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المقدمة

1

مقدمة
انطالقـا مـن ايمـان الـوزارة بأهميـة االرتقـاء بقطـاع الحكـم المحلـي الفلسـطيني ليحاكي احـدث نظم
الحكـم المحلـي فـي العالـم ،عملـت الـوزارة بالشـراكة مع صنـدوق تطوير واقـراض البلديات ومؤسسـة
التعـاون االلمانـي -برنامـج تطويـر الحكـم المحلـي علـى تطويـر نظام معلوماتـي متكامـل يعتبر االول
فـي المنطقـة العربيـة وكثيـر مـن دول العالـم المتقـدم ،حيث يشـتمل على:
•منصـة الكترونيـة شـاملة توفـر كافـة المعلومـات االساسـية عـن الحكـم المحلـي ومجـاالت عمـل
الهيئـات المحليـة مـن أنظمـة وسياسـات و ادلـة عمل ودراسـات و غيرها .وكما توفـر معلومات عن
الهيئـات المحليـة الفلسـطينية وانشـطتها وخططهـا وموازناتهـا واعالنتها.
•مجموعـة مـن التطبيقـات المحوسـبة التـي صممـت خصيصا لتسـهيل االعمـال اليوميـة للهيئات
المحليـة وعالقتهـا بالـوزارة والصنـدوق مثـل نظـام التخطيط التنموي االسـتراتيجي ونظـام ادارة
معلومـات الهيئـة المحليـة والتجمـع السـكاني ونظـام ادارة المعلومات المكانيـة وغيرها.
•قاعدة بيانات شاملة عن الهيئات المحلية والتجمعات السكانية الفلسطينية.
•منصـة لتبـادل الخبـرات والمعلومـات والمعرفـة مـا بيـن الهيئـات المحليـة نفسـها وللتفاعـل مـا
بينهـا ومـا بيـن المواطنيـن

اهداف الدليل:
يهدف الدليل الى توفير مرجع للهيئات المحلية حول استخدام بوابة الهيئات المحلية
 baladiyat.psوتوفير شرح مفصل عن كيفية استعمال النظام والتطبيقات.

استخدام الدليل:
لتسـهيل االسـتخدام  ،تـم تصميـم الدليـل بطريقة سلسـة تتيح لمسـتخدمية سـهولة الوصول الى
المعلومـة فينقسـم الدليـل الـى قسـمين مهميـن بعـد المقدمة :القسـم االول هو عبارة عـن معلومات
عامـة عـن بوابـة الهيئـات المحليـة واالهـدف الرئيسـية للبوابـة ،محـاور اعمـال قطـاع الحكـم المحلـي
والمسـتخدمين والمسـتفدين مـن بوابـة الهيئات المحلية باالضافة الى االقسـام الرئيسـية للمنصة
االلكترونية.
القسـم الثانـي يشـمل تفاصيـل تطبيقات الهيئات المحلية بحيث يوضـح اهداف كل تطبيق و يوفر
شـرح مفصـل عـن كيفيـة اسـتخدام النظـام خطوة بخطـوة في كل تطبيق ،فهذا القسـم يتجـزأ الى 6
اجـزاء حسـب كل تطبيـق (ادارة محتويـات الموقـع ،ملـف الهيئـات المحليـة ،ملـف التجمع السـكاني،
نظـام التخطيـط التنمـوي االسـتراتيجي ،نظام الموازنـات و نظام التخطيط المكانـي )Geo-MoLG
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معلومات عامة
عن بوابة الهيئات
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 2.1معلومات عامة عن بوابة الهيئات
فـي االونـة االخيـرة ظهـرت اهميـة حوسـبة االعمـال اليوميـة للمؤسسـات الحكومية وغيـر الحكومية
وتسـهيل الحصـول علـى معلومـات مـن مصـادر موثوقـة فـي اي وقـت كان ،لذلـك تـم تطويـر موقـع
الكترونـي شـامل متكامـل يعمـل كبوابـة للهيئات المحلية الفلسـطينية يحتوي على سياسـات ،ادلة
عمـل ،دراسـات وغيرهـا من المعلومـات التابعة لقطاع الحكـم المحلي .باالضافة لكـون Baladiyat.ps
موقـع الكترونـي فهـو ايضـا يعتبـر وسـيلة لتبـادل الخبـرات والمعلومـات والمعرفـة مـا بيـن الهيئات
المحليـة .ومـن جهـة اخـرى هـذه البوابـة هـي مدخـل للهيئـات المحليـة لمجموعـة مـن التطبيقـات
المحوسـبة التـي صممـت خصيصـا لتسـهيل االعمـال اليوميـة للهيئـات المحلية.

 2.1االهداف الرئيسية لبوابة الهيئات المحلية Baladiyat.ps
•توفير مركز معلومات متكامل لقطاع الحكم المحلي الفلسطيني.
•توفيـر قاعـدة بيانـات لالنظمـة والقوانيـن وادلة العمل وغيرهـا من المعلومـات المتعلقة بقطاع
الحكـم المحلي .
•توفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الحكم المحلي.
•توفيـر منصـة لبنـاء ملفـات خاصـة بـكل هيئـة محليـة تسـاعد علـى ترويـج انشـطتها باالضافـة
المكانيـة االعلان عـن شـواغر وعطـاءات وغيرهـا مـن االعالنـات التابعـة للهيئـة المحليـة.
•تسـهيل االعمـال اليوميـة للهيئـات المحليـة ووزارة الحكـم المحلـي عـن طريـق حوسـبة
المنهجيـات واالعمـال اليوميـة.
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 2.2محاور اعمال قطاع الحكم المحلي في لبوابة الهيئات المحلية Baladiyat.ps

االتصال والتواصل

ادارة البنية التحتية

ادارة البلديات
واملوارد البرشية

التخطيط العمراني

االدارة املالية للحكم املحيل

املساءلة املجتمعية

الصحة العامة والبيئة

التنمية االقتصادية املحلية

مركز خدمات الجمهور

يتمحـور موقـع  Baladiyat.psحـول قطـاع الحكـم المحلي بحيث يتم تصنيـف المعلومات بناءا على
المحاور االساسـية التالية:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

التواصل والعالقات العامة
ادارة البنية التحتية
ادارة البلديات وادارة الموارد البشرية
التخطيط العمراتي
االنظمة والقوانين
المشاركة المجتمعية
الصحة العامة والبيئة
التنمية االقتصادية المحلية  
مركز خدمات الجمهور

 2.3المستخدمون واالستفادة من المنصة االلكترونية
كيف يستفيد المستخدم من المنصة وعلى ماذا يستطيع ان يطلع؟
يوجـد العديـد مـن المعلومـات التـي تهـم كافـة المسـتخدمين وقـد تـم توفيـر منصـة لتسـهيل
عمليـة الحصـول علـى معلومات الحكـم المحلي والهيئات المحلية من خاللها فيسـتطيع المسـتخدم
االطلاع علـى مـا يلي:
•معرفة اخر االخبار المتعلقة بالحكم المحلي والهيئات المحلية الفلسطينية
•يسـتطيع المسـتخدم االطلع على المحتويات من حيث االنظمة و السياسـات  ،ادلة عمل ،مواد
مصـورة ،وورشـات عمـل امـا حسـب المجـال التنمـوي او مـن خلال الدخـول على صفحـة الهيئة
المحليـة و اختيـار نـوع المحتوى الـذي يبحث عنه
•يسـتطيع المسـتخدم االطلاع علـى اخـر االصـدارات واالعالنـات والعطـاءات الموجـودة علـى
الصفحـة الرئيسـية
•البحث عن هيئة محلية معينة واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بها
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المستفيدون من موقع Baladiyat.ps
المستخدم

االستفادة

المواطن

•االطالع على اخبار ،تجارب ،انظمة وسياسات ،ادلة عمل ،تقارير ودراسات
وورشات متعلقة بقطاع الحكم المحلي واعمال الهيئات المحلية
•الحصول على الخطط التنموية االستراتيجية والموازنات السنوية
للهيئات المحلية وملفات الهيئات المحلية.

الهيئة المحلية

•حوسبة معلومات الهيئة المحلية وتحديثها بشكل مستمر باستخدام
التطبيقات المتوفرة
•نشر اخبار ،تجارب ،انظمة وسياسات ،ادلة عمل ،تقارير ودراسات وورشات
متعلقة بقطاع اعمال الهيئات المحلية ليتمكن كل من الموظفين
والمواطنين واصحاب العالقة من الحصول عليها.
•التفاعل مع اصحاب العالقة بشكل اسهل و اسرع
•استخدام الموقع االلكتروني كمنصة خاصة بها للتعريف عن نفسها
واعمالها و نشر اخبارها وانجازاتها وموادها للمواطنين والمهتمين

مديريات الحكم
المحلي

•رقابة و متابعة جودة معلومات الهيئات المحلية
•االطالع على االنشطة و المعلومات المتبادلة بين الهيئات المحلية
•امكانية نشر التعاميم بشكل رسمي
•استخراج تقارير مفصلة حول الهيئات المحلية

وزارة الحكم
المحلي

•ضمان جودة المعلومات المنشورة
•االطالع على االنشطة و المعلومات المتبادلة بين الهيئات المحلية
•امكانية نشر التعاميم بشكل رسمي
•استخراج تقارير مفصلة حول الهيئات المحلية و االولويات التنموية

الوزارات
القطاعية

•الحصول على الدراسات و التقارير المنشورة حول الهيئات المحلية
والحكم المحلي
•استخراج تقارير معينة حول االولويات في المجاالت القطاعية مع الحكم
المحلي

صندوق تطوير
و اقراض
البلديات

•االطالع على ملفات الهيئات المحلية و الخطط االستراتيجية وغيرها من
المعلومات التي يستند اليها تقييم صندوق تطوير واقراض البلديات
للهيئات المحلية
•االطالع على المعلومات المتبادلة بين الهيئات المحلية
•استخراج تقارير مفصلة حول الهيئات المحلية واالولويات التنموية
مؤسسات المجتمع المدني

االكاديميا
القطاع الخاص

الحصول على دراسات وابحاث متعلقة بالحكم المحلي والهيئات المحلية
•االطالع على العطاءات و االعالنات الخاصة بالهيئات المحلية
•االعالن على الصفحة الرئيسية
7

المنصة االلكترونية  -بوابة الهيئات المحلية
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تسجيل الدخول
يتـم الدخـول الـى التطبيقـات المتوفـرة فـي بوابـة الهيئـات المحليـة بتسـجيل الدخـول بكلمـة
مسـتخدم و كلمـة مـرور خاصـة بـكل هيئـة محلية يتـم الحصول عليها مـن خالل المديريـة التي تتبع
لهـا الهيئة

عنـد تسـجيل الدخـول اول مـره الـى بوابـة الهيئـات المحلية على المسـتخدم تغيير كلمـة المرور عن
طريـق النقـر علـى طلـب اعـادة تعييـن كلمـة السـر ويسـتطيع ايضـا اسـترجاع كلمـة المرور فـي حالة
النسيان
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الملف الشخصي للمستخدم
عنـد تسـجيل الدخـول يظهـر للمسـتخدم الملـف الشـخصي الخـاص بـه او بالهيئـة المحلية شاشـة
الملـف الشـخص الرئيسـية و يسـتطيع المسـتخدم تغيـر الصـورة الخاصـة بـه  ،تحديـث المعلومـات
الخاصـة بـه او تغييـر كلمـة المرور

يسـتطيع المسـتخدم تغييـر الصـورة الشـخصية مـن قسـم «تغيير الصـورة الشـخصية الخاصة به»
باختيـار  choose fileواالختيـار مـن قائمـة الملفـات الموجـودة علـى الجهـاز الخاص به
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يسـتطيع المسـتخدم تعديـل المعلومـات الشـخصية الخاصـة باضافـة نبـذة عنـه  ،رقـم الهاتـف
ومعلومـات التواصـل االجتماعـي الخاصـة بـه

يمكـن تغييـر كلمـة السـر الخاصـة بالمسـتخدم مـن قسـم «تغييـر كلمـة السـر الخاصـة بـي» بحيث
يتـم كتابـة كلمـة السـر الحاليـة ثـم كلمـة السـر الجديـدة و يتـم الحفـظ  ،فـي حـال لـم يسـتطيع
المسـتخدم مـن تسـجيل الدخـول بسسـب نسـيان كلمـة المـرور يسـتطيع اسـترجاع كلمـة السـر مـن
الصفحـة التـي يتـم تسـجيل الدخـول منهـا.
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 2.5االقسام الرئيسية للمنصة االلكترونية
تتجزأ المنصة االلكترونية  Baladiyat.psالى العديد من االقسام المهمة ومنها..

الصفحة الرئيسية لمنصة Baladiyat.ps
تشمل منصة  Baladiyat.psعدة اجزاء رئيسية والتي تشمل:
•محاور اعمال الحكم المحلي
•اخر االخبار
•فعاليات
•خاصية البحث
•اضاءات
•اخر االصدارات
•اعالنات وعطاءات
•طقس فلسطين و اسعار العمالت واستطالع الرأي

االطالع على المعلومات حسب محاور االعمال في قطاع الحكم المحلي
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صفحة االخبار الداخلية يستطيع المستخدم الوصول اليها عند الضغط
على «االخبار» الموجود على الشريط االزرق

قائمة اخر االصدرات يتم الدخول عليها من خالل الضغط على الشريط
االزرق «اخر االصدارات»
13

 2.5.1منصة الهيئات المحلية ضمن بوابة الهيئات المحلية Baladiyat.ps
مـن اهـم اهـداف  Baladiyat.psتوفيـر منصـة لبنـاء ملفـات خاصـة بـكل هيئـة محليـة تسـاعد علـى
ترويـج انشـطتها ،ففـي قسـم الهيئـات المحلية يسـتطيع المسـتخدم االطلاع على معلومـات االتصال
و التواصل و اسـتطاعة المسـتخدم رؤية االخبار الخاصة بهذه الهيئة فيسـتطيع المسـتخدم الوصول
اليهـا مـن خلال الشـريط االزرق  -الهيئـات المحليـة او مـن خلال «ابحـث عـن هيئتـك المحلية».
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تطبيقات بوابة
الهيئات المحلية
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تطبيقات بوابة الهيئات المحلية Baladiyat.ps
 Baladiyat.psموقـع الكترونـي يعمـل كبوابـة دخول الى عدة تطبيقات مخصصـة للهيئات المحلية،
تهـدف هـذه التطبيقـات الـى حوسـبة منهجيـات وانشـطة الهيئـات المحليـة وتسـهيل الحصـول
لهـذه المعلومـات مـن اي مـكان فـي اي وقـت عبـر االتصـال باالنترنت.
ومـن اهـم خصائـص هـذه التطبيقـات هـي امكانيـة اسـتخراج تقاريـر ً
بنـاء علـى طلـب المسـتخدم.
والمسـتخدمون االساسـيون لهـذه التطبيقـات هـم الهيئات المحليـة ،وزارة الحكم المحلـي والوزارات
القطاعيـة ،صنـدوق تطويـر واقـراض البلديـات وغيرهـم مـن اصحـاب العالقـة الـذي سـيتم تزويدهم
باسـم المسـتخدم وكلمـة المرور.
التطبيقات المتوفرة حاليا على  Baladiyat.psللهيئات المحلية وجاهزة لالستخدام هي:
•ملـف الهيئـات المحليـة  :يشـمل هـذا الملـف كل مـا يتعلـق بطريقـة عمـل الهيئـة المحليـة
بمـا فـي ذلـك المجالـس المشـتركة ،المبانـي الخاصـة بالهيئـة ،معلومـات عـن موظفـي الهيئـة
والخدمـات المقدمـة وغيرهـا مـن المعلومـات القيمـة.
•ملـف التجمعـات السـكانية :يشـمل معلومات عن البنيـة التحتية ،تأثير االحتلال على المناطق
التابعـة للهيئـة المحليـة ،االراضـي الزراعيـة والثـروة الحيوانيـة ومعلومـات ديموغرافيـة عـن
التجمـع السـكاني وغيرهـا مـن المعلومات.
•تطبيـق التخطيـط التنمـوي االسـتراتيجي :هـذا التطبيق يعطـي الهيئات المحليـة القدرة على
حوسـبة الخطـة التنمويـة االسـتراتيجية واسـتخراج عـدة تقاريـر مـن بينهـا تقاريـر القضايـا
التفصيلـي وتقريـر عـن الموازنـات حسـب القضايـا واالولويات وغيرهـا من التقارير المسـتنبطة
مـن الخطـط التنموية الالسـتراتيجية.
•الموازنات  :نظام الموازنات المحوسب يعمل على حوسبة موازنات الهيئات المحلية.
•نظـام المعلومـات المكانيـة :يسـتطيع المسـتخدم الدخـول لنظـام المعلومـات المكانيـة Geo-
 MoLGعـن طريـق بوابـة الهيئـات المحليـة.
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ادارة محتويات
المنصة االلكترونية
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 3.1ادارة محتويات المنصة االلكترونية
 3.1.1ادارة الموقع االلكتروني Baladiyat.ps
عنـد الدخـول الـى ادارة محتويـات الموقع تظهر شاشـة فيهـا اضافة محتوى جديـد ،وخاصية البحث،
تصنيـف المحتويـات وتاريـخ الفترة التي نشـر فيها الخبر.
يحـق لـكل هيئـة محليـة ادارة محتويـات الموقـع االلكترونـي  Baladiyat.psلكـن فـي اطـار الملـف
الخـاص بالهيئـة ،اي انـه يسـتطيع اضافـة اخبـار ،ملفـات ،مقـاالت ،مـواد اعالنيـة ومصـورة.

18

 3.1.2اضافة المحتويات
اضافة محتوى جديد
يستطيع المستخدم اضافة عدة انواع من المحتويات والتي تشمل االتي:
اضافة مقال
•	
اضافة ملف
•	
اضافة مادة مصورة
•	
اضافة فعالية
•	
اضافة اعالن
•	
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 3.1.3اضافة مقال
عنـد اضافـة مقـال يتـم وضـع عنـوان المقـال ،تاريـخ ،ملخـص ،صـورة معبـرة عـن المقـال وتصنيـف
المقـال (حسـب التصنيفات السـبعة االساسـية التي تشـمل البنيـة التحتية ،مركز خدمـات الجمهور،
المشـاركة المجتمعيـة ..الـخ) وتحديـد نـوع المحتـوى اذ كان اخر االخبـار ،مواد مصورة ،تجـارب مميزة،
ورشـات عمـل او تقاريـر ودراسـات .باالضافـة لوجـود شـريط االدوات لتحديـد نـوع الخـط ,حجـم الخـط
وخصائـص عديـدة اخرى .

يظهر المقال في منتصف الموقع االلكتروني في المنطقة المشار اليها في المربع البرتقالي
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 3.1.4اضافة ملف
•قسـم اضافـة الملـف يمتـاز بخاصيـة اضافـة مرفـق ،مثـل قسـم اضافـة المقـال يتـم تعبئـة
العنـوان ،تحديـد التاريـخ ،كتابـة ملخـص عـن الملـف ،التصنيـف ونـوع المحتـوى.
•يظهـر المرفـق حسـب نـوع المحتـوى فـاذا تم اختيـار ان يكون نوع المرفق «ورشـة عمـل» تابع لالدارة
الماليـة للحكـم المحلـي فيجد المسـتخدم المرفق في قسـم االدارة المالية – ورشـات عمل .

عند رفع الملف تظهر شاشة مصغرة يتم الضغط على اشارة  +الخضراء
ثم يفتح مربع يمكن المستخدم من اختيار اكثر من مرفق ورفعها بان واحد
21

 3.1.5اضافة مادة مصورة
يسـتطيع المسـتخدم ان يرفـع مـواد مصـورة مثـل الفيديو ذلك بتعبئـة العنوان ،التاريـخ ،ملخص عن
المـادة ،اضافـة صـورة ،تصنيـف المحتـوى ومن ثـم وضع رابط الفيديـو في المسـتطيل ليظهر امامه.
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 3.1.6اضافة فعالية
يسـتطيع المسـتخدم اضافة الفعاليات التي قامت او سـتقوم بها الهيئة المحلية لتظهر في شـريط
الفعاليـات ،يتـم اضافـة العنوان ،التاريـخ ،ملخص عن الفعالية ،صورة والنـص الكامل للفعالية.

تظهر الفعاليات في الشريط اعلى قسم البحث واالخبار
23

 3.1.7اضافة اعالن او عطاء
يستطيع المستخدم اضافة اعالن او عطاء باضافة عنوان ،تاريخ االعالن ،ملخص وصورة ونص لالعالن.
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البرنامج المحوسب
للتخطيط التنموي االستراتيجي
SDIP Application
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 2.3البرنامج المحوسب للتخطيط التنموي االستراتيجي
 3.2.1اهداف البرنامج
•جمع جميع الخطط التنموية االستراتيجية في قاعدة بيانات موحدة.
•وضع اليات فعالة لعمليات المتابعة والتحديث على الخطط التنموية االستراتيجية.
•تسهيل الوصول الى المعلومات حسب االولويات واالحتياجات المحلية.
•المساهمة في تطوير العالقات في المنظمات الحكومية ( افقيًا وعموديًا).
•المسـاهمة فـي تطويـر السياسـات الوطنيـة فـي توزيـع المـوارد (توجيـة االولويـات من االسـفل
الـى االعلى).

 ٣.2.2الصفحة الرئيسية
عند تسجيل الدخول الى البرنامج يظهر للمستخدم أربعة اقسام رئيسية والتي تتضمن االتي:
 .1الخطـة الحاليـة :تظهـر حالـة الخطـة التنمويـة واذ لـم يكن هناك خطة سـابقة ,فتكـون الخيارات
المتاحـة الضافـة اطـار تنموي جديـد واضافة خطـة تنموية .
 .2التقاريرالمهمة :تتضمن الخطط التالية:
•   الموازنات االنمائية
•   تقرير خطة التنفيذ
•   تقرير المتابعة والتقييم
•   تقرير الموازنات حسب المجاالت والقضايا
 .3االجراءات :مجموعة من الخطوات التي تستطيع الهيئة المحليه عملها حسب حالة الخطة
 .4التعاميم :التعاميم الصادرة عن وزارة الحكم المحلي او المديريات.
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 3.2.3حوسبة الخطة التنموية االستراتيجية
 3.2.3.1انشاء خطة تنموية جديدة
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أ .اضافة اإلطار التنموي االستراتيجي
عنـد الدخـول الـى تطبيـق التخطيـط التنمـوي االسـتراتيجي وال يوجـد خطة مسـبقة للهيئـة المحلية
يظهـر فـي قسـم الخطـة الحاليـة واالجـراءات امكانيـة اضافـة اطـار تنمـوي جديـد ومـن هنـا يتـم
الضغـط علـى اضافـة اطـار تنمـوي جديـد للبـدء بادخـال المعلومـات.

 .1تعريف االطار الزمني
فـي قسـم تعريـف االطـار التنمـوي يحـدد المسـتخدم المديريـة ،الهيئـة المحليـة واالطـار التنمـوي
والـذي يكـون لمـدة ثمانـي او سـتة عشـر عـام ،ويتـم تحديـد سـنة بـدء االطارالتنمـوي.
الخطـوة االخيـرة فـي هـذا القسـم يتـم اضافـة الرؤيـة التـي تـم تحديدهـا فـي الخطـوات االولـى مـن
انشـاء الخطـة التنمويـة االسـتراتيجية .

 .2تعريف القضايا التنموية
فـي المجـاالت االربعـة المحـددة (مجـال اقتصادي ،االجتماعـي ،بنية تحتية وحكم) يوجـد قضايا ذات
اولويـة حددتهـا الهيئـة المحليـة فـي المراحـل االولى من انشـاء الخطـة التنموية .فـي كل مجال يتم
تعبئـة القضايـا التابعـة ومـن ثم تعبئة عنـوان بديل للقضيـة ان وجد.
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 .3تعريف االهداف التنموية
بعـد تحديـد المجـال والقضيـة يتـم تحديـد االهـداف التنمويـة المـراد تحقيقها ،يمكن للمسـتخدم
اضافـة عـدة اهـداف لنفـس القضية.
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 .4تعريف المؤشرات
فـي قسـم المؤشـرات يتـم تحديـد مؤشـرات قيـاس مـدى تحقيـق االهـداف التنمويـة .فيتـم تحديد
المؤشـر ،القيمـة الحاليـة ،مصدر الحصول علـى المعلومة ،واداة القياس باالضافة الـى الجهة المتابعة.

ب .اضافة خطة تنموية جديدة
عند اضافة خطة تنموية جديدة يقوم المستخدم بادخال معلومات في  4اقسام ومنها:
تعريف الخطة التنموية
•	
الخطة التنفيذية
•	
خطة المتابعة والتقييم
•	
اللقاء المجتمعي
•	
رفع مرفقات الخطة
•	
وتثبيت ومراجعة الخطة
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 .1تعريف الخطة التنموية االستراتيجية
فـي هـذا الجـزء يتـم اضافـة العناصـر االساسـية التـي تعـرف الخطـة التنمويـة والتـي تشـمل اسـم
الهيئـة المحليـة ،اختيـار االطـار التنمـوي الحالـي للخطـة ،سـنة اصـدار الخطـة ،سـنة البـدء بالخطـة
وسـنة االنتهـاء .

 .2الخطة التنفيذية
فـي الخطـة التنفيذيـة يتـم اضافـة المشـاريع بحيـث يضـاف اسـم ورمـز المشـروع ،واختيـار الهـدف
التنمـوي الـذي يحققـة هـذا المشـروع ،وتعبئـة التكلفـة التقديريـة وتوزيـع التكلفـة التقديريـة على
مـدى االربع سـنوات.
بعـد ذلـك يتـم اختيـار حالـة المشـروع التمويليـة (مضمـون ،محتمـل او متمنـى) ثـم يتـم تحديـد
الجهـة المرشـة للتنفيـذ (البلديـة) والجهـة المرشـحة للتمويـل (غيـر البلديـة) ومـن ثـم يحـدد مصدر
التمويـل اي اذا كان ذاتـي او شـراكة او خارجـي.
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 .3خطة المتابعة والتقييم
فـي خطـة المتابعـة والتقييـم تظهـر المؤشـرات التـي تـم ادخالها في االطـار التنموي االسـتراتيجي
بشـكل تلقائـي ففـي هـذا القسـم علـى المسـتخدم تعبئة القيمـة الحالية للمؤشـر والقيـم المتوقعة
للمؤشـر في السـنوات القادمة.
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 .4اللقاء المجتمعي
فـي قسـم اللقـاء المجتمعـي يتـم تعبئـة معلومـات اللقـاء ويشـمل تاريـخ انعقـاد اللقـاء ومعلومـات
عـن الحضـور وكيفيـة االتصـال مـع المجتمـع المحلـي لحضـور هـذا اللقـاء باالضافـة ألي معلومـات او
مالحظـات اخـرى حـول هـذا اللقـاء.
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 .5مرفقات الخطة
فـي قسـم المرفقـات يتـم رفـع المرفقـات المتعلقـة بالخطـة التنمويـة االسـتراتيجية بمـا فـي ذلـك
التقاريـر التشـخيصية والخطـة التنمويـة الكاملـة واي مرفقـات اخـرى ذات صلـة.

 .6تثبيت ومراجعة الخطة
الخطـوة االخيـرة مـن عمليـة حوسـبة الخطة التنموية االسـتراتيجية هـي تثبيت ومراجعـة الخطة ،اي
انـه بعـد التأكـد بـان جميـع المعلومـات التـي تـم رفعهـا صحيحـة يتـم تثبيتهـا وارسـالها للمديرية
للمراجعـة ،اذا كانـت صحيحـة وتخلـو مـن المشـاكل يتـم اعتمادهـا ،واذ كان هنـاك تعليقـات يتـم
ارجاعهـا للهيئـة المحليـة لتعديلهـا وتصحيحها.
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 3.2.3.2تحديث ومتابعة وتقييم الخطط التنموية
1.1متابعة سنوية :ضبط المشاريع المتأخرة او التي نفذت بشكل سابق.
2.2التقييـم السـنوي  :مـدى تحقـق االهـداف التنمويـة اعتمـادًا علـى المؤشـرات حسـب مصفوفـة
المتابعـة والتقييم.
3.3اطالع المجتمع المحلي على مدى تحقق الخطة.

 3.2.3.2.1تحديث الخطة التنموية االستراتيجية
1.1تحديث خطة التنفيذ.
2.2تحديث الخطط التنموية السنوية لالقسام.
3.3اقرار الخطط التنفيذية المحدثة.

بعد تسجيل الدخول تظهر الصفحة الرئيسية التي تحتوي على اربع اقسام
وتشمل :الخطة الحالية ،اهم التقارير ،االجراءات والتعاميم
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الخطة الحالية
•  قسـم الخطـة الحاليـة يلخـص حالـة الخطة التنمويـة الحالية والتي تتضمن الفتـرة الزمنية للخطة،
سـنة االصدار وعدد النسخ.
•  هذا القسم يظهرحالة الخطة اذ كانت جديدة او محدثة او بحاجة الى تحديث.
•  ويظهر في هذا القسم المرفقات التي تم رفعها.

االجراءات
قسم االجراءات يلخص الخطوات التي تستطيع الهيئة المحلية القيام بها حسب حالة الخطة
اذ كانت الخطة في قيد التحديث تظهر االجراءات التالية:
•  متابعة المؤشرات والصرف.
•  تحديث الخطة.
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 3.2.3.2.2متابعة المؤشرات والصرف السنوي
باستخدام النظام تستطيع الهيئة المحلية رفع نتائج المتابعة والتقييم على المؤشرات والصرف
 .1متابعـة المؤشـرات :تعديـل المؤشـرات بحيـث يتـم تحديثهـا للقيمـة الحاليـة للمؤشـر والتـي
تقيـس مـدى تحقـق االهـداف التنمويـة.
 .2متابعـة الصـرف :يتـم تعديـل قيمـة الصـرف ويتـم تحديث القيمـة الحالية للصرف على مشـروع
معين.

متابعة المؤشرات
عنـد متابعـة المؤشـرات يتـم ادخـال القيمـة الحاليـة للمؤشـر ،والقيمة تأتي مـن التقييـم التي قامت
بـه الهيئـة المحلية.
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متابعة الصرف السنوي
فـي متابعـة الصـرف يظهـر اسـم المشـروع والقيمـة المتوقعـة للمشـروع الـذي تـم تحديـدة سـابقًا
ويتـم ادخـال القيمـة الماليـة الحاليـة للمشـروع.

تحديث الخطة التنموية
بعـد اختيـار متابعـة تحديـث الخطـة يتـم اعـادة توجيـه المسـتخدم الـى صفحـة التحديـث التـي
تشـمل  6خطـوات التـي تشـمل:
تحديث الخطة التنفيذية
•	
تحديث خطة المتابعة والتقييم
•	
تعبئة معلومات اللقاء المجتمعي
•	
رفع المرفقات المتعلقة بالخطة التنموية االستراتيجية
•	
تثبيت ومراجعة الخطة
•	
تعريف الخطة التنموية
•	
(يتم تعريفها مسبقا لذلك يتم
توجيه المستخدم للخطوة الثانية)
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تعريف الخطة التنموية
فـي هـذه الخطـوة ال تسـتطيع الهيئـة المحليـة تغيير او تعديـل المعلومات الموجـودة الن معلومات
الخطـة التنمويـة يتـم ادخالهـا مـرة واحـدة فقط عند انشـاء الخطة للمـرة االولى.

تحديث الخطة التنفيذية
تنقسم هذه الخطوة الى جزئين  :الجزء االول اضافة او تغيير مشروع و الجزء الثاني تحديث خطة
صرف المشاريع.
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اضافة او تعديل مشروع او برنامج
فـي هـذه الخطـوة يتـم تعديل تعريف وتفاصيل المشـروع بما في ذلك الهـدف ،التكلفة التقديرية،
حالـة المشـروع ،الجهة المنفذة (بلدية او غيـر البلدية ) ومصدر التمويل.
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تحديث خطة الصرف المشاريع
فـي تحديـث خطـة الصـرف للمشـاريع يتـم تحديـث حالـة المشـروع الماليـة ،واالجابـة عـن سـؤالين
وهمـا :مـا هـي الحالـة التنفيذيـة للمشـروع (تام ,قيد التنفيـذ ،معلق ،ملغى)؟ وما هـي الحالة المالية
للمشـروع (محتمـل ،مضمـون ،متمنى)؟
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تحديث المؤشرات
يتم تحديث المؤشرات وادخال القيم الحالية لكل مؤشر وادخال القيم المتوقعة لالعوام القادمة.

 3.2.4التقارير
فـي تطبيـق التخطيـط التنموي االسـتراتيجي يسـتطيع المسـتخدم اسـتخراج المعلومات
علـى شـكل تقارير والتي تشـمل:
 .1تقرير الموازنات االنمائية
 .2تقرير خطة التنفيذ
 .3تقرير المتابعة والتقييم
 .4تقرير القضايا التفصيلي
 .5تقرير الموازنات حسب المجاالت والقضايا
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 .1تقرير الموازنات االنمائية التفصيلي
هـو تقريـر يسـتطيع مـن خالله المسـتخدم االطالع على الموازنـات التفصيليـة اي التكلفة التقديرية
للمشـاريع التنمويـة لهيئـة محليـة معينـة امـا على فترة سـنة واحدة او على فتـرة  4اعوام.
فـي هـذا التقريـر يقـوم المسـتخدم باختيـار اسـم الهيئـة المحليـة و السـنوات التـي يريـد فيهـا
التقريـر و يضغـط علـى انشـاء التقريـر ليظهـر لـه.
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 .٢تقرير خطة التنفيذ
هـو تقريـر يظهـر للمسـتخدم الخطـة التنموية المفصلة حسـب الخطة التنموية االسـتراتيجية التي
تـم ادخالهـا مـن قبـل الهيئـة المحليـة فهـي عبـارة عـن برنامـج زمنـي متكامـل لتنفيـذ المشـاريع
وتقديـر التكلفـة المتوقعة لكل مشـروع و الجهة المرشـحة للتنفيذ و كذلك األعبـاء المالية المتوقعة
علـى الموازنـة  .ففـي هـذا التقرير يظهر للمسـتخدم جزئيـن الجزء االول االطـار التنموي الذي يلخص
المؤشـرات التـي تقيـس االهـداف و الجـزء الثانـي هـو ملخـص خطـة التنفيـذ (القضايـا و االهـداف
والمشـاريع و الصرف السـنوي) .
فـي هـذا التقريـر يقـوم المسـتخدم باختيـار اسـم الهيئـة المحليـة والفترة التـي يريد فيهـا التقرير
(فتـرة سـنة او اربـع سـنوات) ويسـتطيع اختيـار اظهـار االطـار التنموي فـي التقرير.

االطار التنموي -تقرير الخطة التنموية
يظهـر فـي قسـم االطـار التنمـوي مـن تقرير خطـة التنقيذ اسـم الهيئة المحلية النسـخة مـن الخطة،
سـنة االصـدار والفتـرة الزمنيـة الخطة وثم تظهر المجـاالت ،القضايا ،االهداف والمؤشـرات الموجودة
فـي الخطة.
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تقرير الخطة التنموية
فـي قسـم الخطـة التنمويـة يظهـر المجـال ،القضيـة ،االهـداف التنمويـة ،رمـز المشـروع والتكلفـة
التقديريـة والصـرف السـنوي باالضافـة الـى الجهـة المرشـحة للتنفيـذ وحالـة المشـروع ومصـدر
التمويـل.
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 .٣تقرير المتابعة والتقييم
تقريـر مصفوفـة المتابعـة و التقييـم هـي عبـارة عـن تقييـم لمـدى تحقـق االهـداف التنمويـة علـى
مـدار سـنوات الخطـة بحيـث تربـط المجـاالت التنمويـة و االهـداف و مؤشـرات القيـاس و مصادرهـا و
طريقـة قياسـها و الجهـة المسـؤولة عـن القيـاس و المتابعـة.
في تقرير المتابعة و التقييم يظهر للمسـتخدم اسـم الهيئة  ،المديرية ،النسـخة  ،سـنة االصدار و
الفتـرة الزمنيـة للخطـة  ،باالضافـة لالجزاء االساسـية لتقريـر المتابعة و التقيم و التي تشـمل المجال،
القضايـا ،االهـدف ،المؤشـرات والقيـم االساسـية والمنشـودة ومصـدر المعلومـات واداه القيـاس و
الجهـة المسـؤولة عـن المتابعة.

 .٤تقرير القضايا التفصيلي
تقريـر القضايـا التفصيلـي هـو عبـارة عـن برنامـج زمنـي متكامـل لتنفيـذ المشـاريع و تقديـر التكلفة
المتوقعـة لـكل مشـروع ولكـن محـدد حسـب المجـال التنمـوي الـذي يختـاره المسـتخدم و يمكـن ان
يكـون لهيئـة واحـدة او لمحافظـة.
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 .٥تقرير الموازنات حسب المجاالت والقضايا
هـو تقريـر يوضـح موازنـات الهيئـات المحليـة حسـب المجـال التنمـوي الـذي يختـاره المسـتخدم
وباالضافـة الـى ذلـك بامـكان المسـتخدم ان يحـدد بشـكل دقيـق الفتـرة الزمنيـة  ،القضيـة التنموية
باالضافـة الـى المديريـة و الهيئـة المحليـة التـي يريـد ان يسـتخرج موازنتهـا.
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بعـد تحديـد المعلومـات التـي يريدهـا المسـتخدم ،ويظهـر لـه المديريـة ،اسـم الهيئـة والمجـال
التنمـوي ،القضيـة وعنـوان بديـل للقضيـة والتكلفـة التقديريـة باالضافـة للصـرف السـنوي للفتـرة
المختـارة .

48

ملف الهيئات المحلية
LGU profile
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 3.3ملف الهيئات المحلية
 3.3.1اهداف البرنامج:
يهـدف البرنامـج الـى اعطـاء الهيئـات المحليـة فرصـة لحوسـبة معلوماتهـا واعمالهـا اليوميـة
واسـتخراج تقاريـر .فتسـتطيع الهيئـة اسـتخراج تقاريـر عـن امكانياتهـا ،موظفينهـا وخدماتهـا
وغيرهـا مـن المعلومـات القيمـة.

 3.3.2الصفحة الرئيسية
تشـمل الصفحـة الرئيسـية اسـم الهيئـة المحليـة وامكانيـة تعديـل الملـف واضافـة المعلومـات او
انشـاء تقريـر ملـف الهيئـة المحليـة التـي تظهـر المعلومـات المدخلـة على شـكل مصفوفـات ،ويتم
الدخـول اليهـم مـن خلال الضغـط علـى قسـم العمليات
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 3,3.3العمليات على ملف الهيئات المحلية
بعـد الضغـط علـى القلـم الصغيـر فـي قسـم العمليـات يتـم تحويـل المسـتخدم الى صفحـة بيانات
الهيئـات المحليـة ومـن هنـاك يسـتطيع المسـتخدم تعبئـة او تعديـل المعلومـات علـى االقسـام
العشـرة الموضحـة علـى الطـرف االيمـن مـن هـذه الصفحـة.

 3.3.3.1بيانات الهيئات المحلية
في هذا القسم يتم ادخال كافة المعلومات المتعلقة بالهيئة المحلية والذي يشمل:
•  اسـم الهيئـة المحليـة ،الرمـز حسـب االحصـاء ،التصنيـف حسـب الصنـدوق واسـم رئيـس الهيئة
المحلية.
•  معلومـات االتصـال والتواصـل وتشـمل ارقـام الهواتـف والفاكـس البريـد والمواقـع االلكترونـي
باالضافـة لمواقـع التواصـل االجتماعـي ( الفيسـبوك ،تويتـر).
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 3.3.3.2بيانات المجالس المشتركة
فـي هـذا القسـم يتـم اختيـار المجالـس التي تشـترك بهـا الهيئـة المحلية وذلـك بأختيـار المربعات
للمجالـس المشـترك بها.

 3.3.3.3تعبئة معلومات المنشأت واالراضي
فـي هـذا القسـم يتـم تعبئـة المنشـأت والمبانـي التابعـة للهيئـة المحليـة وذلـك مـن خلال الضغط
علـى اشـارة  +اضافـة منشـأة جديـدة بحيـث يظهـر مربـع صغيـر يتـم تعبئتـة بمـا يلي:
اسم العقار
•	
نوع العقار :مبنى او ارض
•	
التصنيف الفرعي :تشغيلي ،تجاري او منشأت اخرى /ارض مطورة او غير مطورة
•	
طبيعة االستخدام :تجاري ،موقف ،بئر ارتوازي ،حديقة او شارع او غيرها من االستخدامات
•	
طبيعة الملكية :ملك ،ايجار ،مشترك او وقف.
•	
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 3.3.3.4تعبئة معلومات الهيئة المحلية
في هذا القسم يتم تعبئة معلومات عن مجلس الهيئة المحلية بحيث يتم اضافة:
• اعضـاء المجلـس البلـدي :اضافـة اسـم العضـو ،الجنـس ،تاريـخ الميالد ،مجـال الدراسـة والتخصص
والدرجـة العلمية.
• المجلـس البلـدي :يتـم تعبئـة المعلومـات في المربع الذي يشـمل :الوصف ،طريقـة التعيين ،تاريخ
التشـكيل وتاريـخ البدء بالمهام.

 3.3.3.5معلومات موظفين الهيئة المحلية
•  يتـم اضافـة معلومـات عـن موظفـي الهيئـات المحليـة بمـا يتعلق باالسـم ،الجنس ،تاريـخ الميالد،
نـوع الوثيقـة ورقمهـا ،الوحـدة االداريـة ،المسـمى الوظيفـي ،تاريـخ التعاقـد ،نـوع التعاقـد ،الراتـب
الشـهري ،مجـال الدراسـة ،التخصـص والدرجـة العلميـة.
•  تظهـر المعلومـات بشـكل مصفوفـة التـي تحتـوي علـى اسـم الموظف،الوحـدة االداريـة ،المسـمى
الوظيفـي والدرجـة العلمية.
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 3.3.3.6معلومات التخطيط في الهيئة
• فـي هـذه الخطـوة يتـم تعبئـة معلومـات عـن التخطيط فـي الهيئة المحليـة بما في ذلـك معلومات
عـن حالـة المخطـط الهيكلـي ،تاريـخ قبـول المخطـط وجهـة تجهيـز المخطـط والمسـاحة الكليـة
للمخطط .
• تشـمل هـذه الصفحـة علـى قائمـة تصنيف االرض والمسـاحة المخصصة حسـب المخطط بالدونم
والمسـاحة المخصصـة النهائية بالدونم.

 3.3.3.5الخدمات المقدمة من الهيئة المحلية
هـذا القسـم مخصـص للخدمـات المقدمـة مـن الهيئـات المحليـة ،فتوجد قائمـة من الخدمـات وجهة
تقديـم الخدمـة ووصـف جهة تقديـم الخدمة .
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 3.3.3.6تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
•	
•	
•	
•	

هذا الجزء يهتم باالجهزة واالنظمة التكنولوجية المتوفرة في كل هيئة محلية.
الجزء االول يوضح توفر الشبكات الداخلية واالنترنت والشبكة بين المرافق الثانية.
الجزء الثاني هو قائمة باالجهزة وحالتها ومجموع عددها.
الجزء الثالث هوقائمة االنظمة والبرمجيات المستخدمة في الهيئة المحلية.

 3.3.3.7معدات الهيئة المحلية
فـي هـذا القسـم يتـم اضافـة المعـدات المتوفـرة والمسـتخدمة فـي الهيئـة المحليـة عـن طريـق
الضغـط علـى  +اضافـة معـدة جديـدة ،بحيـث يظهـر مربـع يتـم تعبئتـة باسـم المعـدة ،نـوع المعدة،
طبيعـة الملكيـة ،الحالـة ،سـنة الصنـع ،النـوع وسـنة الشـراء او االسـتئجار.

 3.3.3.8الملف المالي للهيئة المحلية
•  يشـمل الملـف المالـي معلومـات ماليـة تخـص الهيئـة المحليـة بمـا فـي ذلـك  ايـرادات ونفقـات
الموازنـات والميزانيات واالسـاس المحاسـبي المسـتخدم بالهيئة ومعلومات عـن الديون على الهيئة
وديـون مسـتحقة علـى المواطنيـن للهيئة .
•  باالضافـة الـى الديـون المترتبـة علـى الهيئـة المحليـة والديـون المترتبـة علـى الحكومـة المركزيـة
والديـون المسـتحقة علـى السـلطة المركزية.
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ملف التجمع السكاني
community profile
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 3.4ملف التجمع السكاني
 3.4.1االهداف
ملـف التجمـع السـكاني يهـدف الـى حوسـبة معلومـات عـن التجمـع التابع للهيئـة المحلية فيشـمل
الملـف :معلومـات ديموغرافيـة ،اقتصاديـة و بنيـة تحتيـة و غيرهـا مـن المعلومـات المهمة.

 3.4.2الصفحة الرئيسية
•  تشـمل الصفحـة الرئيسـية اسـم الهيئـة المحليـة والمديريـة ونـوع الهيئـة المحليـة وقسـم
العمليـات الـذي يتيـح امكانيـة تعديـل الملـف واضافـة المعلومـات التجمـع السـكاني.
• يتم النقر على اشارة القلم للدخول الى صفحة التالية لتعبئة المعلومات.
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الشاشة الرئيسية الثانية
•  تظهـر الشاشـة الرئيسـية الثانيـة اسـم الهيئـة المحليـة ،رقم الهيئـة باالحصاء وقسـم العمليات
الـذي يشـمل تعديـل المعلومـات واصـدار تقريـر ملف التجمع السـكاني .

 3.4.3تقرير ملف التجمع السكاني
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 3.4.4اضافة وتعديل ملف التجمع السكاني
 3.4.4.1الجغرافيا والمساحات
فــي هــذا القســم يتــم تعبئــة المعلومــات الجغرافيــة للتجمــع الســكاني والتــي تشــمل الموقع،البعــد
عــن المحافظــة ،المســاحة الكليــة للتجمــع والمســاحة ضمــن المخطــط الهيكلــي ،االرتفــاع عــن
ســطح البحــر ومعــدل هطــول االمطــار باالضافــة للطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة (جبليــة ،صحراويــة
او ســهلية).
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 3.4.4.2المعلومات السكانية
يتــم تعبئــة المعلومــات الســكنية فــي هــذا القســم الــذي يشــمل التعــدد الســكاني والجنــس عــدد
االشــخاص تحــت  15عــام واكثــر مــن ، 65عــدد االســر وعــدد الوحــدات الســكنية ،نســبة االميــة
والحاصليــن علــى شــهادات ،العاطليــن عــن العمــل ،نســبة الفقــر ونســبة العامليــن فــي القطاعــات
المختلفــة.

61

 3.4.4.3االحتالل
هــذا القســم مخصــص لمعلومــات تأثيــر االحتــال علــى المنطقــة الواقعــة بهــا الهيئــة المحليــة
بحيــث يتضمــن هــذا القســم معلومــات عــن الجــدار الفاصــل والمســتوطنات الواقعــة علــى ارض
التجمــع ،ومســاحة االراضــي المصــادرة وعــدد الحواجــز والمداخــل المغلقــة للتجمــع وعــدد مخيمــات
الالجئيــن ضمــن حــدود التجمــع.
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 3.4.4.4الزراعة والثروة الحيوانية
يشــمل هــذا القســم شــقين اولهمــا الزراعــة وتحديــد اذ كانــت الزراعــة مرويــة او بعليــة والقســم
الثانــي الثــروة الحيوانيــة مــن حيــث النــوع وعــدد المــزارع وعــدد الــرؤوس ومالحظــات اخــرى.
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 3.4.4.5الصناعة واالقتصاد
فــي هــذا القســم يتــم تعبئــة المعلومــات عــن المنشــأت حســب تعريــف االحصــاء مــن منشــأت
زراعيــة ،صناعية،وســياحية ،المنشــآت المتعلقــة بالصناعــات اإلنشــائية والتعديــن والمحاجــر
والمنشــأت الخدماتيــة والمنشــأت الحرفيــة ،البنــوك والمــدارس وخزانــات الميــاه.
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 3.4.4.6السياحة واالثار واالماكن البيئية
فــي قســم الســياحة واالثــار واالماكــن البيئيــة يتــم تعبئــة المعلومــات المتعلقــة بالصناعــات
اإلنشــائية والتعديــن والمحاجــر ،عــدد االماكــن الدينيــة ودور العبــادة ،عــدد الزوار/الســياح
الســنوي،عدد الفنــادق والنــزل وعــدد الغــرف الفندقيــة.
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 3.4.4.7الصحة
يشــمل هــذا القســم معلومــات عامــة عــن القطــاع الصحــي فــي التجمع الســكاني مــن بينهــا معلومات
حــول المنشــأت الصحيــة الطبيــة وعــدد االطبــاء والعامليــن فــي القطــاع الحكومــي ويتــم تصنيفهــم
حســب النــوع (حكومــي ،خــاص ،اهلــي محلــي او اهلــي دولــي).
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 3.4.4.8التعليم
•ينقســم هــذا القســم مــن شــقين الشــق االول المــدارس و الشــق الثانــي المؤسســات التعليمية
االخرى.
•فــي شــق المــدارس يوجــد قســم النــوع :حكومــي ،خــاص او اهلــي ،والمرحلــة الدراســية عــدد
الطــاب حســب الجنــس ،عــدد المدرســين والغــرف الصفيــة والمختبــرات.
•فــي الشــق الثانــي يتــم تعبئــة معلومــات الموسســات التعليميــة االخــرى غيــر المــدارس
والطــرف المقــدم للخدمــة  :حكومــي ،خــاص اووكالــة بالضافــة لعــددالطــاب حســب الجنــس.
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 3.4.4.9الطرق والتنقل والمواصالت
فــي هــذا القســم يتــم تعبئــة معلومــات الطــرق ومعلومــات النقــل والمواصــات ،فــي قســم الطــرق
يتــم تعبئــة معلومــات الطــرق المعبــدة والترابيــة والمقترحــة وطــول شــبكة الطــرق حســب المخطــط
الهيكلــي ،امــا فــي قســم النقــل والمواصــات يتــم تعبئــة توفــر مجمــع مركــزي ،شــركة باصــات ،خــط
ســرفيس داخلــي وخارجــي وعــدد المركبــات واالليــات لشــحن ونقــل البضائــع ومكتــب تكســيات.
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 3.4.4.10الكهرباء
•	 فــي هــذا القســم يتــم تحديــد حالــة اتصــال التجمــع الســكاني فــي شــبكة الكهربــاء بمــا فــي ســنة
االتصــال بالشــبكة الكهربــاء ،المصــدر الرئيســي لشــبكة الكهربــاء العامــة ،نــوع الشــبكة العامــة
عــدد المحــوالت ومحطــات توليــد الكهربــاء.
•	 يتــم ايضــا تحديــد نــوع اســتخدام الكهربــاء مــن منزلي،صناعــي او تجــاري وطبيعــة الدفــع اذ كانــت
مســبقة او نظــام فاتــورة ومعــدل االســتهالك الشــهري.
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 3.4.4.11المياه
•  فــي قســم الميــاه يتــم تعبئــة معلومــات شــبكة الميــاه ،ســنة اإليصــال ،المصــادر الرئيســية
للميــاه ،طــول الشــبكة ،نســبة الفاقــد ،كميــة الميــاه المنتجــة مــن االبــار والينابيــع وكميــة الميــاه
المشــتراه مــن الجهــات االســرائيلية.
•  باالضافــة لطبيعــة االســتخدام (منزلــي ،صناعــي ،تجــاري ،زراعــي او ســياحي) ومعــدل االســتهالك
الشــهري وســعر اللتــر المكعــب بالشــيكل.
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 3.4.4.12الصرف الصحي
فــي قســم الصــرف الصحــي يتــم تحديــد وجــود شــبكة الصــرف الصحــي ،ســنة االيصــال ،نســبة
التغطية،عــدد المشتركين،ســعر تصريــف متــر المكعــب مــن الصــرف الصحــي ،موقــع التخلــص
منهـا ،اطــوال الشــبكة ،واذا لــم تتوفرشــبكة صــرف صحــي كيــف يتــم التخلــص مــن الميــاه العادمــة
واذ يعانــي التجمــع مــن الميــاه العادمــة التــي مصدرهــا المســتوطنات.
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 3.4.4.13النفايات الصلبة
هــذا القســم يختــص بالنفايــات الصلبــة فالمعلومــات التــي يجــب تعبئتهــا هــي توفــر خدمــة جمــع
النفايــات الصلبــة والجهــة التــي تقــوم بجمعهــا وعــدد مــرات جمــع النفايــات ،عــدد حاويــات جمــع
النفايــات و هــل يتــم فصــل النفايــات الصناعيــة والطبيــة فــي التجمــع.
و يتــم ايضــا رفــع معلومــات المكــب مثــل ســنة االنشــاء ،البعــد عــن المناطــق الســكنية ،الملكية،عــدد
التجمعــات التــي تســتخدم المكــب واذا يتــم اســتخدامه مــن قبــل المســتوطنات والطــرق النهائيــة
للتخلــص مــن هــذه النفايــات.
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 3.4.4.14االتصاالت
هــذا القســم يتنــاول اإلتصــاالت فــي التجمــع الســكاني وتوفــر اليــات التواصــل مثــل البريـد ،شــبكة
الهاتــف ،ســنة االتصــال بشــبكة الهاتــف ،عــدد المشــتركين بخدمــة االنترنــت ونســبة التغطيــة
لشــبكة الهاتــف الثابــت والخلــوي.
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 3.4.4.15المرافق الثقافية واالجتماعية والرياضية
فــي هــذا القســم يتــم تحديــد المرافــق الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة المتوفــرة ،تصنيــف
المرافــق موجــود ولكــن علــى المســتخدم اضافــة عــدد المرافــق المتوفــرة.
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 3.4.4.16المرافق االدارية
المرافــق االداريــة فــي هــذا القســم هــو عبــارة عــن الئحــة مــن المرافــق ومؤسســات تخــدم المواطــن
مثــل مخفــر الشــرطة ،مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة ،دفــاع مدنــي وســفارات وغيرهــا مــن
المكاتــب ويتــم توضيــح عــدد كل منهــا بشــكل مصفوفــة.
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تطبيق استخراج التقارير
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 3.5تطبيق استخراج التقارير
 3.5.1االهداف:
يهـدف تطبيـق اسـتخراج التقاريـر الـى تسـهيل عمليـة اسـتخراج التقاريـر مـن نظـام الهيئـات
المحليـة  Baladiyat.psبنـاءًا علـى المعطيـات التـي يتـم ادخالهـا مـن قبـل الهيئـات المحليـة

 3.5.2الصفحة الرئيسية:
عنـد اختيـار تطبيـق التقاريـر مـن مجموعـة التطبيقـات المجـودة فـي نظـام الهيئـات المحليـة
 Baladiyat.psيظهـر للمسـتخدم قائمـة تقاريـر جاهـزة يمكن ان يسـتفيد منها  ،ولديـه ايضًا خيار
اسـتخراج تقريـر (اسـتعالم جديـد) حسـب المعطيـات التـي يريدهـا.

 3.5.3التقارير /االستعالمات الرئيسية المتوفرة هي:
•الهيئات المحلية و تصنيفها حسب الوزارة و الصندوق
•رؤساء الهئات المحلية
•اعداد موظفي الهيئات المحلية بحسب المديرية و الجنس
•اعداد موظفي الهيئات المحلية حسب تصنيف الوزارة و المؤهل العلمي
•اليات الهيئات المحلية حسب الملكية و الحالة
•وضع اتصال الهيئات المحلية بشبكة االنترنت
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 3.5.4انشاء استعالم جديد
عنـد اختيـار اسـتعالم جديـد يظهر للمسـتخدم صفحـة مكونة من ثالث اقسـام رئيسـية  -الجداول ،
الحقـول (الخانـات) و الشـروط  ،وتظهرمعلومات االسـتعالم في قسـم النتائج
•الجـداول :المعلومـات الموجـودة فـي هـذا القسـم تأتـي مـن قاعـدة بيانـات الخاصـة ببوابـة
الهيئـات المحليـة و التطبيقـات المتوفـرة  ،و لـكل جـدول مجموعـة مـن الخاصيـات التابعـة لهـا.
•الحقـول :فـي هـذا القسـم يتـم ترحيـل المعلومـات المختـارة مـن الجـداول الـى قسـم الحقـول و
يسـتطيع المسـتخدم تحديـد الخانـات التـي يريـد المسـتخدم ان تظهـر فـي النتائـج
•الشـروط :هـي اداة لتصفيـة المعلومـات بحيـث يتـم وضـع شـروط للمعلومـات التـي يريـد
المسـتخدم ان تظهـر فـي النتائـج.
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الجـداول هـو مـن اهـم اقسـام اسـتخراج التقاريـر ويشـمل جميـع معلومات ملـف الهيئـات المحلية و
التـي تتضمن:
•بيانات الهيئات المحلية
•المجالس المشتركة
•اعضاء المجلس البلدي
•المباني و المنشأت و األراضي
•مجلس الهيئة المحلية
•الموظفين
•المخطط الهيكلي
•خدمات الهيئة المحلية
•تكنلوجيا المعلومات و االتصاالت
•معدات الهيئات المحلية
يسـتطيع المسـتخدم اختيـار جـدول واحـد او اكثـر مـن جـدول اذ بناءا علـى النتائج التـي يبحث عنها
المستخدم.

استعالم بسيط:
استعالم من جدول واحد “ :تقرير عن نوع الهيئات المحلية في محافظة معينة“.

الخطوات:
يختار المستخدم المعطيات التي يريدها في التقرير و في حالة هذا التقرير يختار ما يلي:
•اسم الهيئة المحلية.
•نوع الهيئة المحلية.
•المحافظة.
بعـد اختيـار هـذه الخيـارات يتـم ترحيلهـا الـى قسـم الحقـول عـن طريق الضغـط على اضافـة حقل ،
ال يتـم تنفيـذ االسـتعالم اال اذا تـم اضافـة الحقول.

81

82

اضافة شرط:
يسـتطيع المسـتخدم اضافة شـرط اذا اراد االسـتعالم عن شـي محدد  :على سـبيل المثال يسـتطيع
ان يضـع الشـرط التالي:
“ بيانات الهيئات المحلية المحافظة يساوي « محافظة القدس» و ينفذ االستعالم.

النتيجة :تقرير مفصل يشمل اسم الهيئات المحلية ونوعها ضمن محافظة القدس فقط
عندمـا تظهـر النتيجـة بعـد تنفيـذ االسـتعالم يسـتطيع المسـتخدم سـحب الملـف الـى  Excelاو
.CSV
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مثال ( )2استعالم جديد الكثر من معطى
اذا اراد المسـتخدم انشـاء تقريـر يحتـوي علـى اكثـر مـن معطـى يختـار اكثـر من متطلب فـي الجدول
و يتـم ترحيلـه الـى قسـم الحقـول ووضع شـروط اذا وجد.
مثال :انشاء تقرير عن الهيئات المحلية و عن معلوماتها المتعلقة بالمخطط الهيكلي.

الخطوات:
يتـم اختيـار مـن بيانـات الهيئـة المحلية اسـم الهيئـة المحليـة و المحافظة ومن المخطـط الهيكلي
يتـم اختيـار معلومـات عامة فيظهر للمسـتخدم المحافظة ،الهيئة المحليـة ،حالة المخطط الهيكلي،
تاريـخ االعتمـاد  ،الجهة التـي قامت باعداد المخطط ومسـاحتة.
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الجداول المحورية:
مـن اهـم خصائـص هـذا التطبيـق هـي امكانيـة اسـتخدام الجـداول المحوريـة السـتخراج معلومـات
احصائيـة دقيقـة بنـاءا علـى مـا تم اسـتعالمة من قبـل المسـتخدم والتي تشـمل المجمـوع ،المعدل،
الحـد االدنـى و الحـد االعلـى و غيرهـا مـن المعلومـات االحصائية.
يسـتطيع المسـتخدم بنـاء مصفوفـة و اسـتخراج معلومـات تجميعيـة مـن الجـداول المحوريـة بحيث
يتيـح للمسـتخدم ترتيـب المصفوفـة وتحديـد المعلومـات حسـب الحاجـة بحيـث يختارالمعطيـات
التـي سـتوضع بالصـف و العامـود مـن كل مصفوفة و تحديـد المعلومات التجميعيـة باالضافة لقدرة
تصفيتهـا .وتظهـر المعلومـات و النتائـج ايضـا علـى اشـكال و رسـوم بيانية.
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نظام وزارة الحكم المحلي
المتكامل الدارة المعلومات المكانية
Geo-MoLG
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 3.6نظام وزارة الحكم المحلي المتكامل
الدارة المعلومات المكانية Geo-MoLG
1.1مقدمة
اتخـذت وزارة الحكـم المحلـي قـرارا اسـتراتيجيا بالشـراكة مـع
المؤسسـة األلمانيـة للتعـاون الدولـي عبـر برنامـج تطويـر الحكم
المحلـي والمجتمـع المدنـي ()LGPبتطويـر نظـام  GISمتكامـل
يسـهل الوصـول للمعلومـات المكانيـة وتحديـدا المخططـات
الهيكليـة بوصـف وزارة الحكـم المحلـي جهـة االختصـاص فيما
يتعلـق بهـذا المجـال مـن جانـب وكونهـا جهـة منـح التراخيص
لألبنيـة والمشـاريع مـن جانـب آخـر ،ممـا يتطلـب توفيـر معلومـات مكانيـة عـن الموقـع المـراد إنشـاء
المبانـي فيـه أو إقامـة المشـاريع عليـه .هـذا باإلضافـة إلـى مسـؤوليات الـوزارة فيمـا يتعلـق بمتابعـة
الهيئـات المحليـة فـي المجـاالت اإلدارية والماليـة والفنية .إن توفر مثل هذا النظام سـيقلص الوقت
والجهـد والتكلفـة فـي كثيـر مـن اإلجـراءات الرسـمية التـي تتطلب مسـبقا توفـر عدد مـن المعلومات
األساسـية والتـي بنـاءا عليهـا يتـم بنـاء القـرارات وأخـذ التوصيـات ،وبهذا يتـم تقديـم خدمة أفضل
للمواطنيـن فيمـا يتعلـق بالمعلومـات المكانيـة وكذلـك التسـهيل علـى الموظفيـن الرسـميين فـي
الوصـول لهـذه المعلومـات وتزويـد المواطنيـن بهـا بأعلـى جـودة ممكنـة وبأقصـر وقـت.

2.2الفوائد المباشرة للنظام
تتمثـل الفوائـد المباشـرة للنظـام بتقليـص الوقـت والجهـد والتكلفـة فـي الوصـول للمعلومـات
المكانيـة .بعـض األرقـام األوليـة تشـير إلـى توفيـر حوالـي  400ألـف شـيقل و 1800يـوم عمـل علـى
مـدار السـنة علـى مسـتوى مختلـف إدارات ودوائـر ومديريـات الحكم المحلـي وذلك كنتيجة مباشـرة
لمـا يلي:
1.1انخفـاض عـدد الزيـارات الميدانيـة بشـكل ملحـوظ وذلـك نتيجـة لتوفـر جميـع المعلومـات
المكانيـة باإلضافـة إلـى صـورة جويـة حديثـة بدرجـة وضـوح تصل 25سـم ممـا يمكن مـن قراءة
الواقـع بشـكل دقيـق .وهـذا يعنـي توفيـرا مباشـرا فـي تكلفـة المواصلات والوقـت.
2.2تقليـص الجهـد اللازم للوصـول للمعلومـات المكانيـة نظـرا لتوفـر جميـع المعلومـات بشـكل
الكترونـي بديلا عـن المخططـات بالصيغـة الورقيـة
3.3تقليـص الوقـت فـي الوصـول للمعلومـات كنتيجة إلمكانيـة الوصول إليها عبـر تطبيق انترنتي
بسـيط يحتـوي على جميـع األدوات والمهام الالزمـة إلتمام العمل.
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3.3االعتبارات األساسية في تصميم النظام
تم اتخاذ عدد من االعتبارات األساسية في تصميم النظام منها:
1.1أن يشـتمل علـى جميـع المعلومـات المكانيـة التـي تتطلبهـا طبيعـة عمـل وزارة الحكـم المحلي
علـى اختلاف إداراتهـا ودوائرهـا ومديرياتها.
2.2أن ال يتطلـب الوصـول إلـى النظـام تنصيـب أي من التطبيقات أو البرامـج المتخصصة على جهاز
المسـتخدم النهائـي بـل يتـم الدخول اليه عبر نظام شـبكة االنترنت.
3.3أن يكـون سـهل االسـتخدام بحيـث يتمكن المسـتخدم النهائي من التدرب عليـه بوقت قصير،
فلا يتطلـب أن يكـون المسـتخدم النهائـي خبيـرا في نظـم المعلومـات المكانيـة أو تكنولوجيا
المعلومات.
4.4أن يتـم تغذيـة النظـام بالبيانـات األكثـر دقـة وتحديثـا بحيث يضمـن النظام إمكانيـة تحديث
البيانـات عبر شـبكة االنترنت.
5.5أن يكون قابال للربط مع النظم وقواعد البيانات المختلفة.

4.4ميزات النظام
لـم تكـن تجربـة الحكـم المحلـي هـي األولـى في اسـتخدام تكنولوجيـا نظـم المعلومـات المكانية في
واقـع العمـل سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الوطنـي إال أن هـذا النظـام يتميـز بما يلي:
1.1تعتبـر تجربـة الحكـم المحلـي هـي األضخـم من نوعهـا على المسـتوى الوطني بحيـث تم توفير
الكـم األكبـر واألهـم مـن المعلومـات المكانيـة في موقـع واحد و بأعلـى قدر من الدقـة والتحديث.
2.2تـم اسـتخدام أكثـر تطبيقـات االنترنـت المكانيـة مالئمـة لتسـهيل الوصـول للمعلومـات
المكانيـة مـن خاللـه.
3.3تـم اسـتخدام تكنولوجيـا ال ( )ArcSDEلتمكيـن تحديـث المعلومـات فـي نفـس الوقـت مـن
قبـل عـدة مسـتخدمين.
4.4تم تصميم وتطوير النظام بالكامل من قبل فريق وزارة الحكم المحلي.
 5.5يعتبـر النظـام نـواة حقيقيـة إليجـاد نظـام معلومـات مكانـي موحـد تتشـارك فيـه كافـة
المؤسسـات بحيـث تتولـى كل مؤسسـة مـن ذات االختصـاص مسـؤولية صيانـة و تحديـث
البيانـات المتعلقـة بهـا.
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تـم توفيـر المعلومـات األساسـية التـي تتطلبهـا طبيعـة عمـل وزارة الحكـم المحلـي والتـي يمكـن
إجمـال أهمهـا علـى النحـو التالـي:
1.1المخططات الهيكلية ( )Urban Master Plansوتشمل:
•المخططات الهيكلية المصدقة في مناطق (أ) و(ب)
•المخططات الهيكلية في مرحلة االعتراض في مناطق (أ) و(ب)
•المخططات الهيكلية المصدقة في مناطق (ج)
•المخططات الهيكلية في مرحلة االعتراض في مناطق (ج)
•المخططات الهيكلية التفصيلية
•المخططات الهيكلية الجزئية
•مخططات التعديالت
	–مخططات التعديل التنظيمي
	–مخططات التنظيم التفصيلي
2.2المخططات الكادسترائية والتي تشمل القطع واألحواض
3.3مناطق (أ) و(ب) و(ج)
4.4خرائط تصنيف األراضي حسب القيمة الزراعية (عالية ،متوسطة أو منخفضة)
5.5مناطق التنوع الحيوي
6.6مناطق المحميات الطبيعية
7.7مناطق المشاهد الطبيعية
8.8المواقع األثرية
9.9األودية
1010خطوط الكنتور
1111أراضي الدولة (المسجلة والمعلنة والممسوحة)
1212مواقع التجمعات والضواحي
1313مواقع المباني الرسمية و الخدماتية العامة
1414حدود التجمعات الفلسطينية
1515حدود المحافظات
1616صـورة جويـة حديثـة ( )2014بدرجـة وضـوح تصـل إلى25سـم وبدقـة مكانية تصل إلى 50سـم
فـي بعـض المناطق.
يمكـن الحصـول علـى دليـل المسـتخدم الخـاص بنظـام المتكامـل الدارة المعلومـات المكانيـة مـن
الموقـع االلكترونـي الخـاص بـوزارة الحكـم المحلـي عبـر الرابـط التالـي:
 www.baladiyat.psفي قسم التخطيط العمراني في موقع
4=TId&10=http://baladiyat.ps/WebSite/ar/TopicBySubject.aspx?CatID
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نبذة موجزة عن بوابة موازنة
الهيئات المحلية الفلسطينية
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 3.7نبذة موجزة عن بوابة موازنة الهيئات المحلية الفلسطينية
بعـد نشـوء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية عمـدت وزارة الحكـم المحلي الـى اعتماد نمـاذج الموازنات
السـابقة والتـي كانـت تسـتخدمها االدارة المدنية لسـلطات االحتالل االسـرائيلي في اعـداد موازنات
الهيئـات المحليـة ومراجعتهـا والمصادقـة عليهـا وذلـك حتـى العـام  .2005خلال عـام  2005تـم
اسـتحداث نمـاذج خاصـة بموازنـات الهيئـات المحليـة وتقدمـت الهيئـات المحليـة الفلسـطينية
بموازناتهـا للعـام  2006علـى نمـاذج ورقيـة جديـدة .وتـم حوسـبة هـذه النمـاذج باسـتخدام تطبيـق
مايكروسـوفت اكسـل فـي العـام  2007بحيـث اصبحـت الهيئـات المحلية تقـدم موازناتها السـنوية
بشـكل ورقـي مرفقـا بنسـخة محوسـبة .فـي العـام  2008تم اسـتحداث نمـاذج موازنـات جديدة حيث
تـم اعتمـاد  3موازنـات رئيسـية للهيئـات المحليـة ،االولـى ،وهـي الموازنـة التشـغيلية وتختـص في
نشـاطات الحكـم المحلـي .الثانيـة وهـي الموازنـة الربحيـة وتختـص فـي النشـاطات التجاريـة ،امـا
الثالثـة فهـي الموازنـة االنمائية والتـي تختـص باألمـوال التـي تنوي الهيئـة تخصيصها للمشـاريع
التطويريـة .فـي العـام  2014عمـدت وزارة الحكـم المحلـي الـى تطويـر تطبيـق محوسـب مبنـي علـى
االنترنـت ،اصطلحـت علـى تسـميته بوابـة موازنـات الهيئـات المحليـة الفلسـطينية وقـد تقدمـت
الهيئـات المحليـة ومجالـس الخدمـات المشـتركة بموازناتهـا للعـام  2015عبر هذه البوابـة .ومن اهم
التغييـرات التـي حدثـت علـى نمـاذج الموازنة:
1.1مـن حيـث الشـكل :اصبحـت نمـاذح الموازنـة حاليـا نمـاذج ديناميكيـة موجـودة علـى موقـع
 www.budgets.molg.pna.psتعتمـد فـي شـكلها علـى محـددات معينـة ،ومـن اهـم هـذه
المحـددات نـوع الهيئـة المحليـة ،تصنيـف الهيئـة المحليـة واالسـاس المحاسـبي والموازنـات
التـي تديرهـا الهيئـة المحليـة ،بحيـث يقـوم التطبيق بشـكل تلقائي ودون اشـعار المسـتخدم
بانتـاج النمـاذج التـي يجـب تعبئتهـا بحيـث يشـعر مسـتخدم الهيئـة المحلية بـان النماذج تم
تصميمهـا لهيئتـه فقـط وال تتيـح لـه ادخال اية بنود علـى موازنة الهيئة المحلية ال تسـتجيب
للمحـددات التـي تـم ادخالها سـابقًا .هـذه المحددات يتـم ادخالها الى النظام عبر مسـتخدمين
مختلفيـن ،منهـم مسـتخدمين فـي وزارة الحكـم المحلـي كالمحـددات المتعلقـة بتصنيـف
الهيئـة المحليـة فـي حيـن يقـوم مسـتخدم الهيئـة المحليـة بادخـال جزء مـن المحـددات مثل
الموازنـات التـي تديرهـا الهيئـة وشـجرة الحسـابات .علـى الرغـم مـن ان النمـاذج تتغيـر بتغيـر
الهيئـة المحليـة ومحدداتهـا ،اال ان كافـة النمـاذج هي عبارة عن نموذج واحـد موحد يعتمد على
تنشـيط وعـدم تنشـيط بعـض اجـزاء هـذه النمـاذج بنـاء علـى المحددات .وهـو االمر الـذي يتيج
للـوزارة اسـتخراج التقاريـر الموحدة.
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2.2مـن حيـث االجـراءات :خلال السـنوات السـابقة ،كان علـى الهيئـات المحليـة ارسـال ثلاث
نسـخة ورقيـة واسـطوانه مدمجـة تحتـوي علـى موازنـة الهيئـة المحليـة والمرفقـات المؤيـده
للموازنـة الـى مديريـة الحكـم المحلـي التي تتبعهـا الهيئة المحليـة ،وكان موظفـي المديريرات
يراجعـون هـذه الموازنـات ويقـوم بارجاعهـا الـى الهيئات المحليـة في حالة وجـود اي مالحظات
او تعديلات بحيـث تقـوم الهيئـة المحليـة باجـراء التعديلات وارسـالها مـرة اخـرى للمديريـة،
وقـد كانـت الموازنـات تعـاد احيانـا مـن قبـل المديريـات اكثر مـن مرة ،وفـي حال اقتنـاع موظف
المديريـة بتلبيـة الموازنـة للشـروط المطلوبـة يقـوم بارسـالها عبـر مديـر المديريـة الـى االدارة
العامـة للموازنـات فـي وزارة الحكـم المحلـي والذيـن بدورهـم يعملـون علـى مراجعـة الموازنـات
بشـكل تفصيلـي ،وفـي معظـم االحـوال يتـم ارجـاع الموازنـات الـى مديريـات الحكـم المحلـي
والذيـن يقومـون بارجاعهـا الـى موظفـي الهيئـة المحليـة .وقد تتكر هـذه العملية اكثـر من مرة
للهيئـة الواحدة.
أمـا االجـراءات الحاليـة فقـد اقتصـرت علـى ادخـال الموازنـة ومرفقاتهـا عبـر البوابـة االلكترونيـة
ويتـم تحويلهـا -عبـر البوابـة -الـى موظفي المديريات بحيـث يقوم موظفـي المديريات بمراجعة
الموازنـات وفـي حـال وجـود مالحظـات يقـوم موظـف الموازنـة بوضـع مالحظاتـه مقابـل البنـد
الخـاص بهـا فـي الموازنـة علـى النظـام ،وعنـد االنتهـاء مـن مراجعتهـا يقـوم بارجـاع الموازنـة
عبـر البوابـة -الـى موظـف الهيئـة المحلية ،الذي يسـتلم اشـعارا فـي بريده االلكترونـي ومن ثميقـوم بالولـوج الـى البوابـة واجراء التعيـدالت و/أو مناقشـة مالحظات مديرية الحكـم المحلي عبر
النظـام حيـث تعمـل البوابـة علـى توثيـق كافـة اجـراءات ومناقشـات ومالحظـات كافـة االطراف،
وبعـد االنتهـاء مـن مناقشـة كافـة البنـود يتـم تحويلهـا الـى االدارة العامـة للموازنـات والتـي
تعمـل علـى اجـراء المراجعـة النهائيـة ومـن ثـم يعمـل النظـام علـى اعلام مسـتخدم الهيئـة
المحليـة بالموافقـة علـى طلبـه لطباعـة الموازنـة وارسـالها بصيغتهـا النهائيـة لمصادقتهـا
بشـكل نهائي.
3.3مـن حيـث المحتـوى :اتاحـت النمـاذج االخبـرة لـوزارة الحكـم المحلـي فرصـة الجـراء كافـة
التحديثـات الالزمـة ،خصوصـا وان النماذج السـابقة تم اعدادها قبل اقـرار مجموعة من القوانين
واالنظمـة التـي اثـرت علـى موزانـات الهيئـات المحليـة .علـى سـبيل المثـال ،اقـر مجلس الـوزارء
نظـام موظفـي الهيئـات المحليـة فـي سـنة  2009وهـو االمـر الـذي نتـج عنـه قيـام وزارة الحكـم
المحلـي باعـداد هيكليـات معياريـة لـكل تصنيـف مـن تصنيفـات الهيئـات المحليـة فـي حين
كانـت النمـاذج السـابقة تعتمد على تقسـيمات ادارية ال تتماشـى مع الهيكليـات الجديدة .من
اهـم االمـور التـي احتوتهـا نمـاذج الموازنـات الجديدة:
•تـم اعتمـاد نظـام موظفـي الهيئـات المحليـة لسـنة  2009والالئحـة التنفيذيـة الخاصـة بـه
الغـراض تسـكين الموظفيـن
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•تـم اعتمـاد التقسـيمات االداريـة الـواردة في الهيـاكل التنظيمية لكل تصنيـف من تصنيفات
الهيئات المحلية
•تـم االعتمـاد علـى شـجرة الحسـابات الموحـدة والتـي قـام صنـدوق تطويـر واقـراض البلديـات
بتطويرهـا وهـو االمـر اذي اتـاح للهيئـات المحليـة ووزارة الحكـم المحلـي اسـتخراج تقاريـر
الفعلـي مقابـل المقـدر وتقاريـر علـى مسـتوى الوطـن وذلـك بسـبب الـزام الهيئـات المحلية في
شـجرة حسـابات موحـدة فـي اعـداد موازتاتهـا والتالـي مسـك حسـاباتها.
•تـم تحديث شـجرة الحسـابات بحيث اصبحت تتناسـب مـع حاجات الهيئـات المحلية وتتجاهل
كافة التعقيـدات التي احتوتها.
•تم االعتماد على القطاعات التي تعتمدها الحكومة
•تـم تصنيـف الوظائـف واصبحـت الموازنـة مبنيـة علـى الوظائـف بعـد ان كانـت مبنيـة علـى
االقسـام االداريـة.
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تم انجاز وتحضير هذا الدليل بالشراكة مع برنامج اصالح الحكم المحلي
الذي ينفذ بتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنموي

