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 استراتیجیة ادارة المخاطر 
 

 ادارة المخاطر
ووضع ھي عملیة تحدید وتحلیل جمیع المخاطر التي قد تحول دون تحقیق االھداف ،  ماھي ادارة المخاطر:

 لحد من اثرھا ، ومراقبتھا وتقییمھا. الخطط ل
الرئیسة التي تحد من قدرتھا   أولویات التھدیداتعلى تحدید وفھم وترتیب  ان ادارة المخاطر تساعد البلدیة

واالھداف  درات الملكیةفي تحقیق االھداف الوطنیة والمبا على تحقیق النتائج، والمساھمة بشكل فاعل
 . تنفیذ المشاریع  االستراتیجیة والتنمویة واستكمال

تحول دون تحقیق االھداف البلدیة  ان تقوم بتحدید وتحلیل جمیع المخاطر التي قد لذا ومما تقدم فعلى البلدیة 
   .اوتقییمھ  ا، ووضع الخطط للحد من أثرھا ومراقبتھ

 
 منھجیة ادارة المخاطر:

 
والتي من    SWOT ANALYSIS  من خالل التحلیل الرباعي دید التھدیدات التي تحدق بالبلدیةیتم تح )1

 . خاللھا یتم استنباط  كافة المخاطر بما فیھا المخاطر المتعلقة بادارة المعرفة
 ووضع استراتیجیة موحدة ألدارة المخاطر.  جمیع المخاطر التي تواجھ البلدیة ) دمج2
خطر واحتمالیة  ھا عن طریق حساب قیمة التقییمتصنیف المخاطر ضمن قائمة رئیسیة وفقا ألھمیتھا و) 3

 حدوثھ ودرجة تأثیره ضمن مصفوفة تقییم المخاطر.
والوطنیة وربط كل ھدف باالخطار التي قد تؤثر على  التنمویة ) عمل قائمة بجمیع االھداف االستراتیجیة 4

 تحقیقھ. 
ضمن االھداف والنشاطات والمسؤولیة واالطار الزمني ومؤشرات  وتت) وضع خطة الدارة المخاطر 5

 الموارد المطلوبة. و االداء
 
 .الموضوعة  )تطبیق الخطة6
 
 سنویا.  االداءفیذ الخطة من خالل قیاس مؤشرات )تقییم تن7
 
 على ذلك  ھا بناءثوتحدی   ) مراجعة الخطة بناء على نتائج التقییم8
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 دارة المخاطرإاستراتیجیة 

 
 

                                          قیمة الخطر: احتمالیة الحدوث*مدى التأثیر   *                                                                                                                           
                                                       المرفقات:

- SWOT ANALYSIS تعني ان احتمالیة حدوث الخطر عالیة 5( **                                                                         بشكل عام  للبلدیة (                       
 ) تعني ان مدى تأثیر  الخطر عالي5(***                                                                                                                                         
 

 
  

 

احتمالیةالحدوث   رطـــــــــــالخ الرقم
1-5 * 

-1مدى التأثیر  
5 ** 

قیمة 
 خطر*** ال

العالقة مع االھداف 
 االستراتیجیة
1-2-3-4 

 تقییم الخطر

من بلدیة تخفیض المخصصات المالیة المطلوبة لل 1
 4-3-2-1 16 4 4 الحكومة (المعادلة الحكومیة لبند المحروقات) قبل

 

تعدد الجھات الرقابیة یؤدي الى تداخل الصالحیات  2
 2-1 12 4 3 واالزدواجیة

 

ع والكلفة العالیة للتطویر المعرفي التغیر السری 3
 4-3-2-1 6 2 3 وتكنولوجیا المعلومات 

 

 4-3-2-1 6 3 2 بلدیةالكفاءات الجھات الخارجیة لاستقطاب  4
 

 4-1 6 2 3 بین متلقي الخدمة وموظفي البلدیة  الفجوة المعرفیة 5
 

الكوارث الطبیعیة (زالزل،  6
 4-3-1 5 5 1 الخ)..،امراض وبائیة ..براكین،فیضانات،حرائق
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 والعالقة مع المخاطرالتنمویة الستراتیجیة او الوطنیة االھداف

 

 ر العالقة مع المخاط التنمویة  االھداف االستراتجیة االھداف الوطنیة 

ان یتمتع   -1
االردنیون بمستوى  
صحي الئق على  

 مختلف االصعدة 
تطویر االقتصاد   -2

االردني لیكون  
مزدھراً ومنفتحاً على  
االسواق االقلیمیة  

 والعالمیة

العمل  رفع كفاءة وفاعلیة االداء المؤسسي و -1
 البلدي لتحسین االقتصاد المحلي 

مخصصات المالیة المطلوبة تخفیض ال-1
الحكومة (المعادلة الحكومیة لبند  من قبلبلدیة لل

 المحروقات) 
 تعدد الجھات الرقابیة  -2
التغیر السریع والكلفة العالیة للتطویر  -3

 المعرفي وتكنولوجیا المعلومات
 البلدیة ات لكفاءالجھات الخارجیة استقطاب -4
بین متلقي الخدمة وموظفي  الفجوة المعرفیة -5

 البلدیة  
  الكوارث الطبیعیة -6

ان یتمتع   -1
االردنیون بمستوى  
صحي الئق على  

 مختلف االصعدة 
تطویر االقتصاد   -2

االردني لیكون  
مزدھراً ومنفتحاً على  
االسواق االقلیمیة  

 والعالمیة

سین البیئة  تعزیز ودعم التنمیة المحلیة وتح -2
 االستثماریة  

ــیض ال -1 ــة تخفــــــ ــات المالیــــــ مخصصــــــ
ــة لل ــة المطلوبـــ ــلبلدیـــ ــن قبـــ ــة  مـــ الحكومـــ

 (المعادلة الحكومیة لبند المحروقات) 
 تعدد الجھات الرقابیة  -2 
ــة  -3 ــة العالیــــ ــریع والكلفــــ ــر الســــ التغیــــ

وتكنولوجیــــــــــا  للتطــــــــــویر المعرفــــــــــي
   المعلومات

ــتقطاب-4 ــة  اســـــــ ــات الخارجیـــــــ الجھـــــــ
  لكفاءات البلدیة

 الكوارث الطبیعیة -6

ان یتمتع   -1
االردنیون بمستوى  
صحي الئق على  

 مختلف االصعدة 
تطویر االقتصاد   -2

االردني لیكون  
مزدھراً ومنفتحاً على  
االسواق االقلیمیة  

 والعالمیة

مخصصات المالیة المطلوبة تخفیض ال -1 استغالل أمثل للموارد الطبیعیة ومصادر المیاه   -3
الحكومة (المعادلة الحكومیة لبند  لمن قببلدیة لل

 المحروقات)
ــة  -3 ــة العالیــــ ــریع والكلفــــ ــر الســــ التغیــــ

وتكنولوجیــــــــــا  للتطــــــــــویر المعرفــــــــــي
   المعلومات

 لكفاءاتالجھات الخارجیة استقطاب -4
 المؤسسة

 الكوارث الطبیعیة -6

ان یتمتع   -1
االردنیون بمستوى  
صحي الئق على  

 مختلف االصعدة 
 

ة من خالل تعزیز ثقة المانحین توفیرموازنات بدیل -4
لدعم المشاریع تنمویة صغیرة ومتوسطة وتعزیز  

  الشراكة مع القطاع الخاص

مخصصات المالیة المطلوبة تخفیض ال -1
الحكومة (المعادلة الحكومیة لبند  من قبلبلدیة لل

 المحروقات)
والكلفة العالیة للتطویر التغیر السریع  -3

 اتوتكنولوجیا المعلومالمعرفي 
 لكفاءاتالجھات الخارجیة استقطاب -4

 المؤسسة
الفجوة المعرفیة بین متلقي الخدمة وموظفي  -5

 المؤسسة
 الكوارث الطبیعیة -6
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لمعادلة الحكومة (امن قبل بلدیة تخفیض المخصصات المالیة المطلوبة لل  :الخطر األول
 )الحكومیة لبند المحروقات

 

طار اال المسؤلیة  النشاط الھدف لتنفیذي
الموارد  مؤشرات االّداء  الزمني 

 المطلوبة 

 االنجاز
)2019 &

2021 ( 
ایرادات  ز�ادات
  5بنس�ة  البلد�ة

 % سنو�ا 

ــم  - ــة مــــــن قســــ ــداد دراســــ اعــــ
االیرادات وقسم االسـتثمار 

المــــــــــدیر �التنســــــــــیق مــــــــــع 
ــالي التنفیــــذي و  ــدیر المــ المــ

ومــــــــــدیر وحــــــــــدة التنم�ــــــــــة 
ــ�م ومــــــــدیر  ــدیر التنظـــــ ومـــــ

ــة الداخل�ــــــة  العــــــادة الرقا�ـــ
ــ�م خـــــــــدمات البلد�ـــــــــة  تقیـــــــ
واســــــــــــــــــعار اال�جــــــــــــــــــارات 
والرسوم وال�ـة ز�ـادة نسـبها 
�شــــكل یتناســــب مــــع واقــــع 
ــع  ــوق والوضـــــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــ
االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي 
لماد�ـــــــــا وتحدیـــــــــد اســــــــــس 
علم�ــة الــى ال�ــة ا�جــار او 
ــتثمار امـــــــوال البلد�ـــــــة  اســـــ
ــد الفـــــــــــــــــــــــــرص  لتحدیـــــــــــــــــــــــ
االســتثمار�ة والتنمو�ـــة فـــي 

 البلد�ة 
رفع نتائج الدراسة لـرئ�س  - 

تمهیدا القرارها مـن  لبلد�ةا
 .بل المجلس البلديق

تــــــدقیق المعــــــامالت قبــــــل  - 
است�فاء الرسـوم علیهـا مـن 

 قبل مدقق 

  
مدیر�ة الشوؤن  

   المال�ة
وحدة التنم�ة قسم  

 االستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الر�ع 
 االول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الر�ع 
 الثاني

 
 
 
 
 
 
 

 سنویا

نس�ة الز�ادة في   •
 االیرادات

اجعات عدد المر  •
 للخدمات والرسوم  

نس�ة الز�ادة في   •
 الفرص االستثمار�ة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدد المعامالت التي -1

تم اعادتها �سبب وجود 
 اخطاء 

ق�مة الم�الغ التي تم  -2
اضافتها لالیرادات بناء 

 على التدقیق

مدقق 
 ایرادات

ومقرر لجنة  
 االستثمار

 

ض�ط النفقات 
واالستخدام االمثل  

ل�ة  للموارد الما
%    90بنس�ة 

 من خالل  

 تحدید النفقات االجمال�ة  -
توز�ع النفقات على   -

 المدیر�ات المختلفة 
تحدید عدد الخدمات  -

 المقدمة وعوائدها  
تحدید مسبب التكلفة  -

 
 

یر�ة الشوؤن  مد
قسم   /المال�ة 
 النفقات 

 

الر�ع 
 االول
الر�ع 
 الثاني

 
الر�ع 

 
زة ومسلمة الدراسة منج

مع  لرئ�س البلد�ة
 التوص�ات 

 
نس�ة التخف�ض في  
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دراسة الكلفة 
   المنفعة

للنفقات المشتر�ة بین 
 المدیر�ات 

انجاز الدراسة ورفع   -
 التوص�ات تمهیدا لتطب�قها 

 الثاني
 

الر�ع 
 الثاني

 

 النفقات
 

ض�ط نس�ة  
االنحراف عن  
الموزانة �حیث ال  

 % 10تتجاوز 

توز�ــع المخصصــات علــى  -
 نة .ار�عة اجزاء من الس

تحدید المواد المراد شـرائها  -
مــــــن بدا�ــــــة الســــــنة وفــــــي اي 

 شهر 
ق�ــــاس مــــا تــــم انجــــازة �ــــل  -

قــــار�ر ثالثــــة شــــهور ورفــــع الت
لـــــــــــرئ�س البلد�ـــــــــــة والمـــــــــــدیر 

 التنفیذي

 
ــة الشــــــــــــــوؤن  میر�ــــــــــــ

 المال�ة 
جم�ع مدیر�ات 

 البلد�ة 

الر�ع 
 االول

 
 

الر�ع 
 االول

نس�ة االیرادات الفعل�ة /  
 االیرادات المقدرة 

 
س�ة النفقات الفعل�ة / ن

 النفقات المقدرة 
 

عدد التقار�ر الخاصة  
 �االنفاق

  

استخدام ضبــــط 
الموارد (مثل  

الم�اه 
والطاقة)ورفع  

كفاءة استخدامها  
وتخف�ض  

استهالكها بنس�ة  
10 % 

تشكیل لجنة ضـ�ط  -1
 النفقات

ــات  -2 ــة نفقــــــــــــ مراق�ــــــــــــ
ــد  البلد�ـــــــــــة وتحدیـــــــــ

ــاكل ومـــــواطن  المشــ
 الهدر 

 
 
وضــــــــــــــــع الحلــــــــــــــــول -3

 وص�ات وتنفیذهاوالت

 
 
 
 
 مراق�ة النتائج-4

 رئ�س البلد�ة
 

لجنـة ضـ�ط النفقــات 
ــدیر�ات  ــاقي المــــــ و�ــــــ

 اتوالوحد
 
 

لجنة ض�ط النفقات 
دة الرقا�ة  و وح

ولجنة   الداخل�ة 
 ض�ط النفقات

 بدا�ة العام 
 

�شكل 
 مستمر

 
 
 
 
 

دوري  -3
سنوي) 

(ر�ع 
 سنوي)
 

 
 
 
دوري -4

 (ر�ع

صــــــدور �تــــــاب تشــــــكیل 
 لجنة ض�ط النفقات

ــي تــــم  ــاكل التـ ــدد المشـ عـ
 تحدیدها ونسب الهدر

 
األجــــراءات التصــــح�ح�ة 

 المتخذة لض�ط النفقة
 
 
 
 

نس�ة األنخفاض في 
استهالك الم�اه 

 والطاقة 

شراء قطع 
وادوات  

لتوفیر الم�اه 
وموقتات 

TIMERS 
تحو�ل انارة 

الشوارع  
والم�اني الى  

انارة موفرة 
للطاقة  
LED 

وتر�یب 
نظام الطاقة  

الشمس�ة 
الم�اني  على

او عمل  
مزرعة خال�ا  

 شمس�ة
 
 

 

على  التدقیق 
األجراءات المال�ة 

 في البلد�ة 

ــى  -1 ــدقیق علــــــــــــ التــــــــــــ
 النفقات

 

ــة  ــدة الرقا�ـ ــادر وحـ كـ
 (المالیین)

 

على مدار  
 العام

 (مستمر)

نس�ة مستندات الصرف 
 المدققة من المجموع

 الكلي 
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ــى  -2 ــدقیق علــــــــــــ التــــــــــــ
 االیرادات

 
 

ــى  -3 ــدقیق علــــــــــــ التــــــــــــ
 الرواتب

 
 
 

ــى  -4 ــدقیق علــــــــــــ التــــــــــــ
 الموازنة

تـــــــــــدقیق الموقـــــــــــف  -5
ــو�ة  ــالي والتســــــ المــــــ

 البنك�ة الشهر�ة

ــدة ا ــادر وحـ ــة كـ لرقا�ـ
 (المالیین)

 
 

ــة  ــدة الرقا�ـ ــادر وحـ كـ
 (المالیین)

 
 

ــة  ــدة الرقا�ـ ــادر وحـ كـ
 (المالیین)

 
ــة  ــدة الرقا�ـ ــادر وحـ كـ

 (المالیین)

 
دوري  -أ

(ر�ع 
 سنوي)

-ب
مفاجئ 
 (شهري)

روتیني -أ
 (شهري)

دوري -ب
(ر�ع 

 سنوي)
ر�ع -

 سنوي 
 
 شهري -
 

نس�ة سندات الق�ض  -1
 المدققة 

عدد تقار�ر الفحص  -2
 الفجائي

الصــادرة عــدد التقــار�ر -
عــــن الوحــــدة �ــــم �خــــص 

 الرواتب
 
عدد تقار�ر نتائج -

 التدقیق 
ــائج - ــار�ر نتــــــ ــدد تقــــــ عــــــ

 التدقیق 
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 واجیةیؤدي الى تداخل الصالحیات واالزدتعدد الجھات الرقابیة  : الثانيالخطر 
 

االطار  المسؤلیة  النشاط الھدف التنفیذي
 الزمني 

مؤشرات  
 االّداء

الموارد 
 المطلوبة 

 االنجاز
)2019 &

2021 ( 
الخاصة  توسعة مهام البلد�ة

 �الدواء والغذاء 
توق�ع مذ�رة تفاهم مع 
ــذاء  ــة الغـــــــــ مؤسســـــــــ
والدواء العطاء البلد�ة 
صــــالح�ات المؤسســــة 

 في منطقة البلد�ة 

 رئ�س البلد�ة 
 دیر التنفیذيالم

مدیر الصحة  
 والبیئة

 المدیر المالي
 المدیر االداري 

الربع الثالث 
2020 

 عدد المخالفات  
 

تدر�ب �وادر 
دائرة الصحة  
والبیئة على  

قوانین واجراءات 
الخاصة �مؤسسة 

 الغذاء والدواء  

 

و تغط�ة    منع االزدواج�ة
الثغرات في الرقا�ة على 
  سلسلة الغذاء في المملكة 

صالح�ات الرقا�ة  بتحدید
 على الغذاء

ــذ�رة  ــداد وتوق�ــــــع مــــ إعــــ
ــة  ــین المؤسســــ تفــــــاهم بــــ

 ووزارة الزراعة

 المدیر التنفیذي 
مدیر الصحة  

 والبئ�ة 
 المستشار القانوني 

الر�ع الثالث 
2020 

مذ�رة التفاهم 
 موقعة 

 

  

الرقابي  البلد�ة دور ابراز
والفاعل والمسؤول�ات 

 الملقاه على عاتقها

ال مــع تعز�ــز االتصــ  -
ــوزارات  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

اصـــة الحكوم�ـــة والخ
حیــــث یــــتم التعر�ــــف 

الرقـابي  بدور البلد�ة
علــى الغــذاء والــدواء 

ه وتمثــــــــــــیلهم �جـهـــــــــــ 
 مستقلة مال�ا وادار�ا 

 المدیر التنفیذي 
مـــــــــــدیر الصـــــــــــحة 

مــــــــــــــدیر والبیئــــــــــــــة 
العالقــــــات العامــــــة 
ــة  ــالم / اذاعـ واالعـ

 البلد�ة 
 المدیر االداري 

عدد الوزارات  - 
 والمؤسسات

التي تم  
 مخاطبتها 
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 التغیر السریع والكلفة العالیة للتطویر المعرفي وتكنولوجیا المعلومات الخطر الثالث:
 

االطار  المسؤلیة  النشاط الھدف التنفیذي
الموارد  مؤشرات االّداء  الزمني 

 المطلوبة 

 االنجاز
)2019 &

2021 ( 
% من 70تدریب 

حسب   موظفي البلدیة 
جاتھم التدریبیة  احتیا

ضمن الخطة التدریبیة  
   السنویة

 
 
 
 
 
 
 

 

تحدید االحتیاجات  -
من خالل عمل التدریبیة 

وتوزیعھ على  استبیان
 بلدیةجمیع موظفي ال

تحلیل االحتیاجات  -
 بناء على :

دراسة الھیكل   -
وتحلیل التنظیمي لبلدیة 

المھام الوظیفیة للدائرة 
ربط  -واألقسام وا

 یم األداء التدریب مع تقی
ربط التدریب  -

 بالتخطیط اإلحاللي 
تقیم الخطة التدریبیة  -

من خالل ربط خطة 
التدریب بالتدقیق 

الداخلي واإلجراءات 
 التصحیحیة

ــأثیر  - ــدى تــ ــیم مــ تقیــ
ــاءة  ــى كفـ ــدریب علـ التـ
ــن خـــالل  ــوظفین مـ المـ
ــاس األثـــر والعائـــد  قیـ

 التدریبي

 المدیر التنفیذي 
 المدیر االداري  
  شؤون الموظفین

التنسیق مع وحدة 
التنمیة المحلیة قسم 
 التنمیة والتخطیط 

عدد الموظفین الذین  
تم تحدید االحتیاج 

عدد  /(االتدریبي 
 الموظفین

 
نسبة الموظفین الذین 

تم تدریبھم على 
 االحتیاجات 

نسبة الموظفین الذین 
تم قیاس العائد من  

 التدریب لھم

میزانیة 
 التدریب

 

ة  ة  الوعي بإدارزیاد -
% )  40المعرفة  من ( 

 %) في نھایة   60الى (

إعداد منھاج خاص   -
للتدریب على إدارة 

 المعرفة . 
منح حوافز على    -

المشاركة لجمیع 
فعالیات وانشطة 

 المعرفة . 
دمج الخطة التدریبیة    -

عرفة ضمن  إلدارة الم
 .  الخطة التدریبیة للبلدیة

 

وحدة التنم�ة / قسم  
 التخط�ط والتنم�ة 

 دیر االداري الم
شؤون  قسم 

 الموظفین 

 وجود مادة تریبیة   - الربع األول
نسبة الموظفین  -

 المتدربیب 
 
 
وجود خطة نقل  -

المعرفة الداخلیةمن  
ضمن الخطة  

 التدریبیة

  

جهاز حاسوب  توفیر 
لكل موظف تتطلب 

ب�عة عمله ذلك لتصل  ط
الى  2020في نها�ة 

70 % 

تحدید عدد الموظفین  -
ة الى اجھزة الذین بحاج

 حاسوب
شراء االجھزة حسب  -

 االحتیاجات

نسبة الموظفین الذین  2020 قسم الحاسوب 
لدیھم حاسوب الى 

العدد الكلي المطلوب 
 توفیر حاسوب لھ

30000 
 دینار

it 

تطو�ر وتحدیث   البن�ة  
 التحت�ة االلكترون�ة  

ــ�كة -1  SDتحــــــدیث شــــ
 بین االقسام والمناطق 

 الر�ع الثاني
 
 

وحدة 
تكنولوجیا 
 المعلومات

 ش�كة حدیثة  وجود  -
اجهزة  وجود  -

 it 
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 تحدیث السیرفرات -2
تحــــــــــــــــدیث اجهـــــــــــــــــزة -3

 الكمبیوتر  
تفعیل مشـروع النافـذة -4

 الواحدة
تفعیــــــــــــــــل وتنشــــــــــــــــ�ط -5

ــات  ــد الب�انــ مشــــروع قواعــ
 الشاملة 

ــع -6 ــام التت�ـــ ــز نظـــ تعز�ـــ
 الى ال�ات البلد�ة 

ــام -7 ــز نظـــ ــم وتعز�ـــ دعـــ
GIS 

تفعیـــل نظـــام التســـم�ة -8
ــات  ــر تطب�قــ ــرق�م عبــ والتــ

 ذ��ة 
اســــــــــــتكمال تطبیــــــــــــق -9

نظــــــــــــــــــــــام الخــــــــــــــــــــــدمات 
 اة االلكترون�ا مع الوزر 

 
 

 
 الر�ع الثاني

 
 

 الر�ع الثالث والرا�ع
 
 
 
 
 

 الر�ع الثالث 
 
 
 
 

ثاني  لالر�ع ا
 والثالث 

 
 

ثاني  لالر�ع ا
 والثالث 

 
 
 
 

 سیرفرات حدیثة 
هزة نس�ة االج-

الكمبیوتر مقارنة في 
االجهزة القد�مة �عدد 

 لموظفین ا
عدد المستفیدین في  -

 مشروع النافذة الواحدة  
نس�ة وعدد   -

المستفیدین من قواعد  
 الب�انات

عدد ال�ات التي  -
تعمل على نظام 

التت�ع ونس�ة 
 االستفادة من النظام 

نس�ة تطبیق نظام -
GIS 

عدد المستفیدین من -
 التسم�ة والترق�م 

عدد الخدمات  -
 المقدمة االلكترون�ا 
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 جھات خارجیة قبل استقطاب الكفاءات من : الرابعالخطر 
 

االطار  المسؤلیة  النشاط الھدف التنفیذي
الموارد  مؤشرات االّداء  الزمني 

 المطلوبة 
ى  الموظفین  ز�ادة رض

 2021% نها�ة  75ل�صل 

تحدیـــــد احت�اجـــــات المـــــوظفین مـــــن  -
 خالل استب�ان 

ین عقد جلسات للمـدراء مـع المـوظف -
 لتحدید المشاكل التي تواجههم 

وضع الحلول واتخـاذ القـرارات بنـاء  -
 على ما سبق 

توفیر بیئة عمل مناس�ة للموظفین  -
 �عد تقی�مها وتطو�رها

 كافة المدراء 
 الدائرة االدار�ة 

2020 
2021  

اصـــــــــــــــــــــــدار تقر�ـــــــــــــــــــــــر  -
 �احت�اجات الموظفین 

عــــــدد المــــــدیر�ات التــــــي  -
عقــــدت اجتماعــــات مــــع 

 الموظفین 
ــدد اال - ــراءات عــــــــــــــــ جــــــــــــــــ

 التصح�ح�ة التي تمت 

 نس�ة الز�ادة في الرضى 

 

 العلم�ة ادر و �الك بلد�ة رفد ال
 المؤهله سنو�اً 

مــــــــن  لبلد�ــــــــةحصــــــــر احت�اجــــــــات ا-
ــر�ه ــى  الكـــوادر ال�شـ ــالتعم�م علـ �ـ

المـــــــــــــــدیر�ات بتعبئـــــــــــــــة نمـــــــــــــــوذج 
 االحت�اجات من الكوادر ال�شر�ه.

ه المدن�ــه التنســیق مــع دیــوان الخدمــ -
ــتكمال  حل�ـــةو وزارة االدارة الم السـ
 اجراءات التعیین.

شؤون قسم 
 الموظفین 

نس�ة توفیر الكادر   - 2020
المؤهل من االحت�اجات 

 الفعل�ة

hr 

والزیادات  انجاز الترفیعات 
السنویھ للموظفین وتعدیل  

 اوضاعھم.

ــوائم � - ــماء المــــــوظفین اعــــــداد قــــ أســــ
 الذین �ستحقون الترف�ع.

ــوائم � - ــماء المــــــوظفین اعــــــداد قــــ أســــ
 �ستحقون تعدیل اوضاعهم .الذین 

ــوائم � - ــماء المــــــوظفین اعــــــداد قــــ أســــ
 ه.ز�ادات السنو�وال الذین �ستحقون 

 
 

شؤون قسم 
 الموظفین

الربع 
 الرابع 

صدور جدول   -
التشكیالت والز�ادات 
السنو�ة في الموعد  

 المحدد 

hr 

تعل�مات نظام تحدیث 
الحوافز للموظفین لیتوائم  
 مع التطورات و�ما �حقق  

�التنسیق   للموظفینالعدالة 
 مع الوزارة 

ــات  - ــة لتحـــــدیث تعل�مـــ تشـــــكیل لجنـــ
 الحوافز  

 رفع التوص�ات   -
مجلــــــس الاقــــــرار التوصــــــ�ات مــــــن  -

 البلدي 
 

الشؤون 
المالیة + قسم  

شؤون 
 الموظفین 

 لجنة المكافأت 

الر�ع 
 االول

صدور نظام معدل   -
 للحوافز 

نس�ة الرضى عن   -
 النظام الجدید 

 

 

الصف الثاني  اعداد و تاهیل 
وظائف الق�اد�ة واإلشراف�ة لل

المتخصصة   والوظائف

تحدیــد الوظــائف الحرجــة المحتمــل  -
 تقاعدهم أو الذین ل�س لهم بدالئل .

ــة  - ــدیر�ات لتعبئـــ ــى المـــ ــ�م علـــ التعمـــ

شؤون قسم 
 الموظفین

الربع 
 االول
 
 

نســــــــ�ة البــــــــدالء  -
ــف  ــن الصــــــــ مــــــــ
الثــاني المهیئــین 
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المرت�طة بتحقیق األهداف  
 بلد�ة الرئ�سة في ال

ــب الــــوظ�في  ــوذج االحــــالل والتعاقـ نمـ
 وذلك.

ــد االحت�اجــــــــــات الت - در�ب�ــــــــــه تحدیــــــــ
 للبدالء.

ادراج االحت�اجــــــات التــــــدر�ب فــــــي  -
 خطة التدر�ب

ــام   ــتالم المهـ السـ
 االدار�ة.

 
 

نس�ة الوظائف التي ال  
یوجد لهم بدیل وتم 

 تأهیل بدالء لهم

المحافظة على بیئة عمل 
بنس�ة   نظ�فة ومر�حة

100 % 

  ــد مــــــــن تنفیــــــــذ اعمــــــــال التاكــــــ
 النظافة في البلد�ة 

  ــن ق�ـــاس رضـــى المـــوظفین عـ
 اعمال النظافة

نســـــــــــــ�ة انجـــــــــــــاز   مستمر الدائرة االدار�ة  
 اعمال النظافة

ــى  - ــ�ة رضــــــــــ نســــــــــ
المــــــــوظفین عــــــــن 

 اعمال النظافة

 

% من موظفي  70تدر�ب 
حسب احت�اجاتهم  البلد�ة

التدر�ب�ة ضمن الخطة  
 التدر�ب�ة السنو�ة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  تحدید االحت�اجات التدر�ب�ة  -
وتوز�عه على  خالل عمل استب�ان

 بلد�ة جم�ع موظفي ال
 تحلیل االحت�اجات بناء على : -
 دراسة اله�كل التنظ�مي للبلد�ة -

وتحلیل المهام الوظ�ف�ة للدائرة  
 واألقسام والشعب 

 ر�ط التدر�ب مع تقی�م األداء  -
 ر�ط التدر�ب �التخط�ط اإلحاللي  -
تق�م الخطة التدر�ب�ة من خالل  -

ر�ط خطة التدر�ب �التدقیق الداخلي 
 واإلجراءات التصح�ح�ة

تقیــــ�م مــــدى تــــأثیر التــــدر�ب علــــى  -
كفــاءة المــوظفین مــن خــالل ق�ــاس 

 األثر والعائد التدر�بي

شؤون  قسم  
الموظفین 

والتنسیق مع 
وحدة التنم�ة 
قسم التخط�ط 

 والتنم�ة 
 

2020 
2021 

 

الذین تم   عدد الموظفین
تحدید االحت�اج التدر�بي 

 عدد الموظفین/

 
نس�ة الموظفین الذین تم  

 تدر�بهم
نس�ة الموظفین 
الذین تم ق�اس  

العائد من  التدر�ب  
 لهم

 

تعز�ز روح التعاون والتكافل 
والترا�ط واإلنتماء  
وتحسین البیئة الداخل�ة 

 بین الموظفین  

ــات  - ــي الفعال�ــــ ــار�ة فــــ المشــــ
 الوطن�ة والرسم�ة 

ــة حفــــــالت �مناســــــ�ات  - إقامـــ
 دین�ة ووطن�ة  

العالقات 
العامة وخدمة 

 الجمھور
والدائرة 
 االدار�ة

 عدد الفعال�ات   - مستمر

 عدد الحفالت  -
مستوى رضى   -

 الموظفین

 ا
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إرســــال التهــــاني والتعــــازي للمــــوظفین   
 عبر البر�د اإللكتروني 

 

 االذاعة  

 �صورة مشرقة   اظهار البلد�ة
 

�ما ام للبلد�ة لعتحسین المظهر ا
 یلیق �سمعتها

المدیر 
 التنفیذي
العالقات 
العامة 

 واالعالم 
وخدمة 

 الجمھور
 وحدة التنمیة 

الدائرة  
 االداریة  

 االذاعة  

  مستوى ما تم انجازه - مستمر
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 بلدیة وة المعرفیة بین متلقي الخدمة وموظفي الجالف :الخامسالخطر 
 

االطار  المسؤلیة  النشاط التنفیذيالھدف 
الموارد  مؤشرات االّداء  الزمني 

 المطلوبة 
المشار�ة في الحكومة  

ومشروع النافذة االلكترون�ة 
حسب  GISالواحدة ونظام 

قواعد الب�انات الشاملة 
وتحو�له هبر تطب�قات على 

 الهواتف الذ��ة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة  - ــدمات الكترون�ــ ادراج خــ
وا�ـــــــة مـــــــن خـــــــالل ب للبلد�ـــــــة

 الحكومــــــــــــــــــة االلكترون�ــــــــــــــــــة
ومشــــــــروع النافــــــــذة الواحــــــــدة 
وتطب�قــــــات قواعــــــد الب�انــــــات 
ــق  ــر تطبیــــــــــ ــاملة عبــــــــــ الشــــــــــ

 الهواتف الذ��ة 
 
 
 
 
ادراج االسئله المتكررة من -
قى الخدمة الخاصة  متل

�الخدمات المقدمة من  
 البلد�ة  

 
 
 
ومات البلد�ة  أدامة معل -

على بوا�ة الحكومة  
 االلكترون�ة 

 قسم الحاسوب 
  GISوحدة 

 
المدیریات 

 األخرى

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستمر

نس�ة  الخدمات التي تم  -
اضافتها من خالل بوا�ة  

الحكومة االلكترون�ة نس�ة 
الى عدد الخدمات  
 المطلوب أدراجها

 
 
نســــ�ة االســــئلة المتكــــررة   -

التي تم اضافتها من خالل 
بوا�ــة الحكومــة االلكترون�ــة 

كــررة  ســئلة المتالــى عــدد اال
ــدیر�ات  ــن مـــــــ ــزوده مـــــــ المـــــــ

ومــــن خــــالل موقــــع البلد�ــــة 
 البلد�ة او خدمة الجمهور 

 
كومــــــــــــــــــــــــة بوا�ــــــــــــــــــــــــة الح-

االلكترون�ــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــة 
ــة ومشــــــروع  محدثــــــه �البلد�ـــ

ــذة الواحــــــــدة وقواعــــــــد  النافــــــ
 الب�انات الشاملة 

 

 

ت�س�ط االجراءات وتطو�رها 
یر�ات لمتلقي الخدمة في مد

ل لز�ادة رضاهم لتص البلد�ة
 2021في نها�ة  %  85الى 

ــتغرق 1 ــة الــــزمن المســ .دراســ
نجــــاز المعــــامالت فــــي فــــي ا

 مدیر�ات  
والمال�ــة واالدار�ــة والصــحة  

 والبیئـة والتنظـ�م واالشــغال و
ــل  ــراءات لتقلیــــ ــاذ االجــــ واتخــــ
الوقــــت الطو�ــــل مقارنــــة مــــع 

 دلیل المراجع 
ــاكل التـــــــي  - ــد المشــــ تحدیــــ

تواجــــه متلقــــي الخدمــــة مــــن 
 خــــــــالل متا�عــــــــة الشــــــــكاوي 

والمشـــــــــاكل و االقتراحـــــــــات 

 الدائرة االدار�ة  
ووحدة التنم�ة 
قسم التخط�ط 

 والتنم�ة 

 الر�ع االول
 الر�ع الثاني

 
 مستمر

 
 
 

 الر�ع الرا�ع
100% 

 

نس�ة رضى متلقي   -
جراءات الخدمة عن اال
% في  80�حیث تكون 

% في  85و  2020عام 
 2021عام 

 
 
نس�ة االدلة التي تم   -

او التي �حاجة  تحدیثها
 اعداد من جدید  
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لمتلقي الخدمة من اسـتب�ان 
 الرضى 

 
 تحدیث ادلة المراجعین   -
 

وضع  إجراءات العمل  –
لجم�ع دوائر الق�اس�ة 

 ووحدات ومناطق البلد�ة  
تحدیث جم�ع االجراءات  -

الق�اس�ة لكافة مدیر�ات 
 البلد�ة  ووحدات ومناطق 

 
 

ــرا - ــد االجـ ــراد تحدیـ ءات المـ
ــا  ل ــاییر لهــ ــل معــ جم�ـــــع عمــ

ــاطق  ــدات ومنـــــ ــر ووحـــــ دوائـــــ
 البلد�ة 

 االجراءات  ووضع    -

مراجعـــة االجـــراءات المـــراد -
 تحدیثها  

لكــل   اصــدار االجــراءات -
 قسم

ــ�م االجـــــراءات - علـــــى  تعمـــ
 جم�ع الموظفین 

جم�ع دوائر 
ووحدات ومناطق 

 البلد�ة  

 الر�ع االول
 
 

 الر�ع الثالث 

نس�ة االجراءات التي تم   -
   هاوضع

 
جراءات التي تم نس�ة اال -

 من المجموع تحدیثها 

 

توع�ة متلقي الخدمة   -
 خدمات التي تقدمها �ال

ــدار نشـــــــــرة  - ــنو�ة اصـــــــ ســـــــ
وتوز�عهــــــــا علــــــــى الجهــــــــات 

 المعن�ة ومتلقي الخدمة
ومات مسـتجدات نشر معل -

ــي  ــع االلكترونـــــ علـــــــى الموقـــــ
وفــــي الجرائــــد الرســــم�ة فــــور 
حــــــــدوثها وتحدیــــــــد االجــــــــراء 

 الواجب ات�اعه

ــدد النشـــــرات التـــــي تـــــم  - الر�ع الثالث  دار�ة  الدائرة اال عــ
 إصدارها سنو�ا

عدد الجهات التي وزعت -
 الیها النشرات

عدد االعالنات التي تم  -
نشرها على الموقع وفي  

  د حول مستجدات الجرائ
 حال حدوثها 

 دینار1000
 
 
 

ي  تطو�ر الموقع االلكترون 
للبلد�ة لیتالءم مع احت�اجات 

  البلد�ة 

�اجــــــــــــــــات اســــــــــــــــة االحتدر  -
و  المتنام�ــــــــــــــــة للبلد�ــــــــــــــــة

تحــــــــــــــــــــــــدیث الموقــــــــــــــــــــــــع 
 االلكتروني 

 
ــ�ة رضـــى زوار  - ق�ـــاس نسـ

 الموقع االلكتروني سنو�ا

وحدة العالقات  
 العامة واالعالم  
قسم الحاسوب  

�التنسیق مع وحدة 
التنم�ة قسم 
التواصل  

االجتماعي واذاعة  
 البلد�ة  

 المدیر�ات األخرى 

 مستمر
 
 

 
 

 الر�ع الرا�ع

الت المنجـزه نس�ة التعـدی -
ــي  ــدد الكلـــــــــــ ــن العـــــــــــ مـــــــــــ

 للتعدیالت
 
 
 
نس�ة رضى زوار   -

الموقع سنو�ا ال �قل عن  
80% 

 

 دینار  500

عقد حملة اعالمیة ترویجیة  
وتوعویة للمواطن بامور 
خدمات ومھام البلدیة  

رسائل توعیة لمھام  3بث  -
فــــي  وخــــدمات البلدیــــة 

 صحیفة الراي اسبوعیا

مدیر العالقات 
واالعالم  العامة 

ي + المدیر المال

عدد االعالنات التي  - 
صدرت في �ل وسیلة  

مجانا من 
 شركاء البلدیة 
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سائل توعیة لمھام ر 5بث  - سنویاومسؤولیاتھا التنمویة 
وخــــــــــدمات البلدیــــــــــة 

ایام  5ومسؤولیاتھا التنمویة 
ــد  ــي احـ ــبوع فـ ــي  االسـ فـ

واذاعــة   االذاعات الوطنیــة
 البلدیة 

لتین توعیـــة بـــث رســـا --
لمھــــام وخــــدمات البلدیــــة 
ومســــــؤولیاتھا التنمویــــــة 

ــب ــرتین اســـ ــي مـــ وعیا فـــ
 التلفزیون االردني 

ــا - االعــالن فــي مجلــة لیالین
 مرة شھریا 

ـ ا - ــافة رـسـ ــة ضـ ائل تثقیفیـ
لمھــــام وخــــدمات البلدیــــة 

ــة ــؤولیاتھا التنموی ــي  ومس ف
ــرات  ــترات والبروشـ البوسـ
التـــي یصـــدرھا كـــارفور  

 شھریا

+وحدة التنمیة 
قسم التواصل  

 المجتمعي 

 اعالم

 
عدد االعالنات التي  -

 بثت

 
عدد االعالنات التي تم  -

 بثها

 
عدد االعالنات التي  -

 صدرت

 
 
عدد الرسائل التي تم  -

 بثها سنو�ا

�ف لدور الترو�ج والتعر 
 والر�ادي  البلدي  ا

  

ــدی- ــائقي تحـــــ ــیلم الوثـــــ ث الفـــــ
  الخاص �البلد�ة

تنظـــــــ�م واســـــــتق�ال الوفـــــــود -
 المحل�ة والدول�ة واإلقل�م�ة 

ــم�ة فـــــــــي مرا- ــالت رســـــــ ســـــــ
 المناس�ات الوطن�ة والدین�ة 

ــدار م- ــدة إصـــــــ جلـــــــــة موحـــــــ
ــم البلد�ـــة ــنو�ة �إسـ  نصـــف سـ

ــا جم�ـــــــع  ــم فـــــــي ط�اتهــــ تضــــ
ــار  ــاطات واألخ�ـــــــــــــــــ النشـــــــــــــــــ

تجدات الصــــادرة عــــن والمســــ 
 البلد�ة 

ــافي - ــاط ثقــــــــــ ــ�م نشــــــــــ تنظــــــــــ
وتثق�فـــــــي شـــــــهري للمجتمـــــــع 

حلــي ، یهــدف الــى تفعیــل الم
التوعـــــوي فـــــي  دور البلد�ـــــة 

 فئاته المجتمع على اختالف

ــام - ــع األقســــــــ ــیق مــــــــ التنســــــــ
ــة لعقـــــــد محاضـــــــرات  المعن�ـــــ

مــــن قبــــل الم�عــــوثین  شــــهر�ة
ــة ــل البلد�ــــ ــن قبــــ لـــــــدورات  مــــ

ــل  ــة أو ورش عمــــــــــــ تدر�ب�ــــــــــــ

العالقات العامة 
 واالعالم 

 وخدمة الجمھور

 
 
 

 مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 

 تحدیث الفیلم الوثائقي
 عدد الوفود  

 عدد المراسالت
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ــاقي  ــة ل�ــ بهــــدف نقــــل المعرفــ
 الموظفین

ــهري  - ــدول شـــــــــ ــل جـــــــــ عمـــــــــ
ة  لمحاضــرات تثق�ف�ـــة وعلم�ـــ 

تقـــدم مـــن قبـــل مـــوظفین فـــي 
أو مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل  البلد�ـــــــــــــــة

ــارجیین ،  ــر�ن خـــــــــــ محاضـــــــــــ
ثقاف�ــــــــــــة واعتمــــــــــــاد ســــــــــــاعة 

ــددة  مــــن �ــــل  ــبوع�ة محــ أســ
 أسبوع

ردود على المراسالت  
 والتهاني الرسم�ة

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

ت�س�ط اإلجراءات لمتلقي  
 الخدمة 

 لمراجعینإصدار دلیل ا -
انجــاز المعــامالت �الوقــت  -

 المحدد و�دقة عال�ة
 الدقة في المواعید  -

 عمل لوحات ارشاد�ة  -

تحــــــــدیث اخ�ــــــــار الموقــــــــع  -
اإللكترونـــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــب 
المســتجدات مــن أنظمــة و 

 تعل�مات  

تـــوفیر خـــدمات (التصـــو�ر  -
، موظــــــــــف اإلســــــــــتق�ال ، 
ماكینــة الــدور، الكمبیــوتر، 
اإلنترنت ، مقاعد للجلوس 

 ف ).،أماكن لإلصطفا

 

العالقات العامة 
 واالعالم 

 الدائرة االداریة  

نس�ة الز�ادة في رضى   - مستمر
 متلقي الخدمة  

 

 

متا�عة شكاوى متلقي    
الخدمة الواردة من الخط 
الساخن ،صندوق االقتراحات 
، االقتراحات والشكاوى 
الم�اشرة ، بر�د الشكاوي 

 االلكتروني 
 

تحدیـــــد المشـــــاكل الـــــواردة  -
 یوم�ا  للبلد�ة

تحو�ـــــل المشـــــكلة للمـــــدیر  -
 المعني بنفس الیوم 

ــة الحلــــــــول حســــــــب - متا�عــــــ
 اولو�ة الشكوى 

 المدیر التنفیذي 
مدیر العالقات 

واالعالم  العامة 
ومدیر مكتب 

والمدیر   الرئ�س 
 المعني �الشكوى 

عدد الشكاوى التي   - یومي
وردت مبو�ة حسب 

 وسیلة االتصال  
نس�ة المشاكل التي تم    -

 % 50حلها 
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 ...الخالعدوى انتشار ، االمراض الوبائیة و الكوارث، الحرائق، الفیضاناتالزالزل،  : سادسالخطر ال
 

االطار  المسؤلیة  النشاط الھدف التنفیذي
الموارد  مؤشرات االّداء  الزمني 

 المطلوبة 
 إنشـــاء نظـــام معالجـــة

ــوارث لحما�ــة ب�انــات  الك
 و ملحقاتها   البلد�ة 

ــاص  - ــاء خــــــ طــــــــرح عطــــــ
 نظام معالجة الكوارث ب
 تنفیذ المشروع  -

الدائرة االداریة قسم  
 الحاسوب 

   GISوحدة 

نســـــ�ة البـــــرامج و االجهـــــزة  - االولالربع 
المشــــــــمولة بنظــــــــام معالجــــــــة 
الكوارث من للعـدد الكلـي مـن 
للبـــــــــرامج و االجهـــــــــزة التــــــــــي 

 �حاجة الى ر�ط �النظام
نظام معالجة الكوارث منفذ -

 وفعال

 

م�ع  ارشفة ملفات ج
مدیر�ات ووحدات  
  ومناطق البلد�ة 

  الكترون�ا

تفعیل الصادر و الوارد   -
في مناطق  الكترون�ا

البلد�ة (جر�نة و غرناطة  
والف�صل�ة وماعین  

 )والمر�جمات 
تفعیل االرشفة في   -

تلفة التا�عة االقسام المخ
ووحدات للمدیر�ات 

 ومناطق البلد�ة 
 

الدائرة االداریة قسم  
الدیوان و قسم  

 الحاسوب 

ــم  - مستمر ــى تـــــ ــروع التـــــ ــ�ة الفـــــ نســـــ
ــادر وا ــل الصــ ــوارد بهـــــا تفعیــ لــ

 الى العدد الكلي للمناطق
 
ــي  - ــام فــــــــــــ ــ�ة االقســــــــــــ نســــــــــــ

ووحـــدات ومنـــاطق المــدیر�ات 
المختلفـــــــة التـــــــى تـــــــم البلد�ـــــــة 

تفعیلهــــا علــــى نظــــام االرشــــفة 
من العدد الكلي لالقسام التى 

 طلبت تفعیلها
 

 

دارة وضع نظام  إل
 اء سالمة الغذ أزمات

�ظل   فاعل�ة�كفاءة و 
ازمة االمراض الو�ائ�ة  

 وانتشار العدوى  

وضع خطة طوارئ  -
للتعامل مع أزمات سالمة 

 الغذاء
اعداد دلیل عملي  -

الستقصاء التسممات 
 الغذائ�ة

لصحة والبیئة مدیر ا-
وقسم الرقا�ة الغذائ�ة  

 في البلد�ة 
التنسیق مع الجهات 

محافظة المعن�ة مثل 
صحة   �ةمدیر ماد�ا و 

ماد�ا و مؤسسة الغذاء  
 والدواء 

 

 الربع االول
 
 
 
 
 

 الربع االول

 خطة الطوارئ جاهزة -
 
 
 
 الدلیل جاهز و�تم العمل �ه-

 

استكمال استالم نظام 
االطفاء والحر�ق بنس�ة  

100 % 

التاكد من جاهز�ة نظام  -
 االطفاء والحر�ق

االطفاء نس�ة جاهز�ة نظام  الر�ع الثاني الخدمات المسانده
 والحر�ق

 استالم النظام

  

عمل برنامج ص�انة  
  نظمة الا  وقائي لجم�ع 

 في البلد�ة  

 المصاعد-

 نظام االنذار والحر�ق-

 نظام المضخات-

مستمر ر�ع  الخدمات المسانده
 سنوي 

ــدد المـــــرات التـــــي تعطـــــل - عــ
 بها �ل نظام

نســــ�ة مــــرات الصــــ�انة لكــــل -
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 نظام الرش -
 

نظام مـن عـدد المـرات الـالزم 
 �شكل ر�ع سنوي ص�انتها 

 

نة  عمل برنامج ص�ا
وقائي وعالجي  لم�اني  
 البلد�ة والمرافق العامة  

 % 100بنس�ة 
 

ــذ جم�ـــــع - ــد مـــــن تنفیــ التاكــ
 عقود الص�انه المبرمه 

ــ�انة لكـــــــل م - ــة الصــــ تا�عــــ
 مرافق البلد�ة 

 

 قسم الص�انة  
 الدائرة االدار�ة  

 ضمن الموازنة  نس�ة طل�ات الص�انه المنجزه مستمر

ل األنظمة  تفعی
اإللكترون�ة التشغیل�ة  
الخاصة �األرشفة   

 برنامج الدیوان 

 

تفعیل برامج األرشفة  -
لجمیع المعامالت الصادرة  

 وتوثیق جمیع المرفقات
 
 

تقییمم برنامج الصادر   -
والوارد وتحدید المشاكل 
التي تواجھ بالتعاون مع 

تكنولوجیا دائرة 
في الوزارة المعلومات 

وتحدیث مواصفات 
 لبرنامجا

ــوان  ــامج دیـ ــرح برنـ وطـ
 جدید

الدائرة االدار�ة قسم  
+ قسم   الحاسوب 

 الدیوان 

تقریر إحصائیة ربع سنوي  الر�ع الثاني
یبین الملفات المورشفة 

 یسھل الرجوع إلیھا
 
 
تقریر ربع سنوي یبــین عــدد 
الكتـــب الصـــادرة والـــواردة 
وجمیع التفاصــیل مــن خــالل 

 البرنامج

 جھزةأ-
 2كمبیوتر

سكان اجھزة  -
 2عدد

موظفین -
 2عدد

اجھزة -
كمبیوتر 

 حدیثة(الدیوان)
 اجھزة سكانر

تعز�ز دائرة الصحة 
والبیئة و دائرة الحر�ة  
والم�كان�ك في حاالت  
تعرض المدینة الى 
امراض و�ائ�ة وانتشار  

  العدوى 

 تفعیل خطة الطواري -
تفعیل النظام االداري في  -

توز�ع الكوادر المجهزة في 
ومواد ال�ات ومعدات 

الرش الخاصة  التطهیر و 
في تطهیر جم�ع مرافق 

 المدینة 
تأمین الكوادر �أفضل  -

االجهزة الخاصة للتعامل  
مع حاالت االمراض 

 الو�ائ�ة 
إضافة بند التدر�ب في  -

الموازنة للكوادر الفن�ة في  
هم على التعامل لمثل تدر�ب

 هذه الحاالت من السالمة 
حمالت توع�ة وتثق�ف�ة -

لة من اجل  اثناء الحا

 دائرة الصحة والبیئة  
دائرة الحر�ة  
 والم�كان�ك 

 لجنة المشتر�ات 
�التنسیق مع الجهات 

 المعن�ة 

 خطة الطوارئ جاھزة  - 
 النظام جاھز -
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المعدات واالجھزة 
 
 
 
 
 

 عدد المتدربین سنویا 
 
 
 
 
 

 عدد الحمالت 
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 تفادي االنتشار 
التنسیق مع الحاكم -

االداري ولجنة السالمة  
العامة في المحافظة  
حسب خطة الطواري 
الموجودة في الدائرة 
 الصح�ة في البلد�ة  

تعز�ز لجنة المشتر�ات -
في �افة الدعم المالي  

لشراء جم�ع مواد التطهیر 
و المواد الخاصة في  
الوقا�ة وجم�ع الدعم  

للكوادر الفن�ة  اللوجستي 
   العاملة في المیدان

 
 

 ز المھمة نسبة التنسیق وانجا
 
 
 
 
 
 
 

 عدد عملیات الشراء  
عدد الدعم اللوجستي في  

 المیدان  
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 المرفقات :
 

 التحل�ل ال��ا�ي :                                                     

 
والبيئة الخارج�ة الفرص والتهد�دات  لقد تم عمل تحل�ل للبيئة الداخل�ة نفاط القوة ونقاط الضعف 

ض االعت�ار لتشخ�ص الوضع   ي االداء المؤس�ي والموارد المختلفة مع االخذ بعني
للوصول ا� الفجوات �ض

ي رؤ�ة تنم��ة  
الحا�ي والواقع االقتصادي واالجتما�ي للبلد�ة بغرض �شخ�صها وتحل�لها ليتم الخروج �ض

ي  ي البلد�ة   ورسالة تقدمها البلد�ة تف�د مهمتها اليت
ض �ض ي تعتمد عليها من خالل العاملني تقوم فيها وق�مها اليت

ات�ج�ة تنم��ة تحقق   ات�ج�ة تنم��ة واهداف اس�ت والذي يؤدي ا� استنتاجات حق�ق�ة وتوجهات اس�ت
 برامج ومشار�ــــع تنم��ة . 

ي التنموي توف�ي االرادة الس�اس�ة العل�ا وتحل�ل بي ات��ب ئة العمل من مقومات نجاح التخط�ط االس�ت
ا�ة مع اآلخر ورسم الس�اسات ضمن خطط عمل تنف�ذ�ة ووضع معاي�ي اداء وال�ة رقابة  والمشاركة وال�ش
ي والتنموي المح�ي ار�ــع محاور اين نحن   ات��ب ات�ج�ات التخط�ط االس�ت وتقي�م ح�ث تتضمن محاور اس�ت

ن��د ؟ بح�ث تكون الخطة  االن ؟ اين ن��د ان نصل ؟ ك�ف نصل ا� ا� ما ن��د ؟ هل وصلنا ا� ما 
 قوامها المكان واال�سان واالقتصاد المح�ي وماهو الوقت الالزم . 

ات�ج�ة مستقبل�ة ومن ثم  ات�ج�ة ا� توصلت البلد�ة ا� توجهات اس�ت من التنم��ة اهداف البلد�ة االس�ت
ي اصحاب المصالح خالل تحل�ل شامل ح�ث تمت االستعانة 

ي البلد�ة كل حسب اه �ض
تمامة وموظ�ض

ي البلد�ة  
هم �ض  وتأث�ي

ي  ات�ج�ة بعد العصف الذهيض ي إلعداد االس�ت ي تحل�ل للبيئة الداخل�ة والخارج�ة قام الف��ق الفيض
�ض

ي تلخ�ص نقاط ال
ض �ض ي حسب  ضعفوال قوةللمشاركني ي استعمال الوزن النسيب

والفرص والتهد�دات �ض
ي تحكم البيئة الداخل�ة   :  للبلد�ة و�ي والخارج�ة محددات اليت

 
 
 
 
 
 

 البيئة الخارج�ة  البيئة الداخل�ة  
ات�ج�ة  ات الس�اس�ة  strategyاالس�ت    Political Variablesالمتغ�ي

ات االقتصاد�ة skillsالمهارات    Economic Variablesالمتغ�ي
ض  ات االجتماع�ة  staffالموظفني   Social Variablesالمتغ�ي

ات structureاله�كل التنظ��ي      Technological Variables   �ةالتكنولوج المتغ�ي
ات البيئ�ة  shared valuesالق�م     Environmental Variablesالمتغ�ي

ات styleنمط الق�ادة  �ع�ة  القانون�ة المتغ�ي  Legal &  Legislation Variablesوالت�ش
  

  systemاالنظمة 
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ي ح�ث تم هنا اخت�ار نموذج التخط�ط  التحل�ل ال��ا�ي �عت�ب خطوة اساس�ة من التخط�ط االس�ت  ات��ب
رات عدة منها تق��ر وحدة التنم�ة المحل�ة  ي انجاز �سبة   MLDUالتوجي�ي للم�ب

مشار�ــــع من اصل  8�ض
وع  من الخطة الحال�ة سار�ة المفعول  11 ي بتحد�د رؤ�ة   2020 -2016م�ش ح�ث قام الف��ق الفيض

امج تنم��ة ورسالة واهداف مؤسس�ة وفرع�ة و�رامج و  مشار�ــــع وقام الف��ق ا�ضا بعمل تقي�م لل�ب
ي  ح الف��ق خطط بد�لة   والمشار�ــــع اليت لم تنفذ ورسم ال�ة اعادة تعد�لها وترتيبها لسنوات القادمة واق�ت

ات�ج�ة االساس�ة .   واعتمادها واهمها خطة التنم�ة االقتصاد�ة المحل�ة ضمن االس�ت

                            تحل�ل البيئة الداخل�ة : 

ي مجموعة من االرقام  
بعد مراجعة الواقع الواقع االقتصادي واالجتما�ي لمدينة مادبا فقد تم الخروج �ض

والحقائق والنسب حول الوضع الرهان للمدينة ح�ث تم عرض هذە المخرجات ع� معظم اصحاب 
ي البلد�ة والمناطق التابعة لها والدوائر الرسم�ة والغ

�ي رسم�ة وقطاع المرأة المصالح للبلد�ة وموظ�ض
ي ولقاءات �شارك�ة بح�ث تم   والشباب والمنظمات والهيئات والجمع�ات وعقد جلسات عصف ذهيض

ي استخدام مصفوفة االوزان النسب�ة واهميتها من (
) و�وضح 5-1تحد�د اول��ات التحل�ل ال��ا�ي �ض

�ص التحل�ل ال��ا�ي للبيئة ) كافة نقاط القوة والفرص والضعف والتهد�دات و�مكن تلخ 1الملحق رقم ( 
 الداخل�ة حسب التا�ي : 

 ط القوة : انق

ي لمدينة مادبا وسط الممل�ة االردن�ة الهاشم�ة وق��ه من المطار  ات��ب ي االس�ت
�عت�ب الموقع الجغرا�ض

ض وموقع المغطس مصدر قوة لجذب   ومدينة القدس وموقع ام الرصاص وحسبان وحمامات ماعني
ة النسب�ة التنافس�ة لمدينة مادبا كونها س�اح�ة زراع�ة،  االستثمار والمستثم��ن وا ض الستفادة من الم�ي

و�وجد معالم س�اح�ة وآثار تعود للعصور القد�مة وز�ارة البابا لجبل نيبو واعتمادە مسار الحج المس��ي 
��ة  عزز الحركة الس�اح�ة والخدمات الفندق�ة ح�ث تتمتع مادبا بمناخ معتدل البحر االب�ض المتوسط وت

ي المدينة ، يوجد إدارة  
ي �شكل ج�د �ض

خصبة �مكن تط��ر الزراعة المائ�ة فيها، تنت�ش مرا�ز الدفاع المدئض
ات�ج�ة ح�ث عملت ه�كل تنظ��ي مرن واستحدثت وحدة  للوصول ا� مدينة ذك�ة   GISلها نظرة اس�ت
حصول ع� دعم ومساعدات  وفعلت وحدة التنم�ة المحل�ة العادة تقي�م االستثمار والعالقات الدول�ة لل

 لتنف�ذ مشار�ــــع تنم��ة. 
 هم�ة النسب�ة للبلد�ة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهد�دات وتحد�د األ )1انظر ملحق رقم (

 

 نقاط الضعف : 

ة النسب�ة التنافس�ة لمدينة   ض ف�ما �خص نقاط الضعف اهتمت البلد�ة باول��اتها بضعف استثمار الم�ي
ي الم

ا�ات وقلة االرا�ض ملوكة للبلد�ة من اجل إقامة مشار�ــــع تنم��ة وعدم ثقة القطاع الخاص لعمل �ش
وقراط�ة ومما �سبب ارتفاع �سب الفقر والبطالة ح�ث وصلت  % ، وقلة 26مع البلد�ات �سبب الب�ي

التحص�الت المال�ة �ضعف دور البلد�ة الخد�ي والتنموي والمسؤول�ة االجتماع�ة ح�ث اليوجد نظام 
ي عدم وجود قاعدة ب�انات شاملة  جودة د

ض وهذا سبب رئ��ي �ض اخ�ي او ادلة اجراءات ترشد الموظفني
ي مستش�ض الند�م الحكو�ي  

ي قسم الطوارئ �ض
ومخطط شمو�ي تنموي للمدينة ، الخدمات الصح�ة �ض

ض ع� نوع�ة  ض السور�ني ي نقص بعض المستلزمات وال�وادر الطب�ة وضيق المكان ح�ث اثر الالجيئني
�عائض

ي المدارس الحكوم�ة  ال
ي الغرف الصف�ة �ض

ي اعداد الطلبة �ض
ي ا�تظاظ �ض

خدمة المقدمة وسبب ا�ضا �ض
ي مستوى الدخل السنوي لديهم ، 

و�صعب ع� غالب�ة اال� بنقلهم ا� المدارس الخاصة �سبب تدئض
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امج الزراع  ض او قلة دعم ال�ب ض والحرفني �ة  وتكافء الفرص �مكن ان �كون سبب من اسباب قلة الفنيني
ض فقط .  ي مادبا بح�ث تقتص�ي ال��ارة لموقعني

و�ــــج للمواقع الس�اح�ة واآلثار الموجودة �ض  والس�اح�ة وال�ت
 هم�ة النسب�ة للبلد�ة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهد�دات وتحد�د األ )1انظر ملحق رقم (

                                                                                                                                       : البيئة الخارج�ة  

 

تم عمل تحل�ل لفرص البلد�ة الخارج�ة وتحد�د التهد�دات الخارج�ة حسب التحل�ل السدا�ي (عوامل 
ات الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والسكان�ة والب PESTELالتأث�ي )  يئ�ة والتكنولوج�ة  منها المتغ�ي

ي �شار�ي و�مكن تلخ�ص اول��ات الفرص  �عات مع اصحاب المصالح البلد�ة بعمل عصف ذهيض والت�ش
 والتهد�دات حسب التا�ي : 

 الفرص : 

تع��ز نجاح تج��ة الالمرك��ة من أجل دعم التنم�ة المحل�ة و�قامة لوجه جاللة الملك الحكومات 
ن االستفادة من موقع مادبا لق��ــها من عمان والمطار وج� مشار�ــــع حسب احت�اجات كل محافظة و�مك

كة باسمها او عمل اتحاد بلد�ات ولهذا  ي ا�شاء �ش
ض ح�ث سمح قانون البلد�ات للبلد�ة �ض الملك حسني

ض الموجودين لدعم  كة نقل س�ا�ي او محطة طاقة شمس�ة و�مكن االستفادة من المانحني �مكن عمل �ش
ي ما

دبا لتحقيق فرص �شغ�ل باستغالل الخارطة االستثمار�ة لمادبا ، هنالك قطاع الس�احة والزراعة �ض
فرصة عمل توأمة مع مدن عالم�ة لتوف�ي موازنات بد�لة الستغالل برنامج الطاقة المتجددة للحصول  
ي للوصول ا� مدينة ذك�ة مستدامة 

وئض ع� وفر ما�ي من استخدام هذە التكنولوج�ة للبدأ بالتحول االل��ت
ي سوف تعمل ق��با لتواصل مع المجتمع المح�ي وهذا دور و�مكن ا �ضا استغالل إذاعة البلد�ة اليت

ة �ع�ي مؤ�ش اقتصادي  ة من خالل �عة تم��ر المالحظات ومعالجتها مبا�ش ي حل قضا�ا كث�ي
االعالم �ض

ي استقطاب قطاع االسكان  
و�ــــج المدينة س�اح�ا وتكنولوج�ا �ض ج�د وهذە االذاعة تكون وس�لة ل�ت

ي مادبا ارخص من عمان وهذا �ع�ي و 
العقارات لق��ــها من عمان والمع�شة فيها اسهل واسعار العقارات �ض

ي مادبا . 
 جذب السكان لسكن �ض

 .  هم�ة النسب�ة للبلد�ة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهد�دات وتحد�د األ )1انظر ملحق رقم (

 التهد�دات : 

ي تواجه  ض والهجرات تم مناقشة التهد�دات اليت البلد�ة وكان من اهمها آثار االزمة السور�ة والالجئني
�عات تعيق االستثمار   ي وجود تعل�مات و��ش

المتكررة ،استمرار القرارات المرك��ة �ضعف عمل البلد�ة �ض
ا�ات مع  ي االستثمار وهذا يؤدي ا� ضعف إقبال القطاع الخاص لعمل �ش

ة الجهات ذات العالقة �ض وك��
ي البلد�ات باستمرار معدالت البلد�ات وهذ

ات التشغ�ل�ة واالقتصاد�ة �ض ا �ضعف الب�انات حول المتغ�ي
ي القطاع الص�ي 

الفقر والبطالة ح�ث يرتبط بعدم توافق مخرجات التعل�م مع مخرجات سوق العمل ، �ض
ي 

وئض ي المدينة ،عدم ال��ط االل��ت
ي تنف�ذ المستش�ض الجد�د ي��د تردي الواقع الص�ي �ض

مع تأخ�ي �ض
وع قواعد الب�انات والمخطط الشمو�ي  وع النافذة الواحدة وم�ش الجهات المعن�ة �أخر س�ي عمل م�ش
وط التنظ�م ، وسلب�ات نظام االبن�ة الجد�د �حد من   ي �ش

ي وعدم التق�د �ض
التنموي ،الزحف العمرائض

ي واالقتصادي ،وثقافة التعامل مع النظافة العام
ة والنفا�ات من قبل تحص�الت البلد�ة والنشاط العمرائض

ي التعامل مع جمع النفا�ات ،وشح االمطار ومصادر الم�اە �ضعف القطاع  
ض يرهق البلد�ة �ض المواطنني

ي توف�ي منتجات زراع�ة �شكل اقتصادي . 
 الزرا�ي �ض

 هم�ة النسب�ة للبلد�ة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهد�دات وتحد�د األ )1انظر ملحق رقم (
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ي  هم�ة النسب�ة) نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهد�دات وتحد�د األ1(ملحق رقم 

 :  بلد�ة ال�ف

 
 

 
 
 
 
 

االهم�ة  
 النسب�ة  

مجم�ع  
 العينة 

 الرقم  نقاط القوة   1 2 3 4 5

ي للمدينة جاذب االستثمار 4 3 12 25 190 234 4.68 ات��ب ي االس�ت
 1 الموقع الجغرا�ض

اح�ة ومعالم اث��ة جاذبة للس�اح وتعت�ب المدينة ضمن المسار وجود مناطق س� 1 10 16 62 145 234 4.45
 الحج المس��ي جبل نيبو

2 

يوجد فيها ت��ة زراع�ة خصبة ومناخ معتدل وطب�عة طبوغراف�ة مناسبة  3 6 42 71 112 234 4.20
 للزراعة

3 

ض  7 10 15 69 133 234 4.32  وتحقيق وجود إدارة داعمة لتط��ر العمل البلدي والس�ي نحو التم�ي
واالبداع من أجل نجاح تج��ة الالمرك��ة  التغي�ي

4 

ض  GISإعــــادة ه�كلــــة وحــــدة التنم�ــــة المحل�ــــة وتفع�لهــــا واســــتحداث وحــــدة  3 27 34 35 135 234 4.16 وتعيــــني
 مدير تنف�ذي

5 

 6 يوجد بعض ال�وادر ال�فؤة والمؤهلة 4 14 14 46 156 234 4.38

ض  وجود ه�كل 4 12 47 63 108 234 4.10 ي للموظفني
 7 تنظ��ي مرن ووصف وظ��ض

وع  13 12 22 47 140 234 4.23 يوجد خدمات س�اح�ة وفنادق س�اح�ة  و�ن�ة تحت�ة وا�دي عاملة ألي م�ش
 تنموي استثماري

8 

ي موزعة �شكل ج�د ع� مناطق المدينة 11 26 29 72 96 234 3.92
 9 يوجد مرا�ز دفاع مدئض

 الهم�ة النسب�ة معدل ا                     4.27
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  5من اصل  4.37معدل البیئة الداخلیة =  
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مجم�ع 
 العينة 

 

 

 

 

 االهم�ة النسب�ة 

 4.63 212 165 24 18 2 3 )سیاحیاً و زراعیاً (فسیة للمدینة قلة االستثماراالمثل للمیزة النسبیة التنا 1

 4.64 212 165 32 6 4 5 االعتداءات على االرصفة المخصصة للمشاه في وسط المدینة وقلة المواقف للسیارات  2

 4.57 212 151 44 9 4 4 ضعف الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الزراعي والسیاحي  3

 4.50 212 129 69 9 2 3 یة للبلدیة وعدم تفعیل مصادر وموارد البلدیةضعف التحصیالت المال 4

الیوجد ادلة للخدمات واالجراءات والجودة الداخلیة والیة قیاس تحقیق القیم المشتركة  5
 ورضى المتعاملین

2 8 3 38 161 212 4.64 

 4.53 212 156 26 24 0 6 قلة مساحة التظیم من مجموع المساحة الكلیة  6

 4.57 212 146 47 15 2 2 قلة المراكز الصحیة الشاملة في المدینة 7

ضعف قسم الطوارئ في مستشفى الندیم ونقص الكوادر الطبیة فیھ  وقلة المعدات الطبیة  8
 واطباء االختصاص واالستشارین

0 16 19 47 130 212 4.37 

 4.49 212 151 35 13 6 7 الیوجد قاعدة بیانات شاملة في البلدیة  9

 4.55 212 151 39 13 6 3 الیوجد مخطط شمولي تنموي  10

 4.56 212 147 48 10 4 3 نسبة الرواتب من الموازنة حوالي النصف 11

 4.37 212 121 57 29 2 3 تدني متوسط الدخل السنوي لالسرة عن المملكة  12

 4.55 212 153 32 20 4 4 ضعف تكافئ الفرص بین الذكور واالناث  13

 4.39 212 139 40 20 4 9 جود شبكة صرف صحي شاملة لكل احیاء المدینةعدم و 14

ارتفاع فاتورة الطاقة وفاتورة النظافة وھي على حساب المشاریع االستثماریة والتنمویة  15
 والخدمات 

0 4 30 22 156 212 4.55 

الخارطة مادبا منطقة عبور بالنسبة للسواح والزواروتختصر الزیارة على موقعین كنیسة  16
 ونیبو   

2 4 24 37 145 212 4.50 

ضعف ترویج المواقع السیاحیة واالثاریة المختلفة في المدینة رغم اھمیتھا التاریخیة  17
 والسیاحیة واالثریة

2 5 22 47 136 212 4.46 

 4.08 212 101 48 50 7 6 قلة البرامج لدعم المزارعین وتوفیر مصادر المیاه 18

 4.39 212 133 53 7 14 5 صات الفنیة والحرفیة في سوق العمل قلة بعض التخص  19

4.49  معدل االھمیة النسبیة  
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مجم�ع  5 4 3 2 1 الفرص  الرقم 
 العينة 

االهم�ة  
 النسب�ة 

ض  1 ي المم�ي
 الموقع الجغرا�ض

� (البعد االقل��ي والعالقات التبادل�ة الس�اح�ة) قرب المدينة من العاصمة عمان والمطار وج
ض العالج�ة والبحر الم�ت مكاور وام الرصاص والمغطس والقدس  ض وحمامات ماعني  الملك حسني

2 0 3 45 184 234 4.74 

�ة �سبب ازدحام   2 ي توف�ي مناطق سكن�ة ح�ض
االستفادة من فرصة قرب مادبا من عمان والمطار �ض

 عمان وغالء الشقق السكن�ة لذا تعت�ي فرصة استقطاب 

3 6 6 50 169 234 4.84 

كة خاصة باسم البلد�ة  3 ي ا�شاء �ش
 4.64 234 182 29 17 4 2 سمح قانون البلد�ات للبلد�ة �ض

ي مجـــــال الطاقـــــة المتجـــــددة والقطـــــاع الســـــ�ا�ي والـــــزرا�ي ح�ـــــث ســـــمح قـــــانون  4
ا�ـــــات �ض التوجـــــه لعمـــــل �ش

كة خاصة باسمها  البلد�ات ب�ن تقوم البلد�ة بعمل �ش
4 7 7 57 159 234 4.53 

ض تدعم برامج التنم�ة المحل�ةوجود م 5  4.41 234 143 62 17 7 5 انحني

امج التشغ�ل�ة مثل برنامج دولة قطر لتوظ�ف  إ  6  4.41 234 137 72 13 11 1 استغالل فرص ال�ب

 4.51 234 161 54 3 11 5 وجود ارادة س�اس�ة لتع��ز نجاح تج��ة الالمرك��ة لنهوض باالقتصاد المح�ي  7

ة ومتوسطةتحفز التوجه نح 8  4.43 234 142 65 17 7 5 و ا�جاد منطقة صناعات صغ�ي

 4.54 234 158 59 6 9 2 ه�كلة بنك تنم�ة المدن والقرى وانعا�سه ع� اعمال ومشار�ــــع البلد�ات  9

كة 10 ض المدن العالم�ة لتوف�ي موازنات بد�لة او تم��ل مشار�ــــع مش�ت  4.21 234 130 58 22 14 10 تفع�ل التوأمة بني

61 2 التوجهات المل��ة السام�ة واالوراق النقاش�ة لجاللة الملك 11  23 57 136 234 4.32 

من اجل خفض فاتورة الطاقة    LEDتوجه الحكومة ا� استبدال انارة الشوارع ا� انارة موفرة لطاقة  12
 وتح��ل الوفر ا� مشار�ــــع تنم��ة

1 20 21 48 441  234 4.33 

ي  13
كاء �ض امج االجتماع�ة تفع�ل دور ال�ش   التنم�ة المحل�ة وال�ب

 
3 28 43 52 108 234 4.44 

ي واالجتما�ي والتنموي ونقل المعرفة   14
ض المدن العالم�ة والع���ة ع� المستوى الثقا�ض  4.00 234 107 52 49 21 5 تفع�ل التوأمة بني

كيبة السكان�ة  15  3.88 234 99 52 45 34 4 تن�ع ال�ت

ي �مكن ان ينتج% �سبة عدد ال 16  3.92 234 99 54 47 32 2 شباب و�عت�ب مجتمع فيت

ي  17
ي �ض

ي وثقا�ض يوجد مؤسسات وجمع�ات وهيثات ومبادرات واتحادات ومرا�ز مجتمع مح�ي وشبائب
 المدينة

1 28 53 62 90 234 3.90 

ض اذاعة تابعة للبلد�ة من االتصال والتواصل مع المجتمع المح�ي  18  3.93 234 96 60 45 31 2 والدو�ي العمل جاري ع� تجه�ي

 3.94 234 94 59 47 29 2 وجود جامعات داخل المدينة و ع� حدد المدينة 19

ي تحكــم عمــل  20 ات�ج�ة الوطن�ــة الدارة النفا�ــات الصــلبة مــن خــالل وزارة الشــؤون البلد�ــة والــيت اقــرار االســ�ت
 ادارة النفا�ات الصلبة 

3 16 55 58 102 234 4.02 

 4.08 234 113 52 44 25 0  2014دة من وث�قة س�اسات الفرصة السكان�ة الستفا 21

 3.85 234 81 71 51 29 2 ماتضمنه كتاب التكل�ف السا�ي لحكومة الدكتور عمر الرزار للواقع االقتصادي واالجتما�ي  22

ون�ة 23  3.80 234 80 70 48 30 6 االستفادة من برامج الحكومة االل��ت

ي تح��ــــل البلد�ــــة ا� بلد�ــــة محوســــبة  GISحــــدة تــــم اســــتحداث و  24
ي البلد�ــــة و�مكــــن االســــتفادة منهــــا �ض

�ض
ون�ا و�لد�ة رقم�ة وحوسبة المخططات التنظ�م�ة وعمل قاعدة ب�انات شاملة  إل��ت

3 34 43 54 100 234 3.91 

34 34 3 االستفادة نظام حوسبة النظام الما�ي واالداري الممول من وزارة الشؤون البلد�ة 25  54 100 234 3.91 

ي البلد�ات والالمرك��ة 26
 3.78 234 96 49 41 39 9 قانوئض

 4.01 234 118 43 37 27 13 االستفادة من التعد�الت القانون�ة واالجرائ�ة والتعل�مات 27

ض االقتصادي 28  4.13 234 126 46 36 19 7 استغالل الخارطة االستثمار�ة وخطة التحف�ي

ة  معدل االهم�ة النسب�  174.  
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 5من اصل   4.23معدل البیئة الخارجیة =  

 
 
 
 

 " الب��ت يف �دمة ا�متع " 

 

االهم�ة  
 النسب�ة

مجم�ع  
 العينة 

هد�دات  الت 1 2 3 4 5  الرقم  

4.27 234 431  44 52  51 ي دول الجوار 5 
 1 عدم االستقرار الس�ا�ي �ض

ض ع� البلد�ات وضعف االستجابة الطارئة لدعم البلد�ات 1 5 14 45 169 234 4.60 ض السور�ني  2 أثر أزمة الالجئني
 3 الهجرات الق��ة المتكررة 1 2 14 74 143 234 4.51

 4 مرك��ة القرارات الحكوم�ة 2 5 14 34 179 234 4.63
 5 تعد�ل قانون التنظ�م واالبن�ة 2 2 3 77 150 234 4.58
وقراط�ة  4 2 20 48 160 234 4.52 ا�ات مع البلد�ات �سبب الب�ي ضعف اقبال القطاع الخاص لعمل �ش

 باالجراءات الحكوم�ة
6 

4.47 423  7 تعدد الجهات ذات العالقة باالستثمار 1 8 30 35 160 
ي تقوم بها والمطل��ة منها  2 5 19 70 138 234 4.44  8 ضعف الدعم الحكو�ي للبلد�ات مقارنة بالجهود اليت

ي البلــد�ات وكــذلك الب�انــات االقتصــاد�ة  2 5 32 51 144 234 4.41
ات التشــغ�ل�ة �ض ضــعف الب�انــات حــول المتغــ�ي

ي مناطق البلد�اتواالجت
 ماع�ة والخدم�ة �ض

9 

 10 عدم توافق مخرجات التعل�م مع مخرجات العمل 4 11 32 43 144 234 4.35
كاء 3 12 12 79 128 234 4.34 ي عيون ال�ش

 11 نظرة الضعف لدور البلد�ة �ض
ض البلد�ة والمؤسسات الخدمة العامة والخاصة مثل 1 12 49 58 114 234 4.15 كة م�اهنا  ضعف التنسيق بني �ش

 وهذا �ضعف الدور التكام�ي بينها
12 

 13 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة   6 3 48 38 141 234 4.32

ي تنف�ذ المستش�ض الجد�د 6 8 36 77 107 234 4.15
 14 تأخ�ي �ض

 15 ضعف المشاركة المجتمع�ة وثقافة التعامل مع النظامة العامة و�دارة النفا�ات 8 8 55 66 97 234 4.00
ض مما �ضعف تقد�م  3 10 29 86 103 234 4.14 ض السور�ني ز�ادة عدد السكان �سبب تدفق اعداد الالجئني

 الخدمات
16 

وط التنظ�م 1 8 26 76 123 234 4.32 ام باحكام و�ش ض ي وعدم االل�ت
 17 الزحف العمرائض

ات ع� المناخ وشح االمطار ومناخ جاف   8 15 25 90 96 234 4.07  18 التأث�ي

.104  19 عدم وجود حلول بيئ�ة لمشكلة محطة التنق�ة ومكب النفا�ات 8 10 29 90 97 234 
ي والمساحة  1 11 43 59 123 234 4.28

ي المبا�ش مع وزارة الشؤون البلد�ة ودائرة االرا�ض
وئض عدم ال��ط االل��ت

 ر�طا كامال 
20 

وع النافذة الواحدة 6 13 20 38 157 234 4.39 ي م�ش
 21 تأخ�ي �ض

 22 عدم توفر قاعدة ب�انات شاملة او احصاءات خاصة عن البلد�ات   6 12 39 67 110 234 4.12
 23 ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة 1 15 35 59 124 234 4.23
ي  10 24 35 71 94 234 3.91

�عات وخصوصا �ض حاجة البلد�ة لتعد�الت قانون�ة ع� بعض االنظمة والت�ش
 االستمار 

24 

94.2  معدل االهم�ة النسب�ة   


