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MDP Description & Portfolio

What is MDP?
MDP is a ground breaking new effort in local governance development and reform which 
was designed by the Municipal Development and Lending Fund (MDLF) under the guidance 
of the Palestinian National Authority. The MDP recognizes that the first step toward 
improving the municipal services is well managed and more accountable local government 
units.

The MDP is unique because it is an incentive-based program where the municipalities 
infrastructure grants are linked to their performance. The performance of municipalities is 
measured according to well defined criteria, the municipalities are classified on 10 ranking 
levels (D, C, C+, C++, B, B+, B++, A, A+, A++) based on their compliance with 21 Key 
Performance indicators (KPIs) reflecting the (institutional performance, financial 
performance and sustainability, transparency, accountability and participation). The MDP 
provides technical assistance packages for municipalities to enhance their capacity and to 
comply with KPIs and thus the municipalities are graduated up on the performance ranking 
ladder. 

The cornerstone of MDP is the Grant Allocation Mechanism, a formula-based method for 
distributing he funds to municipalities for capital investments based on:

The MDP has targeted all municipalities and provided municipalities with a combination of 
technical assistance and bi-annual grants to be utilized for prioritized sub-projects that 
would improve municipal service delivery.

  Block grants (need %30 and population %20)
  Performance grants (%50).



MDP PORTFOLIO TO DATE
Over the last 13 years (2010-2022), the MDP has been implemented in three phases with 
remarkable achievements on services delivery and municipalities performance 
improvement. The MDP financial portfolio in Phase I, II and III is EUR 365 Million amounting 
%55 of total MDLF portfolio. 

EUR 365 Million amounting %55 of MDLF Portfolio

Thematic cross-cutting issues that runs through MDP are: Gender mainstreaming,
 social inclusion, Environmental safeguards, Strategic development, social accountability.
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What is the process of funds distribution to municipalities?

Through its flagship program (MDP), MDLF allocates funds to municipalities
in a transparent, formula-based method. The process of fund allocation can
be illustrated as follows:

The following results reflect the satisfaction of beneficiaries with the 
implemented projects under MDP program:
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ما هي إجراءات العمل المتبعة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ؟؟

تعكس تعكس النتائج أدناة مدى رضى المستفيدين من المشاريع 
التي قدمتها البلديات ضمن برنامج تطوير البلديات:

التدقيق الفني 
للمشاريع 

اجراء تقييم الثار 
المشاريع على 
المستفيدين 

جمع الدروس المستفادة 
والتوصيات لتوجيه 
صياغة السياسات 

والتطورات المستقبلية 
للبرنامج

المتابعة المستمرة للمشاريع اثناء التنفيذ

يقدم صندوق تطوير البلديات 
المنح المالية  للبلديات بناء 
على الية تخصيص األموال 

المعتمدة

تختار البلديات المشاريع بناء 
على أولوياتها في الخطط 

التنموية االستراتيجية 

يقوم الصندوق بتقييم المشاريع 
بناًء على تحليل التكلفة، تقييم االثار 

البيئية واالجتماعية والقدرة على 
تشغيل المشروع واستدامته

تنفيذ المشاريع 
وتقديم الخدمات 

للمواطنين

 يؤكد 89% من المستفيدين أن
 المشاريع المنفذة كانت وثيقة

 الصلة باحتياجات المجتمع

 89% من المستفيدين راضون
 عن مستوى الخدمات

المقدمة

 يؤكد 84% من المستفيدين
 أن الخدمات المقدمة تلبي

 احتياجاتهم

 76% من المستفيدين يعتقدون
 ان المشاريع المنفذه تسهم في

سهولة الحركة والتنقل

 75% من المستفيدين راضون
   عن مدى تغطية المشاريع

 يؤكد 90% من المستفيدين أن
 المشاريع المنفذة ضمن برنامج
  تطوير البلديات أسهمت في

تحسين جودة الحياة

 يوافق 87% من المستفيدين
 على أنه هناك فوائد طويلة

األمد للمشاريع المنفذة



دعم بناء القدرات
يسهم في رفع مستوى

األداء

يتم قياس اداء البلديات
بناء على مؤشرات اداء

رئيسية

ارتفاع مستوى االداء
يؤدي الى زيادة

مخصص البلديات

تحسين مستوى الخدمات
المقدمة

زيادة رضا المواطنين
من خدمات البلديات

ما الذي يرفع ويحسن من اداء الهيئات المحلية؟ 

نسبة االرتقاء
للبلديات لألعوام
2017 و 2019 

آلية عمل البرنامج

زيادة القابلية لدفع
الضرائب

تحسن في الوضع المالي
للبلديات



برنامج تطوير البلديات – متعدد المراحل 
تــم تنفيــذ ثــالث مراحــل مــن برنامــج تطويــر البلديــات علــى مــدى الثالثة عشــر الســابقه (2010-2022)،  حقق 
خاللهــا البرنامــج انجــازات عديــدة فــي تطويــر مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــات وتحســين ادائهــا. 

يظهر الرسم البياني ادناه المخصصات المالية للبرنامج في مراحله الثالث:

365 مليون يورو وتشكل 55% من الميزانية الكلية للصندوق

تعزيز المساواة بين الجنسين، ومراعاة االثار البيئية واالجتماعية وتحقيق المساءلة المجتمعية هي من 
أهم القضايا التي تتداحل مع تنفيذ برنامج تطوير البلديات

برنامج تطوير البلديات
المرحلة األولى

برنامج تطوير البلديات
المرحلة الثانية

برنامج تطوير البلديات
المرحلة الثالثة

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

59

122

184

(2013-2010)

(2017-2014)

(2022-2018)

الطرق

الكهرباء

المباني العامة

الحدائق العامة

المياه
 

المياه العادمة

النفايات الصلبة

المعدات

 كفاءة استهالك
الطاقة

الطاقة المتجددة

 التنمية االقتصادية
المحلية

البلدية االلكترونية

 مراكز خدمات
الجمهور

 
 الشراكة بين

 القطاع الخاص
والعام

الحزم المالية

 الخطط التنموية
االستراتيجية

 المساءلة
المجتمعية

 التنمية االقتصادية
المحلية

التشغيل والصيانة

 مراكز خدمات
الجمهور

البلدية االلكترونية

الموازنات المقروءة

 المال مقابل 
العمل

 مواجهة فايروس
كورونا

 الدعم الطارئ
لغزة

44% غزة
46% الضفة

تم تدريب 159 بلدية على حزم بناء القدرات المختلفة.
تم تنفيذ مبادرات ريادية في عدد من البلديات 55% غزة

45% الضفة

57% غزة
43% الضفة

230 مليون يورو

تم تنفيذ 2126 مشروع
65% غزة

35% الضفة

تم تنفيذ 1804 مشروع 

26 مليون يورو
78 مليون يورو

مكونات برنامج تطوير البلديات



برنامج تطوير البلديات
تعزيز استجابة الهيئات المحلية لتوفير خدمات أفضل

تعريف برنامج تطوير البلديات

ما هو برنامج تطوير البلديات ؟
برنامــج تطويــر البلديــات هــو برنامــج ريــادي لالصــالح والتنميــة تــم تصميمــه مــن قبــل صنــدوق تطويــر 
واقــراض الهيئــات المحليــة بالنيابــة عــن الحكومــه الفلســطينية وبتوجيــه منهــا. يســتند البرنامــج علــى قاعــدة 
أن حجــر االســاس فــي تطويــر خدمــات البلديــات هــو هيئــات حكــم محلــي تتمتــع بــإدارة جيــدة ومســاءلة 

أفضل.

ــه يعتمــد علــى نظــام الحوافــز، حيــث ترتبــط منــح دعــم مشــاريع البنيــة  ــز كون ــات متمي ــر البلدي برنامــج تطوي
التحتيــة بــأداء البلديــات. يتــم قيــاس أداء البلديــات وفقــًا لمعاييــر محــددة يتــم مــن خاللهــا تصنيــف البلديــات 
على  10 مراتب فرعية في التصنيف (D, C, C+, C++, B, B+, B++, A, A+, A++)  بناء على امتثالها ل 21 
واألداء  واإلســتدامة،  المالــي  بــاألداء  تتعلــق  مجــاالت  ثالثــة  لتغطيــة  تصميمهــا  تــم  رئيســيًا  مؤشــرًا 

المؤسسي، والشفافية والمساءلة المجتمعية.

يوفــر برنامــج تطويــر البلديــات رزم بنــاء قــدرات للبلديــات تتعلــق بالتطويــر المؤسســي مــن أجــل تطويــر قدراتهــا 
لتمكينها من تحقيق مؤشرات األداء واإلرتقاء في تصنيفها وفق سلم األداء.

تعتبــر آليــة تخصيــص األمــوال احــد أهــم الســمات التــي تميــز البرنامــج، حيــث تعتمــد علــى نظــام يتمتــع 
بالشــفافية والعدالــة لتوزيــع المنــح الماليــة علــى البلديــات لتمويــل االســتثمارات الرأســمالية ومشــاريع البنــى 

التحتية بناَء على:

يتميــز البرنامــج بشــموليته فهــو يســتهدف جميــع البلديــات  ويقــدم المســاعدات التقنيــة باإلضافــة إلــى 
المنح المنتضمة (كل سنتين) بما يسهم في تحسين خدمات البلديات.

مخصص تمويلي أساسي بنسبة (30% حسب االحتياج و 20% حسب عدد السكان)
مخصص األداء بنسبة %50


