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 قائمة المحتويات
 

 

 فحةرقم الص   الموضوع

  ّليلمةّالدّ مقد. 
 ّليلالدّ أهداف. 
 ليلّالدّ ّلّعملمجا. 
  ّليل؟لمنّهذاّالد 
  ّةةّفيّإعدادّوإدارةّالخطّ رسمّتوضيحيّإلطارّالمشاركةّالمجتمعي.ّ

 .نمويةّللمحافظةالتّ 
  ّاتّقّاألدوارّوالمسؤوليّ خارطةّتدف.ّ

 

 .ةللمحافظات واألولوي   إعداد وإقرار دليل االحتياجات: ىاألول مرحلةال

 نطاقّالعمل. 
 العملّإجراءات. 
 المخرجات. 
 ألدواتا. 
 إرشاداتّللمستخدم.ّ

 

ة ة التنموي  إعداد وإقرار الخط  األولويات من المشاريع و تصنيف: المرحلة الثانية
 . المحافظةوالزلف التقديرية و تضمينها في موازنة  ,

 ّالعملنطاق. 
 ّالعملإجراءات.ّ 
 المخرجات.ّ 
 دواتاأل. 
 إرشاداتّللمستخدم.ّ

 

 ة فيلمقر  ة على المشاريع اقابة المجتمعي  والر   متابعة سير العملّ: ةالثالث مرحلةال
                                              . ة للمحافظةة التنموي  الخط                 
 .نطاقّالعمل 
 اجراءاتّالعمل.ّ 
 المخرجات.ّ 
 األدوات. 
 إرشاداتّللمستخدم.ّ

 

في تطبيق ة للمجالس المشارزة ات القانوني  لحي  : مصفوفة الص   ملحق
 .مرززيةالل  
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 مة: مقد  
ّ

ّملكيّ  ّورعاية ّاألردنيّ ّساميةّةبتوجيهات ّالمملكة ّحكومة ّالهاشميّ انتهجت ةّة
املّتضمنّلإلصالحّالشّ ّةّبرنامجاًّوطنيا ًّشريعيّ لطةّالتّ ةّمعّالسّ ستوريّ وبالشراكةّالدّ 
بتعزيزّمنظومةّعنىّساتّتّ وإيجادّمؤسّ ة،ّستوريّ ةّوالدّ شريعيّ راتّالتّ طوّ حزمةّمنّالتّ 

سةّسّ حاورّهذاّالبرنامج:ّمحورّتعزيزّومؤاإلصالحّالوطني،ّوقدّكانّمنّضمنّم
ّالمجتمعيّ  ّاتّ المشاركة ّفي ّالذيّأضفىّإلىّإخة ّاألمر ّالقرار؛ ّواسعّاذ ّتعديل جراء
ةّفيّوصدورهّبصورةّتمنحّمشاركةّواسعةّللمجتمعاتّالمحليّ ّ،اتعلىّقانونّالبلديّ 

ّواتّ  ّقراراتصنع ّّ،خاذ ّالبلديمن ّالعمل ّتنمية ّالتّ ّ،شأنها ّفي ّدوره نميةّوتعظيم
ّاملة.ّةّالشّ المحليّ 

ّ
ّالقانون،ّصدرّقانونّجديدّباسمّقانونّالال ّوبالتّ  مركزيةّلسنةّوازيّمعّصدورّهذا

خاذّالقرارّةّعلىّمستوىّالمحافظةّالواحدةّمنّاتّ لتمكينّالمجتمعاتّالمحليّ ّ؛ 2102
مةّلكافةّفئاتّالمجتمعّمنّخاللّتعزيزّةّومنظّ ةّومشاركةّواسعنمويّباستقالليّ التّ 

ّالتّ  ّالمحليّ إدارة ّتقرّ ّ،ةنمية ّمنتخبة ّسلطة ّالخططّوجعلها ّجميع ّعلى ّوتشرف ر
ّالتّ  ّتخصّالمحافظةوالممارساتّوالقرارات ّالتي ّالتّ ّ؛نموية ّلمبادئ خطيطّترسيخا

ّأنّ التّ  ّعلى ّالقائمة ّالقمّ التّ ّنموي ّإلى ّالقاعدة ّمن ّيبدأ ّثمّ خطيط ّ،ّيعودّة وقدّإليها
ّللغايات ّوفقا ّأحكامه ّتنفيذ ّستنظم ّوالتي ّالقانون ّلهذا ّسندا ّأنظمة ّعدة ّصدرت

 ّالمنشودةّمنه
ةّالمشرفةّسميّ اخليةّبوصفهاّالجهةّالرّ نتّشراكةّبينّوزارةّالدّ وفيّسياقّذلك،ّتكوّ 

ةّبالعملّوليةّالمهتمّ وبعضّمنّالمنظماتّالدّ مركزيةّفيّالمحافظاتّعلىّتطبيقّالال ّ
منّأجلّالتعاونّّمركزيةّفيّالمحافظاتودعمّالال ّّ،ةتفعيلّالمشاركةّالمجتمعيّ علىّ

ّالموجّ  ّالمشروعات ّمن ّعدد ّتنفيذ ّالمجتمعيّ ّ؛هةفي ّالمشاركة ّالتّ لتعزيز ّفي نميةّة
ّقدراتّالمؤسّ ّ،ةالمحليّ  ّفيهاساتّالمعنيّ وبناء ّالعاملين ّواألفراد ّمستوىّّ،ة وتعزيز

ّة.ّوكسبّتأييدهّلبرامجّالمشاركةّالمجتمعيّ ّ،الوعيّالمجتمعيّوتحفيزّالمجتمع
ّ

ّإويشكّ  ّدليل ّل ّالخطّ جراءات ّالتّ إعداد ّنمويّ ة ّللمحافظة ّالمشروعاتّّأحدّ؛ة ّهذه
ّ ّالال ّاستجابة ّمركزيةلقانون ّآليّ أدآّوإليجاد؛ ّتنظم ّاإلجرائيّ ة ّالعالقة ّمختلفّة ّبين ة

ّمنّالوصولّإلىّخطّ ّ؛ساتّالعاملةّفيّكلّمحافظةالمؤسّ  ةّشاملةّتنمويّ ّةلتمكينها
ّةّفيها.ّيّاحتياجاتّالمجتمعاتّالمحليّ تلبّ 
ّ
ّ
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ّ

 ليل:أهداف الد  
ّ

  ّّمنهجي ّموجّ ترسيخ ّعمل ّالمجتمعيّ ة ّالمشاركة ّتعزيز ّنحو ّفيّهة ّالواسعة ة
 ةّللمحافظات.ّإعدادّالخططّالتنمويّ 

 اتّالواردةّةّللمسؤوليّ جراءاتّتنفيذيّ تعتمدّعلىّوضعّإّ ،ةةّتطبيقيّ توفيرّأدآ
 .ّليلتنفيذّهذاّالدّ ّبهااتّللجهاتّالمناطّةّوالبلديّ مركزيّ الال ّّنيّ فيّقانو

  ّّاإلةّومشاريعّتلبّ ةّفعليّ ةّمحليّ الوصولّإلىّاحتياجاتّتنموي حتياجاتّيّهذه
 ةّوالكفاءة.ّبدرجةّعاليةّمنّالفاعليّ 

ّ

 يل:الدل   مجال عمل
ّ
ّالدّ مثلّالمخرجّالنّ يتّ  ةّصولّإلىّخطّ ليلّفيّالوهائيّلتطبيقّإجراءاتّوأدواتّهذا

زمةّعلىّمستوىّالمحافظةّالواحدةّحتياجاتّوالمشاريعّالال ّةّشاملةّتعكسّاإلتنمويّ 
لينّمّاألدوارّوالعالقاتّبينّالمؤسساتّوالشركاءّالمتمثّ ةّتنظّ ةّإجرائيّ منّخاللّآليّ 

ّفي:ّ

 
 .ّةيّ المجتمعاتّالمحل ّ .0
 ة.ّيّ المجالسّالمحل ّ .2
 ين.ّالحكامّاإلداريّ  .3
 ات.ّالبلديّ  .4
 ات.ّالمحافظ .2
 ة.نفيذيّ المجالسّالتّ  .6
 مجالسّالمحافظات.ّ .7
ّة.ّستشاريّ جانّاإللجانّالعملّوالل ّ .8

ّ
ّ

 ؟ ) الفئات المستهدفة ( ليللمن هذا الد  
 

ّليلّكلّمن:ّفيّتطبيقّإجراءاتّهذاّالدّ يشاركّ
 .والبلديةّّةوأعضاءّالمجالسّالمحليّ رؤساءّ .0
 ات.نميةّفيّالبلديّ وحداتّالتّ ّوموظفيّرؤساء .2
 واءّوالمحافظة.ينّعلىّمستوىّالل ّداريّ امّاإلالحكّ  .3
وأمانةّسرّمجلسّالمحافظةّّ،ةّفيّالمحافظةنميةّالمحليّ التّ ّاتمديريّ وموظفوّّمدراء .4

 .ّوالمجلسّالتنفيذي
 .ّةّفيّالمحافظاتنفيذيّ التّ ّالمجالسوأعضاءّّرؤساء .2
 رؤساءّوأعضاءّمجالسّالمحافظات. .6
 ة.ّستشاريّ اإلجانّة،ّوالل ّرؤساءّوأعضاءّلجانّالعملّالقطاعيّ  .7
ّمقرروّاجتماعاتّوجلساتّالعمل. .8



 

  
 

 اتوالمسؤولي   األدوارق خارطة تدف  
 

 للمحافظة اتولوي  واأل حتياجاتلة األولى: إعداد وإقرار دليل اإلالمرح

 
ةالمسؤولي         ورالد           

ة جلسات تحديد اإلحتياجات المحلي ة  إعداد خط 

ةإدارة وتنفيذ جلسات تحديد اإلحتياجات المح  لي 

اإلحتياجات المحلي ة وأولويات المشاريع على  مسودة دليلإعداد 
نمية في  مستوى منطقة اختصاص المجلس وإرسالها لوحدة الت 

 البلدية
 

 البلدي بما فيها القطاعارسال دليل االحتياجات لجميع القطاعات 
واستزمال اجراءات اعداد الخطة الى مديرية التنمية المحلية 

  االستراتيجية للبلدية

 
ة  مسودة دليلإعداد  اإلحتياجات المحلي ة وأولوي ات المشاريع المعد 

ة واإلجتماعي ة على مستوى المرزز من ممثلي القطاعات المهني  
 اإلداري

 
اإلحتياجات المحلي ة وأولوي ات المشاريع  مسودة دليليإحالة 

ة الت    نمية المحلي ة في المحافظةلمديري 

د، الدليلمسودة إعداد   وإرساله إلى المحافظ الموح 

نفيذي  ليل على المجلس الت  ة الد   عرض مسود 

بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية   المحل يالمجلس 
  المحلية في البلدية

 + وحدة التنميه المحليه المجلس المحل ي

نمية المحلي ة  المجلس البلدي/وحدة الت 
 

ة   الحازم اإلداري وممث لي القطاعات المهني ة واإلجتماعي 
 

 المحافظ

ة المحلي ة في المحافظة نمي   مديري ة الت 
 

 المحافظ / رئيس المجلس
 

 المجلس التنفيذي
 

+   المجلس المحل ي

  وحدة التنميه المحليه
 بمشارزة المجتمع المحل ي 

ليل مجلس المحافظة  إقرار الد 

ة للدليل إلى مجلس المحافظة  ة الن هائي   إرسال المسود 
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ة  تصنيف األولويات انية:المرحلة الث   من المشاريع وإعداد وإقرار الخط 

ة   المحافظة.والزلف التقديرية و تضمينها في موازنة  التنموي 

 
 ةالمسؤولي         ورالد            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نموي ة للمحافظة ة الت   إعداد الخط 

 

ة للمحافظة  نموي  ة الت   إقرار الخط 

 

 إعداد الزلف التقديرية للخطة التنموية 

ة   نمية المحلي  ة الت  نفيذي + مديري   المجلس الت 
 

 مجلس المحافظة

نمي ة المحلي ة ة الت  نفيذي + مديري   المجلس الت 

خطة التنموية وتضمينها في موازنة إقرار الزلف التقديرية لل
 المحافظة  

 

 مجلس المحافظة
 

تصنيف األولوي ات من المشاريع، وتشزيل الل جان القطاعي ة والل جان 
 اإلستشاري ة 

 

 إعداد بطاقات وصف المشاريع ذات األولوي ة 

 القطاعات مراجعة األولوي ات مع المجالس المحلي ة وممث لي

نفيذي   المجلس الت 

 الل جان

نفيذي + المجالس المحلي ة + ممث لي  المجلس الت 
 القطاعات 
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ة على المشاريع قابة المجتمعي  متابعة سير العمل والر  الثة: المرحلة الث  
ّة للمحافظة نموي  ة الت  ة في الخط  مقر  ال

 
 ةالمسؤولي         ورالد            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

رة  ة متابعة سير العمل في المشاريع المقر  إعداد وتنفيذ خط 
ة للمحافظة نموي  ة الت   ضمن الخط 

ة لمتابعة مراحل اإلنجاز إصدار الت ق وري   ارير الد 
 

 اتخاذ اإلجراءات الت صحيحي ة إلنحرافات األداء

ة  نمي ة المحلي  ة الت  نفيذي + مديري   المجلس الت 
 

نمي ة المحلي ة ة الت  نفيذي + مديري   المجلس الت 

نفيذي  المجلس الت 

لي القطاعات المهني ة واإلجتماعي ة  دعوة إلى اجتماع يضم ممث 
م العمل عليهم  ربع  –والمجالس المحلي ة؛ لعرض مراحل تقد 

 سنوي
ّ

نفيذي + مجلس المحافظة  المجلس الت 
 

نفيذي + مجلس المحافظة + المجالس ّنشر تقارير سير العمل لزاف ة المواطنين المجلس الت 
ام اإلداري ين   المحلي ة + الحز 

 

م سير  استقبال ومراجعة الش زاوى واإلقتراحات حول تقارير تقد 
 العمل

ّ

ام اإلداري ين  المجلس المحل ي + البلدي ة + الحز 
 +المحافظة + مجلس المحافظة 

 

زمة بشأن الش زاوى واإلقتراحات   ات خاذ اإلجراءات الل 
ّ

ة  نفيذي  نمية المحلي ة + المديري ات الت  مديري ة الت 
 المعني ة 

 

نشر اإلجراءات المت خذة بشأن الش زاوى واإلقتراحات لزاف ة 

ّالمواطنين
ام اإلداري ين + المحافظة  المجالس المحلي ة + الحز 

 + مجلس المحافظة  
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 مرحلة األولىال
ّ

 نطاق العمل:
ّّللمحافظةّحتياجاتّإعدادّوإقرارّدليلّاإل

 
 العمل: إجراءات

 

 يعلى المستوى المحل  ات وي  واألولحتياجات إعداد دليل اإلأوالً: 
 

لمركزّاإلداريّعلىّمستوىّاّواءفّالل ّومتصرّ يّيقومّكلّمنّالمجلسّالمحل ّ
ّ ّالمعني ّالمحليّ اإلبرصد ّالملبيّ ّاتولويّ وأّ،ةحتياجات ّمنّالمشاريع ّلها ة

ّةّوفقاًّلماّيلي:جتماعيّ ةّواإلليّالقطاعاتّالمهنيّ وممثّ ّ،يالمجتمعّالمحل ّ
ّ

 مسودة دليل ي في إعداد إجراءات المجلس المحل   (أ)
المشاريع على مستوى  اتولوي  وأحتياجات اإل

 ختصاص:منطقة اإل

ّليقومواّممثلينيّمنّبينّأعضائهّنّالمجلسّالمحل ّعيّ يّ 0ّ-أ

ّوالت ّوحبالتعاون ّمع ّالبلديةّنسيق ّفي ّالمحلية ّالتنمية دة
ّكفريق ّّللعمل ّختفي ّجلسات ّوتنفيذ ّ؛عصفّذهنيطيط

ّاإل ّتحديد ّالتّ بهدف ّالمحليّ نمويّ حتياجات ّلمنطقةّة ة
ّّالية:ي،ّوفقّالخطواتّالتّ جلسّالمحل ّاختصاصّالم

ّ
 

 ّخطّ إ ّجلساتعداد ّتنفيذ ّالذّ ّة ّالعصف ّهني ثالثّوالبالغة

فيّّومشاركةّمشارك21ّّ–06ّبواقعّّ)ّكحدّادنىّّجلسات

 :اليحوّالتّ وعلىّالنّ ّ(0موذجّ)مباستخدامّالنّ ّكلّجلسة(
 

 ّللقيادات ّتخص ص ّاألولى: ّكالّّالجلسة ّمن ّالمحلي ة المجتمعي ة
 الجنسين.

 ّ.ساتّالمجتمعّالمدنيّمنّكالّالجنسين  الجلسةّالث انية:ّتخص صّلممث ليّمؤس 
 (ّّعاماً.31ّّ–02ّالجلسةّالث الثة:ّتخص صّللش بابّمنّالجنسينّمنّالفئةّالعمري ة) 

ّ
ّ
ّ

ّ

 
 

ّ

  يقوم مجلس المحافظة
باالشتراك مع المجالس 

المحلية بوضع معيار لتحديد 
عدد المشارزين في جلسات 

تحديد االحتياجات مقارنة بعدد 
السزان في منطقة اختصاص 

 زل مجلس 

 

  يمزن للمجلس المحلي ان
يستخدم اسلوب االستبيانات 
الورقية اوااللزترونية في 

تحديد االحتياجات واالولويات 
لمجتمع المحلي بديل عن من ا

تحديد االحتياجات باستخدام 
 العصف الذهني في الجلسات . 

 
 

 
 

 

تدعو المجالس المحلية  بأنيوصى 
اعضاء مجلس المحافظة للمشارزة 

 في جلسات تحديد االحتياجات
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 ةالقيادات المجتمعي  لفئة  ةحتياجات المحلي  تحديد اإل ةمعايير اختيار المشارزين في جلس

ّ

 ةصنيفي  الفئات الت   المعايير

ّ

يمثيل الجغرافالت    منطقة )د( منطقة )ج( منطقة )ب( منطقة )أ( 

 إناث %01 ذزور %01 جتماعيوع اإلالن  

 فأزثر سنة 01 ةالفئة العمري  

 ثانوية عامة  دون الثانوية  عليميالمستوى الت  
دبلوم أو  

 بزالوريوس
 ليادراسات ع

فة الص  * 
 ةالمجتمعي  

  وجه
 عشائري

 مختار 

  ناشط
 مجتمعي

  ذوي
احتياجات 

 خاصة

  اللجئين 

 مدير مدرسة 

 مرزز مدير 
  صحي

  مدراء المزاتب
 ةالحزومي  

  شرزات قطاع
 خاص 
 

المؤسسات لي ممث  
 ةالديني  

ّ

ّ
ة، حيث حصري  وليست ة ة هي أمثلة توضيحي  فة المجتمعي  ة: ما ورد ضمن الص  فة المجتمعي  الص  *

 ل المجتمع المستهدف. خرى تمث  ي اختيار فئات أيمزن للمجلس المحل  

ّ

سات لي مؤس  ممث  ة لفئة حتياجات المحلي  تحديد اإل معايير اختيار المشارزين في جلسة
 المجتمع المدني

ّ

 ةصنيفي  الفئات الت   المعايير

ّ

مثيل الجغرافيالت   د(منطقة ) منطقة )ج( منطقة )ب( منطقة )أ(   

 إناث %01 ذزور %01 جتماعيوع اإلالن  

 فأزثر سنة 01 ةالفئة العمري  

 عليميالمستوى الت  
فما / ثانوية

 دون 
 دراسات عليا بزالوريوس دبلوم متوسط

 ةفة المجتمعي  الص  *

 

   لو ممث
سات مؤس  
العمل 

 المجتمعي 
 

  عضو
رابطة 
ة أو عائلي  
 ديوان

   ة عضو جمعي
 ةتعاوني  

 حزبي 

ّ
ّ

ة، حيث وليست حصري  ة ة هي أمثلة توضيحي  فة المجتمعي  ة: ما ورد ضمن الص  فة المجتمعي  الص  *
 ل المجتمع المستهدف. خرى تمث  ي اختيار فئات أيمزن للمجلس المحل  
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 بابة لفئة الش  حتياجات المحلي  تحديد اإل معايير اختيار المشارزين في جلسة

ّ

 صنيفيةالفئات الت   المعايير

ّ

يمثيل الجغرافالت    منطقة )د( منطقة )ج( منطقة )ب( منطقة )أ( 

 إناث %01 ذزور %01 جتماعيوع اإلالن  

 سنة21 -72  سنة 72-70 سنة 71-01 سنة 02-00 الفئة العمرية

 عليميالمستوى الت  
ثانوية فما 
 دون 

 دراسات عليا بزالوريوس دبلوم متوسط

 جامعي  طالب مدرسي طالب حالة العمل
مالك موظف / 

 مشروع صغير
 ل عن العملمتعط  

ّ

 
ّ

 ّقإ ّالمدعوّ وعداد ّائم ّالجلين ّفي ّالمجلسّّ،اتسللمشاركة ّعلى وعرضها
 .ّيّللموافقةالمحل ّ

  ّّتصالّالمتاحةلمشاركينّالمختارينّعبرّوسائلّاإلعوةّلتوجيهّالد. 
 ّستطرحّّتيالةّبتحضيرّاألسئلةّالمحوريّ ّبتنفيذّالجلساتّالفريقّالمكلفيقوم

ري،ّشاورّمعّأعضاءّالمجلسّالمحل ّالتّ وبّ،علىّالمشاركينّخاللّالجلسات ّويحض 

 (.2موذجّ)مالمشاركينّباستخدامّالنّ قائمةّتوثيقّحضور

  ّّالميس ّيفتتح ّر ّبالتّ كل ّبالمشاركينجلسة ّمنّويوضّ ّ،رحيب ّالهدف ّلهم ح
 مايليّ:ّوعالقةّمخرجاتهاّبإعدادّ،الجلسة

ّ.ّأولوياتّالمشاريعّ(ّّدليلّاالحتياجاتّ)ّ-  
ّالخطةّالتنمويةّالسنويةّللمحافظةّ.ّّ-
ّالخطةّاالستراتيجيةّالتنمويةّللبلديةّ.ّّ-
 الخطةّاالستراتيجيةّالتنمويةّللمحافظةّ.ّّ-

 ّ آخرّتوثيقّعضوّولىّتيسيرّمجرياتّالجلسة،ّويتّ أعضاءّالفريقّىّأحدّيتول
 .ّتنفيذّأعمالّالجلسةفيّرّويساعدّالميسّ ّ،هائيةالنّ ّمخرجاتّالمشاركين

  ّّالميس ّبأنّ يذكر ّللمشاركين ّستخصّ ّر ّالجلسة ّاإلبداية حتياجاتّصّلتحديد
 ةّوفقّقطاعاتّاألعمال.ّيّ المحل ّ

  ّّميس ّايقوم ّ"اإلر ّاصطالح ّمفهوم ّبشرح ّالتّ لجلسة نمويّحتياج
 .لتسهيلّفهمّالمشاركينّ؛وعةمثلةّمتنّ ويعرضّأ،ي"المحل ّ

  ّولىّسيقومونّبتأديتهاّمنّخاللّةّأيهمّمهمّ لدّرّللمشاركينّبأنّ حّالميسّ يوض
ّوهي ّصغيرة ّعمل ّاإلمجموعات ّتحديد "ّ ّالمحل ّ: ّضمنّيّ حتياجات ّللمنطقة ة

 القطاعاتّالمختلفةّ"ّ
 ّّاستخدامها ّالعملّواالدواتّالتيّسيتم ّوّمنهجية ّبتوضيحّألية ّالميسر يقوم

 الجلسةّ.ّخاللّ
 



 

00 
 

  ّمجموعات4ّّعملّبعددّرّالجلسةّبتقسيمّالمشاركينّإلىّمجموعاتّيقومّميس

 ةّالتالية:ّنمويّ وفقاًّللقطاعاتّالتّ أشخاصّلكلّمجموعة2ّّّ–4ّبواقعّ
ّخاصّ  - ّعمل ّالصّ مجموعة ّالقطاع ّاحتياجات ّبتحديد ّحية

 .جتماعيقافيّواإلوالثّ والبيئيّ
ّخاصّ  - ّعمل ّالتّ مجموعة ّقطاع ّاحتياجات ّبتحديد ّالعامّة عليم

 .نيّوالمهنيقعليمّالتّ دريبّوالتّ والتّ ّعليمّالعاليوالتّ 
 مجموعةّعملّخاصةّبتحديدّاحتياجاتّالقطاعّالبلديّ.ّ -
ّخاصّ  - ّعمل ّاألشغالّمجموعة ّقطاع ّاحتياجات ّبتحديد ة

 .ّةّحتيّ التّ ّىالبناإلسكانّوو
ّنمية)التّ ّنمويةالقطاعاتّالتّ حتياجاتّةّبتحديدّامجموعةّخاصّ  -

ّالتّ الزّ  ّياحيّ نميةّالسّ راعية، االتّتصقل،ّاإلالنّ ّالمياه،ّاقة،الطّ ة،
ّة،راعيّ ة،ّوالزّ ناعيّ ستثماراتّالصّ ،ّواإلوتكنولوجياّالمعلومات

 .ة(والخدميّ ّة،جاريّ والتّ 
 

 ًّّمقررا ّوشخصاً ّقائدا ّشخصاً ّمجموعة ّكل ّاعضاء ّبين ّمن ّالميسر يعين
 عارضاًّوأ
  ّّالميس ّيحدد ّمدة ّالمجموعات ّفي ّللمشاركين ّالمهمّ 42ّر ّإلنهاء ةّدقيقة

ّمخرّ،المطلوبة ّتدوين ّمنهم ّخاصّ ويطلب ّورقة ّعلى لعرضهاّّتمهيداًّّ؛ةجاتهم
 ةّللمشاركين.ومناقشتهاّأمامّالمجموعةّالكليّ 

  ّرّمنّالعارضّفيّكلّمجموعةّأنّيقومّبعرضّمخرجاتّعملّيطلبّالميس
ةّويطلبّمنّالمشاركينّمناقشتهاّمعّالمجموعةّالمعنيّ ّ،المجموعةّأمامّالمشاركين

ّواقعيّ للتّ  ّدرجة ّمن ّاإلأكد ّهذه ّويحتياجاتة ّالمجموعاتّكرّ ، ّمع ّالخطوة ّهذه ر
 .ّةالمتبقيّ 

  ّّالميس ّلمدّ يشكر ّالستراحة ّويدعوهم ّأدائهم ّحسن ّعلى ّالمشاركين ّر 02ّة

 دقيقة.ّ
  ّّالمشاركينّإلىّالجلسةّيوض ،ّةّثانيةلديهمّمهمّ ّرّلهمّبأنّ حّالميسّ عندّعودة

يدهاّتيّجرىّتحدحتياجاتّاللتلبيةّاإلّتّوالمشاريعّالمناسبةدخالاقتراحّالتّ وهي؛ّ
علىّكلّمجموعةّأنّتضعّمقترحّمشروعّيسهمّفيّّمبيناًّلهمّأنّ ، فيّبدايةّالجلسة

ّالقطاع ّاحتياجّضمن ّكل ّإلىّتدوينّلوصفّالمشروعبّ،تلبية ّالّّاإلضافة بحجم

ةّمنّولويّ ترتيبّالمشاريعّالمقترحةّحسبّاألّكماّويطلبّمنهمّكلمة.21ّيزيدّعنّ

 المجموعة.وجهةّنظرّ
  ّّالميس ّمجيطلب ّمن ّالنّ ر ّالوزن ّتقدير ّالعمل ّموعات ّلألولويّ سبي لكلّة

رةّالمقدّ وزانّاّحسبّاألبّالمشاريعّالمقترحةّتنازليّ يترتّمنّثمّ وّ،مشروعّمقترح
 ّالية:التّ باتباعّالخطواتّ

ّاإلّوتعنيّ:التأثيرّنسبةتقديرّ - ّتأثيرّالمشروعّفيّتلبية حتياجّدرجة
غطيةّمخرجاتّالمشروعّضاّبدرجةّتيرّعنهاّأويعبّ ّ،قّبهنمويّالمتعل ّالتّ 
ّالتّ ّحتياجلإل ّالتّ ويحدّ ّالمعني،نموي ّد ّبنسبة ّالمستوياتّّةمئويّ قدير ضمن
 الية:ّالتّ 
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ّر جدامؤث   .0 ّاإل: ّتلبية ّإلى ّالمشروع ّالتّ يستجيب نمويّحتياج
ّمئويّ ويعبّ ّ،جداّكبيربمستوىّ ّبنسبة ّتتراورّعنه حّماّة

 .(%011ّ–81ّبينّ)
ّاإلمؤث ر .2 ّتلبية ّإلى ّالمشروع ّيستجيب ّبنسبةّ: ّالت نموي حتياج

ّ(.%79ّ–61ّمئوي ةّتتراوحّماّبينّ)

ط .3 أثيراّمتوس  :ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلحتياجّالت نمويّلت 

ّ(.%29ّ–41ّبنسبةّمئوي ةّتتراوحّماّبينّ)

أثيرّقليل .4 ّالت نمويّالت  ّاإلحتياج ّتلبية ّإلى ّالمشروع ّيستجيب :

ّفأقل(.ّ%39بنسبةّمئوي ةّتبلغّ)

ّ
 ّ

 
- ّ ّإّ:رورةالض  ّنسبةتقدير ّفي ّواألهمية ّاإلستعجال ّدرجة نجازّوتعني

 الية:ّضمنّالمستوياتّالتّ ّ(%)ةّبنسبةّمئويّ ّرّعنهويعبّ ّ،المشروع
ّيحتّ هام وعاجل .0 ّالمشروع ّاأل: ّفي ّاألولى ّالمرتبة ةّولويّ ل

ةّتتراوحّماّبينّرّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،،ّجدانفيذمنيةّللتّ الزّ 

(81ّ–ّ011%.) 
لمشروعّيحتلّالمرتبةّالث انيةّفيّاألولوي ةّ:ّاهام وغير عاجل .2

مني ةّللت نفيذ،ّويعب رّعنهّبنسبةّمئوي ةّتتراوحّماّبينّ) 61ّالز 

–ّ79%..)ّ

ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالث الثةّفيّاألولوي ةّغير هام وعاجل .3 :
مني ةّللت نفيذ،ّويعب رّعنهّبنسبةّمئوي ةّتتراوحّماّبينّ الز 

(41ّ–ّ29%.)ّ

ّفيّجلعا وغير هام غير .4 ابعة ّالر  ّالمرتبة ّيحتل ّالمشروع :

مني ةّللت نفيذ، ّ%39ويعب رّعنهّبنسبةّمئوي ةّتبلغّ)ّاألولوي ةّالز 

ّفأقل(.

 

  ّمّعلىّالعددّرورةّوتقسّ دةّللضّ سبةّالمحدّ أثيرّوالنّ دةّللتّ سبةّالمحدّ يتمّجمعّالن

 ة.لألولويّ سبيّاتجّهوّالوزنّالنّ ويكونّالنّ ّ(2)

  ّّفيّالتّ رّالخطواتّنفيتبعّالميس ألجلّتأديةّّ؛عاملّمعّمجموعاتّالعملسها
 ّّ.ولىةّاألكماّجرىّالحالّفيّتطبيقّخطواتّالمهمّ ّ،انيةالثّ ةّالمهمّ 

  ّّميس ّالمشاركينيختتم ّبشكر ّالجلسة ّأعمال ّالجلسة ّبأنّ ّ،ر ّوبإبالغهم
ةّمنهمّسيتمّتفريغهاّفيّتحديدهاّمنّقبلهمّوالمشاريعّالمقترحّحتياجاتّالتيّتمّ اإل

ةّوالخطّ ةّالمحليّ ّحتياجاتدليلّاإلمنّّزءستكونّجّهاوأنّ ّ،ةحتياجاتّالمحليّ اإلقوائمّ
 ةّللمحافظة.ّنمويّ التّ 

ّ
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تحديد اإلحتياجات واألولويات من المشاريع على مستوى منطقة  )أ( 
 .إختصاص المجلس المحلي

  
تحديدّاإلحتياجاتّفيّنموذجّّبتفريغّمخرجاتّجلساتّالفريقّالمكلفيقوم2ّّ-أ

ّدليلمسود ّحتياجاتّالمحليّ اإلّة ّالمقترحة ّوالمشاريع ّباستخدامّحسبّاألة ولوية
 ي.إلىّرئيسّالمجلسّالمحل ّّ(،ّويتمّإرسالها3مّموذجّ)النّ 

ّ

 
ّالمحل 3ّّ-أ ّالمجلس ّرئيسّوأعضاء ّيراجع ّدليلي ّالمحل ّاإلّمسودة ةّيّ حتياجات

 .تهاوواقعيّ أكدّمنّاكتمالهاّوالمشاريعّللتّ 
ّ

ّالمجلسّالمح4ّ-أ ّل ّيقوم ّي ّدليلبإرسال ّوالمشاريعّيّ حتياجاتّالمحل ّاإلّمسودة ة

ّ ّاإلّالهيئاتّالمشاركةإلىّجميع للحصولّّ؛ةيّ حتياجاتّالمحل ّفيّجلساتّتحديد
ّالتّ  ّالرّ على ّمنهمغذية ّّ،اجعة ّفيها ّورد ّما ّعلى ّمعلوماتّخاللّواطالعهم من

ّ ّاستالمهم ّتاريخ ّمن ّالدليلأسبوع ّّلمسودة ّالوسائل ّعبر ّاوذلك لتيّالمتاحة
 ّيقررهاّالمجلسّالمحلي.

ّ

2ّّ-أ ّدليلتثبت ّاإلّمسودة ّوالمشاريع ّاإلحتياجات ّلوحة ّمقرّعلى ّفي عالنات

المجلسّالمحليّمرفقاًّبهاّخطابّصادرّعنّالمجلسّلعمومّالمواطنينّالمقيمينّ
وتزويدّّ،العّعلىّمحتوىّالقائمةطّ ةّعملّالمجلس،ّيدعونهمّفيهّإلىّاإلفيّمنطق

ّم ّالقائمةالمجلسّبأيّمشاريع ّإلى ّبإضافتها ّيرغبون ّمدّ ّ،قترحة ةّوذلكّخالل

إلىّّباالضافةّعلىّلوحةّاإلعالناتّّالمسودةثبيتّيوماًّمنّتاريخّت20ّأقصاهاّ

ّاخرىّيراهاّالمجلسّالمحليّمناسبة.ايّوسيلةّ
ّ

هاّاّموجّ يّخطاباّرسميّ رئيسّالمجلسّالمحل ّّيعدّ ّ،يوما20ًّّبعدّانتهاءّمدةّال6ّّ-أ

 ةّوالمشاريع.يّ حتياجاتّالمحل ّاإلّمسودةّدليلمرفقاّبهّّ،لبلديلرئيسّالمجلسّا
ّ

احتياجاتّالبلديةّآخذةّبعينّّبإعدادّمقترحّدليلّةنميةّفيّالبلديّ التّ تقومّوحدة7ّّ-أ

ّمنّالمجالسّالمحلية ّاليها الىّالمجلسّّوارسالهّّاالعتبارّاالحتياجاتّالواردة
ّالبلد ّالمجلس ّمن ّصادر ّرسمي ّخطاب ّعبر ّبإحالةّالتنفيذي ّتقوم ّكما ،ّ ي

دراجهاّضمنّالخطةّاالستراتيجيةّاحتياجاتّالقطاعّالبلديّالىّالمجلسّالبلديّإل
ّّالتنمويةّللبلدية.وّ
ّ

ّالتنموية8ّّ-أ ّاالستراتيجية ّالخطة ّبإعداد ّالبلدية ّفي ّالمحلية ّالتنمية ّوحدة تقوم

جاتّالمقرّللبلديةّوالتيّتعكسّاحتياجاتّقطاعّالبلدياتّالمدرجةّفيّدليلّاالحتيا
ّمنّالمجلسّالبلديّمنّالمشاريعّالخدميةّ)البنيةّالتحتية(ّوالمشاريعّالتنموية

ّ ّباجراءات ّخاص ّدليل ّبإعداد ّيوصى (ّ ّالإعداد ّاالستراتيجية التنمويةّخطة
 .(وللمحافظةّّوالموازنةّللبلدية
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ّ
امة في بأعتبار الحازم االداري رئيس االدارة الع \القنوات الرسمية ّ(ب)

قائمة االحتياجات  ى سلطة تنفيذية فيها يتولى اعدادمنطقته واعل
واولويات المشاريع الخاصة بممثلي القطاعات المهنية واالجتماعية 
على مستوى المرزز االداري ويرسلها للمجلس التنفيذي التخاذ 

 :  وذلك من خلل االجراءات التالية،القرار بضمها لدليل االحتياجات 
 

اّخطاباّرسميّ علىّمستوىّالمركزّاإلداريّالمعنيّّداريهّالحاكمّاإليوجّ 0ّ-ب

ةّعلىّمستوىّجتماعيّ ةّواإلليّالقطاعاتّالمهنيّ إلىّممثّ ّ(4)ممرفقاّبهّالنموذجّ

رشاداتّالمستخدم"ّمستعيناّبالخياراتّالواردةّفيّ"إّالذيّيقودهالمركزّاإلداريّ
ّالجزءّمنّالدّ  طرفهمّفيّّاجّالمشاريعّالمقترحةّمنردطالباّمنهمّإّ،ليلفيّهذا

ّالغايةّفيّواعادةّإرسالهّإّ،موذجالنّ  ّفيّاجتماعّسيعقدّلهذه ّلمناقشتها ليهّتمهيدا
 دّفيّالخطابّالمرسلّلهم.ّاريخّالمحدّ التّ 

ّ

ّاإل2ّ-ب ّالحاكم ّيفتتح ّاإلجتماع ّيوم ّبالتّ في ّالجلسة ّبالحضورداري ّ،رحيب

ّلهويوضّ  ّهدفّاإلح ّالمتمثّ ّ،جتماعم ّفي ّالمقترحةل ّالمشاريع ّقبلّّمناقشة من
 .ّةولويّ لونهاّوترتيبهاّحسبّاألساتّالتيّيمثّ المؤسّ 
ّ

ّحد3ّ-ّب ّعلى ّقطاع ّكل ّاحتياجات ّمناقشة ّاإلجتماع ّخالل ّممثّ ّةيتم ّ،ليهمع

ّاألولويّ  ّأهم ّالنّ وإختيار ّاألوزان ّحسب ّسبيّ ات ّفية ّتحديدّّالواردة نماذج
ّّ.داريّسابقااإلّمّ حتياجاتّالتيّتمّتزويدهاّللحاكإلا
ّ

ألجلّإعدادّقائمةّتوثيقّالحضور،ّّ؛جتماعراّلإلالحاكمّاإلداريّمقرّ ّنيعيّ 4ّ-بّ

ّإلىزمّكلّالال ّبالشّ ّوإدراجهاجتماعّتوثيقّمخرجاتّاإلوّ،(2مموذجّ)النّ ّباستخدام

 ةّأخرى.مرّ ّ(4مموذجّ)باستخدامّالنّ حتياجاتّوالمشاريعّإلاّمسودةّدليل
ّ

ّ 2ّّ-ب ّاإلداري ّالحاكم ّدليليرسل ّواّمسودة ّممثليّاالحتياجات ّإلى لمشاريع

ّاالجتماع ّحضروا ّالذين ّواالجتماعية ّالمهنية ّوارسالّّ؛القطاعات لمراجعتها

،ّّللمسودةيومّمنّتاريخّاستالمهم20ّّالتغذيةّالراجعةّعليهاّخاللّمدةّأقصاهاّ

 وسائلّاالتصالّالمتاحةّ.وّذلكّعبر
ّ

ّان6ّ-ّب ّمدّ بعد ّتهاء ّالتّ ّ،يوما20ّة ّالرّ واستالم ّاّ؛اجعةغذية ّاإلداريّيعد  لحاكم

مةّمنّالمقدّ وّ،ةهائيّ النّ حتياجاتّوالمشاريعّإلاّمسودةّدليلخطاباًّرسمياّمرفقاّبهّ
ّالقطاعممثّ  ّالمهنيّ الي ّواإلت ّّاويرسلهّ،ةجتماعيّ ة ّرئيساّإلى ّبصفته المحافظ

للمجلسّالتنفيذيّليقومّبعرضهاّعلىّالمجلسّالتخاذّقرارّادراجّماّيراهّمناسباّ
ّجاتّالمحافظةّ.ّمنهاّضمنّدليلّاحتيا

ّ
ّ
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 على مستوى المحافظة:  اتواألولوي   حتياجاتثانياً: إعداد دليل اإل
 

امّدةّمنّجميعّالحكّ حتياجاتّوالمشاريعّالموحّ اإلّمسودةّدليليستلمّالمحافظّ .0
ّإلىّمديريّ ّ،ةينّورؤساءّالمجالسّالبلديّ اإلداريّ  ةّفيّيّ نميةّالمحل ّةّالتّ ويحيلها

ةّوالمشاريعّنمويّ حتياجاتّالتّ ة؛ّدليلّلإلهاّكمسودّ خراجالمحافظةّالستكمالّإ
ّعلىّمستوىّالمحافظة.ّ

ّ
حتياجاتّوالمشاريعّاإلّبجمعّقوائمةّفيّالمحافظةّيّ لمحل ّةّانميّ ةّالتّ قومّمديريّ ت .2

ّللقطاعاتوالتّ ّ،دةالموحّ  ّوفقا ّتصنيفها ّمن ّّ،أكد ّعملومن ّمناطق ّتغطيتها
 .ةوالمراكزّاإلداريّ ّةيّ المجالسّالمحل ّّجميع

ّ
عّالمديريّ ت .3 ةّالمشاريعّالتيّتقعّضمنّالقطاعّالواحدّولجميعّالمناطقّفيّجم 

ّضمنمستقل ّّقائمة ّاإلّةمسودّ ّة ّالتّ دليل ّنمويّ حتياجات ّالنّ ة موذجّباستخدام

 (.6ّ)م
ّ

ّالبياناتّاإللمديريّ ارّوف ّت .4 ّوالمعلوماتّالتيّتبرّ ة ّأهميّ حصائية ّكلّرّوتدعم ة
ليلّإلىّالمحافظّالدّ ّةمسودّ ّرسلتوّ،ليلمشروعّمنّالمشاريعّالمدرجةّفيّالدّ 

 .ّنفيذيّللمحافظةلعرضهّعلىّالمجلسّالتّ 
ّ

ّ؛نفيذيمجلسّالتّ لالنعقادّاّنفيذيّدعوةلمجلسّالتّ اّلرئيسّالمحافظّبصفتهّهيوجّ  .2
 .ةووضعهّبصورتهّالمبدئيّ ّنمويةحتياجاتّالتّ ةّدليلّاإلمناقشةّمسودّ ل
ّ

ّبصفتهّيقوم .6 ّلّاًّرئيسّالمحافظ ّالتّ لمجلس ّالسّ نفيذي ّبدعوة أعضاءّادة
حتياجاتّقبلّدليلّاإلةّمسودّ ّمناقشةلغاياتّّ؛لالجتماعّنفيذيالتّ المجلسّ
ّالنّ ّارساله ّهائيّ بصورته ّة ّالمحافظة ّمجلس ّاألالى ّجدول عمالّوفق

 الي:ّالتّ 
ّ

  ّّزمةليلّللمحتوياتّالال ّةّالدّ مسودّ ّأكدّمنّاكتمالّوثيقةالت. 
  ّّخلوّ الت ّمن ّالواردّأكد ّالدّ المشاريع ّفي ّمدرجةة ّمشاريع ّمن ّ؛ليل

ةّأوّكانتّدوليّ أنفيذّفيّخططّتعودّلجهاتّمانحةّسواءّالتّ ّألغراض
 ة.ّوّعربيّ إقليميةّأ

 ّّعمود ّفي ّالمجلس ّيشير ّالتنفيذ" ّ"قيد ّمشاريع ّورود ّحال في
كيّالّتدرجّضمنّّ؛ليلّإلىّتلكّالمشاريعالمالحظاتّضمنّوثيقةّالدّ 

 جان.ةّلهاّمنّقبلّالل ّقّمفاهيميّ وراأبّإعدادّالمشاريعّالتيّيتوجّ 
 

يقتررررع دعررروة السررررادة 
نررررررررررواب المحافظررررررررررة 

 لحضور االجتماع 
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ّالتّ  .7 ّالمجلس ّالدّ يعد  ّبمسودّ نفيذي ّالنّ ليل ّالمحافظةّّ،ةهائيّ ته ّلمجلس ويرسله
 لإلقرار.ّ

ّالدائمةّ .8 ّيتمّعرضهّعلىّاحدىّلجانه ّللدليلّ، حالّاستالمّمجلسّالمحافظة
لتقومّبمراجعتهّوعرضهّعلىّالمجلسّمعّتوصياتهاّللمناقشةّواتخاذّالقرارّ

 ةّاسبوعينّمنّاستالمهاّللدليلّ.خاللّمد
يعرضّالدليلّوتوصياتّاللجنةّعلىّالمجلسّللمناقشةّواتخاذّالقرارّ)ّعلماّ .9

ّعلى ّتغيير ّاجراء ّأو ّرفضه ّأو ّالدليل ّبقبول ّإما ّالمجلسّيكون ّقرار ّأن
 (.ّاالولوياتّالواردةّفيه

ّنشوءّخالفّبينّالمجلسينّعلىّ .01 ّفيّحال ّقانونّالالمركزية تراعىّأحكام
 األمورّالتيّتتعلقّبدليلّاالحتياجاتّ.أيمنّ

ّ

 المخرجات: 
ّ

o  ّالمشاريع.اتّأولويّ ةّويّ حتياجاتّالمحل ّتحديدّاإلّةّلجلساتنفيذيّ ةّالتّ الخط 
o ّدليل ّويّ حتياجاتّالمحل ّاإلّمسودة ّعلىّمستوىّالمجلسّاتّأولويّ ة المشاريع

 ي.المحل ّ
o ّدليل ّاإلّمسودة ّيّ المحل ّحتياجات ّأولويّ وة ّالخاصّ ات ّبالمجلسّالمشاريع ة

 البلدي.ّ
o ّدليل ّالمحل ّاإلّمسودة ّويّ حتياجات ّأولويّ ة ّالمركزّات ّمستوى ّعلى المشاريع

 .اإلداري
o ّعلىّمستوىّالمحافظةّحتياجاتدليلّاإل. 
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ّ

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 األدوات
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ّ
ّ

 :0منموذج 
ّ
ّ

 المشاريع اتوأولوي  ة ي  حتياجات المحل  اإلتحديد ة تنفيذ جلسة نموذج خط  
 ...............ي:مجلس محل  

ّرقمّالجلسةّ)ّّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفئةّالمشاركينّ:ّّّّّّّّّّ

ّ:تاريخّانعقادّالجلسة

ّزمنّالجلسة:ّمنّ...............ّإلىّ.............

ّنعقاد:ّمكانّاإل

ّعددّالحضور:ّ

ّشكلّالجلوس:

رّالجلسة: ّاسمّميس 

ر: ّاسمّمساعدّالميس 

ّالجلسة: ّاإلّهدف ّالمحل ّتحديد ّيّ حتياجات ّوأولويّ ة ّمستوىات ّعلى ّالمشاريع
ّّالمجلسّالمحليّ

ّالجلسة:ّرّبعهاّميسّ اإلجراءاتّالتيّسيتّ 

0. ّ 
2. ّ 
3. ّ 
4. ّ

ّ

ّعة:ّالمخرجاتّالمتوق ّ

0. ّ 
2. ّ 
3. ّ

ّوازم:ّاألدواتّوالل ّ

0. ّ 
2. ّ 
3. ّ 
4. ّ

رّالجلسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاعتمادّرئيسّالمجلسّالمحل ّ ّيتوقيعّميس 
ّ
ّ

 
ّ
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  : 7منموذج 
ّ

 ةي  حتياجات المحل  حضور المشارزين في جلسة تحديد اإلقائمة توثيق 
 :اريخالت  

 ................... :يمحل  مجلس 
 ................. المشارزين:فئة 

ّ

 وقيعالت   مثيلصفة الت   سماإل تسلسل

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

ّ
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ّ:2نموذج م
 المشاريع اتوأولوي  ة ي  حتياجات المحل  اإل مسودة دليلنموذج 

ّي ..................مجلس محل        

 حتياجاإل
 نمويالت  

 المشروع اسم
 

 وصف
 المشروع

 

 القطاع
 

 المشروع حالة
 
 

 ةلألولوي   سبيالن   الوزن

 عدد
 المشاريع
 لةالمماث
 في العاملة

 المنطقة
 

 تنفيذلل   منيالز   اإلطار
 توفر مدى

 سابقة دراسات
 المشروع حول

 تنفيذ موقع
 المشروع

 

 ملحظات
 

 جديد
 تطوير
 مشروع
 قائم

 الضرورة % أثيرالت  
% 

 طالمتوس  
 الحسابي
% 

 ال نعم 7170 7171 7102

      81ّ–ّ011   81ّ–ّ011            

61ّ-ّ79   61ّ-ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

      81ّ–ّ011   81ّ–ّ011            

61ّ-ّ79   61ّ-ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

      81ّ–ّ011   81ّ–ّ011            

61ّ-ّ79   61ّ-ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقّبهنمويّالمتعل ّحتياجّالتّ جةّتأثيرّالمشروعّفيّتلبيةّاإلأثير:ّوتعنيّدرتقديرّنسبةّالتّ 

 الية:ّةّضمنّالمستوياتّالتّ قديرّبنسبةّمئويّ دّالتّ نمويّالمعني،ّويحدّ حتياجّالتّ عّلإلضاّبدرجةّتغطيةّمخرجاتّالمشرورّعنهاأايويعبّ ّ
  ّ(.%011ّ–81ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،نمويّبمستوىّكبيرّجداًّحتياجّالتّ اإلّ:ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةرّجداًّمؤثّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  ّ(.%79ّ–61ّةّتتراوحّماّبينّ)نمويّبنسبةّمئويّ حتياجّالتّ ر:ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلمؤثّ

  ّ(.%29ّ–41ّةّتتراوحّماّبينّ)بةّمئويّ مويّبنسحتياجّالتنّ ير:ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلطّالتأثّ متوسّ

  ّّفأقل(.ّ%39ةّتبلغّ)نمويّبنسبةّمئويّ حتياجّالتّ ير:ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلقليلّالتأث

ّ
 الية:ّضمنّالمستوياتّالتّ ةّويّ رّعنهاّبنسبةّمئويعبّ ،نجازّالمشروعّةّفيّإهميّ رورة:ّوتعنيّدرجةّاإلستعجالّواألتقديرّنسبةّالضّ 

 (.%011ّ–81ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،داًّجّنفيذةّللتّ منيّ ولويةّالزّ فيّاألولىّلّالمرتبةّاألالمشروعّيحتوعاجل:ّّهامّ

 (.%79ّ–61ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،نفيذمنيةّللتّ ةّالزّ ولويّ انيةّفيّاألوغيرّعاجل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالثّ ّهام 

 (.%29ّ–41ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،نفيذمنيةّللتّ ةّالزّ ولويّ الثةّفيّاأل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالثّ غيرّهامّوعاجلّ

 فأقل(.ّ%39ةّتبلغّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،نفيذةّللتّ منيّ ولويةّالزّ ابعةّفيّاألعاجل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالرّ ّوغيرّهامّغير
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 داري المشاريع على مستوى المرزز اإلات أولوي  حتياجات وإلا ليلمسودة د
 ة/ ...................................................متصرفي  

ّقطاع .............................................
ّ

 حتياجاإل
 نمويالت  

 اسم
 المشروع

 

 وصف
 المشروع

 

 القطاع
 

 المشروع حالة

 
 

 ةألولوي  ل سبيالن   الوزن

 عدد
 المشاريع
 المماثلة
 في العاملة

 المنطقة
 

 نفيذللت   منيالز   اإلطار

 توفر مدى
 دراسات
 حول سابقة

 المشروع
 تنفيذ موقع

 المشروع
 

 مصدر 
 فزرة

 المشروع
 جديد 

 تطوير
 مشروع
 قائم

 رورةالض   % أثيرالت  
% 

 طالمتوس  
 الحسابي
% 

 ال نعم 7170 7171 7102

      81ّ–ّ101   81ّ–ّ011            
61ّ-ّ79   61ّ–ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

      81ّ–ّ011   81ّ–ّ011            
61ّ-ّ79   61ّ–ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

      81ّ–ّ011   81ّ–ّ011            
61ّ-ّ79   61ّ–ّ79   

41ّ–ّ29   41ّ–ّ29   

فأقل39ّ فأقل39ّ     

ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقّبهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنمويّالمتعل ّحتياجّالتّ درجةّتأثيرّالمشروعّفيّتلبيةّاإلّأثير:ّوتعنيتقديرّنسبةّالتّ 
 ة:ّاليةّضمنّالمستوياتّالتّ دّالتقديرّبنسبةّمئويّ المعني،ّويحدّ ّنمويالتّ حتياجّبدرجةّتغطيةّمخرجاتّالمشروعّلإلرّعنهاّايضاّويعبّ ّ

  ّ(.ّّّّّّّّّّّّّّّّ%011ّ–81ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ،نمويّبمستوىّكبيرّجداًّحتياجّالتّ :ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلجداًّّرمؤثّ

  ّ(.%79ّ–61ّةّتتراوحّماّبينّ)نمويّبنسبةّمئويّ حتياجّالتّ :ّيستجيبّالمشروعّإلىّتلبيةّاإلرمؤثّ

  ّ(.%29ّ–41ّةّتتراوحّماّبينّ)نمويّبنسبةّمئويّ حتياجّالتّ المشروعّإلىّتلبيةّاإلّير:ّيستجيبأثالتّ ّطمتوسّ

 (.فأقلّ%39)ّتبلغّةمئويّ ّبنسبةّنمويالتّ ّحتياجاإلّتلبيةّإلىّالمشروعّيستجيب:ّأثيرالتّ ّقليل 
ّ

 الية:ّضمنّالمستوياتّالتّ ّةّيّ رّعنهاّبنسبةّمئوويعبّ ّ،المشروعنجازّإةّفيّهميّ ستعجالّواأل:ّوتعنيّدرجةّاإلرورةالضّ نسبةّتقديرّ
 (.%011ّ–81ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ،ّجداًّّّنفيذةّللتّ منيّ ةّالزّ ولويّ ولىّفيّاألوعاجل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّاألّهامّ

 - ّ(.%79ّ–61ّةّتتراوحّماّبينّ)ئويّ رّعنهّبنسبةّمويعبّ ،نفيذّةّللتّ منيّ ةّالزّ ولويّ انيةّفيّاألهامّوغيرّعاجل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالثّ

 - ّ(%29ّ–41ّةّتتراوحّماّبينّ)رّعنهّبنسبةّمئويّ ويعبّ ّ،نفيذةّللتّ منيّ ولويةّالزّ فيّاألّّالثةغيرّهامّوعاجل:ّالمشروعّيحتلّالمرتبةّالث. 

  ّفأقل(.ّ%39ةّتبلغّ)بنسبةّمئويّ رّعنهّنفيذّ،ّويعبّ منيةّللتّ ةّالزّ ابعةّفيّاألولويّ لّالمرتبةّالرّ غيرّهامّوغيرّعاجلّ:ّالمشروعّيحت 
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 :0منموذج 
ّ

لي القطاعات اجتماع الحازم اإلداري مع ممث  قائمة توثيق حضور المشارزين في 
 ةة والمهني  المجتمعي  

 
 اريخ:الت                                     

 المحافظة ....................
 ة لواء ....................متصرفي   

 اء ...................مديرية قض
ّ

 وقيعالت   مثيلصفة الت   سماإل تسلسل

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

ّ



 

  
 

 :6نموذج م
 نموية حتياجات الت  دليل اإل

 محافظة .................................
 قطاع ...................................

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

حتياج اإل
 تنمويال  

اسم 
 المشروع
 

وصف 
 المشروع
 

 حالة المشروع:
األهمية 

رراتوالمب    

ط المتوس  
الحسابي  
للوزن 

  سبيالن  
  ةلألولوي  

عدد المشاريع 
المماثلة 
العاملة في 
 المنطقة
 

 تنفيذمني لل  اإلطار الز  

ر مدى توف  
دراسات 

سابقة حول 
 المشروع

موقع تنفيذ 
 المشروع
 

 
مصدر 
فزرة 

 المشروع 
 ملحظات
 

 جديد
تطوير 
مشروع 
 قائم
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 إرشادات المستخدم
كيّّ؛ليلداتّوالتوضيحاتّلمستخدميّالدّ ليلّبعضّاإلرشامّهذاّالجزءّمنّالدّ يقدّ 
 ةّووضوحّوسهولة.ليلّبدق ّنواّمنّتطبيقّاإلجراءاتّالواردةّفيّهذاّالدّ يتمكّ 

ّ

جلسة تحديد اإلحتياجات على المستوى فريق تنفيذ لإرشادات أوالً: 
 : يالمحل  

ّ

 منّاكتمالّعددّالحضورّقبلّالبدءّبتنفيذّالجلسة.ّّأكدتّ ال .0
 .المشاركينّيناسبّالجلسةّلعقدّتاريخّباختيارّقم .2
3. ّ ّالمغادرةّمحاوالتّمنّتحدّ ّللجلسةّةسلوكيّ ّقواعدّعلىّالمشاركينّمعاإلتفاق

 .بكثرةّالنقالّالهاتفّواستخدامّالجانبيةّواألحاديث
ّالعملّحاول .4 ّمجموعات ّجميع ّمع ّتتواجد ّأن ّالمستطاع ّسالمةّللتّ ّ؛قدر ّمن أكد

 ة.ّاإلجراءاتّووضوحّالمهمّ 
 ستفساراتّالواردةّمنّالحضورّأثناءّالجلسة.ّلىّجميعّاإلباإلجابةّعّمياقال .2
 منّشأنّالمخرجاتّالتيّجاءّبهاّالمشاركون.ّّالت عظيم .6
 ّ.مساعدكّإلىّذلكّوأسندّ،الفوتوغرافيةّوربالصّ ّالجلسةّوثيقتّحاول .7
ّصوملخّ ّ،بالحضورّالتزمواّالذينّأسماءّضمنيتّ ّالجلسةّعنّتقريرّبإعدادّالقيام .8

 .يالمحل ّّالمجلسّلرئيسّبتقديمهّالقياموّ،للمخرجات
 ةّالمختلفةّللمشاركين.ّبإيجابيةّمعّاألنماطّالسلوكيّ ّعاملتّ ال .9
وكلّماّيمكنّّ،ةةّوالشؤونّالدينيّ ماّأمكنّعنّالحديثّالمتعلقّبالشؤونّالسياسيّ اإلبتعادّ .01

 أنّيشك لّمساساًّأليّدولةّشقيقةّأوّصديقة.ّ
 .صفونّساعتينّعنّجمالباإلّالواحدةةّالجلسةّتزيدّمدّ ّأال ّّمحاولة .00
ّوأفكارّةيّ المحل ّّحتياجاتاإلّتحديدّواجتماعاتّجلساتّفيّالمشاركينّتحفيزّمحاولة .02

 .المشاريع
 ليل.ّقةّبهذاّالدّ عدادكّالوثائقّالمتعل ّإباعةّبواسطةّالحاسوبّعندّالطّ ّمااستخد .03
 (.يوالكترون)ورقيّّينملف ّّضمنّليلبالدّ ّالخاصةّالعملّوثائقّجميعّالمحافظةّعلىّ .04

ّ

ّ

بإعتباره رئيس االدارة العامة في منطقته،سيقوم الحازم االداري بمخاطبة : ثانياً 
ة على ة واإلجتماعي  قاء بها لتحديد احتياجات القطاعات المهني  والل   القطاعات التالية

 مستوى المرزز اإلداري:
 جارة.ّالتّ ّغرفة .0
 .ناعةالصّ ّغرفة .2
 .حاداتتّ اإل .3
 .قاباتالنّ  .4
 .األحزابّفروع .2
 .ّّةالدوليّ والمنظماتّّةالوطنيّ ّوالمجالسّّةالحكوميّ ّغيرّماتللمنظّ ّابعةالتّ ّالعملّاتوحد .6
 .ةالثقافيّ ّالمنتدياتّ .7
 .ماتالمخيّ ّخدماتّتحسينّلجان .8
 منظماتّتمويلّاالعمالّ.ّ .9

 لجنةّشؤونّالالجئينّالسوريينّ.ّ .01
 ممثلّالصندوقّالهاشميّلتنميةّالباديةّاالردنيةّفيّمناطقّالباديةّفقطّ.ّ .00
 ممثليّالهيئاتّوّالجمعياتّالمهنيةّ .02
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ماذج ة بالمفاهيم الواردة في الن  ة الخاص  وضيحي  الت   ةعريفات اإلجرائي  الت  اً: ثالث

 : ليلالمستخدمة في هذا الجزء من الد  
 

 نميةّلمجتمعّمعينّمنّمواردّةّالتّ هوّكلّماّتحتاجهّعمليّ ّ:نمويحتياج الت  اإل
ّبشريّ ماليّ  ّة، ّقدرات... ّبناء ّة، ّاإلوغيرها، ّشكلّهذه ّفي ّت عكس حتياجات

خططّوبرامجّومشاريعّيحتاجّإليهاّالمجتمع،ّويقتصرّتعريفّالحاجةّعلىّ
ّاإلحساسّأنّ  ّنتيجة ّمجتمع ّأو ّأوّجماعة ّفرد ّبها ّتوازنّيشعر ّعدم ّحالة ها

ّإلىّتوف ّبالرّ  ّفيّتحقيقّهدفّمعينّيحتاجّتحقيقه اتّأوّمواردّرّإمكانيّ غبة
 .نةمعيّ 
ّ

 :وعّومبرراتهّوقدرتهّعلىّتلبيةّةّالمشريّ حّأهمّ نصّيوضّ ّوصف المشروع
 ي.حتياجّالمحل ّاإل
 

 :ّالتّ ّالقطاع ّوفق ّالمشروع ّفكرة ّله ّتتبع ّالذي ّالعمل ّالتّ قطاع الي:ّصنيف
ّالتّ  ّوالتّ قطاع ّالعام ّالصّ عليم ّقطاع ّالعالي، ّالزّ عليم ّقطاع ّوالبيئة، راعةّحة

ّالحيوانيّ والثّ  ّاألشغالّواإلسكانّواروة ّقطاع ّالتّ ة، ّالبلدي،ّلبنية ّوالعمل حتية
ّالصّ  ّاالستثمار ّاإلقطاع ّقطاع ّالزّ ناعي، ّاإلستثمار ّقطاع ستثمارّراعي،

اقةّقطاعّالطّ قل،ّياحة،ّقطاعّالنّ ستثمارّالخدمي،ّقطاعّالسّ جاري،ّقطاعّاإلالتّ 
ّالمعدنيّ والثّ  ّاإلروة ّقطاع ّتمكينّتّ ة، ّقطاع ّالمعلومات، ّوتكنولوجيا صاالت

ة،ّجتماعيّ نميةّاإلقافةّوالفنون،ّقطاعّالتّ المرأة،ّقطاعّالثّ ّالشباب،ّقطاعّتمكين
 .ّقنيعليمّالمهنيّوالتّ دريبّوالتّ لتّ قطاعّا

ّ

 :ّاإلطّالحسابيّالمتوسّ ّالوزن النسبي ّالمشروعّفيّتلبية ّتأثير حتياجّلنسبة
 تنفيذه.ةّلرورةّواألولويّ بةّالضّ نموي،ّونسالتّ 
ّ

 ةّتحديدّعمليّ ةّالمشروعّاثناءّمتّفكرالجهةّالتيّقدّ : مصدر فزرة المشروع
ّ)يّ المحل ّّحتياجاتاإل ّمحل ّة ّالمؤسّ مجلس ّالممثّ ي، ّالمهنيّ سات ّللقطاعات ةّلة

 ة(.ّة،ّالمجالسّالبلديّ والمجتمعيّ 
 

  :وهيّالمشاريعّالتيّتشبهّفيّعدد المشاريع المماثلة العاملة في المنطقة
ّالمقترح ّالمشروع ّخدمات ّجروتقدّ ّ،خدماتها ّمشروع ّخالل ّمن ّتنفيذهّم ى

 ة.ّيّ حتياجاتّالمحل ّةّتحديدّاإلوتشغيلهّقبلّعمليّ 
 

ّ
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 ولىلمرحلة األا لجهات المشارزة في ل د األدوارقائمة تفق  

 حققالت   المسؤولية \ور الد   الجهة 

 

 يالمجلس المحل  

 ة مع الفئات المستهدفةي  حتياجات المحل  ة جلسات اإلإعداد خط  
   .البلدية وبالتعاون مع وحدة التنمية في 
وبالتعاون مع وحدة التنمية في  تنفيذ الجلسات للفئات المستهدفة

  البلدية .
  .2م ة بإستخدام نموذج ي  حتياجات المحل  وضع قوائم اإل

 
   .ةة في البلدي  ي  نمية المحل  حتياجات لوحدة الت  رفع قوائم اإل

 
 
 

نمي ة في البلدي ة   وحدة الت 
 
 
 
 
 
 

 

اإلحتياجات وأولوي ات المشاريع على مستوى  ة دليلمسوداعداد 
   المحليه لس ابالتنسيق مع  المج منطقة اإلختصاص

فرز اإلحتياجات  للمجالس المحليه وحتياجات تجميع قوائم اال
 حسب القطاعات

 

 

  إعداد دليل احتياجات البلديه
فعه عرض ال دليل خلل جلسات المجلس البلدي  ليتم اقراره و ر

   للمجلس التنفيذي في المحافظه
التنموية وموازنة البلدية  و إعداد مسودة الخطة االستراتيجية

ليتم اقراره و رفعه للمجلس  تحت إشراف المجلس البلدي 
للغراض المواءمة  مع الخطة التنموية  التنفيذي في المحافظه

 للمحافظة

 

 
 داري الحازم اإل

 (رف أو مدير القضاء)المتص  
 
 

 ماذجالن   لتعبئة ؛ةجتماعي  واإل ةالمهني   القطاعات ليممث   مخاطبة
  .قطاعاتهم  احتياجات بتحديد اصةالخ  

 .اً فة قطاعي  حتياجات بعد استلمها في نماذج مصن  ضع قوائم اإلو
  

لمناقشة  مع ممثلي الهيئات المهنية و االجتماعية  اجتماع عقد
  اتها النهائية.ولويووضع أ ،قوائم اإلحتياجات

ة جتماعي  ة واإلحتياجات للقطاعات المهني  اإل مسودة دليلإرسال 
  .لى المحافظإ

 
 المحافظ
 
 

والحزام  البلدية حتياجات المستلمة من المجالس قوائم اإل احالة
للبدء بوضع دليل  ؛لمحافظةنمية في اة الت  لى مديري  ين إداري  اإل

 ي للمحافظة .الزل   االحتياجات

 

  لة.نفيذي خلل هذه المرحاجتماعات المجلس الت   ادراة
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 نفيذي المجلس الت  

  ة.حتياجات ووضعه بصورته المبدئي  لمناقشة دليل اإلعقد اجتماع 

ارسال المشاريع ذات االولوية الى اللجان القطاعية بهدف اعداد 
 بطاقات وصف المشاريع لها 

 

 

إلى مجلس المحافظة؛ لمناقشته وإقراره إرسال دليل اإلحتياجات 
  و بطاقات وصف المشاريع.

إستلم دليل اإلحتياجات المقر من مجلس المحافظة للبدء باعداد 
  الخطة التنفيذية السنوية للمشاريع ذات االولوية  .

 
 
 

نمية المحل ي ة في  مديري ة الت 
 المحافظة

  فظ .استلم قوائم اإلحتياجات المحالة من المحا

مة حسب القطاعات.   إعداد دليل احتياجات المحافظة مقس 

نفيذي ومجلس المحافظة.   عرض ال دليل خلل جلسات المجلس الت 
  القيام بهام امانة السر العمال المجلس التفيذي في هذه المرحلة 

 
 
 

 مجلس المحافظة

  ة دليل احتياجات المحافظة.استلم مسود  

  دليل .ة ال  مناقشة مسود  

  احتياجات المحافظة. اقرار دليل
  للمتابعة تنفيذيلى المجلس ال  ليل إارسال الد  
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 :انيةالمرحلة الث  

 

 نطاق العمل:
ة التنموي ة  والزلف التقديرية و  ,تصنيف األولويات من المشاريع وإعداد وإقرار الخط 

ّ.تضمينها في موازنة المحافظة.
 

  :ملجراءات العإ  
 

ف وص بطاقات ات من المشاريع وإعداداألولوي   تصنيفأوالً: 
  المشاريع المقترحة : 

ّ
نفياااذيّمااانّباااينّالمشااااريعّالاااواردةّيختاااارّالمجلاااسّالتّ  .0

ّحتياجااااتّالمشااااريعّالتااايّحصااالتّعلاااىاإلفااايّدليااالّ
ااا األدنااااىّّةّالتااايّتفااااوقّالحااادّ األوزانّالنساااابيّ ّطاتمتوس 

نياّدّالااااادّ سااااابيّالاااااواردّفااااايّجااااادولّالحااااادوللاااااوزنّالنّ 
ة،ّولكاااالّقطاااااعّوفااااقّماااااّهااااوّواردّلااااألوزانّالنساااابيّ 

 دناه:أ
 

 سبياألدنى للوزن الن   الحد   ليلعدد المشاريع المدرجة في زل قطاع من الد  

0-21ّ21%ّ

20-41ّ22%ّ

40-61ّ61%ّ

60-81ّ62%ّ

80-011ّ71%ّ

ّ%72ّفأكثر011ّ

 
الخطاااوةّرقااامّتااامّاختيارهااااّضااامنّنفياااذيّالمشااااريعّالتااايّحيااالّالمجلاااسّالتّ ي ّ .2

ااااااإوّسااااااقفّالموازنااااااةّالمخصااااااصّللمحافظااااااةّ(0ّ) اااااالااااااىّالمديري  ةّةّالفني 

ااا المختاااارةّللمشااااريعّّفّبطاقااااتّوصاااّلتقاااومّبإعااادادّ؛ةّبكااالّقطااااعالمعني 

ّ،(7مااااوذجّ)ملااااهّباسااااتخدامّالنّ ليلّكاااالّحساااابّقطاعااااهّالااااذيّيمثّ الاااادّ ّماااان
ياااومّمااانّتااااريخّ(31ّوراقهااااّللمجلاااسّخااااللّ)موعااادّلتساااليمّأّلهااااّدّويحااادّ 

 كليف.ّالتّ 
ّ

3. ّ ّاستالم ّاكتمال ّبطاقاتّوصبعد ّمنّّفّالمشاريع ّالمعنية ّالفنية ،ّالمديرية
ّالتّ  ّالمجلس ّالماليّ ويطّ ّ،نفيذييجتمع ّالكلف ّمجموع ّعلى ّالتقديريّ لع ةّة

فظاااةّفااايّباااداياتّيضاااعّمجلاااسّالمحا
نموياةّةّالتّ ستراتيجيّ دافّاإلتشكيلهّاأله

ّإلااىّّللمحافظااةّلااثالثّساانواتّاسااتناداًّ
اااااةّاإلساااااتراتيجي ةّ دليااااالّإعااااادادّالخط 

 ة:ّاتّالتاليّ المرجعيّ للمحافظةّو
 ة.ّهدافّالوطنيّ األ 
 2122ّردنّرؤيةّاأل. 

 ة.ّاتّالوطنيّ ستراتيجيّ أهدافّاإل 
 ااا اااالسياسااااتّالعام  ادرةّعااانّةّالص 

 .مجلسّالوزراء
 2107حافظاتّبرنامجّتنميةّالم-ّ

2109ّ 

 اااااااا ةّّوالفاااااااارصّزةّالنساااااااابيّ المي 
 اإلقتصادي ةّللمحافظة.
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يقرررروم ممثلرررري المررررديريات الفنيررررة 
لفنيرة المعتمردة بتوضيح المعرايير ا

لرردى مؤسسرراتهم خررلل االجتمرراع 
ليتم اضرافتها الرى المعرايير العامرة 

 في عملية اختيار المشاريع 

ّ ّويقارنها ّالمدروسة، ّللمشاريع ّالماليّ بسقف ّالمخصّ الموازنة ّالكلية صةّة
 للمحافظة.

ّ

 
ّقائمةفيّّفهاّبطاقاتّوصتلمّاسعّالتيّةّالمشارينفيذيّكاف ّيضعّالمجلسّالتّ  .4

ّمقسّ  ّقطاعيّ واحدة ّكاف ّّاًّمة ّبها ّالتّ والمرفقة ّالماليّ ة ّفيّفاصيل ّالواردة ة

ّّ؛االوصاف ّ)م ّالنموذج ّّ-كمسودة–ّ(8ّبإستخدام ّالتنموية ليتمّّللخطة

 .ليّالقطاعاتوممثّ ّالبلدياتعرضهاّفيّاجتماعّمشتركّلرؤساءّ
 

ّ

ةّليّالقطاعاتّالمهنيّ وممثّ ّالبلدياتمعّرؤساءّّاعاًّتنفيذيّاجتممّالمجلسّال ّنظّ ي ّ .2
ةّالخاصّ ّفبطاقاتّالوصفيّالمختارةّالطالعهمّعلىّالمشاريعّّ؛ةوالمجتمعيّ 

ّالدّ  ّالحدود ّجدول ّتطبيق ّلنتائج ّ)وفقاً ّبها ّلألوزان ّفيّالنسبيّ نيا ّوالوارد ة

هاّ(،ّوذلكّالختيارّعددّمنهاّتتوافقّمجموعّكلفّتنفيذأعاله2ّّاإلجراءّرقمّ

ّالمخصّ  ّالموازنة ّحجم ّاألولويّ مع ّوتعطى ّللمحافظة، ّاالختيارّصة ّفي ة
 الية:ّ للمشاريعّالتيّتحققّالمعاييرّالمقترحةّالتّ 

ّ

 ّا ّاإلدرجة ّباألهداف ّالمشروع ّنتائج ةّستراتيجيّ رتباط
 للمحافظة.

 ّالواردةّستراتيجيّ مدىّارتباطّالمشروعّباألهدافّاإل ة
ةّذاتّالعالقة،ّوتوافقهّةّالوطنيّ ستراتيجيّ ةّاإلفيّالخطّ 

ادرةّعنّمجلسّةّذاتّالعالقةّوالصّ معّالسياساتّالعامّ 
 الوزراء.

 ّالتوزيعّالجغرافيّللمشاريعّ.ّمراعاة 
 ّ ّاحتياج ّبشريّ مدى ّكوادر ّلتعيين ّإضافيّ المشروع ةّة

 ة.شكيالتّالحكوميّ علىّجدولّالتّ 
  ّفة.صةّمكل ّةّمتخصّ مدىّاحتياجّالمشروعّلخبراتّفني 
 ّي.المشروعّفيّتحقيقّقيمةّمضافةّللمجتمعّالمحل ّمدىّمساهمة 
 .مدىّحاجةّالمشروعّإلىّكلفّتشغيليةّعاليةّبعدّتنفيذه 
  ّّتنموي ّاحتياجات ّتلبية ّفي ّالمشروع ّعمل ّنطاق ّمساهمة ةّمدى

 ةّالمجاورة.يّ للمجتمعاتّالمحل ّ
  ّّقابلي ّالطّ مدى ّلزيادة ّالمشروع ّاإلة ّلخدماتهستيعابيّ اقة وأعدادّّ،ة

 .نهاّمستقبالًّالمستفيدينّم
 

خاللّّالتوافقّعليهاّةّالتيّتمّ هائيّ النّ ّمسودةّدليلّاالحتياجاتنفيذيّالمجلسّالتّ ّعديّ .6ّ

 ة.ليّالقطاعاتّالمهنيّ وممثّ ّالبلديةالمجالسّاجتماعهّب
 
ّ

يمزررررن للمجلررررس التنفيررررذي دعرررروة 
ممثلرررين عرررن المؤسسرررات التاليرررة 

 لحضور االجتماع 

 . المؤسسة االردنية للستثمار 
  . الجامعات 
  المجلرررررررررررررررس االقتصرررررررررررررررادي و

 االجتماعي. 
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ّ
ّ
 
 

و الزلف التقديرية التي سيتم تضمينها في  ةنموي  الت  ة ثانياً: إعداد وإقرار الخط  
  موازنة المحافظ 

 النتائجّّللمحافظةّمعّ؛ةستراتيجيّ نفيذيّبربطّاألهدافّاإلومّالمجلسّالتّ يق .0
 ّ.(ّّلكلّقطاعوّابقةفيّالخطوةّالسّ ّالمختارةةّالنهائيّ المشاريعّّ)

ّ
ّالمجلسّالتّ ي ّ .2 ّالتّ مديريّ ّمنّخاللنفيذيّعد ّالمحل ّة ةّالخطّ ّةّفيّالمحافظةيّ نمية

ّعلىّنمويّ التّ  ّباإلعتماد ّكأولويّ ّلتيّتمّ المشاريعّفّاتّوصابطاقة ةّاختيارها

 .(8موذجّ)مّالنّ ستخدامّابابقةّضمنّالخطواتّالسّ 
ّ

ّالمجلسّالتّ ي ّ .3 ّالتّ مديريّ ّمنّخاللنفيذيّعد ّالمحل ّة ّيّ نمية ّفيّالمحافظة الكلفّة

 .ّ(9)مّنموذجّةّباستخدامنمويّ ةّالتّ طّ ستنادّإلىّالخباإلّ،ةالسنويّ ّالتقديرية
 

ّالتّ  .4 ّالمجلس ّالخيجتمع ّويراجع ّالتّ طّ نفيذي ّونمويّ ة ّّة ّالتقديرية ّ؛الكلف
ّالنّ مبصيغتهّمالوضعه ّمعّهائيةا ّبموائمتها ّّويقوم ّالوطنية الخطةّّالخطط

مستعيناّّلىّمجلسّالمحافظةاّإمرسالهقبلّإّالتنمويةّللبلدياتوّاالستراتيجيةّ
ّ ّالتنموية ّللبرامج ّالتنسيقية ّاللجنة ّمن ّالمقدمة ّالراجعة وزارةّّ–بالتغذية

 .عاونّالدوليالتخطيطّوالت
ّ

الكلفّووثيقةّّةنمويّ التّ ةّنفيذيّلمجلسّالمحافظةّوثيقةّالخطّ حيلّالمجلسّالتّ ي ّ .2
ّ ّنويّ السّ التقديرية ّوصوة ّبطاقات ّاف ّالخططّّالمختارةلمشاريع ووثائق

 .ّويةّللبلدياتّمالتناالستراتيجيةّ
ّ

ّوإ .6 ّلمراجعة ّمجلسّالمحافظة ّالخطّ يجتمع ّمن ّكل ّقرار الكلفّّوّةنمويّ التّ ة
ّوّنويةالسّ ّتقديريةال ّعلى ّاالطالع ّاالستراتيجية ّالخطط ويةّمالتنوثائق

 :ّةّالمراجعةّماّيلي،ّوتتضمنّعمليّ ّللبلديات
ّ

  ّةّللمحافظة.ّستراتيجيّ رةّمعّاألهدافّاإلمدىّارتباطّالمشاريعّالمقر 
  ّّالتقديري ّالموازنة ّتوافق ّالسنويّ مدى ّالة ّالموازنة ّمع صةّخصّ مة

 للمحافظة.ّ
يطلبّّ،المحافظةّحاالتّعدمّمطابقةّبعدّمراجعةّالوثيقتينّوجدّمجلسّإذا .7

ّالتّ  ّالمجلس ّاإلمن ّتقديم ّالال ّنفيذي ّباإلّ،زمةيضاحات راءاتّجوالقيام
 ّالزمةةّال ّصحيحيّ التّ 
ّ
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ّأ .8 ّبعد ّمجلس ّيستكمل ّعمليّ ن ّالمحافظة ّمنّّ،مراجعةالة ّكل ّبإقرار يقوم
ّمو،الوثيقتين ّفي ّالسنوية ّالتقديرية ّالكلف ّوثيقة ّ,ّويضمن ّالمحافظة ّازنة

ّخويكل ّ ّالمجلسّبإعداد ّالداخليةإلىّّطابّرسميّموجهاًّفّأمينّسر ّوزير
 .ّرةالمقرّ ّلمشاريعفّاطاقاتّوصببزةّبهّنسخةّمنّكلّوثيقةّمعزّ ّمرفقاًّ

ّ

ّالتّ ي ّ .9 ّالمجلس ّإلى ّالمحافظة ّمجلس ّسيرّّ؛الوثيقتينّنفيذيحيل ّبمتابعة للبدء
 رة.ّالعملّفيّتنفيذّالمشاريعّالمقرّ 

 
للبدءّّ؛ةّفيّالمحافظةيّ نميةّالمحل ّةّالتّ نفيذيّالوثيقتينّلمديريّ حيلّالمجلسّالتّ يّ ّ .01

 .الزمةّبذلكقاريرّال ّوإعدادّالتّ ّ،سيرّالعملمتابعةّبتطبيقّاجراءاتّ
ّ

ّ
ّ

  :المخرجات
o لمشاريع. ف ابطاقات وص 
o   ( 0)نموية للمحافظةة الت  الخط . 
o  (7ة للمحافظة. )موي  نة الت  لتنفيذ الخط   الزلف التقديرية السنوية 

ّ
ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ
ّ
ّ
ّ

 
 

ّةّللمحافظة.ستراتيجيّ ةّاإلعنبارّاألهدافّالواردةّفيّالخطّ (ّتأخذّبعينّاإل0)                     ّّّّّ 

 .كجزءّمنّمشروعّالموازنةّللمحافظةّ(2ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ 
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ّ

ّ
ّ
ّ

 دواتاأل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 



 

  
 

 :2نموذج م
 .......................  بطاقة وصف مشروع

 لواء / منطقة ....................... محافظة / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة المستهدفة: القطاع: اسم المشروع: 

 هداف المشروع: أ

 المشروع : وصف اهمية و مبررات المشروع: 

 رات األداءمؤش    المخرجات  تنفيذ فترة ال   مراحل المشروع
     ولى المرحلة األ

     انية المرحلة الث  

     الثةالمرحلة الث  

 نطاق المشروع
 رزاءالش   ة التنفيذمسؤولي  

 وطني يمحل  

    

    

 مويلمصدر الت   موازنة المشروع

ة منحة قرض 2021 2020 2019  القطاع الخاص موازنة عام 

     

 تنسيب اللجنة : 

 وقيع:الت   اريخ:الت   جنة:اسم رئيس الل  
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 :1م نموذج
 ( 7170 – 7102ة لمحافظة ................. ) نموي  ة الت  الخط  

  
 

 ..........ستراتيجي رقم )      ( : .....................................................................................................الهدف اإل

 
 

لالت سلس  
 

 
 

 القطاع
 
 

 
 

 المشروع

 
 

 المنطقة

 
 
نفي ذمراحل الت   

 
 
 

  اإلطار ال زمني
 

 مسؤولي ة
نفيذ  الت 

 
 

 المخرجات 
 المتوق عة

 
 

الزلفة 
ة التقديري  

 
 

مؤشرات 
 األداء

 
 

 المعيقات
 المحتملة
 

 

7102 7171 7170 

0 7 2 2 0 7 2 2 0 7 2 2    

.0    األول                   

7.                  

2.                  

.0    الث اني                   

7.                  

2.                  

                  .0    الث الث

7.                  



 

  
 

 :(2)منموذج 
7102-ة ة التنموي  لخط  لة السنوي  الزلف التقديرية   

 .......محافظة ...................

 المشروع القطاع

مجموع  شهر( 07جدولة اإلنفاق )
النفقات 
ةالسنوي    

الربع 
 األول

 الربع
انيالث    

 الربع
الثالث    

الربع 
ابعالر    
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 إرشادات للمستخدم
كيّّ؛ليلوضيحاتّلمستخدميّالدّ ليلّبعضّاإلرشاداتّوالتّ مّهذاّالجزءّمنّالدّ يقدّ 
 ةّووضوحّوسهولة.ليلّبدق ّنواّمنّتطبيقّاإلجراءاتّالواردةّفيّهذاّالدّ يتمكّ 
 

ماذج ة بالمفاهيم الواردة في الن  وضيحية الخاص  الت  ة عريفات اإلجرائي  الت  أوالً: 
 ليل:ا الجزء من الد  المستخدمة في هذ

 

  اهدافّالمشروعّونطاقهّمبرراتّوّوثيقةّتصفّ:  وصف المشروعبطاقة
ّع ّالمشرفة ّوالجهة ّتمويله ّومصدر ّوموازنته ّومراحله لىّوموقعه

 .تنفيذهّوالمدةّالزمنيةّالالزمةّ
  

  :طاقّالجغرافيّالذيّتغطيهّخدماتّالمشروع،ّفإذاّكانّالنّ نطاق المشروع
ّأ ّنطاقّمحل ّعلىّمستوىّالمنطقة ّمشروعّذو ّفيعتبر ّالمحافظة ّأمّ و ّإذاّي ا

كانّعلىّنطاقّأكثرّمنّمحافظة،ّأوّيشملّالمملكةّفهوّمشروعّذوّنطاقّ
 وطني.ّ

 

   ّالنّ عة: المخرجات المتوق ّتنفيذّوهي ّمراحل ّمن ّمرحلة ّلكل ّالملموسة تائج
ّمثل ّالهندسيّ )المخطّ ّ:المشروع ّالتّ طات ّاألساس،ّة، ّحجر ّوضع راخيص،

ذوناتّاإلشغال،ّدراساتّالجدوىّأثيث،ّأجهيزّوالتّ ناء،ّمراحلّالتّ مراحلّالب
 ة...(.ّة،ّمخرجاتّالبنىّالتحتيّ قتصاديّ اإل
 

   ّأهدافّرات األداء: مؤش ّلكلّهدفّمن ّالمنشودة ّالغاية ّتحقق وصفّيبين
 المشروع.ّ

 

   ّقبلّالتّ فقاتّال ّوهيّالنّ ابتة: الث  فقات الن ّ،شغيل(الزمةّلتأسيسّالمشروعّ)ما
ة،ّ)كلفّالعقارات،ّوالبناء،ّومشاريعّالبنىّالتحتيّ ّ:لّعلىّسبيلّالمثالوتشم

ّة...(.واألثاث،ّواألجهزة،ّواألدوات،ّوالرسوم،ّوتكاليفّاستشاريّ 
ّ

   ّويتكرّ النّ فقات الجارية: الن ّالمشروع ّتشغيل ّبدء ّمنذ ّتصرف ّالتي رّفقات
ّالمثال ّسبيل ّعلى ّسنوياً، ّالمصاريّ:صرفها ّصيانة، ّتكاليف فّ)رواتب،

ّة،ّ...(.اتّالتشغيليّ ة،ّتكاليفّالموادّالمستهلكةّفيّالعمليّ ةّوالعموميّ اإلداريّ 
ّ

 ؛ةسر العائد له بالوثائق التالي  يحتفظ مجلس المحافظة في مزتب أمانة ال   ثانياً:
 ة: ستراتيجي  ة اإلة والخط  ستراتيجي  رض استخدامها عند وضع األهداف اإللغ

o ةّللمحافظة.ستراتيجيّ ةّاإلعدادّالخطّ دليلّإ 
o ةّللمحافظة.عدادّالموازنةّالعامّ دليلّإ 
o ّ2109ّّ–2107ّبرنامجّتنميةّالمحافظات 
o  ّة.األجندةّالوطني 
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o .ّأجندةّاهدافّومؤشراتّالتنميةّالمستدامة 
o ّ2122رؤيةّاألردن. 
o ة.ّاتّالوطنيّ ستراتيجيّ وثائقّاإل 
o  ّادرةّعنّمجلسّالوزراء.ةّالصّ ياساتّالعامّ وثائقّالس 
o  ّة.ّةّلكلّوزارةّومؤسسةّحكوميّ ستراتيجيّ اإلّةوثيقةّالخط 
o ةّللمحافظة.ّستثماريّ الخارطةّاإل 
o  ّةّللمحافظة.قتصاديّ ةّوالفرصّاإلسبيّ زةّالنّ المي 
o  ّة.ّتقاريرّونتائجّمسوحاتّدائرةّاإلحصاءاتّالعام 
o ّاإل ّالجدوى ّفيّدراسات ّمنفذة ّ)غير ّمقترحة ّلمشاريع قتصادية

 المحافظة(.ّ
o ةّالقائمةّفيّالمحافظة.ّستثماريّ ريعّاإلاعدةّبياناتّحولّالمشاق 
o  ّةّفيّالمحافظة.ّدليلّالخدماتّوالمرافقّالحكومي 
o ّفيّالمحافظة.المانحةّماتّمكاتبّومشاريعّالمنظّ دليل 
o  ّّالعام ّالموازنة ّقانون ّللدّ وثيقة ّالمفعولة ّسارية ّوثائقّّ،ولة وكذلك

 ّةّلثالثّسنواتّماضية.ّقوانينّالموازنةّالعامّ 
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ



 

41 
 

 انية للجهات المشارزة في المرحلة الث  دوار د األفق  تة قائم

 حققالت   ةالمسؤولي   \ور الد   الجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفيذيالت  المجلس 

 ة  ي  ات الفن  قائمة المشاريع التي ستتم احالتها للمديري   وضع
 .إلعداد بطاقات وصف المشاريعة؛جان المختص  والل  

 

 

عداد قائمة اجعتها وإومر وصف المشاريع  استقبال بطاقات
ة ي  لي المجالس المحل  بالمشاريع التي سيتم عرضها على ممث  

  قاء بهم .ة خلل الل  جتماعي  ة واإلوالقطاعات المهني  

اعات والقط ةي  المجالس المحل   ليممث   رؤساء البلديات و   دعوة
لعرض المشاريع  ؛ء مشتركلى لقاة إجتماعي  واإل ة المهني  

 ة بها.الخاص  ة والبطاقات نموي  ة الت  المقترحة للخط  

 

 

 يلتشمل المشاريع الت ؛قاءة لمخرجات الل  هائي  عداد القائمة الن  إ
 ة التنموية .سيتم ادراجها ضمن الخط  

 

 

 ؛ةي  نمية المحل  ة الت  لمديري   للمشاريع ةهائي  الن  مسودة القائمة رسال إ
 .للمحافظة ة نموي  ة الت  ليتم تضمينها ضمن الخط  

 

 

ومواءمتها مع الخطط التنموية  ةنموي  الت  ة ة الخط  مناقشة مسود  
 . , والخطط الوطنية  للبلديات

 

 

 ة للمحافظة.قديري  ت  لا زلفمناقشة ال

  
 .والزلف  ة نموي  ة الت  اعتماد الخط  

 
 لمجلس المحافظة .والزلف  ة نموي  ة الت  رسال الخط  إ

  
 بعد اقرارها من  والزلف  ة نموي  ة الت  رسال الخط  إ

   .نفيذ والمتابعةلبدء الت  ؛ة ي  نمية المحل  ة الت  مجلس المحافظة لمديري  
 
 

 ةي  ة المحل  نمي  ة الت  مديري  

ة نموي  ة الت  درج ضمن الخط  ة التي ستائي  النه مسودة الدليلاستلم 
 نفيذي.من المجلس الت  

 

 

 .1ذج م ة وفق نمونموي  الت  ة ة الخط  عداد مسود  إ
 
 

 

 .2محافظة وفق النموذج مة للنوي  ة الس  قديري  الت  الزلف  عداد إ
  

 نفيذي.ة للمجلس الت  نموي  الت  ة رسال الخط  إ
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نفيذي ة من المجلس الت  هائي  الن  والزلف  ة هائي  ة الن  استلم الخط  
  نفيذ.ت  لوالبدء بمتابعة ا،)بعد اقرارها من مجلس المحافظة ( 

 
 
 
 
 
 

 :مجلس المحافظة            

  للمحافظة.ة نموي  ة الت  استلم الخط  

  .ة للخطة التنمويةقديري  الت   الزلف  استلم 

  االطلع على الخطط االستراتيجية و التنموية للبلديات 

  .و الزلفة مناقشة الخط  

  ة نموي  الت   الخطةقرار إ
  زلف الخطة التنموية  قرار إ
  .نفيذنفيذي للبدء بالت  للمجلس الت  الزلف  و ة رسال الخط  إ

 
 
 

 :ة المعنيةات الفني  المديري  

 نفيذي.ليها من المجلس الت  استلم قوائم المشاريع المحالة إ
 

 

  .للمشاريع ضمن القائمة بطاقات وصفإعداد 

  .نفيذيللمجلس الت  البطاقات  إرسال 
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 ةلثالمرحلة الثا

 إجراءات العمل
 

رراإل: أوالً  ة الترري يقرروم بهررا المجلررس جررراءات اإلداري 

 ة.ي  نمية المحل  ة الت  نفيذي ومديري  الت  
 

ّالمجل .0 ّالتّ يطلب ّالمؤسّ س ّمن ّنفيذي الرسميةّسات
ّضبّ ّالمسؤولة ّتسمية ّالمشاريع ّتنفيذ ّ؛اطّارتباطعن
ّ ّالتّ مديريّ ّتزويدليتولوا ّالمحل ّة ببياناتّّةيّ نمية
ّالمؤسّ المشاريع ّعلى ّأيضاً ّاألمر ّويسري ساتّ،

 لإلشرافّعلىّالمشاريع.ّ؛ةّالمتعاقدّمعهاستشاريّ اإل
 
ّمديريّ ت ّ .2 ّالتّ عد ّالمحل ّة ّيّ نمية ّالمؤسساتّة ّمع بالتعاون

ّ ّالمسؤولة ّسطّ خالرسمية ّالعملّّ؛ةنويّ ة ّسير لمتابعة

ّالمقرّ  ّالمشاريع ّالنّ في ّباستخدام ّ)مرة (01ّموذج
 نفيذيّالعتمادها.وترسلهاّإلىّالمجلسّالتّ 

ّ
منيّلتنفيذّالمشاريع،ّبإعدادّتقاريرّسلسلّالزّ ة،ّوحسبّالتّ يّ نميةّالمحل ّةّالتّ تقومّمديريّ  .3

ّمرحليّ  ّمتابعة ّمشروع ّلكل ّّة ّعند ّتقرير ّو ّالعمل ّسير ّنهايتاثناء ،ّ ّالسنةّه خالل
(00ّموذجّ)مزامنّمعّانتهاءّكلّمرحلةّمنّمراحلّتنفيذّالمشروعّباستخدامّالنّ بالتّ 

 نفيذي.وترسلهاّإلىّالمجلسّالتّ 
 

رّاإلجراءاتّويقرّ ّ،نفيذيّعلىّتقاريرّمتابعةّسيرّعملّالمشاريعلعّالمجلسّالتّ يطّ  .4
ّال ّصحيحيّ التّ  ّالمتعثّ ة ّللمشاريع ّالمؤسّ ّ،رةالزمة ّإلى لتقومّّساتّالمنف ذة؛ويرسلها

ّاإلجراءات ّتلك ّباتخاذ ّالتّ ّ،األخيرة ّالرّ وتقديم ّالنّ غذية ّحول ّلمديريّ اجعة ةّتائج
 رتباط.برّضابطّاإلعةّيّ نميةّالمحل ّالتّ 

 

ّمديريّ  .2 ّالتّ ت عد ّالمحل ّة ّإجماليّ يّ نمية ّتقريراً ّالمحافظة ّفي ّلنتائجّة ّشهور( ّثالثة ّ)كل اً
ّالمشاريع ّالعملّفيّجميع ّسير ّإلىّالمجلسّالتّ ّ،متابعة نفيذيّباستخدامّوترسله

 (.02موذجّ)مالنّ 
 

جمالي،ّويضعّمالحظاته،ّويرسلهّإلىّنفيذيّعلىّتقريرّالمتابعةّاإللعّالمجلسّالتّ يطّ  .6
 مجلسّالمحافظة.

 

 .وتقاريرّسيرّالعملّلكلّمشروعّ،اليقريرّاإلجممجلسّالمحافظةّالتّ ّيناقش .7

 اق العمل:نط
ةّالت نموي ةّ ةّفيّالخط  قابةّالمجتمعي ةّعلىّالمشاريعّالمقر  متابعةّسيرّالعملّوالر 

 للمحافظةّ

ّ
لمتابعااةّنصااحّبتطااويرّوإعتمااادّّنظااامّإلكترونااي؛ّي

ااااساااايرّالعماااالّفاااايّالمشاااااريعّالمقاااارّ  ةّرةّفاااايّالخط 
ظاامّنموياةّللمحافظاة،ّبحياثّيتايحّالنّ ةّالتّ ستراتيجيّ اإل

ألغااراضّإدخااالّالبياناااتّلكاالّّخولاتّالاادّ صااالحيّ 
 من:
  ّالمسؤولةّعنّتنفيذّالمشروع.الرسميةّّسةالمؤس 
 ةّللمشروعّ)إنّوجدت(.ستشاريّ الجهةّاإل 
  ّةّفيّالمحافظة.يّ نميةّالمحل ّةّالتّ مديري 
 اااا اااانميااااةّالمحل ّةّالتّ مديري  ااااةّفاااايّوزارةّالدّ ي  ةّاخلي 

 )المركز(.
ّ

ّطالعّلكلّمن:اتّاإلوصالحيّ 

 ةّفيّالمحافظة.يّ المحل ّّرؤساءّوأعضاءّالمجالس 
  ّينّفيّالمحافظة.امّاإلداريّ الحك 
  ّااااممث ااااةّواإللاااايّالقطاعاااااتّالمهني  ةّفاااايّجتماعي 

 المحافظة.
 .رئيسّوأعضاءّمجلسّالمحافظة 
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رررمرررع المجرررالس المحل   م سرررير العمرررلجرررراءات مشرررارزة تقرررد  إ:  ثانيررراً  لررري وممث   ،ةي 

 ي:ة والمجتمع المحل  جتماعي  ة واإلالقطاعات المهني  
 

ةّيّ لمجالسّالمحل ّلّلينّممثّ لىّاجتماعّيضمّنفيذيّومجلسّالمحافظةّإيدعوّالمجلسّالتّ  .0
ّالمهنيّ  ّواإلوالقطاعات ّأدل ّجتماعيّ ة ّوضع ّفي ّشاركت ّالتي ّاإلة بهدفّّ؛حتياجاتة
ّتقدّ  ّعلى ّاإطالعهم ّسير ّالخطّ م ّمشاريع ّفي ّالتّ لعمل ّهذاّنمويّ ة ّويعقد ،ّ ّللمحافظة ة

ّشهوراإل ّثالثة ّكل ّالرّ ّ،جتماع ّالعمل ّسير ّتقارير ّتعدّ وتعرضّخالله ّالتي هاّبعية
 ة.يّ نميةّالمحل ّةّالتّ مديريّ 

 

2. ّ ّالمحليةّنفيذيّومجلسّالمحافظةّكلّمنّالمجلسّالتّ يقوم ّالتنمية منّخاللّمديرية
ّعلى ّالعمل ّسير ّتقارير ّلإلّبنشر ّدوائرهم ّفي ّالمستخدمة ّالعامّ الوسائل ّ؛ةعالنات

 ّيوم.20ّشرّعنّةّالنّ الّتقلّمدّ نّعليهاّعلىّأنّةّالمواطنيبهدفّإطالعّكاف ّ
 

3. ّ ّالمحلية ّالتنمية ّمديرية ّالمحل ّّترسل ّللمجالس ّالعمل ّسير ّوالحكّ يّ تقارير امّة
ّعلىّ؛ينداريّ اإل ّنشرها ّلإلّبهدف ّدوائرهم ّفي ّالمستخدمة ّالعامّ عالالوسائل ّ؛ةنات

 ّيوم.20ّشرّعنّةّالنّ ةّالمواطنينّعليهاّعلىّأنّالّتقلّمدّ بهدفّإطالعّكاف ّ
 

 :دم سير العمل بالمشاريعقتراحات حول تق  زاوى واإلالش  جراءات إ : ثالثاً 
 

0. ّ ّالمجلس ّمن ّكل ّوالحكّ والبلديّ ّيالمحل ّيقوم ّاإلة ّومجلسّداريّ ام ّوالمحافظة ين
ّلإلالم ّصناديق ّبوضع ّوالشّ قتراححافظة ّمقرّ –ّكاوىات ستقبالّال؛ّ-عمالهمأّفي
ةّمدّ الخاللّّمنّالمواطنينّحولّنتائجّتقاريرّمتابعةّسيرّالعملّقتراحاتكاوىّواإلالشّ 

كماّ.الثالثةمنّالمرحلةّّوالمشارّإليهاّفيّالبندّالثانيّةبعيّ قاريرّالرّ عرضّالتّ لّ؛رةالمقرّ 
 الوسائلّالمتاحة.عبرّّالجماعيةّالفرديةّوّتتيحّالمجالّالستقبالّشكاوىّالمواطنيين

 

2. (ّ ّفيّالبند ّكلّمنّالجهاتّالمذكورة ّوبفتحّالصندوقّّأعالهّ(0يقوم بياناتّتفريغ
ةّمنّانتهاءّمدّ واحدّسبوعّةّأقصاهاّأ(ّفيّمدّ 03مّ)موذجّنّ الّفيّقتراحاتكاوىّواإلالشّ 

 عرضّتقاريرّسيرّالعمل.
 

ّب .3 ّالمذكورة ّالجهات ّإتقوم ّالشّ رسال ّرصد ّنموذج ّواإلكاوى ّمديريّ إقتراحات ةّلى
 .تهاةّفيّالمحافظةّلتقومّبمتابعةّالمحليّ نميّ التّ 

 
ّ(04م)نموذجّّباستخدامقتراحاتّكاوىّواإلةّبمتابعةّالشّ يّ نميةّالمحل ّةّالتّ تقومّمديريّ  .4

تقومّّثمّ ّ،قتراحاتكاوىّواإلالشّ ّرصدّةّأقصاهاّشهرّمنّتاريخّاستالمّنموذجفيّمدّ 
 العّوإبداءّالرأي.لإلطّ ّ؛يذيّومجلسّالمحافظةنفلىّالمجلسّالتّ إّإرسالهب

 
ّالتّ مديريّ ّتجري .2 ّالمحل ّة ّيّ نمية ّعلىّبياناتّنموذجّعديالتّالال ّالتّ ة ّ)زمة ّوفقاًّّ(04م

ّالرّ لل ّ ّتغذية ّالتّ اجعة ّالمجلس ّقبل ّمن ّنفيذي ّالمحافظة ّبصورتهّومجلس وتصدره
 ة.ّهائيّ النّ 
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للمجالسّكاوىّوالمقترحاتّللشّ ّمتابعتهاّنتائجةّبإرسالّيّ ةّالمحل ّنميّ ةّالتّ تقومّمديريّ ّ .6
ّوالحكّ المحل ّ ّاالدّ ية ّبّ؛يناريّ ام ّليقوموا ّللمواطنين ّواقتراحاتهمّّستجابةًّانشرها لشكواهم

ّ.حقالال ّّبعيلحينّورودّتقريرّسيرّالعملّالرّ ّساريّالمفعولّشرالنّ ّيبقىو
ّ

 
 

  :المخرجات
o  ّّرةقرّ ةّلمتابعةّسيرّالعملّفيّالمشاريعّالمنويّ السّ ةّالخط. 
o ّمشروع.لكلّتقاريرّمتابعةّسيرّالعمل 
o  ّرة.قريرّاإلجماليّلنتائجّمتابعةّسيرّالعملّفيّالمشاريعّالمقرّ الت 
o ّ.تقريرّرصدّشكاوىّواقتراحاتّالمواطنين 
o .تقريرّنتائجّمتابعةّشكاوىّواقتراحاتّالمواطنين 

ّ
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ّ
ّ
ّ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األدوات 



 

  
 

 :01نموذج م

 

 7102رة لسنة لمشاريع المقر  خطة متابعة سير العمل في ا

 محافظة: ..............
 

 المخرجات نفيذمراحل الت   المشروع سلسلالت  
تاريخ 
 البدء

تاريخ 
 نتهاءاإل

تاريخ 
إجراء 
 المتابعة

تاريخ 
إصدار 
تقرير 
 المتابعة

ضابط 
ارتباط 
سة المؤس  
 ذةالمنف  

ضابط ارتباط 
سة المؤس  

 ةستشاري  اإل

0  

      

  

      

      

      

      

7  

      

  

      

      

      

      

2  
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 :00نموذج م

 تقرير متابعة سير عمل المشروع
 مرحلي/ نهائي

 محافظة: .........................
 

 المشروع: .................................................  ......................................القطاع: .................
 ذة: ............................سة المسؤولة المنف  المؤس    المنطقة: ......................................................

 تاريخ إجراء المتابعة: ....................................  ...........................ة: ...........ستشاري  سة اإلالمؤس  
 المرحلة الخاضعة للمتابعة: ..............................  ضابط ارتباط المشروع: .....................................

 نفيذمرحلة الت  
منية الفترة الز  
 نفيذللت  

 المخرجات
اإلنفاق 
 صالمخص  

 نحرافنسبة اإل نسبة اإلنجاز رات األداءمؤش   اإلنفاق الفعلي

        

        

        

        

 ةستشاري  سة اإلملحظات المؤس  
 

 

 ى بهاة الموص  اإلجراءات التصحيحي  

 

 تقرير: ...........................اسم معد ال  
 .............قرير: .........تاريخ إصدار الت  
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 :07نموذج م 

 قرير اإلجمالي لحالة سير العمل في المشاريع على مستوى المحافظةالت  
 محافظة: .........................

 /نهائيربعي
 

 المشروع المنطقة القطاع
 سةالمؤس  
ذةالمنف    

المراحل 
 المنجزة

المخرجات 
 ةالمتحقق  

الفترة 
منية الز  
 نفيذللت  

الفترة 
الخاضعة 

 قييمت  لل

نسبة 
 اإلنجاز

نسبة 
 نحرافاإل

اإلنفاق 
 صالمخص  

اإلنفاق 
 الفعلي

نسبة 
 نحرافاإل

أسباب 
 رالتعث  
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 02نموذج م 

 
  قتراحاتزاوى واإلالش   رصد نموذج

 
 اسم الجهة المرسلة :...................
 .التــــــاريخ : ...........................

 

قتراعاإل \موضوع الشزاوى  المنطقة القطاع اسم المشروع ستلمتاريخ اإل   
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  02نموذج م 

 
 زاوى والمقترحات نموذج متابعة الش  

 
 ـــاريخ : .................التـ  
 

قتراعاإل \زوى موضوع الش   المنطقة القطاع اسم المشروع ستلمتاريخ اإل   جراءاتاإل 
خذةالمت    

وضيحاتالت    

       

       

       

       

 



 

  
 

 ليلإرشادات لمستخدم الد  
ّالدّ قدّ يّ  ّمن ّالجزء ّهذا ّبعضّاإلرشاداتّوالتّ م ّالدّ ليل كيّّ؛ليلوضيحاتّلمستخدمي

ّةّووضوحّوسهولة.ليلّبدق ّنواّمنّتطبيقّاإلجراءاتّالواردةّفيّهذاّالدّ يتمكّ 
ّ

ماذج ة بالمفاهيم الواردة في الن  وضيحية الخاص  الت   ةعريفات اإلجرائي  أوالً: الت  
 ليل:المستخدمة في هذا الجزء من الد  

 

 :ةّتنفيذّكلّمرحلةّمنّمراحلّتنفيذّاريخّالذيّبدأتّفيهّعمليّ التّ ّتاريخ البدء
 المشروع.

 ةّتنفيذّكلّمرحلةّمنّفتّفيهّعمليّ اريخّالذيّانتهتّأوّتوق ّالتّ ّنتهاء:تاريخ اإل
 مشروع.مراحلّتنفيذّال

 :ّالمتعل ّالتّ ّتاريخ إجراء المتابعة ّالمعلومات ّفيه ّتكتمل ّالذي ّبمدىّاريخ قة
نفيذّوصدورّتقريرّالمتابعةّمعّنهايةّفترةّالتّ ّ،قّفيّالمشروعاإلنجازّالمتحق ّ

 قييم.الخاضعةّللمتابعةّوالتّ 
   المبلغّالمرصودّلكلّمرحلةّمنّمراحلّتنفيذّالمشروعّّص:اإلنفاق المخص

 ةّللمحافظة.نويّ لموازنةّالسّ والواردّفيّا
  ّفعليا ًّّالفعلي:اإلنفاق ّالمنفق ّبموجبّّالمبلغ ّالمشروع ّمراحل ّتنفيذ على

 رف.ةّالمعتمدةّللصّ ةّالحكوميّ اإلجراءاتّالماليّ 
 :ةّجراءّالقيامّةّلحجمّالمخرجاتّالمتحقق ّةّالتقديريّ سبةّالمئويّ النّ ّنسبة اإلنجاز

 بتنفيذّكلّمرحلةّمنّمراحلّالمشروع.
 ّالمئويّ النّ ّنحراف:بة اإلنس ّالتقديريّ سبة ّتعبّ ة ّالتي ّغيرّة ّاألعمال ّعن ر

 نفيذ.المكتملةّفيّكلّمخرجّمنّمخرجاتّمراحلّالتّ 
   ّالمؤسّ المؤسّ ّة:ستشاري  سة( اإلالجهة )المؤس ّقبل ّمن ّمعها ّالمتعاقد سةّسة

ّالمشروعالمؤوّ  ّتنفيذ ّعن ّالمشروعّ؛لة ّتنفيذ ّعلى ّاإلشراف ّ،ألغراض
 ذ.مّالمقاولّالمنف ّومراقبةّالتزا

   ّاتّ ّصحيحية:اإلجراءات الت ّالواجب ّتعثّ ّ؛خاذهااإلجراءات ّأسباب رّإلزالة
 وإدامةّسيرّالعملّفيّتنفيذه.ّ،المشروع

ّ

 تين: ( على مر  07و م 00موذجين )مثانياً: يستخدم زل من الن  

ّالمرحليالتّ  .0 ّالمتحقّ ّبعي()الرّ ّقييم ّوإجماليّلإلنجاز ّالواحد، ّالمشروع ّفي ق
 شاريع.ّالم
 

ّع.هائيّلإلنجازّالمتحققّفيّالمشروعّالواحد،ّوإلجماليّالمشاريقييمّالنّ التّ  .2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 :داواتها أة و قابة المجتمعي  : مفهوم الر  ثالثا
نتّوقدّتضمّ ّ،ةّوسياقاتهاّالمختلفةقابةّالمجتمعيّ لمفهومّالرّ ّعاماًّّمّهناّتوضيحاًّنقدّ 

ةّالتيّتتسقّمنّنطاقّتنفيذّجتمعيّ قابةّالمليلّأهمّأدواتّالرّ إجراءاتّهذاّالدّ 
ليلّالمركزيةّوليسّجميعها،ّولكنّهناّنذكرهاّجميعهاّللفائدةّلمستخدميّالدّ ال ّ

ّةّلهذهّاإلجراءات.طويرّالمستقبليّ ولعتباراتّالتّ 
ّ

ّالتيّدواتاألّوّجراءاتاإلّوّساليباألّمجموعةة: قابة المجتمعي  الر   مفهوم

ّةنمويّ التّ ّالمشاريعّعملّسيرّتطابقّمنّققحالتّ ّفيّالمجتمعّليممثّ ّبهاّيشارك
ّللجهاتّاجعةالرّ ّةغذيّ التّ ّوتقديم,ّّداءاآلّفاتاانحرّوكشفّ،تنفيذهاّخططّمعّةيّ المحل ّ
ّهذهّمعالجةّحيالّخذةالمتّ ّةصحيحيّ التّ ّجراءاتاإلّومتابعة,ّّالمشاريعّلهذهّذةالمنف ّ
 .ّنحرافاتاإل

 

ّدواتاألّوّساليباألّمنّالعديدّتمعاتالمجّتستخدمة : ي  قابة المجتمعالر   داواتأ

ّتلكشهرّةّ,ّومنّأيّ ةّالمحل ّنمويّ ريعّالتّ المشاّتنفيذّعلىّقابةالرّ ّفيّللمشاركة

ّ:دواتاأل

 

يّاستالمّليّالمجتمعّالمحل ّتاحّلممثّ :ّيّ ّقييممضمون تقارير المتابعة والت   تحليل -0

قةّمنّتنفيذّالمشاريعّلمتحق ّنجازاتّاوّتقييمّاإلّ،قّبنتائجّمتابعةةّتتعل ّتقاريرّدوريّ 
ذةّمنّقبلّالجهةّالمنف ّّمسبقاًّّهوتقييمّموضوعّ،ةّمتابعةلىّخطّ إةّاستناداًّنمويّ التّ 

فرادّالمجتمعّأيّ.ّحيثّيقومّلةّللمجتمعّالمحل ّللمشاريعّبمشاركةّالهيئاتّالممثّ 
ّماّحولّاستفساراتهمّوّمالحظاتهمّيتضمنإعدادّتقريرّوّّ،قاريربتحليلّنتائجّالتّ 

ّلهذهّنظمتّ ّاجتماعاتّخاللّمنّذةالمنف ّّالجهةّمعّبمناقشتهاّيقومواّوّ،فيهاّجاء

خذةّمنّقبلّالجهاتّجراءاتّالمتّ لتقريرّحولّاإلّاستالمهمّذلكّويعقبّ،الغاية

وّالتيّجرىّّ،راتّالتيّواجهتّسيرّالعملّفيّالمشاريعلتصويبّالتعثّ ّ؛ذةالمنف ّ

ّتفاقّعليهاّفيّاجتماعاتّالمناقشة.ّّإلا
 

يّالقيامّليّالمجتمعّالمحل ّتاحّلممثّ يّ ّ:حققالزشف الحسي باستخدام قوائم الت  ّ-2
ةّةّالمدرجةّعلىّالخطّ نمويّ نفيذّّللمشروعاتّالتّ بزياراتّمنتظمةّوفقاًّلمراحلّالتّ 

لواّويسجّ ّ،قةّفيّتنفيذّالمشاريعنجازاتّالمتحق ّلعواّميدانياًّعلىّّاإلليطّ ّ؛ةنمويّ التّ 
دةّذاتّارتباطّبمخرجاتّقّتحتويّعلىّاسئلةّمحدّ مّقائمةّتحقّ مالحظاتهمّباستخدا

لىّإرسالّالقائمةّإويعقبّذلكّ،ّةنمويّ ةّالتّ داءّالواردةّفيّالخطّ راتّاآلنفيذّومؤشّ التّ 
عثراتّوّانحرافاتّسبابّحولّالتّ خيرةّببيانّاأللتقومّاألّ؛ذةّّللمشروعالجهةّالمنف ّ

ليتمّبعدّذلكّّ؛سبابزةّلتلكّاألةّالمعزّ دل ّاألمّبنفيذّبواسطةّتقريرّمدعّ داءّفيّالتّ اآل
وتبقىّّ،حقةةّالال ّيّ تصحيحجراءاتّال ّتفاقّحولّاإلوّاإلّ،ليّالمجتمعمناقشتهّمعّممثّ 

جراءاتّحققّمنّتنفيذّاإلللتّ ّ؛ةّالحقةتعاقبةّمنّخاللّزياراتّتتبعيّ ةّمّ هذهّالعمليّ 
ّة.ّّنمويّ ةّالتّ ةّتنفيذّالمشاريعّوفقّالخطّ واستمراريّ ّ،ةيّ صحيحالتّ 
ّ
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ااالتّ ّللمشاااريعّذةالمنف ااّالجهااةّلتشااكّ :ّّنرراظرالم   الفريررق  -2 ّالمشاارفةّالجهااةّوأّ،ةنموي 

ّتاايحتّ ّذلااكّمااعّوازيبااالتّ ّوّ،لااديهاّالعاااملينّماانّقياايمالتّ ّوّللمتابعااةّفريقاااًّّنفيااذالتّ ّعلااى
ّلالمشاكّ ّقييمالتّ ّوّ؛المتابعةّلفريقّمناظراًّّفريقاًّّلواليشكّ ّ؛عنهّلينممثّ ّانتخابّللمجتمع

ّعادادإّفايّواحادّكفرياقّانقاالفريّيشتركّبحيثّ،المشرفةّالجهةّوأّذةالمنف ّّالجهةّمن
اا ّفاايّالمدرجااةّللمشاااريعّقياايمالتّ ّوّالمتابعااةّدواتأّتصااميمّوّقياايمالتّ ّوّالمتابعااةّةخط 
اّلتادريبّيالكل اّالفرياقّيخضاعّوّ،نموياةالتّ ّةالخطّ  ّالمتابعاةّمهااراتّعلاىّصمتخص 
ّصادارإّوّ،مشاروعّلكالّقيايمالتّ ّوّ،المتابعاةّهمااتمبّالقياامّذلاكّعادبّىليتول ّّ؛قييموالتّ 

ااّللجهااةّتااائجبالنّ ّتقااارير ّبتصااويبّقااةالمتعل ّّةصااحيحيّ التّ ّجااراءاتاإلّومتابعااةّّ،ةالمعني 
اّبتطبياقّلتازاماإلّمساتوىّمراقبةّوّ،داءاآلّانحرافات اإّوّفنيااًّّنموياةالتّ ّةالخط  ّوّاًّداري 

ّ(.ّاملةالشّ ّقابةالرّ )ّّاًّماليّ 

  
ررر صرررندوقّ-4 ذةّللمشااااريعّوّالجهااااتّتااايحّالجهااااتّالمنف ااا:ّتّ قتراحررراتزاوى و اإلالش 

فاارادّأسااتقبالّشااكاوىّواقتراحاااتّالّ؛اتّعملهاااالمشاارفةّعليهاااّصااناديقّفاايّمقاارّ 
نّياتمّتمكيانهمّأنفياذّبعادّةّقيادّالتّ نموي ايّبشاأنّالمشااريعّالتّ ساتّالمجتمعّالمحل اومؤسّ 
اوّالتّ ّ،العّعلىّتقااريرّطّ منّاإل عادّتلاكّالجهااتّوتّ ّ،ادرةّعانّتلاكّالجهااتقيايمّالص 

ةّيحصحيّ جرءاتّالتّ خاذّاإلوّاتّ ّ،قتراحاتشكاوىّوّاإللمراجعةّتلكّال ّّ؛نظاماًّاجرائياًّ
ااوّالتّ  ساااتّالمجتمااعّعلااىّتلااكّفاارادّوّمؤسّ أليااتمّبعاادّذلااكّاطااالعّّ؛زمااةةّالال ّطويري 
ّ.ّقّفيّالمشاريعّالمستهدفةّنجازّالمتحق ّواإلّ،عديالتالتّ 

 
اّنقااشّجلساتّيالمحل ّّالمجتمعّليممثّ ّمنظّ يّ ّ: زةرز  الم   قاشالن   مجموعاتّ-2 ّزةمرك 

اااألوّحتياجاااتاإلّتحدياادّفاايّسااهمواأّالااذينّالمجتمااعّلاايممثّ ّفيهاااّيشااارك ّماانّاتولوي 
ّسايتمّالتايّالمشااريعّطبيعاةّفايّالخبارةّذويّمانّينستشااريّ اإلّمانّعددّوّالمشاريع
ّوالمشارفةّذةالمنف اّالجهااتّلايممثّ ّبمشااركةّوّ،فيهااّعمالالّسايرّمتابعةّنتائجّمناقشة
ااّقياايمالتّ ّوّ،المتابعااةّتقاااريرّتخضااعّحيااث ّ؛المشاارفةّوّذةالمنف ااّالجهاااتّعاانّادرةالص 

ّالتايّللمشكالتّعميقّفهمّلىإّللوصولّ؛المجتمعّليممثّ ّيقودهّعميقّوّمركزّ ّلنقاشّ 
ّلاىإّللوصاولّ؛داءاألّفايّنحارافاإلّذاتّوّيتادنّ المّ ّنجاازاإلّذاتّالمشااريعّواجهت

ّجلساةّعقدّذلكّبعدّصارليّ ّ؛الحقةال ّّةيّ صحيحالتّ ّجراءاتاإلّووضعّ،ةالفعليّ ّسباباأل
ّفايّماووالنّ ّ،خاذةالمتّ ّجاراءاتاإلّعلاىّطاالعلإلّ؛نفساهمأّالمشااركينّبحضورّخرىأ

ّاطاالعّثمّ ّومن،ّولىاألّالجلسةّخاللّقاشالنّ ّفيّهدفتاستّ ّالتيّالمشاريعّفيّنجازاإل
ّ.ّالجلستينّنتائجّعلىّوسعأّنطاقّعلىّتمعالمج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

ّوّاختيارّيالمحل ّّالمجتمعّليلممثّ ّةالمجتمعيّ ّالمشاركةّنظامّتيحيّ :ّّالثالث   رفالط   -6

ااّللقيااامّ؛صااةمتخصّ ّةاستشاااريّ ّجهااةّتعيااين ّالمشاااريعّتقياايمّوّلمتابعااةّمزدوجااةّةبعملي 
ااّمااعّوازيبااالتّ  ّدورّيااأتيّوّ،المشاارفةّالجهااةّبهاااّمتقااوّالتاايّقياايمالتّ ّوّالمتابعااةّةعملي 
ااّقاااريرالتّ ّبمطابقااةّالمجتمااعّلاايممثّ  ّوالجهااةّالمشاارفةّالجهااةّماانّكاالّعاانّادرةالص 
ّقباالّماانّذةالمنف ااّقياايموالتّ ،ّةحقااقّماانّسااالمةّاجااراءاتّالمتابعااللتّ ّوذلااكّ؛ةستشاااريّ اإل

ااّ،ناحيااةّماانّالمشاارفةّالجهااة ّتنفيااذّفاايّقااةالمتحق ّّنجااازاتاإلّمسااتوىّعلااىّالعواالط 
ّالمشارفةّالجهاةّخاذتتّ ّنأّوبعدّّ،المشرفةّللجهةّحولهاّمالحظاتهمّبداءإّوّ،المشاريع

ّترسالهّوّّ،باذلكّتقريارّعدادإبّتقومّ،الزمةال ّّةصحيحيّ التّ ّجراءاتاإلّذةالمنف ّّالجهةّو
ّخاذاتّ ّمنّحققبالتّ ّشتراكباإلّليقوماّ؛المجتمعّليوممثّ ّ،ةستشاريّ اإلّالجهةّمنّكلّلىإ

ّ.ّاًّفعليّ ّجراءاتاإلّتلك

 
 

  ّّنطااقّبتوسايعّنموياةالتّ ّالمشااريعّتنفياذّعلىّةالمجتمعيّ ّقابةالرّ ّةعمليّ ّستكملت

ااّنتااائجّنشاار ّوّفاارادأّماانّعااددّكباارأّلااىإّللوصااولّقياايموالتّ ،ّالمتابعااةّةعملي 

ّ؛مقترحااااتهمّوّرائهااامآّلتقاااديمّلهااامّالفرصاااةّتاحاااةإّماااعّ،المجتماااعّمؤسساااات

ااّتحسااينّفاايّمنهاااّسااتفادةلال ّعماالّساايرّفاايّقاادمالتّ ّوتعزياازّ،عااةالمتابّةعملي 

 .المشاريع

 
 

 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ي المرحلة المشارزة فللجهات دوار ألد اقائمة تفق  
 الثةالث  

 حققالت   ةالمسؤولي   \ور الد   الجهة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةي  نمية المحل  ة الت  مديري  

  ة لمتابعة سير العمل في المشاريع.ة سنوي  عداد خط  إ
   .بعية للمشاريعالعمل الر   عداد تقارير سيرإ
   .للمشاريعنوية س  نصف ال  عداد تقارير سير العمل إ
  .للمشاريعة نوي  الس   عداد تقارير سير العمل إ
   .نهاية المشروععداد تقارير سير العمل لإ
   .نفيذية للمجلس الت  بعي  قارير الر  رسال الت  إ
  .نفيذيللمجلس الت  ة نوي  صف الس  ن  قارير الرسال الت  إ  
  .نفيذيللمجلس الت  ة نوي  الس   قاريررسال الت  إ
  .نفيذيللمجلس الت   نهاية المشروع قارير ت  رسال ال  إ

على مراجعة المجلس  اً قارير بناءي تعديلت على الت  إجراء أ
   .نفيذي ومجلس المحافظةالت  

في النموذج م  لسير العمب زاوى والمقترحات الخاصةتفريغ الش  
02.   
   .زاوى والمقترحاتعداد تقرير متابعة الش  إ
 نفيذي زاوى والمقترحات للمجلس الت  رسال تقرير متابعة الش  إ

  .ينري  زام اإلدآة والح  ي  ومجلس المحافظة والمجالس المحل  
نفيذي  المجلس الت 

 
ة. نوي  ة المتابعة الس   مناقشة وإقرار خط 

  
بعياستلم تقري   ر سير العمل الر 

نوي.    استلم تقرير سير العمل نصف الس 
نوي.    استلم تقرير العمل ال س 

بع سنوي ة  إلى مجلس المحافظة .  إرسال تقارير المتابعة الر 
  

ة  إلى مجلس المحافظة .   إرسال تقارير المتابعة النصف سنوي 
نوية  إلى   مجلس المحافظة. إرسال تقارير المتابعة الس 

  استلم تقرير المتابعة  نهاية عمل المشروع .
لي المجالس المحل ي ة    عوة إلى اجتماع ربع سنوي لممث  الد 

والقطاعات المهني ة واإلجتماعي ة ؛بهدف عرض تقرير سير 
بعي عليهم.  العمل الر 

 

 

ة للمواطنين. بعي    نشر تقارير سير العمل الر 
زام إرسال تقا رير سير العمل لزل من المجالس المحلي ة والح 

ين؛ بهدف نشرها للمواطنيين.   اإلدآري 
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ّ

استعراض ومناقشة تقرير متابعة الش زاوى والمقترحات حول 
ة المحل ي ة.  نمي   سير أعمال المشاريع الواردة من مديري ة الت 

 

 

 
 مجلس المحافظة

 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

نفيذي. تقارير سير العمل ال مناقشة  واردة من المجلس الت 
   

عوة بالمشارزة مع المجلس الت نفيذي إلى اجتماع ممث لي   الد 
  المجالس المحل ي ة والقطاعات المهني ة واإلجتماعية المشترزة.

  نشر تقارير سير العمل لعموم المواطنين.
استقبال الش زاوى والمقترحات حول تقارير سير العمل ضمن 

رة  لذلك. اآللي ة   المقر 

  استعراض تقرير المتابعة للش زاوى والمقترحات حول سير
 المشاريع الواردة  من المجلس الت نفيذي ونشره.

 

 

بعيررة الررواردة إلرريهم مررن المجلررس  نشررر تقررارير سررير العمررل الر 
نفيذي.  الت 

 

 

ررررزاوى حررررول سررررير أعمررررال  وضررررع صررررناديق ل قتراحررررات والش 
 المشاريع.

 

 
 
 

 لمجالس المحل ي ةا

 

 .02تفريغ الش زاوى على النموذج م 
 

رة فري  رة المحل ي  نمي  رة الت  رزاوى إلرى مديري  إرسال نموذج تفريغ الش 
 المحافظة.

 

قرير متابعة الش زاوى والمقترحات م  للمواطنين عنرد  02نشر الت 

ة. نمية المحل ي  ة الت    وروده من مديري 
ة الواردة إليهم من المجلس نشر تقارير سير العمل الر   بعي 

نفيذي.   الت 
وضع صناديق للقتراحات والش زاوى حول سير أعمال 

  .المشاريع
 

 

 
 
 

ام اإلدآري ين  الحز 

  .02تفريغ الش زاوى على النموذج م 

نمية المحل ي ة في  زاوى إلى مديري ة الت  إرسال نموذج تفريغ الش 
 المحافظة. 

 

 

 )02 عة الش زاوى والمقترحات  ) نموذج منشر تقرير متاب
ة. نمية المحل ي  ة الت    للمواطنين عند وروده من مديري 

وضع صناديق للقتراحات والش زاوى حول سير أعمال 
  .المشاريع
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   ملحق
ة للمجالس ات القانوني  لحي  مصفوفة الص  

 ةمرززي  المشارزة في تطبيق الل  
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 ةمرززي  ات ضمن قانون الل  حي  لمصفوفة الص  

 

 7100ة لعام مرززي  قانون الل  

ّنفيذي ات المجلس الت  صلحي   ات مجلس المحافظةصلحي  

ّاإل .0 ّالخطط ّمشروعات ةّستراتيجيّ إقرار
ّالمتعل ّنفيذيّ والتّ  ّبالمحافظةة حالةّوالمّ ّ،قة

ّالتّ  ّالمجلس ّمن ّمنّوالتّ ّنفيذيإليه أكد
ّتنفيذها.

0. ّ ّالخطط ّمشروعات ةّستراتيجيّ اإلإعداد
للمحافظة،ّومواءمتهاّمعّالخططّّةنفيذيّ والتّ 
ّالمعدّ ستراتيجيّ اإل ّالبلديّ ة ّالمجالس ّمن ةّة

ّالرّ  ّاألخرىسميّ والجهات ّمنّأوالتّ ّ،ة كد
ّاإل ّمع ّوالخططّستراتيجيّ انسجامها ات

ّوإالوطنيّ  ّالمجلسة، ّإلى التخاذّّ؛حالتها
ّالقرارّالمناسبّبشأنها.ّ

ّالمح .2 ّموازنة ّمشروع ّضمنّإقرار افظة
ّوزارةّالسّ  ّمن ّالمحددة ّقوف

ّالعامّ الماليّ  ّمنّة/الموازنة ّإليه ّالمحال ة
ّالتّ  ّالموازنةّّ؛نفيذيالمجلس ّفي إلدراجه

ّإالعامّ  ّإجراءات ّوفق ّالموازنةّة عداد
ّولة.ةّللدّ العامّ 

ّمنّ .2 ّالمحافظة ّاحتياجات ّدليل إعداد
ّالتّ  ّدليلّنمويّ المشاريع ّفيها ّبما ّوالخدمية ة

ّالوااإل ّالبلديّ حتياجات ّمن اتّوالجهاتّردة
ّةّاألخرىّوإحالتهاّللمجلس.سميّ الرّ 

ّكيفيّ االطّ  .3 ّعلى ّالموازناتّالع ّتنفيذ ة
ّاتّالمحافظة.ةّلجميعّبلديّ نويّ السّ 

ّضمنّ .3 ّالمحافظة ّموازنة ّمشروع إعداد
ّالماليّ قوفّالمحدّ السّ  ّوزارة ّمن ّدائرةّدة ة/

ّةّوإحالتهّإلىّالمجلس.الموازنةّالعامّ 

ّاحت .4 ّدليل ّمنّإقرار ّالمحافظة ياجات
ّالتّ  ّوالخدميّ نمويّ المشاريع ّإليهّة ّالمحال ة

ّالتّ  ّالمجلس ّأولويّ ّ،نفيذيمن اتّوتحديد
ّحتياجات.تلكّاإل

ّالعامّ  .4 ّاألحوال ّالمحافظةاستعراض ّفي ّ،ة
ّالمتعل ّ ّاألمور ّالعامّ وبحث ّبالخدمات ةّقة

ّيقدّ ّ،فيها ّاقتراح ّأي ّفي ّأيّوالنظر مه
ّفيه ّالال ّواتّ ّ،عضو ّالقرارات زمةّخاذ
ّوالنّ  ّالتّ بشأنها، ّفي ّإليهّظر ّترد ّالتي قارير

ّالبلديّ  ّالمجالس ّالقراراتّواتّ ّ،ةمن خاذ
ّالمناسبةّبشأنها.

ّالخدميّ  .2 ّالمشاريع ّواإلإقرار ةّستثماريّ ة
ّالتّ  ّالمجلس ّمن ّإليه ّبعدّالمحالة نفيذي
ّالال ّ ّاإلجراءات ّوفقّاستكمال زمة

ّشريعاتّالمعمولّبها.التّ 

ّحسن .2 ّتكفل ّاألسسّالتي ّعملّّوضع سير
ّ.ةّفيّالمحافظةةّوالتنفيذيّ األجهزةّاإلداريّ 

ّبالنّ نمويّ إقرارّالمشاريعّالتّ  .6 فعّةّالتيّتعود
ّاألخذّا ّيتم ّأن ّعلى ّالمحافظة ّعلى لعام

ّاإل ّالتّ بعين ّالمشاريع ّالتيّعتبار نموية
ّالبلديّ  ّالمجالس ّوالدّ اقترحتها وائرّة

ّالرّ  ّالمحافظةوالمؤسسات ّضمن ّ،سمية
ّالمحا ّإلى ّاإلجراءاتّالتّ ّ؛فظورفعها خاذ

ّزمةّبشأنها.الال ّ

ّالتّ  .6 ّالال ّتقديم ّاإلوصيات ّبشأن ستثمارّزمة
ّلمّّ،فيّالمحافظة ّإلىّالمجلسّما وإحالتها

ّيتعارضّمعّأيّتشريعّآخر.

ّعمليّ  .7 ّتقارير ّالمشاريعّمناقشة ّتنفيذ ات
ّالدّ  ّتتولى ّالتي ّوالبرامج وائرّوالخطط

ّالّالحكوميّ  ّبما ّتنفيذها ّالمحافظة ّفي ة
ّالرّ يتع ّأجهزة ّعمل ّمع قابةّارض

ّفيّ .7 ّالعمل ّسير ّتقدم ّعن ّتقارير إعداد
ّوالخدمات ّإلىّّ،المشروعات وإحالتها
ّالمجلسّكلّستةّأشهر.
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ّنفيذي ات المجلس الت  صلحي   ات مجلس المحافظةصلحي  

ّالمختصّ الحكوميّ  ّالعملّّ،ةة ّسير ومتابعة
ّةّوتقييمها.نمويّ بالمشاريعّالتّ 

ّاستثماريّ  .8 ّمشاريع ّإنشاء والقيامّّ،ةاقتراح
ّالمحافظاتّ ّمع ّمشتركة بمشروعات

ّة.رىّبموافقةّالجهاتّالمختصّ األخ

ّالال ّ .8 ّاإلجراءات ّبخصوصّاتخاذ زمة
ّوالتوصيّ  ّالصّ القرارات ّعنّات ادرة

ّالمجلس.

ّالتّ  .9 ّللجهاتّوضع ّوالمقترحات وصيات
ّالدّ المختصّ  ّأداء ّتحسين ّيكفل ّبما وائرّة
ّوالمؤسّ الحكوميّ  ّالعامّ ة ّالعاملةّسات ة

ّالمحافظة ّأفضلّّ؛ضمن ّتقديم لضمان
 .الخدمات

ّ

ّالرّ ّنسيقالتّ  .9 ّوالمؤسسات ّالهيئات ةّسميّ مع
ّاإلوالعامّ  ّذات ّالخططّة ّفي ختصاص

ّوالبرامجّالتيّتتولىّتنفيذها.

ّحدودّ .01 ّضمن ّالواقعة ّالمناطق تحديد
ّفيّ ّنقص ّمن ّتعاني ّالتي المحافظة

ّوالتّ  ّالمشاكلّّ،ةنميّ الخدمات ّمن أو
واقتراحّالحلولّلهاّمعّالجهاتّّ،ارئةالطّ 

ّالعالقة ّخطّ ّ،ذات ّطوارواقرار ئّة
ّ.المحافظة

ّإليهّ .01 ّيحيلها ّالتي ّالموضوعات دراسة
ّ.المحافظّأوّالمجلس

ّالمجلسّ .00 ّأعضاء ّمن ّأي مناقشة
اخلةّضمنّذنفيذيّفيّالموضوعاتّالدالتّ 

ّ.اختصاصه

ّالال ّ .00 ّالطوارئ ّخطط ّعلىّإعداد زمة
ّالحاالتّ ّلمواجهة ّالمحافظة مستوى

ّوالسّ الطّ  ّكالفيضانات ّوالكوارث يولّارئة
ّوغوالثّ  ّوالحرائق ّإلىّّ،يرهالوج ورفعها

ّالمجلس.
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 ات ات ضمن قانون البلدي  لحي  مصفوفة الص  
 

 7100لعام  اتالبلدي  قانون   

ّ البلديات المجلس صلحي   يالمجلس المحل  ات صلحي  

ّالتّ  .0 ّالمشاريع ّإقامة ّالتيّنمويّ اقتراح ة
ّ.فعّالعامّورفعهاّللمجلستعودّبالنّ 

ّاإل .0 ّالخطط ّوالتّ ستراتيجيّ إعداد ّ،ةنمويّ ة
ّالبلديّ  ّمنطقة ّاحتياجات ّدليل ةّوإعداد

ّ.نفيذيورفعهاّللمجلسّالتّ ّ،اتهّمنهاوأولويّ 

ّالخططّ .2 ّإعداد ّفي المساهمة
ّوالتّ ستراتيجيّ اإل ّدليلّنمويّ ة ّوإعداد ة،
ّبمشاركةّاإل ّحدوده ّضمن حتياجات

ّالمدنيمؤسّ  ّالمجتمع ورفعهاّّ،سات
ّ.للمجلس

ّتنفيذهاّ .2 ّومتابعة ّوالبرامج ّالخطط إعداد
ّبمشاركةّنميّ التّ ّلتحقيق ّالمستدامة ة

وإدارةّجميعّالخدماتّّ،ةيّ المجتمعاتّالمحل ّ
ّالمحل ّ ّوالمشاريع ّبهاّيّ والمرافق ّالمناطة ة

ّ ّومستخدميه ّموظفيه ّخالل أوّ،من
ّبلديّ بالتّ  ّمع ّأخرىشارك ّجهةّّ،ات ّأي أو

كهاّأوّمنّخاللّتمل ّّ،أخرىّذاتّاختصاص
ّلوحدهاالبلديّ  ّسواء ّبالتّ أّ،ات ّمعّو شارك
ّالمجتمعّالقط ّومؤسسات ّالخاص اع
ّالمسبقةّّ،يالمحل ّ ّالوزير ّموافقة شريطة

ّعلىّذلك.

ّالشّ  .3 ّأوّتحديد ّفتحها ّالمراد وارع
ّللمجلسوالتّ ّ،تعديلها ّبذلك ّ،نسيب

ّالطّ  ّوتنظيفّومراقبة ّوصيانتها، رق
ّالبلديّ  ّوتجميلهاّشوارع ّوإنارتها ة

ّالتّ ّ،وتشجيرها ّعليهاومنع ّ،جاوز
ّالشوار ّعلى ّيقع ّما ّمنّومراقبة ع

ّالمكشوفةاأل وتكليفّّ،راضي
ّأصحابهاّبإقامةّاألسوارّحولها.

ّتعودّبالنفعّةّوإاقرارّمشاريعّتنمويّ  .3 نشائها
طالعّالمجلسّة،ّوإانّمنطقةّالبلديّ علىّسكّ 

ّنفيذيّعليها.التّ 

ّالمدارسّ .4 ّأماكن ّتحديد ّفي المشاركة
ّوالمهنيّ الحكوميّ  ّالعبادةة ّودور ّ،ة

ّومدىّحاجةّالمناطقّإلنشائها.

ّالبلديّ تخ .4 ّوطيط ّوإلغائة ّالشوارع هاّفتح
ّواستقامتهاّ ّعرضها ّوتعيين وتعديلها
ّوصيانتهاّ ّأرصفتها ّوإنشاء وتعبيدها
ّترقيمهاّ ّأو ّوتسميتها ّوإنارتها وتنظيفها
ّومنعّ ّوتشجيرها ّوتجميلها ّبناياتها وترقيم

ّعليهاالتّ  ّعلىّّ،جاوز ّيقع ّما ومراقبة
ّالشّ  وتكليفّ،وارعّمنّاألراضيّالمكشوفة

ّاّبإقامةّاألسوارحولها.أصحابه

ّشبكةّ .2 ّمسار ّتحديد ّفي المشاركة
ّتوزيعّالمياهّوالكهرباءّوالغاز.ّ

ّالمختصّ  .2 ّالجهات ّمع ّيتعلقّالتعاون ّفيما ة
ّالعبادة ّودور ّالمدارس وتحديدّّ،بإنشاء
ّمواقعهاّوصيانتهاّوإدارةّأنشطتها.

ّإلىّ .6 ّتحتاج ّالتي ّالمناطق تحديد
ّصحي ّالمجلسّّ،صرف ومخاطبة

ّمسارّوالمشّ،بذلك ّتحديد ّفي اركة
ّحي.رفّالصّ شبكاتّالصّ 

ّالمعنيّ التّ  .6 ّالجهات ّمع ّإدارةّنسيق ّفي ة
ّالسّ  ّبين ّالمياه ّتوزيعهاّّ،كانتوزيع وتنظيم

ّواألحواضّ ّواألقنية ّالينابيع ّتلويث ومنع
ّواآلبار.

ّالعامّ  .7 ّاالسواق ّوأنواعّمراقبة ة
ّتّ  ّالتي ّفيهاالبضائع ومراقبةّّ،باع

ةّفيّإدارةّتزويدّنسيقّمعّالجهاتّالمعنيّ التّ  .7
ّفيّالسّ  ّوالمشاركة ّوالغاز ّبالكهرباء كان
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ّ البلديات المجلس صلحي   يالمجلس المحل  ات صلحي  

ةّقّالعامّ األوزانّوالمكاييلّفيّاألسوا
ّكاكينّوالمستودعات.خارجّالدّ 

ّحويل.اتّالتّ تحديدّمواقعّمحطّ 

ّالمحال ّ .8 ّالمقلقةّمراقبة ّوالعمال ت
ّالمضرّ للرّ  ّأو ّبالصّ احة ّبالتّ ة نسيقّحة

ّمعّالحاكمّاإلداري.

ّالمعنيّ التنّ  .8 ّمع ّشبكاتّسيق ّإلنشاء ين
ّالصّ الصّ  ّالمياهّّ،حيرف ّدورات وإنشاء

ّوإدارتهاّومراقبتها.ّ

ّالعامّ  .9ّقل.مراقبةّمواقفّمركباتّالنّ  .9 ّاألسواق ّوإنشائتنظيم وتعيينّّ،هاة
ّالتيّتباعّفيّكلّمنها ّالبضائع أوّّ،أنواع

ّحظرّبيعهاّخارجها.

ّمنّ .01 ّالمنطقة ّاحتياجات تحديد
لسّوتزويدّالمجّ،هاتّوالحدائقالمتنزّ 

ّبذلكّومراقبتهاّوتنظيمها.

ّوالصّ  .01 ّالحرف وتعيينّّ،ناعاتتنظيم
ّخاصّ  ّمنهاأحياء ّصنف ّلكل ومراقبةّّ،ة

ّللرّ المحال ّ ّالمقلقة ّواألعمال أوّّ،احةت
ّبالصّ المضرّ  ّبالتّ ة ّالحاكمّحة ّمع نسيق

ّاإلداري.

ّالمشتعلةّ .00 ّوالمواد ّالوقود ّبيع مراقبة
أكدّمنّوجودّالمطافئّفيهاّوالتّ ّ،وخزنها
ّها.وصيانت

قلّالعامّالمساهمةّفيّتطويرّشبكاتّالنّ  .00
ّالبلديّ  ّحدود ّمواقفّضمن ّإنشاء ّوفي ة

ّوتنظيمهاّ،قلمركباتّالنّ  وتعيينّّ،وتعيينها
ّمقدارّّ،مساراتها ّتحديد ّفي والمشاركة

ّالبلديّ  ّاالقتضاءّضمنّحدود ّعند ةّتعرفتها
ّمعّمراعاةّإحكامّالقوانينّاألخرى.

ّأماكنّ .02 ّتحديد ّفي المشاركة
ّالعامّ المستشفي ّالصّ ات ّوالمراكز حيةّة

ّالصّ  ّالمنشآت ّمن ّومدىّوغيرها حية
ّإلنشائها ّالمنطقة ّتقاريرّّ،حاجة وإعداد

ّللمجلس ّورفعها ّإنشائها، ّعمل ّ،سير
ّالغذائيّ  ّالمواد خاذّواتّ ّ،ةومراقبة

ّوإ ّفيها، ّالغش ّلمنع تالفّاإلجراءات
ّالفاسدّمنها.

ّالتّ  .02 ّالمجلس ّبالتّ مخاطبة قاريرّنفيذي
ّإليه ّترد ّالمحل ّّالتي ّالمجالس ّحولّيّ من ة

ّةّضمنّحدودّمنطقته.أداءّالمرافقّالعامّ 

ّالعامّ  .03 ّوالمكتبات ّالمتاحف ةّمراقبة
ّالثقافيّ  ّوالرياضيّ والنوادي ةّة

ّالتّ جتماعيّ واإل ّوفق ّوالفنية شريعاتّة
ّالمعمولّبها.

ّالسّ  .03 ّوالمتنزّ إنشاء ّوالحدائق هاتّاحات
ّباحة.صةّللسّ اماتّواألماكنّالمخصّ والحمّ 

ّبيعّتعي .04 ّوأسواق ّالمسالخ ّمواقع ين
ّذبحهاّ ّومراقبة ّوالمواشي الحيوانات
ّخارجّ ّبيعها ّوحظر ّبقاياها وتصريف
ّالدوابّ ّومراقبة ّاألسواق هذه

ّقلّوالجر.المستخدمةّفيّالنّ 

ّاإلاتّ  .04 ّالحرائق،ّخاذ ّلمنع حتياطات
ّنسيقّمعّالحاكمّاإلداري.بالتّ 

ّالنّ  .02 فاياتّوالفضالتّمنّالمنازلّجمع
ّالعاوالمحال ّ ّذلكمّ ت ّوتنظيم ّونقلها ّ،ة

ّوالمحال ّ ّالمساكن ّاألخرىومراقبة ّ؛ت
ّبصورةّللتّ  ّنفاياتها ّتصريف ّمن أكد

ّالتّ واتّ ّ،منتظمة ّالال ّخاذ ّإلبادةّدابير زمة
ّالحشراتّوالقوارضّفيها.

ّاإلاتّ  .02 ّأضرارّخاذ ّلمنع حتياطات
ّوالسّ  ّوالثّ الفيضانات وإغاثةّّ،لوجيول

ّوالزّ  ّوالفيضانات ّالحرائق الزلّمنكوبي
ّالعامّ و ّاألخرىالكوارث وجمعّّ،ة
ليهم،ّوالمساهمةّبرعاتّلهمّوتوزيعهاّعالتّ 

خاذّواتّ ّ،وتحديدّأماكنهاّفيّانشاءّالمالجئ
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ّالال ّاإل ّأجراءات ّعلى ّللمحافظة رواحّزمة
ّصة.نسيقّمعّالجهاتّالمختّ بالتّ ّ.المواطنين

ّالمقابرّ .06 ّمواقع ّتعيين ّفي المشاركة
ّومراقبتهاّوالمحافظةّعلىّحرمتها.

ّاإلاتّ  .06 ّجميع ّواإلجراءاتّخاذ حتياطات
ّالصّ الال ّ ّعلى ّللمحافظة ّالعامّ زمة ةّحة
نسيقّمعّاسّبالتّ يّاألوبئةّبينّالنّ ومنعّتفشّ ،

ّالمختصّ  ّتنفيذّّ،ةالجهات ّفي والمساهمة
ّالعامّ  ّالمستشفيات ّومشاريع ةّأعمال

وغيرّذلكّمنّالمنشآتّّ،حيةوالمراكزّالصّ 
ّحية.الصّ 

ّاإل .07 ّال ّمراقبة ّبشروط وحاتّللتزام
ّعلىّّ،واإلعالنات ّحصولها ومدى

ّراخيصّالالزمة.التّ 

ّالعامّ  .07 ّوالمكتبات ّالمتاحف ةّإنشاء
ّالثّ والنّ  ّوالرّ قافيّ وادي ّواإلياضيّ ة ةّجتماعيّ ة

ّة.والفنيّ 

08. ّ ّاألبنية ومخاطبةّّ،المتداعيةتحديد
ّ،خاذّالقرارّالمناسبالتّ ّ؛المجلسّبشأنها

ّالمتعل ّ ّالمجلس ّقرارات ّبهدمّوتنفيذ قة
ّسقوطهاّاألبنية ّيخشى ّالتي ّ،المتداعية

ّالمتعل ّ ّالقرارات ّالمضرّ أو ّباألبنية ةّقة
ّالعامّ بالصّ  ّمنهاّّ،ةحة ّتنبعث ّالتي أو

أكدّوذلكّبعدّالتّ ّّ،روائحّكريهةّومؤذية
ّإنذار ّأوّّمن ّشاغلها ّأو صاحبها

ّعن ّالحاكمّوبالتّ ّ،هاالمسؤول ّمع نسيق
ّاإلداري.

ّالحيواناتّ .08 ّوأسواق ّالمسالخ إنشاء
ّوالدواجنّّ،والمواشي ّالحيوانات وفحص

ّللذّ المعدّ  ّاإلواتّ ّ،بحة لمنعّّ؛حتياطاتخاذ
ّإصابتهاّباألمراض.

ّالفرعيّ  .09 ّالموازنة ّللمجلسّإعداد ة
ّيّورفعهاّللمجلسّإلقرارها.المحل ّ

ّالنّ  .09 ّوإتالفهاّتدوير ّومعالجتها فايات
ّوتحديدّبدالتها.

ّوالبرامج .21 ّالخطط لتحقيقّّ؛اقتراح
ّالتّ  ّبمشاركة ّالمستدامة المجتمعاتّنمية

ّعملّّ،ةيّ المحل ّ ّسير ّعن ّتقارير وإعداد
ّورفعهاّللمجلس.ّ،تنفيذّهذهّالخطط

ّالدّ  .21 ّووقف ّالمقابر ّفيهاإنشاء ّ،فن
ّوالمحافظةّ ّومواصفاتها ّمواقفها وتعيين

ّحرمتها ّودفنهمّّ،على ّالموتى ونقل
ّة.نسيقّمعّالجهاتّالمختصّ بالتّ 

ّالخدماتّللمرافقّ .20 ّتقديم ّفي المساهمة
ّوالياحيّ السّ  ّضمنّراثيّ تّ ة ّالواقعة ة

ّاختصاصه.

ّوتحديدّترخيصّالل ّ .20 وحاتّواإلعالنات
ّبدالتها.

ّوالنّ  .22 ّوالمقاهي ّالمطاعم واديّمراقبة
ّالسّ  ّودور ّوالمسارح ينماّوالمالعب

ّةّاألخرى.والمالهيّالعامّ 

ّالال ّاتّ  .22 ّالقرارات ّاألبنيةّخاذ ّلهدم زمة
ّيّ  ّالتي ّسقوطهاالمتداعية خاذّواتّ ّ،خشى
ّالال ّ ّاألبنيةّّزمةالقرارات بخصوص

ّبالصّ المضرّ  ّالعامّ ة ّحة ّتنبعثّ،ة ّالتي أو
وذلكّبعدّإنذارّّ،منهاّروائحّكريهةّومؤذية

ّصاحبهاّأوّشاغلهاّأوّالمسؤولّعنها.

ّالبناء .23 ّرخص ّانشاءّّ،منح ومراقبة
ّوتركيبّ ّوتغييرّأشكالها ّوهدمها األبنية

ّفيها ّكهربائية ّموقعّّ،مصاعد وتحديد
ّوشكلها ّمساحتّ،البناية ّإلىّونسبة ها

ّعليها ّانشاؤها ّاألرضّالمنوي ّ،مساحة

مراقبةّاألوزانّوالمكاييلّفيّاألسواقّ .23
ّكاكينّوالمستودعات.ةّخارجّالدّ العامّ 
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ّيةّفيها.حّ روطّالصّ وضمنّتوافرّالشّ 

ّالمتجوّ  .24 ّالباعة ّوتنظيم لينّمراقبة
ّالمتجوّ والمصوّ  ّوالحمّ رين الينّلين

ّت.والبسطاتّوالمظال ّ

ّالميزانيّ  .24 ّالعمومإقرار ّوالموازنةّيّ ة ة
ّوتصديقهاّمنّالوزير.ّ،ةةّللبلديّ نويّ السّ 

ّالحيوانات .22 ّاقتناء ومراقبةّّ،ترخيص
ّالةّمنهاّوالوقايةّمنّاخطارها.الضّ 

ّأمالكّالبلديّ  .22 ّوأموالهاإدارة واإلنفاقّّ،ة
ّالملقاةّّ؛منها ّوالمسؤوليات ّالمهام لتأدية

ّعاتقه ّالال ّّ؛على ّاألبنية ّفيهاّوإقامة زمة
ّورهنها ّوالتّ ّوتأجيرها ّبهاّوبيعها برع

ّالقانون ّهذا ّالحكام ّوفقاً ّغيرها ّ،وشراء
ّوالتّ وق ّ ّوالوصايا ّالهبات ّ؛برعاتبول

ّعليها ّمجلسّالوزراء ّموافقة إذاّّ،شريطة
ّكانتّمنّمصدرّغيرّأردني.

ّالعامّ  .26 ّالمرافق ّأداء ّوإعدادّمراقبة ة
ّورفعهاّ ّفيها ّالعمل ّسير ّعن تقارير

ّ.للمجلس

ّالبلديّ  .26 ّأموال ّالاستثمار ّوغيرّة منقولة
ّوتوفيرّ ّاستثمارها ّبدالت ّوتحديد المنقولة

ّاستثماريّ  ّأيّعوائقّّةبيئة ّإزالة منّخالل
ّاإل ّالمنأمام ّوتشجيع ّفيّستثمار افسة

ّاإل ّاألنشطة ّعنقتصاديّ ممارسة طريقّّة
ستغاللّاألمثلّتبسيطّاإلجراءاتّلتحقيقّاإل

ّللموارد.

ّالسّ  .27ّ ّالمرافق ّفيّرعاية ةّياحيّ المساهمة
ّالبلديّ راثيّ والتّ  ّمنطقة ّضمن ّالواقعة ّ،ةة

ّةّإدارتهاّواستغاللهاّواستثمارها.وكيفيّ 

ّ28. ّ ّوالمقاهي ّالمطاعم واديّوالنّ تنظيم
ّالسينماّ ّودور ّوالمسارح والمالعب

ّالعامّ  ّفتحهاّّ،ةوالمالهي ّمواعيد وتحديد
ّبيعّّ،واغالقها ّعلى ّرسوم ّاستيفاء وطرق
 تذاكرها.

ّ
ّ

ّ،خرىتّوالجهاتّاألعاقدّمعّالبلديا ّالتّ  .29ّ
ّيتوجّ  ّعمل ّبأي ّبهّوالقيام ّالقيام ّعليها ب

ّبمقتضىّهذاّالقانونّأوّأيّتشريعّآخر.

ّيّ  .31ّ ّأن ّللمجلس ّالصّ يحق اتّالحيّ مارس
ّموظّ المبيّ  ّخالل ّمن ّمباشرة ّأعاله فيهّنة

اتّأخرىّشاركّمعّبلديّ وّبالتّ أّ،ومستخدميه
ّأوّأنّأوّأ يّجهةّأخرىّذاتّاختصاص،

ّإ ّببعضها ّأو ّبها، ّمتعهّ يعهد ّأوّدلى ين
ّوّمقاولين.ملتزمينّأ

ّالموظّ  .30ّ ّالوزيرّفونّالذينّيحدّ يعتبر دهم
ّأّبناءًّ ّمن ّالرئيس ّتنسيب فرادّعلى
ررةّفيّحكامّالمقّ ة،ّوفقاّلألابطةّالعدليّ الضّ 

ّافذ.ةّالنّ صولّالمحاكماتّالجزائيّ قانونّأ
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ّيفوّ  .32ّ ّأن ّالوزير اّضّأيّ للمجلسّبموافقة
ّأ ّصالحياته ّمجلسّمن ّألي ّوظائفه و

ّة.وفقاّلمقتضياتّالمصلحةّالعامّ ّ،يمحل ّ

ّتول ّ .33ّ ّإإذا ّالدّ ت ّالحكوميّ حدى ّأيّوائر ة
ّ)أ(ّ ّالفقرة ّفي ّالمذكورة ّاألعمال ّمن عمل

ّالمادّ  ّ،عمالهامنّأّةّباعتبارهّجزءاًّمنّهذه
ّة.نسيقّمعّالبلديّ فيتمّذلكّبالتّ 

ّإنشاءّ .34ّ ّالمحافظ ّمن ّبتنسيب للوزير
ّمتقاربةّ ّلمجموعة ّمشترك ّخدمات مجلس

جمعاتّوّالتّ ةّأوّالقرىّأالسّالبلديّ منّالمج
ّبالشّ ّ،ةكانيّ السّ  ّالمعنويّ خصيّ يتمتع ّ،ةة

ّصالحيّ  ّالبلديّويمارس ّالمجلس ات
ّالنّ  ّالقوانين ّفي ّعليها افذةّالمنصوص

ّيتعل ّّ،المفعول ّفيما ّبالخدماتّوذلك ق
والمشاريعّالمشتركةّالتيّيقومّبهاّوللوزيرّ

ّالّبناءًّ ّتنسيب ّمجلسّعلى ّحل محافظ
ّ ّأالخدمات ّضم ّأو ّبلديّ المشتركة ّأوّي ة

ّعّسكانيّله.وّتجمّ قريةّأ

ّالصّ  .32  ّيمارس ّأن ّللمجلس اتّالحيّ يحق
ّأالمبيّ  ّموظّ نة ّخالل ّمن ّمباشرة فيهّعاله

ّأ ّبالتّ ومستخدميه، ّبلديّ و ّمع اتّشارك
ص،ّخرىّذاتّاختصاأخرى،ّأوّأيّجهةّأ

ّإ ّأوّببعضها دين،ّلىّمتعهّ أوّأنّيعهدّبها،
ّوّمقاولينّ.أوّملتزمينّأ

ّأ .36  ّالوزير ّيفوّ للمجلسّبموافقة اّيّ ضّأن
يّيّمجلسّمحل ّاتهّأوّوظائفهّألمنّصالحيّ 

ّ.ةلمقتضياتّالمصلحةّالعامّ ّوفقاًّ

 
 


