار نظام وقوف املركبات

دراسة خيارات ادارة العدادات

80,00050,00030,000توفري التغذية الكهرابئية للعدادات%80ضمان عدم فصل التيار بنسبة 
45,00045,000تسهيل العمليات املالية

60,00020,00040,000معل خطة اعالمية
دراسة نظام آ خر للعدادات

120,000120,000تطوير نظام حامية للعدادات واملس تخدمني

305,00070,000235,000مجموع النشاط الرئيسي

697,000175,000522,000
OSSتوسيع مجال الخدمات المقدمة في 

OSSتقديم خدمات للمؤسسات الشريكة في 

مراجعة دليل الخدمات والفترة الزمنية للخدمة

مجموع الهدف التنموي الخامس

الكلي التنموية االهداف مجموع

تكلفة النشاط الفرعيالنشاطات الفرعيةالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية االهداف التنموية

نظام  ادارة مستودعات يدوي ومحوسب 

جاهز خالل النصف االول من العام

تدريب الكادر على النظام والبرنامج بواقع 

 ساعة30

2013/الموازنة 

االنمائية
الممولة

التطويرية

برنامج يدوي ومحوسب خالل النصف من تطوير ادارة  االرشيف

العام

تطوير الصيانة العامة

تشغيل وتطوير مشروع عدادات الدفع المسبق 

لمواقف السيارات

%60تخفيض تكاليف العدادات بنسبة 

تطوير ادارة الخدمات - 1

المساندة

%10تخفيض فاتورة السوالر تطوير ادارة الحركة والكراج

في مجال % 90رضى الموظفين بواقع 

توفير جميع احتياجات الدوائر من توزيع 

الرسائل وتوصيل الموظفين واحضار 

المواد

تطوير ادارة المستودعات

مجموع الهدف التنموي

تحسين مستوى رضا - 2

الجمهور

في % 90تركيز جميع الخدمات بنسبة OSSتطوير الخدمات المقدمة في 

مركز الخدمات

تقليص الفترة الزمنية النجاز المعاملة 

%40بنسبة 
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OSSاصدار تقارير شهرية ببيانات 

000مجموع النشاط الرئيسي
80,00080,000اجراء دراسة شاملة لكافة الخدمات

مبنى البلدية/ اجراء دراسة للمراجعين 

اعداد خطط معالجة نتائج الدراسة

80,000080,000مجموع النشاط الرئيسي
اشغال موقع خدمة جديد

اشغال صراف آلي جديد

اصدار تقارير بيانات شهري

تعديل دوام المركز لتقديم خدمات اكبر للمواطنين

تغذية مواقع بلدية رام هللا بالمؤسسات بالنشرات

توزيع بروشورات البلدية مع المؤسسات الخدماتية

مجموع النشاط الرئيسي

80,000080,000
اعتماد انظمة الموارد البشرية

الشروع في تطبيق االنظمة الجديدة

40004000(موظف على عقد لمدة شهرين)حوسبة جميع ملفات الموظفين القديم والجديد جميع ملفات الموظفين موثقة ومحوسبة

4,0004,0000مجموع النشاط الرئيسي
اعتماد التعديالت المقترحة على نظام التقيم

اعداد نظام الحوافز

6اجراء وقفة التقييم النصف سنوي في شهر 

12اجراء وقفة التقييم السنوي في شهر 

2000020,000بناء برنامج محوسب لتقييم االداء

20,000020,000مجموع النشاط الرئيسي
وجود خطة واضحة باالحتياجات التدريبية 

اعداد واعتماد دراسة االحتياجات التدريبيةمن جميع الدوائر واعتمادها

اعداد واعتماد خطة التدريب السنوية

50,000تنفيذ خطة التدريب
ً تأهيل المبنىتنفيذ برامج تبادل خبرات محلياً وعالميا

اعادة توزيع الوظائف حسب المؤهالت 

اعداد دراسة الحتياجات البلدية الوظيفيةوالحاجة
30,00030,000

201455,00027,00028,000تنظيم ورشة التخطيط السنوي لعام  موظف40ورشة سنوية بمشاركة 

135,000107,0000028,000مجموع النشاط الرئيسي

130,000130,000توفير الزي ومتابعة االلتزام به

5,0005,000 متابعة االلتزام بارتداء البطاقات

135,000135,0000مجموع النشاط الرئيسي

294,000246,00048,000

اعادة توزيع المكاتب في الدائرة

توفير لوحات لجميع المكاتب في المبنى

000مجموع النشاط الرئيسي
50,00050,000توفير اجهزة حاسوب جديدة

file logs 100,000100,000برنامج مراقبة للملفات والبرامج
150,000150,000تأهيل شبكة البلدية مع المرافق

replication system60,00060,000توفير نظام بديل

360,000110,00000250,000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد سياسة واضحة لالثاث

حصر االحتياجات المطلوبة

 توفير أثاث بالواصفات المعتمدة

مجموع النشاط الرئيسي

15,00015,000مشاركة العاملين في المناسبات االجتماعيةترابط اجتماعي

25,00025,000تنظيم حفل االفطار السنوي فعاليات في السنة4

10,00010,000تنظيم حفل العمال السنوي
5,0005,000تنظيم حفل التكريم السنوي

14,00014,000تنظيم نشاطات اجتماعية متفرقة

69,00069,0000مجموع النشاط الرئيسي

تعميم اخباريات البلدية على العاملين

تعميم ونشر المعلومات االجتماعيةالتواصل مع الموظفين اجتماعيا

000مجموع النشاط الرئيسي

429,000179,000250,000
 دورة لموظفي لقسم لموارد البشرية

دورة لموظفي قسم خدمات الجمهور

دورة  لموظفي قسم الحاسوب

دورة لموظفي قسم الحركة

دورة لموظفي قسم الخدمات الماسندة

برنامج الموارد البشرية- 2برنامج خدمات الجمهور                       - 1 برامج مطورة2بناء وتطوير البرامج المحوسبة للدائرة

سياسة التعامل مع الموظفين المعتقلين- 2سياسة السفر - 1توحيد السياسات واالجراءات المعمول بهااعداد السياسات واجراءات العمل

قاعدة بيانات لشركات اجهزة الحاسوب- 2قاعدة بيانات بمؤسسات التدريب - 1 قاعدة بيانات2بناء بناء قاعدة بيانات

تحقيق شراكة مع القطاع الخاص لتوفير المزليك للمستودعات

تحقيق شراكة مع القطاع الخاص لتوفير مظالت وحماية للعدادات

قياس رضى الموظفين- 2قياس رضى الجمهور عن مركز خدمات الجمهور - 1قياس رضى الفئات المستهدفة

جزء من + تمويل عدد من الدورات تجنيد التمويل

الدراسة

دراسة رضى المواطن- 3التدريب - 2 2014ورشة الخطة السنوية عام - 1

التصوير

(مياه، كهرباء، اتصاالت)ضبط استهالك 

الضيافة

1,500,000600,0000900,000

2013 والمجتمعية الثقافية الدائرة

المؤشرات
التطويريةالجهة الممولةالمبلغ الممولاالنمائية

تحسين مستوى رضا - 2

الجمهور

OSSتطوير الخدمات المقدمة في 

تقليص الفترة الزمنية النجاز المعاملة 

%40بنسبة 

تقليص شكاوي المواطنين الناتجة عن قياس رضى المواطنين

%80الدراسة بنسبة 

تجميع كافة الخدمات في مركز واحد  البلدة القديمةOSSتطوير ادارة مركز 

تسهيالً للمواطنين

توسيع مجال توزيع البروشورات التوعوية ترويج الخدمات عبر المؤسسات

للمواطنين

مجموع الهدف التنموي

نظام موارد بشرية موحد وواضح وموثقتطوير واعتماد نظام الموارد البشريةتنمية الموارد البشرية- 3

 تطوير نظام التقييم وضمان التطبيق الفعال  

والنزيه

% 80رضى الموظف من النتائج بنسبة 

%80ونسبة االعتراضات اقل  بنسبة 

تطوير قدرات العاملين

 موظف في دورات وورشات 40مشاركة 
50,000مختلفة محلياً وعالمياً

 من العاملين ملتزمين بالزي 200تطوير مواصفات المظهر العام للعاملين

والبطاقات

مجموع الهدف التنموي

 سهولة التعاون والتواصل ما بين موظفي اعادة توزيع مواقع العملتطوير بيئة العمل- 4

80الدائرة الواحدة بنسبة  %

 جهاز جديد15شراء توفير االجهزة والمعدات المطلوبة

10تحديث االثاث بنسبة توفير وصيانة االثاث بمواصفات مريحة %

تنظيم فعاليات اجتماعية

عالقات ممتازة بين الموظفين

تعميم ونشر المعلومات على العاملين 

مجموع الهدف التنموي

تكلفة النشاط الفرعي

 دورة لكل موظف في السنة محلياً 1تنمية الموارد البشريةتطوير قدرات الدائرة- 5

ومشاركة بعض الموظفين خارجياً ومن 

خالل عالقات التوأمة وخاصة في مجال 

خدمات الجمهور والموارد البشرية

 شراكة مع القطاع الخاص2تحقيق تحقيق الشراكات

%10تخفيض الموازنة التشغيلية بنسبة تخفيض تكلفة التشغيل

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لألهداف التنموية

النشاط الفرعي/ المشروع النشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنموية
2012/الموازنة 
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                   -10,00010,0000تكريم مبادرة فنيةمبادرة فنية  مكرمة
منح طالب، وين ع رام اهلل،  ) برامج 8

مخيم العمل الدولي، األرشيف، مجلس 
.(بلدي األطفال، تأهيل الكادر في الدائرة

بناء برامج تبادل ثقافي مع مدن التوأمة والتعاون

40,00010,000

0

30,000

 شراكات  مع مؤسسات ثقافية في مدينة 5
رام اهلل ومشروعين مع قرى المحافظة

بناء مشاريع مشتركة مع المؤسسات
10,00010,000

0
0

بناء مشاريع مشتركة مع قرى المحافظةمنحة إنتاجية واحدة
00

0
0

1 منحة إنتاجية عدد 
توفير منح إنتاجية لفناني المدينة حول مدينة رام اهلل

20,00020,000
0

0

80,00050,000030,000المجموع الفرعي
40,0006,000034,000تنظيم األمسيات الرمضانية السنوية آالف مشاهد3000 أمسيات رمضانية، 3

 آالف 3000أمسية مركزية لعيد الميالد، 
مشاهد

تنظيم فعاليات للفعاليات الوطنية
40,0006,000

0
34,000

40,00010,000030,000تنظيم حفل اضاءة شجرة عيد الميالد السنوي

120,00022,000098,000المجموع الفرعي
إستالم دراسة الحكم األردني، نشر دراسة 

الحكم االردني، عقد دراسة مرحلة اإلحتالل 
اإلسرائيلي جاهز وموقع

(انهاء الحكم األردني والبدء بمرحلة اإلحتالل اإلسرائيلي )استكمال مشروع الدراسة 

80,00080,000

0

0

كتاب رام اهلل في العهد العثماني منشور 
 نسخة1000وموزع 

نشر دراسة رام اهلل في العهد العثماني
20,00020,000

0
دراسة النتداب البريطاني مراجعة وجاهزة 

للنشر
مراجعة  دراسة اإلنتداب البريطاني

20,00020,00000

مراجعة  دراسة الحكم األردنيدراسة الحكم األردني مراجعة وجاهزة للنشر
20,00020,00000

 جوالت، نشر الكتيب الخاص 4 ورش، 6 
بمشروع التوعية بالمورث الثقافي في 

المدارس

نشر ودعم الدراسات واألبحاث الخاصة بمدينة رام اهلل

40,00030,000
0

10,000

20,00010,000010,000إطالق مشروع التوعية بالموروث الثقافي في المدارسثالث مدرسة مشاركة في المشروع

200,000180,000020,000المجموع الفرعي
52,00030,000022,000ادارة مشروع األرشيفعقد مع باحث رئيسي للمشروع
52,00030,000022,000تجميع مواد األرشيف2عقد مع باحثين ميدانيين عدد 

، 3 متخصصة، خزائن عدد 1سكانر عدد 

،1، طاعبة عدد 2كمبيوتر عدد 
70,00020,000050,000(توفير أصول ثابنة)تجهيزات مقر األرشيف 

10,00010,00000تجهيز قاعدة بياناتعقد مع شركة أنظمة كمبيوتر
10,00010,00000(توفير أصول ثابتة)شراء سيرفر خاص بالمشروع  خاص بالمشروع1 سيرفر عدد 

0000رفع المواد على الصفحة اإللكترونيةالحقا
194,000100,000094,000المجموع الفرعي

000اعداد واعتماد مفهوم المهرجان- 1 فرق فنية من رام اهلل وفلسطين7
0

40,00010,0000تنظيم الفعاليات الفنية- 2 دولة مشاركة في مهرجان التذوق12
30,000

فرقة أو فنان واحد على األقل من مدن 
التوأمة

1,0001,00000تنظيم مهرجان التذوق- 3

30,00010,000020,000تنظيم فعاليات عالمية مع مدن التوأمة- 4ورشة واحدة على األقل خالل المهرجان

معرض فني واحد على األقل خالل 
المهرجان

10,0005,00005,000تنظيم ورش ثقافية- 5

20,0005,000015,000تنظيم معارض- 6فنان أو فرقة واحدة من رام اهلل المهجر

المهجر/ تنظيم فعاليات فناني رام اهلل- 7فنان أو فرقة واحدة من فلسطين المهجر
30,00010,000

0
20,000

 فعاليات تستهدف كبار السن، المرضى، 3
ذوي االحتياجات الخاصة

العالم/ تنظيم فعاليات فناني فلسطين- 8
40,00010,000

0
30,000

10,0005,00005,000تنظيم فعاليات للفئات المهمشة- 9

181,00056,0000125,000المجموع الفرعي
775,000408,0000367,000

عتماد المفهوم مع الشركاء فرق فنية لألطفال على األقل8 0000اعداد وا 
10,000صندوق المعارف40,00030,000بناء البرنامج قراءات متخصصة لألطفال على األقل8

مجموع الهدف التنموي

االرتقاء بالبرامج واألنشطة - 1
الثقافية والفنية

تنظيم مشاريع فنية وثقافية

تنظيم الفعاليات للمناسبات الدينية والوطنية

توثيق الرواية التاريخية والثقافية لمدينة رام اهلل

بناء أرشيف مدينة رام اهلل التاريخي

سنويا" وين ع رام اهلل"تنظيم مهرجان 

تنظيم مهرجان نوار نيسان للطفل

تعزيز المشاركة المجتمعية- 2
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0000التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة آالف طفل من الحضور5
40,000030,00010,000المجموع الفرعي

0000إعتماد المفهوم فرق فنية لألطفال على األقل،8
20,000صندوق المعارف40,000020,000بناء البرنامج قراءات متخصصة لألطفال على األقل8

0000التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة آالف طفل من الحضور7000
40,000020,00020,000المجموع الفرعي

0000بناء قاعدة من المتطوعين تابعة لبلدية رام اهلل  متطوع على األقل300
6,0006,00000تنظيم أنشطة تطوعية شهرية نشاط شهري 12

6,0006,00000المجموع الفرعي

، إجتماع شهري 2إجتماع هيئة عامة عدد 
12عدد 

تنظيم إجتماعات المجلس والهيئة العامة- 1
5,000.00            -                    

5,000
صندوق المعارف

 شاريع 5حملة رئيسية واحدة على االقل، 
بلدية

مراجعة وتحديث النظام الداخلي للمجلس- 2
00

0

0

                   -0                    -                  -حضور  اجتماعات المجلس البلدي- 3اجتماع شهري واحد على األقل

                   -0اعداد خطة عمل تفصيلية- 4دستور محدث ومعتمد ومعمول به
صندوق المعارف20,000020,000تنظيم المشاريع واألنشطة- 4

25,000025,0000المجموع الفرعي

 شراكات مع مؤسسات ذات العالقة 3
 كشك خاص 50لمهرجان الزيتون، 

بمنتجات الزيت والزيتون، فرقة فنية واحدة 

تنظيم مهرجان الزيتون السنوي
20,0008,000

0
8,000

 شراكات مع بلديات ومؤسسات المجتمع 5
المحلي

تنظيم سوق الحرجة
120,0000

80,000
40,000مجموعة االتصاالت

140,0008,00080,00048,000المجموع الفرعي

0000تحديد واعتماد المشروعتصور معتمد

مذكرة تفاهم معتمدة مع غرفة تجارة 
وصناعة رام اهلل

0000توقيع مذكرة تفاهم مع الشركاء المحتملين

0000بناء خطة اعالمية للمهرجان فعاليات فنية ومجتمعية 10

80,0000080,000تنظيم الفعاليات الثقافية والمجتمعية المساندة

80,0000080,000المجموع الفرعي

                   -0                     -                  -تقديم التصور واعتمادهمشروع بنية تحتية واحد منجز
                   -0                    -0تسجيل المشاركين المحليين مشارك من الشتات الفلسطيني، و  20
                   -0                     -                  -تسجيل المشاركين الدوليين إجتماع 12 إجتماعات لجنة توجيهية، 6
30,000030,000          60,000.00تنظيم فعاليات المخيم والفعاليات المساندة زيارات ثقافية3 محاضرات ولقاءات، 6

60,00030,000030,000المجموع الفرعي

10,000050,000          460,000.00تنظيم ماراثون األطفال ماراثون األطفال الرابع

60,00010,000050,000المجموع الفرعي

 إتفاقيات مع المؤسسات المحلية على 6
األقل

                   -0                     -                  -توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤساات المحلية

           010,000.00            10,000.00          20,000.00(توفير اصول ثابتة)استكمال تأثيث المكتب مشروعين مركزيين للمقهى
10,00010,00000تنظيم حملة تعريفية بالمقهى لقاء  على األقل20

020,000            60,00040,000.00ادارة المقهى اليومية
90,00060,000030,000المجموع الفرعي

541,000114,000155,000268,000

7,0007,00000زيادة عدد المؤسسات التي تستخدم القصر2012زيادة نسبة اإليرادات عن عام  30%
0000مراجعة وتطوير سياسة ادارة قصر رام اهلل الثقافيصفحة إلكترونية مفعلة خاصة بالقصر

5,0005,00000إصدار تقرير سنوي عن فعاليات القصر نسخة من تقرير سنوي100
5,0005,00000إصدار نشرة فصلية عن فعاليات القصرنشرات إلكترونية 4

20,00020,00000توفير الصيانة العامة
20,00020,00000نشر كتيب تعريفي بمرافق الدائرة

تحديث اجهزة االضاءة الخاصة بقصر رام 
اهلل

300,0000
0

300,000

10,00010,00000بناء وتفعيل صفحة  الكترونية خاصة بالقصر
367,00067,0000300,000المجموع الفرعي

                   -0                     -                  -تطوير سياسة استخدام الحوش ورش تصوير فوتوغرافي6
           20,00010,000010,000.00تنظيم الورش الدورية أمسيات أدبية4 عروض أفالم، 4

           30,00010,000020,000.00تنظيم الفعاليات الفنية2معرض فني  عدد 
                   -10,00010,0000توفير الصيانة العامة

           90,000.00بلدية سان فرناندو212,86010,000112,860شراء أجهزة  وأثاث(توفير أصول ثابتة) 
                   -000عقد شراكات مع مؤسسات ذات عالقة

272,86040,000112,860120,000المجموع الفرعي

تنظيم مخيم رام اهلل الدولي

تنظيم ماراثونات

تفعيل مشروع مقاهي التواصل

تنظيم مهرجان نوار نيسان للطفل

تنظيم مشروع يال ع الحديقة

احياء العمل التطوعي في مدينة رام اهلل

دعم برامج مجلس بلدي األطفال

تنظيم مشاريع مجتمعية دورية

تنظيم مهرجان رام اهلل للتسوق

مجموع الهدف التنموي

تشغيل المرافق الثقافية - 3
والمجتمعية

تشغيل قصر رام اهلل الثقافي

تشغيل استوديوهات حوش دار قندح

تعزيز المشاركة المجتمعية- 2
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بوردات كرة السلة2ألعاب الجمباز شراء   ،
1200000(توفير أصول ثابتة)استكمال شراء التجهيزات الرياضية للمجمع 

0
120,000.00         

                   -000اعتماد سياسة ادارة مجمع رام هللا الترويحيكافتيريا داخل المجمع مفتوحة للجمهور
                   -000تقديم تصور الشغال طابق التسويةخطة معتمدة إلشغال طابق التسوية

                   -20,00020,0000توفير الصيانة العامة
140,00020,0000120,000المجموع الفرعي

0000استقبال أعياد ميالد األطفال عيد ميالد 180
0000تنظيم برنامج لتدريب الفرق الناشئة فرق تتدرب في  المبنى6

0000ترويج قاعة الورش ورشة من خارج البلدية24
10,00010,00000توفير الصيانة العامة

10,00010,00000المجموع الفرعي
0000إعادة تحديد األدوار في إدارة المتحف- 1مذكرة تفاهم رسمية  تحدد األدوار 

0000تنظيم الفعاليات الفنية- 2
0000المجموع الفرعي

         100,00000100,000.00تجديد المسرح الخارجي(توفير أصول ثاينة) مسرح واحد جديد
                   -000مراجعة وتطوير سياسة المسارح المتنقلةسياسة استخدامة معتمدة

100,00000100,000المجموع الفرعي
889,860137,000112,860640,000

0000إعتماد سياسات تشغيل المسرح البلديسياسات تشغيل معتمدة ومستخدمة
0000تنظيم حفل اإلفتتاححفل إفتتاح رسمي بمشاركة فرقة فنية

0000المجموع الفرعي
                   -000اعداد دراسة حول ماهية المشروعدراسة منجزة ومعتمدة

0000المجموع الفرعي
                   -20,00020,0000تقديم تصور المتحف تصور معتمد

                   -000اعتماد تصور المتحف
20,00020,00000المجموع الفرعي

                   -10,00010,0000اعداد دراسة حول ماهية المشروعدراسة منجزة
                   -000اعتماد الدراسةمفهوم معتمد

10,00010,00000المجموع الفرعي
                   -10,00010,0000اعداد دراسة حول ماهية المشروعدراسة منجزة
                   -000اعتماد الدراسةمفهوم معتمد

10,00010,00000المجموع الفرعي
                   -50,00050,0000استكمال الدراسة مع مؤسسة القطانمفهوم معتمد

                   -000اعتماد المفهومقطعة أرض مخصصة
                   -000تخصيص قطعة األرض من األموال الالزمة50%

                   -000إستكمال الشراكة مع بلدية نابولي ومدن التوأمة وغيرها  زيارات لمتاخف علوم لألطفال5
50,00050,00000المجموع الفرعي

90,00090,00000
                   -000إعتماد وتنفيذ سياسات التشغيل3سياسات تشغيل معتمدة ومستخدمة 

                   -صندوق المعارف60,000060000اعادة التصميم الداخلي للمكتبة
(توفير أصول ثابتة) مخططات هندسية للحديقة الخارجية                    -صندوق المعارف800,0000800000متابعة انجازالحديقة الخارجية 

(توفير أصول ثابتة)  كمبيوترات جديدة للرواد4                    -صندوق المعارف100,0000100000شراء الكتب 
 زيادة عن عدد الكتب التي تم 70%

2012شرائها في 

                   -صندوق المعارف30,000030,000تطوير الخدمات اإللكترونية للمكتبة(توفير أصول ثابتة) 
                   -صندوق المعارف100,0000100000تحدث االجهزة االلكترونية(توفير اصول ثابتة) 

                   -5,0005,0000توفير صيانة عامة
0صندوق المعارف400,0000400000تحديث األثاث والرفوف(توفير أصول ثابتة) 

1,495,0005,0001,490,0000المجموع الفرعي

 مكتبة أطفال تسقبل الجمهور في مجمع رام
            15,000.00          15,000.00توفير الكادر من المتطوعيناهلل الرياضي

0
-                   

 مكتبة أطفال تستقبل الجمهور في حديقة
األمم

                   -0              6,000.00            6,000.00(توفير اصول ثابتة)توفير تجهيزات المكتبة 

000(توفير أصول ثابتة)شراء كتب ومصادر 2000كتاب جديد عدد 
0000إعتماد آلية التشغيل متطوع مؤهل15

21,00021,00000المجموع الفرعي

0000اعداد دراسة حول ماهية المشروعدراسة منجزة
                   -000اعتماد الدراسةمفهوم معتمد

00(توفير أصول ثابنة)تحضيص قطعة ارض ارض مخصصة

                   -000بدء عملية تجنيد األموال

تشغيل المرافق الثقافية - 3
والمجتمعية

تشغيل مجمع رام اهلل الترويحي

تشغيل حديقة العائلة

حديقة البروة- تشغيل متحف محمود درويش 

تحديث المسرح الخارجي

مجموع الهدف التنموي

تطوير المرافق الثقافية - 4
والمجتمعية

إفتتاح  المسرح البلدي

بناء المسرح الخارجي لقصر رام اهلل الثقافي

تأسيس متحف ذاكرة رام اهلل

تأسيس المدينة الرياضية

تأسيس وتشغيل نادي كبار السن

تأسيس متحف العلوم لألطفال

مجموع الهدف التنموي

تعزيز دور المكتبات في - 5
الحياة الثقافية

تطوير مكتبة رام اهلل العامة

تأسيس وتفعيل مكتبات الحدائق

بناء مكتبة عامة جديدة
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0000المجموع الفرعي
15,000015,0000استكمال مشروع إحنا ع موعدنا قراءة قصة60

400,000050,000350,000(توفير اصول ثابتة)تحديث وتطوير البنية التحتية مكتبة جديدة في المبنى
50,000050,0000(توفير أصول ثابتة)شراء الكتب  كتاب جديد500
10,00005,0005,000تطوير أنشطة مكتبية أنشطة مكتبية10

475,0000120,000355,000المجموع الفرعي

0صندوق المعارف5,00005,000تنظيم الندوات الدورية  ندوات دورية9
5,000صندوق المعارف10,00005,000تأسيس وتفعيل نادي القراءة شخص15نادي للقراءة من 

0صندوق المعارف5,00005,000تأسيس وتفعيل نادي أصدقاء المكتبة شخص50نادي أصدقاء المكتبة من 

20,000015,0005,000المجموع الفرعي

2,011,00026,0001,625,000360,000

مشاركة واحدة لكل موظف على االقل في 

مجال االدارة العامة
20,0005,000015,000المشاركة في الدورات اإلدارية العامة

مشاركة موظفين على األقل في برامج 

محلية ودولية في االدارة الثقافية 

والمجتمعية

المشاركة في برامج اإلدارة الثقافية
20,00010,000010,000

20,0000020,000التعلم عبر الممارسة مع مدن التوأمة مشاركات عبر مدن التوأمة3

60,00015,000045,000
                   -10,00010,0000تطوير برامج حجوزات مرافق(توفير أصول ثابتة) برنامج إلكتروني من خالل صفحة البلدية
                   -000تطوير برنامج األجندة االلكترونية مؤسسة على األقل40أجندة بمشاركة  

           10,000010,000.00تطوير برامج محوسبة مساندة للمشاريع(توفير أصول ثابتة)  برامج جديدة3
20,00010,000010,000المجموع الفرعي

 سياسة واحدة معتمدة ومستخدمة لكل مرفق
                    -                  -سياسة استخدام دوائر البلدية لمرافق الداثرةمن قبل دوائر البلدية

0
-                   

 سياسة واحدة معتمدة ومستخدمة لكل 
                    -                  -سياسة استخدام موظفي البلدية لمرافق الدائرةمرفق من قبل موظفي بلدية رام اهلل

0
-                   

القصر، المكتبة، ) سياسات رسوم معتمدة 3
                    -                  -سياسة تحصيل رسوم استخدام المرافق(المجمع

0
-                   

 سياسة معتمدة لدعم المؤسسات والمبادرات
                    -                  -سياسة دعم المؤسسات الثقافية والمجتمعيةالثقافية والمجتمعية

0
-                   

                   -0                     -                  -سياسات دعم المبادارت الثقافية والمجتمعية
0000المجموع الفرعي

 ملفات 6 ملفات فوتوغرافية للمشاريع و 10
00بناء قاعدة بيانات فوتوغرافيةللمرافق

0
0

عالمية و 10  6 ملفات للمشاريع إعالنية وا 
00بناء قاعدة بياناتإعالمية وإعالنيةملفات للمرافق

0
-                   

وين ع رام اهلل، نوار ) افالم 3
00اختيار مشاريع لتوثيق فيديو(نيسان، مخيم العمل

0
-                   

0000المجموع الفرعي
00000المتابعة مع الممولين ومدن التوأمة رعايات على االقل لمشاريع الدائرة8
00000كتابة كافة عروض المشاريع مفاهيم مرافق6 عروض مشاريع و10
 من االموال الالزمة لمشروعي بنية 50%
تحتية

0
0

0
00

00000المجموع الفرعي  مجموع الهدف التنموي

تعزيز الال مركزية

تعزيز المسائلة والمحاسبة
0

0

000عقد الشراكات بحسب المشاريع شراكة لكل مشروع على األقل2
0000المجموع الفرعي

 لقصر رام 2012 كلفة اقل عن عام 20%
اهلل الثقافي

تخفيض كلفة تشغيل قصر رام اهلل الثقافي
00

0-                   
 كلفة اقل من المتوقع في الخطة 20%

 لمجمع رام اهلل 2013التشغيلية لعام 
الترويحي

تخفيض كلفة تشغيل مجمع رام اهلل الترويحي
00

0-                   
0000المجموع الفرعي

استبيان واحد على االقل للفئات المستفيدة  
ولقاء واحد على االقل مع المؤسسات 

قياس رضا الفئات المستهدفة والمستفيدة للمشاريع( مشاريع7)الشريكة 
00

0
0

قصر رام )استبيان لكل جهة منظمة لفعالية 

قياس رضا الفئات المستهدفة والمستفيدة من المرافق(هللا الثقافي ومجمع رام هللا الترويحي

0
0

0
0

0000المجموع الفرعي

80,00025,000055,000

تعزيز دور المكتبات في - 5
الحياة الثقافية

بناء مكتبة عامة جديدة

مبنى المحكمة العثمانية- تطوير مكتبة األطفال 

تفعيل برامج للمكتبة

مجموع الهدف التنموي

تطوير قدرات دائرة - 6
الشؤون الثقافية والمجتمعية

تنمية الموارد البشرية

تطوير البرامج المحوسبة

جراءات العمل إعداد السياسات وا 

تطوير قاعدة البيانات

تجنيد األموال

تحقيق الشراكات

تخفيض تكلفة التشغيل

قياس رضا الفئات المستهدفة
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4,386,860800,0001,892,8601,690,000المجموع النهائي

2013 المالية الدائرة

الجهة الممولةالمبلغ
35,00035,000ترويج الخصومات  التشجيعيه%10زيادة االيرادات بواقع 

20,00020,000تحديث بيانات المكلفين%30زيادة دقة البيانات بواقع 

 مطالبة مالية موزعة على 10000 

المكلفين

تطوير وسائل ايصال الفواتير للمكلفين
10,00010,000

 مكلف بالمستحقات 3000معرفة 

المالية عليهم

اجراء االتصال التلفوني مع المكلفين

تحصيل الديون المتراكمه للسوابق من الديون السابقة محصلة10%

التسديد عبر بنكين بشكل الي 

للمطالبات المالية

توفير خدمت التسديد االلكتروني عبر البنوك

تسوية ملف االماناتخمسة مليون شيكل حلولت لرسوم

تفعيل استيفاء عوائد االيجاراتااليجارات محصله

فرض غرامات على المتخلفين عن التسديدغرامات عدم التسديد

تطبيق االجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التسديد%10ازدياد االيرادات بواقع 

65,00065,000000

40,00040,000اعداد دراسة للمشاريع المدرة للدخل

50,00050,000اعداد دراسات جدوى اقتصادية

90,00000090,000

40,00040,000 اعداد دراسة حول ضريبة االمالك على الصعيد العربيدراسة معدة للمشروع

استثناف مشروع نقل ضريبة االمالك للبلديةنقل ضريبة االمالك

 10رسوم محصلة للحرف  عدد 

والتي تم ايقافها
التفاهم حول اعادة جباية رسوم رخص المهن التي تم ايقافها من وزارة المالية

. في البلديةOSSتطوير خدمات االمالك والمهن عبر دوام موظف من االمالك

تغعيل عملية تحويل المستحقات  من وزارة المالية بشكل شهري12كتب مرسلة عدد 

40,00000040,000

120,000120,000(مجمع المنارة)نقل المستاجرين لغايات البناء الجديد مبنى بدون مستأجرين

تحديث قاعدة بيانات المالك البلدية المؤجرةقاعدة بيانات محدثة

تسديد فوائد القرضدفعات الربع سنوية مسددة

اجراءات قانونية متخذة بحق 

االمالك المشغلة بدون سند قانوني

تصويب االوضاع القانونية لبعض االمالك

20,00020,000متابعة الصيانة الدورية المالك البلدية الموجرهصيانة االمالك

توفير خدمه تحصيل ضريبة االمالك بالبلديةبداء الجباية بالبلدية

اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين من المستأجرين ملفات محولة الى المحكمة5 

140,000140,000000

335,000205,00000130,000

40,00040,000دراسة احتساب تكلفة خدمة النفايات

40,00040,000دراسة احتساب تكلفة خدمة صيانة المجاري

اعداد دراسة جدوى لتحويل جباية صيانة المجاري من خالل فاتورة مصلحة 

المياه
10,00010,000

20,00020,000.دراسة احتساب تكلفة رسوم استخدام قصر رام هللا الثقافي

110,000000110,000

اجراء دراسة مقارنة مع التعرفة القائمة

اجراء مقارنة الدراسة مع التعرفة في البلديات االخرى

اعداد تعرفة جديدة للرسوم  بناء على المقارنات

اعتماد التعرفة الجديدة من المجلس البلدي

مصادقة الحكم المحلي على التعرفة

.تطبيق التعرفة الجديدة للرسوم

00000

20,00020,000اعداد دراسة لمجاالت تخفيض تكلفة التشغيل

20,00020,000.اعداد وتنفيذ خطة تخفيض تكلفة التشغيل بناء على الدراسة المعدة

.اجراء مقارنات ما بين ادارة التشغيل داخليا وخارجيا

اجراء مقارنة الرواتب مع االيرادات

40,00000040,000

4,0004,000(بار كود  )العمل على ترقيم االصول الثابتة شراء اصل 

تحديث وتسجيل االصول الثابتة

استبدال  االصول التي ال تعمل بشكل كفؤ

اجراء عملية الجرد السنوي

4,0000004,000

154,000000154,000

.اعداد برنامج العداد وادارة الموازنة السنوية واصدار التقارير بشكل الي

اعداد تقرير شهري عن سير عمل الموازنات

اعداد تقرير شهري عن بنود االيرادات

اعداد  تقرير شهري عن بنود المصروفات التشغيلية

اعداد تقرير شهري عن بنود المصروفات االنمائية

اعداد تقرير شهري عن االنحرافات بالموازنة

تكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروع المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنموية
2013 الموازنة 

االنمائية
الممولة

التطويرية

 تطوير الموارد المالية

تعزيز وسائل الجباية

1-1مجموع النشاط الرئيسي 

 مشاريع مدرة للدخلتنويع المصادر المالية

2-1مجموع النشاط الرئيسي 

تطوير إدارة ضريبة االمالك ورخص 

المهن

3-1مجموع النشاط الرئيسي 

تطوير إدارة أمالك البلدية

4-1مجموع النشاط الرئيسي 
مجموع الهدف التنموي االول

خفض تكلفة التشغيل

 دراسات معدة3 احتساب تكلفة الخدمات

1-2مجموع النشاط الرئيسي 

إعادة تعرفة الرسوم
رسوم الخدمات الثالث معدلة 

(قصر الثقافة+ مجاري+نفايات)

2-2مجموع النشاط الرئيسي 

إعداد والشروع في خطة تخفيض تكلفة 

التشغيل
 دراسات معدة3 

3-2مجموع النشاط الرئيسي 

تطوير ادارة االصول الثابتة
اصول ثابتة مرقمة ومسجلة وعملية 

الجرد السنوي

4-2مجموع النشاط الرئيسي 
مجموع الهدف التنموي الثاني

 تطوير التخطيط المالي وادارة 

الموازنه

تقارير شهرية مصدرة للمجلستطوير ادارة الموازنة
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00000

دورات متخصصة
المشاركة في دورات متخصصة وبيان سبل تطبيق المالئم منها في البلدية

20,00020,000

50,00050,000اعداد دراسة تطوير اجراءات العمل والنظام الماليخطة اجراءات عمل

وورشات عمل
.تطوير آالية حصول مدراء الدوائر على التقارير المالية بشكل مباشر وآلي

70,00000070,000

40,00040,000اعداد دراسة لتحليل البيانات الماليةدراسة معدة للمشروع

اعداد تقارير وخطط مالية الدارة الموازنةخطط مالية معدة

40,00040,000تدقيق البيانات المالية ونشرهااصدار الميزانية

80,00040,0000040,000

150,00040,0000110,000

دراسة معدة
اعداد دراسة القانون الحالي ومقارنته بالقانون المعدل االردني وبما يتوافق 

مع حاجات العمل
40,00040,000

.عقد اجتماعات مع اتحاد البلديات والمؤسسات ذات العالقة

اعداد حملة لتشكيل جماعات ضغط لتعديل القانون

50,00000050,000

تحديد شروط خاصة لحرفة الفنادق

تحديد شروط خاصة لحرفة المطاعم والمقاهي السياحية

تحديد شروط خاصة لحرفة قاعات االفراح

تحديد شروط خاصة لحرفة مكاتب التاكسيات

تحديد شروط خاصة لحرفة ساحات مواقف السيارات الخاصة

تحديد شروط خاصة لحرفة مدارس تعليم السياقة

تحديد شروط خاصة لحرفة البنوك والشركات الصناعية

00000

ارشفة ملفات الحرف والصناعات بشكل ألي

ادخال البيانات على البرنامج المحوسب

15,00015,000000

تفتيش على اليافطات المخالفه

حملة ازالة اليافطات المخالفة في الطوابق العلوية لعمارات مركز المدينة

توثيق وتصوير اليافطات

ارشفة اليافطات بشكل الي

توحيد لون ابواب المحال التجارية

00000

تفتيش على المحالت المخالفه

اصدار مخالفات للمحالت المخالفة لشروط الترخيص

اتخاذ االجراء القانوني بحق المخالفين

تنفيذ احكام قرارات المحاكم للمحالت المخالفة

5,0005,000000

70,00020,000050,000

ترويج الخصومات  التشجيعيه%10زيادة االيرادات بواقع 

تحديث بيانات المكلفين%30زيادة دقة البيانات بواقع 

 مطالبة مالية موزعة على 10000 

المكلفين

تطوير وسائل ايصال الفواتير للمكلفين

 مكلف بالمستحقات 3000معرفة 

المالية عليهم

اجراء االتصال التلفوني مع المكلفين

تحصيل الديون المتراكمه للسوابق من الديون السابقة محصلة10%

التسديد عبر بنكين بشكل الي 

للمطالبات المالية

توفير خدمت التسديد االلكتروني عبر البنوك

فرض غرامات على المتخلفين عن التسديدغرامات عدم التسديد

تطبيق االجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التسديد%10ازدياد االيرادات بواقع 

القانون تعديل على العمل
عقد اجتماع معوزارة المالية واتحاد البلديات ودائرة االمالك لدراسة امكانية اجتماع منعقد

تعديل قانون المعارف

عطاء الصيانة السنويمدارس مؤهلة

شراء االراضي لبناء المدارسارض مسجلة للمدرسة

تمويل إنشاء مدارس جديدةمدرسة منشأة واحدة

تمويل إنشاء مالعب رياضيةملعب وحديقة واحدة جديدة

دعم وتنفيذ نشاطات مجلس بلدي االطفال

دعم نشاطات المخيم البيئي للمدارس

دعم خطة التوعية البيئية للمدارس

دعم نشاطات المكتبة

100000-5مجموع النشاط الرئيسي 

0000

تنمية الموارد البشرية

دورتين تدريبين

تدريب موظف الموازنة والتخطيط العداد تقارير تسهل عمل الدوائر المختلفة
10,00010,000

تنفيذ تدريب موظفي الجباية والتحصيل بهدف زيادة االيرادات

تحقيق الشراكات

العمل على تحقيق شراكة مع القطاع الخاص والبنوك بهدف زيادة االيرادات

25,00025,000(توفير اجهزة كمبيوتر)تحديث بيانات المكلفين توفير اجهزة للعملبناء قاعدة بيانات

50,00050,000اعداد وتنفيذ برنامج االماناتبرنامح االماناتبناء وتطوير البرامج المحوسبة

اعداد وتنفيذ برنامج الموازنة

سياسة جباية الرسوم بداية العاماجراء خمس سياسات اعداد السياسات واجراءات العمل

سياسة تنفيذ الدورة المحاسبة الداخلية

سياسة دفعات المقاولين والموردين

سياسة اجراء الجرد السنوي للموجودات

ضبط المصروفات لتشغيلية للدائرة الماليةتخفيض تكلفة التشغيل

مدى رضى المراجعين للدائرة للماليةاستبيانقياس رضى الفئات المستهدفة

تجنيد اموال اعداد دراسة المشاريع المدرة للدخلاعداد دراساتتجنيد االموال

 تطوير التخطيط المالي وادارة 

الموازنه

1-3مجموع النشاط الرئيسي 

تطوير اليات التخطيط المالي

2-3مجموع النشاط الرئيسي 

تحليل البيانات المالية

3-3مجموع النشاط الرئيسي 
مجموع الهدف التنموي الثالث

تطوير وتنظيم الحرف والصناعات

المساهمة في تنظيم حملة ضغط بهدف 

 مؤسسة من خالل 100مراسلة تحديث قانون الحرف والصناعات

حملة اعالمية شاملة

مراجعة وتطوير االجراءات الداخلية 

للحرف والصناعات
اجراءات العمل معدة

2-4مجموع النشاط الرئيسي 

حوسبة جميع ملفات الحرف والصناعات

1-4مجموع النشاط الرئيسي 

3-4مجموع النشاط الرئيسي 

10,00010,000

 ملف حرف  محوسب 10000 

على الكمبيوتر
15,00015,000

تنظيم اليافطات التجارية
 يافطة مسجلة وموثفة واجراء 700

توحيد لون ابواب المحالت

5-4مجموع النشاط الرئيسي 

4-4مجموع النشاط الرئيسي 

5,0005,000 منشأة تجارية جديدة مرخصة200 إجراء حمالت لترخيص الحرف والمنشآت

مجموع الهدف التنموي الرابع

تطوير مجاالت دعم االنشطة غبر 

إدارة المعارف

الجباية تعزيز

المعارف المالك  التحتية البنية تطوير

 مدعومة انشطةالمعارف دعم مجاالت تطوير

مجموع الهدف التنموي  الخماس

تطوير قدرات الدائرة
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تجنيد اموال اعداد دراسة مالئمة مرافق البلدية لذوي االحتياجات

تجنيد اموال اعداد دراسة تخفيض نكلفة التشغيل

تجنيد اموال اعداد دراسة تحديث قانون الحرف والصناعات

185,00035,0000050,000-6مجموع النشاط الرئيسي 

85,00035,000050,000

794,000300,00000494,000

2013 االلكترونية البلدية وحدة

الجهة الممولةالمبلغ
اعداد هيكلية ادارة مشروع البلدية االلكترونية

432,000144,000288,000GIZتأسيس وحدة مشروع البلدية اإللكترونية
انتظام اجتماعات اللجنة التوجيهية

اعتماد المعايير والبنية التحتية للتطبيقات

432,000144,000288,000مجموع النشاط الرئيسي
24,00024,000GIZإعداد السياسات الخاصة بالبلدية اإللكترونية وتطبيقها

8,0008,000GIZدراسة سياسات البلدية ذات الصلة وتعديلها وفق احتياجات عمل البلدية اإللكترونية
30,00030,000GIZتدريب الكادر

62,000062,000مجموع النشاط الرئيسي
40,00040,000GIZتوفير مغذي للطاقة الكهربائية

وضع خطة امنية للمستخدم النهائي

وضع خطة أمنية ألجهزة الخادم وتوثيق خطة امن الشبكة

170,000170,000تعزيز أمن غرفة الخوادم

210,00040,000170,000مجموع النشاط الرئيسي
100,000100,000GIZ(VMWARE)تطوير وتوظيف أجهزة الخادم إلى في أم وير 

الحوسبة السحابية الخاصة / تطوير وتوظيف استعادة البيانات عند وقوع حوادث 

Private Cloud
100,000100,000GIZ

40,00040,000 وبرامج الحماية األخرىFirewallتعزيز اإلجراءات المتعلقة بالجدران النارية 
SAN Storage10,00010,000زيادة سعة تخزين نظام 

 Other)تطوير وتوظيف تحديثات حفظ األمن والتدقيق واألرشفة والشبكة 

Equipment: Switches / Hubs)
40,00040,000

290,00080,000200,00010,000مجموع النشاط الرئيسي
تحليل فني لالفكار المستدرجة من الشركات المختلفةعقد مع شركة لتنفيذ المشروع

استدراج عروض اسعار وارساء العطاء

40,00040,000البدء بالترويج اإلعالمي للخدمة

40,00040,000مجموع النشاط الرئيسي
PORTAL100,000100,000تحسين بوابة الموقع االلكتروني 

تحديث دليل الخدمات لنشره على الموقع االلكتروني

40,00040,000إطالق البوابة االلكترونية للخدمات

140,000140,000مجموع النشاط الرئيسي

1,174,000224,000590,000360,000

GIS140,00040,000100,000استكمال وتطوير برامج الـ
49,00049,000تطوير برامج داعمة للعمل

تحديث المخطط الهيكلي%100بيانات جغرافية ووصفية دقيقة 

نظام المالحة البرية متاح على صفحة 

القسم إلستخدام المواطنين والزوار

 على صفحة القسم اإللكترونيةNavigation Systemنشر نظام 

12,00012,000تطوير وتحديث البنية االساسية للقسم
 خاصة يالدوائر وتحليلهاGISتحديث وبناء طبقات 

Intranet + Internetتحديث وبناء ونشر طبقات المعلومات الجغرافية 

201,000101,000100,000مجموع النشاط الرئيسي
24,00024,000(عمل مكتبي)المسح الشامل + المالية + ربط معلومات التخمين 

64,00064,000فحص البيانات المتضاربة ميدانيا

4,0004,000تحديث البيانات في قاعدة بيانات البلدية

92,00092,000مجموع النشاط الرئيسي

30,00030,000استكمال تسمية الشوارع وصيانة اللوحات المركبة
13,00013,000استكمال ترقيم أبنية البلدة القديمة وترقيم األبنية الجديدة

20,00020,000تسمية الشوارع وترقيم المباني في المناطق الجديدة
20,00020,000ترقيم داخلي للمساكن والمنشآت

83,00083,000مجموع النشاط الرئيسي

376,000276,000100,000

FLEX30,00030,000 دورات لموظفّي نظم المعلومات الجغرافية في مجال برمجة 
5,0005,000GIZدورة لموظف الصيانة اإللكترونية في األمن المعلوماتي

5,0005,000GIZدورة  لموظف البرمجة في برمجيات نظمة المعلومات الجغرافية
10,00010,000دورة لموظف اإلحصاء في اإلدارة

50,00010,00040,000مجموع النشاط الرئيسي
برنامج متصفح خرائط المدينة

الخارطة السياحية

تطبيق اإلبالغ عن مشكلة

مجموع النشاط الرئيسي
سياسة التسمية والترقيم

سياسة معالم الخارطة السياحية

سياسة تعديل المخطط الهيكلي

سياسة تحديث بيانات المكلفين

سياسة التعديل البرمجي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموعة سياسات تنظم تطبيق البلدية اقرار العوامل المساعدة

اإللكترونية                                    

                                  دورتين 

فنيتين للكادر

تطوير قدرات الدائرة

مجموع الهدف التنموي السادس

2013للدائرة المالية -  بلدية - مجموع الموازنة االنمائية 

النشاطات الفرعيةالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية االهداف التنموية

 خدمة معلنة على صفحة البلدية 25توفير خدمات معلوماتية وتفاعلية اساسية

اإللكترونية

أعداد وتطوير البتية التحتية

تكلفة النشاط الفرعي

2013موازنة 

نما
اال ية

الممولةئ
طو

الت
ية
ير

هيكلية معتمدة لمشروع البلدية اإللكترونية  اعادة التنظيم الهيكلي

                                                

                 إجتماعين في السنة لللجنة 

التوجيهية

مجموع الهدف التنموي

تطوير نظم المعلومات  (2

GISالجغرافية الـ

 برامج تمكن موظفي الدوائر من تعديل GIS3تطوير نظم المعلومات الجغرافية الـ

بياناتها الجغرافية داخليا

تطبيقين جديدين لخدمة موظفي دوائر 

البلدية

تحقيق البلدية  (1

االلكترونية

التخطيط لمواجهة العوائق والتصدي للتهديدات 

االمنية

كامل العوائق والتهديدات االمنية تحت 

السيطرة بطريقة مهنية وفعالة وال يوجد 

أي خرق أمني

اإلنتقال إلى مرحلة التفاعلية في تقديم 

الخدمات اإللكترونية

مشروع المدينة الذكية

ونسبة % 90دقة البيانات ال تقل عن مشروع تحديث بيانات المكلفين

%80إعتراض المواطنين أقل بـ 

عنوان واحد دقيق ومفصل لكل مشروع التسمية والترقيم

منشأة/مسكن

مجموع الهدف التنموي

دورات لخمس موظفين خالل السنةتنمية الموارد البشريةتطوير قدرات الوحدة (3

 NETتطوير تطبيقات الوحدة التفاعلية من لغة 

FLEXإلى لغة 

 برامج مطورة3

اعداد السياسات الخاصة بعمل الوحدة داخليا 

وبالتعامل مع دوائر البلدية والمواطنين

 سياسات معمول بها5
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قسم األبنية والتراخيص- بناء قاعدة بيانات لملفات األبنية

قسم تجميل المدينة- بناء قاعدة بيانات إلنارات زينة المدينة

وحدة العالقات العامة- بناء قاعدة بيانات لمدن التوأمة

مجموع النشاط الرئيسي
مشروع البلدية اإللكترونية

مشروع المدينة الذكية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

مجموع النشاط الرئيسي
 فيما يتعلق بمشروع البلدية اإللكترونيةGIZالشراكة مع المؤسسة األلمانية للدعم الفني 

الشراكة مع صندوق تطوير البلديات  فيما يتعلق بمشروع البلدية اإللكترونية

استقطاب شركاء آخرون لدعم مشروع البلدية اإللكترونية

مجموع النشاط الرئيسي
201440,00040,000دعم صيانة برامج نظم المعلومات الجغرافية لعام 

60,00060,000دعم لتحديث األجهزة الداخلية
80,00080,000دعم لتطوير برمجيات الدوائر األخرى

180,000180,000مجموع النشاط الرئيسي
40,00040,000قياس رضى المواطنين عن خدمات موقع نظم المعلومات الجغرافية
20,00020,000قياس رضى الزوار عن فاعلية الخارطة السياحية الورقية والتفاعلية

قياس رضى موظفي البلدية عن  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المخصصة لموظفي 

البلدية

60,00060,000مجموع النشاط الرئيسي

290,00010,000280,000

1,840,000500,000600,000740,000

 المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة2013 الداخلية الرقابة وحدة

التطويريةاالنمائيةالفرعي النشاط تكلفةالفرعي النشاطالمؤشراتالرئيسي النشاط/  االستراتيجيةالتنموي الهدف

.تشغيلي 2012 وميزانية موازنة تحليل   1-1رقابي تقرير
.إنمائية 2012 وميزانية موازنة تحليل   2-1االنحراف قياس
إنمائية+  تشغيلية 2013 وميزانية للموازنة سنوي نصف تحليل   3-1رقابي تقرير

مرجعية مع المقارنة/ والصادر الوارد سجل ومراجعة دراسة -1-2تقارير

المعتمد والنظام انسجامها ومدى التعيينات دراسة 2-2تقارير

 والنظام انسجامها ومدى الممانعة وعدم الذمة براءة معامالت دراسة 3-2تقارير

المعتمد

العمل لطواقم ميدانية جوالت اجراء 4-2تقارير

المنفذة العطاءات على وفنية مالية ودراسة مراجعة 1-3.العطاءات من% 40 رقابية تقارير

 من% 10 بمعدل رقابية تقارير

.المعامالت
OSS من المقدمة الخدمات على فنية مراجعة 3-2

واالدارية المالية الرقابة ديوان االجراءات دليل دراسة 3-3الدليل اعتماد

 ومدى البلدي المجلس قرارات مراجعة

المعتمدة واالنظمة انسجامها

المحوسبة البرامج عمل صحة من للتحقق مراجعات 1-2

المحوسبة البرامج عمل صحة من للتحقق مراجعات 2-2

البلدي المجلس أو البلدية رئيس طلب على بناءاً محددة تقارير دراسة 3-2

. البلدي المجلس قرارات تنفيذ مدى مراجعة 2-4تقرير

للنظام المرجعية الشروط إعداد  3-1

20,00020,000النظام العداد استشاري مع التعاقد 2-3
النظام اعتماد 3-3

بموجبه والعمل النظام تعميم 4-3

2013 والمشتريات العطاءات وحدة

التطويريةاالنمائية
جهة التمويلالمبلغ الممول

شروط مرجعية جاهزة ومعتمدة خالل 
الفصل االول من العام

اعداد واعتماد الشروط المرجعية للبرنامج المحوسب-1

برنامج مبني ومخزن على خادم 
(server) البلدية

بناء البرنامج المحوسب
23000.0023000.00

تشغيل البرنامج لفترة تجريبية
جميع العطاءات مؤرشفة على 

(بعد اتمامه)البرنامج 
اعتماد البرنامج وتشغيله رسميًا

اعداد واعتماد معايير واضحة للتحليل 
الفني للعطاءات

معايير تقييم فني واضحة معتمدة 
ومطبقة في تحليل العطاءات خالل 

      2013النصف االول من العام 
جميع محاضر التقييم  - 2    

الفني تتم وفق المعايير المقرة

اعتماد مسودة معايير - 2اعداد مسودة اولية لمعايير التقييم الفني       - 1
تطبيق بنود معايير التحليل الفني للعطاءات- 3التقييم الفني للعطاءات        

تطوير قدرات الوحدة (3

 أقسام لها بيانات جغرافية في قاعدة 3بناء قاعدة بيانات

بيانات البلدية

 مشاريع مجند لها أموال3تجنيد األموال

 وصندوق GIZمذكرتي تفاهم معدتين مع تحقيق الشراكات

تطوير البلديات

دراسة معدة لزيادة الدعم الخارجيتخفيض تكلفة التشغيل

متوسط عدد زائري الموقع الجغرافي قياس رضى الفئات المستهدفة

.                        زائر في اليوم3000

                                    20% 

من الموظفين يستخدمون تطبيقات نظم 

المعلومات الجغرافية

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لألهداف التنموية

الموازنة

الممولة

 وفقاً االجراءات سالمة ضمان- 1

واللوائح واالنظمة للقوانين

الممولة الجهةالمالي النشاط سالمة ضمان

 وزيادة الكفاءة لضمان االداري التفتيش

االنتاج

 النشاط بين والمطابقة االنسجام مدى

 واالنطمة والقوانين واالداري المالي

بها المعمول

والنزاهة الشفافية ضمان- 2

الداخلية الرقابة نظام اعدادالوحدة قدرات تطوير- 3

األنشطة الفرعيةالمؤشراتالنشاط الرئيسياألهداف التنموية
تكلفة النشاط الفرعي 

(شيكل)
2013الموازنة 

الممولة

تطوير ادارة العطاءات -1
والمشتريات

بناء برنامج محوسب الدارة العطاءات
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تجهيز جميع طلبات الشراء من 
خالل البرنامج المحوسب خالل 

النصف االول من العام

اعادة تفعيل نظام طلبات الشراء المحوسب بعد تجربة وتعديل النظام - 1
تطبيق العمل وفق النظام المحوسب- 2         (اذا اقتضت الحاجة)القائم 

دليل عمل واجراءات مقرة ومطبوعة 
وموزعة خالل الربع االول من العام 

2013

اعداد واقرار دليل اجراءات العمل للمشتريات

اجتماعين تم عقدهما مع الموردين 
2013خالل العام 

عقد اجتماعات مع الموردين
1000.001000.00

تاهيل الموردين في القطاعات المختلفةتقرير مفصل بنتائج عملية التأهيل

تحديث بيانات الموردينقائمة بيانات محدثة
عدد االستمارات الموزعة -1

نتائج االستمارات-2والمفرغة      
دراسة قياس رضا الموردين

تطوير قدرات القسم
 المشاركة بدورات محلية وخارجية 

 على مدار العام4عدد 
المشاركة بورشات عمل ودورات تدريبية

6000.006000.00

30000.0030000.00مجموع الهدف التنموي

2013 الشكاوى وحدة

الجهة الممولة المبلغ 
اعتماد نظام الشكاوي1اعداد نظام الشكاوى      

تشغيل النظام2
التعاقد مع استشاري - 2اعداد الشروط المرجعية للنظام - 1

اعداد ومراجعة واعتماد النظام- 3العداد النظام          
5,0005,000

تشغيل2اختيار البرنامج    1بناء البرنامج المحوسب للوحدة  
       البرنامج وفحصه

ااالعالن4اعتماد البرنامج  3  
 عن تشغيل البرنامج المحوسب

استقبال الشكاوي5      

- 2اعداد الشروط المرجعية للبرنامج المحوسب       - 1
متابعة - 3تصميم وبناء وتشغيل البرنامج المحوسب             

GISالشكاوى باستخدام تطبيقات برنامج ال 

20,00020,000
 دورات خالل العام3عقد 

تفريغ وتأهيل الكادرتنفيذ الخطة االعالمية
ترسيخ وحدة الشكاوى كعنوان رئيسي للمشتكين صناديق شكاوى10تركيب 

تنظيم ملفات الوحدة وارشفتها يدويا وعلى البرنامج المحوسب
توفير صناديق للشكاوى في كافة مرافق البلدية

ترسيخ وتوريج الرقم المجاني للشكاوى
اصدار بروشور تعريفي بالوحدة االف بورشور10توزيع 

(بيانات)اصدار نشرة دورية حول الشكاوى  نشرات خالل السنة3انتاج 
تخصيص ركن في كافة اصدارات البلدية للشكاوى

الصحف المحلية نشرات3اعالن 

 مرات باليوم لمدة 3اعالن 
اسبوع

محطات االذاعة

مواقع التواصل االجتماعي
الموقع االلكتروني للبلدية

اللوحات الترويجية للبلدية لوحات في المدينة8تركيب 
المواقع االلكترونية لوسائل االعالم

توزيع بروشور الوحدة مع فواتير االتصاالت
 لسكان المدينةSMSارسال  االف رسالة10ارسال 

تطوير ادارة المشتريات- 2

تطوير نظام المشتريات واعداد ادلة العمل

تطوير العالقة مع الموردين

األنشطة الفرعيةالمؤشراتالنشاط الرئيسياألهداف التنموية
(شيكل  )تكلفة النشاط الفرعي 

الموازمة 

االنمائية 
الممولة 

التطويرية 

5,000

االصدارات االعالمية للوحدة
4,0004,000

الحملة االعالمية الطالق الوحدة

16,00016,000

تطوير وحدة الشكاوى

تطوير قدرات وحدة الشكاوى

5,000
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ضمان دعم واسناد المجلس البلدي للوحدةصدور قرار مجلس بلدي
تعزيز القناعة لدى االدارة التنفيذية باهمية الوحدةرسالة موجهة للتنفيذيين
التعميم الداخلي للعاملين عن الوحدةاصدار التعميم الداخلي

ضمان التفاعل السريع مع الشكوىمعالجة الشكوى خالل يومين
اعداد تقرير يومي عن اي شكوى يمضي عليها يومان او اكثر تسليم تقرير يومي لمدير البلدية

دون معالجة
ضمان اتخاذ االدارة الجراءات في حال عدم معالجة الشكوى ضمن تقرير مسؤول وحدة الشكاوى

الفترة المحددة
تاكد وحدة الشكاوى انه قد تم معالجة الشكوى

تقديم تقرير شهري لرئيس - 2 تقديم تقرير اسبوعي لالدارة 1
تقديم تقرير -4تقديم تقرير فصلي للمجلس البلدي- 3البلدية 

سنوي للمجلس البلدي
تقديم تقرير شهرين فصلي، نصف سنوي، سنوي للمجلس البلدي 

بالشكاوى الواردة وماعالجتها

50,000 شيكل المجموع

 تأهيل الوضع الداخلي للتفاعل مع
وحدة الشكاوى

تطوير وحدة الشكاوى
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