املادة االر�شـادية
لر�ؤو�ساء و�أع�ضاء جمال�س الهيئات املحلية
ر�ؤية قطاع احلكم املحلي
حكم حملي ر�شيد قادرعلى حتقيق تنمية م�ستدامة مب�شاركة جمتمعية فاعلة

ت�شرين �أول 2012

مت �إعداد وطباعة هذه املادة بدعم من ال�شعب الأمريكي ومن خالل الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية � USAIDضمن برنامج احلكم املحلي والبنية
التحتية « »LGIواملنفذ من قبل م�ؤ�س�سة  CHFالدولية .هذه املادة ال
تعرب عن وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �أو احلكومة الأمريكية
�أو م�ؤ�س�سة  CHFالدولية ،وهي من م�س�ؤولية وزارة احلكم املحلي
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
ال
املحلية الفل�سطينية
ن�صت املادة ( )85من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003

على ما يلي:
«تنظم البالد بقانون يف وحدات �إدارية حملية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
ويكون لكل منها جمل�س منتخب انتخابا مبا�شرا على الوجه املبني يف القانون.
ويحدد القانون اخت�صا�صات وحدات الإدارة املحلية ومواردها املالية وعالقتها
بال�سلطة املركزية ودورها يف �إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون
�أوجه الرقابة على تلك الوحدات ون�شاطاتها املختلفة».
تعريف الهيئة املحلية
عرف قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة  1997الهيئة املحلية
ب�أنها
( وحدة احلكم املحلي يف نطاق جغرايف و�إداري معني)،
كما ن�صت املادة ( )3من ذات القانون على �أن الهيئة املحلية تعترب
« �شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل حتدد وظائفها و�سلطاتها
مبقت�ضى �أحكام القانون ويتوىل �إدارتها جمل�س يحدد عدد �أع�ضائه وفقا
لنظام ي�صدر عن وزير احلكم املحلي وي�صادق عليه جمل�س الوزراء».
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الإطار القانوين الناظم للعالقة بني الهيئات املحلية ووزارة
احلكم املحلي وحدود هذه العالقة
م�س�ؤوليات وزارة احلكم املحلي
ن�صت املادة ( )2من قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة
 ،1997على �أن تقوم وزارة احلكم املحلي مبا يلي:
ر�سم ال�سيا�سة العامة املقررة لأعمال جمال�س الهيئات املحلية الفل�سطينية
والإ�شراف على وظائف واخت�صا�صات هذه املجال�س و�ش�ؤون تنظيم
امل�شاريع العامة و�أعمال امليزانيات والرقابة املالية والإدارية والقانونية
والإجراءات اخلا�صة بت�شكيل هذه املجال�س.
القيام بالأعمال الفنية والإدارية املتعلقة ب�أعمال التنظيم والتخطيط
الإقليمي يف فل�سطني.
و�ضع �أية �أنظمة �أو لوائح الزمة من �أجل تنفيذ واجباتها املن�صو�ص عليها
يف البنود ال�سابقة �أو مبقت�ضى �أحكام قانون الهيئات املحلية.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
م�س�ؤوليات الهيئات املحلية
�أ�صدر امل�شرع الفل�سطيني قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ()1
ل�سنة  1997لتنظيم كافة م�ستويات الهيئات املحلية ومل يجعل لكل
منها قانونا م�ستقال ،وبذلك يكون امل�شرع قد �ساوى بني كافة م�ستويات
الهيئات املحلية يف كافة املجاالت ومن �ضمنها االخت�صا�صات املمنوحة
لر�ؤ�ساء وجمال�س هذه الهيئات.

م�س�ؤولية التنظيم العمراين وت�شمل �إعداد وتنفيذ امل�شروع التنظيمي وذلك
على �ضوء احتياجات ورغبات املواطنني « مع التمييز بني الهيئات املحلية
التي متلك �صفة اللجنة املحلية للتنظيم والبناء وتلك التي ال متلكها».
وي�ضاف اىل ذلك �إ�صدار رخ�ص البناء و�أية �إن�شاءات وكذلك الرقابة على
الأبنية واملرافق.

تتلخ�ص م�س�ؤوليات الهيئات املحلية مبا يلي:
تزويد املواطنني باخلدمات ال�ضرورية ،و�إدارتها وتنظيمها واحلفاظ على
دميومتها وتطويرها.

امل�س�ؤولية الإدارية واملالية يف جميع القطاعات والن�شاطات التي تقوم بها
الهيئة ،وت�شمل:
 حت�صيل وجباية و�إدارة الأموال ،تطبيق النظام املايل املعتمد� ،إعداد املوازنةال�سنوية العامة وتقدميها للوزارة للم�صادقة عليها� ،إعداد ال�سجالت
املحا�سبية ،متابعة �أعمال اجلباية ،متابعة �أعمال ال�صرف ،اال�ستمالك،
التخمني ،وال�ضرائب والر�سوم الأخرى.

ا�ستحداث الربامج وامل�شاريع التي ت�ستجيب الحتياجات املواطنني،
وتوفري ما يتطلبه ذلك من �إمكانات مادية وفنية ل�ضمان جناحها.

 و�ضع الأنظمة التي متكن املجل�س من القيام بوظائفه ،وميكن �أن تت�ضمنعوائد �أو ر�سوم وذلك مبوافقة وزير احلكم املحلي.

�إن�شاء البنية التحتية واملرافق العامة وت�شمل ال�شوارع واجل�سور والأ�سواق
وامل�سالخ وامل�ست�شفيات وجممعات املركبات العمومية واملقابر وامل�ؤ�س�سات
الثقافية واملالعب والنوادي وغريها.

 -االتفاق والتن�سيق والتعاون مع جمال�س الهيئات املحلية الأخرى.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
جمل�س الهيئة املحلية
حدد امل�شرع الفل�سطيني يف الفقرة (�أ) من املادة ( )15من قانون
الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة  ،1997االخت�صا�صات
التي يتوىل جمل�س الهيئة املحلية مبا�شرتها داخل حدود منطقة الهيئة
املحلية .ومبوجب املادة املذكورة ميكن ملجل�س الهيئة املحلية ممار�سة هذه
االخت�صا�صات وال�سلطات مبا�شرة بوا�سطة موظفيه وم�ستخدميه ،كما
ي�ستطيع �أن يعهد بها �أو ببع�ض منها �إىل متعهدين �أو ملتزمني �أو مقاولني،
�أو �أن مينح امتيازات بهذه االخت�صا�صات �أو ببع�ض منها لأ�شخا�ص �أو
ل�شركات ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات وذلك بقرار من املجل�س ويجوز
�أن تزيد مدة هذه االمتيازات عن ثالثة �سنوات �شريطة موافقة الوزير
على ذلك.
متار�س الهيئات املحلية �أدوارها وم�س�ؤولياتها يف تقدمي خدمات البنية التحتية
والتنظيمية والتطويرية عرب جمل�س الهيئة املحلية ،وهو جمل�س منتخب مبا�شرة
من قبل املواطنني يف حدود الهيئة املحلية ،ويخ�ضع عدد �أع�ضائه للنظام
ال�صادر عن وزير احلكم املحلي وامل�صادق عليه من قبل جمل�س الوزراء.
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�أدوار �أع�ضاء املجل�س وم�س�ؤولياتهم:
نظرا لطبيعة الأدوار وامل�س�ؤوليات التي يتحملها جمل�س الهيئة املحلية ،فان
�أع�ضاء هذه املجال�س مطالبون بح�ضور جميع جل�سات املجل�س واللجان التي
يتمتعون بع�ضويتها� ،إ�ضافة حلقهم يف الإطالع على املعلومات والتقارير ،وتقدمي
االقرتاحات.
�أهم واجبات �أع�ضاء املجل�س املحلي:
ح�ضور جميع جل�سات املجل�س واللجان التي يكونون �أع�ضاء فيها ،وامل�شاركة
يف املناق�شة واتخاذ القرارات و�صنع ال�سيا�سات.
احلفاظ على القانون وتنفيذ �أحكامه وكذلك الأنظمة الداخلية.
الت�أكد من �أن اخلطط وامل�شاريع تن�سجم مع ر�ؤية الهيئة املحلية ،وتتجاوب مع
احتياجات اجلمهور ،وفقا للموارد املتاحة.
الت�أكد من قيام الهيئة املحلية وخمتلف �أق�سامها بالعمل على حتقيق
الأهداف .وتطوير �أداء الدوائر والأق�سام للهيئة املحلية من الناحيتني
الب�شرية واملادية «عرب القنوات االدارية يف الهيئة املحلية».
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
تفعيل الرقابة ال�شعبية على �أعمال الهيئة املحلية ،مبا يف ذلك ن�شر موازنة
الهيئة املحلية ليطلع عليها اجلمهور.

عدم ح�صول �أي مر�شح/ة لرئا�سة املجل�س عللى الأغلبية املطلقة ( ن�صف
الأع�ضاء  ،) 1 +تعاد االنتخابات بني احلائزين على �أعلى الأ�صوات حيث
يكون املر�شح احلائز على �أعلى الأ�صوات رئي�ساً للمجل�س ،ويف حال ت�ساوت
الأ�صوات يتم اختيار رئي�س/ة املجل�س بالقرعة.

تفعيل العالقة مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،وتطوير العالقات الثنائية مع
الهيئات املحلية املجاورة.

ي�شرتط يف الرئي�س/ة املنتخب التفرغ التام الدارة �أعمال املجل�س ،وال يجوز
اجلمع بني رئا�سة املجل�س �أو �أية وظيفة �أو مهنة �أخرى با�ستثناء ر�ؤ�ساء
املجال�س القروية.

االلتزام ب�شفافية التعيينات والرتقيات ملوظفي الهييئة املحلية.
االهتمام بعدالة توزيع املوارد ومعاملة املواطنني بعدالة و�إن�صاف ودون متييز.

العمل على تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني كماً ونوعاً.
رئي�س/ة جمل�س الهيئة املحلية
رئي�س/ة الهيئة املحلية هو املمثل الر�سمي للهيئة املحلية وامل�شرف على
�أعمالهاو�سيا�ساتها.
يتم انتخاب رئي�س/ة جمل�س الهيئة املحلية من قبل �أع�ضاء جمل�س الهيئة
املحلية املنتخب وذلك يف �أول اجتماع له خالل �أ�سبوعني من انتخاب
�أع�ضائه ،ويكون االجتماع �صحيحاً بح�ضور ثلثي �أع�ضاء املجل�س .ويف حال
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يعد مركز الرئي�س/ة �شاغراً يف حاالت (اال�ستقالة ،الوفاة ،فقدان الأهلية،
العجز و�سحب الثقة عنه من قبل ثلثي �أع�ضاء جمل�س الهيئة) ،ويف هذه
احلالة يتوىل نائب الرئي�س/ة �صالحيات الرئي�س/ة حلني انتخاب املجل�س
من بينهم رئي�ساً بديال خالل �شهر من تاريخ �شغور مركز الرئي�س.
�صالحيات رئي�س جمل�س الهيئة املحلية
دعوة املجل�س �إىل االنعقاد يف املواعيد املحددة.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
تر�ؤ�س جل�سات املجل�س وتويل �إدارتها واملحافظة على النظام فيها ،وااللتزام
بالقرارات ال�صادرة عن املجل�س.

اما املحظورات على رئي�س/ة جمل�س الهيئة املحلية فهي « على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر»:

متثيل املجل�س يف توقيع العقود وال�صلح والعطاءات والتعهدات واملقاوالت
وااللتزامات والبيع وال�شراء وفقا للقوانني والأنظمة ال�سارية املفعول.

ا�ستغالل املن�صب وال�صالحيات املمنوحة له للمنفعة الذاتية �أوحتقيق ربح
�شخ�صي.

متثيل الهيئة املحلية يف االجتماعات وامل�ؤمترات ولدى اجلهات الر�سمية،
والدفاع عن م�صاحلها بالطرق القانونية.

عدم الإف�صاح عن �أية معلومات �أو �إي�ضاحات عن م�سائل تتعلق بالهيئة
املحلية يف حال �أن طبيعتها �سرية� ،أو االحتفاظ ب�أية وثيقة �أو ن�سخة عن
تلك املعلومات.

الرئي�س/ة التنفيذي:ة للهيئة املحلية والإ�شراف على �ش�ؤون العاملني ،وعلى
�إيرادات ونفقات الهيئة املحلية ومتابعتها.
للرئي�س/ة �أن يفو�ض نائبه �أو �أي ع�ضو �آخر بجزء من �صالحياته.
�أما نائب/ة الرئي�س/ة فهو من يتوىل �أعمال الرئي�س/ة يف حال غيابه �أو
مر�ضه �أو �شغور من�صبه ،ويتم انتخابه من �أع�ضاء املجل�س املنتخب وت�سري
على انتخابه نف�س �أحكام انتخاب رئي�س املجل�س .ظحت على رئي�س
و�أع�ضاء
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قبول الهدايا �أو املنح �أو امل�ساعدات املالية من الأ�شخا�ص الذين يرتبطون
بالهيئة بعقود �أو معامالت.
�أن يكون له م�صلحة �شخ�صية يف �أي م�شروع من م�شاريع الهيئة �أو عطاءاتها.
ت�شكيل اللجان داخل جمل�س الهيئة املحلية
يحق للمجل�س ت�شكيل جلان من بني �أع�ضائه لغايات حمددة « جلان م�ؤقتة» .
ميكن لهذه اللجان بعد التداول فيما �أ�سند اليها التو�صية ملجل�س الهيئة
املحلية مبا مت االتفاق عليه.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
تكون القرارات يف هذه احلاالت من اخت�صا�ص جمل�س الهيئة املحلية.
ل�ضمان جناح عمل اللجان يف�ضل �ضم عدد من اع�ضاء املجل�س واملوظفني
املخت�صني يف جمال عملها ،وهذا ي�ضمن توحيد اجلهود معا وتن�سيقها
واحل�صول على املعلومات التف�ضيلية حول الق�ضايا املختلفة �ضمن عمل
اللجنة.
�أهم اللجان التي ميكن ت�شكيلها فهي:

اللجنة املالية.
جلنة امل�شرتيات والعطاءات.
ويف املقابل هناك جلان تت�سم بالدميومة ومن املهم ت�شكيلها يف �أي هيئة حملية
وهي:

جلنة التدقيق الداخلي (الإداري واملايل)
جلنة العالقات العامة
تقوم هذه اللجان بدرا�سة التقارير الواردة �إليها من الأق�سام ذات العالقة،
وعادة ما يكون املوظفون املخت�صون جزءا من مداوالت اللجنة ونقا�شاتها،
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وذلك بغر�ض م�ساعدة �أع�ضاء املجل�س على تكوين فهم �أعمق و�أ�شمل حول
بع�ض الق�ضايا الفنية.
اجتماعات جمل�س الهيئة املحلية
يعترب االجتماع الدوري لرئي�س/ة و�أع�ضاء املجال�س املحلية من �أهم الأدوات
التي ت�ضمن �سري العمل يف الهيئات املحلية ،كما �أنها ال�شكل الأف�ضل
لأداء العمل اجلماعي واتخاذ القرارات ب�شكل يعطي جميع الأع�ضاء فر�صة
االطالع على جمريات الأمور وكذلك التعبري عن �آراء كافة الأع�ضاء.
ومن �أجل �ضمان جناح هذه االجتماعات فال بد من الأخذ بعني االعتبار
ما يلي:
قبل عقد االجتماع ينبغي مراعاة ما يلي:

�أن ُيعقد االجتماع يف مقر الهيئة املحلية.
�أن يعقد جمل�س الهيئة جل�سة واحدة على الأقل الهيئات �أ�سبوعيا.
�أن يتم �إبالغ الأع�ضاء ب�شكل ر�سمي عرب دعوات مكتوبة يحدد فيها جدول
الأعمال وزمان االجتماع.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
توجه الدعوات للأع�ضاء قبل يوم واحد على الأقل .وت�ضم الدعوة مرفقات
�أهمها ،جدول الأعمال ،مو�ضوع االجتماع ،وميكن �إرفاق بع�ض الوثائق �أو
البيانات ح�سب طبيعة مو�ضوع االجتماع.
كما وال بد من االلتزام مبا يلي ل�صحة عقد االجتماعات:

توفر الن�صاب القانوين والذي يتكون من �أكرثية �أع�ضاء املجل�س ،و�إذا مل
حت�ضر الأكرثية خالل جل�ستني متتاليتني يعقد االجتماع مبن ح�ضر.
تر�ؤ�س رئي�س/ة املجل�س للإجتماع وتي�سريه جلل�ساته.
�أن يختار الأع�ضاء من بينهم من يتوىل كتابة حم�ضر االجتماع
االمتناع عن بحث �أي مو�ضوع خارج جدول الأعمال �إال �إذا وافق ثلث
الأع�ضاء على ادراج ذلك املو�ضوع يف جدول الأعمال.
تتخذ قرارات املجل�س بالإجماع �أو ب�أكرثية الأ�صوات ،وعند ت�ساوي
يرجح ر�أي اجلهة التي يقف فيها رئي�س املجل�س ويكون الت�صويت
الأ�صوات ّ
علنياً.

�صناعة واتخاذ القرارات يف جمل�س الهيئة املحلية
ان عملية اتخاذ القرارات يف الهيئة املحلية هي عملية جماعية ي�شارك فيها
الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س على حد �سواء.
من ال�ضرورة قبل اتخاذ �أي قرار داخل جمل�س الهيئة املحلية الت�أكد من �أن
القرار �أو الإجراء املتخذ يدخل �ضمن �صالحيات املجل�س ،ويتما�شى مع
املبادىء الدميوقراطية وال مي�س حقوق االفراد الأ�سا�سية.
من الأهمية ا�شراك اخلرباء واملخت�صني من الهيئة املحلية وخارجها وكذلك
املواطنني ان �أمكن (وخا�صة الفئات ذات العالقة بالقرار املنوي اتخاذه)
وذلك لت�أمني �شروط �إجناح تلك العملية واخلروج مبا هو الأن�سب من
القرارات.
�أق�سام ودوائر الهيئة املحلية
تتوفر كل هيئة حملية على كادر وظيفي يعمل على �أداء مهام حمددة
ووا�ضحة و�ضمن و�صف وظيفي حمدد.
ويتميز دور موظفي الهيئات املحلية عن دور �أع�ضاء جمل�س الهيئة املحلية،
بحيث �أن املوظفني م�س�ؤولون مبا�شرة عن الأعمال التنفيذية ،وهم امل�س�ؤولني
من الناحية الفنية والوظيفية عن عمل �أق�سامهم ،وموظفيهم.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
يعمل �أع�ضاء املجل�س «�سواء من خالل اجتماعات املجل�س �أو ع�ضويتهم يف
اللجان امل�شكلة» على �إ�صدار التو�صيات ،والرقابة على عمل تلك الأق�سام
الوظيفية ،والت�أكد من التزام املوظفني ب�أداء الأعمال �ضمن اخلطط املقرة من
قبل جمل�س الهيئة املحلية.
للهيئات املحلية هيكليات تنظيمية يتم اعدادها واقرارها من قبل جمل�س
الهيئة املحلية باالعتماد على حمددات مت اعتمادها من قبل وزارة احلكم
املحلي (نظام الهيئات املحلية رقم  7لعام  ،2009والتعليمات املتعلقة
بتنفيذه) ،يقدم رئي�س الهيئة املحلية الهيكلية التنظيمية بالنيابة عن جمل�س
الهيئة لوزارة احلكم املحلي لدرا�ستها ومن ثم اعتمادها.
حتدد رواتب املوظفني العاملني بالهيئات املحلية طبقا ل�سلم الرواتب امللحق
بنظام موظفي الهيئات املحلية.
االجراءات التوظيفية ملوظفي الهيئات املحلية
يخ�ضع موظفو الهيئات املحلية لنظام موظفي الهيئات املحلية ال�صادر
عن جمل�س الوزراء رقم ( )1ل�سنة  2009وتعليمات وزير احلكم املحلي
باخل�صو�ص (ملزيد من التو�ضيحات الرجاء الرجوع اىل النظام والتعليمات
املذكورة).
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�صالحيات الرئي�س/ة بخ�صو�ص االجراءات التوظيفية
يقدم رئي�س/ة الهيئة املحلية :الهيكل التنظيمي للهيئة املحلية وتق�سيماتها
واخت�صا�صات كل منها ،و�أية تعديالت تطر�أ عليها لوزارة احلكم املحلي
لدرا�ستها ،حيث تقوم الوزارة بتقدمي ر�أيها ب�ش�أنها ومن ثم تقوم الوزارة ب�إعتماد
الهياكل .
يقدم رئي�س/ة الهيئة املحلية و�صفاً �شام ًال للوظائف يف الهيكلية.
تقدم الهيئة املحلية اىل الوزارة قائمة ب�إحتياجاتها ال�سنوية من الوظائف
الواردة يف الهيكلية املعتمدة.
يتم تعني املوظفني بناءا على الهيكلية املعتمدة وتوفر وظائف �شاغرة.
ت�شكل الهيئة املحلية جلنة ت�سمى «جلنة �ش�ؤون املوظفني» برئا�سة الرئي�س/ة
وع�ضوية �أحد �أع�ضاء املجل�س واملدير/ة التنفيذي للهيئة املحلية �أو �أحد كبار
املوظفني ،وم�س�ؤول الق�سم املخت�ص.
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الأ�سا�س الد�ستوري للهيئات
املحلية الفل�سطينية
تتوىل اللجنة املهام وال�صالحيات التالية وترفع تن�سيباتها ب�ش�أنها �إىل جمل�س
الهيئة :
�أ .تعيني املوظفني وتعديل �أو�ضاعهم مبا يف ذلك املوظفني بعقود.
ب .ترفيع موظفي الهيئة املحلية من درجة اىل درجة �أعلى.
ج .ايفاد املوظفني للبعثات والدورات ودرا�سة االحتياجات التدريبية
ملوظفي الهيئة املحلية لرفع م�ستوى الأداء وحت�سني نوعية العمل.
د�	.إجراء االمتحانات التناف�سية واملقابالت ال�شخ�صية للمر�شحني
للتعيني.
هـ� .أي مهام �أو �صالحيات �أخرى ورد الن�ص عليها يف نظام موظفي
الهيئات املحلية.

خدماتهم بقرار من الرئي�س .
يراعى عند تعيني املوظفني منح ن�سبة ( )% 5من الوظائف ال�شاغرة لذوي
االحتياجات اخلا�صة و�أبناء ال�شهداء والأ�سرى .
ي�صدر الوزير التعليمات والإجراءات املتعلقة بتقييم الأداء مبا يف ذلك
التعليمات حول كيفية تقييم �أداء املوظفني على �أن تت�ضمن هذه التعليمات
اجلهات �صاحبة ال�صالحية يف تنظيم هذه التقارير.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها كلما دعت احلاجة ويكون اجتماعها قانونياً
بح�ضور جميع الأع�ضاء وتتخذ قراراتها مبوافقة ثالثة �أع�ضاء ويف حال
ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س .
يتم تعيني العمال ب�أجر يومي للقيام بعمل م�ؤقت طارئ �أو مو�سمي بقرار
من الرئي�س يف حدود املخ�ص�صات املر�صودة يف موازنه البلدية ويتم �إنهاء

22

23

الـدليل االر�شـادي املـايل
م�س�ؤولية �إعداد التقارير املالية
�إعداد التقارير املالية هي من م�س�ؤولية املدير/ة املايل �أو املحا�سب/ة بالهيئة
املحلية .حيث يقوم ب�إعدادها والتوقيع عليها ومن ثم يقوم برفعها �إىل مدير/ة
الهيئة املحلية «�إن وجد» ،ومن خالله لرئي�س/ة الهيئة املحلية ملراجعتها
و�إعتمادها.
�أنواع التقارير املالية ( م�س�ؤولية من؟ الفرتة الزمنية التي تغطيها)
تنق�سم التقارير املالية التي ت�صدرها الهيئة املحلية �إىل ما يلي:

 .1البيانات املالية ال�شاملة للهيئة املحلية ،حيث يقوم املدير/ة املايل �أو
املحا�سب/ة بالهيئة املحلية ب�إعدادها �سنوي ًا ويراجعها رئي�س الهيئة
املحلية وت�شمل:

�أ .بيان �صايف املوجودات
ب .بيان الن�شاطات
ج .البيانات املالية للموازنة
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 .2امليزانية العمومية ،هي ك�شف تف�صيلي بالأرقام الفعلية للهيئة املحلية
تظهر الواقع املايل للهيئة املحلية بتاريخ اعدادهاـ ويتم اعداد امليزانية
العمومية من قبل املدير/ة املايل �أو املحا�سب/ة بالهيئة املحلية ملعرفة
الوفر �أوالعجز لدى الهيئة ،وتتم مراجعتها من قبل رئي�س/ة الهيئة املحلية.
 .3املالحظات وعمليات الإف�صاح ،يقوم املدير/ة املايل/ة �أو املحا�سب/ة
بالهيئة املحلية ب�إعدادها �سنوياً ويراجعها رئي�س/ة الهيئة املحلية.
 .4تقارير وزارة احلكم املحلي ،يقوم قبل املدير/ة املايل/ة �أو املحا�سب/ة
بالهيئة املحلية ب�إعدادها �سنوياً ويراجعها رئي�س/ة الهيئة املحلية وت�شمل:
�أ .ميزان مراجعة تف�صيلي لكل موازنة
ب .تقارير مالية �سنوية
ج .بيانات مالية �سنوية
د .بيانات املوازنة التقديرية ال�سنوية تقوم جلنة املوازنة ب�إعدادها ويراجعها
جمل�س الهيئة املحلية.
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الـدليل االر�شـادي املـايل
 .5التقارير املالية الداخلية

�أ .ميزان املراجعه وبيان ن�شاطات لكل موازنة ،يقوم يقوم املدير/ة املايل �أو
املحا�سب/ة بالهيئة املحلية ب�إعدادها �شهريا ويراجعها رئي�س /ة الهيئة
املحلية.
ب .النقد اليومي يف البنوك (يعد ب�شكل يومي) وت�سويات بنكية (تعد
ب�شكل �شهري �أو �أ�سبوعي) ،حيث يقوم حما�سب /ة البنوك ب�إعدادها
ويراجعها املدير/ة املايل �أو من ينوب عنه.

 .6ك�شف ال�شيكات امل�ستلمة وك�شف ال�شيكات امل�ستحقة ،يقوم رئي�س/ة
مركز خدمات اجلمهور ب�إعدادها ويراجعها حما�سب/ة البنوك.
التقارير املالية املقدمة لوزارة احلكم املحلي
يتم تزويد وزارة احلكم املحلي بالتقارير التالية على �أ�سا�س ربع �سنوي:
 .1ميزان مراجعة تف�صيلي لكل موازنة  Fundوميزان مراجعة جممع لكل
املوازنات يبني الأر�صدة الفعلية كما 12/31 ،9/30 ،6/30 ،3/31
من كل �سنة مع �أر�صدة املوازنة التقديرية املعتمدة لكل بند من البنود.
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 .2تقارير مالية �سنوية متثل بيان �صايف املوجودات وبيان الن�شاطات للبلدية
ككل وللموازنات الرئي�سية كما هو مف�صل يف البند �أعاله «البيانات املالية
الأ�سا�سية«  ،هذه التقارير املالية ال�سنوية يجب �أن تر�سل �إىل وزارة احلكم
املحلي قبل نهاية ال�شهر الثالث من ال�سنة الالحقة ،ميكن �أن تكون هذه
التقارير املالية يف هذه املرحلة غري مدققة من مدقق ح�سابات خارجي
م�ستقل.
 .3بيانات مالية �سنوية مرفقة مع تقرير مدقق/ة ح�سابات خارجي مرخ�ص
ومعتمد من وزارة احلكم املحلي ( يف بلديات �أ  +ب) .يجب �أن يتم
التدقيق اخلارجي وفقا ملعايري التدقيق الدولية ويجب على مدقق
احل�سابات اخلارجي �أن يعطي ر�أيه فيما �إذا كانت احل�سابات ال�سنوية
للبلدية قد �أعدت وفقا لدليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية ال�صادر
عن وزارة احلكم املحلي وفيما �إذا كانت البيانات املالية تعرب بعدالة ،من
كافة النواحي اجلوهرية ،عن الو�ضع املايل للهيئة املحلية ون�شاطاتها ونتائج
�أعمالها والتغيارت يف �صايف موجوداتها وفقا للأ�س�س املحا�سبية املعتمدة
يف دليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية.
يجب �أن يقدم تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي مرفقا مع البيانات املالية
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الـدليل االر�شـادي املـايل
الأ�سا�سية للهيئة املحلية مبا ال يتجاوز نهاية ال�شهر ال�ساد�س من ال�سنة
الالحقة لل�سنة مو�ضوع التدقيق.
 .4املوازنة التقديرية ال�سنوية :تقوم الهيئة املحلية ب�إعداد موازنتها ال�سنوية
التقديرية وتقدميها للوزارة للمراجعة والإعتماد وفقا لتعليمات الوزارة
التي ترد يف بالغ �إعداد املوازنة .ميكن لوزارة احلكم املحلي ان ت�ستخرج
موازنة تقديرية جممعة للهيئات املحلية وعلى م�ستويات وت�صنيفات
خمتلفة مبا يلبي �أغرا�ضها.
املوازنة التقديرية
تعترب املوازنات التقديرية من �أهم الأدوات التخطيطية والرقابية لأنها تهدف
�إىل و�ضع ت�صور م�سبق لكيفية اال�ستخدام الأمثل للموارد بالإ�ضافة �إىل و�ضع
جدول زمني ال�ستخدام هذه املوارد لتحقيق �أهداف الهيئة املحلية ووزارة
احلكم املحلي.
• يجب اعداد املوازنات باال�سرت�شاد بدليل البلديات لإعداد املوازنات
التقديرية ل�سنة .2011
• يجب التقيد بنماذج املوازنات  2008ال�صادرة عن وزارة احلكم املحلي
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والتي اعدت مل�ساعدة الهيئة املحلية على �إعداد موازناتها التقديرية
املختلفة.
تعريف املوازنة:
خطة تعمل على برجمة الأن�شطة املالية املتوقعة الهيئة املحلية خالل
فرتة (�سنة قادمة ) معربا عنها بكميات وقيم مالية بهدف �ضمان حتقيق
�أهداف البلدية مع تو�ضيح و�سائل حتقيق ذلك.
جتدر اال�شارة هنا �أن عملية �إ�شراك املجتمع املحلي يف عملية �إعداد ومناق�شة
املوازنة للهيئة املحلية �أمر �ضروري جدا ،فقد مت ا�صدار ورقة �سيا�سات حول
امل�شاركة املجتمعية يف �أعمال الهيئات املحلية  ،ومن بني ما ت�ضمنته ورقة
ال�سيا�سات هذه يع�ض االجراءات اخلا�صة بامل�شاركة يف اعداد موازنات
الهيئات املحلية.
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الـدليل االر�شـادي املـايل
موا�صفات املوازنة
تقت�صر املوازنة على تخطيط الأن�شطة االقت�صادية دون غريها والتي ت�ضم
الن�شاط املايل والت�شغيلي املتعلق بالأن�شطة املختلفة للهيئة املحلية .
بيانات املوازنة «تقديرية» و»حمددة مقدما» وتتعلق بفرتة م�ستقبلية بناء على
تنب�ؤات ملا تكون عليه الأمور يف الفرتة املقبلة ومن ثم فهي لي�ست بيانات
فعلية �أو حقيقية.
يجب التعبري عن املوازنة بقيم مالية وذلك برتجمة كافة الأن�شطة والبيانات
�إىل �أرقام ومن ثم التعبري عنها بوحدة النقود.
تبني اخلطة املالية بناء على �أهداف الهيئة املحلية املتمثلة يف حتقيق �أق�صى
قدر ممكن من النمو واال�ستمرارية والتو�سع وامل�س�ؤولية االجتماعية.

ال�سيا�سات املالية يف عملية حت�ضري املوازنات
 .1طلب حت�ضري املوازنات :

بعد �إ�ستالم بالغ �إعداد املوازنة  1من وزارة احلكم املحلي ،جتتمع جلنة املوازنة
وتناق�ش عملية �إعداد املوازنة التقديرية و�آلياتها وتوقيتها حيث يطلب رئي�س
اللجنة كتاب ر�سمي موجه اىل ر�ؤو�ساء الدوائر املختلفة يف الهيئة املحلية
اعداد املوازنة التقديرية لكل دائرة لل�سنة القادمة.
يتم حتديد ال�سقف الأعلى ملوازنة كل ق�سم �أو دائرة من قبل م�س�ؤول
املوازنات.
 .2حت�ضري املوازنات يف الأق�سام املعنية

يتم حت�ضري املوازنات يف الأق�سام �أو الدوائر املعنية من قبل رئي�س �أو م�س�ؤول
الق�سم املعني على �أ�سا�س �سنوي.
تعطى مهلة �شهر للأق�سام لتح�ضري املوازنات وتقدمي الن�سخة الأولية للجنة
املوازنة.

 1بالغ �إعداد املوازنة هو جمموعة من االر�شادات ت�صدر عن وزير احلكم املحلي ويتم تعديلها �سنويا.
و يعترب بالغ �إعداد املوازنة هو املر�شد واملوجه الرئي�سي لعملية �إعداد املوازنة.
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يف حالة توفر منظومة لإعداد املوازنات على النظام املايل املحو�سب للهيئة
املحلية ،يجب �إعداد املوازنة ب�إ�ستخدام هذه املنظومة� .أما يف حالة عدم توفر
مثل هذه املنظومة ،فيتم تعبئة النماذج من قبل الأق�سام على (Excel
 )spreadsheetsمزودة من قبل وزارة احلكم املحلي.
 .3حت�ضري وم�صادقة املوازنات من قبل اجلهات امل�س�ؤولة يف الهيئة املحلية

يتم جتميع املوازنات املح�ضرة من �أق�سام الهيئة املحلية من قبل م�س�ؤول ق�سم
التخطيط واملوازنة حيث تعر�ض على جلنة املوازنة ملناق�شتها.
يطلب من ر�ؤو�ساء الدوائر �إدخال �أية تعديالت على م�سودة املوازنة املقدمة
من كل منهم فيما يخ�ص دائرته حتى يتم التو�صل �إىل م�سودة موازنة
مقبولة على جلنة املوازنات ليتم عر�ضها على رئي�س املجل�س ملناق�شتها متهيدا
لعر�ضها على جمل�س الهيئة املحلية.
يقوم رئي�س الهيئة املحلية ورئي�س جلنة املوازنة بعر�ض م�سودة املوازنة على
اللجنة املالية املنبثقة عن جمل�س الهيئة ملناق�شتها واقرارها بعد �إجراء
التعديالت املنا�سبة عليها.
تقوم اللجنة املالية املنبثقة عن الهيئة املحلية بامل�صادقة واملوافقة الأولية على
املوازنات ،ثم يتم �إر�سال املوازنات �إىل جمل�س الهيئة املحلية للم�صادقة
عليها.
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يف حال �أي تغيري قد يحدث على املوازنة من قبل اللجنة املالية ،يتوجب
�إخبار الأق�سام املعنية به ،من �أجل �أخذه بعني االعتبار وكذلك من �أجل
اال�ستفادة من هذه التعديالت يف امل�ستقبل.
يتم �إر�سال املوازنات امل�صادق عليها من املجل�س املحلي �إىل مديرية احلكم
املحلي يف املحافظة لدرا�ستها ومن ثم للم�صادقة عليها من قبل دائرة
املوزانات يف الوزارة.
تقوم مديرية احلكم املحلي يف املحافظة بدرا�سة املوازنة املقدمة من الهيئة
املحلية ولها �أن تطلب �إدخال تعديالت عليها.
يف حالة طلب مديرية احلكم املحلي باملحافظة ادخال تعديالت ،تقوم جلنة
املوازنة بالهيئة املحلية بدرا�سة التعديالت املطلوبة ،كما انه من املمكن
االجتماع مع جمل�س الهيئة املحلية لالتفاق على التعديالت.
تعر�ض املوازنة املعدلة على جمل�س الهيئة املحلية للم�صادقة عليها �إن كانت
التعديالت التي �أدخلت عليها جوهرية ،ومن ثم تعاد املوازنة املعدلة �إىل
مديرية احلكم املحلي يف املحافظة.
بعد اعتماد املوازنات من قبل مديرية احلكم املحلي يتم �إر�سال املوازنات �إىل
دائرة املوازنات يف الوزارة .
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تقوم دائرة املوازنات يف وزارة احلكم املحلي مبراجعة املوازنات ومناق�شتها
مع مديريتها يف املحافظة ،ومن املمكن �أحيانا مناق�شة املوازنات مع الهيئة
املحلية مبا�شرة.
يف حالة وجود �أي تعديل من قبل دائرة املوازنات ،يتم �إعادة املوازنة
التقديرية �إىل الهيئة املحلية من خالل مديرية احلكم املحلي يف املحافظة
لعمل التعديالت الالزمة ثم �إعادة �إر�سالها �إىل الوزارة.
بعد موافقة وم�صادقة الوزارة على املوازنات املقرتحة ،يتم �إعادتها �إىل الهيئة
املحلية عرب مديرية احلكم املحلي.

�ضرورة تغطية الإيرادات الت�شغيلية للنفقات كحد �أدنى لتفادي وجود
عجز ت�شغيلي.
يف حال وجود عجز يف املوازنة الت�شغيلية ف�إنه يتم تغطيته من فائ�ض
املوازنة الربحية.
املوازنة الربحية  :يتم �إعداد موازنة م�ستقلة لكل نوع من �أنواع اخلدمات
ذات الطبيعة التجارية والتي تعترب مدرة للدخل مثل :م�شروع املياه
 م�شروع الكهرباء  -امل�سلخ البلدي � -سوق اخل�ضار والفواكه � -سوقال�سمك.

�أنواع املوازنات :تق�سم املوازنات �إىل ثالثة �أنواع رئي�سية بح�سب ماهو مطبق
لدى وزارة احلكم املحلي وهي:
املوازنة الت�شغيلية :وت�شمل احل�سابات التقديرية لكافة الن�شاطات
العامة (الرئي�سية) التي ت�ؤديها الهيئة املحلية ،والتي ال تندرج �ضمن
املوازنات الأخرى املذكورة الحقا .ومن ال�ضرورة مراعات ما يلي عند
اعداد املوازنة الت�شغيلية :
�ضرورة �ضبط تقدير الإيرادات :عدم املبالغة والت�ضخيم وكذلك عدم
التحفظ يف تقدير الإيرادات.
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وعند �إعداد املوازنة الربحية يجب �أخذ الأمور التالية بعني الإعتبار:
ي�شرتط يف املوازنة الربحية ب�شكل �أ�سا�سي حتقيق فائ�ض ربحي.
يتم حتديد �أ�سعار املياه والكهرباء ور�سوم الإ�شرتاكات من قبل جمل�س
الهيئة املحلية بنا ًء على درا�سة وتو�صيات اجلهات املخت�صة يف الهيئة
املحلية وبعد الت�شاور مع وزارة احلكم املحلي.
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الأخذ بعني الإعتبار �أن �شبكات املياه والكهرباء حتتاج بعد فرتة �إىل
�صيانة �أو ا�ستبدال وبالتايل �ضرورة ر�صد مبالغ مالية كمخ�ص�صات
لهذه الأغرا�ض.
ميكن �أن ي�ستخدم الوفر (الفائ�ض) يف املوازنة الربحية لتغطية العجز
يف املوازنة الت�شغيلية �إن وجد ،كما ميكن �أن ت�ستخدم ن�سبة منه
كمخ�ص�ص تطوير وتنمية يف موازنة الهيئة املحلية الإمنائية وح�سب
الأولويات.
املوازنة الر�أ�سمالية (الإمنائية) :يتم �إعداد موازنة تقديرية م�ستقلة لكل
م�شروع ر�أ�سمايل تنوي الهيئة املحلية تنفيذه خالل �سنة املوازنة على النموذج
التايل (التفا�صيل توجد على املوقع الألكرتوين للوزارة):
طبيعة الن�شاط /جمموع جمموع م�ساهمة
ا�سم
رقم
الإيرادات النفقات البلدية يف
امل�شروع امل�شروع املوازنة
التقديرية التقديرية امل�شروع

عند �إعداد املوازنة الر�أ�سمالية ،يجب �أخذ الأمور التالية بعني الإعتبار:
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فح�ص م�صادر التمويل املتاحة:
• داخلية ( الهيئة املحلية)
• حملية مانحة
• خارجية مانحة
�إدراج جميع م�صادر التمويل يف املوازنة الر�أ�سمالية.
حتديد الأولويات للم�شاريع والربامج املراد تنفيذها .
امل�شرتيات والعطاءات
يتم ت�شكيل جلنة عطاءات داخلية للإ�شراف واملوافقة على عملية ال�شراء
مع مراعاة النوع والكمية وال�سعر .قبل القيام بعملية ال�شراء وتكون مهمة
جلنة امل�شرتيات والعطاءات هذه درا�سة واختيار الأن�سب من العرو�ض املقدمة
والتو�صية ملجل�س الهيئة املحلية بقرارها.
ت�ضم جلنة العطاءات الداخلية:

• م�س�ؤول ق�سم امل�شرتيات.
• املدير املايل �أو من ينوب عنه.
• رئي�س الق�سم املعني.
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• ممثل من ق�سم التدقيق الداخلي �أو املجل�س البلدي.
• من املمكن �أن ت�ضم جلنة العطاءات �أع�ضاء �آخرين من اخلرباء يف حال
ال�ضرورة ( مثل مهند�س ،خبري كمبيوتر ........الخ) لتقييم اختيار
العرو�ض واملوردين.
• قد يختلف عدد اع�ضاء جلنة العطاءات من هيئة لأخرى وذلك ب�سبب
حجم و ن�شاط الهيئة املحلية ،وكذلك توفر العدد الكاف من املوظفني.
تقوم دائرة امل�شرتيات باحل�صول على عرو�ض �أ�سعار �أو طرح العطاءات وفقا
للقيمة املتوقعة للم�شرتيات وميثل اجلدول �أدناه �آلية ا�ستدراج اال�سعار:
قيمة امل�شرتيات

طريقة ال�شراء

حتى � 1,000شيقل

طريقة الطواف والتفاو�ض مع البائعني.

من � 1,000شيقل ا�ستدراج ما ال يقل عن  3عرو�ض مكتوبة من
حتى � 10,000شيقل موردين معروفني باجلودة والإتقان و اعتدال
�أو مايعادلها
الأ�سعار.
�أكرث من  10,000ي�ستلزم طرح عطاء
�شيقل �أو مايعادلها
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العطاءات
تكون العطاءات للم�شرتيات التي تزيد قيمتها عن � 10,000شيقل �أو ما
يعادلها.
ال�سيا�سات املالية للعطاءات
 .1يجب املحافظة على م�ستوى عال من الأخالق املهنية يف كافة �إجراءات
طرحو تقييم وتر�سية العطاءات.
 .2يحظر م�شاركة �أي �شخ�ص يف جلنة العطاءات يف حالة وجود م�صالح له
 .3عند جتهيز �أوراق العطاء ،يراعى �أن تكون �أوراق العطاء مرتبة ووا�ضحة و
مرقمة و �أن تكون الطباعة جيدة و مقروءة و �أن تخلو ال�صيغ من الأخطاء
اللغوية و من ازدواجية املعاين و الدالالت.
 .4عند جتهيز مغلفات العطاء ،يجب �إبالغ ق�سم املحا�سبة بعدد الن�سخ املجهزة
و ذلك لغر�ض الرقابة على بيع ن�سخ العطاء و الت�أكد من �أن عدد الن�سخ
املباعة و عدد الن�سخ املتبقية ي�ساوي عدد الن�سخ التي مت حت�ضريها.
� .5أوراق العطاء يجب �أن تكون خمتومة و ذلك لتجنب امل�شاركة غري القانونية
و �أية �أوراق غري خمتومة� .أو ن�سخ من �أوراق خمتومة تعترب الغية و غري
قانونية.
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 .6تعامل �أثمان بيع ن�سخ العطاءات ك�إيرادات عطاءات و يجب �أن تباع
الن�سخ مقابل و�صل قب�ض ر�سمي.
 .7الإعالن يف ال�صحف عن طرح العطاء يكون ح�سب احلاجة و بقرار من
جلنة العطاءات و يكون كما يلي:
�أ� .إذا قامت البلدية بدفع تكاليف الإعالن ب�شكل م�سبق (قبل تر�سية
العطاء) فيتم ت�سجيل املبلغ كم�صاريف م�سرتدة (موجودات) ويتم
�إغالق املبلغ عند قب�ض ر�سوم الإعالن من ال�شركة الفائزة.
ب� .أما �إذا مت االتفاق مع ال�صحف على دفع الر�سوم الحقا عند تر�سية
العطاء ،فعندها ال يتم عمل �أي قيد حما�سبي يف �سجالت البلدية.
ج� .إذا ح�صلت البلدية على خ�صم من ال�صحيفة على ر�سوم الإعالن
املقررة وتقا�ضت كامل املبلغ من ال�شركة الفائزة ،فيتم ت�سجيل الفرق
ك�إيرادات.
 .8يطلب من ال�شركات امل�شاركة يف العطاء دفع ثمن ن�سخة العطاء بالعملة
املقررة وذلك لتاليف الفروقات الناجمة عن تغري �أ�سعار �صرف العمالت.
 .9يتم احل�صول على الكفاالت املنا�سبة من ال�شركات املتقدمة.
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�إجراءات ال�شراء:
• يتم الإعالن عن الرغبه يف توريد مواد �أو متديد الأعمال يف ال�صحف
اليومية الأو�سع �إنت�شاراً.
• يكون الإعالن ملدة يومني متتاليني باللغة العربية ،ب�شكل عام �إال
اال�ستثناءات التي ن�ص عليها النظام .
• يخ�ص�ص يف كل هيئة �صندوق منا�سب للعطاءات له مفتاحان احدهما
رئي�س الهيئة املحلية .
• يقوم املجل�س ب�إ�صدار قرار بت�شكيل جلنة خا�صة لفتح مظاريف العطاءات
من موظفي الهيئة املحلية .
• يعترب جمل�س الهيئة بالإ�ضافة اىل حما�سب الهيئة هم اللجنة املخوله بالبت
يف العطاءات على �إختالف انواعها .
• يجب على رئي�س الهيئة املحلية �أن يبلغ الوزارة ب�إ�شعار خطي بالنتيجة التي
تو�صلت اليها اللجنة خالل �أربع وع�شرين �ساعة على �صدور قرار اللجنة .
�إذا كانت املقاوله املطروحة بطريقة الظرف املختوم ،ال تقبل العرو�ض الربيدية
والهاتفية.
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الدليل االر�شادي الفني
التخطيط الهيكلي:

�أهداف �إعداد املخطط الهيكلي:

مفاهيم �أ�سا�سية يف التخطيط الهيكلي
املخطط الهيكلي :خطة لتحقيق �أهداف املجتمع يف ميدان وظيفي معني

الهدف العام:

ملنطقة جغرافية ما ،يف مدى زمني حمدد.

املخططات الهيكلية التف�صيلية  :كافة امل�شاريع الواقعة خارج مناطق
التنظيم ،ولكن يف مناطق ال يوجد بها خمططات هيكلية م�صدقة ،والتي يتم
�إعدادها لغايات م�شروع تنموي حمدد وت�ستكمل �إجرءاتها وفق املن�صو�ص
عليه يف القانون للمخططات الهيكلية .
املخططات الهيكلية التعديلية :هي امل�شاريع الواقعة داخل حدود املخططات
الهيكلية امل�صدقة للمدن والقرى التي حتدث تعديالت على ا�ستعماالته.
املخططات التف�صيلية :هي امل�شاريع الواقعة داخل حدود املخططات الهيكلية
امل�صدقة للمدن والقرى وال حتدث تعديالت على �إ�ستعمالها ولكن نت�ضمن
�إ�ضافات وتف�صيالت عليها ،وت�ستكمل �إجراءاتها وفق املن�صو�ص عليه يف
القانون للمخططات التف�صيلية.
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امل�ساهمة بعملية تنمية عمرانية م�ستدامة يف التجمعات امل�ستهدفة ،من خالل
الإعداد اجليد والفني للمخططات الهيكلية التي تلبي االحتياجات التنموية.
الأهداف الفرعية

درا�سة وحتليل الو�ضع القائم للتجمع على ال�صعيد اجلغرايف والدميوغرايف
واالقت�صادي واالجتماعي والعمراين واخلدماتي والبيئي.
بناء وتوفري قاعدة معلومات حمو�سبة يف كافة املجاالت ال�ستخدامها يف
التخطيط املحلي وو�ضع خطط تنموية وم�شاريع تطويرية.
توجيه وتنظيم التطور العمراين امل�ستقبلي للتجمع يف �إطار العالقة
الإقليمية املتبادلة مع التجمعات ال�سكانية املحيطة.
تنظيم وتن�سيق العالقة بني اال�ستعماالت املختلفة للأر�ض من خالل
توزيعها ب�شكل فاعل ومتوازن يحقق �أعلى كفاءة ممكنة.
امل�ساهمة يف بناء وتطوير قدرات كوادر الهيئة املحلية يف جمال التخطيط
الفيزيائي.
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الدليل االر�شادي الفني
حتديد ا�سرتاتيجيات التنمية العمرانية وارتباطها بجوانب التخطيط
الأخرى مبا ي�ساهم يف حتديد الأولويات للربامج وامل�شاريع التنموية
واال�ستثمارية امل�ستقبلية يف املنطقة.

ويعلق يف البلدية ومديرية احلكم املحلي يف املحافظة ،حيث يقوم
املواطنني باالعرتا�ض.

تعزيز وتدعيم امل�شاركة اجلماهريية يف العملية التخطيطية.

بانتهاء الفرتة القانونية لالعرتا�ضات يتم درا�ستها من قبل الق�سم
الهند�سي يف البلدية واللجنة املحلية ورفع التو�صيات للجنة الإقليمية
التي تقوم بدورها بدرا�سة االعرتا�ضات ورفع تن�سيها �إىل جمل�س
التنظيم الأعلى لأخذ القرارات اخلا�صة باملخطط.

دورة املخطط الهيكلي
تقوم الهيئة املحلية بالطلب من مديرية احلكم املحلي يف املحافظة لعمل
خمطط هيكلي ،او حتديث للمخطط احلايل ،ويتم �إعداد املخطط بناء
على عطاء يطرح من قبل الهيئة املحلية ،او من قبل الوزارة وح�سب
ال�شروط واملرجعيات املتعارف عليها يف وزارة احلكم املحلي.
�إجراءات امل�صادقة على املخطط الهيكلي
بعد امل�صادقة على املخطط الهيكلي من قبل الوزارات املعنية (الآثار
واملوا�صالت) وم�صادقة املجل�س املحلي ،يتم رفع املخطط الهيكلي
اىل اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء يف املديرية لإيداع امل�شروع
لالعرتا�ضات ملدة �ستني يوما ،يعر�ض املخطط خاللها على اجلمهور
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بعد �إجراء التعديالت على املخطط بناء على قرار جمل�س التنظيم
الأعلى يرفع املخطط �إىل جمل�س التنظيم الأعلى لأخذ قرار التنفيذ.
منهجية �إعداد املخططات الهيكلية
ترتكز خطة ومنهجية �إعداد املخططات الهيكلية على �إيجاد خمططات
هيكلية قادرة على حتقيق �أهداف عامة ومرحلية تلبي االحتياجات
واال�سرتاتيجيات التنموية املن�شودة يف التجمعات.
تتم درا�سة وحتليل املعطيات وامل�ؤثرات الإيجابية وال�سلبية اخلا�صة بكل
جتمع من منظور حملي و�إقليمي ،ويف �إطار يقوم على �أ�سا�س التن�سيق
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الدليل االر�شادي الفني
والتعاون امل�شرتك بني كافة الأطراف املعنية بعملية �إعداد املخطط
الهيكلي « الهيئة املحلية ،وزارة احلكم املحلي ،وكافة اجلهات ذات
العالقة من ممثلي امل�ؤ�س�سات العامة واملجتمع املدين».
املراحل الأ�سا�سية لإعداد املخططات الهيكلية
املرحلة الأوىل:

الإعداد والتح�ضري

املرحلة الثانية:

بناء قاعدة معلومات وبيانات و�إعداد الدرا�سات
وامل�سوح الالزمة.

املرحلة اخلام�سة:

حتليل وتقييم املعلومات والدرا�سات وامل�سوح.
و�ضع اال�سرتاتيجيات وبدائل التخطيط واختيار
البديل املالئم.
ت�صميم املخطط و�إعداد التقارير النهائية
والأحكام اخلا�صة باملخطط.

املرحلة ال�ساد�سة:

االعتماد وامل�صادقة على املخطط.

املرحلة الثالثة:
املرحلة الرابعة:

46

اجراءات الرتخي�ص
اللجنة املحلية للتنظيم والبناء هي �سلطة التنظيم على امل�ستوى املحلي
ومتار�س �صالحياتها �ضمن حدود منطقة التنظيم املحلية �أو حدود
املخطط الهيكلي .
وتعترب اللجنة املحلية للتنظيم والبناء ال�سلطة التي تكون على عالقة
مبا�شرة باملواطنني  ،ولذلك ت�شكل اللجنة من رئي�س الهيئة املحلية
و�أع�ضائها.
واجبات اللجنة املحلية للتنظيم والبناء ما يلي :
حت�ضري خمططات التنظيم الهيكلية والتف�صيلية ولها �أن تطلب امل�ساعدة
الفنية لذلك من دائرة التنظيم يف الوزارة .
الت�صديق على خمططات التق�سيم ح�سب خمططات التنظيم املقررة .
�إ�صدار رخ�ص الإعمار والأبنية وفقا للقانون .
مراقبة �أعمال الإعمار والإن�شاءات �ضمن منطقتها والت�أكد من مطابقتها
لل�شروط املرخ�صة و�أحكام هذا القانون .
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الدليل االر�شادي الفني
تنظيم �إن�شاء الأبنية وهدمها وتو�سيع الطرق �أو تن�سيقها و�سائر الأمور
املن�صو�ص عليها يف قانون التنظيم .
عر�ض �إعالن �إيداع املخطط الهيكلي للإعرتا�ضات ملدة �شهرين من
تاريخ ن�شر �إعالن �إيداعه يف اجلريدة الر�سمية يف مكتب جلنة تنظيم
املدن املحلية ويبلغ �إعالن الإيداع حيثما �أمكن �إىل �أ�صحاب الأرا�ضي
امل�شمولة بامل�شروع .
�إ�ستقبال الإعرتا�ضات �أو االقرتاحات املقدمة على م�شروع املخطط
الهيكلي بعد �إيداعه لالعرتا�ضات والنظر يف كل اعرتا�ض على حده
ورفع التو�صيات على الإعرتا�ضات املقدمة �إليها �إىل جلنة التنظيم
الإقليمية .
رفع تو�صية للجنة الإقليمية من �أجل �إعادة النظر يف �أي خمطط �إعمار
هيكلي مقرر لإجراء التعديالت �أو الإ�ضافات الالزمة �إن وجدت مره
واحدة على الأقل كل ع�شر �سنوات .
يجوز للجنة تنظيم املدن املحلية تعديل خمططات التق�سيم �أو �إيقافها
بعد �إر�سال �إ�شعار �إىل مالك الأر�ض وبعد �أن تكون قد نظرت يف �أي
�إعرتا�ض يقدمه �إليها املالك .
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يجوز للجنة املحلية من حني لآخر �أن تتخذ قرار مبوافقة اللجنة الإقليمية
ب�إعادة تخطيط �أية منطقة مل يجر تخطيطها وفقاً لأي خمطط تنظيمي
مقرر ينطبق عليها �أو ب�إعادة تخطيط �أية منطقة كانت يف الأ�صل قد
خططت وفقا ملخطط تنظيم مقرر� ،إال �أنه مل يعد تخطيطها وفقا لأي
تعديل �أدخل على منطقة الإعمار املذكوره �أو وفقا لأي خمطط تنظيم
ا�ستعي�ض به عنه.
يجوز للجنة املحلية من حني لآخر – بعد و�ضع �أي خمطط من
خمططات التنظيم مو�ضع التنفيذ ويرتتب عليه فيما �إذا طلبت منها
جلنة التنظيم الإقليمية ذلك – ان ت ُعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة يف
املنطقة التي يتناولها املخطط املذكور �إ�ستعما ًال خمالفا �أو التي تعترب من
الأبنية املخالفة ب�سبب تنفيذ املخطط .
و�أن تقرر مبوافقة اللجنة الإقليمية احلد الأعلى للمدة التي يجوز فيها
بقاء ا�ستعمال تلك الأبنية ك�أبنية خمالفة �أو بقائها ك�أبنية خمالفة ح�سب
مقت�ضى احلال على �أن ال يتجاوز هذه املدة ع�شر �سنوات .
يجوز لرئي�س اللجنة املحلية �أو لأي ثالثة �أع�ضاء من �أع�ضائها ال يوفق �أو
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ال يوافقوا على �أي قرار تتخذه اللجنه املحلية ب�ش�أن طلب قدم للح�صول
على رخ�صة �أن يطلب �أو يطلبوا �إىل اللجنة املحلية املذكورة �إحالة ذلك
الطلب �إىل اللجنة الإقليمية ويكون قرارها قطعيا وغري قابل لأية طريق
من طرق الطعن .
للجنة املحلية احلق يف اال�ستمالك ونزع ملكية �أي �أر�ض لغايات النفع
العام وح�سب �أحكام قانون اال�ستمالك ال�ساري املفعول .
بلإ�ستناد �إىل نظام �أحكام الأبنية والتنظيم الفل�سطيني للهيئات املحلية
(على امل�ستوى الوطني ) .

رفع تو�صية بطلبات ترخي�ص امل�شاريع الكربى ذات البعد الإ�سرتاتيجي
الوطني �إىل جمل�س التنظيم الأعلى لغايات احل�صول على املوافقة
الأولية .
على اللجنة املحلية �إ�صدار قرارها فيما يتعلق بالرتخي�ص خالل مدة
( )30يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب.
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للجنة املحلية �أن:

تعفي الأبنية التي تقام لغايات دينية �أو خريية كلياً �أو جزئياً من الر�سوم
املقرره وفقاً لقانون الأبنية.
جتدد تراخي�ص الأبنية املقرتحة املمنوحة .
ت�شرف على املعدات امل�ستعمله يف �أعمال الإعمار والت�صنيع والرتميم
وفر�ض ال�شروط التي ت�ضمن الراحة وال�سالمة العامة للمواطنني .
تتابع تنظيف الواجهات اخلارجية للبناء .
حتدد طرازاً معمارياً خا�صاً يف مناطق معينه .
ترخ�ص �أبنية فرعية يف جميع املناطق ال�سكنية ووفق ال�شروط الواردة
يف النظام .
ترف�ض �إن�شاء �أية �أبنية يف املناطق القريبة من �أي مطار و�ضمن النطاق
الذي حتدده املخططات التنظيمية �أو �أن ت�سمح ب�إن�شاء تلك الأبنية يف
املناطق املذكورة بال�شروط التي تراها منا�سبة وبعد احل�صول على موافقة
اجلهات املخت�صة.
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ت�ضع �شروط منح رخ�ص مهن �ضمن �أبنية ال�سكن لأغرا�ض توفري
اخلدمات اليومية املحلية .
ترخ�ص التجاوزات يف الأبنية القائمة .
متنح املوافقة الأولية على ترخي�ص �أبنية عالية .
ترخ�ص امل�صاعد �سنوياً .
ت�ضع املوا�صفات املنا�سبة للحفرة ال�صماء .

�إدارة امل�شاريع
تعريف امل�شروع:
هو جمموعة الأن�شطة التي تنفذ ب�شكل مت�سل�سل �أو متوازي �أو كليهما
معا بهدف �إجناز وحتقيق هدف معني.
�أنواع امل�شاريع بالهيئات املحلية:
م�شاريع بنى حتتية�( :شبكات مياه – �صرف �صحي – �شق وتعبيد
طرق – جدران �إ�ستنادية �...إلخ)
م�شاريع تطويرية :كتنفيذ م�شروع تطوير خطة �إ�سرتاتيجية تنموية –
م�شروع حو�سبة البلدية – م�شروع ت�سجيل وتقييم املوجودات الثابتة
– م�شروع تدريب موظفني �...إلخ)
م�شاريع ا�ستثمارية :كبناء جممع كراجات وغري ذلك.
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م�س�ؤولية الهيئات املحلية يف تنفيذ امل�شاريع
من املمكن �أن تقوم الهيئة املحلية بت�صميم وتنفيذ م�شروع ب�شكل
كامل بكوادرها و�آالياتها.
من املمكن �أن تقوم الهيئة املحلية بت�صميم م�شروع والإ�شراف على
تنفيذه من قبل جهة خارجية ( مقاول)
ميكن ان يتم الت�صميم والإ�شراف والتنفيذ من قبل جهة خارجية توكل
لها الهيئة املحلية تلك املهمة وتقوم الهيئة املحلية بت�ستلم امل�شروع
بالكامل عند االنتهاء من تنفيذه.
دورة حياة امل�شروع
مير �أي م�شروع يف �أربعة مراحل رئي�سية هي:
املرحلة الأوىل :مرحلة البدء بامل�شروع ()Initiation Phase
املرحلة الثانية :مرحلة التخطيط للم�شروع ()Planning Phase
املرحلة الثالثة :مرحلة تنفيذ امل�شروع ()execution Phase
املرحلة الرابعة :مرحلة �إغالق امل�شروع ()Closure Phase
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التخطيط التنموي الإ�سرتاتيجي
التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي هو منهج علمي ُي�ستخدم لبلورة
الأولويات والأهداف التنموية للتجمعات ال�سكانية وحتديد الربامج
وامل�شاريع القادرة على حتقيق هذه الأهداف خالل فرتة زمنية معينة
مبا يتما�شى مع تطلعات ال�سكان والأخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة
واملعوقات املحتملة.
مفهوم التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي بامل�شاركة
تتوىل الهيئة املحلية يف جتمع �سكاين ما قيادة عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي التنموي مب�شاركة ممثلي املجتمع املحلي وتكون الهيئة
املحلية هي اجلهة امل�س�ؤولة عن حت�ضري وتنفيذ ومتابعة وتقييم اخلطة
التنموية ،وذلك يف �إطار املنهجية املتبعة يف دليل التخطيط التنموي
اال�سرتاتيجي املعتمد من قبل وزارة احلكم املحلي.
يعتمد جناح عملية التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي يف جتمع ما ب�شكل
�أ�سا�سي على دعم املجل�س البلدي (على وجه اخل�صو�ص) والإدارة
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الت�شغيلية يف الهيئة املحلية لعملية التخطيط وااللتزام بتنفيذ ومتابعة
خمرجاتها ،كما �أنه يعتمد ب�شكل كبري على مدى ت�أييد ودعم ممثلي
املجتمع املحلي لها وملخرجاتها
ال بد من م�شاركة ممثلي املجتمع املحلي يف عمليات التخطيط ومتابعة
التقييم ،وهذه امل�شاركة مهمة لإعطاء اخلطة �صفة ال�شرعية امل�ستمدة من
كونها خطة متفق عليها من قبل الهيئة املحلية وممثلي خمتلف قطاعات
املجتمع.
دليل التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي
ُي�ستخدم هذا الدليل لتح�ضري وتنفيذ ومتابعة وتقييم اخلطط
الإ�سرتاتيجية التنموية للتجمعات ال�سكانية يف الوطن؛ حيث يبني
خطوة بخطوة كافة الن�شاطات الالزمة لتح�ضري وتنفيذ ومتابعة وتقييم
اخلطط الإ�سرتاتيجية التنموية.

تت�شكل منهجية حت�ضري وتنفيذ ومتابعة وتقييم اخلطط الإ�سرتاتيجية التنموية من
خم�س مراحل هي:

املرحلة الأوىل:
املرحلة الثانية:
املرحلة الثالثة:
املرحلة الرابعة:
املرحلة اخلام�سة:

�أين نحن الآن؟  -مرحلة التنظيم والتحليل.
�إىل �أين نريد �أن نتجه؟  -مرحلة حتديد الر�ؤية
والأهداف التنموية.
كيف ن�صل؟  -و�ضع خطط التنفيذ واملتابعة.
ما يو�صلنا؟  -مرحلة تنفيذ الربامج وامل�شاريع.
هل و�صلنا؟  -مرحلة املتابعة والتقييم والتحديث.

الدليل هو �إطار عمل توجيهي ي�ضمن امل�شاركة املجتمعية وي�شجع على
الإبداع ويحافظ يف نف�س الوقت على وحدة منهجية حت�ضري وتنفيذ
اخلطط الإ�سرتاتيجية التنموية للتجمعات ال�سكانية مع الأخذ بعني
االعتبار خ�صو�صية كل منها.
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مواد مرجعية
القوانني
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