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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

في  ناوتساعد أهدافنا الوطنيةصندوق تطوير وإقراض البلديات، عرف أن السبيل االمثل للوصول الى أي من الغايات التي تخدم  تأسيسمنذ 

هو التخطيط اإلستراتيجي السليم. في ضوء األهمية القصوى المرجوة من الخدمات التي تقدمها هيئات دولتنا الفلسطينية  بناء مؤسسات

وضمان مواكبتها لسياسات االصالح في قطاع الحكم ئها ن تطوير أداإلمواطنيها لتحسين سبل حياتهم، ف دولة فلسطينالحكم المحلي في 

 عة على كافة المستويات.يحتاج الى متابالمحلي وضمان سيرها ضمن الخطط الحكومية، أمر 

طة اإلستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، فقد قام  خالوواإلستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي،  ،وتماشياً مع السياسات والخطط الوطنية

مع جميع السياسات والخطط  لتناغم( با2017-2021بالعمل على إخراج الخطة االستراتيجية لصندوق البلديات ) الصندوقمجلس ادارة 

 واإلستراتيجيات التي ذكرت.

ومراجعة مدى تحقق االهداف السابقة مع  ،ما تم تحقيقه عبر السنوات الماضيةل بعد دراسة مستفيضةالخطة اإلستراتيجية الحديثة تم تطوير 

نقاط القوة ونقاط الضعف ورصد الفرص  وتحديدلرصد التغييرات التي طرأت منذ وضع الخطط السابقة،  ،تحليل بيئة العمل الحالية

لنهوض بالهيئات والتحديات وتحديد المحاور واألهداف اإلستراتيجية لألعوام الخمسةالقادمة، ضمن رؤية إستراتيجية محددة المعالم، ل

 مواطنين ويعزز صمودهم.قيادة التنمية المحلية وصوال إلى تحسين واقع الخدمات بما ينعكس إيجابا على حياة الفي  تهاساعدمالمحلية و

القادمة والتي أقرها مجلس اإلدارة وهو ما يأتي في اطار سياسة الصندوق  الخمسةوعليه، نضع بين أيديكم الخطة اإلستراتيجية لألعوام 

 وتطوير أدائها وتعزيز استجابتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وايمانه العميق في خدمة هيئات الحكم المحلي 

 

                                                                         د. حسين األعرج

                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة

                                                                                                 وزير الحكم المحلي

  



لمدير العام  تقدمة ا

 ووضع الصندوق إنشاء على عقد من أكثر بعدف ،2021 – 2017 لألعوام للصندوق اإلستراتيجية الخطة أيديكم بين نضع فخر، بكل

 فعلنا كما القادمة األعوام في واإلنجاز البناء عملية في باإلستمرار منا ورغبة. به نطمح كنا ما إنجازاتنا فاقت األولى، اإلستراتيجية خطته

آخذين بعين  عليها، زنرتك التي الدائمة مرجعيتنا هم والذين الصندوق، موظفي جميع بإشراك الحالية خطتنا أهداف بوضع قمنا فقد دوما،

اإلعتبار البناء على ما تحقق من إنجازات خالل المرحلة السابقة وواضعين نصب أعيننا المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقنا لتطوير 

.الحيويهيئات الحكم المحلي بما ينسجم مع السياسات الوطنية للنهوض بهذا القطاع   

 تقدمها التي الخدمات مستوى تحسين في المساهمة عبر المحلي الحكم هيئات تمكين لىع أكبر بتركيز الحالية اإلستراتيجية الخطة وتأتي

 تعزيز عبر أو المالية، إستدامتها وضمان المؤسسي تطويرها نحوالعمل و حظا، األقل المناطق على أكبر بصورة والتركيز للمواطنين،

 تعزيز عبر للصندوق المؤسسي البناء بتعزيز الحالية الخطة وتطمح كما. الريادية المبادرات وتحفيز اإلقتصادية التنمية قيادة على قدراتها

 المحلي الحكم لقطاع الوطنية والخطط اإلستراتيجيات السياسات ترجمه عبر كله ذلك ويأتي. فيه المالية اإلستدامة وتحقيق التشغيلي تميزه

فلسطين في .  

 العامة الرؤيا دتحدي الضروري من كان فقد ومعقدة، متسارعة بخطى تسير التي المحلية التطورات مواكبة نحو مساعينا وضمن وعليه،

 إلى تسعى بطبيعتها فاإلدارة. لمواطنينتسهم في تحقيق حياة أفضل ل ةوفاعل كفؤة محلي حكم لهيئات بالوصول تطمح والتي للصندوق

 عبر المتوقع اإليجابي األثر إلى تشير والفاعلية ممكن، نحو فضلأ على أهدافها تحقيق بغرض المتاحة الموارد وتوزيع إستخدام تحسين

 من حالة خلق عبر فتأتي المواطنين من عدد أكبر وخدمة المتاحة الموارد إستخدام في الكفاءة وأما. والتطوير التحسين فى االستمرار

المحلية الهيئات اداء تعزيز خالل من المفهومين بين التوازن . 

 أن آملين المرجوة، األهداف لتحقيق المتاحة مصادرنا نستخدم وأن  واضحة، استراتيجية رؤية ضمن المؤسسة هذه بقيادة تتلخص مهمتنا إن

.  للمواطنين افضل حياة توفير نحو الصحيح الطريق على خطوة هو أهداف من لتنفيذه نطمح وما به قمنا ما يكون  

 

توفيق البديري د.   

  قالصندومدير عام 

 

  



بلديات عن صندوق ل ا  تطوير وإقراض 

 الحكومة عن المنبثقة المحلي الحكم سياسات ترجمة على تعمل حكومية شبه فلسطينية مؤسسة هو صندوق تطوير واقراض البلديات

 وكفاءة بجودة الخدمات تقديم خالل من مواطنيها إلحتياجات اإلستجابة في المحلي الحكم هيئات دور تعزز ومشاريع برامج إلى الفلسطينية

 . وفعالية

كون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير واالصالح يالفلسطينية ل الوطنيةمن قبل السلطة  2005في عام  تم إنشاء الصندوق

 2016لعام والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وشهد ا وقد تم تأسيسه لتحقيق الفعالية واالصالح لهيئات الحكم المحلي،

مر الذي ساهم في  تعزيز البيئة مصادقة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على قانون صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، األ

 الحيوي. القطاعهذا القانونية للصندوق للقيام بمهامه المنوطة به في تطوير قطاع الحكم المحلي بما ينسجم مع السياسة الوطنية في تطوير 

إنشاء صندوق تطوير وإقراض البلديات بغرض تطوير الهيئات المحلية في مجاالت اإلستجابة واإلكتفاء الذاتي والالمركزية والجدارة كان 

 اإلئتمانية، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية نحو دولة مؤسسات قائمة على تعزيز  المساءلة والشفافية ومباديء الحكم الرشيد.

ذ برامجه من خالل هيكلية فعالة، حيث يشرف على سياساته وتوجهاته مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة يقوم الصندوق بتنفي

 وزير الحكم المحلي وعضوية كل من:

  ،وزارة المالية والتخطيط 

 ،وزارة االشغال العامة واالسكان 

  ،سلطة النقد الفلسطينية 

  ،رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية 

  المهندسين،نقيب 

  يتم تعيينهم من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي، وممثل  حيثباالضافة الى ممثلين عن رؤساء الهيئات المحلية

 عن المجتمع المدني.

التخطيط دائرة  يترأس االدارة التنفيذية مدير عام الصندوق وتتشكل االدارة التنفيذية من: مدير العمليات وكل من الدوائر التالية:

الدائرة االدارية والمالية، الدائرة الهندسية )الفنية(، دائرة البناء المؤسساتي والدعم الفني، دائرة  االستراتيجي والعالقات الخارجية،

 المشتريات والعقود، دائرة التدقيق الداخلي.

تعزيز استجابتها مكنها من أدائها بما يفع مستويات بالعمل جنباً الى جنب مع الهيئات المحلية  لتعزيز قدراتها وريلتزم طاقم الصندوق 

 .حياة أفضل للمواطنين توفيرعلى والعمل  وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها

  ؤناشركا

لتمنية ، البنك الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التعاون االلماني )البنك األلماني لالحكومة الدنماركيةالوكالة الفرنسية للتنمية، 

 والوكالة األلمانية للدعم الفني(، الحكومة البلجيكية، اإلتحاد األوروبي، الوكالة السويسرية للتنمية واتحاد البلديات الهولندية. 

 مشاريعنا وبرامجنا

ع وبرامج الصندوق يقوم الصندوق على تقديم الخدمات الفنية والدعم المالي لكافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتنوع مشاري

ية، الدعم الفني والمؤسساتي، والمبادرات االبداعية لتحسين أداء الهيئات المحلية، حيث يقوم ومشاريع التنماللتشمل المساعدات الطارئة، 

 ةبعالصندوق بعمله من خالل آلية تمويل منسقة وشفافة، وقائمة على معايير مهنية وعلمية. ويمكن تصنيف مشاريع الصندوق الى أر

 مجاالت أساسية وهي: 

 البرامج الطارئةأوال: 

هذه يتم تصميم والتي تهدف الى استدامة الخدمات البلدية االساسية كما تسعى في الوقت ذاته الى االبقاء على أجندة تنموية متوسطة المدى. 

ممتلكات وكذلك الصول واألالحتياجات الطوارئ بغرض تأهيل  اإلستجابةالمشاريع بحيث تتصف بالبساطة وبسرعة الصرف والتنفيذ و



البلديات، وخالل فترات الطوارئ، يقدم التمويل  تطوير وإقراض الهيئات المحلية. وعليه فان صندوق التي تقدمها خدماتتحسين جودة ال

الصرف وية، وخاصة في مجال التزويد بالمياه عادة تأهيل وصيانة البنية التحتية األساسإوالدعم لهيئات الحكم المحلي من أجل اصالح و

 دارة النفايات الصلبة وتوريد الطاقة والمرافق والمواصالت العامة.إالصحي و

 البرامج التنمويةثانيا: 

. شمولية  التغطية ونوعية الخدمات المقدمة للسكان بما يضمن  والتي تهدف الى تدعيم أجندة التنمية والتطوير في المجتمع الفلسطيني

خدمات فحسب بل بصفتها لل اتساعد على تعزيز دور الهيئات المحلية ليس بصفتها مقدمالتنموية ذلك، فان االستثمارات إلى باالضافة 

 .ية بما يتماشى مع أولويات سكانهاالتنمية المحل لتشجيععناصر محركة 

 برامج تطوير وتعزيز القدراتثالثا: 

 ويتمالعام وهو رفع قدرة مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في مجاالت التخطيط المالي واالداري، تم تصميمها للمساهمة في تحقيق الهدف ي

اعطاء فرص للتدريب تزويد الهيئات المحلية برزم بناء قدرات في مجاالت مختلفة تتضمن تطوير األنظمة المؤسساتية وذلك من خالل 

خلق تنمية اجتماعية واقتصادية والوصول الى مستويات أعلى من  المالية تعزيز استدامتهاالمتخصص للهيئات المحلية،  مما يساهم في

 الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكم الرشيد.

 البرامج الريادية رابعا: 

وهذا يشمل  ،تهدف الى مساعدة الهيئات المحلية على ادخال وتبني أساليب عمل ابداعية لتحسين خدمات البلدية والمحافظة على استدامتها

خدمات، وادخال التخطيط وادارة تقديم الزيز التعاون والتواصل بين هيئات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تع

أساليب حديثة واصالحات ادارية وفنية. وتركز هذه المشاريع على ترجمة السياسات الوطنية الى تطبيقات تجريبية بحيث يتم استخالص 

 وتشجيع الهيئات المحلية على اطالق وتبني مبادرات رائدة. ،وصول الى توصيات لتطوير سياسات واجراءات أمثلوال منها  الدروس

 نبذة عن إنجازات الصندوق

يفتخر صندوق تطوير وإقراض البلديات بإنجازاته التي قدمها لبلديات الوطن خالل العقد األول من عمله، فقد تعهد الصندوق للبلديات 

الفلسطينيه باإلستثمار فيها لمساعدتها للوصول الى النجاح وتطوير كافة مستوياتها اإلدارية والتنظيمية، وبما يسهم في تحسين حياة 

 مشاريعمليون دوالر امريكي، على شكل  360ل افضل. وعليه، فقد قام الصندوق بتنفيذ مئات المشاريع بقيمة تجاوزت ال المواطنين بشك

بناء القدرات، وكذلك بعض المشاريع الريادية.  فمن األمثلة على اإلنجازات التي حققها الصندوق على لالبنية التحتية، برامج لتطوير 

 األرض:

 مترات من الطرق والشوارع واألرصفة وتطويرها الكيلو تعبيد ما يفوق األف 

 إعادة تأهيل ما يفوق الستين كيلومترا من شبكات اإلنارة وتجهيزها بوحدات اإلنارة والبنى التحتية الالزمة،

 تأهيل ما يفوق الثمانين كيلومترا من شبكات المياه، 

 إنشاء ما يقارب المئة كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، 

 الكهرباء والخدمات العامة والنفايات الصلبة.با عن عمله في مجاالت البنية التحتية الخاصة عد

حسب  إضافة إلى رفع كفاءة البلديات وتطوير أدائها المؤسسي والمالي وذلك استنادا إلى الدراسات التقييمية المتعلقة بتقييم تصنيف البلديات

 مؤشرات األداء.



بلدياترؤ ل ا  ية صندوق 

 ت محلية كفؤة وفاعلة تسهم في تحقيق حياة افضل للمواطن.هيئا

ل  ة الصندوقرسا

 مؤسسة وطنية تعمل على تمكين هيئات الحكم المحلي من خالل إدارة التمويل لتطبيق سياسات قطاع الحكم المحلي.

 قيم الصندوق

 الشفافية ..... سياستنا

 المهنية .... هويتنا

 المسائلة .... قوتنا

 ....مبدؤناالمصداقية 

 المنهج العلمي .... أسلوب عملنا

 

 المحاور واألهداف اإلستراتيجية

 المحور األول: تمكين هيئات الحكم المحلي 

o  المساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يشمل التركيز على المناطق االقل 1هدف إستراتيجي :

 حظا

o  المساهمة في التطوير المؤسسي واالستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي    2هدف إستراتيجي : 

o  تعزيز قدرة الهيئات المحلية على قيادة التنمية االقتصادية المحلية وتنفيذ المبادرات الريادية3هدف إستراتيجي : 

 

 المحور الثاني: تعزيز البناء المؤسسي للصندوق 

o  تحقيق التميز التشغيلي للصندوق :4هدف إستراتيجي 

o  تعزيز االستدامة المالية للصندوق5هدف إستراتيجي : 

 المحور الثالث: ترجمة السياسات الوطنية لقطاع الحكم المحلي 

o  المساهمة في تطبيق سياسات قطاع الحكم المحلي6هدف إستراتيجي : 

o  دعم تنفيذ مشاريع  اقليمية وقطاعية ومشتركة7هدف إستراتيجي : 

 



 مصفوفة الخطة اإلستراتيجية

نقطة  المؤشرات الهدف االستراتيجي المحور

 المرجعية

 المبادرات/التدخالت القيمة المستهدفة

2017 2018 2019 2020 2021 

تمكين 

هيئات 

الحكم 

 المحلي 

 :1هدف إستراتيجي 

 

المساهمة في تحسين 

مستوى الخدمات 

المقدمة للمواطنين بما 

يشمل التركيز على 

 المناطق االقل حظا

نسبة الزيادة في تغطية الخدمات 
االساسية المقدمة للمواطنين من 

 البلديات )دراسة جهاز االحصاء(

يتم تحديده 
 الحقا

 3%  5%   تقديم الدعم المالي و الفني لتنفيذ

مشاريع البنية التحتية للهيئات 

 المحلية

  دعم الهيئات المحلية برزم بناء

رات )مع التركيز على الخدمات القد

 االلكترونية ومراكز خدمات الجمهور(

  تصميم وتنفيذ برامج تستهدف

 المناطق االقل حظا

  تطوير وتقديم رزم بناء قدرات الهيئات

 المحلية وفق احتياجاتها

  دعم المشاريع الخدماتية المدرة

 للدخل للهيئات المحلية

  تعزيز كفاءة التحصيل لرسوم

 يد النفقات الخدمات و ترش

  بناء و تطوير جاهزية الهيئات المحلية

 على االقتراض

  تمكين الهيئات المحلية في مجال

التنمية االقتصادية وماسسة العمل 

 في هذا المجال

  تشجيع وتحفيز الهيئات المحلية

 على تنفيذ مشاريع ريادية

مستوى رضا المواطنين عن خدمات 
 البلديات

يتم تحديده 
 الحقا

مستوى   

الزيادة عن 

نقطة 

 المرجعية

مستوى   

الزيادة عن 

نقطة 

 المرجعية

عدد التجمعات السكانية في المناطق حظا 
 التي تم تنفيذ المشاريع فيها

18    58* 

 :2هدف إستراتيجي 

 

المساهمة في التطوير 

المؤسسي واالستدامة 

المالية لهيئات الحكم 

 المحلي    

 50  25  0 نسبة البلديات التي تم إرتقاؤها 

عدد البلديات التي حققت زيادة في 
 ايراداتها

0  20  40 

عدد البلديات التي تمكنت من تخفيض 
 نفقاتها

0  20  40 

عدد البلديات التي تمكنت من تحقيق 
 المالءة المالية وفق التصنيف االئتماني

0    3 

 :3هدف إستراتيجي 

 

تعزيز قدرة الهيئات 

المحلية على قيادة 

التنمية االقتصادية 

المحلية وتنفيذ المبادرات 

 الريادية

 

 

 

 

عدد الهيئات المحلية التي ماسست 
 عملية التنمية االقتصادية المحلية

0    10 

عدد المبادرات الريادية المنفذة في 
 الهيئات المحلية

0    4 



نقطة  المؤشرات الهدف االستراتيجي المحور

 المرجعية

 المبادرات/التدخالت القيمة المستهدفة

2017 2018 2019 2020 2021 

تعزيز البناء 

المؤسسي 

 للصندوق

 :4هدف إستراتيجي 

 

تحقيق التميز التشغيلي 

  للصندوق

بعض  االنطمة التشغيلية مؤتمته 

األنظمة 

مؤتمتة 

وبحاجة إلى 

 تطوير

 هيكلية الصندوقمراجعة وتحديث   نعم   

  تعديل النظام الداخلي للصندوق بما

يتالءم وقانون الصندوق الذي تم 

 اقراره

  اتمتة النظم التشغيلية في

 الصندوق

  تطوير قدرات الموارد البشرية في

 الصندوق

  تعزيز وتطوير قاعدة المانحين

 )الشركاء( للصندوق

  بناء و تطوير جاهزية الصندوق في

 مجال االقراض

  الحكومة المركزية على تشجيع

تعزيز دور الصندوق  في تطوير قطاع 

 الحكم المحلي

نسبة انجاز الخطة السنوية يم ال يقل عن 

90 % 

90% 90% 90% 90% 90% 

يتم تحديده  نسبة رضا الموظفين

 الحقا

 75%  80% 

نسبة رضا الهيئات المحلية عن اداء 

 الصندوق 

 

80% 80% 80% 80% 80% 

 :5هدف إستراتيجي 

 

تعزيز االستدامة المالية 

 للصندوق

مستوى قدرة الصندوق على تغطية كامل 

 نفقاتة التشغيلية

100% 100% 100%  100% 

انظمة وكادر بشري مؤهل لممارسة 

 وظيفة االقراض

 نعم    0

ترجمة 

السياسات 

الوطنية 

لقطاع 

الحكم 

 المحلي

 :6هدف إستراتيجي 

 

تطبيق المساهمة في 

سياسات قطاع الحكم 

 المحلي

عدد المشاريع التي تم تصميمها من قبل 

 الصندوق المنسجمة مع سياسة الوزارة

تصميم البرامج والمشاريع بما   جميعها جميعها جميعها جميعها جميعها

ينسجم مع سياسات قطاع الحكم 

 المحلي

   اعداد الدراسات التقييمية حول

وتزويد المشاريع والبرامج التجريبية 

وزارة الحكم المحلي بالتغذية 

 الراجعة والتوصيات حولها

  دعم مشاريع االصالح المالي

والتخطيط التنموي في قطاع الحكم 

 المحلي

  تعزيز جاهزية الصندوق وقدرته على

 تنفيذ مشاريع قطاعية

  تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ

 مشاريع متخصصة وقطاعية

  لتنفيذ تقديم الدعم المالي والفني

مشاريع مشتركة على مستوى 

 الهيئات المحلية

خارطة طريق معدة لتفعيل االقراض لهيئات 

 الحكم المحلي 

 

 نعم    

 :7هدف إستراتيجي 

 

دعم تنفيذ مشاريع  

اقليمية وقطاعية 

 ومشتركة

عدد المشاريع المشتركة المنفذة على 

 مستوى الهيئات المحلية

0    18 

االقليمية والقطاعية عدد المشاريع 

 المنفذة

1    3 

 على مدى سنوات الخطة راكميت* عدد 



 


