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تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لالسهام في تحقيق التنمية االقتصادية:أوال  
تعزيز مكانة رام اهلل محليًا وعربيا وعالميًا:ثانيًا  
االسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية:ثالثًا  
تعزيز وتحسين الوضع الصحي والبيئي في مدينة رام اهلل:رابعًا 
التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي:خامسًا

األهداف االستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة 
2015-2012 
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 :2009محددات عام 
.من الموازنة العامة% 55الموازنة التشغيلية - 1
.من الموازنة العامة% 40بند الرواتب - 2

 :2010محددات عام 
.من الموازنة العامة% 45الموازنة التشغيلية - 1
.من الموازنة العامة% 35بند الرواتب  - 2

 :2011محددات عام 
.من الموازنة العامة% 48الموازنة التشغيلية - 1
.من الموازنة العامة% 33بند الرواتب - 2

 :2012محددات عام 
.من الموازنة العامة% 50الموازنة التشغيلية - 1
.من الموازنة العامة% 40بند الرواتب - 2

منهجية عامة للموازنة
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الدائرة
النسبةالمخصصالنسبةالمخصص

%4,400,00014.88%4,250,00015.74دائرة التخطيط والتطوير
%16,760,00056.68%13,570,00050.26دائرة الهندسة والمشاريع
%4,115,7504.07%2,210,0008.19دائرة الشؤون االدارية
%1,204,0000.46%150,0000.56دائرة الشؤون المالية
%135,00013.92%3,828,00014.18دائرة الصحة والبيئة

%1,076,0004.38%1,487,0005.50دائرة العالقات العامة
%1,295,0003.64%1,005,0003.72دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية 

%584,2501.98%550,0001.85المجلس البلدي
%29,570,000100%27,000,000100اجمالي الموازنة اإلنمائية

0.00%

20102011

2012 - 2011 - 2010  توزيع األوزان حسب الدوائر لعام 
 الموازنة اإلنمائية

19,500,000
1,000,000

500,0001.75%

النسبة

68.42%
3.51%

17.54%

2.81%
3.51%

2012

100.00%

2.46%

0

5,000,000
700,000

المخصص

1,000,000
800,000

28,500,000
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الخطط االستراتيجية وخطط العمل التفصيلية للدوائر

6  ِ AA



:-الهدف االستراتيجي

المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجيةاألهداف التنمويه

تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لالسهام في تحقيق التنمية

دائرة الهندسة
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 

اإلحتياجات المطلوبة توزيع الموازنه تكلفة النشاط الفرعي النشاط الفرعي/ المشروع
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الماديةالبشرية2012201320142015

مهندس موقع 10,900,0004,400,0002,500,0002,000,0002,000,000 كم من الطرق القائمة16تأهيل وصيانة 

بعقد

مهندس موقع 8,400,0002,000,0002,000,0002,200,0002,200,000 كم من الطرق الجديدة9شق وتعبيد 

بعقد

مهندس موقع 20,005,0005,00020,000,000شق وتعبيد الشارع الدائريتشغيل الشارع الدائري

بعقد

39,305,0006,405,0004,500,00024,200,0004,200,000الرئيسي النشاط تكلفه

تركيب وسائل السالمة واللوحات اإلرشادية
1,850,000200,000500,000550,000600,000

تركيب وتأهيل االشارات الضوئية
مكتب استشاري 1,400,000100,000100,0001,200,000

للتصميم 

واالشراف

5,0005,000اعداد خطة مرورية شاملة

5,100,000100,0005,000,000انشاء مجمع السير الرئيسي

8,355,000405,0005,500,000650,0001,800,000الرئيسي النشاط تكلفه

نشاء واألرصفة تأهيل وا 
3,820,000620,0001,000,0001,100,0001,100,000

نشاء االدراج 2,100,000500,000500,000500,000600,000تأهيل وا 

5,920,0001,120,0001,500,0001,600,0001,700,000الرئيسي النشاط تكلفه

53,580,0007,930,00011,500,00026,450,0007,700,000مجموع الهدف التنموي

مهندس موقع 14,200,0001,000,00010,000,0001,500,0001,700,000ربط االحياء غير المربوطة بالشبكة

بعقد

3,300,000600,000900,000900,000900,000تأهيل الشبكه القائمة

الرئيسي النشاط تكلفه
17,500,0001,600,00010,900,0002,400,0002,600,000

مكتب هندسي22,000,00011,000,00011,000,000انشاء محطات التنقية

600,000300,000300,000تاهيل محطات الضخ القائمة

22,600,00011,000,000300,00011,300,0000الرئيسي النشاط تكلفه

 اربعة كم خطوط تصريف توسعة وتأهيل شبكة مياه االمطار

جديدة
1,600,000100,000500,000500,000500,000توسعة شبكة مياه االمطار

1,600,000100,000500,000500,000500,000الرئيسي النشاط تكلفه

41,700,00012,700,00011,700,00014,200,0003,100,000مجموع الهدف التنموي

األهداف التنمويه

تطوير شبكة الطرق - 1
والمواصالت

تطوير شبكه الصرف - 2
الصحي ومياه االمطار

النشاط الرئيسي/ االستراتيجية

تأهيل وتوسعة شبكة الطرق

تأهيل شبكة المواصالت

انشاء وتأهيل االرصفة واالدراج

توسعة وتأهيل شبكة الصرف الصحي

انشاء وتأهيل محطات التنقية والضخ

 كم من االرصفة  12      

 ادراج جديدة8  

عشرون كم خطوط صرف 

صحي جديدة                      

خمس احياء جديدة مربوطة 

بالشبكة

المؤشرات

 كم من الطرق  المعبدة25 

 اشارات ضوئية جديدة5

تشغيل مجمع السير

 محطتي تنقية جديدة              

 محطات ضخ مؤهلة5  

تكلفة النشاط الفرعي النشاط الفرعي/ المشروع
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700,000700,000 اعاده تقسيم الكرينعه

تعديل استعمال بعض المناطق القائمة

200,000200,000اعداد المخطط التوجيهي لمحافظة رام اهلل

900,000700,00000200,000الرئيسي النشاط تكلفه

تنظيم قطع االراضي
300,000300,000

900,000200,000700,000اضافة احواض جديدة للمدينة

1,200,000500,000700,00000الرئيسي النشاط تكلفه

94,000,0001,000,00026,000,00031,000,00036,000,000تعويضات االراضي

20,056,00020,056,000زياده الساحات والمرافق العامه

114,056,00021,056,00026,000,00031,000,00036,000,000الرئيسي النشاط تكلفه

116,156,00022,256,00026,700,00031,000,00036,200,000مجموع الهدف التنموي

مهندس موقع 3,800,0002,300,0001,500,000استكمال مراحل المجمع الترويحي

 شهور8بعقد 
1,025,00025,0001,000,000انشاء متحف العلوم

مغطاه في التكلفه2,150,000150,0002,000,000انشاء نادي الفروسية

مهندس موقع 6,100,000100,0006,000,000توسعه وتطوير مكتبة رام هللا

بعقد

مكتب هندسي 2,900,000400,000500,0002,000,000المسرح البلدي/ انشاء المسرح الخارجي

لالشراف على 

المسرح

15,975,0002,975,00011,000,0002,000,0000الرئيسي النشاط تكلفه

400,000400,000انشاء المدينة الرياضية

مهندس دائم 3,500,0002,000,0001,500,000تأهيل مبنى البلديه

لمشاريع االبنية

10,000,000انشاء نادي كبار السن

4,600,0004,600,000انشاء وتاهيل المدارس

100,000100,000استكمال المرحلة الثانية من مقبره رام هللا

8,600,0007,000,0001,500,00010,000,000100,000الرئيسي النشاط تكلفه

4,000,0004,000,000المركزي الخضار سوق انشاء

10,100,000100,00010,000,000السهل مشروع مبنى انشاء

12,000,00012,000,000البريد-  تجاري مبنى انشاء

9,150,000150,0009,000,000الميسن ارض مبنى انشاء

7,200,000200,0007,000,000الصناعية المنطقة لمبنى جديد طابق انشاء

4,080,00080,0004,000,000المركزي الدواجن مسلخ انشاء

46,530,000530,00023,000,00011,000,00012,000,000الرئيسي النشاط تكلفه

71,105,00010,505,00035,500,00023,000,00012,100,000مجموع الهدف التنموي

مكتب هندسي 30,000,00030,000,000انشاء مركز المعارض

لالشراف

مكتب هندسي 10,700,000700,00010,000,000تأهيل المنطقه الصناعية

لالشراف

انشاء بالزا المنارة
مكتب هندسي 35,000,00035,000,000انشاء مجمع المنارة

لالشراف
75,700,00065,700,00010,000,00000الرئيسي النشاط تكلفه

مكتب هندسي 4,900,000900,0004,000,000ااستكمال تأهيل مركز المدينة

لالشراف

مكتب مختص20,350,000350,0006,000,0006,000,0008,000,000تأهيل واحياء البلده القديمة

1,000,0001,000,000انشاء بالزا رام اهلل

26,250,0001,250,0006,000,00010,000,0009,000,000الرئيسي النشاط تكلفه

101,950,00066,950,00016,000,00010,000,0009,000,000مجموع الهدف التنموي

انشاء وتأهيل المرافق الثقافية

تطوير المرافق العامة- 4

تطوير البيئة الجاذبة - 5
لالستثمار

تطوير المخطط الهيكلي- 3

تحديث المخطط الهيكلي

انشاء وتأهيل مشاريع جاذبة للسياحة

توسيع حدود المدينة

زياده الساحات والمرافق العامة

انشاء وتأهيل المرافق المجتمعية

عامة مرافق انشاء

انشاء وتأهيل مشاريع جاذبة لالستثمار

دونم لحدود المدينه 1600

زيادة الساحات العامة بنسبة 

20%

خمس مرافق جديدة         

ثالث مرافق مؤهلة

مخططة هيكلي مصدق

اربعة مدارس جديدة              

 ثالثة مرافق مجتمعية جديدة    

   مبنى مؤهل للبلدية

كيلومترين مؤهلين في مركز 

المدينة                             

ثالثة كيلومترات مؤهلة في 

خمس مرافق عامة جاهزة

اربعة مشاريع جديدة
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2,800,000700,000700,000700,000700,000توسعه شبكة الكهرباء

2,900,000700,000700,000700,000800,000تاهيل الشبكه القائمه

5,700,0001,400,0001,400,0001,400,0001,500,000الرئيسي النشاط تكلفه

50,00050,000اجراء دراسة استخدام الطاقه المتجددة

250,000250,000تنفيذ مشروع تجريبي بالطاقة المتجددة

300,000300,000000الرئيسي النشاط تكلفه

6,000,0001,700,0001,400,0001,400,0001,500,000مجموع الهدف التنموي

40,00040,000استكمال العمل على برنامج ادخال ملفات البناء

اعداد مسوده مقترحه لنظام االبنيه لبلديه رام هللا

 تنظيم خدمة استقبال المواطنين في قسم االبنية

حوسبة ملفات البناء
40,00040,000الرئيسي النشاط تكلفه

7-24 مراقبة فريق تشكيل
80,00080,000المخالفين بحق القانونية االجراءات تطبيق

المخالفة االبنية ازالة

20,00020,000تنظيم حمالت اعالمة للحد من المخالفات

100,000100,000000الرئيسي النشاط تكلفه

140,000140,000000مجموع الهدف التنموي

مكتب استشاريتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات ذات العالقة

متابعة تطبيق بنود مذكرات التفاهم
مكاتب 

متخصصه على 

الرئيسي النشاط تكلفه
شراء معدات حديثه وتطوير توفير آليات ومعدات

اجهزه المساحه

1سائق عدد 4,700,0001,000,000200,0001,000,0002,500,000شراء بواجر وشاحنة

مساح400,000100,000100,000100,000100,000تحديث اجهزه المساحة

5,100,0001,100,000300,0001,100,0002,600,000الرئيسي النشاط تكلفه

5,100,0001,100,000300,0001,100,0002,600,000مجموع الهدف التنموي

395,731,000123,281,000103,100,000107,150,00072,200,000

تطوير شبكة االنارة- 6

تطوير الطابع العمراني- 7

زيادة كفاءة وفاعلية العمل-8

استخدام الطاقة المتجددة

تحديث نظام االبنية والترخيص

تفعيل اجراءات المراقبة والتفتيش

تفعيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات 

الخدماتية

 تأهيل وتوسيع شبكة االنارة

دراسة جاهزة              شارع 

مضاء بالطاقة المتجددة

نظام ابنية جيدد ومعتمد          

  جميع ملفاء البناء محوسبة     

    زيادة رضى المراجعين

اربعة وعشرون شارع مضاء

سرعه انجاز المشاريع           

  تفاهم اعلى بين المؤسات 

الشريكة

تقلص نسبة االبنية المخالفة ب 

 سنويا10%
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البشريةالماديةالجهه الممولهالمبلغ

4,400,0001,500,0002,900,000تأهيل وصيانة شبكة الطرق القائمة

توسعة شبكة الطرق الجديدة
2,000,0002,000,000

مكتب .مهندس موقع بعقد

كمبيوتر. مع كرسي

مهندس موقع بعقد5,0005,000استكمال مخططات الشارع الدائريتنفيذ المشروع

6,405,0003,505,000002,900,000

200,000200,000توفير وسائل السالمة واإلرشاد

مكتب استشاري للتصميم 100,000100,000تركيب وتاهيل االشارات الضوئية المرورية

واالشراف

5,0005,000اعداد خطه مروريه شامله

100,000100,000انشاء مجمعات السير العموميه

405,000405,000000

نشاء واألرصفة 620,000620,000تأهيل وا 

نشاء االدراج 500,000500,000تأهيل وا 

1,120,0001,120,000000

7,930,0005,030,000002,900,000

ربط كافه احياء المدينه بشبكه الصرف 
الصحي

1,000,000500,000500,000
. مكتب مع كرسي.مهندس موقع بعقد

كمبيوتر

600,000600,000تاهيل الشبكه القائمه

1,600,0001,100,00000500,000

مكتب هندسي11,000,0003,734,0007,266,000انشاء محطات التنقيه

0تاهيل محطات الضخ القائمه

11,000,0003,734,000007,266,000

100,000100,000توسعه شبكه مياه االمطاراعداد المخططات وتنفيذ الشبكهتوسعة وتأهيل شبكة مياه االمطار

100,000100,000000

12,700,0004,934,000007,766,000

700,000700,000 اعاده تقسيم الكرينعه

0تعديل استعمال بعض المناطق القائمه

0انجاز المخطط التوجيهي لمحافظه رام اهلل

700,000700,000000

A+B+Cتنظيم قطع االراضي في المدينه مناطق  
300,000300,000

200,000200,000توسيع وتنظيم حدود المدينه

500,000500,000000

1,000,0001,000,000تعويضات االراضي

20,056,0001,056,00019,000,000زياده الساحات والمرافق العامه

21,056,0002,056,00019,000,000

22,256,0003,256,0000019,000,000

 شهور8مهندس موقع بعقد 2,300,000500,0001,800,000استكمال مراحل المجمع الترويحي

25,00025,000انشاء متحف العلوم

مغطاه في التكلفه150,000150,000انشاء نادي الفروسية

مهندس موقع بعقد100,000100,000انشاء مكتبة رام اهلل

مكتب هندسي لالشراف على المسرح400,000400,000انشاء وتطوير المسارح

2,975,0001,175,000001,800,000

400,000400,000انشاء المدينة الرياضية

مكتب استشاري لالشراف على 2,000,0001,000,0001,000,000تاهيل مبنى البلديه

مبلغ مقطوع/البناء

4,600,00004,600,000انشاء وتاهيل المدارس

7,000,0001,000,00006,000,000

 شهور8مهندس موقع بعقد 0انشاء سوق الخضار المركزي

100,000100,000انشاء مبنى مشروع السهل

مغطاه في التكلفه0البريد- انشاء مبنى تجاري 

150,000150,000انشاء مبنى ارض الميسن

مهندس موقع بعقد200,000200,000انشاء طابق جديد لمبنى المنطقة الصناعية

تطوير شبكة الطرق - 1
والمواصالت

تاهيل وتطوير شبكه - 2
الصرف الصحي ومياه االمطار

اعداد المخططات وتنفيذ عمليه توسعه وتاهيل شبكه الصرف الصحي

الربط وصيانه الشبكه القائمه

الرئيسي النشاط تكلفه

زياده طول االرصفه في انشاء وتأهيل االرصفة واالدراج

المدينه وانشاء االدراج

الرئيسي النشاط تكلفه

الرئيسي النشاط تكلفه

تأهيل شبكة المواصالت

الرئيسي النشاط تكلفه

الرئيسي النشاط تكلفه

انشاء وتأهيل محطات التنقية والضخ
انشاء المحطات وضمان عمل 

محطات الضخ القائمه

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

انشاء  مرافق عامة 

توسيع الساحات العامه بمساحه 

 دونمات5

مجموع الهدف التنموي

ك ات ث

كم شوارع4تعبيد وتاهيل تاهيل وتوسعه شبكه الطرق

ت اايلول

الجدول الزمني2012/الموازنة 

االنمائيه

زياده عوامل السالمه 

وتقليل عدد الحوادث و 

تركيب االشارات

استمالك اراضي وانشاء 

المجمع

الهدف االستراتيجي تطوير البنيه التحتيه والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لالسهام في تحقيق التنميه االقتصاديه

المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنمويه
ابتموزحزيران

2012خطه دائره الهندسه والمشاريع لعام 

تكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروع 
ايارنيساناذار

المموله
التطويريه

شباطك ث

تطوير المخطط الهيكلي- 3

تحديث المخطط الهيكلي
تقسيم الكرينعه وانجاز 

التعديالت الستعماالت بعض 

المناطق القائمه

الرئيسي النشاط تكلفه

 دونم لحدود 1600اضافه توسيع حدود المدينه

المدينه

الرئيسي النشاط تكلفه

زياده الساحات والمرافق العامه

تطوير المرافق العامه- 4

انشاء وتاهيل المرافق الثقافية

استكمال المجمع الترويحي 

وتجهيز وثائق عطاءات لعدد 

من المرافق الثقافيه

الرئيسي النشاط تكلفه

انشاء وتاهيل المرافق المجتمعية
انجاز وافتتاح عدد من المرافق 

المجتمعيه

الرئيسي النشاط تكلفه

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

اعداد التصاميم ووثائق العطاء 

وتجنيد االموال
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مكتب هندسي لالشراف على المسرح80,00080,000انشاء مسلخ الدواجن المركزي

530,000530,000000

10,505,0002,705,000007,800,000

مكتب هندسي لالشراف30,000,00030,000,000انشاء مركز المعارض

مكتب هندسي لالشراف700,000700,000تاهيل المنطقه الصناعيه

مكتب هندسي لالشراف35,000,00035,000,000انشاء مجمع المنارة المرحلة االولى

65,700,000700,000065,000,000

مكتب هندسي لالشراف900,000400,000500,000مرحله ثانيه- تطوير مركز المدينه 

مكتب مختص350,000150,000200,000ترميم وتاهيل البلده القديمه

1,250,000550,0000700,000

66,950,0001,250,000065,700,000

700,000500,000200000توسعه الشبكه وشبك االحياء الجديده

700,000400,000300000تاهيل الشبكه القائمه

1,400,000900,0000500,000

بلديه سان فرناندو250,000135,000115,000استخدام الطاقه المتجدده

50,00050,000ازاله اآلرمات 

300,000185,000115,0000

1,700,0001,085,000115,000500,000

استكمال العمل على برنامج ادخال ملفات البناء
40,00040,000

اعداد مسوده مقترحه لنظام االبنيه لبلديه رام اهلل

 تفعيل مركز خدمات جمهور لقسم الترخيص 
واالبنية

حوسبة ملفات البناء
40,00040,00000

80,00080,000ازالة المخالفات و زيادة الغرامات

20,00020,000اصدار نشرات توعيه

100,000100,00000

140,000140,00000

مكتب استشاري0

مكاتب متخصصه على جوده العمل0

2سائق عدد 1,000,0001,000,000توفير االليات والمعدات

مساح100,000100,000تحديث اجهزه المساحة 

1,100,0001,100,000

1,100,0001,100,000

123,281,00019,500,000115,0000103,666,000

انشاء  مرافق عامة 

انشاء و تاهيل مشاريع جاذبة لالستثمار

اعداد وثائق العطاء للمرحله 

الثانيه والثالثه من مركز المدينه 

واحياء البلده القديمه

الرئيسي النشاط تكلفه

تنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع

الرئيسي النشاط تكلفه

انشاء و تاهيل مشاريع جاذبة للسياحة

اعداد التصاميم ووثائق العطاء 

وتجنيد االموال

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

تفعيل اجراءات المراقبة والتفتيش
تخفيض عدد االبنيه المخالفه

مجموع الهدف التنموي

تطوير شبكه االناره- 6

اناره عدد من الشوارع وتاهيل  تأهيل وتوسيع شبكة االنارة

الشبكه القائمه

الرئيسي النشاط تكلفه

استخدام الطاقه المتجدده الناره استخدام الطاقة المتجددة

بعض الشوارع

الرئيسي النشاط تكلفه

شراء معدات حديثه وتطوير تطوير االليات والمعدات

اجهزه المساحه

تطوير البنيه الجاذبه - 5
لالستثمار

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

تطوير الطابع العمراني- 7

تحديث نظام االبنيه والترخيص
تسهيل اجراءات سير معامله 

ودرجه رضى . الترخيص 

المواطن

الرئيسي النشاط تكلفه

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

زيادة كفاءة وفاعلية العمل-8

تفعيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات 

الخدماتية
سرعه انجاز المشاريع

سرعه انجاز المشاريع  تفاهم اعلى بين المؤسات 
الشريكة

الرئيسي النشاط تكلفه

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لألهداف التنموية
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2015 - 2012الخطة االستراتيجية /  دائرة الصحة والبيئة 
تعزيز وتحسين الوضع الصحي والبيئي في مدينة رام هللا: الهدف االستراتيجي 

دائرة الصحة والبيئة
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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الماديةالبشرية2012201320142015النشاط الفرعي/  المشروع المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنموية

تطبيق توصيات دراسة تقييم حملة التشجيرتطوير تجميل المدينة

315,00040,000100,000100,00075,000تشجير الشوارع

230,00030,000100,00050,00050,000تشجير وبستنة أراضي ومرافق البلدية

160,00010,00050,00050,00050,000تشجير األراضي الخاصة

170,00020,00050,00050,00050,000بستنة الجزر وفضالت الطرق

مشروع التعشيب وتقليم

475,000150,000100,000150,00075,000

شراء رافعة

400,000400,000000شراء رافعة

1,750,000650,000400,000400,000300,000مجموع النشاط الرئيسي

 جداريتين جديدتين تم إنشائهما
إنشاء جداريات

350,00050,000100,000100,000100,000

  عنصرين جماليين تم 
إنشاء عناصر جماليةإنشائهما

400,000200,000100,000100,000

التزيين لألعياد والمناسبات شوارع رئيسية مزينة6
650,000150,000200,000150,000150,000

1,400,000200,000500,000350,000350,000مجموع النشاط الرئيسي

110,000100,000010,0000ميدان كريم خلف

193,000183,000010,0000ميدان عزيز شاهين

50,00050,00000ميدان القديرة

100,000100,000000ميدان أحمد ياسين

419,000399,000020,0000ميدان أسرى الحرية

220,000200,00020,0000ميدان أبوعلي مصطفى

270,000260,000010,0000ميدان حيدر عبد الشافي

150,000150,00000(حبوب)ميدان مفرق أم الشرايط 

700,000100,000200,000200,000200,000تأهيل الميادين والجزر

2,212,0001,142,000600,000270,000200,000مجموع النشاط الرئيسي

عين الكرزمتم ترميم عيني ماء
55,00050,0005,0000

15,00010,00005,0000عين ترفيديا

80,00050,00010,00010,00010,000مقبرة الماصيون

مقبرة رام هللا

موظفين 290,00050,00080,00080,00080,000

إلدارة 

وحراسة 

المقبرة 

وسائق

40,00010,00010,00010,00010,000مقبرة دار جريس

480,000120,000150,000110,000100,000مجموع النشاط الرئيسي

5,842,0002,112,0001,650,0001,130,000950,000مجموع الهدف التنموي

1حديقة الجهير 
100,000

100,000
مهندس 

تصميم

100,000100,000حديقة عين منجد

100,000100,000عين مصباح/ ردانا

400,000400,000حديقة عين قينيا

2,500,0002,500,000حديقة شعب السماقة

100,000100,000حديقة ردانا

200,000200,000تأهيل الحدائق القائمة

3,500,0003,000,000500,00000مجموع النشاط الرئيسي

400,00050,000100,000100,000100,000مستلزمات مشتل شتلة20000  تم إنتاج 

تم تخفيض نسبة الشراء 
%50الخارجي ينسبة 

 شجرة ليتم تقسيتها في المشتل5000شراء 

100,00050,000000

500,000100,000100,000100,000100,000مجموع النشاط الرئيسي

270,00020,00050,000100,000100,000%80نسبة رضى الجمهور عن خدمات الحدائق  حدائق8تم تطوير إدارة 

تم زيادة عدد زوار الحدائق 
 زائر يوميا3000ليبلغ 

50,00050,000000زيادة ساعات تشغييل الحدائق

سيارة 

خاصة 

لإلشراف 

على إدارة 

الحدائق

320,00070,00050,000100,000100,000مجموع النشاط الرئيسي

4,320,0003,170,000650,000200,000200,000مجموع الهدف التنموي

700,000150,000150,000200,000200,000خطة التوعية البيئية للمدارس-أ مدرسة مشتركة14 

320,00080,00080,00080,00080,000مسابقة مسرحية بيئية-ج

400,000100,000100,000100,000100,000تنظيم المخيم البيئي

0
400,000100,000100,000100,000100,000إنشاء أندية بيئية

40,00020,0000020,000دراسة تقييم مشاريع التوعية البيئية

2,460,000600,000580,000630,000650,000مجموع النشاط الرئيسي

15,0005,0005,0005,000بناء شراكات مع االندية والمراكز الثقافية اندية مشتركة3 

15,0005,0005,0005,000بناء شراكات مع الجامعات والكليات جامعتين مشتركتين

15,0005,0005,0005,000بناء شراكات مع االقطاع الخاص

15,0005,0005,0005,000تفعيل الدور البيئي للجان االحياء

250,00050,000100,000100,000حملة توعية بيئية في مركز المدينة

310,000070,000120,000120,000مجموع النشاط الرئيسي

2,770,000600,000650,000750,000770,000مجموع الهدف التنموي

150,000

 مؤسسة مشتركة20

150,000

موظف 

1توعيةعدد 

تطوير برامج التوعية البيئية مع تعزيز الوعي البيئي

المدارس

رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع 

المحلي

موظف 

2توعية عدد 
150,000150,000  طالب مشترك7000

 شركات خاصة مشتركة5

600,000برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة-ب

إنشاء الحدائقإنشاء وتأهيل وإدارة الحدائق
 حدائق جديدة تم إنشائها3 

 3 تم اإلنتهاء من تصميم 
 حدائق قائمة3 تم تأهيل حدائق جديدة

تطوير المشتل

إدارة الحدائق

تطوير معالم جمالية

 ميادين جديدة تم إنشائها6 إنشاء وتأهيل  الميادين والجزر

تم اإلنتهاء من تصميم ميدانين 
جديدين  ميادين قائمة تم تأهيلهم3

ترميم وتأهيل عيون الماء و المقابر

  تم تأهيل مقبرتين

 مقبرة رام اهلل تم تشغيلها

 20 -  شجرة مزروعة3000 

موظف 

 جزر جديدة مزروعة بناءا 6
على تصميم موضوع

 شجرة مقلمة1000

اإلحتياجات المطلوبةتوزيع الموازنةتكلفة النشاط الفرعي

تشجير وبستنة
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تطوير ادارة النفايات البلدية

المتابعه مع مندوبي البلديه النجاز المشروعتم شراء األرض
 عامل 40

دائم على 

 سنوات4

وضع تصور لكيفية تشغيل وإدارة المكبتم تجهيز الشروط المرجعية

225,000075,00075,00075,000مجموع النشاط الرئيسي

تم إغالق المكب الحالي
4,700,00004,700,00000إستمالك األرض

 عامل 20

 4على 

شهور

7,200,000200,0001,000,0003,000,0003,000,000تأهيل المكب

3,000,0003,000,000000تخصيص مجال إستخدام األرض

50,00050,00000إعداد ورقه مفهوم للمشروعتم تلزيم النفايات

14,950,0003,200,0005,750,0003,000,0003,000,000مجموع النشاط الرئيسي

شراء مكنسة7|24تحقيق رام هللا نظيفه 

شراء كباش

800,000200,000200,000200,000200,000تنظيف موسم الصيف واألعياد عامل20تم تشغيل 

1,400,000200,000400,000400,000400,000شراء وتصليح/سالل نفايات

600,000300,000300,0000شراء بوب كات

3,150,00050,0001,500,000800,000800,000تركيب حاويات غاطسة

دراسة تخصيص مساحة للحاوية في المباني 

واألراضي الخاصة
25,00025,000000

8,175,000475,0002,500,0003,700,0001,500,000مجموع النشاط الرئيسي

تم إجراء مسح شامل للمنشات 
الطبية والصناعية

750,00050,000500,000100,000100,000إدارة النفايات الطبية

600,000500,00050,00050,000إدارة النفايات الصناعية مستشفيات3تم إشراك 

600,000500,00050,00050,000إدارة النفايات اإللكترونية مصنع20تم إشراك 

1,950,00050,0001,500,000200,000200,000مجموع النشاط الرئيسي

25,300,0003,725,0009,825,0006,975,0004,775,000مجموع الهدف التنموي
تطوير الرقابة والتفتيش

 شكوى تمت متابعتها3000 

موظف 700,000100,000150,000200,000250,000ازاله حظائر االغنام

مشرف )

وحدة 

 (الطوارئ

مفتش + 

صحة

 منع مياه االمطار من الربط بالمجاري العامه

متابعة سيارات الباطون

مكافحه الكالب والحشرات

مراقبة قطع األشجار

ازاله البسطات والباعه

700,000100,000150,000200,000250,000مجموع النشاط الرئيسي

 زيارة تفتيش على 100
المقاهي تم تنفيذه

525,00025,000150,000150,000200,000 التفتيش على المطاعم والمقاهي

 زيارة تفتيش على 100 
المطاعم تم تنفيذها

لتفتيش على محالت الدواجن والمالحم

525,00025,000150,000150,000200,000مجموع النشاط الرئيسي

4,000,00004,000,0000أخذ قرار مجلس

وضع خيارات األرض

50,000إعداد الدراسة والتصميمالوثائق جاهزة لطرح العطاء

4,000,00050,00004,000,0000مجموع النشاط الرئيسي

00000أخذ قرار مجلس

00000وضع خيارات المكان

50,00050,00000إعداد الدراسة والتصميم

50,000050,00000مجموع النشاط الرئيسي

5,275,000175,000350,0004,350,000450,000مجموع الهدف التنموي

43,507,0009,782,00013,125,00013,405,0007,145,000

الماديةالبشريةالجهة الممولةالمبلغ

تطبيق توصيات دراسة تقييم حملة التشجير

40,00040,000 شجرة2000/ تشجير شوارع

30,00030,000تشجير وبستنة أراضي ومرافق البلدية

10,00010,000تشجير األراضي الخاصة

20,00020,000بستنة الجزر والحدائق والميادين وفضالت الطرق

تطوير وتجميل المدينة   

تشجير وتجميل

 شجرة مزروعة3000 

 جزر جديدة مزروعة بناءا 6
على تصميم موضوع

 موظفين 3

دائميين في 

البستنة

اإلحتياجات

االنمائية
الممولة

التطويرية
ت اايلول اذار

االهداف التنموية

ابتموز

تكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروع 

ت ث

الجدول الزمني

حزيرانايار ك انيسانشباطك ث

موقع سوق الخضار تم إعتماده

المجموع الكلي لمجموع األهداف التنموية

2012 لعام والبيئة الصحة دائرة خطة

هللا رام مدينة في والبيئي الصحي الوضع وتحسين تعزيز  االستراتيجي الهدف

تفعيل الرقابة على المخالفات

 حمالت لمكافحة الكالب 3 
والحشرات تم تنفيذها

رام اهلل نظيفة من البسطات

تفعيل التفتيش الصحي

موقع المسلخ تم إعتماده

المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية 

2,000,000100,000

 حاوية200تم إستبدال 

 موقع لتركيب 200تم إختيار 
الحاويات الغاطسة

2,200,000

انشاء سوق خضار  مركزي

2012/الموازنة 

تفعيل متابعة مشروع مكب النفايات اإلقليمي

225,000

انشاء مسلخ للدواجن

75,00075,000

تطوير إدارة المكب الحالي

تم وضع تصور لكيفية 
اإلستفادة من أرض المكب

تم شراء أليتين

تطوير وتحسين إدارة  النفايات الخطرة

75,000

100,000
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رافعة150,000150,000 موظف20/مشروع التشجير والتعشيب والتقليم

400,000400,000شراء رافعة

650,000650,000000

إنشاء جداريات جداريتين جديدتين تم إنشائهما

50,00050,000

  عنصرين جماليين تم 
إنشاء عناصر جماليةإنشائهما

0

اإلضاءة الجمالية في المواسم شوارع رئيسية مزينة6
150,000150,000

200,000200,000000

100,000100,000ميدان كريم خلف

بنك القدس183,000183,000ميدان عزيز شاهين

ميدان القديرة

100,000100,000ميدان أحمد ياسين

الفنادق399,000216,000183,000ميدان أسرى الحرية

ميدان أبوعلي مصطفى

اإلغاثة الزراعية260,00077,000183,000ميدان حيدر عبد الشافي

ميدان مفرق أم الشرايط

100,000100,000تأهيل الميادين والجزر

1,142,000593,000549,00000

عين الكرزم تم ترميم عيني ماء

10,00010,000عين ترفيديا

50,00050,000مقبرة الماصيون

50,00050,000مقبرة رام هللا

10,00010,000مقبرة دار جريس

120,000120,000000

2,112,0001,563,000549,0000

1100,000100,000حديقة الجهير 

100,000100,000حديقة عين منجد

100,000100,000عين مصباح/ ردانا

0حديقة عين قينيا

2,500,0001,500,0001,000,000حديقة شعب السماقة

0حديقة ردانا

200,000200,000تأهيل الحدائق القائمة

3,000,0002,000,000001,000,000

50,00050,000مستلزمات مشتل شتلة20000  تم إنتاج 

تم تخفيض نسبة الشراء 
%50الخارجي ينسبة 

 شجرة ليتم تقسيتها في المشتل5000شراء 

50,00050,000

100,000100,000000

70,00070,000000
3,170,0002,170,000001,000,000

المتابعه مع مندوبي البلديه النجاز المشروعتم شراء األرض

 عامل 40

دائميين على 

 سنوات4

وضع تصور لكيفية تشغيل وإدارة المكبتم تجهيز الشروط المرجعية

 عامل 20

 شهور4على 

00000

0إستمالك األرضتم إغالق المكب الحالي

تم وضع تصور إلدارة أرض 
200,000200,000تأهيل المكبالمكب

3,000,00003,000,000تخصيص مجال إستخدام األرض

إعداد ورقة مفهوم للمشروع

3,200,000200,000003,000,000

0شراء مكنسةتم شراء أليتين

شراء كباش

200,000200,000تنظيف موسم الصيف واألعياد

200,000200,000شراء وتصليح/سالل نفايات

0شراء بوب كات

50,00050,000تركيب حاويات غاطسة

 موقع لتركيب 200تم إختيار 
الحاويات الغاطسة

دراسة تخصيص مساحة للحاوية في المباني 

واألراضي الخاصة
25,00025,000

475,000475,000000

تم إجراء مسح شامل للمنشات 
الطبية والصناعية

50,00050,000إدارة النفايات الطبية

0إدارة النفايات الصناعية مستشفيات3تم إشراك 

0إدارة النفايات اإللكترونية مصنع20تم إشراك 

تطوير وتحسين إدارة النفايات الخطرة

موظف عدد 

  بعقد2

تطوير إدارة المكب الحالي

تم تلزيم النفايات

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 تطوير إدارة النفايات البلدية

 تفعيل  متابعة مشروع المكب النفايات اإلقليمي

مجموع النشاط الرئيسي

24/7 تحقيق رام هللا نظيفة 

 عامل20تم تشغيل 

 حاوية200تم إستبدال 

مجموع النشاط الرئيسي

50,00050,000 زيادة ساعات تشغييل الحدائقتم زيادة عدد زوار الحدائق 
إدارة الحدائق

20,00020,000%80نسبة رضى الجمهور عن خدمات الحدائق 

مجموع الهدف التنموي

إنشاء وتأهيل الحدائق

إنشاء الحدائق

 حدائق جديدة تم إنشائها3 

تطوير المشتل

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

 حدائق8تم تطوير إدارة 

مهندس 

/ تصميم

إشراف

 حدائق جديدة3تم تصميم 

 حدائق قائمة3تم تأهيل 

 حراس 4

دائمين

 موظف 20 

 شهور 4لمدة 

سنويا

إنشاء وتأهيل  الميادين والجزر

مهندس على  ميادين جديدة تم إنشائها6 

عقد لإلشراف

تم اإلنتهاء من تصميم ميدانين 
جديدين

 ميادين قائمة تم تاهيلها3

موظفين 

إلدارة 

وحراسة 

المقبرة وسائق

تطوير وتجميل المدينة   

تشجير وتجميل

 شجرة مقلمة1000

مجموع النشاط الرئيسي

تطوير معالم جمالية

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

ترميم وتأهيل عيون الماء و المقابر
تم تأهيل مقبرتين

 مقبرة رام هللا تم تشغيلها
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50,00050,000000

3,725,000725,000003,000,000

100,000100,000إزالة األغنام شكوى تمت متابعتها3000 

منع مياه األمطار من الربط بالمجاري العامة

 سيارات الباطون

مكافحة الكالب والحشرات

قطع األشجار

 إزالة البسطات

100,000100,000000

 زيارة تفتيش على 100 تنفيذ 
المقاهي

التفتيش على المطاعم والمقاهي

25,00025,000

 زيارة تفتيش على 100 تنفيذ 
المطاعم

التفتيش على محالت الدواجن والمالحم

25,00025,000000

00أخذ قرار مجلسموقع المسلخ تم إعتماده

00وضع خيارات األرض

50,00050,000إعداد الدراسة والتصميم

50,00050,000000

موقع سوق الخضار تم إعتماده
00أخذ قرار مجلس

0وضع خيارات األرض

إعداد الدراسة والتصميمالوثائق جاهزة لطرح العطاء

00000

175,000175,000000

مجموعة االتصاالت 150,00050,000100,000خطة التوعية البيئية للمدارس-أ مدرسة مشتركة14 

الفلسطينية

150,000120,00030,000برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة-ب

80,00070,00010,000مسابقة مسرحية بيئية-ج

100,00070,00030,000تنظيم المخيم البيئي الثالث مؤسسة مشتركة20

تنظيم فعاليات بيئية

67,00037,00030,000إنشاء أندية بيئية

20,00020,000دراسة تقييم مشاريع التوعية البيئية

567,000367,000100,0000100,000

بناء شراكات مع االندية والمراكز الثقافية اندية مشتركة3 رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع المحلي

بناء شراكات مع الجامعات والكليات جامعتين مشتركتين

بناء شراكات مع االقطاع الخاص

تفعيل الدور البيئي للجان االحياء

حملة توعية بيئية في مركز المدينة

00000

567,000367,000100,0000100,000

9,749,0005,000,000649,00004,100,000

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لالهداف التنموية

موظف 

2توعية عدد 

موظف 

1توعية عدد 

مجموع النشاط الرئيسي

 شركات خاصة مشتركة5

مجموع النشاط الرئيسي

تطوير برامج التوعية البيئية مع المدارس

مجموع النشاط الرئيسي

 طالب مشترك7000

انشاء سوق خضار  مركزي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

تعزيز رفع الوعي البيئي

انشاء مسلخ للدواجن

الوثائق جاهزة لطرح العطاء

تفعيل التفتيش الصحي

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 تطوير االرقابة والتفتيش

موظف تفعيل الرقابة على المخالفات

مشرف )

وحدة 

 + (الطوارئ

مفتش صحة

رام اهلل نظيفة من البسطات

مجموع النشاط الرئيسي

 حمالت لمكافحة الكالب 3 
والحشرات تم تنفيذها

مجموع النشاط الرئيسي

 تطوير إدارة النفايات البلدية
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الماديةالبشرية2012201320142015
تنفيذ المتابعة الفعالة لبرنامج الحركة المحوسبتم ضبط حركة السيارات

اعادة توزيع استخدامات السياراتتم اعداد دليل االجراءات

اعداد دليل اجراءات الحركة

00000مجموع النشاط الرئيسي

10,00010,000تركيب انظمة انذار وحريقتم ضبط حركة المواد والمخزون

تم التأكد من دقة المعلومات مع 

الموجود في المستودع

30,00030,000تركيب كاميرات مراقبة

مزليك195,000195,000شراء اجهزة خاصة بعمل المستودعات

اعتماد النظام من المجلس

تنفيذ اجراءات المستودعات وفق النظام المعتمد

تطوير ادارة الحركة والكراج

تم تخفيض استهالك الوقود والصيانة

تم العمل وفق اجراءات عمل 

واضحة وسهلة

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي: الهدف االستراتيجي

اإلحتياجات المطلوبةتوزيع الموازنةتكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروعالنشاط الرئيسي/ االستراتيجيةاألهداف التنمويه
المؤشرات

تطوير ادارة الخدمات - 1

المساندة

دائرة االدارية
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 

تطوير ادارة المستودعات

2015 - 2012الخطة االستراتيجية / دائرة الشؤون االدارية 
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235,00040,000195,00000مجموع النشاط الرئيسي

تم  الرجوع او طلب ملف او مستند 

بسهولة

اعتماد النظام من المجلس

تم اعداد ارشيف يدوي وبرنامج 

الكتروني

بناء برنامج محوسب لالرشيف

تنفيذ اجراءات نظام االرشيف المعتمد

00000مجموع النشاط الرئيسي

تم توفير مباني مريحة للموظف 

والمواطن

اعداد تقرير مفصل بالصيانة للمرافق

تم توفير مباني صحية للموظف 

والمواطن

250,00050,000100,00050,00050,000وضع خطة باوليات حسب التقرير

تنفيذ الخطة واجراء الصيانة الدورية

متابعة عقود الصيانة مع المزود

250,00050,000100,00050,00050,000مجموع النشاط الرئيسي

485,00090,000295,00050,00050,000مجموع الهدف التنموي
(موظفين مندوربين)توسعة مجال الخدمات المقدمة  تم توفير وقت المواطن

اضافة بعض الخدمات المقدمةتم توفير جهد الموظف

ossاستالم الوارد من خالل 

00000مجموع النشاط الرئيسي
دراسة المواقع الممكن فتح مركز جديدة فيها مراكز جديدة وتشغيلها3تم افتتاح 

البلدة القديمة- اشغال الركن الموجود في المركز الموحد 

انشاء وتشغيل مركزين لخدمات الجمهور في االحياء 

الجديدة

انشاء وتشغيل مركز خدمات الجمهور في مجمع المنارة

00000مجموع النشاط الرئيسي
اجراء قياس رضى الجمهور داخلياًتم اصدار نتائج الدارسة وتحليلها

عقد مع 120,00060,00060,000اجراء قياس رضى الجمهور خارجياًتم حل المشاكل الناتجة عن الدارسة

شركة 

خارجية 

متخصصة
مقارنة عدد الشكاوي في الشهر مع االشهر السابقة

120,000060,000060,000مجموع النشاط الرئيسي
يستعلم المواطن عن الخدمة بسهولة 

وسرعة

+ جهاز 5,0005,000توفير جهاز استعالم للمواطنين

طابعة
تم تقليص الفترة الزمنية للخدمة 

المقدمة للمواطن

اجراء مقارنة حول الفترة الزمنية للخدمة

تقليص الفترة الزمنية للخدمة المقدمة

5,0005,000000مجموع النشاط الرئيسي

125,0005,00060,000060,000مجموع الهدف التنموي
20,00020,000اعداد الشروط المرجعيةتم اعداد دراسة

استقدام عروض حول الدراسةتم توفير الخدمات المقترحة

التعاقد مع الشركة الخارجية

تعاقد مع 

شركة خارجية

130,000130,000توفير الخدمات االلكترونية والدفع االلكتروني

150,000150,000000مجموع النشاط الرئيسي
حصر الملفات المزمع ارشفتها الكترونياًتم حصر الملفات وحوسبتها

تم حفظ بيانات جميع ملفات من التلف 

والضياع

اعداد خطة زمنية لالرشفة

 موظفين 240,00030,00090,00060,00060,0005تنفيذ الشروع في الحوسبة

 بعقود مؤقتة

او متطوعين

240,00030,00090,00060,00060,000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد خطة لحوسبة االجراءات اليدويةتم اعداد الخطة

اجراء حوسبة للعمليات واالجراءات اليدويةتم حوسبة جميع االجراءات اليدوية

مبرمج ربط البرامج المحوسبة ببرنامج موحد

وموظف 

صيانة

00000مجموع النشاط الرئيسي
 Arcبرنامج GISموظف 364,000100,000204,00045,00015,000 توفير البرامج الضرورية للعملتم سير العمل وفق الخطة

info + A0 

Scanner
تم اعداد بيانات جغرافية ووصفية 

دقيقة لمدينة رام هللا

مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي

تم توفير نظام مالحة برية لمناطق 

رام هللا والبيرة وبيتونيا

Navigation Systemتطوير مشروع 

تم نشرخارطة سياحية على موقع 

البلدية االلكتروني

2013 -2012إعداد خارطة سياحية لمدينة رام هللا عام 

تم اعداد نظام مؤسساتي شامل 

ومتكامل

تعاون مع  خاصة يالدوائر وتحليلهاGISبناء طبقات 

الدوائر 

األخرى
 Arcبرنامج Intranet + Internetنشر طبقات المعلومات الجغرافية 

Server

364,000100,000204,00045,00015,000مجموع النشاط الرئيسي
68,00018,00030,00010,00010,000استكمال تسمية الشوارع وصيانة اللوحات المركبةشمولية التسمية

48,00010,00018,00010,00010,000استكمال ترقيم أبنية البلدة القديمة وترقيم األبنية الجديدةشمولية ودقة ترقيم المباني
156,000150,0003,0003,000تسمية المناطق ضمن المدينةتخصيص أسماء لكل منطقة

86,00056,00010,00010,00010,000تسمية الشوارع وترقيم المباني في المناطق الجديدةشمولية التسمية
290,000120,000150,00010,00010,000ترقيم داخلي للمساكن والمنشآت

648,000204,000358,00043,00043,000مجموع النشاط الرئيسي

1,402,000484,000652,000148,000118,000مجموع الهدف التنموي
اعداد وتحديث سياسات  جديدةعدد السياسات المطورة والمحدثة

متابعة تطبيق السياسات المعتمدةعدد السياسات الجديدة

موظف متخصصنقل ملف الرواتب واالجور للدائرة

00000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد دراسة عن الوضع الحالي الموجود وما المطلوبتم عمل الدراسة

تحديد االحتياجات الوظيفية بناء على الدراسة

وضع خطة لتنفيذ االقتراحات

00000مجموع النشاط الرئيسي
عمل ورشة عن آلية تطبيق النظامنظام تقييم فعال

ضمان تطبيق النظام بشكل موحدرضى الموظف من النتائج

حوسبة النظام

تطوير نظام التقييم وضمان التطبيق الفعال والنزيه 

عنوان دقيق ومفصل لكل 

منشأة/مسكن

عدد السياسات المحوسبة

تم اعتماد االقتراحات وتنفيذها

زيادة عدد المواطنين المستخدمين 

للخدمات

تم اعداد برامج محوسبة مربوطة 

ببرنامج موحد

GISاستكمال وتطوير نظام ال

يتم استخدام النظام كأساس للعمل 

داخليا في البلدية ولإلستعالم خارجيا 

من قبل الجمهور

تم الوصول الي ورقة واي ملف 

بسهولة

تم اشغال الركن الشاغر في المركز 

الموحد

اتم انخفاض عدد الشكاوي المقدمة

تم العمل وفق اجراءات عمل 

واضحة وسهلة

تطوير ادارة  االرشيف

تم توفير المطلوب بسرعة وتوفير 

البيانات المؤرشفة بدقة

تطوير الصيانة العامة

OSS تركيز جميع الخدمات ليصبح من خالل 

تنمية الموارد البشرية- 4

 حوسبة كافة ملفات دوائر البلدية

تطوير واعتماد نظام الموارد البشرية

متابعة وتطوير مشروع التسمية والترقيم

 تطوير وزيادة عدد مراكز خدمات الجمهور

اعداد دراسة لماهية متطلبات تحقيق بلدية الكترونيةتحقيق البلدية االلكترونية- 3

ال يتم  مراجعة الدوائر

 تسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الخدمة للجمهور

تطوير ادارة الخدمات - 1

المساندة

تحسين مستوى رضا - 2

الجمهور

تقييم وتحديد االحتياجات الوظيفية

عدد االعتراضات اقل

تم توفير مباني آمنة للموظف 

والمواطن

تطوير ادارة المستودعات

 قياس رضى الجمهور من الخدمات المقدمة

اجراء حوسبة شاملة لكافة العمليات
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0000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد واعتماد دراسة االحتياجات التدريبيةتم تنفيذ خمس دورات متخصصة

 موظف لدورات 20تم ايفاد 
اعداد وتنفيذ خطة التدريب السنويةمتخصصة محلياً

 موظفين لدورات 5تم ايفاد 
تنفيذ خمس دورات عامة بمواضيع مختلفةمتحصصة عالمياً

400,000100,000100,000100,000100,000

 موظفين في برامج تبادل 10تم ايفاد 

تمكين المستويات االدارية العليا والوسطىالخبرات عالميا
120,00030,00030,00030,00030,000

 موظفين على صعيد 10تم ايفاد 

ًتبادل الخبرات محليا تنفيذ برامج تبادل خبرات محلياً وعالميا

260,00050,00070,00070,00070,000تنظيم ورشة التخطيط السنوي

780,000180,000200,000200,000200,000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد واعتماد استمارة الدارسةتم اعداد االستمارة واعتمادها

تنظيم عمل الدراسةتم تنفيذ الدراسة

اعداد خطة مقترحة لمعالجة النتائج

00000مجموع النشاط الرئيسي

اعداد سياسة للزي الرسمي والبطاقات والمظهر العام واعتمادهاتم اعداد السياسة واعتمادها

440,00080,000120,000120,000120,000توفير الزي حسب السياسة وحسب االحتياجاتتم توفير الزي والبطاقات

متابعة وتطبيق السياسة

440,00080,000120,000120,000120,000مجموع النشاط الرئيسي

مراجعة االجراءات المعمول بهاتم توثيق اجراءات العمل

توثيق اجراءات العملتم اصدار اجراءات العمل

0اصدار اجراءات العمل

00000مجموع النشاط الرئيسي

دراسة النظام الحالي وتطويرهتم اعداد الدراسة وتطويرها

 عقد خارجي20,00020,000

 العداد

 الدارسة

وتطويره
اعتماد الدارسة المقترحةتوفر النظام لدى الجميع

تطبيق النظام الجديد

20,00020,000000مجموع النشاط الرئيسي

1,240,000280,000320,000320,000320,000مجموع الهدف التنموي
 سهولة التعاون والتواصل ما بين

وضع خطة لتنفيذ الدراسةموظفي الدائرة الواحدة

متابعة تنفيذ التوزيعراحة الموظفين

00000مجموع النشاط الرئيسي
280,00070,00070,00070,00070,000توفير اجهزة حاسوب جديدةتم حماية وامن المعلومات

30,00030,000شراء برنامجfirewallتم توفير الحماية لكافة االجهزة
backup system15,00015,000توفير

file logs and  management80,00080,000توفير

0شراء سيرفر جديد

Oracle DB server25,00025,000
file server30,00030,000توفير 

Replication server30,00030,000 توفير
WIFI30,00030,000توفير 
Share Point130,000130,000توفير 

650,000250,000130,00070,000200,000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد سياسة واضحة لالثاثنوعية اثاث موحد

حصر االحتياجات المطلوبةلون موحد

560,00060,000200,000200,000100,000 توفير أثاث بالواصفات المعتمدة

560,00060,000200,000200,000100,000مجموع النشاط الرئيسي

1,210,000310,000330,000270,000300,000مجموع الهدف التنموي

52,00013,00013,00013,00013,000تقديم واجب العزاء واعالنات الصحفترابط اجتماعي

80,00020,00020,00020,00020,000تنظيم االفطار السنوي للعاملينتواصل مع الموظفين

20,0005,0005,0005,0005,000تنظيم حفل عيد العمال السنوي

8,0002,0002,0002,0002,000تنظيم نشاط ليوم المرأة

4,0001,0001,0001,0001,000تنظيم نشاط لعيد البربارة

20,0005,0005,0005,0005,000زبارة العاملين في المناسبات االجتماعية

65,0005,00020,00020,00020,000تنظيم نشاطات ترفيهية

249,00051,00066,00066,00066,000مجموع النشاط الرئيسي
تعميم ونشر المعلومات االجتماعيةالتواصل مع الموظفين اجتماعيا

التواصل مع الموظفين باخباريات العمل

تعميم ونشر االخباريات على العاملين

00000مجموع النشاط الرئيسي

249,00051,00066,00066,00066,000مجموع الهدف التنموي

4,711,0001,220,0001,723,000854,000914,000

وضوح الصالحيات من خالل 

االجراءات

مراجعة وتطوير نظام تفويض فعال للصالحيات

تطوير قدرات العاملين

 ورشات حول التخطيط 4تم تنظيم 

السنوي

تطوير نظام التقييم وضمان التطبيق الفعال والنزيه 

تنظيم دراسة قياس رضى   العاملين 

تم معالجة النتائج

اعادة توزيع مواقع العملتطوير بيئة العمل- 5

توفير االجهزة والمعدات المطلوبة

تم زيادة فعالية العمليات المحوسبة 

واسترجاع البيانات

تم تنفيذ السياسة المعتمدة

توفير االثاث بمواصفات مريحة

راحة الموظف في بيئة عمله

تعميم ونشر المعلومات واالخباريات على العاملين 

المجموع الكلي لألهداف التنموية

تم تطبيق النظام الجديد

تنظيم نشاطات اجتماعية

عالقات ممتازة بين الموظفين

تنمية الموارد البشرية- 4

تطوير مواصفات المظهر العام للعاملين  

تطوير وتوثيق اجراءات العمل

عدد االعتراضات اقل
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الماديةالبشريةالجهة الممولةالمبلغ

تنفيذ المتابعة الفعالة لبرنامج الحركة المحوسبتم ضبط حركة السيارات

اعادة توزيع استخدامات السياراتتم اعداد دليل االجراءات

اعداد دليل اجراءات الحركة

000مجموع النشاط الرئيسي
10,00010,000تركيب انظمة انذار وحريقتم ضبط حركة المواد والمخزون
تم التأكد من دقة المعلومات مع 

المخزون

30,00030,000تركيب كاميرات مراقبة

مزليكشراء اجهزة خاصة بعمل المستودعات

اعتماد النظام من المجلس

تنفيذ اجراءات المستودعات وفق النظام المعتمد

40,00040,0000مجموع النشاط الرئيسي
تم  الرجوع او طلب ملف او مستند 

بسهولة

اعتماد النظام من المجلس

تم اعداد ارشيف يدوي وبرنامج 

الكتروني

بناء برنامج محوسب لالرشيف

تنفيذ اجراءات نظام االرشيف المعتمد

000مجموع النشاط الرئيسي
تم توفير مباني مريحة للموظف 

والمواطن

اعداد تقرير مفصل بالصيانة للمرافق

تم توفير مباني صحية للموظف 

والمواطن

50,00050,000وضع خطة باوليات حسب التقرير

تنفيذ الخطة واجراء الصيانة الدورية

متابعة عقود الصيانة مع المزود

50,00050,0000مجموع النشاط الرئيسي

90,00090,0000
(موظفين مندوبين)توسعة مجال الخدمات المقدمة  تم توفير وقت المواطن

اضافة بعض الخدمات المقدمةتم توفير جهد الموظف

ossاستالم الوارد من خالل 

تحسين مستوى رضا - 2

الجمهور

OSS تركيز جميع الخدمات ليصبح من خالل 

ال يتم  مراجعة الدوائر

ك ث

المؤشرات

2012خطة دائرة الشؤون االدارية لعام 

مجموع الهدف التنموي

تطوير ادارة  االرشيف

النشاط الرئيسي/ االستراتيجية االهداف التنموية

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي: الهدف االستراتيجي

ك ااذارشباط

تكلفة النشاط الفرعيالنشاطات الفرعية
2012/الموازنة 

اإلحتياجات المطلوبة

تم العمل وفق اجراءات عمل 

واضحة وسهلة

ت ااب ايلول

الممولة

تموزحزيرانايار

تطوير ادارة الخدمات - 1

المساندة

تطوير ادارة الحركة والكراج

تم تخفيض استهالك الوقود والصيانة

تم توفير مباني آمنة للموظف 

والمواطن

تم توفير المطلوب بسرعة وتوفير 

البيانات المؤرشفة بدقة

تطوير الصيانة العامة

تطوير ادارة المستودعات

التطويرية

الجدول الزمني

ت ث
االنمائية

نيسان

21  ِ AA



000مجموع النشاط الرئيسي
دراسة المواقع الممكن فتح مركز جديدة فيهاتم افتتاح  مركز جديد وتشغيله

البلدة القديمة- اشغال الركن الموجود في المركز الموحد 

انشاء وتشغيل مركز لخدمات الجمهور في االحياء الجديدة

000مجموع النشاط الرئيسي
اجراء قياس رضى الجمهور داخلياًتم اصدار نتائج الدارسة وتحليلها

عقد مع شركة خارجية اجراء قياس رضى الجمهور خارجياًتم حل المشاكل الناتجة عن الدارسة

متخصصة
مقارنة عدد الشكاوي في الشهر مع االشهر السابقة

000مجموع النشاط الرئيسي
يستعلم المواطن عن الخدمة بسهولة 

وسرعة

طابعة+ جهاز 5,0005,000توفير جهاز استعالم للمواطنين

تم تقليص الفترة الزمنية للخدمة 

المقدمة للمواطن

اجراء مقارنة حول الفترة الزمنية للخدمة

تم تقليل الوقت المنتظر من قبل 

المواطن

تقليص الفترة الزمنية للخدمة المقدمة

5,0005,0000مجموع النشاط الرئيسي

5,0005,000
20,00020,000اعداد الشروط المرجعيةتم اعداد دراسة

استقدام عروض حول الدراسةتم توفير الخدمات المقترحة

تعاقد مع شركة خارجيةالتعاقد مع الشركة الخارجية

130,000GIZ130,000توفير الخدمات االلكترونية والدفع االلكتروني

150,0000150,000مجموع النشاط الرئيسي
حصر الملفات المزمع ارشفتها الكترونياًتم حصر الملفات وحوسبتها

تم حفظ بيانات جميع ملفات من التلف 

والضياع

اعداد خطة زمنية لالرشفة

 موظفين بعقود 30,00030,0005تنفيذ الشروع في الحوسبة

 مؤقتة او

متطوعين

30,00030,0000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد خطة لحوسبة االجراءات اليدويةتم اعداد الخطة

اجراء حوسبة للعمليات واالجراءات اليدويةتم حوسبة جميع االجراءات اليدوية

مبرمج وموظف ربط البرامج المحوسبة ببرنامج موحد

صيانة

000مجموع النشاط الرئيسي
 Arc info + A0برنامج GISموظف 100,000100,000 توفير البرامج الضرورية للعملتم سير لعمل وفق الخطة

Scanner

تم اعداد بيانات جغرافية ووصفية 

دقيقة لمدينة رام هللا

مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي

تم توفير نظام مالحة برية لمناطق 

رام هللا والبيرة وبيتونيا

Navigation Systemتطوير مشروع 

تم نشرخارطة سياحية على موقع 

البلدية االلكتروني

2013 -2012إعداد خارطة سياحية لمدينة رام هللا عام 

تم اعداد نظام مؤسساتي شامل 

ومتكامل

تعاون مع  خاصة يالدوائر وتحليلهاGISبناء طبقات 

الدوائر األخرى

Arc Serverبرنامج Intranet + Internetنشر طبقات المعلومات الجغرافية 

100,000100,0000مجموع النشاط الرئيسي
18,00018,000استكمال تسمية الشوارع وصيانة اللوحات المركبةشمولية التسمية

10,00010,000استكمال ترقيم أبنية البلدة القديمة وترقيم األبنية الجديدةشمولية ودقة ترقيم المباني
0تسمية المناطق ضمن المدينةتخصيص أسماء لكل منطقة

56,00056,000تسمية الشوارع وترقيم المباني في المناطق الجديدةشمولية التسمية
120,000120,000ترقيم داخلي للمساكن والمنشآت

204,000204,000مجموع النشاط الرئيسي

484,000334,00000150,000
اعداد وتحديث سياسات  جديدةعدد السياسات المطورة والمحدثة

متابعة تطبيق السياسات المعتمدةعدد السياسات الجديدة

موظف متخصصنقل ملف الرواتب واالجور للدائرة

000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد دراسة عن الوضع الحالي الموجود وما المطلوبتم عمل الدراسة

تحديد االحتياجات الوظيفية بناء على الدراسة

وضع خطة لتنفيذ االقتراحات

000مجموع النشاط الرئيسي
عمل ورشة عن آلية تطبيق النظامنظام تقييم فعال

ضمان تطبيق النظام بشكل موحدرضى الموظف من النتائج

حوسبة النظام

000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد واعتماد دراسة االحتياجات التدريبيةتم تنفيذ خمس دورات متخصصة

 موظف لدورات 20تم ايفاد 
اعداد وتنفيذ خطة التدريب السنويةمتخصصة محلياً

 موظفين لدورات 5تم ايفاد 
تنفيذ خمس دورات عامة بمواضيع مختلفةمتحصصة عالمياً

100,00030,00070,000

 موظفين في برامج تبادل 10تم ايفاد 

تمكين المستويات االدارية العليا والوسطىالخبرات عالميا
30,00030,000

 موظفين على صعيد 10تم ايفاد 

ًتبادل الخبرات محليا تنفيذ برامج تبادل خبرات محلياً وعالميا

50,00050,000تنظيم ورشة التخطيط السنوي

180,000110,0000070,000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد واعتماد استمارة الدارسةتم اعداد االستمارة واعتمادها

تنظيم عمل الدراسةتم تنفيذ الدراسة

اعداد خطة مقترحة لمعالجة النتائج

000مجموع النشاط الرئيسي

اعداد سياسة للزي الرسمي والبطاقات والمظهر العام واعتمادهاتم اعداد السياسة واعتمادها

80,00080,000توفير الزي حسب السياسة وحسب االحتياجاتتم توفير الزي والبطاقات
متابعة وتطبيق السياسة

80,00080,0000مجموع النشاط الرئيسي

مراجعة االجراءات المعمول بهاتم توثيق اجراءات العمل

توثيق اجراءات العملتم اصدار اجراءات العمل

0اصدار اجراءات العمل

000مجموع النشاط الرئيسي

تطوير نظام التقييم وضمان التطبيق الفعال والنزيه 

عدد االعتراضات اقل

تم تنفيذ السياسة المعتمدة

تطوير قدرات العاملين

تم تنظيم ورشة حول التخطيط السنوي

تنظيم دراسة قياس رضى   العاملين 

تم معالجة النتائج

تطوير واعتماد نظام الموارد البشريةتنمية الموارد البشرية- 4

عدد السياسات المحوسبة

تقييم وتحديد االحتياجات الوظيفية

تم اعتماد االقتراحات وتنفيذها

تطوير وتوثيق اجراءات العمل

وضوح الصالحيات من خالل 

االجراءات

تطوير مواصفات المظهر العام للعاملين  

مجموع الهدف التنموي

تحقيق البلدية االلكترونية- 3

 حوسبة كافة ملفات دوائر البلدية

تم الوصول الي ورقة واي ملف 

بسهولة

اعداد دراسة لماهية متطلبات تحقيق بلدية الكترونية

زيادة عدد المواطنين المستخدمين 

للخدمات

GISاستكمال وتطوير نظام ال

يتم استخدام النظام كأساس للعمل 

داخليا في البلدية ولإلستعالم خارجيا 

من قبل الجمهور

اجراء حوسبة شاملة لكافة العمليات

تم اعداد برامج محوسبة مربوطة 

ببرنامج موحد

متابعة وتطوير مشروع التسمية والترقيم

عنوان دقيق ومفصل لكل 

منشأة/مسكن

 تسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الخدمة للجمهور

مجموع الهدف التنموي

تحسين مستوى رضا - 2

الجمهور

 قياس رضى الجمهور من الخدمات المقدمة

اتم انخفاض عدد الشكاوي المقدمة

OSS تركيز جميع الخدمات ليصبح من خالل 

ال يتم  مراجعة الدوائر

 تطوير وزيادة عدد مراكز خدمات الجمهور

تم اشغال الركن الشاغر في المركز 

الموحد
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دراسة النظام الحالي وتطويرهتم اعداد الدراسة وتطويرها
 عقد خارجي العداد الدارسة20,00020,000

وتطويره

اعتماد الدارسة المقترحةتوفر النظام لدى الجميع

تطبيق النظام الجديد

20,00020,000مجموع النشاط الرئيسي

280,000210,00070,000
 سهولة التعاون والتواصل ما بين

وضع خطة لتنفيذ الدراسةموظفي الدائرة الواحدة
تأهيل المبنى

متابعة تنفيذ التوزيعراحة الموظفين

000مجموع النشاط الرئيسي
70,00070,000توفير اجهزة حاسوب جديدةتم حماية وامن المعلومات

30,00030,000شراء برنامجfirewallتم توفير الحماية لكافة االجهزة
backup system15,00015,000توفير

file logs and  management80,00080,000توفير

0شراء سيرفر جديد

Oracle DB server25,00025,000
file server30,00030,000توفير 

250,000250,0000مجموع النشاط الرئيسي
اعداد سياسة واضحة لالثاثنوعية اثاث موحد

حصر االحتياجات المطلوبةلون موحد

60,00060,000 توفير أثاث بالواصفات المعتمدة

60,00060,000مجموع النشاط الرئيسي

310,000310,0000

13,00013,000تقديم واجب العزاء واعالنات الصحفترابط اجتماعي

20,00020,000تنظيم االفطار السنوي للعاملينتواصل مع الموظفين

5,0005,000تنظيم حفل عيد العمال السنوي

2,0002,000تنظيم نشاط ليوم المرأة

1,0001,000تنظيم نشاط لعيد البربارة

5,0005,000زبارة العاملين في المناسبات االجتماعية

5,0005,000تنظيم نشاطات ترفيهية

51,00051,0000مجموع النشاط الرئيسي
تعميم ونشر المعلومات االجتماعيةالتواصل مع الموظفين اجتماعيا

التواصل مع الموظفين باخباريات العمل

تعميم ونشر االخباريات على العاملين

000مجموع النشاط الرئيسي

51,00051,000

1,220,0001,000,000220,000

مجموع الهدف التنموي

مجموع الهدف التنموي

المجموع الكلي لألهداف التنموية

مجموع الهدف التنموي

اعادة توزيع مواقع العملتطوير بيئة العمل- 5

توفير االجهزة والمعدات المطلوبة

تم زيادة فعالية العمليات المحوسبة 

واسترجاع البيانات

توفير االثاث بمواصفات مريحة

راحة الموظف في بيئة عمله

تنظيم نشاطات اجتماعية

عالقات ممتازة بين الموظفين

تعميم ونشر المعلومات واالخباريات على العاملين 

تنمية الموارد البشرية- 4

مراجعة وتطوير نظام تفويض فعال للصالحيات

تم تطبيق النظام الجديد

23  ِ AA



دائرة الشؤون المالية
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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الماديةالبشرية
اعداد وتطبيق خطة توزيع مطالبات مالية وعبر 

االيميل

تعاقد مع 140,00035,00035,00035,00035,000

 جباة3

الشروع في التسديد عن طريق البنوك

ترويج الخصومات الممنوحة للمكلفين

تطبيق االجراءات القانونية بحق المتخلفين عن 

التسديد

110,00020,00025,00030,00035,000

1250,00055,00060,00065,00070,000-1مجموع النشاط الرئيسي 

استشاري40,00040,000دراسة للمشاريع المدرة للدخل

اعداد خطة عمل تفصيلية

تقييم النتائج

240,00040,000000-1مجموع النشاط الرئيسي 

استشاري 50,00050,000دراسة حول ضريبة االمالك على الصعيد العربي

محاسب + 

ضريبة 

االمالك

برنامج 

لضريبة 

االمالك

50,00050,000تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع االمالك

150,00050,00050,00050,000الترويج لمجاالت انفاق ضريبة االمالك

3250,00050,000100,00050,00050,000-1مجموع النشاط الرئيسي 

50,00050,000(دراسة)تقييم الوضع القائم 

استشاري 

محاسب + 

امالك

اعادة تقييم الممتلكات واالمالك البلدية

75,00025,00025,00025,000اجراءات قانونية بحق المخالفين المستأجرين

4125,00050,00025,00025,00025,000-1مجموع النشاط الرئيسي 

665,000195,000185,000140,000145,000مجموع الهدف التنموي االول

استشاري 50,00050,000دراسة احتساب تكلفة خدمة النفايات

محاسب + 

تكاليف

برنامج 

محاسبة 

تكاليف

50,00050,000دراسة احتساب تكلفة صيانة المجاري

دراسة احتساب تكلفة تشغيل عدادات مواقف 

السيارات

50,00050,000

50,00050,000دراسة احتساب تكلفة رسوم استخدام قصر الثقافة

1200,00050,00050,00050,00050,000-2مجموع النشاط الرئيسي 

50,00050,000اجراء دراسة مقارنة مع التعرفة القائمة

خفض تكلفة التشغيل

احتساب تكلفة الخدمات
اعداد ملف تكلفة بكل رسم من 

الرسوم المطلوبة

اعادة تعرفة الرسوم
اعداد قائمة بعدد الرسوم التي تم 

تعديلها

توزيع الموازنات
تكلفة النشاط الفرعي

2015

 تطوير وتحسين الموارد المالية 

وتنويع مصادرها

 مطالبة10000توزيع  زيادة تحصيل الرسوم والمستحقات

انشاء مشاريع مدّرة للدخل

تطوير إدارة أمالك البلدية

توثيق كل ملك من امالك البلدية 

في ملف شامل وارسال 

.مطالبات مالية لكل المستأجرين

 مشروع1اعتماد انشاء 

تطوير إدارة ضريبة االمالك ورخص المهن
تشكيل لجنة متابعة لملف 

ضريبة االمالك

اإلحتياجات المطلوبة
201220132014

النشاط الفرعي/ المشروع المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية 

2015 - 2012الخطة االستراتيجية  /  الدائرة المالية 

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي: الهدف االستراتيجي 

األهداف التنموية
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اجراء مقارنة الدراسة مع التعرفة في البلديات 

االخرى

اعداد تعرفة جديدة بناء على المقارنات

اعتماد التعرفة الجديدة من المجلس البلدي

مصادقة الحكم المحلي على التعرفة

250,000050,00000-2مجموع النشاط الرئيسي 

50,00050,000اعداد الشروط المرجعية لدراسة التحليل المالي

اعداد دراسة لتحليل البيانات المالية

350,00050,000000-2مجموع النشاط الرئيسي 

استشاري50,00050,000دراسة خطة تخفيض مصروفات المحروقات

50,00050,000دراسة خطة تخفيض مصروفات القرطاسية

50,00050,000خطة مقارنة الرواتب مع االيرادات

50,00050,000دراسة خطة تخفيض مصروفات صيانة السيارات

50,00050,000دراسة خطة تخفيض مصروفات االنارة والمياه

4250,000100,00050,00050,00050,000-2مجموع النشاط الرئيسي 

550,000200,000150,000100,000100,000مجموع الهدف التنموي الثاني

دراسة القانون الحالي ومقارنته بالقانون المعدل 

االردني وبما يتوافق مع حاجات العمل

استشاري 50,00050,000

+ قانوني 

رئيس قسم 

الحرف 

والصناعا

ت

استشاري 50,00050,000اعداد حملة لتشكيل جماعات ضغط لتعديل القانون

قانوني

1100,000050,00050,0000-3مجموع النشاط الرئيسي 

مفتش 50,00050,000تويثق االجراءات وتطويرها

حرف  

وصناعات

تدريب وتوعية الموظفين باالجراءات والقيام 

بتطبيقها

250,00050,000000-3مجموع النشاط الرئيسي 

تعاقد مع 50,00050,000ارشفة ملفات الحرف والصناعات الكترونيا

مؤرشفين

اجهزة

50,00050,000ادخال بيانات المحالت على البرنامج المحوسب

3100,000050,00050,0000-3مجموع النشاط الرئيسي 

استشاري50,00050,000اعداد دراسة الجراءات الترخيص

تطبيق نتائج الدراسة لخفض نسبة الحرف الغير 

%95مرخصة الى 

120,00030,00030,00030,00030,000

4170,00030,00080,00030,00030,000-3مجموع النشاط الرئيسي 

مفتش تفتيش على المحالت المخالفه

حرف 

وصناعات 

2عدد

100,00025,00025,00025,00025,000اتخاذ االجراء القانوني بحق المخالفين

5100,00025,00025,00025,00025,000-3مجموع النشاط الرئيسي 

520,000105,000205,000155,00055,000مجموع الهدف التنموي الثالث

1,735,000500,000540,000395,000300,000

تطوير وتنظيم الحرف والصناعات

 معاملة حرف يوميا 50انجاز 

بسرعة وسهولة

حوسبة جميع ملفات الحرف والصناعات
 معاملة حرف يوميا 50انجاز 

بسرعة وسهولة

مراجعة وتطوير االجراءات الداخلية للحرف 

والصناعات

المجموع الكلي لالهداف التنموية

حصر جميع الملفات للحرف 

وتبويبها حسب القطاع المهني 

والحرفي

تنظيم الحرف بقطاعاتها المختلفة واتخاذ 

االجراءات القانونية بحق المخالفين

إجراء حمالت لترخيص الحرف والمنشآت
 ملف حرف مخالف 30ارسال 

الى دائرة االجراء

خفض تكلفة التشغيل

اعادة تعرفة الرسوم
اعداد قائمة بعدد الرسوم التي تم 

تعديلها

تحليل البيانات المالية
اعداد قائمة بعدد التقارير 

المطلوب تحليلها

إعداد والشروع في خطة تخفيض تكلفة 

التشغيل

حصر عدد الرسوم التي سيتم 

تخفيض تكلفتها

المساهمة في تنظيم حملة ضغط بهدف تحديث 

قانون الحرف والصناعات

 مؤسسة من خالل 100مراسلة 

حملة اعالمية شاملة
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الماديةالبشريةJan-12Feb-12Mar-12######May-12#################Sep-12Oct-12############الجهة الممولةالمبلغ
اعداد وتطبيق خطة توزيع مطالبات مالية وعبر 

االيميل

 3تعاقد مع 35,00035,000

جباة

الشروع في التسديد عن طريق البنوك

ترويج الخصومات الممنوحة للمكلفين

تطبيق االجراءات القانونية بحق المتخلفين عن 

التسديد

20,00020,000

55,00055,00000

استشاري40,00040,000دراسة للمشاريع المدرة للدخل

اعداد خطة عمل تفصيلية

تقييم النتائج

40,00040,00000

+ استشاري دراسة حول ضريبة االمالك على الصعيد العربي

محاسب 

ضريبة 

االمالك

برنامج لضريبة االمالك

+ استشاري 50,00050,000تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع االمالك

محاسب 

ضريبة 

االمالك

برنامج لضريبة االمالك

0الترويج لمجاالت انفاق ضريبة االمالك

50,00050,00000

50,00050,000(دراسة)تقييم الوضع القائم 

+ استشاري 

محاسب امالك

اعادة تقييم الممتلكات واالمالك البلدية

0اجراءات قانونية بحق المخالفين المستأجرين

50,00050,00000

195,000195,00000

+ استشاري دراسة احتساب تكلفة خدمة النفايات

محاسب 

تكاليف

برنامج محاسبة تكاليف

دراسة احتساب تكلفة صيانة المجاري

دراسة احتساب تكلفة تشغيل عدادات مواقف 

السيارات

50,00050,000دراسة احتساب تكلفة رسوم استخدام قصر الثقافة

50,00050,00000

+ استشاري اجراء دراسة مقارنة مع التعرفة القائمة

محاسب 

تحليل بيانات

برنامج تحليل البيانات 

المالية

خفض تكلفة التشغيل

احتساب تكلفة الخدمات

4-1مجموع النشاط الرئيسي 

إعادة تعرفة الرسوم
اعداد قائمة بعدد الرسوم التي تم 

تعديلها

اعداد ملف تكلفة بكل رسم من 

الرسوم المطلوبة

1-2مجموع النشاط الرئيسي 

مجموع الهدف التنموي االول

 مشروع1اعتماد انشاء 

2-1مجموع النشاط الرئيسي 

3-1مجموع النشاط الرئيسي 

تطوير إدارة ضريبة االمالك ورخص المهن
تشكيل لجنة متابعة لملف 

ضريبة االمالك

 تطوير وتحسين الموارد المالية 

وتنويع مصادرها

تطوير إدارة أمالك البلدية

توثيق كل ملك من امالك البلدية 

في ملف شامل وارسال 

.مطالبات مالية لكل المستأجرين

 مطالبة10000توزيع  زيادة تحصيل الرسوم والمستحقات

1-1مجموع النشاط الرئيسي 

انشاء مشاريع مدّرة للدخل

النشاط الفرعي/ المشروع 
اإلحتياجات المطلوبةالجدول الزمنيالجدول الزمني

المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنموية
الجدول الزمني

2012خطة الدائرة المالية لعام 

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي: الهدف االستراتيجي 

تكلفة النشاط الفرعي
2012 الموازنة 

االنمائية
الممولة

التطويرية
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اجراء مقارنة الدراسة مع التعرفة في البلديات 

االخرى

اعداد تعرفة جديدة بناء على المقارنات

اعتماد التعرفة الجديدة من المجلس البلدي

مصادقة الحكم المحلي على التعرفة

0000

50,00050,000اعداد الشروط المرجعية لدراسة التحليل المالي

اعداد دراسة لتحليل البيانات المالية

50,00050,00000

استشاريدراسة خطة تخفيض مصروفات المحروقات

دراسة خطة تخفيض مصروفات القرطاسية

50,00050,000خطة مقارنة الرواتب مع االيرادات

دراسة خطة تخفيض مصروفات صيانة السيارات

50,00050,000دراسة خطة تخفيض مصروفات االنارة والمياه

100,000100,00000

200,000200,00000

دراسة القانون الحالي ومقارنته بالقانون المعدل 

االردني وبما يتوافق مع حاجات العمل

استشاري 

+ قانوني 

رئيس قسم 

الحرف 

والصناعات

استشاري اعداد حملة لتشكيل جماعات ضغط لتعديل القانون

قانوني

0000

مفتش حرف  50,00050,000تويثق االجراءات وتطويرها

وصناعات 

(2)عدد 

تدريب وتوعية الموظفين باالجراءات والقيام 

بتطبيقها

50,00050,00000

تعاقد مع ارشفة ملفات الحرف والصناعات الكترونيا

مؤرشفين

اجهزة

ادخال بيانات المحالت على البرنامج المحوسب

0000

استشارياعداد دراسة الجراءات الترخيص

تطبيق نتائج الدراسة لخفض نسبة الحرف الغير 

%95مرخصة الى 

30,00030,000

30,00030,00000

مفتش حرف تفتيش على المحالت المخالفه

وصناعات 

2عدد

25,00025,000اتخاذ االجراء القانوني بحق المخالفين

25,00025,00000

105,000105,00000

500,000500,00000

تنظيم الحرف بقطاعاتها المختلفة واتخاذ 

االجراءات القانونية بحق المخالفين

حصر جميع الملفات للحرف 

وتبويبها حسب القطاع المهني 

والحرفي

المجموع الكلي لالهداف التنموية

 ملف حرف مخالف 30ارسال 

الى دائرة االجراء

5-3مجموع النشاط الرئيسي 
مجموع الهدف التنموي الثالث

تطوير وتنظيم الحرف والصناعات

المساهمة في تنظيم حملة ضغط بهدف تحديث 

قانون الحرف والصناعات

 مؤسسة من خالل 100مراسلة 

حملة اعالمية شاملة

4-3مجموع النشاط الرئيسي 

إجراء حمالت لترخيص الحرف والمنشآت

مراجعة وتطوير االجراءات الداخلية للحرف 

والصناعات

1-3مجموع النشاط الرئيسي 

3-3مجموع النشاط الرئيسي 

حوسبة جميع ملفات الحرف والصناعات
 ملف حرف يوميا 25ادخال 

على الكمبيوتر

 معاملة حرف يوميا 50انجاز 

بسرعة وسهولة

2-3مجموع النشاط الرئيسي 

3-2مجموع النشاط الرئيسي 

خفض تكلفة التشغيل

مجموع الهدف التنموي الثاني

2-2مجموع النشاط الرئيسي 

إعداد والشروع في خطة تخفيض تكلفة 

التشغيل

حصر عدد الرسوم التي سيتم 

تخفيض تكلفتها

اعداد قائمة بعدد التقارير 

المطلوب تحليلها

3-2مجموع النشاط الرئيسي 

إعادة تعرفة الرسوم
اعداد قائمة بعدد الرسوم التي تم 

تعديلها

تحليل البيانات المالية
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دائرة الشؤون الثقافية
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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الماديةالبشرية2012201320142015

25,0005,0008,0007,0005,000بناء رزنامة العمل الثقافي المشترك مؤسسة في الرزنامة20تمت مشاركة 

90,00015,00025,00025,00025,000تكريم مبادرات فنيةتم تكريم عمل فني سنويا

190,00040,00050,00050,00050,000بناء برامج تبادل ثقافي مع مدن التوأمة والتعاون اتفاقيات تبادل طالب4تم توقيع 

90,00015,00025,00025,00025,000بناء مشاريع مشتركة مع المؤسسات الثقافية المحلية مشاريع سنويا5تم تنفيذ 

60,00060,000000توفير مساحات اعالمية للفعاليات الثقافية مساحات اعالنية10تم توفير 

455,000135,000108,000107,000105,000
 الف 30تم زيادة عدد المستهدفين ل

سنويا

190,00040,00050,00050,00050,000تنظيم أمسيات رمضان

190,00040,00050,00050,00050,000تنظيم حفل اضاءة شجرة عيد الميالد
190,00040,00050,00050,00050,000تنظيم حفل رأس السنة

570,000120,000150,000150,000150,000

تم نشر وتوزيع دراسة رام هللا  الكاملة

 باحثين 290,00080,000100,000100,00010,0003استكمال مشروع دراسة مدينة رام هللا ونشرها

على 

المشروع

تجهيز مكتب 

كامل

320,00020,000100,000100,000100,000نشر ودعم الدرسات واألبحاث الخاصة بمدينة رام هللا سنويا2تم نشر دراسة 

 كتب توثيقية 3تم نشر 

محرر 80,00020,00020,00020,00020,000نشر كتاب سنوي توثيقي عن منتج المدينة الثقافي

 4مؤقت 

اشهر سنويا

690,000120,000220,000220,000130,000
 الف 20تم زيادة عدد المستهدفين ل 

سنويا

160,00040,00040,00040,00040,000تنظيم مهرجان الدبكة الشعبي

190,00040,00050,00050,00050,000تنظيم مهرجان التذوق%50تم زيادة عدد الشركاء بنسبة 
120,00030,00030,00030,00030,000تنظيم فعاليات عالمية مع مدن التوأمة

110,00020,00030,00030,00030,000تنظيم ورش ثقافية
95,00020,00025,00025,00025,000تنظيم معارض

195,00045,00050,00050,00050,000تنظيم فعاليات للفئات المهمشة

870,000195,000225,000225,000225,000
2,585,000570,000703,000702,000610,000مجموع الهدف التنموي

90,00015,00025,00025,00025,000دعم يرامج مجلس بلدي أطفال  رام هللا2015 و2013تمت االنتخابات في عام 

190,00040,00050,00050,00050,000تنظيم فعاليات الحدائق فعالية حدائق سنويا10تم تنظيم 
 نسخ من مهرجان نوار 4تم تنظيم 

نيسان

140,00040,00040,00030,00030,000تطوير مشروع احنا ع موعدنا

85,00010,00025,00025,00025,000العثمانية- تطوير مكتبة االطفال%100تم زيادة رواد مكتبة االطفال بنسبة 
180,00030,00050,00050,00050,000لألطفال" نوار نيسان"تفعيل وتنظيم مهرجان 

240,00080,00080,00080,000تنظيم الورش الفنية واألبداعية المتخصصة على مدار العام

925,000135,000270,000260,000260,000

400,000100,000100,000100,000المساهمة في تنظيم سوق الحرجة ماراثون سنويا على االقل2تم تنظيم 

340,00070,00090,00090,00090,000تنظيم ماراثونات%50تم زيادة نسبة  تجنبد االموال 
110,00020,00030,00030,00030,000تنظيم مهرجان الزيتون السنوي

35,0005,00010,00010,00010,000تنظيم لقاءات دورية مع الفئات المجتمعية المختلفة

785,00095,000230,000230,000230,000

   -                     -                           -                           -                      0تقديم التصور واعتماده نسخ من مهرجان التسوق4تم تنظيم 

   -                     -                           -                           -                      0عقد الشراكات مع المؤسسات ذات العالقة مطعم50 فنادق و10تمت مشاركة 
   -                     -                           -                           -                      0االتفاق مع الفنادق والمطاعم

منسق مؤقت 10,00010,00010,00010,000تنظيم الفعاليات المساندة

على المشروع

30,000010,00010,00010,000

تم تأسيس الوحدة

منسق متفرغتحديد األولويات

230,00070,00080,00080,000تنظيم المشاريع واألنشطة برامج  ثابتة على األقل3تم بناء 

230,000070,00080,00080,000

مجموع النشاط الرئيسي

دعم الدراسات حول مدينة رام هللا ونشرها

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

سنويا" وين ع رام هللا"تنظيم مهرجان 

اإلحتياجات المطلوبةتوزيع الموازنة

المساهمة في تنظيم مهرجان التسوق

تعزيز المشاركة المجتمعية. 2

دعم قطاع الشباب والطفولة

مجموع النشاط الرئيسي

تنظيم المشاريع المجتمعية الدورية

تأسيس وتفعيل وحدة المرأة

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

االرتقاء بالبرامج واألنشطة -1

الثقافية والفنية

تنظيم مشاريع فنية وثقافية

مجموع النشاط الرئيسي

تنظيم فعاليات االعياد الدينية

مجموع النشاط الرئيسي

النشاط الفرعي/ المشروعالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية

2015 - 2012الخطة االستراتيجية /  دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية 
اإلسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية: الهدف االستراتيجي

تكلفة النشاط الفرعياألهداف التنمويه
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   -                     -                           -                           -                      0تقديم التصور واعتماده سنويا80بلغ عدد المشاركين الدولين 

20,0005,0005,0005,0005,000تجنيد األموال مشاريع بنية تحتية كاملة4تم انجاز 

20,0005,0005,0005,0005,000تسجيل المشاركين الدوليين والمحليين
710,000140,000190,000190,000190,000تنظيم فعاليات المخيم والفعاليات المساندة

750,000150,000200,000200,000200,000
منسق متفرغ                -                      -                     -                   -0توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المحلية لقاء سنوي30تم عقد 

 8تم توقيع مذكرات تفاهم مع 

مؤسسات سنويا

80,000تنظيم حملة تعريفية بالمقهى
20,00020,00020,00020,000

670,000130,000180,000180,000180,000ادارة المقهى اليومية

750,000150,000200,000200,000200,000
3,470,000530,000980,000980,000980,000مجموع الهدف التنموي

تطوير ادارة قصر رام هللا الثقافي%50تمت زيادة نسبة االشغال 
250,000

2تقني عدد 40,00070,00070,00070,000

50تمت زيادة نسبة التشغيل  170,000افتتاح وتشغيل المسرح البلدي%

20,00050,00050,00050,000

 2تقني  عدد 

ادراي منسق 

حارس مراسل

170,00020,00050,00050,00050,000بناء وتشغيل المسرح الخارجي لقصر رام هللا الثقافي مرافق جديدة3تم تأسيس 
180,00030,00000150,000تأسيس وتشغيل متحف ذاكرة رام هللا االفتراضي 

90,000المساهمة في تشغيل صرح محمود درويش

30,00030,00030,000

مدير  مدير 

متحف تقني 

حارس مراسل

860,000110,000200,000200,000350,000

تشغيل حوش دار قندح%50تمت زيادة نسبة االشغال 

435,000

65,000100,000120,000150,000
منسق مراسل 

حارس

50تمت زيادة نسبة التشغيل  300,00050,00050,000200,000تاسيس وتشغيل نادي كبار السن%
460,000تأسيس وتشغيل متحف العلوم لألطفال مرافق جديدة4تم افتتاح 

10,00050,000200,000200,000

  مدير متحف 

ادراي تقني 

حارس مراسل

190,00040,00050,00050,00050,000تفعيل مبنى المحكمة العثمانية
50,00050,00000تأسيس المدينة الرياضية

450,000افتتاح وتشغيل مجمع رام هللا الترويحي

150,000100,000100,000100,000
مدير اداري 

حارس مراسل

410,00010,000100,000150,000150,000تأسيس نادي الفروسية

2,295,000275,000500,000670,000850,000
3,155,000385,000700,000870,0001,200,000مجموع الهدف التنموي

0تجنيد األموالمن االموال المطلوبة% 80تم تجنيد 

-                     -                      -                
   150,000.00         150,000.00         550,000100,000150,000.00شراء كتب ومواد مكتبية جديدة

 تم صياغة اليات تشغيل جديدة 

واعتمادها والعمل بها

330,000تطوير ادارة مكتبة رام هللا العامة
30,000100,000100,000100,000

880,000130,000250,000250,000250,000

 موظفو اعارة 3                -                      -                     -                   -0تقديم التصور واعتماده مكتبات احياء5تم تفعيل 

                -                      -                     -                   -0االتفاق مع المدارس%30تم زيادة عدد الرواد بنسبة 

300,00030,00080,00090,000100,000توفير الكادر

295,00025,00070,00090,000110,000شراء الكتب

190,00010,00040,00060,00080,000ادراة وتشغيل المكتبات

785,00065,000190,000240,000290,000
قرر أن تقام المكتبة الوطنية في مدينة 

رام هللا
40,000

10,00010,00010,00010,000

40,00010,00010,00010,00010,000

115,00025,00030,00030,00030,000تنظيم الندوات الدورية ندوات سنويا5تم تنظيم 

تأسيس وتفعيل نادي القراءةتمت عقد اجتماع شهري لنادي القراءة
115,000

25,00030,00030,00030,000
 زيارة من المدارس 20تم تنظيم 

تنظيم برامج قراءة مع المدارسسنويا
115,000

25,00030,00030,00030,000

345,00075,00090,00090,00090,000

2,050,000280,000540,000590,000640,000مجموع الهدف التنموي

11,260,0001,765,0002,923,0003,142,0003,430,000

اطالق حملة القامة المكتبة الوطنية في رام هللا

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

تفعيل مكتبات المدارس والحدائق لخدمة األحياء

تفعيل برامج المكتبة وبرامج القراءة

مجموع النشاط الرئيسي

المجموع الكلي لالهداف التنموية

تعزيز دور المكتبات في4  

الحياة الثقافية

مجموع النشاط الرئيسي

تطوير وتفعيل مكتبة رام هللا العامة

مجموع النشاط الرئيسي

بناء وتطوير المرافق . 3

الثقافية والمجتمعية

بناء وتطوير المرافق الثقافية والفنية

مجموع النشاط الرئيسي

بناء وتطوير المرافق االمجتمعية 

مجموع النشاط الرئيسي تفعيل مشروع مقاهي التواصل

تنظيم مخيم رام هللا الدولي للعمل التطوعي

مجموع النشاط الرئيسي

تعزيز المشاركة المجتمعية. 2
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الماديةالبشريةك ات ثت اايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطك ثالتطويريةالجهة الممولةالمبلغ الممولاالنمائية
 مؤسسات10مشاركة 

بناء رزنامة العمل الثقافي المشترك
5,0005,000-            

            -15,00015,000تكريم مبادرات فنيةتم تكريم مبادرة
40,00020,00020,000بناء برامج تبادل ثقافي مع مدن التوأمة والتعاوناقامات فنية 4

15,00015,000بناء مشاريع مشتركة مع المؤسسات
60,00020,00040,000توفير مساحات إعالنية  للفعاليات الثقافية

135,00075,00060,000
40,00010,00030,000تنظيم أمسيات رمضان الف شخص30شارك في االحتفاالت 

40,00010,00030,000تنظيم حفل اضاءة شجرة عيد الميالد
40,00010,00030,000تنظيم حفل رأس السنة

120,00030,00090,000
تجهيز مكتب كامل باحثين80,00080,00002استكمال مشروع دراسة مدينة رام اهلل ونشرهاتم استكمال دراسة الحكم االردني

تم اعتماد تصور العمل على فترة االحتالل 

االسرائيلي
20,00020,000نشر ودعم الدرسات واألبحاث الخاصة بمدينة رام اهلل

تم توظيف المحرر المؤقت وبدأ العمل

نشر كتاب سنوي توثيقي عن منتج المدينة الثقافي
20,00020,000

 4محرر مؤقت 
اشهر

120,000100,00020,000
تنظيم مهرجان الدبكة الشعبي الف20تمت زيادة عدد المستفيدين ل 

40,00010,000
30,000

40,00010,00030,000تنظيم مهرجان التذوق%20تم زيادة عدد الشركاء بنسبة 
30,00010,00020,000تنظيم فعاليات عالمية مع مدن التوأمة

20,00010,00010,000تنظيم ورش ثقافية
20,0005,00015,000تنظيم معارض

45,0005,00040,000تنظيم فعاليات للفئات المهمشة
195,00050,000145,000

570,000255,000315,000مجموع الهدف التنموي
15,00010,0005,000دعم يرامج مجلس بلدي أطفال  رام اهلل اجتماعات هيئة عامة للمجلس4تم عقد 

40,00020,00020,000تنظيم فعاليات الحدائق فعاليات حدائق10تم تنظيم 
40,00020,00020,000تطوير مشروع احنا ع موعدنا قراءة قصة50تم تنظيم 

10,00010,000العثمانية- تطوير مكتبة االطفال
"نوار نيسان"تفعيل وتنظيم مهرجان الطفل 

30,00030,0000
 4منسق مؤقت 

اشهر

تنظيم الورش الفنية واألبداعية المتخصصة على مدار العام

135,00090,00045,000
المساهمة في تنظيم  سوق الحرجةتم تنظيم ماراثون عائلة

70,00010,00060,000تنظيم ماراثونات%50تم زيادة نسبة تجنيد االموال 
20,00010,00010,000تنظيم مهرجان الزيتون السنوي

            -5,0005,000تنظيم لقاءات دورية مع الفئات المجتمعية المختلفة
95,00025,00070,000

تنظيم المشاريع المجتمعية الدورية

مجموع النشاط الرئيسي

تعزيز المشاركة المجتمعية- 2

دعم قطاع الشباب والطفولة

مجموع النشاط الرئيسي

تنظيم فعاليات االعياد الدينية

سنويا" وين ع رام اهلل"تنظيم مهرجان 

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي
دعم الدراسات حول مدينة رام اهلل ونشرها

االرتقاء بالبرامج واألنشطة -1
الثقافية والفنية

تنظيم مشاريع فنية وثقافية

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

اإلحتياجات المطلوبةالجدول الزمني2012/الموازنة 
تكلفة النشاط الفرعيالنشاط الفرعي/ المشروع المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية األهداف التنموية

اإلسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية: الهدف االستراتيجي

2012خطة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية لعام 
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 مطعم50 فنادق و10تم مشاركة 

تقديم التصور واعتماده
-                -              -            

منسق مؤقت 
على المشروع

            -              -                -عقد الشراكات مع المؤسسات اتفاقيات تعاون3دعم توقيع 
            -              -                -االتفاق مع الفنادق والمطاعم

0تنظيم الفعاليات المساندة
000

تم تأسيس الوحدة

تحديد األولويات
-                -              -            

 منسق مؤقت 
 اشهر5لمدة 

تنظيم المشاريع واألنشطةتم بناء برنامج اول

منسق متفرغ000
            -              -                -تقديم التصور واعتماده مشارك دولي80شارك 

            -       5,000.00         5,000.00تجنيد األموال منفذ1مشروع بنية تحتة 
            -       5,000.00         5,000.00تسجيل المشاركين الدوليين والمحليين

140,00040,000100,000تنظيم فعاليات المخيم والفعاليات المساندة
150,00050,000100,000

1تقني عدد             -              -                -توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤساات المحلية لقاء30تم عقد 

 مذكرات تفاهم مع 4تم توقيع 
المؤسسات

تنظيم حملة تعريفية بالمقهى
20,00020,000

0    130,000130,000.00ادارة المقهى اليومية
150,000150,0000

530,000315,000215,000مجموع الهدف التنموي

تطوير ادارة قصر رام اهلل الثقافي%50تمت زيادة نسبة االشغال 
  مدير متحف 40,00020,00020,000

تقني حارس مراسل

            -20,00020,000افتتاح وتشغيل المسرح البلديتمت زيادة نسبة التشغيل% 50 
20,00020,000بناء وتشغيل المسرح الخارجي لقصر رام اهلل الثقافي تصور مرفق جديد2تم اعتماد 

منسق مراسل 
حارس

30,00030,000تأسيس وتشغيل متحف ذاكرة رام اهلل
            -المساهمة في تشغيل صرح محمود درويش

110,00090,00020,000
 ادراي تقني 

حارس

65,00015,00050,000تشغيل حوش دار قندح%50تمت زيادة نسبة االشغال 
منسق  حارس 

مراسل

            -تاسيس وتشغيل نادي كبار السنتمت زيادة نسبة التشغيل% 50 
            -10,00010,000تأسيس وتشغيل متحف العلوم لألطفال تصور مرفق جديد3تم اعتماد 

40,00020,00020,000تفعيل مبنى المحكمة العثمانية
            -              -                -تأسيس المدينة الرياضية

150,00070,00080,000افتتاح وتشغيل مجمع رام اهلل الترويحي
            -10,00010,000تأسيس نادي الفروسية

275,000125,000150,000
385,000215,000170,000مجموع الهدف التنموي

موظف اعارة دائم            -تجنيد األموالمن االموال المطلوبة% 50تم تجنيد 

100,000100,000شراء كتب جديدة%30تم زيادة الكتب بنسبة 
 تم صياغة اليات عمل جديدة

واعتمادها
تطوير ادارة مكتبة رام اهلل العامة

30,00030,000

130,000130,0000

            -              -                -تقديم التصور واعتماده مكتبات احياء3تم تفعيل 
 موظفو اعارة 3

على المشروع

            -              -                -االتفاق مع المدارس%30تم زيادة نسبة الرواد ب 
30,00020,00010,000توفير الكادر
25,00015,00010,000شراء الكتب

            -10,00010,000ادراة وتشغيل المكتبات
65,00045,00020,000

            -10,00010,000تم قرار بناء المكتبة الوطنية في رام اهلل

10,00010,000-           
25,00010,00015,000تنظيم الندوات الدورية ندوات5تم تنظيم 

اطالق حملة القامة المكتبة الوطنية في رام اهلل
مجموع النشاط الرئيسي

تعزيز دور المكتبات في - 4
الحياة الثقافية

تطوير مكتبة رام اهلل العامة

مجموع النشاط الرئيسي
تفعيل مكتبات المدارس والحدائق لخدمة األحياء

مجموع النشاط الرئيسي
تفعيل برامج المكتبة وبرامج القراءة

بناء وتطوير المرافق - 3
الثقافية والمجتمعية

بناء وتطوير المرافق الثقافية والفنية

مجموع النشاط الرئيسي

مجموع النشاط الرئيسي

بناء وتطوير المرافق االمجتمعية 

مجموع النشاط الرئيسي

 
المساهمة في تنظيم مهرجان التسوق

مجموع النشاط الرئيسي

تنظيم مخيم رام اهلل الدولي

تأسيس وتفعيل وحدة المرأة

مجموع النشاط الرئيسي

تعزيز المشاركة المجتمعية- 2

تفعيل مشروع مقاهي التواصل

مجموع النشاط الرئيسي
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25,00010,00015,000تأسيس وتفعيل نادي القراءة لقاءات لنادي القراءة9تم عقد 
25,00010,00015,000تنظيم برامج قراءة مع المدارس زيارة مدرسة للمكتبة20تم تنظيم 

75,00030,00045,000
280,000215,00065,000مجموع الهدف التنموي

1,765,0001,000,000765,000المجموع الكلي

تعزيز دور المكتبات في - 4
الحياة الثقافية

تفعيل برامج المكتبة وبرامج القراءة

مجموع النشاط الرئيسي
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:الهدف االستراتيجي 

الماديةالبشرية

بناء وتطوير العالقة مع المؤسسات . 1

واالتحادات

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات. 1 مؤتمر2المشاركة في . 1
110,00020,00030,00030,00030,000

دائم1

االنضمام إلى العضوية في شبكات جديدة. 2 شبكة جديدة2العضوية في . 2
11,0004,0003,0002,0002,000

االنضمام إلى عضوية الهيئة اإلدارية في . 3

الشبكات
19,0004,0005,0005,0005,000

00000العمل على تطوير قاعدة بيانات. 4

140,00028,00038,00037,00037,000مجموع النشاط الرئيسي

تعزيز العالقة عربيا وعالميا- 1

2015 - 2012الخطة االستراتيجية /  دائرة العالقات العامة 

ً تعزيز مكانة رام هللا محلياً وعربيا وعالميا

النشاط الفرعي/ المشروعالمؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجيةاألهداف التنمويه
2012

العالقات العامة
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 

قاعدة بيانات أكبر. 3

20132014
تكلفة النشاط الفرعي

2015

2012/الموازنة 
اإلحتياجات
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 اتفاقية مع مدينة 2توقيع . 1

--عربية بنزرت و

توقيع إتفاقيات توأمة  مع مدن عربية. 1
140,00020,00040,00040,00040,000

 توأمة جديدة 2تم توقيع . 2

مع مدن أوروبية

توقيع إتفاقيات  مع مدن عالمية. 2
110,00020,00030,00030,00030,000

 نشاط مشترك 2تم عمل . 3

مع المدن التي تربطنا بها 

عالقات

نشاط على - تعزيز العالقة القائمة مع المدن . 3

180,00030,00050,00050,00050,000األقل مع كل مدينة

 زيارة تبادل على األقل 2. 4

مع المدن ذات العالقة القائمة
0

430,00070,000120,000120,000120,000مجموع النشاط الرئيسي

 دولة جديدة في 2مشاركة . 1

مشروع حديقة األمم

إيجاد مدينة شبيهة برام هللا لتوقيع مذكرة . 1

تعاون أو توأمة

20,0005,0005,0005,0005,000حث الممثليات على المشاركة في حديقة األمم. 2 توأمة من خاللهم2توقيع . 2

 بدعم من 1تنفيذ مشروع . 3

الممثليات
الحصول على دعم لمشاريع صغيرة. 3

20,0005,0005,0005,0005,000مجموع النشاط الرئيسي

 3مذكرات تفاهم موقعة مع . 1

مدن من خالل سفاراتنا

مراسلة سفرائنا لبناء عالقات جديدة. 1
33,0003,00010,00010,00010,000

تنظيم إجتماعت رسمية للوفود مع السفراء. 2
12,0003,0003,0003,0003,000

12,0003,0003,0003,0003,000تزويد السفارات باإلصدارات األعالمية. 3

بطوير قاعدة بيانات للسفراء وتزيدهم بأخبار . 4

البلدية
00000

57,0009,00016,00016,00016,000مجموع النشاط الرئيسي

 متطوع للعمل مع 2قدوم . 1

العالقات

فحص احتياجات الدوائر المختلفة وامكاناتهم . 1

الستقدام متطوعين للعمل لديهم

مراسلة وحث المدن التي تربطنا بها عالقة . 2

الرسال متطوعين للعمل لدينا
320,00080,00080,00080,00080,000

مراجعة واعتماد سياسة إستقطاب . 3

المتطوعين األجانيب
00000

00000إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين المحليين. 4

80,00020,00020,00020,00020,000إيجاد متطوعين محليين. 5

400,000100,000100,000100,000100,000مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

تم تنظيم  لقاء واحد مفتوح .1

سنويا

8,000تنظيم لقاءات مفتوحة. 1
2,0002,0002,0002,000

 لقاء مختص 2تم تنظيم .2

سنويا

20,000تنظيم لقاءات مختصة. 2
5,0005,0005,0005,000

تم إعادة تشكيل  لجنة . 3

مختصة وتفعيل عملها

8,000تشكيل لجنة مجتمعية للسياحة. 3
2,0002,0002,0002,000

36,0009,0009,0009,0009,000مجموع النشاط الرئيسي

 زيارة لبلديات 2تم تنظيم . 1

محلية بالضفة الغربية

تنظيم زيارات متبادلة. 1
65,0005,00020,00020,00020,000

مشاركة رؤساء البلديات . 2

 فعاليات للبلدية على األقل3في 

انتظام دعوة رؤساء البلديات المحلية . 2

20,0005,0005,0005,0005,000لفعاليات البلدية

مشاركة البلدية في انحاد . 3

البلديات

تفعيل دور البلدية في اتحاد البلديات.  3
00000

00000تفعيل التبادالت للموظفين . 4

85,00010,00025,00025,00025,000مجموع النشاط الرئيسي

 مؤسسة لعمل 2تم ربط . 1

تبادل مع مؤسسات شبيهة عبر 

عالقاتنا الخارجية

التشبيك بين مؤسسات المدينة ومؤسسات . 1

0000دولية شبيهة من خالل عالقاتنا الخارجية

 مساعدات 5تم تقديم . 2

مختلفة لدعم المؤسسات

دعوة المؤسسات لفعاليات البلدية المختلفة. 2
0000

/  فعالية بمشاركة2تم تنفيذ . 3

وشراكة معهم

إطالعهم على أخبار البلدية عبر أشكال . 3

التواصل المختلفة
0000

تقديم الدعم المادي والفني. 4

12,0003,0003,0003,0003,000بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة. 5

12,0003,0003,0003,0003,000مجموع النشاط الرئيسي

مجموع الهدف التنموي

 مقاالت في مجلة 4تم كتابة . 1

هذه رام هللا

مشاركة دورية في مجلة هذه رام هللا. 1
0000

تم وضع لينك صفحة . 2

البلدية على موقعهم وبالعكس

ربط موقع البلدية مع موقع أبناء رام هللا. 2

0000

0000ربط موقع أبناء رام هللا مع موقعنا. 3

دعوتهم لالنضمام والتواصل معنا عبر أشكال . 4

التوصل االجتماعي المختلفة
0000

00000محموع النشاط الرئيسي

عمل برنامج لزيارة الوفد . 1

خالل عيد الفصح

استقبال وفد أبناء رام هللا في اجتماعهم . 1

النصف سنوي
80,00020,00020,00020,00020,000

تم عقد لقاء رسمي مع . 2

البلدية

اإلعداد لمشاركة الرئيس في المؤتمر السنوي. 2
40,00010,00010,00010,00010,000

تم تنظيم حفل عشاء على . 3

شرفهم
00000

120,00030,00030,00030,00030,000مجموع النشاط الرئيسي

تم وضع برنامج تفصيلي . 1

إلنجاح الزيارة

تشكيل لجنة عليا لبحث الترتيبات الالزمة. 1
0000

 عدد من 2تم انتاج . 2

إصدارات إعالمية حول المدينة 

والمشاريع

متابعة اإلتحاد األمريكي إلصدار قرار. 2

0000

بناء وتطوير العالقة مع أبناء . 3

رام هللا والمغتربين

تعزيز التواصل مع المغتربين. 1

تنظيم برنامج الزيارات السنوية. 2

اإلعداد لعقد المؤتمر السنوي لالتحاد عام . 3

 في رام هللا2011

بناء وتطوير العالقة مع . 2

المجتمع المحلي والبلديات

تعزيز العالقة مع المواطنين. 1

تطوير العالقة مع البلديات. 2

تعزيز العالقة مع المؤسسات المختلفة. 3

تم اعالمهم بزيارات وفود . 2

البلدية إلى الدول والمدن 

المختلفة

استقدام متطوعين للعمل في البلدية. 5

مشاركة المتطوعين في . 2

فعاليات البلدية المختلفة

تعزيز العالقة عربيا وعالميا- 1

بناء وتطوير العالقة مع المدن. 2

تطوير العالقة مع الممثليات. 3

تطوير العالقة مع السفارات الفلسطينية . 4

في الدول المختلفة
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 أنواع مختلفة 3تم انتاج . 3

من مواد دعائية للمؤتمر

إنتاج مواد دعائية -بدء اإلعداد  الفعلي . 3

وإعالمية خاصة للمؤتمر
100,00060,00040,00000

ارسال وفد من البلدية للتحضير لمؤتمر . 4

2013
000

100,00060,00040,00000مجموع النشاط السنوي

مجموع الهدف التنموي

 اتفاقية مع شبكات 2توقيع . 1

إعالمية

التشبيك مع وسائل اإلعالم المختلفة. 1
12,0003,0003,0003,0003,000

توفير أدوات ووسائل . 2

إعالمية مختلفة

توقيع اتفاقيات وشراكات. 2
12,0003,0003,0003,0003,000

تم زيادة عدد طرق . 3

التواصل والترويج المختلفة 

/ أشكال تكنولوجية ) 5إلى 

(اجتماعية ودعائية مختلفة

تطوير الترويج عبر وسائل مختلفة بما فيها . 3

التواصل االجتماعي
0000

0000إعداد خطة أعالمية. 4

0000إعداد خطة ترويجية. 5

24,0006,0006,0006,0006,000مجموع النشاط السنوي

إنتاج مواد ترويجية وإعالمية عن مدينة . 2

رام هللا

إصدار نشرة إخبارية دورية. 1 نشرات إخبارية3تم إصدار . 1
54,00012,00012,00015,00015,000

تم انتاج فيلم عن المشاريع . 2

المرحلة الثانية/ 

انتاج المرحلة الثانية من فيلم مشاريع مدينة . 2

رام هللا
15,00015,000000

1

 أفالم قصيرة 4تم انتاج . 3

youtubeعبر 

انتاج أفالم ترويجية قصيرة حول الحياة . 3

الثقافية والسياحية والحياة الليلية
40,00010,00010,00010,00010,000

1

 إصدارات 6تم انتاج . 4

إعالمية مختلفة

هدايا- إعداد مواد ترويجية . 4
200,00050,00050,00050,00050,000

 أنواع هدايا 4تم انتاج . 5

ترويجية جديدة

. ألبوم ، كتيب )دعم إصدارات عن رام هللا . 5

(..صور
300,000100,000100,00050,00050,000

إصدار كتّيب عن مشروع التسمية والترقيم. 6
20,00020,000000

120,00030,00030,00030,00030,000إصدار التقرير السنوي.7

2013130,00025,00030,00035,00040,0001إصدار رزنامة . 8

879,000262,000232,000190,000195,000مجموع النشاط السنوي

تنظيم حمالت إعالمية وترويجية للمشاريع . 1 حملية ترويجية2تم تنفيذ . 1

المختلفة
40,00010,00010,00010,00010,000

تنظيم حمالت إعالمية للفعاليات المختلفة بين . 2 حمالت إعالنية10تم تنفيذ . 2

الدوائر األخرى
20,0005,0005,0005,0005,000

 حفالت افتتاح 5تم تنفيذ . 3

لمشاريع مختلفة

تنظيم حمالت توعوية إرشادية للمواطنين. 3
10,0002,5002,5002,5002,500

80,00020,00020,00020,00020,000تنظيم حمالت إعالنية مختلفة. 4

تنظيم افتتاحات مختلفة لمشاريع البلدية كافة. 5
60,00015,00015,00015,00015,000

210,00052,50052,50052,50052,500مجموع النشاط السنوي

مجموع الهدف التنموي

تنمية رام هللا اقتصاديا وسياحيا. 5
مأسسة العالقة مع وزارة السياحة . 1

والمؤسسات ذات العالقة

تخريج دورة تدريبية ألدالء . 1

في محافظة رام هللا والبيرة (5)

وضع برنامج وأنشطة محددة للتعاون. 1

00000

تم تشكيل لجنة استشارية . 2

من جميع األطراف ذات العالقة

تدريب أدالء سياحيين. 2

40,00010,00010,00010,00010,000

التشبيك مع كافة المؤسسات ذات العالقة. 3 اجتماع على األقل2تم عقد . 3
20,0005,0005,0005,0005,000

 آرمات مختلفة 5تركيب . 4

حول مواقع سياحية

تركيب لوحات سياحية تعريفية وارشادية.4
120,00050,00030,00020,00020,000

/  موقع سياحي 2ترميم . 5

أثري مدن

ترميم وتجهيز مواقع سياحية في المدينة. 5
0000

180,00065,00045,00035,00035,000مجموع النشاط السنوي

تم تركيب ستاند مع برنامج . 1

إرشادي سياحي

شراء برنامج خاص للترويج السياحي. 1
47,000035,0006,0006,000

تشغيل مركز المعلومات السياحية. 2
تم إصدار الرزنامة الشهرية . 2

والسنوية

رفد المركز بالمنشورات المختلفة للمؤسسات . 2

ذات العالقة
0000

 بطاقات بريدية 5تم انتاج . 3

جديدة

إعداد رزنامة عمل شهرية للفعاليات في . 3

المدينة
60,00015,00015,00015,00015,000

تم تشغيل كشك واحد في . 4

المدينة

عمل رزنامة سنوية للفعاليات الفلسطينية. 4
10,0002,5002,5002,5002,500

 هدايا جديدة 4تم انتاج . 5

تحمل اسم المدينة

انتاج بطاقات بريدية. 5
20,00010,00010,00000

1

 خارطة سياحية 2تم تركيب . 6

على األقل في المدينة

إقامة أكشاك استعالمية في المدينة. 6

20,000020,00000

ا تصميم وانتاج المزيد من الهدايا تحمل اسم . 7

المدينة
40,00010,00010,00010,00010,000

إصدار كتّيب عن بعض المواقع السياحية .8

واألثرية
40,00040,000000

التواصل مع البلديات والغرفة التجارية .  8

والمؤسسات وفي الداخل لتشجيع السياحة إلى 

رام هللا

40,0005,00010,00010,00010,000

بناء عالقات مع مكاتب االستعالم السياحي . 9

في المدن التي تربطنا بها عالقات
00000

60,00040,00020,00000تركيب خرائط سياحية في المدينة. 10

337,000122,500122,50043,50043,500مجموع النشاط السنوي

تطوير قطاع السياحة واالستثمار. 3
 تم بناء شراكة واحدة على 1

األقل

بناء شراكات لعمل برامج ودورات تدريبية. 1
75,00015,00020,00020,00020,000

75,00015,00020,00020,00020,000مجموع النشاط السنوي

مجموع الهدف التنموي

بناء وتطوير العالقة مع أبناء . 3

رام هللا والمغتربين

اإلعداد لعقد المؤتمر السنوي لالتحاد عام . 3

 في رام هللا2011

الترويج لمدينة رام هللا. 4

بناء استراتيجية ترويجية وإعالمية شاملة. 1

تنظيم حمالت ومؤتمرات صحفية. 3
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تم عمل قاعدة بيانات حوال . 1

االحتياجات

زيارة بعض الممثليات والجهات لفحص . 1

امكانية تمويل بعض مشاريع البلدية
0000

 مهتمين لدعم 5تم إيجاد . 2

الحفاظ على الموروث الثقافي

 (خارج/داخل)إيجاد مهتمين من أبناء المدينة . 2

0000لدعم الحفاظ على الموروث الثقافي

وضع أحجار تحمل اسم المتبرعين ضمن . 3

مبان يتم ترميمها
0000

00000مجموع النشاط السنوي

00000مجموع الهدف التنموي

3,105,000847,000864,000692,000697,000

الماديةالبشريةك ات ثت اايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطك ثالجهة الممولةالمبلغ

دائم20,0005,00015,0001المشاركة في المؤتمرات واللقاءات. 1 مؤتمر2المشاركة في . 1

4,0004,000االنضمام إلى العضوية في شبكات جديدة. 2

االنضمام إلى عضوية الهيئة اإلدارية في . 3

الشبكات
4,0004,000

00 العمل على تطوير قاعدة بيانات4قاعدة بيانات أكبر. 3

28,00013,000015,000مجموع النشاط الرئيسي

 اتفاقية  مع مدينة 2توقيع  . 1

عربية بنزرت

توقيع إتفاقيات توأمة  مع مدن عربية. 1
20,000

10,00010,000

 توأمة جديدة 2تم توقيع . 2

مع مدن أوروبية

توقيع إتفاقيات  مع مدن عالمية. 2
20,000

10,00010,000

 نشاط مشترك 2تم عمل . 3

مع المدن التي تربطنا بها 

عالقات

نشاط على -تعزيز العالقة القائمة مع المدن . 3

30,000األقل مع كل مدينة

10,00020,000

 زيارة تبادل على األقل 2. 4

مع المدن ذات العالقة القائمة

70,00030,000040,000مجموع النشاط الرئيسي

 دولة جديدة في 2مشاركة . 1

مشروع حديقة األمم

إيجاد مدينة شبيهة برام هللا لتوقيع مذكرة . 1

تعاون أو توأمة

5,000حث الممثليات على المشاركة في حديقة األمم. 2 توأمة من خاللهم2توقيع . 2
5,000

 بدعم من 1تنفيذ مشروع . 3

الممثليات
الحصول على دعم لمشاريع صغيرة. 3

5,0005,00000مجموع النشاط الرئيسي

 3مذكرات تفاهم موقعة مع . 1

مدن من خالل سفاراتنا

مراسلة سفرائنا لبناء عالقات جديدة. 1
3,000

3,000

تنظيم إجتماعات رسمية للوفود مع السفراء. 2
3,000

3,000

3,0003,000تزويد السفارات باإلصدارات األعالمية. 3

تم اعالمهم بزيارات وفود . 2

البلدية إلى الدول والمدن 

المختلفة

الممولة
التطويرية

بناء وتطوير العالقة مع المدن. 2

اإلسهام في عملية تجنيد األموال. 6

عمل مسح الهتمامات القنصليات . 1

والمؤسسات الموجودة

المجموع الكلي لالهداف التنموية

2012خطة دائرة العالقات العامة لعام 

اإلحتياجات

االنمائية
تكلفة النشاط الفرعيالنشاطات الفرعية/ المشروع 

2012/الموازنة 
األهداف التنموية

الجدول الزمني
المؤشراتالنشاط الرئيسي/ االستراتيجية 

ً  الهدف االستراتيجي تعزيز مكانة رام هللا محلياً وعربيا وعالميا

تطوير العالقة مع الممثليات. 3

تطوير العالقة مع السفارات  الفلسطينية . 4

في الدول المختلفة

تعزيز العالقة عربيا وعالميا- 1

بناء وتطوير العالقة مع المؤسسات . 1

واالتحادات

 شبكة جديدة2العضوية في . 2
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تطوير قاعدة البيانات للسفراء وتزويدهم . 4

بإخباريات البلدية

9,0009,00000مجموع النشاط الرئيسي

 متطوع للعمل مع 2قدوم . 1

العالقات

فحص احتياجات الدوائر المختلفة وامكاناتهم . 1

الستقدام متطوعين للعمل لديهم

مراسلة وحث المدن التي تربطنا بها عالقة . 2

الرسال متطوعين للعمل لدينا
80,000

80,000

مراجعة واعتماد سياسة إستقطاب . 3

المتطوعين األجانيب
0

0إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين المحليين. 4

20,00020,000ايجاد متطوعين محليين. 5

100,000100,00000مجموع النشاط الرئيسي

212,000157,000055,000مجموع الهدف التنموي

تم تنظيم  لقاء واحد مفتوح .1

سنويا

تنظيم لقاءات مفتوحة. 1
2,000

2,000

 لقاء مختص 2تم  تنظيم .2

سنويا

تنظيم لقاءات مختصة. 2
5,000

5,000

تم إعادة تشكيل لجنة . 3

مختصة وتفعيل عملها

تشكيل لجنة مجتمعية للسياحة. 3
2,000

2,000

9,0009,00000مجموع النشاط الرئيسي

 زيارة لبلديات 2تم تنظيم . 1

محلية بالضفة الغربية

تنظيم زيارات متبادلة. 1
5,000

5,000

مشاركة رؤساء البلديات . 2

 فعاليات للبلدية على األقل3في 

انتظام دعوة رؤساء البلديات المحلية . 2

5,000لفعاليات البلدية

5,000

تفعيل دور البلدية في اتحاد البلديات.  3

تفعيل التبادالت للموظفين . 4

10,00010,00000مجموع النشاط الرئيسي

 مؤسسة لعمل 2تم ربط . 1

تبادل مع مؤسسات شبيهة عبر 

عالقاتنا الخارجية

التشبيك بين مؤسسات المدينة ومؤسسات . 1

0دولية شبيهة من خالل عالقاتنا الخارجية

 مساعدات 5تم تقديم . 2

مختلفة لدعم المؤسسات

دعوة المؤسسات لفعاليات البلدية المختلفة. 2
0

/  فعالية بمشاركة2تم تنفيذ . 3

وشراكة معهم

إطالعهم على أخبار البلدية عبر أشكال . 3

التواصل المختلفة
0

تقديم الدعم المادي والفني. 4

3,0003,000بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة. 5

3,0003,00000مجموع النشاط الرئيسي

22,00022,00000مجموع الهدف التنموي

 مقاالت في مجلة 4تم كتابة . 1

هذه رام هللا

مشاركة دورية في مجلة هذه رام هللا. 1
0

تم وضع لينك صفحة . 2

البلدية على موقعهم وبالعكس

ربط موقع البلدية مع موقع أبناء رام هللا. 2

0

0ربط موقع أبناء رام هللا مع موقعنا. 3

دعوتهم لالنضمام والتواصل معنا عبر أشكال . 4

التوصل االجتماعي المختلفة
0

0000محموع النشاط الرئيسي

عمل برنامج لزيارة الوفد . 1

خالل عيد الفصح

استقبال وفد أبناء رام هللا في اجتماعهم . 1

النصف سنوي
20,000

20,000

تم عقد لقاء رسمي مع . 2

البلدية

اإلعداد لمشاركة الرئيس في المؤتمر السنوي. 2
10,000

3,0007,000

تم تنظيم حفل عشاء على . 3

شرفهم
0

30,00023,00007,000مجموع النشاط الرئيسي

تم وضع برنامج تفصيلي . 1

إلنجاح الزيارة

تشكيل لجنة عليا لبحث الترتيبات الالزمة. 1
0

 عدد من 2تم انتاج . 2

إصدارات إعالمية حول المدينة 

والمشاريع

متابعة اإلتحاد األمريكي إلصدار قرار. 2

0

 أنواع مختلفة 3تم انتاج . 3

من مواد دعائية للمؤتمر

إنتاج مواد دعائية -بدء اإلعداد  الفعلي . 3

وإعالمية خاصة للمؤتمر
60,000

60,000

ارسال وفد من البلدية للتحضير لمؤتمر . 4

2013

60,00060,00000مجموع النشاط السنوي

90,00083,00007,000مجموع الهدف التنموي

 اتفاقية مع شبكات 2توقيع . 1

إعالمية

التشبيك مع وسائل اإلعالم المختلفة. 1
3,000

3,000

توفير أدوات ووسائل . 2

إعالمية مختلفة

توقيع اتفاقيات وشراكات. 2
3,000

3,000

تم زيادة عدد طرق . 3

التواصل والترويج المختلفة 

/ أشكال تكنولوجية ) 5إلى 

(اجتماعية ودعائية مختلفة

تطوير الترويج عبر وسائل مختلفة بما فيها . 3

التواصل االجتماعي
0

0إعداد خطة أعالمية. 4

0إعداد خطة ترويجية. 5

6,0006,00000مجموع النشاط السنوي

إصدار نشرة إخبارية دورية. 1 نشرات إخبارية3تم إصدار . 1
12,000

12,000

تم انتاج فيلم عن المشاريع . 2

المرحلة الثانية/ 

انتاج المرحلة الثانية من فيلم مشاريع مدينة . 2

رام هللا
15,000

15,0001

 أفالم قصيرة 4تم انتاج . 3

youtubeعبر 

انتاج أفالم ترويجية قصيرة حول الحياة . 3

الثقافية والسياحية والحياة الليلية
10,000

10,0001

تم اعالمهم بزيارات وفود . 2

البلدية إلى الدول والمدن 

المختلفة

استقدام متطوعين للعمل في البلدية. 5

مشاركة المتطوعين في . 2

فعاليات البلدية المختلفة

بناء وتطوير العالقة مع . 2

المجتمع المحلي والبلديات

تعزيز العالقة مع المواطنين. 1

تطوير العالقة مع البلديات. 2

تعزيز العالقة عربيا وعالميا- 1

مشاركة البلدية في انحاد . 3

البلديات

تعزيز العالقة مع المؤسسات المختلفة. 3

الترويج لمدينة رام هللا. 4

بناء استراتيجية ترويجية وإعالمية شاملة. 1

إنتاج مواد ترويجية وإعالمية عن مدينة . 2

رام هللا

بناء وتطوير العالقة مع أبناء . 3

رام هللا والمغتربين

تعزيز التواصل مع المغتربين. 1

تنظيم برنامج الزيارات السنوية. 2

اإلعداد لعقد المؤتمر السنوي لالتحاد عام . 3

 في رام هللا2011
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 إصدارات 6تم انتاج . 4

إعالمية مختلفة

هدايا- إعداد مواد ترويجية . 4
50,000

50,000

 أنواع هدايا 4تم انتاج . 5

ترويجية جديدة

. ألبوم ، كتيب )دعم إصدارات عن رام هللا . 5

(..صور
100,000

100,0001

إصدار كتّيب عن مشروع التسمية والترقيم. 6
20,000

20,000

201230,00030,000إصدار التقرير السنوي . 7

201325,00025,000إصدار رزنامة . 8

262,000262,00000مجموع النشاط السنوي

تنظيم حمالت إعالمية وترويجية للمشاريع . 1 حملية ترويجية2تم تنفيذ . 1

المختلفة
10,000

10,000

تنظيم حمالت إعالمية للفعاليات المختلفة بين . 2 حمالت إعالنية10تم تنفيذ . 2

الدوائر األخرى
5,000

5,000

 حفالت افتتاح 5تم تنفيذ . 3

لمشاريع مختلفة

تنظيم حمالت توعوية إرشادية للمواطنين. 3
2,500

2,500

20,00020,000تنظيم حمالت إعالنية مختلفة. 4

تنظيم افتتاحات مختلفة لمشاريع البلدية كافة. 5
15,000

15,000

52,50052,50000مجموع النشاط السنوي

320,500320,50000مجموع الهدف التنموي

تخريج دورة تدريبية ألدالء . 1

في محافظة رام هللا والبيرة (5)

وضع برنامج وأنشطة محددة للتعاون. 1

0

تم تشكيل لجنة استشارية . 2

من جميع األطراف ذات العالقة

تدريب أدالء سياحيين. 2

10,000

5,0005,000

التشبيك مع كافة المؤسسات ذات العالقة. 3 اجتماع على األقل2تم عقد . 3
5,000

5,000

 آرمات مختلفة 5تركيب . 4

حول مواقع سياحية

تركيب لوحات سياحية تعريفية وارشادية.4
50,000

20,00030,000

/  موقع سياحي 2ترميم . 5

أثري مدن

ترميم وتجهيز مواقع سياحية في المدينة. 5
0

0

65,00030,000035,000مجموع النشاط السنوي

تشغيل مركز رام هللا للمعلومات السياحية
تم إصدار الرزنامة الشهرية .1

والسنوية

رفد المركز بالمنشورات المختلفة للمؤسسات . 1

ذات العالقة
0

 بطاقات بريدية 5تم انتاج . 2

جديدة

إعداد رزنامة عمل شهرية للفعاليات في .2

المدينة
15,000

15,000

تم تشغيل كشك واحد في . 3

المدينة

عمل رزنامة سنوية للفعاليات الفلسطينية. 3
2,500

2,500

 هدايا جديدة 4تم انتاج .. 4

تحمل اسم المدينة

انتاج بطاقات بريدية. 4
10,000

5,0005,0001

 خارطة سياحية 2تم تركيب . 5

على األقل في المدينة

تصميم وانتاج المزيد من الهدايا تحمل اسم . 5

10,000المدينة

10,000

إصدار كتّيب عن بعض المواقع السياحية .6

واألثرية
40,000

20,00020,000

التواصل مع البلديات والغرفة التجارية . 7

والمؤسسات وفي الداخل لتشجيع السياحة إلى 

رام هللا

5,000

5,000

بناء عالقات مع مكاتب االستعالم السياحي . 8

في المدن التي تربطنا بها عالقات
0

40,00020,00020,000تركيب خرائط سياحية في المدينة. 9

122,50077,500045,000مجموع النشاط السنوي

تطوير قطاع السياحة واالستثمار. 3
تم بناء شراكة واحدة على . 1

األقل

بناء شراكات لعمل دورات وبرامج تدريبية. 1
15,000

10,0005,000

15,00010,00005,000مجموع النشاط السنوي

202,500117,500085,000مجموع الهدف التنموي

تم عمل قاعدة بيانات حوال . 1

االحتياجات

زيارة بعض الممثليات والجهات لفحص . 1

امكانية تمويل بعض مشاريع البلدية
0

 مهتمين لدعم 5تم إيجاد . 2

الحفاظ على الموروث الثقافي

 (خارج/داخل)إيجاد مهتمين من أبناء المدينة . 2

0لدعم الحفاظ على الموروث الثقافي

وضع أحجار تحمل اسم المتبرعين ضمن . 3

مبان يتم ترميمها
0

0000مجموع النشاط السنوي

0000مجموع الهدف التنموي

847,000700,0000147,000

الترويج لمدينة رام هللا. 4

إنتاج مواد ترويجية وإعالمية عن مدينة . 2

رام هللا

تنظيم حمالت ومؤتمرات صحفية. 3

اإلسهام في عملية تجنيد األموال. 6

عمل مسح الهتمامات القنصليات . 1

والمؤسسات الموجودة

التكلفة الكلية لالهداف التنموية

تنمية رام هللا اقتصاديا وسياحيا. 5

مأسسة العالقة مع وزارة السياحة . 1

والمؤسسات ذات العالقة

40  ِ AA



الرقابة الداخلية
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 

41  ِ AA



الماديةالبشرية2012201320142015
 0اعتماد دليل اجراءات ديوان الرقابة االدارية والمالية  اعداد دليل االجراءات

  

00000مجموع النشاط الرئيسي
تجميع االنظمة والقوانين في مجلد 

واحد

  الشؤون القانونية

    
    

مزليك

00000مجموع النشاط الرئيسي
تم  الرجوع او طلب ملف او مستند 

بسهولة

اعتماد النظام من المجلس

تم اعداد ارشيف يدوي وبرنامج 

الكتروني

بناء برنامج محوسب لالرشيف

تنفيذ اجراءات نظام االرشيف المعتمد

00000مجموع النشاط الرئيسي
  مدقق حسابات

تم توفير مباني صحية للموظف 

والمواطن

    0وضع خطة باوليات حسب التقرير

تنفيذ الخطة واجراء الصيانة الدورية

متابعة عقود الصيانة مع المزود

00000مجموع النشاط الرئيسي

00000

تم توفير مباني آمنة للموظف 

والمواطن

 مراجعات مالية وادارية وفنية7-3

تم توفير المطلوب بسرعة وتوفير 

البيانات المؤرشفة بدقة

توزيع الموازنةتكلفة النشاط الفرعي

 اجتياجات وظيفية7-4

ضمان وتأكيد النزاهة والشفافية -7

والمساءلة في تنفيذ االجراءات 

الداخلية

 إعداد نظام ودليل عمل الرقابة الداخلية7-1

 

 تطوير أنظمة وإجراءات تضمن تقرير الشفافية 7-2

.والنزاهة والمساءلة

النشاطات الفرعيةالمؤشرات
اإلحتياجات المطلوبة

مجموع الهدف التنموي

النشاط الرئيسيالهدف التنموي
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العطاءات والمشتريات
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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الماديةالبشريةك ات ثت اايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطك ثالتطويريةالجهةالممولةاالنمائية

تعميم المسودة على اعضاء المجلس البلدينظام عطاءات مقر
نظام مشتريات داخلي محدث بما يتوائم مع 

النظام المقر
تعميم المسودة على مدراء الدوائر

عقد ورشة مع مدراء الدوائر ورؤساء االقسام لتوضيح النظام

تطبيق النظام على عطاءات ومشتريات البلدية

اعداد دليل اجراءات عمل للمشترياتمسودة معدة 

عرض الدليل للنقاشمسودة معتمدة 

اعتماد دليل االجراءات

تطبيق اجراءات العمل

اقرار خطة الدراسةخطة معدة 

تحديد الفئة المستهدفة للدراسةنماذج مقرة

توزيع االستمارة

تفريغ النتائج

وضع خطة مراجعة النظام ومعالجة الثغرات السابقةنظام محوسب معتمد وفعال

ادخال التعديالت الالزمة على النظام

اعتماد النظام

الشروع بفترة عمل تجريبية للنظام

وضع تصور للنظامنظام متطور وشفاف

اقرار النظام

تطبيق النظام

مجموع الهدف التنموي
المجموع الكلي

اإلحتياجات المطلوبة

تطوير ادارة العطاءات -1
والمشتريات

مراجعة وتحديث االنظمة ذات العالقة

اعداد مسودة دليل واجراءات العمل

2012خطة قسم العطاءات والمشتريات للعام 

دراسة قياس رضا الموريدن

مراجعة وتحديث البرنامج المحوسب 
للعطاءات والمشتريات

تطوير نظام ادارة جلسات العطاءات

الجدول الزمني
تكلفة النشاط الفرعياألنشطة الفرعيةالمؤشراتالنشاط الرئيسي

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي: الهدف االستراتيجي

األهداف التنموية
الموازنة
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خطة المجلس البلدي
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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ك ات ثت اايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباطك ثالتطويريةالممولةاالنمائيةالتشغيليةتكلفة النشاطالنشاطات الفرعيةالمستهدفالمؤشراتالنشاط الرئيسيالهدف الخاص
دعم واسناد مؤسسات

المجتمع المحلي 
ضمن مسؤولية البلدية االجتماعية

88%500,000        500,000           

تطوير ومأسسة التعاون المشترك 
بين بلدية رام اهلل والبيرة وبيتونيا

12%84,250          84,250             

                 -تعزيز الرقابة الداخلية
تعزيز الشفافية والمساءلة في حياة 

البلدية

تحديد التوجهات حول
االتحادات والمؤسسات

مصلحة مياه محافظة
القدس

شركة كهرباء محافظة
القدس

االتحاد الفلسطيني للهيئات
المحلية

مجالس الخدمات المشتركة

584,250584,25000

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

الجدول الزمنيالموازنات

خطة المجلس البلدي

المجموع الكلي

المجموع الكلي
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الموازنة التشغيلية
 2015 - 2012الخطة االستراتيجية 

2012خطة العمل التفصيلية 
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المصروفات/ الموازنة التشغيلية 

30/9/2011لغاية 20122011

فعليموازنهالموازنه

%71.45%20,361,92617,915,73311,420,07168.91مجموع الرواتب وملحقاتها

%4.05%1,154,897935,960658,4883.60مجموع التامينات

%22.39%6,381,1896,453,0513,878,00324.82مصاريف تشغيلية عامة

%0.99%283,500365,000216,2251.40المصاريف الراسمالية

%1.12%318,488330,256149,7401.27مكافأت المجلس البلدي 

%100.00%28,500,00026,000,00016,322,527100.00مجموع المصاريف التشغيلية

االيرادات/ الموازنة التشغيلية 

 2011 موازنة . 2012 الموازنة التقديريه لسنةاسم الباب 

 فعلي لغاية 

2012 نسبة2011 نسبة30/9/2011

%40.35%23,000,00018,500,00013,327,89033.07 ضريبة االمالك 

%23.83%13,581,00015,949,30810,890,83128.51رسوم غير دورية

%17.05%9,720,00011,582,0005,715,89420.70 رسوم دورية 

%5.61%3,200,0002,100,0001,413,6713.75رخص المهن

%0.36%205,000246,000141,0630.44رسوم غرامات

%5.00%2,850,0002,250,0002,323,9174.02ايجارات امالك البلدية

%7.79%4,440,0004,879,0003,453,5848.72واردات اخرى

%0.01%4,000437,0003,0580.78طوابع وصندوق التوفير

                649,000-

%100.00%57,000,00055,943,30837,269,909100.00اجمالي مجموع الواردات الكلي

2012نسبة2011نسبةاسم الباب
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احتياجات الموارد البشرية
للدوائر
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2012احتياجات الموارد البشرية للعام 

 العدد
GIS1موظف نظم المعلومات الجغرافية  دائرة الشؤون االدارية

1موظف موارد بشرية

1موظف توعية بيئية دائرة الصحة والبيئة

4حارس حديقة

10عمال نفايات

3عمال مهرة للزراعة 

1منسق مشروع مقاهي التواصل دائرة الشؤون الثقافية

1منسق الصالة الرياضية

1رئيس قسم الحرف والصناعات دائرة الشؤون المالية

1محاسب ضريبة االمالك

2جابي

1موظف عالقات دولية العالقات العامة

الوظيفةالوحدة الوظيفة
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