تجارب فضىل من واقع
الهيئات املحلية الفلسطينية
شبكة تبادل الخربات 2014

نبذة عن الكتيب

يات�ي ه�ذا الكتب تتويجا لجه�ود موظفي هيئ�ات الحكم املحلي يف الضفة
الغربية وقطاع غزة وذلك ضمن مبادرة تبادل الخربات يف مواضيع مستجدة
وذات اهمية بالغة يف الحكم املحيل يف فلس�طني والتي انطلقت قبل عام  .ويف
هذا الس�ياق عمل موظف�و الهيئات املحلية جاهدين وعلى مدار عام لخلق
منرب لتبادل الخربات واالستش�ارات بني هيئات الحكم املحيل يف مواضيع ذات
اهمية من اجل رفع استجابة واداء البلديات لخدمة املواطن الفلسطيني.
ويف هذا لس�ياق تم تش�كيل  5ش�بكات لتبادل الخبرات يف الضفة الغربية
وقطاع متمثلة ببلدية قلقيلية والخليل وبيتونيا يف وبلدية رفح يف قطاع غزة،
باالضاف�ة اىل نواة ش�بكة مراكز خدمات الجمهور  .لق�د تم عرض تجارب
عدي�دة وواقعية يف مواضي�ع هامة جدا وبحضور ع�دد كبري وملفت يف كل
منطقة خلال اللق�اءات التي عقدت خلال العام املنرصم والت�ي تجاوزت
 25لق�اءا فنيا تناولت مواضيع حيوية ومتنوعة ما بني املواضيع الهندس�ية
واالداري�ة واملالية والقانوني�ة وغريها والتي تخص عم�ل الهيئات املحلية يف
فلسطني.
يحت�وي ه�ذا الكتي�ب عىل ع�دة مواضيع وتطبيق�ات وهو ثم�رة املداخالت

والتج�ارب الت�ي تم عرضها خالل عمل وجهود موظف�ي الهيئات املحلية يف
فلسطني.
وتجدر االش�ارة ان جمي�ع املواد التي يحتويها الكتيب ت�م نرشها عىل موقع
بوابة البلديات الفلس�طينية  www.baladiyat.psوفق تصنيفات الصفحة
االلكرتونية للبوابة.
واخيرا يتقدم برنامج تطوير الحكم املحيل واملجتمع املدني واملنفذ بتفويض
من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية االملانية ( )BMZبالرشاكة
مع وزارة الحكم املحيل وصندوق تطوير واقراض البلديات بالشكر الجزيل
لجمي�ع البلدي�ات ممثلة باملجل�س البل�دي والطواقم الفنية والتي ش�اركت
بانجاح عمل هذه الش�بكات س�واء بالحض�ور او اعداد املواد او اس�تضافة
اللقاءات الفنية.
كما ويشكر الربنامج ايضا بشكل خاص البلديات الحاضة للشبكات (الخليل
وبيتونيا وقلقيلية ورفح) عىل جهودهم القيمة للتنس�يق والتخطيط واملتابعة
لطرح هذه القضايا عىل املستوى الوطني من خالل التحضري وتتويج عملها
من خالل املؤتمر الختامي العمال شبكات تبادل الخربات يف فلسطني.

االدارة املالية للهيئات املحلية

ورشة عمل

تجنيد األموال وتنمية االيرادات إدارة التحصيل
نور القواسمة
مدير دائرة خدمات الجمهور
مراحل عملية التحصيل (التحققات الحالية  /الديون ):
تج�در اإلش�ارة أن املراح�ل تالي�ة الذكر ق�د يت�م تنفيذها كامل�ة يف وحدة
التحصيالت وقد يتم تقسيم مهامها عىل وحدات إدارية مختلفة :
•إصدار املطالبة املالية حسب األصول املالية املرعية .
•تسليم املطالبات للمكلفني :وهنا يتم التوزيع إما حسب نوع التحقق أو
حسب التوزيع الجغرايف ( يف حال اتباع نظام الفاتورة املوحدة ) .
•املطالبة الرئيسية  :وتتم لحظة تسليم املطالبة أو الفاتورة .
•جباي�ة أثم�ان التحقق�ات الحالية ( مراك�ز الجباية املكتبي�ة +الجباة
امليدانيني) .
•متابعة تحصيل التحققات الغير مقبوضة(الديون) التي يجب تحديد
نوعه�ا ضمن النظام (بعد اإلصدار الحايل للمطالبة الرئيس�ية /أو غري
ذلك ).

تعري�ف عام  :نش�اط يه�دف إىل تحصيل األموال املس�تحقة على املكلفني
بأنواعه�م ضمن منظومة مالي�ة وإدارية معتمدة من إدارة املؤسس�ة ضمن
اإلطار القانوني الناظم إلدارة أموال املؤسسات العامة .

موقع إدارة التحصيل من الهيكل التنظيمي
يغل�ب عىل هذا النش�اط الطابع املايل لذل�ك تتبع إدارة التحصيلات للدائرة
املالية يف أكثر املؤسسات .
هذا اليمن�ع تغيري موق�ع إدارة التحصيالت ضمن الهي�كل التنظيمي بحيث
تتب�ع دوائ�ر أخرى مثل :خدم�ات الجمهور  /الدائرة اإلدارية ،وقد تس�تقل
التحصيالت بدائرة مستقلة .
يف جميع األحوال فإن إدارة التحصيالت وضمن املنظومة الخاصة بها تنتهي
بالدائرة املالية يف املهمة املتعلقة برتحيل األموال للصندوق الرئيس .
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نشاط التحصيالت بني االستقاللية والتبعية :
بعض املؤسس�ات تنظر للتحصيالت كنش�اط مس�تقل مهم�ا تنوعت أنواع
الخدمات املق َّدمة وأخرى ُتلحق هذا النشاط ضمن مهام كل نوع خدمة .
النم�وذج األكث�ر كفاءة يعتمد على الواقع اإلداري للمؤسس�ة ومدى اإللتزام
العام باملؤسس�ة لذلك فإن اس�تقاللية التحصيالت ت�ؤرش عىل كفاءة النظام

ويراعي يف هذه املرحلة املتابعة الحثيثة وبكل الوسائل حتى ال تضطر اإلدارة

الحق�ا ً لتقديم بعض التنازالت لتحصيلها مثل الخصومات الكبرية مع مراعاة
الحالة ووفق النظام املعد مسبقا ً .
املرونة يف جدولة الديون حسب 
تحويل ملفات الديون الغري مسددة للدائرة القانونية يف مرحلة يتم تحديدها

يف املنظومة املع َّدة مسبقاً ،ومراعاة متابعتها .
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الرقابي وقدرته عىل ضبط األداء العام ضمن النظام املتبع.
أما تبعية نش�اط التحصيلات لقطاعات الخدمات املختلف�ة فإنه مؤرش عىل
هشاشة النظام الرقابي العام ما يخلق تخوفا ً لدى إدارة بعض الخدمات من
س�وء أداء التحصيالت خارج منظومة ذلك القطاع ،فتلجأ إدارة املؤسسة إىل
إلحاق هذا النشاط بكل قطاع عىل حدة .

آفاق تطوير قطاع التحصيالت :
•على إدارة التحصيالت يف البلديات االس�تفادة القص�وى من ما توفره
التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا النش�اط ملا له األثر يف تقليل التكاليف
وتحسني التحصيالت مثل خدمات الرسائل االلكرتونية  /التسديد اآليل
عرب البنوك ورشكات متخصصة بالدفع اإللكرتوني ،وغري ذلك الكثري .

مزايا استقاللية نشاط التحصيالت :
•التخلص من عبء متابعة التحصيالت لدى قطاعات الخدمات املختلفة
خاصة يف ظل ما يتطلبه هذا النش�اط من موارد مالية وبرشية قد تؤثر
عىل جودة الخدمات املق َّدمة .
•تقليل التكاليف العامة املرتتبة عىل هذا النشاط يف حال توحده يف إدارة
مستقلة.
•حُ س�ن تج�اوب املكلفين عندم�ا يتعامل مع جه�ة واحدة تل�م بكافة
اإللتزم�ات املالية املتحققة علي�ه ما يؤدي إىل نتائ�ج عامة أفضل ،كما
تخلق انطباعا ً لدى املكلفني بتماس�ك املؤسسة التي يتعامل معها األمر
الذي يؤثر عىل مستوى اإللتزام .
•س�هولة رصد الوضع املايل الحايل واملتوقع للمؤسسة نظرا ً لتوحد جهة
إصدار التقارير .
•تضمن اس�تقاللية نش�اط التحصيالت عدم اتباع سياسات تحصيالت
متعارضة يف املؤسس�ة الواحدة مث�ل (الخصومات  /الغرامات /طرق
الدفع)...

مسؤوليات مجالس اإلدارة :
تتحمل مجالس اإلدارة املس�ؤولية الرئيسة عن فعالية إدارة التحصيالت التي
يتوقع أن تدعم كل ما من ش�أنه تطوير أداء التحصيالت وتتمثل أوجه الدعم
بما ييل :
•الح�رص عىل توفري نظام إداري منضبط يخضع لنظام رقابي يتضمن
منظومة ثواب وعقاب عادلة .
•اإلهتمام بكفاءة املوارد البرشية عامة وإدارة التحصيالت بشكل خاص
وم�ن ذلك تعيني العنرص البرشي املالئ�م واتباع نظام تدريب متواصل
والتحفيز املستمر للموظفني .
ً
•منح الصالحيات املالئمة استنادا لنظام مرن محدد املهام واملسؤوليات
والواجبات .
•رفد إدارة التحصيالت باملوارد املطلوبة وحسب طلب إدارة التحصيالت
من برشية وفنية ولوجستية .
•متابعة التقارير الشهرية وتتبع أداء إدارة التحصيالت .

6

تنمية املوارد املالية  -خدمة املياه
إعداد وتقديم :د .إبراهيم زيد صايف
املدير املايل  -بلدية دورا

مكونات املوارد املالية  :يف حالة البلديات

واملستمرة للديون بكافة أش�كالھا وعدم تأجيلھا .املراجعة السنوية للرسوم
والتعرفة للخدمة من قبل املجالس  .عدم خلط الحسابات (حسابات متعددة
يف حساب موحد).
عم�ل قائم�ة تكالي�ف وإيراد ل�كل خدمة يف كل ع�ام وتقديمھ�ا للمجلس .
استغالل املبالغ يف حال توفر سيولة يف صندوق البلدية
عدم إعفاء أية جھة من الرس�وم املفروضة يف كافة الخدمات اس�تغالل النقد
واستثمار أموال البلدية مع البنوك حال توفرھا.

• رسوم الخدمة األولية (الربط واالشرتاك للمرة األوىل)
•بدل االستھالك ) كھرباء -مياه -رصف صحي -جمع نفايات(الرضائب
واملس�تحقات على املكلفني لصال�ح البلدية.الرتاخي�ص الھبات واملنح
املقدمة من املؤسسات الدولية.
•مساھمة الدولة والدعم من خالل مشاريع وزارة الحكم املحيل وصندوق
تطوير البلديات (املساھمة يف مشاريع البنية التحتية)
•التربع�ات واملس�اعدات املتع�ددة  .إيرادات أخرى يس�مح بھ�ا النظام
والقانون – توأمة مع بلديات

املعنيني من تزويد املياه

• املؤسسة املقدمة لخدمة تزويد املياه سواء كانت خاصة أو عامة او
مشرتكة وهي التي تدير نظام تزويد املياه
• املستخدمني املبارشين

عنارص املحافظة عىل املوارد املالية يف البلديات
تحصيل كافة املستحقات والرسوم عىل املشرتكني واملكلفني .املتابعة الدورية
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املشرتكني الذين ترتبط بهم املؤسسة املزودة للمياه بعالقة تزويد املياه
• املعنيني غري املبارشين:هم الذين ال تربطهم عالقة مبارشة لنظام تزويد
املياه ولكن يتأثرون به أو لهم اثر عىل البيئة املحيطة .
• املنظمات ذات العالقة الفعالة باملعنيني مثل منظمات حماية البيئة،
وكاالت وهيئات حماية املستهلك ،غري ذلك من املجموعات الضاغطة يف
املجتمع املحيل.
• الهيئات او الجهات التي تضع وترسم السياسات
وتشمل صانعي القرار ورسم السياسات عىل املستوى املحيل مثل املجلس
البلدي أو عىل مستوى املنطقة مثل مجلس املحافظة أو اإلقليم أو عىل
مستوى الدولة مثل الحكومة والرئاسة
• الجهات الرقابية واملنظمة لقطاع املياه
تكون مسئولة عن وضع ومراقبة القوانني واألنظمة وغريها من االلتزامات
• الوكاالت أو الهيئات املالية
يربز دورها وأهميتها يف تكثيف االستثمار يف قطاع املياه
• الجهات والهيئات املهتمة باملوضوع
وتشمل املنظمات الدولية من منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات السياسية
والرشكات الدولية املشرتكة وغريها

• الخطوط الناقلة من محطات الضخ اىل الخزانات
• الخزانات
• شبكات التوزيع
• قطاع املياه
األهداف التي تسعى أقسام املياه لتحقيقها يف البلديات :
• تزويد املستهلكني بمستوى مناسب من الخدمة ،وتتبع سياسة الدولة
والسياسات الخاصة باملنطقة،وتطبيق الترشيعات .
• الحصول عىل أعىل إنتاجية محتملة من املصادر البرشية ،املتخصصة يف
مجال رشاء وتوزيع املياه.
• االستخدام األمثل واألكفأ للمياه وغريها من املصادر الطبيعية.
• تحقيق االستخدام األكفأ للمصادر املالية املتحققة من إيراد املياه.
• تخطيط وصيانة موجودات قسم املياه بشكل فعال.

عنارص التكلفة الرئيسية

• املياه املشرتاة -تحكم وسيطرة
• تكلفة اإلنتاج  -الكهرباء
• الرواتب %80-65
• الصيانة والتحسينات لشبكات املياه والرصف الصحي
• اللوازم واملواد -قطع -مواسري -كلور-
• االستهالك للشبكات واآلبار والخزانات

يتكون نظام تزويد املياه من العنارص الرئيسية التالية:
• مصدر املياه ( آبار جوفية ،مياه سطحية ،مياه مشرتاة وغريها)
• الخطوط الرئيسية الناقلة
• محطات الضخ
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أنواع التكاليف

• التوعية واملشاركة الفعالة للجمهور.
• بيئة العمل  -البيئة املادية وظروف العمل  -البيئة اإلنسانية.
• كفاءة املصادر البرشية  -التدريب  -البيئة اإلدارية والهيكل التنظيمي.

التكاليف الثابتة  :تكلفة قراءة العداد ،إصدار الفواتري والجباية،
املرصوفات اإلدارية ،تحسب بناء عىل التكاليف الفعلية ملكونات الخدمة
املعينة .وتدخل التكاليف اإلضافية للمكاتب واإلدارة والخدمات القانونية
والشخصية ،يف تكاليف املستهلك الثابتة.
التكاليف املتغرية  :هي التكاليف القائمة عىل حجم االستهالك والخاصة
بالتشغيل والصيانة ،بناء عىل التكاليف الفعلية للطاقة ،واملواد الكيماوية،
واملوظفني ،والنقل وغريها مما يستخدم يف توفري وتوصيل مياه الرشب
للمستخدمني.

أدوات اسرتداد التكلفة

• التسجيل الدقيق لعدادات الرشاء -شهرية -متابعة –إشكالية دورا
• عداد سليم لكل مشرتك -استبداله وصيانته -خطة يف قسم املياه
• كفاءة قارئ العدادات .عينات يومية -أسبوعية
• اعتماد نظام تسجيل وتحصيل كفؤ إليرادات قسم املياه.
• الفاقد ومعالجة أسبابه.
• .احتساب الفاتورة يف املوقع ()56000مشرتك.زيارة بدل 3
• اعتماد التعرفة املناسبة والتطبيق الصحيح .مراجعة سنوية
• املراقبة عىل األسعار
• حق املستهلك الحصول عىل خدمة مناسبة بأسعار يمكن تحملها.
• رضورة املراجعة السنوية للتعرفة املطبقة يف البلدية .
• أسعار الخدمات املفروضة يجب أن تعكس التكاليف الحقيقية.
• عىل املنظم أن يراقب األسعار والتي يجب أن تغطي التكاليف الحقيقية.
لخدمة املياه فقط.
• مشاركة جميع املؤسسات ذات العالقة يف الرقابة عىل األسعار.

اسرتداد التكاليف
Full Cost Recovery

”قدرة البلدية عىل اسرتداد كامل تكاليف خدمة املياه املقدمة للمستهلكني،
من خالل الرسوم املفروضة عىل هؤالء املستهلكني .الفاقد –نقطة خالفية-

عنارص تحقيق اسرتداد التكاليف

• ضبط املوجودات الثابتة.
• اعتماد أنظمة املحاسبة التجارية واإلدارة املالية الحديثة web
• املعالجة املالية السليمة للقروض والهبات.
• التدخل الفعال للدولة.
• كفاءة وسائل اإلنتاج والتوزيع ( استخدام التكنولوجيا الحديثة).
• اختيار واستخدام التعرفة املناسبة.

قواعد عامة ضابطة للمرشع

• حياد املرشع واستقالليته رضوري لتمكينه من أداء واجباته.
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• يجب عدم قيام املرشوع بأية واجبات تشغيلية أو تنفيذية .
• سلطة املياه الفلسطينية هي املنظم لقطاع املياه يف فلسطني.
• متابعة املؤسسات يتم من خالل مؤرشات أداء سنوية مقارنة
• تنظيم املشاريع ذات العالقة فيما بني:
• املانحني  -الدولة -وزارة الحكم املحيل -سلطة املياه -البلديات
• إعداد خطط جاهزة من البلديات للمشاريع بالتعاون مع وزارة الحكم
املحيل ومراجعة ما يتم تنفيذه سنويا.

• استخدام التعرفة التصاعدية .
• الغرامات والحوافز للمشرتكني.
• األسعار يف مواسم األزمات.

معوقات رد التكلفة

• التدخالت واملساءلة -املجلس البلدي -السلطة والدولة-املشرتك
• الدخل املتغري واملنخفض
• عدم الثقة يف نظام التحصيل
• عدم تطبيق سياسة (خلق الرغبة يف الدفع )
• مشاكل تنفيذ املشاريع وتأخريها كلفة زائدة -املتعهد والبلدية
• الفشل يف تغطية تكاليف خدمة املياه ألسباب متعددة
• مصاريف املرشوع -غري مخطط لها -غياب الربامج والخطط

قاعدة املستفيدين

توسيع قاعدة املستفيدين من الخدمة :
• هدف أسايس ألقسام املياه – يف البلديات
• يؤدي إىل زيادة يف اإليرادات.
• يعمل عىل توزيع املصاريف الثابتة عىل عدد أكرب من الوحدات
• يؤدي إىل خفض تكلفة كل م 3من املياه
• يساعد يف رفع قدرة املستفيدين من الخدمة عىل تحمل أعبائها
• يساعد عىل رفع مستوى الخدمات املقدمة
• يؤدي إىل تحقيق االسرتداد الكامل للتكاليف

تنمية املوارد املائية

• إدارة املصادر املائية بفعالية.
• صيانة العدادات ومراقبتها.
• صيانة دورية للشبكات.
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التكاليف
تغطية

قواعد وضوابط التعرفة

مبادىء وقواعد تؤدي اىل تعرفة فعالة :
• ان للمياه قيمة فريدة لحياة االنسان.وان لكل فرد الحق يف الحصول عىل
كمية كافية وبجودة مناسبة وباسعار معقولة يمكن تحملها.
• وضع تعرفة صحيحة تقوم عىل الكلفة االقتصادية الكاملة للمياه.
• تقوم التعرفة بتوزيع التكلفة عىل رشائح املجتمع بعدالة.
• يجب ان تعكس التعرفة سياسة املرشع حول اسعار املياه وتتبع نظمه.
• يجب ان تعكس التعرفة السياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة
وملنطقة عمل وامتياز املؤسسة.




•
•

•
•
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•
•
•
•
•


•

خصائص وأهداف التعرفة

توضع انظمة التعرفة لتحقيق خصائص وأهداف عامة منها:
• عند عدم توفر املياه بشكل كايف
• املحافظة عىل مصادر املياه
• تحقيق االتزان املايل للمؤسسة
• تحقيق العدالة واملساواة يف توزيع التكلفة
• يجب ان تكون التعرفة بسيطة ومفهومة
• يجب ان تكون التعرفة سهلة التطبيق والتنفيذ

التعرفة

• التعرفة  :سعر الوحدة الذي يتم تقاضيه من فئات املستخدمني عىل
أحجام االستهالك املختلفة للمياه .
• نظام التعرفة  :نظام يعتمد عىل معايري مدروسة من أجل فرض تسعرية
املياه.
• نموذج التعرفة الفلسطيني :هو نموذج ريايض يعتمد عىل استخراج سعر
بيع املرت املكعب من املياه للمشرتكني وفق عدة فئات بناء عىل توفري بيانات
فنية ومالية حول البلدية املتوقع تطبيق التعرفة فيها.

الوضع القائم

• تطبق البلديات املختلفة واملؤسسات العاملة باملياه هيكليات تعرفة
مختلفة وأسعار مختلفة .
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• البيانات املتوفرة يف البلديات محدودة.
• دمج كل حسابات الخدمات املختلفة مع بعضها وعدم الفصل بينها.
• التكاليف مرتفعة ووسائل ضبطها قليلة.
• األسعار املطبقة غري عادلة يف توزيعها.
• بعض البلديات ال تغطي تكاليفها.
• كفاءة التحصيل منخفضة.
• الفاقد الكيل مرتفع جداً.

		
• الخصم عل الفاتورة فوق مستوى معني
• الخصم عىل جزء من االستهالك
حيث يكون الخصم عىل كمية معينة من املياه ( االحتياجات األساسية)
مربوطة بعدد اإلفراد يف األرسة
• الخصم عىل جزء ثابت من الفاتورة
مثل الخصم عىل بدل قراءة أو صيانة العداد ،أو بدل خدمة إيصال الفاتورة
مثال.
• نسبة من الدخل
يكون الدفع عىل نسبة محددة من الدخل  %3-2مع تقديرالقدرة عىل
الدفع

أسباب ارتفاع تكلفة املياه

• ارتفاع اسعار الطاقة ( الكهرباء والديزل).
• املصاريف االدارية املرتفعة والرواتب العالية.
• ارتفاع الفاقد.
• عدم تطوير االداء بشكل كايف .
• عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسني كفاءة التشغيل .
• غياب التوعية الجماهريية الكافية.

توصيات

إعداد موازنة س�نوية للبلدية تحقق الربح وتضمن االستمرارية تقليل الفاقد
وزي�ادة واإليرادات ورفع نس�ب التحصيل تقديم حوافز للمشتركني وخلق
الرغبة يف الدفع لديھم –دراس�ة -تحفيز العاملني -ترقية -ش�كر-منصب-
مبلغ -دراسة
•دورات للعاملني يف املالية واملحاسبة -التحليل واملوازنات
•تفعيل الجباية لكافة خدمات البلدية ومتابعة مستحقاتھا
•املحافظة عىل أموال وحقوق وموجودات البلدية
•تنفيذ دورات يف ترشيد اإلنفاق يف املؤسسات.

الخيارات املختلفة للقياسات
التي ستطبق عىل القدرة عىل الدفع

• الخصم املبارش
يكون الخصم عل كامل فاتورة املياه من حيث:
• وضع نسبة خصم لكل املشرتكني املؤهلني
• تغيري نسبة الخصم بناءا عىل مستوى الدخل
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ورشة عمل

تنمية املوارد املالية وترشيد النفقات
بلدية الخليل  -إدارة التحصيل

اعداد :نور الدين القواسمي مدير دائرة خدمات الجمهور

تعريف عام

تنتهي بالدائرة املالية يف املهمة املتعلقة برتحيل األموال للصندوق الرئيس

نش�اط يه�دف إىل تحصيل األموال املس�تحقة عىل املكلفين بأنواعهم ضمن
منظوم�ة مالية وإدارية معتمدة من إدارة املؤسس�ة ضم�ن اإلطار القانوني
الناظم إلدارة أموال املؤسسات العامة .

مراحل عملية التحصيل (التحققات الحالية  /الديون ):

تج�در اإلش�ارة أن املراح�ل تالي�ة الذكر ق�د يت�م تنفيذها كامل�ة يف وحدة
التحصيالت وقد يتم تقسيم مهامها عىل وحدات إدارية مختلفة :
•إصدار املطالبة املالية حسب األصول املالية املرعية .
•تسليم املطالبات للمكلفني :وهنا يتم التوزيع إما حسب نوع التحقق أو
حسب التوزيع الجغرايف (يف حال اتباع نظام الفاتورة املوحدة ) .
•املطالبة الرئيسية  :وتتم لحظة تسليم املطالبة أو الفاتورة .
•جباي�ة أثم�ان التحقق�ات الحالية ( مراك�ز الجباية املكتبي�ة +الجباة
امليدانيني) .
•متابع�ة تحصيل التحققات الغري مقبوضة (الديون) التي يجب تحديد

موقع إدارة التحصيل من الهيكل التنظيمي

•يغلب عىل هذا النشاط الطابع املايل لذلك تتبع إدارة التحصيالت للدائرة
املالية يف أكثر املؤسسات .
•ه�ذا اليمنع تغيير موق�ع إدارة التحصيالت ضمن الهي�كل التنظيمي
بحيث تتبع دوائر أخرى مثل :خدمات الجمهور  /الدائرة اإلدارية ،وقد
تستقل التحصيالت بدائرة مستقلة .
•يف جمي�ع األحوال ف�إن إدارة التحصيالت وضمن املنظوم�ة الخاصة بها
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نوعه�ا ضمن النظام (بعد اإلصدار الحايل للمطالبة الرئيس�ية /أو غري
ذلك ).
•ويراعي يف هذه املرحلة املتابعة الحثيثة وبكل الوس�ائل حتى ال تضطر
اإلدارة الحق�ا ً لتقدي�م بع�ض التن�ازالت لتحصيلها مث�ل الخصومات

الكبرية مع مراعاة املرونة يف جدولة الديون حسب الحالة ووفق النظام
املعد مسبقا ً .
•تحوي�ل ملفات الديون الغري مس�ددة للدائرة القانوني�ة يف مرحلة يتم
تحديدها يف املنظومة املع َّدة مسبقاً ،ومراعاة متابعتها .

التقسيم التنظيمي إلدارة التحصيالت :
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نشاط التحصيالت بني االستقاللية والتبعية :

•تضمن استقاللية نشاط التحصيالت عدم اتباع سياسات تحصيالت متعارضة
يف املؤسسة الواحدة مثل (الخصومات  /الغرامات /طرق الدفع. )...

•بعض املؤسس�ات تنظر للتحصيالت كنشاط مس�تقل مهما تنوعت أنواع
الخدمات املق َّدمة وأخرى ُتلحق هذا النشاط ضمن مهام كل نوع خدمة.
•النموذج األكثر كفاءة يعتمد عىل الواقع اإلداري للمؤسسة ومدى اإللتزام
الع�ام باملؤسس�ة لذلك فإن اس�تقاللية التحصيالت ت�ؤرش عىل كفاءة
النظام الرقابي وقدرته عىل ضبط األداء العام ضمن النظام املتبع.
•أما تبعية نش�اط التحصيالت لقطاع�ات الخدمات املختلفة فإنه مؤرش
عىل هشاش�ة النظام الرقاب�ي العام ما يخلق تخوفا ً ل�دى إدارة بعض
الخدمات من س�وء أداء التحصيالت خارج منظومة ذلك القطاع ،فتلجأ
إدارة املؤسسة إىل إلحاق هذا النشاط بكل قطاع عىل حدة .

آفاق تطوير قطاع التحصيالت :

على إدارة التحصيلات يف البلدي�ات االس�تفادة القص�وى م�ن م�ا توفره
التكنولوجي�ا الحديث�ة لخدمة هذا النش�اط ملا ل�ه األثر يف تقلي�ل التكاليف
وتحسين التحصيالت مثل خدمات الرسائل االلكرتونية  /التسديد اآليل عرب
البنوك ورشكات متخصصة بالدفع اإللكرتوني ،وغري ذلك الكثري .

مسؤوليات مجالس اإلدارة :

تتحمل مجالس اإلدارة املسؤولية الرئيسة عن فعالية إدارة التحصيالت التي يتوقع
أن تدعم كل ما من شأنه تطوير أداء التحصيالت وتتمثل أوجه الدعم بما ييل :
•الح�رص عىل توفري نظام إداري منضبط يخضع لنظام رقابي يتضمن
منظومة ثواب وعقاب عادلة.
•اإلهتمام بكفاءة املوارد البرشية عامة وإدارة التحصيالت بشكل خاص
وم�ن ذلك تعيني العنرص البرشي املالئ�م واتباع نظام تدريب متواصل
والتحفيز املستمر للموظفني .
ً
•منح الصالحيات املالئمة استنادا لنظام مرن محدد املهام واملسؤوليات
والواجبات .
•رفد إدارة التحصيالت باملوارد املطلوبة وحسب طلب إدارة التحصيالت
من برشية وفنية ولوجستية .
•متابعة التقارير الشهرية وتتبع أداء إدارة التحصيالت .

مزايا استقاللية نشاط التحصيالت :

•التخلص من عبء متابعة التحصيالت لدى قطاعات الخدمات املختلفة
خاصة يف ظل ما يتطلبه هذا النش�اط من موارد مالية وبرشية قد تؤثر
عىل جودة الخدمات املق َّدمة .
•تقليل التكاليف العامة املرتتبة عىل هذا النشاط يف حال توحده يف إدارة مستقلة.
•حُ س�ن تج�اوب املكلفين عندم�ا يتعامل مع جه�ة واحدة تل�م بكافة
اإللتزم�ات املالية املتحققة علي�ه ما يؤدي إىل نتائ�ج عامة أفضل ،كما
تخلق انطباعا ً لدى املكلفني بتماس�ك املؤسسة التي يتعامل معها األمر
الذي يؤثر عىل مستوى اإللتزام .
•س�هولة رصد الوضع املايل الحايل واملتوقع للمؤسسة نظرا ً لتوحد جهة
إصدار التقارير .
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مبادئ املحاسبة
Hanna Quffa CPA, CFE, CGMA

تعريف املحاسبة

الحلول املمكنة ،تجميع املعلومات الالزمة للتقييم ،مقارنة الحلول املختلفة
واتخـاذ القرار ،ثم تنفيذ القرار ومتابعته.

يمكن تعريف املحاسبة بأنها ”عملية تحديد وقياس وتوصيل املعلومات
االقتصادية إىل متخذي القرارات ملساعدتهم عىل اتخاذ قرارات أفضل“.
«Accounting is the process of identifying, measuring, and
communicating economic information to permit an informed
.» judgment and decisions by users of the information
هذا التعريف الحديث للمحاسبة قد خرج باملحاسبة من نظام تقليدي قائم
عىل أساس دراسة القرارات املاضية وقياس نتائجها ،إىل نظام قائم عىل
محاولة مساعدة متخذي القرار وامدادهم بمعلومات ترتكز حول الحارض
واملستقبل.
ال شك أن اعطاء متخذي القرارات فكرة عن نتائج قراراتهم السابقة أمر
مهم ،غري أنه ال يكفي التخاذ القرارات .وعىل املحاسبة أن تقوم بمساعدة
متخذي القرارات يف جميع املراحل اتخاذ القرارات :تحديد املشكلة ،تحديد

املحاسبة كنظام لتحديد وقياس وتوصيل املعلومات
تعريف املحاسبة الحكومية
هو علم يبحث يف القواعد واملبادئ والنظريات التي تستخدم يف خلق
وتشخيص وقياس وإيصال املعلومات املالية عن نشاط الوحدات
اإلقتصادية لذوي العالقة إلتخاذ القرارات والحكم عىل هذه املعلومات
ويتضمن ذلك قياس العمليات املالية وتحليلها وتسجيلها وتبويبها
وإعدادها للعرض عىل من يهمهم األمر سواء كانوا داخل الوحدة اإلقتصادية
أو خارجها.
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تعريف املحاسبة الحكومية بحسب دورها
التعريف القانوني
املحاسبة الحكومية هي جملة من القواعد القانونية تضبط إنجاز العمليات
املالية لبعض املؤسسات الحكومية فهي القواعد التي يطالب باحرتامها
املترصفون يف األموال العامة حتى تكون العملية املالية قبضا أو رصفا
مطابقة للقانون.
التعريف اإلداري
يقصد بعبارة املحاسبة الحكومية أيضا اإلدارة التابعة لوزارة املالية
واملكلفة بتنظيم سري مختلف املراكز املحاسبية التي يرجع إليها تطبيق
قواعد املحاسبة الحكومية .فمن الناحية اإلدارية تشمل املحاسبة الحكومية
جملة القواعد التي تنظم سري العمل كأساليب تسجيل العمليات (شكل
الدفرت ونوعه) وكذلك دورية تجميع العمليات (فورا أو دوريا) الخ ...
وهكذا فإن املحاسبة الحكومية يف مفهومها االداري هي مجموع القواعد
التنظيمية التي تضمن سري األعمال املحاسبية بدقة بطريقة موحدة.

محتوى املحاسبة الحكومية:
ال تتناول املحاسبة الحكومية عىل خالف املحاسبة التجارية جميع العنارص
التي تتكون منها ممتلكات املؤسسة الحكومية ألن فكرة الربح واالستثمار
ال تتماىش وفكرة املصلحة العامة التي يجب تحقيقها من طرف املؤسسات
الحكومية ومن ناحية أخرى فإنه من الصعب أن تدرج جميع العنارص
املكونة ألصول املؤسسة الحكومية ألن البعض منها ال يمكن تقديره
(األمالك العامة ،البحرية ،الطرقات ،املعالم األثرية.)...

التعريف الفني
أما من الناحية التقنية فإن املحاسبة الحكومية تتكون من جملة من
اإلجراءات تضبط التسجيل لكل العمليات التي تتصل بالحالة املالية
للمؤسسة الحكومية.
• نظام القيد املزدوج  /أو القيد األحادي
• األساس النقدي  /أساس اإلستحقاق

التعريف العام
املحاسبة الحكومية هي جملة القواعد القانونية والقواعد املحاسبية
والقواعد التنظيمية .وإذا أردنا أن نعطي تعريفا عاما لها باعتبار كل هذه
األوجه .بأن املحاسبة الحكومية هي جملة القواعد التي تضبط انجاز
وتسجيل العمليات املالية الناتجة عن تنفيذ امليزانية.
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املحاسبة بحسب األساس النقدي

أهداف املحاسبة الحكومية
• الرقابة عىل األموال العامة
• الرقابة عىل تنفيذ املوازنة،
• الرقابة عىل عمل املحاسبني الحكوميني،
• توفري املعلومات عن املالية.

املبدأ العام
ال يتم تسجيل املعامالت إال عند قبض املبالغ املقابلة لها وال يتم تسجيل
اإللتزامات إال عند دفع املبالغ املقابلة لها.

الضوابط يف املحاسبة الحكومية
ألن الحكومة لديها املقدرة عىل فرض الرضائب والرسوم ومصادرة
املمتلكات الخاصة للصالح العام يجب مراقبة الحكومة.

السلبيات
نظرا أحيانا لطول املدة بني حدوث اإللتزامات وتحويلها إىل تدفقات
نقدية ،فإن طريقة املحاسبة بحسب األساس النقدي قد ال تعكس الحقيقة
االقتصادية.

وبسبب غياب مبدأ الربح يف عمل الحكومة هناك حاجة لوضع ضوابط
أخرى
• إستعمال محاسبة الصندوق () Fund Accounting
• تسجيل املوازنة يف الدفاتر املحاسبية
• نظام الحجوزات

املحاسبة حسب أساس اإلستحقاق
املبدأ العام
يقع اإلقرار بانعكاسات املعامالت وغريها من األحداث عند إستحقاقها
وليس عند قبض أو دفع املبالغ املقابلة لها.

مصادر املحاسبة الحكومية
• القانون
• قواعد محاسبة املؤسسات العامة
International Public Sector Accounting Pronouncements
)(IPSAS

اإليجابيات
املعلومات املحاسبية املعدة عىل أساس اإلستحقاق ال توفر معلومات
للمستفيدين عن املعامالت املاضية التي نتج عنها تدفقات نقدية فحسب
بل توفر لهم أيضا معلومات عن التزامات وأحداث أخرى تؤدي مستقبال إىل
تحصيالت ومدفوعات نقدية.
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تحول بلدية رام الله من االساس املحاسبي
النقدي اىل اساس االستحقاق
املراحل الزمنية لتطور األسس املحاسبية يف بلدية رام الله
تأسست بلدية رام الله بعام 1908
استخدام األساس النقدي لغاية 1999
 1999-1996العمل عىل توفري متطلبات اساس االستحقاق املعدل حيث تم
البدء بالعمل مع رشكة الغسان 1997لالنظمة الربمجية لتوفري النظام املناسب
 2010-2009العمل مع صندوق البلديات لتوفري متطلبات مبدأ
االستحقاق حيث تم اعتماد وتطبيق شجرة الحسابات املوحدة يف العمليات
املحاسبية لبلدية رام الله
 2011 -2010العمل عىل تقييم االصول الثابتة لبلدية رام الله ضمن
مرشوع صندوق البلديات وبنا ًء عليه تم تحديث االنظمة الربمجية لتتوافق
مع اساس االستحقاق
 2011تم اصدار القوائم املالية وفقا ً للمعايري الدولية عىل اساس
االستحقاق

الهدف
عرض تجربة بلدية رام الله ولجنة رضيبة املعارف يف التحول من األساس
النقدي اىل أساس االستحقاق املحاسبي

التحول من االساس النقدي اىل اساس االستحقاق
املحاور الرئيسية
• املراحل الزمنية لتطور األسس املحاسبية ببلدية رام الله
• تقييم األساس النقدي (مميزات ،سلبيات)
• اسباب التحول إىل مبدأ االستحقاق املحاسبي
• خطوات التحول إىل االستحقاق املحاسبي
• ايجابيات التحول إىل االستحقاق املحاسبي
• التحديات واملعيقات عند التحول إىل االستحقاق املحاسبي
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تقييم األساس النقدي – بلدية رام الله
تم استخدام هذا االساس يف بلدية رام الله لغاية العام  1999حيث يتميز:
 1سهولة التطبيق والوضوح:
 يركز عىل اااليرادات املحصلة واملرصوفات املدفوعة فقط. ال يتطلب خربات محاسبية عالية. حجم العمل الصغري وعدد قليل من املوظفني بتناسب مع ألساس النقديويؤدي إىل رسعة االنجاز

سلبيات األساس النقدي:
• ال يعكس الصورة الحقيقية عن أداء بلدية رام الله ولجنة رضيبة املعارف
لفرتة معينة
• تسجيل االيرادات واملرصوفات النقدية يف السجالت فقط
• ال يتواكب مع حجم التسارع املتزايد يف املدينة
• ال يدعم استغالل املوارد املتاحة للبلدية
• ال يظهر التزامات واصول البلدية يف القوائم املالية
• ال يتوافق مع مبدأ مقابلة املرصوفات واإليرادات لنفس الفرتة
• صعوبة االستناد اىل هذه البيانات يف التحليل املايل لصانع القرار
• عدم تمييزه بني النفقات الرأسمالية وااليرادية
• ال يوفر املرونة الستكمال تنفيذ املشاريع التي تحتاج اىل اكثر من سنة
مالية.
• قصور يف تقديم البيانات الالزمة لتقييم األداء يف الدوائر واالقسام
املختلفة.
• ال يوفر البيانات الالزمة لتحديد تكلفة االنشطة والربامج وتحديد االنجاز
واالهداف الواجب تحقيقها عىل مدار سنوات تنفيذ املشاريع.
• يقوم بتسجيل االمانات املقبوضة من املواطنني كايراد بدل ان تكون
التزام.
وبالتايل ال يخدم صانع القرار لعدم توافر معلومات حقيقية لنتائج االعمال

 2يفي باحتياجات الرقابة عىل تنفيذ املوازنة:
 تركز املوازنة عىل تحصيل االيرادات وسداد النفقات املعتمدة يتماىش مع األساس املستخدم بالحكم املحيل وبالتايل سهولة اعتمادالتقارير املالية
 3تمكن من اقفال الحسابات الختامية يف نهاية السنة املالية بسبب عدم
وجود متطلبات من تسويات والتزامات غري مدفوعة مستحقة
 4يظهر السيولة النقدية يف تاريخ معني ويوفر رقابة فعالة عىل حركة
التدفقات النقدية.
 5رسعة انجاز املعامالت املالية للجانبني املدفوعات واملقبوضات ،مما يقلل
املشاكل مع املوردين.

20

اسباب ومزايا التحول إىل مبدأ االستحقاق املحاسبي

املوارد وليس كلفة اقتنأيھا حيث يظھر النفقات بشكل واقعي.
• ادارة التوقعات املالية عند اعداد املوازنات لتكلفة املرشوعات الرٔاسمالية
وتوزعھا عىل السنوات ذات العالقة.
• يساعد عىل قياس سليم لنتأيج االنشطة والرقابة عليھا وعن طريق قائمة
النشاط يمكن التعرف عىل معدالت الكلفة (مثل كلفة جمع النفايات ،كلفة
الدوائر منفصلة) ومقارنتھا سنوياً.
• توفري بيانات تساعد يف تقييم جدوى بعض املرشوعات الرأسمالية
(محطة التنقية).
• توفري بيانات مالئمة العداد احصاءات وتقارير مقارنة مع مؤسسات
شبيهة (رشاء او استئجار اصول).
• التمايش مع التحول العاملي لتطبيق االستحقاق وحاجة الجهات املانحة
االجنبية والهيئات الدولية اىل معلومات معدة وفق املعايري الدولية.
• التطور الرسيع والكبري يف اعمال البلديات يف مجال تقديم الخدمات كرب
حجم االيرادات والنفقات.
• الحاجة اىل بيانات ومعلومات تساعد يف عمليات التخطيط املايل واعداد
املوازنة والرقابة عليها.
• يعمل عىل مبدا مقابلة االيرادات بالنفقات للفرتة املالية.
• يستلزم اجراء تسويات جردية للنفقات وااليرادات الضافة العنارص
املستحقة واجراء الجرد الفعيل للمخازن واالصول الثابتة واملتداولة.
• يقدم صورة شاملة لكل االلتزامات مما يعطي صياغة واقعية للسياسات
املالية ورؤية ما وراء السنة املالية.

ملاذا التحول إىل أساس االستحقاق:
اساس االستحقاق يعني ان تتضمن حسابات السنة املالية جميع اإليرادات
واملرصوفات بمعزل عن جبايتها او رصفها نقدا ً
ومعظم مزايا اساس االستحقاق هي عالج للعيوب والسلبيات املوجودة
باالساس النقدي وايضا يتماىش مع توجه الهيئات والجمعيات واملؤسسات
الدولية كصندوق النقد والبنك الدويل اىل تطبيقه.
مميزات اساس االستحقاق:
توفري بيانات أكثر دقة حول املركز املايل ونتائج النشاط:
• بيان األصول وااللتزامات مقيمة ماليا ً كما يف نھاية السنة املالية
• بيان املرصوفات واإليرادات مبنية عىل اإلستحقاق (بما يف ذلك االهالكات)
• بيان املدفوعات واملتحصالت النقدية ) تقييم تنفيذ امليزانية(
توفري مقومات رقابة مالية عىل األصول
سجل حرص األصول
الجرد السنوي واملطابقة مع األرصدة املالية
توفري بيانات تساعد يف تقييم أداء البلدية بشكل أكثر دقة وألغراض
التخطيط املستقبيل
• كلفة تقديم الخدمات من النفقات الجارية والرٔاسمالية وكلفة استخدام
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ثانياً :تطوير اإلطار النظري للنظام املحاسبي الجديد:
• اإلطار الفكري (األهداف واملفاهيم)
• املعايري املحاسبية
• املقدرة عىل قياس اداء البلدية مع بلديات محلية وعاملية
ثالثاً :تبني النظام الجديد:
• املقصود ھنا ھو تم عرض الفكرة عىل املجلس البلدي عىل اإلطار النظري
املعد وتكلفة التطبيق التقديرية والتوجيه بالرشوع يف تطبيقه وبالتايل
موافقته عىل تبني الفكرة.

عيوب التحول إىل مبدأ االستحقاق املحاسبي
• يتطلب توفري الكادر البرشي املؤهل واملدرب.
• يحتاج اىل نظام محاسبي اكثر تكلفة وتعقيداً.
• يحتاج اىل فرتة بعد انتهاء السنة املالية لتسجيل املخصصات وعمل التسويات.

خطوات التحول إىل االستحقاق املحاسبي

ملرشوع التحول إىل االستحقاق املحاسبي خطوات عدة:
• الفهم واالقتناع برضورة التحول اىل اساس االستحقاق داخليا ً
• تطوير اإلطار النظري للنظام املحاسبي الجديد
• تبني النظام الجديد
• تهيئة الربمجيات للتطبيق
• خطة التطبيق باألجزاء عىل الربمجيات الحالية
• التقييم األويل
• التطبيق الكيل
• مراجعة شاملة
• اعتماد التطبيق الكيل للنظام الجديد

رابعاً :التهيئة للتطبيق:
• تم تطوير دليل موحد إلجراءات النظام املحاسبي الجديد
• تم تصميم التطوير املطلوب أللنظمة الربمجية وتنفيذه مع رشكة الغسان
• تم التدريب للعاملني عىل جميع املستويات من قبل الرشكة املربمجة
خامساً :خطة التطبيق باالجزاء عىل الربمجيات الحالية:
قابلية الربمجيات القائمة للتحديث الجديد املراد تطبيقه ادى اىل استمرارية
العمل بشكل متواصل عىل الربامج ذاتها.
• للتطبيق الجزئي خطوات مھمة:
 تحديد مجموعات من املحاسبني للعلم عىل النظام الجديد وتدريبهموتقييم العمل.
 تم حرص األصول وااللتزامات قبل بداية السنة املالية وبناء أرصدةافتتاحية.

أوالً :الفهم واالقتناع بأهمية التحول اىل االساس استحقاق
• مالحظات املدقق الخارجي.
• قناعة داخلية بايجابيات االستحقاق ورضورته
• مبادرة الدائرة املالية للتحول
• نضج املفهوم لصانع القرار بأهمية هذا التحول
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شجرة الحسابات
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سادساً :التقييم األويل
• التطبيق الج ٔزيي املستمر ،تم معالجة املشاكل التي ظھرت مثل األحداث
املرتبطة بالزمن مثل االستھالك واالستحقاقات.

الربنامج املايل.
• تدريب وتهيئة العاملني:
تم وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير القدرات للموظفني بعدة مستويات.

سابعاً :التطبيق الكيل
• تم تحديث جميع األنظمة املحاسبية بحيث اصبحت عىل مب ٔدا االستحقاق

التحديات واملعيقات
التحديات التي واجهت بلدية رام الله عند التحول من األساس النقدي:
• دعم جميع دوائر البلدية للمرشوع والقناعة بجدوى التقارير املالية
وأهميتها (تحديات داخلية) .
• تأهيل الربمجيات القديمة بما فيها من معلومات ودمجها بالنظام
الجديد ،وتحديث النظام بشكل مستمر.
• تأهيل وتدريب الكادر البرشي.
• تقدير حجم املرشوع بشكل دقيق ( التكلفة والزمن والتأهيل ).
• التطبيق العميل (رصد األحداث والعمليات غري املعتاد عليها).
• الفرتة الزمنية املحددة النهاء املرشوع.

ثامناً :املراجعة الشاملة
• بعد انتھاء السنة املالية تم تقييم التجربة واعتمادھا
تاسعاً :اعتماد التطبيق الكيل للنظام الجديد
• تم بنجاح تطبيق اساس االستحقاق عىل بلدية رام الله ولجنة رضيبة
املعارف حيث يتم العمل عىل نظام موحد للطرفني ولكن بشكل منفرد.
• اصدار التقارير والقوأيم املالية عىل اساس االستحقاق

اسباب نجاح التحول إىل االستحقاق املحاسبي

ما تراه بلدية رام الله

• تبني املرشوع والدعم له:
املجلس البلدي ،ادارة البلدية ،املدقق الخارجي.
• فهم وتحديد نطاق التغيري (محاسبي فقط أم أكثر):
فھم نطاق التغيري مھم إلدارة التوقعات من الجميع
ھل ھو محاسبي فقط يقترص عىل القيد والتسوية والتقارير ام عىل جميع
اعمال دوائر البلدية كافة وربط األثر املايل لربامج الدوائر األخرى مع

أن النظام املحاسبي الذي يستخدم أساس اإلستحقاق يؤدي إىل اإلفصاح
عن جميع البيانات املالية واملحاسبية ،األمر الذي يمكن جهاز الرقابة
الخارجية من تقييم كفاءة الوحدات اإلدارية لتفعيل مبدأ املسائلة عن أي
انحرافات أو تقصري ونتيجة للعيوب والصعوبات التي يتصف بها األساس
النقدي
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التطور يف السياسات املحاسبية املتبعة
من قبل بلدية رام الله
2012  وسنة2005 مقارنة التقارير املالية املدققة لسنة
األساس املحاسبي



  •


 •


الهدف
:تهدف هذه املداخلة اىل ما ييل
•تسليط الضوء عىل التطور املستمر يف السياسات املحاسبية املتبعة من
.ًقبل البلدية بما يتماىش مع السياسات املحاسبية املتبعة عامليا
•التعريف باألسس والسياسات املحاسبية التي كانت تتبعها بلدية رام
.ً واألسس املتبعة حاليا2005 الله يف العام
•توضيح االختالفات الجوهرية الناتجة عن التغري يف السياسات
.2012 و2005 املحاسبية املتبعة يف عام




 •
 
       


 •




            •
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أهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية للعام 2012
والتي لم تكن متبعة يف العام 2005

مدققة للجهة املستثمر فيها .تظهر الزيادة أو التدني يف القيمة العادلة لهذه
األصول ضمن بيان التغري يف صايف املوجودات .يتم إثبات األرباح املتحققة من
هذه األصول عند قبضها فعليا ً يف حساب أرباح مقبوضة.

السياسات املحاسبية 2012

أمانات
يتم تسجيل املبالغ املقبوضة من املواطنني كأمانات دائنة يتوجب عىل البلدية
ردها كلها أو جزء منها وذلك تبعا ً ملدى التزام املواطنني بالرشوط واألنظمة
املعمول بها.

املوجودات الثابتة
قامت البلدية بتاريخ  31كانون أول  2011وبالتعاون مع صندوق تطوير
وإقراض البلديات بتقييم كافة األصول الثابتة التي تمتلكها البلدية من
أرايض ومباني وبنية تحتية وغريها وإثباتها ضمن السجالت املحاسبية
للبلدية اعتمادا ً عىل القيمة العادلة أو تكلفة االستبدال حسب ما هو ممكن
لكل أصل وقد تم قيد هذه األصول مقابل احتياطي إعادة تقييم موجودات
ثابتة ضمن بيان التغري يف صايف املوجودات.
تستهلك املوجودات الثابتة حسب طريقة القسط الثابت وفقا لعمرها
اإلنتاجي املتوقع.

قائمة املركز املايل (شيقل إرسائييل)





















































مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها
تقوم إدارة البلدية بشكل دوري بتقييم إمكانية تحصيل الذمم املستحقة
للبلدية من املواطنني ويتم أخذ املخصصات الالزمة ملواجهة مخاطر عدم
التحصيل وذلك وفقا ً للنسب املئوية املحددة من قبل إدارة البلدية.






أصول مالية متاحة للبيع
تظهر األصول املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة حسب آخر بيانات مالية
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)بيان األنشطة (شيقل إرسائييل

)قائمة املركز املايل (شيقل إرسائييل
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تقرير مدققي الحسابات

 يتضمن رصيد صايف املوجودات الظاهر يف امليزانية.السنة التي تدفع فيها
العمومية املرفقة التزاما غري معلوم املبلغ يستوجب الرد ملستحقيه ولم يتم
إعادة تصنيفه كالتزامات عىل البلدية لعدم التمكن من تحديد املبلغ كما
.2005 كانون أول31 بتاريخ
 وباستثناء أثر ما ورد يف الفقرة السابقة أعاله عىل البيانات املالية،يف رأينا
 من، فإن البيانات املالية املشار إليها أعاله تظهر بصورة عادلة،املرفقة
كانون أول31  املركز املايل لبلدية رام الله كما يف،كافة النواحي الجوهرية

. هي البيانات املالية األوىل املدققة للبلدية2005 البيانات املالية للعام
تم إبداء رأي متحفظ عىل السياسة املتبعة يف تسجيل أمانات املواطنني يف
: كما ييل2005 تقرير مدققي الحسابات للعام
 تتبنى البلدية األساس النقدي يف،) للبيانات املالية2( كما هو مبني يف إيضاح
التعامل مع أمانات املواطنني حيث تقوم بتسجيل األمانات املستلمة كإيرادات
يف السنة التي تستلم فيها وبتسجيل الرديات من هذه األمانات كمرصوف يف
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2005و بيان اإليرادات والنفقات والوفر املرتاكم والتدفقات النقدية للسنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للسياسات املحاسبية املبينة يف إيضاح ()2
للبيانات املالية.

البلدية.
خالل تدقيق البيانات املالية للعام  ،2012الحظنا قيام البلدية بمعالجة
العديد من املالحظات التي تم ذكرها يف كتاب املالحظات للعام .2005

كما أشار املدقق يف تقريره إىل أن البيانات املالية كما يف  31كانون أول 2005
ال تتضمن الذمم املدينة من املواطنني وبالتايل فإن رأي املدقق ال يغطي
أرصدة الذمم املستحقة من املواطنني.
تم إبداء رأي غري متحفظ يف تقرير مدققي الحسابات للعام  ،2012كما
ييل:
الرأي :يف رأينا ،أن البيانات املالية املشار إليها أعاله تظهر بعدالة ،من كافة
النواحي الجوهرية ،املركز املايل لبلدية رام الله ،كما يف  31كانون أول 2012
وأنشطتها والتغري يف صايف املوجودات والتدفقات النقدية للسنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفقا ً للسياسات املحاسبية املبينة يف إيضاح ( )2للبيانات
املالية.

من بني املالحظات التي قامت البلدية بأخذ اإلجراءات املناسبة لحلها ما ييل:
• اتباع البلدية أساس االستحقاق.
• احتفاظ البلدية بسجل منظم للموجودات الثابتة.
• تنظيم وترتيب املواد يف املستودعات واحتساب قيمة املخزون بما يتناسب
مع معايري املحاسبة الدولية.
• فصل املهام الوظيفية ( قيام نفس الشخص بإعداد سندات الرصف
وتحضري التسويات البنكية ومتابعة سجالت البنك).
• تسجيل املصاريف الخاصة باملشاريع يف حسابات مستقلة عن حسابات
اإليرادات وعدم إغالقها ببعضها
• اغالق الحسابات البنكية الخاصة باملشاريع املنتهية.
• توحيد قاعدة بيانات املواطنني وإصدار فاتورة موحدة بمستحقات كل
مواطن تشمل رضيبة املعارف.
• إدخال أسعار الرصف مركزيا ً ويوميا ً وعدم إتاحة تغيريها من قبل
مستخدمي النظام.
• مراجعة سندات اإلدخال واإلخراج واملوافقة عليها من قبل الشخص
املفوض.
• مراجعة التسويات البنكية من قبل شخص غري الذي قام بإعدادها.
• توقيع وتوثيق عملية إعداد ومراجعة كشوفات رواتب املوظفني.

نظام الرقابة الداخيل
كجزء من تدقيق البيانات املالية لبلدية رام الله كما يف  31كانون أول 2005
وللسنة املنتهية بذلك التاريخ ،فقد تم أخذ نظام الرقابة الداخيل بعني االعتبار
من أجل تحديد إجراءات التدقيق وليس من أجل إعطاء أية تأكيدات حول
هذا النظام.
تم إصدار مذكرة تحتوي عىل توصيات بشأن بعض األمور التي لوحظت
خالل عملية التدقيق والتي تهدف اىل تطوير نظام الرقابة الداخيل يف
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بلدية رفح  -الدائرة املالية

التحول من األساس النقدي
إىل أساس االستحقاق
2014

دليل اإلجراءات املحاسبية وفق أساس االستحقاق املعدل

يه�دف هذا الدليل ايل وضع األس�س الت�ي بموجبها يتم إنش�اء  ،مراجعة ،
إقرار وتسجيل املعامالت املالية املتعلقة بأنشطة البلديات باإلضافة إيل توفري
أدوات الرقاب�ة املالية الرضورية التي بدونها يصب�ح النظام املايل ألي بلدية
عرضه لألخطاء والتجاوزات من دون توفر إمكانية اكتشاف تلك األخطاء أو
التجاوزات وتصحيحها يف الوقت املناسب.
من ناحية أخري  ،فان هذا الدليل يضع األس�س آللي�ة إعداد التقارير املالية
داخليا وخارجيا.

مقدمة:
ضم�ن الجهود املتواصلة لتطوي�ر قطاع الحكم املحيل  ،تق�وم وزارة الحكم
املحيل ومن خالل ذراعها التنفيذي صندوق تطوير وإقراض البلديات بتنفيذ
مشروع يهدف إيل رفع كفاءة الهيئات املحلية الفلس�طينية وتعزيز قدراتها
لتمكينها من القيام بمهامها .
إن اح�د ركائز هذا املشروع هو تطوير قدرات الهيئ�ات املحلية من الناحية
املحاس�بية واإلدارة املالي�ة وذلك من خالل تصميم وتطوير وتش�غيل نظام
محاس�بي محوس�ب متكامل وموحد لجمي�ع الهيئات املحلية الفلس�طينية
يكون متصلا بوزارة الحكم املحلي لتزويدها باملعلوم�ات والبيانات املالية
الستخدامها يف عمليات التخطيط واإلرشاف والتوجيه.

أنشطة البلديات ومحاسبتها
 -1موجز عن طبيعة نشاطات البلديات :
نشاطات غري تجارية  :هي الخدمات العادية للبلدية التي تقدمها للمواطنني
مقابل رسوم
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نش�اطات تجارية  :هي الخدمات التي تقدمه�ا البلدية للحصول عيل هامش
ربح يساعد يف تعزيز تقديم خدمات أخري
نش�اطات ائتمانية  :هي الخدمات الت�ي تلعب البلدية دور األمني أو املرشف
نيابة عن اآلخرين

الهيكلي�ات والتأك�د من توف�ر الكادر املؤه�ل القادر عيل القي�ام بالواجبات
املناطه بهذه الدوائر بما يضمن التطبيق السليم للنظام املحاسبي املحوسب
املتكامل واملوحد للبلديات.
ن�ورد فيما ييل هيكلية الدائ�رة املالية يف بلدية كبرية وبلدية متوس�طة حيث
يمكن لبعض البلديات الكبرية استخدام هذه الهيكلية خالل فرتة انتقالية إيل
أن يتم ميلء كافة الشواغر املطلوبة .

 -2املوازنات:
موازنة تشغيلية :هي املوازنة التي تستخدم لألنشطة الغري تجارية
موازنة ربحية :هي املوازنة التي تستخدم لألنشطة التجارية
موازنة إنمائية :هي املوازنة التي تستخدم لألنشطة التطويرية

التقارير املالية
-1أهداف التقارير املالية
املساعدة يف تحقيق مبدأ املسائلة للبلدية من قبل مستخدمي التقاريرمساعدة مستخدمي التقارير يف تقييم حجم الخدمات املنجزة وتكلفتهااملس�اعدة علي تقييم مس�توي الخدم�ات املقدم�ة والقدرة علي الوفاءبااللتزامات

 -3األسس املحاسبية:
األس�اس النقدي  :تسجيل اإليرادات واملرصوفات خالل الفرتة التي يتم فيها
فعال القبض أو الدفع
أس�اس االستحقاق  :تسجيل اإليرادات واملرصوفات خالل الفرتة التي تحدث
فيها برصف النظر عن الوقت الفعيل الذي يتم فيه االستالم أو الدفع

-2مستخدمي التقارير املالية
إدارة البلديةاملواطننيالجهات الترشيعية واإلرشافية-الجهات املانحة والدائنني

أساس االستحقاق املعدل
تسجيل اإليرادات عيل األساس النقدي واملرصوفات عيل أساس االستحقاق
هيكلية الدائرة املالية
ق�ام صندوق البلديات ومن خالل مستش�ارين متخصصني بوضع هيكليات
للدوائ�ر املالي�ة يف الفئ�ات املختلفة من البلدي�ات وذلك به�دف توحيد هذه

-3خصائص البيانات التي تشملها التقارير املالية
-قابلة للفهم
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املوثوقيةاملالئمةالتقديم يف الوقت املناسبالثبات يف معايري اإلعدادقابلة للمقارنة -4أنواع التقارير املالية
البيانات املالية الشاملة للبلديةبيان صايف املوجوداتبيان األنشطةاملالحظات وعمليات اإلفصاحتقارير وزارة الحكم املحيلالتقارير املالية
هيكلة خارطة الحسابات وترميزها
اسم الهيئةاملوازنةالوظيفةاسم الحسابمركز التكلفةاملرشوع-القطاع
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دراسة حالة  -بلدية رفح
البيان

طبيعة النشاط
نشاط غري تجاري
نشاط تجاري
نشاط ائتماني
املوازنات
موازنه تشغيلية
موازنه ربحية
موازنه انمائية
االساس املحاسبي
االساس النقدي
اساس االستحقاق
اساس االستحقاق املعدل
هيكلية الدائرة
االقسام
املوظفني
البيان
التقارير املالية
اهداف التقرير
مستخدمي التقارير
انواع التقارير

قبل التطبيق

بعد التطبيق

خدمات بلدية
ضمن الخدمات
غري معمول به

خدمات بلدية
مفصولة عن الخدمات
غري معمول به

موازنة عادية
موازنة عادية
موازنة تطويرية

موازنه تشغيلية
موازنه ربحية
موازنه انمائية

معمول به
غري معمول به
غري معمول به

غري معمول به
غري معمول به
غري معمول به

الحسابات  -الجباية الحرف  -االيجارات املخازن
30

الحسابات  -الجباية التدقيق  -املشرتيات
13

قبل التطبيق

بعد التطبيق

حساب ايرادات ومرصوفات
ادارة البلدية وزارة الحكم املحيل
التقرير الشهري

تحقيق مبدا املسائلة تقييم مستوي الخدمات
االدارة و الحكم املحيل واملواطنني والجهات املانحة
البيانات املالية الشاملة وصايف املوجودات والتقرير الشهري واملالحظات وعمليات االفصاح
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شبكة التعاون بني بلديات الخليل وبيت لحم
قوانني ذات عالقة
ونذكر أن هناك أربعة قوانني تنظم عمل أنظمة التقاعد يف فلسطني وهذه
القوانني هي:
• قانون التأمني واملعاشات رقم ( )8لسنة  1964واملطبق يف قطاع غزة
واعتبارا من سنة  1998يف الضفة الغربية.
• قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة .2004
• قانون التقاعد املدني رقم ( )34لسنة  1959واملطبق بالضفة الغربية
حتى سنة .1998
• قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005والذي يطبق عىل موظفي
القطاع العام والعسكريني الذين كانوا عىل رأس أعمالهم ويبلغون من العمر
أقل من  45سنة بتاريخ  .2006/09/1باإلضافة للعاملني بالقطاع الخاص
واملؤسسات األهلية لتشمل موظفو وعمال القطاع الخاص بجانب القطاع
العام وأفراد قوى األمن الفلسطينية واملؤسسات العامة واألهلية.

• التقاعــــد
هي النقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل تمامًا .يتم إحالة العديد من
الناس إىل التقاعد عندما يصبحون غري مؤهلني للعمل بسبب كرب السن ويحصل
يف أغلب الدول عىل نصف الراتب الذي كان ياخذه أثناء العمل ،وكانت أملانيا هي
أول دولة تدخل نظام التقاعد يف  .1880يف الوقت الحارض معظم البلدان املتقدمة
لديها أنظمة لتوفري معاشات التقاعد ،والتي قد تكون برعاية من قبل أرباب
العمل أو الدولة .يف العديد من الدول الغربية مذكور هذا الحق يف الدساتري.
• راتب التقاعد
هو أداة استثمارية توفر دخل إىل شخص عندما يبلغ سنا معينة ،أو بسبب
تقاعده من العمل .الهدف من التقاعد هو توفري ضمان مايل للفرد وعائلته.
يف معظم الحاالت ،راتب التقاعد مضمون حتى وفاة الشخص .وإن كان
متزوجاً ،يتم دفع نسبة منه إىل املنتفع بعد وفاة الشخص.
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• راتب التقاعد
لكي يكون الشخص مؤهل للحصول عىل التقاعد ،يجب أن يشرتك يف خطة
تقاعد .هذه يتم توفريها من قبل الرشكات ،الحكومات أو رشكات التأمني.
التقاعدات تسبب عبء كبري عىل الرشكات أو الحكومات التي وعدت
بتوفريها .مثالً ،رشكة  General Motorsتدفع مليار دوالر سنويا [.]1
أحيانا ً يستطيع الفرد أن يكون خطة تقاعد لنفسه عرب توظيف رأس مال
واستعمال االيراد ليكون راتب التقاعد.

هـ ( -املجلس ) مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة.
و ( -الرئيس ) رئيس البلدية او امني العاصمة .ز ( -الوزير ) وزير الداخلية.
وتعني االشارة اىل ( العمر واملدة ) العمر او املدة بحسب السنة الشمسية
• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
الفصل الثاني  -االستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق يف
التقاعد او املكافأة
املادة  -4تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب املوظفني واملتقاعدين
بالنسب التالية :سبعة يف املائة من رواتب املوظفني

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2/1955
• املادة  -1يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم )
ويعمل به بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية
• املادة  -2معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت أفراد
عائالتهم تكون تسويتها عىل مقتىض األحكام اآلتية برصف النظر عن كل
ما خالفها من أحكام القوانني واألنظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا
النظام

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -5تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات املوظفني واملتقاعدين
بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية وتؤدي من هذا الصندوق
جميع املبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام
• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -6أ -مع مراعاة املادة  7من هذا النظام يعترب االشخاص اآلتي ذكرهم
تابعني للتقاعد -1 -:موظفي البلدية املصنفني -2 .موظفي البلدية املعينني
بعقود اذا كانت عقودهم تنص عىل أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .ب-
تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيني املوظف يف تلك الخدمة يف
البلدية عىل أن ال يخصص راتب تقاعد يف اي حالة قبل أن تدفع عائدات
التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد .ج -يعترب أمني عمان موظفا ً إذا

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
ملادة  -3يف هذا النظام ما لم تدل القرينة عىل خالف ذلك يقصد بتعبري:
أ ( -موظف) املوظف التابع للتقاعد .ب ( -تقاعد) راتب التقاعد الشهري.
ج ( -خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد املوظف وفقا الحكام هذا
النظام .د -راتب :الراتب االسايس الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب وال
يشمل العالوات واملخصصات من اي نوع كانت.
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• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -8ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية االحكام الجزائية املانعة
من البقاء يف الخدمة ال تدخل يف حساب الخدمة التقاعدية
املادة  -9يحرم املوظف او املتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم
عليه يف محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخالقية

أكمل مدة خدمة يف أمانة عمان الكربى ال تقل عن عرش سنوات ،بأي صفة
كانت ،ويعامل ملقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي املجموعة
األوىل من الفئة العليا املنصوص عليها يف نظام الخدمة املدنية النافذ املفعول
وذلك عىل الرغم مما ورد من أحكام يف هذا النظام أو أي نظام آخر
• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -7أ -تعترب ثلثا مدة الخدمات غري املصنفة او بعقد او بالراتب املقطوع
التي قضاها املوظف املصنف املوجود يف الخدمة أثناء نفاذ هذا النظام مقبولة
للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات عىل حساب موازنة البلدية او املوازنة
العامة او موازنة احدى املؤسسات الحكومية او رضيبة املعارف او أجور
العمل اإلضايف او عىل حساب املشاريع او األمانات او التأمني الصحي او
املخصصات املفتوحة عىل أن يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية عىل أساس
الرواتب التي تقاضاها املوظف خالل الثلثني األخريين من تلك الخدمات
وعىل أن تسرتد جميع املكافآت والتعويضات التي رصفت له سابقا عن هذه
الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما رصف له بموجب نظام
الضمان االجتماعي ومساهمته يف صندوق االدخار للموظفني غري املصنفني
وال تدخل يف الحساب اي خدمة قام بها املوظف قبل بلوغه الثامنة عرشة
من عمره .ب -تحسب للموظف خدمته السابقة املقبولة للتقاعد بموجب اي
ترشيع أردني آخر ويراعى يف ذلك احكام الترشيع املتعلق بها وتضاف اىل
خدماته يف البلدية عىل ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد املستحقة عنها اىل
صندوق البلدية بالطريقة املحددة يف قانون التقاعد املدني

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
رواتب التقاعد واملكافآت  -املادة  -10أ -ترسي عىل موظفي البلديات
وعىل عائالتهم نفس االحكام املنصوص عليها يف املواد ( ) 44-12واملادة
(/54أ) من قانون التقاعد املدني رقم  34لسنة  1959وتعديالته واي
ترشيع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم عىل التقاعد وتسوية رواتب
تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه االحكام عىل ان
يقوم املجلس بالصالحيات املخولة ملجلس الوزراء بهذا الشأن .ب -املوظف
املتقاعد يف الدولة اذا عني موظفا يف البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند
انتهاء خدمته فيها عىل اساس اضافة مدة خدمته السابقة املقبولة للتقاعد
اىل خدمته يف البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة عىل راتبه التقاعدي
املخصص له من الخزينة.
• تابع املادة ()10
ج -عىل الرغم مما ورد يف اي نظام او قانون اخر ،ال يجوز الجمع بني راتب
التقاعد الذي يتقاضاه املتقاعد عن خدمته يف اية امانة او اية بلدية او مجلس
قروي وبني راتب اية وظيفة سواء كانت يف الحكومة او يف اي مجلس او
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سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او يف اية امانة او
بلدية او مجلس قروي او دائرة اوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او
غري منصفة او براتب مقطوع .د -ال ترسي احكام الفقرة (ج) السابقة عىل
رئيس واعضاء مجلس االعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من اية
امانة او بلدية او مجلس قروي .هـ -تطبق احكام الفقرة (ج) السابقة عىل
متقاعدي البلديات الذين تنطبق عليهم انظمة التقاعد الصادرة بموجب املادة
( )90من قانون البلديات الفلسطيني لسنة .1934

البلديات الفلسطيني لسنة  1934عىل موظفي البلديات الذين كانوا تابعني
لها قبل العمل بهذا النظام وال ترسي عليهم احكام هذا النظام اال اذا اختاروا
ذلك خالل ستة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه اىل الرئيس.
وعىل الرئيس يف مثل هذه الحالة ان يعطى املوظف شهادة تثبت استالم
الطلب وتاريخ تقديمه عىل ان ال تشمل احكام هذه الفقرة املوظفني الذين
يعينون بعد نفاذ هذا النظام -3 .اذا اختار املوظف املشار اليه يف الفقرة
السابقة الخضوع الحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد
عىل ان ال يقتطع عنها عائدات التقاعد املنصوص عليها يف املادة الرابعة منه
وانما يجري االقتطاع فقط عن املدة التي تيل تاريخ نفاذه

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -11مع مراعاة احكام املادة ( )12من هذا النظام عىل االشخاص
الذين هم يف خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتربون بموجبه تابعني
للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد املتسحقة عن خدمتهم السابقة اقساطا عىل
الصورة التي يراها املجلس.

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -13ان كل موظف ال يتم الحد االدني ملدة الخدمة التي تؤهله لنيل
راتب تقاعد وكل موظف غري تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات
عند انتهاء خدماته وفقا ً للرشوط التالية -1 :اذا تويف او استغني عنه ملرضه
او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثالث
سنوات او اذا ترك الخدمة باالستقالة وقد اكمل خدمته عرش سنوات يمنح
ورثته الرشعيون يف حالة الوفاة ويعطى هو يف الحاالت االخرى مكافأة تعادل
جزءا من اثني عرش جزءا من راتبه الشهري األخري عن كل شهر كامل خدمته
السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان االجتماعي اال انه ال تمنح اية مكافاة
للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل املشار إليه يف الفقرة الثانية.
 -2يحرم من املكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة
جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءآت تأديبية بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -12مراعاة للحقوق املكتسبة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من
املادة ( )43من قانون البلديات -1 :ال يفقد املوظف املوجود يف الخدمة وقت
صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته
السابقة طبقا ً للقوانني واالنظمة املعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات
الجديد اال ان هذه املكافأة تحسب عن االقساط الواجب دفعها بمقتىض
املادة ( )11وما زاد منها ال يرصف اىل املوظف اال عند تركه الخدمة نهائيا.
 -2ترسي احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب املادة ( )90من قانون
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او اللياقة -3 :ترسي عىل موظفي البلديات املتقاعدين األحكام والتعليمات
املتعلقة بالعالوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة املتقاعدون

الشهري عىل  %75من الرواتب الشهرية لنفس املوظف املصنف يف الفرتة
نفسها»

• نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
املادة  -14تقدم طلبات رواتب التقاعد او اإلكراميات كتابة اىل الرئيس
وتدقق هذه الطلبات من املجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب
مستحقا ً راتب تقاعد او مكافأة وان يعني مقدارهما او يرفض الطلب اذا
تبني له ان املوظف غري مستحق للتقاعد او املكافأة وإذا لم يقنع الطالب
بالقرار فيجوز له أن يستأنفه خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغه إىل
اللجنة االستئنافية املؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيسا وعضوية اثنني من
كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير ملدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا
الشأن قطعيا ً
املادة  -15يلغى كل ترشيع مخالف ألحكام هذا النظام.

• هيئة التقاعد واملعاشات الفلسطينية
تم إنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية بموجب قانون التقاعد العام رقم ()7
لسنة .2005
• نص املادة
الفصل األول -إنشاء الهيئة ومهامها  -مادة ()3
 .1تنشأ بمقتىض أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية)
تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري واألهلية القانونية،
ملبارشة جميع األعمال والترصفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها ،بما
يف ذلك تملك األموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لسري أعمالها وممارسة
نشاطها والترصف فيها وفق أحكام القانون .2 .يكون املقر الرئيس للهيئة
يف مدينة القدس ،ولها الحق يف فتح فروع يف املحافظات األخرى .3 .تتمتع
الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية
إعفاءات أخرى تمنح للهيئة بموجب القانون.

• أمر بشأن تعديل قانون التقاعد املدني رقم  34لسنة ( 1959تعديل رقم
( )2الضفة الغربية) (رقم )785
(ب) يف قانون التقاعد يف املادة ( )8بدال ً من « »%7يحل «.»%2
 -1يف قانون التقاعد يشطب ما ورد يف املادة  19بدال ً منه يحل:
« :19يحسب الراتب التقاعدي للموظف الفالني برضب عدد أشهر خدماته
املحسوبة لغرض التقاعد ،بمبلغ يعادل الراتب الشهري املدفوع يف نفس
الفرتة إىل موظف مصنف صاحب درجة كالدرجة التي كانت ملستحق التقاعد
قبل اعتزاله الخدمة ،وتقسيم الناتج عىل  600عىل أن ال يزيد راتب التقاعد

• املشاكل بخصوص االنضمام لهيئة التقاعد
.1رشاء سنوات التقاعد (عىل ان ال تزيد عن عرش سنوات)
.2احتساب الراتب التقاعدي (الراتب األسايس +عالوة طبيعة املهنة+العالوة
السنوية +غالء املعيشة).
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• طرق احتساب الراتب التقاعدي
اختلفت القوانني يف طريقة احتساب الراتب التقاعدي وخصوصا ما بني
قانون  2لسنة . 1955
وقانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة . 2005
• طريقة (ا) حسب قانون  34لسنة 1955
عدد أشهر الخدمة الفعلية الخاضعة للتقاعد xآخر راتب تقاضاه
=
املستفيد(املوظف)مقسوماعىل

.3معادلة احتساب املبلغ عند االنضمام واختالفها عن املعادلة عند احتساب
الراتب التقاعدي .
 .4املبالغ الكبرية املطلوب من البلديات وعدم توفرها يف العديد من البلديات
(.مكافئة نهاية الخدمة) للكادر الوظيفي .
.4معادلة االحتساب وربطها بنسبة . %2
.5نسبة الخصم  %7يدفعها املوظف و %9عىل املؤسسة ،مع حرية إضافة
 %3عىل نظام التأمينات .
.6بعض املشاكل اإلجرائية األخرى .

• طريقة قانون  7لسنة 2005
x %2عدد سنوات الخدمة xمتوسط راتب آخرثالث سنوات خاضع للتقاعد
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بلدية خان يونس

تحصيل متأخرات البلدية عىل املشرتكني
الخلفية التاريخية
•ضعف أولوية فواتري البلدية يف سلم أولويات املواطن.
•موظ�ف مثبط وغير حريص عىل البلدية ,إىل درج�ة ترغيب املواطنني
بعدم الدفع.
•قناعة املواطن بان البلدية س�تضطر يوما ما إىل عمل تخفيضات كبرية
(مثل يف عام  2005تخفيض . )%50
•يف فرتة الفلتان لم تكن البلدية قادرة عىل استخدام وسائل الضغط.
•ضعف اإلقبال عىل التقدم بطلبات يف قلم الجمهور(كمصدر ضاغط عىل
املواطن لتحصيل املستحقات ).

النظام املايل الخاص بتحصيل الفواتري
خص�م  %20للملتزمني بتس�ديد فواتير البلدية بما ال يتج�اوز عدد الفواتري
الغري مدفوعة بحد أقىص  3فواتري مرتاكمة.
خص�م  %50عىل خدم�ة النظافة للمناط�ق النائية وأط�راف املدينة مراعاة
للخدمة املقدمة.
خصم وتعديل أي أخطاء يف احتساب أثمان الخدمات.
خصم الغرامات بالكامل(.تراكمت يف سنوات سابقة)
الحاجة لتوفري سيولة لتغطية نفقات البلدية
بالنظر إىل رضورة تحسين الخدمة املقدمة للمواطنني ,فإن ذلك يرتتب عليه
زي�ادة يف النفقات ,وهذا بطبيعة الحال يتطلب تخصيص مبالغ أكثر لإليفاء
بمتطلبات تحسين الخدم�ة ,مما يدفعنا للتفكري بكيفية توفري س�يولة تلبي
النفقات املتزايدة بطبيعة الحال...

نظام الفواتري (الخدمة  VSالثمن)
نظام متوازن يف احتس�اب أثم�ان الخدمات املقدمة للمواطن,حيث يناس�ب
طبيعة الخدمة املقدمة كما ونوعا(.كشقة واحدة –يزداد بتعدد الشقق)
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اآلليات املتبعة يف تحصيل متأخرات بلدية خان يونس عىل املشرتكني
الخطوات املتبعة متسلسلة و متناغمة وغري مكررة.
نبدأ بالخطوة األسهل وصوال إىل آخر خطوة يف حال عدم االستجابة.
العمل بروح الفريق و بوحدة النظام الواحد (هدفنا واحد.)..
استدراك أي خطأ و التعامل معه بمسئولية.
اس�تخدام اس�س االدارة الناجحة فيما يتعلق بالتخطيط و التنفيذ و املتابعة
و التقييم.

تحصيل متأخرات البلدية عىل املشرتكني ....كيف؟؟
(احد روافد توفري السيولة الالزمة)
تحصيل متأخرات البلدية عىل املشرتكني
اختالف آراء املواطنني تجاه البلدية و متأخراتها
تحصيل متأخرات البلدية عىل املشرتكني
ماذا نفعل ...؟
مباديء عامة
 -1تعريف املوطنني بالبلدية و مهامها و أعبائها
 -2تحفيز املتخلفني عن الدفع وحثهم عىل سداد املستحقات املرتاكمة.

آليات تحصيل املتأخرات عىل املشرتكني:
 -1التحصيل عرب املوظفني مقابل  %5مكافأة
يتسلم املوظفون الراغبون بتحصيل مستحقات البلدية عىل املشرتكني كشوف
بأس�ماء املتخلفني عن الس�داد ,حيث يقومون بزي�ارات ميداني و ويجرون
اتصاالت عىل املستهدفني بهدف دفعهم لتسوية ما عليهم من مستحقات.
تتمي�ز هذه الخط�وة بوجود كيمياء بين البلدية و املواطنين لذلك تحرص
البلدية عىل اختيار األنسب من املوظفني لذلك.
يوف�ر قس�م الجباية وس�ائل اتص�ال ورس�ائل  SMSبهدف إس�ناد جهود
التحصيل.
 ضوابط آلية التحصيل عرب املوظفنيولضمان عدم اس�تغالل املوظفني ألي مبلغ يرد اىل البلدية من غري جهد منه
يتم اتباع التايل:
التحصيل يتم من خالل كش�وف محددة مس�بقا وهذا الكشوف يتم اعدادها
وفق معاير محددة وبعد استنفاذ الخطوات االدارية االولية واملتمثلة يف(ارسال

تعزيز ثقة املشرتكني بالبلدية.
•إمكانية تقسيط املبالغ املتأخرة بما يالئم املشرتك.
•خصم  %20على الفواتري حديثة الصدور طوال فرتة االلتزام بتس�ديد
املتأخرات.
•خصم وتعديل أي أخطاء يف احتساب أثمان الخدمات.
•خصم الغرامات بالكامل.
•عدم خصم أي مبالغ أخرى(من املتأخرات),وحثهم عىل االلتحاق بركب
امللتزمني.
 -3تكريس مفهوم املحاسبة (املكافأة و الحرمان).
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رسالة عىل الجوال ان توفر – توجيه اشعار برضورة الدفع -التأكيد من قبل
القارئ ان صاح�ب الفاتورة لديه مصدر دخل (يف هذه الفرتة يتم تجنب أي
مواطن يثبت انه ال دخل له وغري قادر عىل تسديد أي مبلغ.
يت�م ربط البيانات م�ع برنامج قلم الجمهور حيث يتم اس�تثناء أي مبلغ تم
تحصيله من املواطن الذي تقدم بطلب يف قلم الجمهور حتى وان كان مدرج
يف كشف التحصيل بحوزة املحصل.
كم�ا يت�م اس�تثناء أي مبلغ حصل م�ن أي مواكن تم التعام�ل معه من قبل
البلدية يف أي جراء متعلق بخدمات البلدية.
ويكل�ف املهن�دس بربط قواعد البيانات ومن ثم اس�تثناء أي دفعة ال تنطبق
عليها املعايري كما يتم تحديث الكشوف باستمرار للمحصل ويطالب بتحصيل
دفعة جديدة يف حال تاخر املواطن مدة ثالثة شهور عن اخر دفعة.
يتم مطالبة املحصل بمتابعة املواطنني الذين يقومون بتسديد كل املستحقات
ومن ثم يتخلفوا من جديد بمجرد ان يرتاكم عليهم اكثر من ثالث فواتري.

 -3اإلخطارات (تحذير)
حي�ث تعترب ه�ذه اآللية خطوة متقدمة يف مس�ار املطالبات بالس�داد,وتأتي
بع�د سلس�لة م�ن الخط�وات الت�ي تس�بقها مث�ل :املطالب�ة عبر
املوظفني,اإلشعار,الخ...
يتطلب إخطار مشترك ما معلومات دقيقة ومحددة بهدف توظيفها بالشكل
األمثل.
يتكون اإلخطار من نسختني ,نسخة (خاص باملخطر إليه),واالخرى (خاص
باملحكمة).
يمنح فرصة  15يوم للمراجعة والتعهد بتسديد ما استحق من مستحقات.
يف ح�ال التعه�د بتس�ديد املس�تحقات و الوف�اء الت�ام بها يعتبر اإلخطار
الغيا,وخالف ذلك يمكن توظيف اإلخطار لخطوات الحقة( .مرفق صورة عن
االخطار)
-4قطع التيار الكهربائي عن املتخلفني بالسداد)
ش�كلت البلدية لجن�ة مختصة بتنفي�ذ أوامر بقط�ع التي�ار الكهربائي عن
مشرتكني مقتدرين تم إخطارهم مسبقا بخصوص متأخرات البلدية.
يف حال التزام املشترك (مستهدف من اللجنة) بسداد مستحقات البلدية,يتم
إعادة التوصيل ,مع دفع رسوم إعادة بقيمة  20شيكل.
يف ح�ال إعادة املشترك التي�ار الكهربائي من غري الع�ودة للبلدية يتم إعادة
القطع و إنذاره,وإن تكررت الحالة يتم تحويلها للمحكمة.
تعرضت هذه اآللية إلش�كاليات تمثلت يف قيام رشكة الكهرباء,وبعض فنيي
الكهرباء (القطاع الخاص) بإع�ادة توصيل بعض الخطوط التي تم قطعها

 -2اإلشعارات (جلب االنتباه)
تعد هذه اآللية آلية وسطية ,إذ أنها تؤكد حرص البلدية عىل إحتفاظ املواطن
بمزايا االلتزام بتس�ديد املس�تحقات كم�ا و تنبه بوجود تقصير او خلل يف
السداد.
تكون هذه اآللية عرب رسائل ورقية أو رسائل قصرية .
فور التزام املشرتك بالسداد أو املراجعة الفعالة يلغى اإلشعار.
يمكن اس�تخدام هذه اإلش�عارات للملتزمني يف حال تخلفهم لفرتة من الزمن
تحسبا لفقدانهم ميزات االلتزام(.مرفق صورة عن االشعار)
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من خالل اللجنة.وتم التواصل مع الرشكة وابرام اتفاق ووضعت الية تنسيق
كما تم تقديم شكاوى لدى الرشطة ضد فنيي القطاع الخاص

•التعاق�د مع رشكات تحصيل الفواتير الخاصة ,والتي توفر خدمة عىل
مدار الساعة وانتشار مساحي أكرب.
•تفعيل العمل برباءة الذمة الخاصة بالبلدية و مس�تحقاتها قبيل التقدم
بأي طلب للحصول عىل خدمة ما.
•متابعة حثيثة مستمرة لجهود التحصيل.
•أرسار النجاح...
•وضع سياسة مالية واضحة ومعلنة للجميع (موظفني ومواطنني)
•التزام حديدي بهذه السياس�ة وخاصة إدارة البلدية(الرئيس –النائب-
املجلس البلدي)
•عدم خصم أي مبالغ متأخرة عن املتخلفني عن السداد.
•العمل بروح الفريق و بوحدة النظام.
•رف�ع أي مبالغ تثبت عدم صحتها بالوثائ�ق و األدلة القاطعة حتى لو
امتدت لفرتات طويلة (التعامل مع االخطاء بمسئولية).
•الية واضحة يف التعامل مع متأخرات البلدية.
•فلرتة االرقام واالرصدة القديمة حيث تبني ان هناك مبالغ كبرية وهمية
فعىل س�بيل املثال يوجد اربعة ابراج تم هدمها من قبل االحتالل يف عام
 2001وبقي�ت الفواتري تصدر للمواطنين الذين كانوا يقطنون يف تلك
االبراج حتى عام 2008
•اس�تكمال بيان�ات هامة إلدارة هذا امللف من قب�ل تحصيل رقم الهوية
ورقم الجوال واملستفيد من االشتراك ليتم مالحقته فيما بعد(حيث ان
الكم االكرب من اصحاب االشرتاكات) وخاصة القديمة منها قد اصبحوا
كبار يف الس�ن او متوفني حيث ان اس�م املس�تفيد يكون هو املستهدف

-5رفع قضايا يف املحكمة.
•تعاق�دت البلدية مع بعض املحامني وعمدت عىل تفويضهم بهدف رفع
قضايا عىل املشرتكني املتخلفني عن سداد ما عليهم من مستحقات ,ويتم
ذلك مقابل  %10من اجمايل التحصيل.
•يتم رفع القضايا استنادا عىل معلومات دقيقة عن املستفيدين ,وبإرفاق
إخطار بذلك موقع من صاحب الشأن(خانة:املستلم),ومىض عليه أكثر
من  15يوم.
العوامل املساعدة
•تطوير نظام محوسب شامل لخدمات و حسابات املشرتكني (مرن و
ثري باملعلومات و الوظائف).
•تطعي�م هيكلي�ة الجباي�ة بإحداثي�ات و كف�اءات تتمت�ع بمه�ارات
حاسوبية.
•مراجع�ة ملف الفواتير واتخاذ قرار بش�أن املبالغ الت�ي تراكمت مما
وضع حد لوجود مبالغ وهمية غري دقيقة.
•تحفيز ومتابعة القراء لجل�ب قراءات صحيحة ومعلومات دقيقة حول
املستفيدين.
•تصويب و إكمال قاعدة بيانات املشتركني من قبيل االسم رباعي ,رقم
الهوية ,رقم الجوال .....الخ.
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وليس من السهل الحصول منع عىل احصائيات تحليلية تساعد يف ادارة
االرقام وبدأ العمل يف ايجاد برامج جديدة اكثر مرونة
•تصني�ف املشتركني حي�ث تم االس�تعانة بقوائ�م املوظفين يف جميع
القطاع�ات التي تمكنا م�ن تحصيلها(موظفي حكوم�ة الضفة حينها
وحكوم�ة غزة حينها وموظف�ي الوكالة والجامع�ات ورشكة الكهرباء
واالتصاالت وغريها حيث بدأ الرتكيز ابتداء عىل فئة املوظفني

باإلجراءات.
•تنش�يط الق�راء يف جلب القراءات الحقيقية م�ن العداد حيث اتضح ان
االغلب من القراء كان يس�جل القراءات وهو يف البيت وال يوجد مراجعة
او تدقيق
•تصويب حالة العداد من حيث سهولة الوصول الية واصالح العطالن منه
•تطوير الحوس�بة حي�ث ان برنامج الجباية القدي�م ( ) ATSغري مرن
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االتصاالت والعالقات العامة
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بلدية مرج بن عامر
املفاهيم الحديثة للعالقات العامة
احمد هيجاوي مدرب واستشاري

ش�هد مفه�وم العالق�ات العامة تط�ورا ً الفتا ً يف الس�نوات القليل�ة املاضية،
وأصبحت إدارة العالقات العامة تحظى يف كثري من املنظمات الدولية الحديثة
باالهتم�ام كإحدى أه�م اإلدارات الداعم�ة للقرارات اإلداري�ة ،وقياس الرأي
العام ،والتواصل مع وس�ائل اإلعلام من خالل تقدي�م املعلومة الصحيحة،
إضافة إىل دورها الهام يف ربط املنظمة بجمهورها الداخيل والخارجي.

أوال :املفهوم الحديث للعالقات العامة.
اختلفت وجهات نظر الباحثني ىف وضع تعريف مُحدد للعالقات العامة نظرا ً
لتعدد مجاالت نشاط العالقات العامة ىف املنظمة.
ويمك�ن أن نلقي الضوء عىل بعض التعريف�ات التى تناولت العالقات العامة
عىل النحو التايل:
 -1العالق�ات العام�ة ه�ي وظيف�ة اإلدارة الت�ى تقوم بتقوي�م اتجاهات
الجمهور وربط سياس�ات املنظم�ة مع الصالح العام وتنفي�ذ الربامج التى
تكسب ثقة وتأييد الجمهور.
 -2العالقات العامة هي ذلك النشاط الذى تقوم به اإلدارة للحصول عىل ثقة
الجمهور بتعريفه سياس�تها عن طريق رشح املعلومات املتعلقة بها بوسائل
االتصال املناسبة.
 -3العالقات العامة هي وظيفة اإلدارة املس�تمرة واملخططة التى تسعى بها
املنظمة إىل كسب تفاهم وتعاطف وتأثري الجماهري التى تهمها والحفاظ عىل

إال أن املفارق�ة تتمثل يف وجود انطباع س�ائد يف املجتم�ع ينتقص كثريا ً من
أدوار ومس�ئوليات ه�ذه اإلدارة ،والعاملين فيها ،حي�ث ارتبطت يف األذهان
بمهام اس�تقبال الضيوف وتوديعهم ،ومتابعة م�ا تكتبه الصحف ،ومرافقة
املسئولني يف جوالتهم.
والعالق�ات العام�ة هي الجهاز ال�ذي يربط املؤسس�ة بجمهوره�ا الداخيل
والخارجي
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اس�تمرار هذا التفاهم والعاطف والتأثري والحفاظ عىل استمرار هذا التفاهم
والعاط�ف والتأثير اإليجابى وذلك م�ن خالل قياس اتجاه�ات الرأي العام
لضمان توافقه مع سياسات املنظمة وأنشطتها.
وتحقق املزيد من التعاون الخالق واألداء الفعال للمصالح املشرتكة باستخدام
اإلعالن الشامل املخطط.
وإذا كانت هذه التعريفات تمثل التأصيل العلمي ملفهوم العالقات العامة فإن
جانبا ً آخر ال يقل أهمية عن الناحية العلمية وهو جانب الفن العالقات العامة
ويمثل املهارة الشخصية للقائمني بنشاط العالقات العامة يف ممارسة عملهم
بكفاءة أكرب من غريهم .إذ أن الفن يعتمد أساس�ا عىل املواهب واالستعدادات
الشخصية.
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن العالقات العامة تجمع بني العلم والفن فهناك
القواع�د العملية التى تطب�ق ىف مجال العالقات العام�ة والتي يجب صقلها
باستمرار باتباع األسلوب العلمي ىف البحث والدراسة والتفكري.

 -4نمو الجماعات املهنية والتنظيمات س�اعد على تصحيح اتجاهات الرأي
العام وأصبح قوة يعتد بها.
أسس العالقات العامة الجيدة
 -1ع�دم تع�ارض أهداف العالق�ات العامة م�ع أهداف املجتم�ع واملنظمة
ومصالح عمالء املنظمة أيضا.
 -2مراعاة الدقة والصدق ىف األداء وعدم إخفاء الحقائق عن الجمهور.
 -3اإلحتفاظ بأرسار العمالء السابقني والحالتني.
 -4تأييد كل الجهود التى تستهدف رفع املستوى العلمى والفنى للعاملني ىف
مجال العالقات العامة.
وظائف وأهداف وأهمية العالقات العامة
أ -أهمية العالقات العامة:
تظهر أهمية العالقات العامة يف إحساس املنشأة بأهمية االتصال الفعال الذى
يجب أن تقوم به املنش�أة مع كافة الهيئات والجماهري ذات الصلة بالنش�اط
الذي تق�وم به اهتمت بوض�ع العالقات العامة كوظيفة أساس�ية للمنش�أة
(االنتاج – التسويق – التمويل – األفراد – العالقات العامة).

العوامل التى خلقت الحاجة إىل العالقات العامة
 -1ظه�ور األنظمة الديمقراطي�ة الحديثة خلقت االهتمام بتحليل ودراس�ة
الرأي العام كقوة مؤثرة للتعرف عىل اآلراء ىف القضايا واملشكالت.
 -2تن�وع أنماط املس�تهلكني وتعقد عالقات العمل بين العامل ورب العمل
اقتىض العمل عىل كسب تأثري الجماهري.
 -3تطوير وس�ائل االتصال الجماهريي س�اهم ىف تقريب املسافات بني بقاع
العالم حتى أصبح العالم بمثابة قرية إعالمية ،مما جذب العالقات العامة إىل
أن تساهم يف الحرص عىل كسب تأييد الرأي العام.

ب -أهداف العالقات العامة:
 -1إيجاد التفاهم املتبادل بني املنظمة واملنظمات األخرى ىف املجتمع وأفراده
تحقيقا ً للصالح العام.

47

 -2تعريف الجمهور باملنظمة وبالخدمة أو السلعة التي تنتجها.
 -3رشح سياسة املنظمة أي الجمهور بهدف قبولها واالقتناع بها.
 -4التأك�د م�ن أن جميع األخبار التي تنرش عن املنظم�ة للجمهور صحيحة
وسليمة.
 -5حماية املنظمة من هجوم قد يقع عليها نتيجة نرش أخباركاذبة للجمهور
عنها.
 -6تهيئة جو صالح بني املنظمة واألفراد املتعاملني معها من الجمهور وبني
العاملني بها بعضهم البعض.
 -7تش�جيع االتص�ال بني املس�تويات اإلداري�ة العليا واملس�تويات اإلدارية
التنفيذية وبالعكس.
 -8التنسيق بني اإلدارات املختلفة لتحقيق اإلنسجام يف األداء فيما بينهما.

 -8عالج مشكالت اإلدارة والعمل عىل مواجهة التحديات التى تشكل عقبة ىف
سبيل التنمية اإلدارية وذلك عىل النحو التاىل:
 إب�راز مظاهر القص�ور يف القوانني واللوائح التى تعج�ز عن توفري املرونةملواجهة الظروف املتغرية واملتطورة.
 تش�جيع الحلول الذاتي�ة واملبادرات التى يقدمها بع�ض اإلداريني للتغلبعىل املشكالت.
 تش�جيع االمركزي�ة ىف اإلدارة وتدعي�م اإلدارة املحلي�ة للتخفيف من قيوداملركزية ىف اإلدارة.
 تنش�يط املناقش�ات املوضوعية الهادفة إىل تطوير الجهاز اإلدارى وإعادةتوزيع القوى العاملة بما يتفق مع مصلحة العمل.
 تبني إدارة العالقات العامة بالتنسيق مع أجهزة التدريب للربامج التدريبيةالرامي�ة إىل رف�ع كفاءة األداء لجميع املس�تويات اإلداري�ة ىف املنظمة وتنمية
مه�ارات رج�ال اإلدارة ىف مجال العالق�ات العامة والعالقات اإلنس�انية مما
يؤدى إىل تدعيم الشعور باالنتماء واإلحساس بالوالء للمنظمة.
وعىل أساس هذا الوالء فإن وظيفة العالقات العامة تتميز بخصائص أساسية
وهي:
 العالقات العامة وظيفة إدارية أساسية من وظائف املنظمة. ال تق�ل أهمية العالق�ات العامة عن غريها من وظائ�ف املنظمة (اإلنتاج –التمويل – األفراد -التسويق)
 تعمل العالقات العامة بإتساق وتكامل مع بقية وظائف املنظمة – لتحقيقأهدافها.

ج -وظائف العالقات العامة:
 -1تقويم اإلتجاهات وقياس إتجاهات الرأى العام.
 -2تحديد ورسم سياسات املنظمة بما يتفق مع مصلحة الجمهور.
 -3تنفيذ الربامج التي تهدف إىل كسب رضاء الجمهور.
 -4الحرص عىل تقديم األعمال التي تحظى بإحرتام وثقة الجمهور
 -5تحقي�ق املزيد م�ن التع�اون الخلاق واألداء الفعال بإس�تخدام اإلعالم
املخطط.
 -6املشاركة ىف حل مشكالت املجتمع والبيئة املحيطة باملنظمة.
 -7املساهمة ىف تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
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 العالقات العامة وظيفة من وظائف اإلدارة العليا يف املنشأة. العالقات العامة تعتمد عىل قاعدة أساسية يف ممارستها هي االهتمام .أوالً:بالجمهور الداخيل  ثانياً :بالجمهور الخارجي.
 العالق�ات العام�ة تبدأ م�ن داخل املنظم�ة ونجاحها يف الخ�ارج هو نتاجنجاحها ىف الداخل

بخدمة وتلبية رغبات هذا الجمهور ،إذ إن حتمية استمرارها مرهون بمقدرة
تواصلها وتفاهمها مع هذا الجمهور ،وال يتم ذلك إال عن طريق عمل عالقات
عام�ة محرتف يقوم عىل أس�اس علمي ومهن�ي من خالل إخب�ار الجمهور
والتواص�ل معه بمهنية واحرتافية وموضوعية وش�فافية ،وه�و ما يفتقد يف
عمل كثري من املؤسسات سوا ًء كانت حكومية أو خاصة ربحية أو حرفية.

أهمية العالقات العامة
تمكن أهمي�ة العالقات العامة كمفهوم عملي باعتبارها من منتجات القرن
العرشي�ن املهم�ة؛ مضيف�ا ً أنها نش�أت وتط�ورت أوال ً يف الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة وفق األنس�اق االقتصادي�ة ،واإلدارية ،والسياس�ية ،واالجتماعية،
والثقافية السائدة أثناء الثورة الصناعية يف الثلث الثاني من القرن املايض.
«إن من أهم أس�باب نش�أتها يعود إىل اقتناع عدد من اإلعالميني والصحفيني
بأن الكثري من املش�اكل التي تحدث بني املنظمات وجماهريها تعود يف املقام
األول إىل انعدام أو ضعف االتصال بجميع أنواعه وأش�كاله ،لذا كان البد من
تأسيس هذا املفهوم الحديث».
وعىل الرغم من البداية املبكرة للعالقات العامة فإنها انترشت فيما بعد بشكل
كبير يف ال�دول املتقدمة يف حني أنها يف منطقتن�ا العربية مازالت يف مراحلها
األوىل ،فالبدايات ال تزال ضعيفة ،واملفهوم مازال ضبابيا ً يف كثري من املنظمات
الحكومي�ة والخاصة بل إن هذه املنظمات قد تعمل– عن جهل -ضد املفهوم
والفلسفة الحقيقية للعالقات العامة.
ويشير أ .منصور العتيبي إىل أن فلس�فة املنظمات يف ال�دول املتقدمة تقوم
أساسا عىل وجود جمهور وعمالء ،وبالتايل فإن نجاح املنظمة أيا كانت يرتبط

أبرز مشكالت العالقات العامة
•املوقع اإلداري يف الغالب ال يتناسب مع املهنة بحيث تكون تابعة إلدارة
أو قسم ال قيمة حقيقة لها يف الهيكل التنظيمي.
•تداخل التخصصات ونش�اطات العالقات العامة مع بعض اإلدارات يف
املنظمة.
• قل�ة الكادر املؤهل املتخص�ص يف مجال العالق�ات العامة وضعف يف
الرواتب وامليزانية واملوارد البرشية.
•عدم قيامها بأي دور استش�اري إلدارة العمليات وال تشكل أي دور يف
صناعة القرار يف املنظمة.
•ال تعتمد عىل البحوث والدراس�ات العلمي�ة ,وبحوث قياس الرأي العام
يف أداء مهمتها.
•اقتص�ار دورها على املهام التنفيذية والروتينية البس�يطة (اس�تقبال
الزوار – تنظيم االحتفاالت واملناسبات _ إنهاء بعض املعامالت اإلدارية)
وذلك عىل حساب مهام البحث والتخطيط.
• عدم استخدام وسائل اإلعالم واالتصال بصورة علمية سليمة.
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االستقبال والتوديع
وعن املفهوم السائد عن إدارة العالقات العامة يف األجهزة الحكومية وأسباب
اختزاله�ا يف الجان�ب الربوتوكويل فقط ..واملش�كلة تكمن يف عدم اس�تيعاب
املس�ئولني أصحاب القرار بأهمي�ة إدارة العالقات العام�ة كواحدة من أبرز
الوحدات املكونة للهيكل اإلداري العام للمنظمات.
وكذلك عدم االلتفات ألهمية رأي املتخصصني يف العالقات العامة ورؤيتهم يف
اتخاذ بعض القرارات السيادية للرشكات أومعرفة توجهات الرأي العام».
ويضيف أ .الروحاني كثريا ً ما تختزل إدارة العالقات العامة يف مهام ضعيفة
جدا ً تتمحور يف االستقبال والتوديع ومساندة مكتب املدير العام ،وذلك لعدم
وج�ود الكادر املتخصص يف االتصال التس�ويقي فمعظم العاملني يف إدارات
العالقات العامة هم من (العاطلني) الذين لم توجد لهم وظائف فتم تحويلهم
للعالقات العامة دون حصولهم عىل تأهيل كاف.
وبحس�ب أ .الروحاني فإن املمارسين للعالقات العامة يسهمون بشكل كبري
يف خلق االنطباع الس�لبي عنها ألنهم ال يمارس�ون مسئولياتهم وفق األسلوب
العلم�ي الس�ليم ،ووف�ق القواع�د املثالية ب�ل حولوها إىل ما يمكن تس�ميته
(عالقات إعالمية) بينما هي أوس�ع من ذلك وأشمل فهي علم وفن حقيقي له
قواعده ومالمحه الخاصة.
ويقول أ .مم�دوح الروحاني :من خالل تجربتي الخاص�ة فإن واقع إدارات
العالق�ات العام�ة يعاني الكثري ويحت�اج الكثري ،فأغلب املس�ئولني ال يتذكر
وج�ود إدارة عالقات عام�ة إىل عندما يوجد لديه ضي�ف ال يدري ماذا يفعل
به ،فيوجهه إلدارة العالقات العامة لتترصف معه ،أو عندما تتعرض املنظمة
التي يرأسها لهجوم الصحافة فيطالب إدارة العالقات العامة بالرد عليهم».

عدم تقدير حقيقي
أن هن�اك عدم تقدي�ر حقيقي ملا تقوم به ادارات العالق�ات العامة من مهام
ومسئوليات من بعض مسئويل اإلدارة العليا يف املنظمات الحكومية والخاصة،
لع�دم كفاءة العاملني يف مجال العالقات العامة وعدم تخصصهم حتى غدت
مهنة من ال مهنة له.
العالق�ات العام�ة مفه�وم ديموقراطي مبني عىل أس�اس احترام الجمهور
ال�ذي تتعامل معه املنظمة ،وما لم يك�ن املبدأ موجودا فإن الحاجة للعالقات
العامة الصحيحة والس�ليمة لن تظهر أصال ،فس�وف تختزل أو توجه ألمور
ونش�اطات ثانوية وغري أساس�ية وال عالقة لها بوظيفتها األساس�ية املتمثلة
بتحقيق التكيف املتبادل بني املنشأة وجماهريها».
ال يمكن االستغناء عنها
تزاي�د النق�د املوج�ه إلدارات العالق�ات العامة م�ن فئات املجتم�ع وتوجيه
االتهامات املبارشة وتحميلها كل أسباب تقصري أداء الجهاز الحكومي.
تصنيف العالقات العامة بأنها إدارة استش�ارية يف الهيكل التنظيمي للجهاز
وليست إدارة تنفيذية مهمة.
ع�دم وجود آلية واضحة تعم�ل من خاللها مما أوج�د اختالفات واضحة يف
مسميات وعمل إدارات العالقات العامة يف معظم األجهزة الحكومية.
ع�دم وجود آلي�ة للعالقات العام�ة أو أنظمة ولوائح معتم�دة توضح ماهية
العالقات العامة جعل بعض املس�ئولني يف األجهزة الحكومية يضع أنش�طة،
ومه�ام للعالق�ات العامة ال تمس عمله�ا وأهدافها ،فعىل س�بيل املثال مهام

50

توزي�ع الصحف واملجلات عىل املوظفني ،واملراسلات والخدم�ات اإلدارية،
واإلرشاف على عمل البوفيهات واملطاع�م ،وإقامة الحفالت وغريها من املهام
التي أقحمت يف عمل العالقات العامة وشوهت الصورة الناصعة لعملها ،كذلك
أدى اختالف مس�ميات إدارات العالقات العامة إىل ضياع الدور الحقيقي لها
بشكل عام ..فمثالً تس�مى يف بعض الجهات إدارة اإلعالم والعالقات العامة،
ويف غريه�ا تس�مى إدارة املراس�م والعالق�ات العامة ،وتس�مى أحيانا ً إدارة
الخدمات واالتصال والنرش ..وهكذا من املسميات الخاطئة.

ونش�اطاتها ورس�التها أوس�ع من ذلك بكثير يف ظل املعطي�ات واملتغريات
الجديدة .ويشمل:
الجانب التوعوي واإلعالمي والتثقيفي وتحسين صورة املنشأة وبناء صورة
ذهني�ة إيجابية بتبني نظام إعالمي كفء يقدم صورة متكاملة عن املنش�أة
ورشح وتفسير سياس�اتها لجمهورها من أجل العمل على تحقيق التفاهم
والتوافق مع مصالح جميع األطراف ذات العالقة .
وض�ع الخط�ط اإلعالمية االستراتيجية حي�ث تعتمد يف ذلك عىل األس�اليب
الحديث�ة يف االتص�ال والتخطيط فضالً ع�ن تنمية وتعزي�ز وتوطني عالقة
املنش�أة مع نظرياتها من الجهات ذات العالقة س�واء عىل املستوى الداخيل أو
الخارجي».
العالق�ات العامة تعترب حلقة الوصل وجرس التعاون والتواصل بني املنش�أة
وجمهورها الداخلي والخارجي وأصبح ينظر لها بمفهومها الواس�ع وليس
بمفهومها الضيق املخترص يف املراسم فقط.
ع�دم اقتناع بعض اإلدارات العليا يف املنش�آت بأهمي�ة دور العالقات العامة
والفهم الكامل لرس�التها واعتبارها م�ن اإلدارات الخدمية ،وتهميش دورها
حي�ث يعترب عدم تفهم اإلدارة العليا ل�دور العالقات العامة من أهم العقبات
التي تواجهها.

األساليب الحديثة:
«إن العالق�ات العامة تعد من أهم األدوات املؤث�رة يف تكوين عالقات متميزة
بني املؤسس�ات وجمهورها ،وإذا أمعنا النظر يف طبيعة عمل تلك املؤسس�ات
واملنظمات نجد أنها يف الغالب تقدم خدمات إلرضاء (جمهورها) وبشكل عام
لجمي�ع األفراد الذين يتعاملون معه�ا ،وإذا كان ثمة نجاح يف هذه العالقات
فإنه ينطوي عىل نجاح دور العالقات العامة الذي تمارسه هذه املؤسسات.
إال أن هناك بعض األخطاء الش�ائعة يف فهم أدوار العالقات العامة وأهميتها
مم�ا أدى إىل ارتب�اط مفه�وم العالقات العام�ة يف أذهان العدي�د من الناس
بمعان غري صحيحة مثل (املراس�م واالس�تقباالت فقط) يف حني أن مفهومها
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بلدية أريحا Jericho Municipality

عقود الرشاكة الدولية
إعداد :وئام عريقات
مديرة دائرة الثقافة والعالقات العامة

أنواع عقود الرشاكة
• عقود التوأمة :وهي عقود بغرض سيايس بالدرجة األوىل
لرغبة مدينتني باالرتباط بعالقات رشاكة ألغراض معينة،
غري محددة بفرتة زمنية وتشمل نواحي مختلفة للتعاون.
• عقود التعاون :وتكون عادة لرغبة مدينتني باالرتباط من
أجل التعاون يف إطار معني ولفرتة محددة.

آلية عقد الرشاكة
• املبارشة باالتصاالت واملراسالت املبارشة بني املدينتني ملعرفة
وجود الرغبة يف العالقة والرشاكة
• بدء املراسالت الرسمية من خالل املمثليات الفلسطينية يف الدولة
املعنية لفتح القنوات الرسمية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية
الفلسطينية ووزارة الحكم املحيل.
• االتفاق عىل بنود اتفاقية التوأمة ومجاالت التعاون
• صياغة االتفاقية
• االتفاق عىل موعد التوقيع ومكانه بحضور املمثلني الرسميني
• االعالن الرسمي عرب وسائل االعالم عن توقيع االتفاقية

املبادرات لعقود الرشاكة الدولية
• مبادرة من املدينة الراغبة بعالقة التوأمة
• مبادرة من املجلس املحيل لالرتباط بعالقة توأمة
• مبادرة وترشيح من السفارات واملمثليات الخارجية
• مبادرة من أشخاص فاعلني
• مشاريع تشبيك وعقد رشاكات لشبكات مدن دولية

52

أسباب عقد التعاون والتوأمات
• أهداف سياسية
• أهداف ثقافية
• تبادل الخربات واملشاريع
• الحصول عىل دعم مكانة دولية
• ارتباطات أو وجود أمور متشابهة

4 .4املش�اركة يف املناس�بات الخاصة واألح�داث العامة الت�ي تتعلق باملدن
الرشيكة
5 .5التغطية االعالمية واالهتمام االعالمي
6 .6التشبيك املجتمعي والشعبي بني أهايل املدينتني
7 .7املصداقية يف تقديم املعلومات ورشح الوقائع
8 .8ارشاك اصحاب التخصص يف املشاريع والزيارات الخاجية
9 .9وجود األشخاص املتابعني الدائمني للعالقة
1010أن تكون العالقة متساوية أو متوازنة بني املدينتني

االستفادة من عالقات التوأمة والتعاون
• تبادل الخربات التقنية
• التقارب بني الشعوب
• كسب الدعم والتعاطف السيايس
• الحصول عىل املشاريع
• توسيع األفاق والتعلم من تجارب األخرين
• اكتساب أهمية ومكانة دولية
• الرتويج السياحي للمدينة

وضع مدينة أريحا دوليا
• ترتب�ط بلدي�ة أريحا بما يق�ارب ال  22عالقة توأمة وتع�اون مع بلديات
مختلفة حول العالم اضافة اىل اشتراكنا يف ش�بكات دولية  ,LUCIوش�بكة
مدن حوض املتوس�ط التاريخية ،رؤس�اء بلديات ألجل السالم ،وشبكة الحد
من الكوارث الدولية (التابعة لألمم املتحدة)

الحفاظ عىل عالقات التعاون والرشاكة
1 .1التواص�ل املس�تمر بين املدينتني عرب املراسلات الرس�مية وش�بكات
التواصل االجتماعية
2 .2تبادل الوفود والزيارات الرسمية
3 .3حسن التمثيل للوفود الرسمية وملنسقني التواصل بني املدينتني ووضوح
لغة التواصل
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توأمات قيد التحضير لها

توأمات قيد التحضري لها
•La Paz/ Bolivia
•فاس /املغرب

توأمات قيد التحضير لها
La Paz/ Bolivia

La Paz/ B

فاس /المغرب

طبيعة عالقات التعاون والتوأمة لبلدية أريحا
• مجاالت التعليم
• تطوير وترويج السياحة
• التبادل الثقايف والشبابي
• مجاالت الصحة والبيئة واملياه
• التبادل التقني

تجارب وبرامج رشاكة متميزة لبلدية أريحا
• العالقات مع البلديات الفرنسية عامة وخاصة بلدية
باريس وليون يف االطار التقني
• العالقة مع بلدية الردال يف اطارها الشعبي
• العالقة مع مجموعة املدن االيطالية
• العالقة مع مدينة كرايغوفيتس الرصبية
المغرب
فاس /
التفاقيات التوأمة الرسمية
نماذج
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العالقات العامة
بلدية البرية

العالقات العامة
• الوسيلة الناجحة لخلق التفاهمات مع االخرين سواء عىل مستوى
األفراد أو الجماعات أو الدول أو املؤسسات أو الهيئات .
عالقات محلية
• توثيق عالقة البلدية مع مؤسسات املجتمع املحيل والجمعيات
الخريية من خالل :
 القيام بعدة زيارات للجمعيات الخريية واملؤسسات واالطالع عىل أوضاعها. املشاركة يف النشاطات املحلية للمؤسسات املحلية والخاصة التييتم دعوة البلدية عليها وتمثيل البلدية بصورة تليق بها.
 تنظيم وتنسيق وإدارة االحتفاالت ،واملهرجانات ،والندوات،واملؤتمرات ،واألعياد ...وورشات العمل...
• إحياء املناسبات الوطنية واألعياد.

عالقات إقليمية
• فتح أبواب اتصال مع دول عربية مجاورة وشقيقة من اجل
التعرف عىل ثقافات جديدة واالستفادة من خربات هذه الدول عىل
كافة األصعدة تدريبية ،تبادل ثقايف ،سياحي ،استجمام ،تعليمي.
العالقات الدولية
• تفاعالت ثنائية األوجه ذات نمط تعاوني دويل .
أهداف البلدية
• كسب التأييد والراي العام اتجاه قضية معينة .
• كسب التاييد والتضامن مع القضية الفلسطينية بكافة جوانبها .
• نرش الوعي بالعادات والتقاليد الفلسطينية .
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• نقل معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات
لحقوق االنسان للمجتمع الدويل .
الدول التي تربط بلدية البرية بها عالقة صداقة
بريطانيا – نورثثامبتون-
االرجنتني 2013 -
من الربامج التي تنفذ بالتعاون مع مدينة جونفلييه برنامج
تعلم اللغة الفرنسية
• ينظم برنامج تعلم اللغة الفرنسية بمستويات مختلفة بالتعاون
مع بلدية جونفلييه الفرنسية لفئات عمرية مختلفة وبمستويات
مختلفة.
• برنامج تبادل الزيارات ضمن عالقات التعاون بني البلديتني تقوم
وفود من اهايل مدينة البرية واطفالها وموظفيها ومجلسها البلدي
بزيارة مدينة جونفيلييه وكذلك يتوافد عىل مدينة البرية وفود مماثلة
من مدينة جونفلييه بشكل سنوي

اصدقاء من بريطانيا يتظاهرون امام السفارة االرسائيلية – لندن

5-8-2013عىل غزة
الحصار
النهاء 

الهدف من الزيارات
تعزيز ثقايف وقيم التآخي والتسامح والسالم
العالقة التاريخية مع جونفيلييه – فرنسا يف الفرتة 2005-1999

بلدية جونفلييه الفرنسية تعلن تضامنها مع توأمها البرية ضد قرار
االحتالل بإغالق مكب نفايات البرية 2013-8-5
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2012-2006



 –
2005-1999


 مدينة البرية
رئيس بلدية جونفلييه يف

وفد العالئالت الفرنيس يزور رضيح الشهيد الراحل يارس عرفات

2012-2006العالقة التاريخية مع جونفيلييه – فرنسا يف الفرتة
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إدارة البلديات واملوارد البرشية
61

ادارة املوارد البرشية وتنمية
قدرات املوظفني
املواضيع التي سوف يتم مناقشتها
• تعريف ادارة املوارد البرشية
• اهداف ادارة املوارد البرشية
• مهام ادارة املوارد البرشية
• انشطة ادارة املوارد البرشية
• مراحل التخطيط للموارد البرشية
• العملية االدارية يف ادارة املوارد البرشية
• الهيكل التنظيمي إلدارة املوارد البرشية
• تصنيف الوظائف يف ادارة املوارد البرشية
• املهارات املطلوبة إلدارة املوارد البرشية
• تصنيف نشاطات ادارة املوارد البرشية
• تنمية املوارد البرشية
• صيانة املوارد البرشية

• عالقات املوظفني وأهميتها
• العالقة بني ادارة املوارد البرشية واالدارت االخرى
• اقرتاحات حول ادارة املوارد البرشية
• دور وزارة الحكم املحيل يف ادارة املوارد البرشية
• نتائج وتوصيات
تعريف ادارة املوارد البرشية
• املفهوم الشائع  :ان يقوم املدير يف املنظمة بإدارة االفراد الذين يعملون
ضمن مسؤوليته دون الحاجة اىل ادارة متخصصة .
• املفهوم الحايل  :هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي
املتعلقة بالحصول عىل االفراد وتنميتهم وتعويضهم واملحافظة عليهم ,
بغرض تحقيق أهداف املنشأة .
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اهداف ادارة املوارد البرشية
األهداف التنظيمية
• هي ان تؤدي ادارة املوارد البرشية وظيفتها بشكل مرتابط مع باقي
االدارات األخرى وتقديم النصح واإلرشاد فيما يتعلق بشؤون األفراد .
األهداف الوظيفية
هي القيام بالوظائف االستشارية والتنفيذية الخاصة باملنظمة واملتعلقة
باألفراد فيها ومنها :
• ضمان استمرار تدفق القوى البرشية للمؤسسة من خالل االستقطاب
واالختيار والتعيني .
• ضمان االستفادة من الجهود البرشية من خالل تدريبها وتطويرها
• املحافظة عىل استمرار رغبة العاملني يف العمل وذلك عن طريق توفري نظام
تعويضات كامل.

األهداف االجتماعية
• رفع مستويات املعيشة
• مساعدة األفراد يف اختيار أنسب الوظائف
• توفري الحماية واملحافظة عىل قوة العمل يف املجتمع


أنشطة ادارة املوارد البرشية











األهداف االنسانية
وهي األهداف الخاصة باألفراد العاملني حيث تسعى ادارة املوارد البرشية
إلشباع رغبات وحاجات العاملني ومن هذه األهداف :
• اتاحة فرص تقدم االفراد يف مجال أعمالهم من خالل تهيئتهم وإتاحة
ظروف عمل منشطة لهم تسمح بزيادة دخولهم .
• توفري سياسات موضوعية الستخدام الطاقات البرشية وحمايتها من
األخطار بما يتمىش مع كرامة اإلنسان .
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مراحل التخطيط للموارد البرشية
• التعرف عىل اسرتاتيجية وخطة املنظمة املتعددة .
• دارسة املتغريات يف البيئة الخارجية والداخلية .
• وضع التنبؤات واالفرتاضات والتصورات .
• مقارنة الطلب والعرض عىل اليد العاملة .
• وضع الخطة بما تتطلبه من معالجة املوقف مستقبال يف مواجهة
متطلبات التوسع يف املوارد البرشية .

تحليل بيئة املنظمة
• تحليل البيئة الخارجية  :تحليل العوامل التي تؤثر عىل سوق العمل من
حيث العرض والطلب عىل العمالة كالتايل :
 :1تكوين املوارد البرشية  :هو تحليل لنسب األعمار حسب مستوى الثقافة
ومستويات التعليم يف البالد اىل جانب أسلوب التوظيف املرغوب يف املجتمع .
 :2الترشيعات الحكومية  :من العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل سوق العمل
ما تصدره الحكومة وترشيعات ومنها :
• انظمة العمل والعمال
• القيود عىل التعاقد واستقدام العمالة من الخارج
• الرضائب
• الضمان االجتماعي
• سياسات التعليم
 :3الظروف االقتصادية العامة  :ان للظروف االقتصادية تأثريا كبريا
عىل سوق العمل ويتطلب ذلك تعديل خطط املوارد البرشية لتواكب تلك
املتغريات.
 :4عوامل جغرافية وظروف املنافسة  :هناك تنافس عاملي عىل العمالة مم
يقتيض أخذ االعتبارات الجغرافية واملنافسة يف عني االعتبار ومنها :
• عدد املهاجرين اىل املنطقة ”بيئة املنظمة ”
• اصحاب العمل االخرين يف املنطقة ”املنافسون ”
• مقاومة العاملني لالنتقال اىل اماكن عمل جغرافية
• املنافسة املبارشة يف املنطقة
• تأثري املنافسة العاملية عىل املنطقة

مرحلة دارسة خطط املنشأة وأهدافها
• هي عبارة عن تقدير االحتياجات املستقبلية من خالل تحليل الوضع
الحايل ومعرفة مدى النقص أو الفائض يف العمالة وتحديد املتطلبات حسب
التخصصات من بلوغ اهدافها .
• وينبغي القيام يف هذه املرحلة بتحليل ودارسة ما ييل :
• مراجعة خطط املنظمة وأهدافها بعيدة املدى يف التوسع او االنكماش .
• التعرف عىل مدى االتجاه نحو التطوير التكنولوجي .
• اجراء مراجعة لرسالة املنظمة وثقافتها وسياستها .
• ربط دورة حياة املنظمة بخطة املوارد البرشية إلكسابها واقعية
وموضوعية .
• ادارك االدارة العليا للقيود واملعوقات يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية
واملتمثلة بالنقص يف اليد العاملة وندرتها واالهتمام باملطلوب لتامني
التخصصات املطلوبة .
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التنبؤ باالحتياجات املستقبلية
• ان املعلومات املتجمعة حول ظروف البيئة الخارجية والداخلية للمنظمة
ونقاط القوة والضعف تفيد يف وضع التنبؤات للعرض والطلب من املوارد
البرشية يف ضوء األهداف واالسرتاتيجيات للمنظمة .
اما وسائل التنبؤ فترتاوح بني :
 :1االعتماد عىل التقديرات الشخصية وتخمينات املسئولني .
 :2استخدام اساليب املحاكاة املعقدة باستخدام الحاسوب .
 :3استخدام أساليب كمية أو غري كمية أو مزيج من االساليب الكمية وغري
الكمية .

 :5التطور التكنولوجي  :يؤثر مستوى التكنولوجيا يف البالد عل احداث
تغريات يف نوعية العرض والطلب يف سوق العمل  ,فالطلب يتجه اىل
استقطاب وتوظيف قوى عاملة ماهرة كما أن الوظائف أصبحت تتطلب
مستوى تأهيل مرتفع .
 :6تغري يف شغل الوظائف  :عند وضع خطط املوارد البرشية يجب مراعاة
اشرتاط أنظمة العمل عدم التفرقة بني جنس املتقدم عند التعيني مما يفسح
مجال العمل للجنسني دون تمييز .
 :7القيم االجتماعية  :عند تخطيط املوارد البرشية يجب االهتمام بأنواع
الوظائف التي ال تلقي اقباال من العاملني مثل وظائف النظافة وذلك بتحديد
مصادر توفريها مع رضورة تخصيص الحوافز لزيادة االقبال عليها .

مقارنة العرض والطلب عىل اليد العاملة
تركز عىل مدى توافر العمالة خارج وداخل املنظمة وحاجة املنظمة ,لذلك
يجب االهتمام باملتغريات يف سوق العمل ودخل املنظمة .
 :1العمالة املتوفرة يف سوق العمل  :باإلمكان تقدير حجم العرض من
العمالة يف سوق العمل عن طريق:
• حجم أو عدد خريجي الجامعات واملعاهد ومراكز التدريب .
• تكوين املوارد البرشية يف بيئة املنظمة .
• املؤرشات والتنبؤات االقتصادية لفرتة ال تقل عن خمس سنوات
• التطور التكنولوجي يف البيئة .
• سياسات املنافسة التي يتبعها املنافسون يف نفس الصناعة .
• الترشيعات الحكومية والقيود الحكومية يف التوظيف .
 :2العمالة املتوفرة داخل املنظمة  :يف سبيل تحديد العمالة املتوفرة لدى

• تحليل البيئة الداخلية :وتعني دراسة حجم ونوع املهارات والخربات
والقدرات ومقارنتها بالعرض والطلب يف سوق العمل يف سبيل تنفيذ خطط
املنظمة االسرتاتيجية كالتايل :
 :1مراجعة الوظائف الحالية  :تهدف لبيان نقاط القوة والضعف يف
الوظائف ومتطلباتها وعمل تحليل شامل لكافة الوظائف كأساس للتنبؤ
باالحتياجات املستقبلية .
 :2تدقيق املهارات :يتم تحليل مفصل للموظفني ومستوى مهاراتهم .
 :3اعداد بيانات محددة حول املوارد البرشية والتي تبني نقاط القوة
والضعف للمنشأة ومنها االفتقار اىل مهارات استخدام الحاسوب وتقارب
اعمار العاملني ,كما تفيد يف معرفة مستوى التدريب واملهارات إلغراض
الرتقية .
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العملية االدارية يف ادارة املوارد البرشية
تعريف االدارة  :هي مجموعة من الوظائف املتكاملة واملتناسقة الستخدام
املوارد املتاحة (برشية – مالية – فنية – معلومات )بأقىص طاقة ممكنة
وذلك من أجل تحقيق اهداف املنظمة .
تشمل الوظائف التالية :
• تحديد االهداف
• التخطيط
• التنظيم
• التوجيه (التنفيذ)
• الرقابة وتقييم األداء

املنظمة يتعني عىل كل ادارة أو قسم اجراء ما ييل :
 :1تقدير الحاجة اىل العمالة لفرتة الخطة .
 :2تدقيق العمالة الحالية حسب التخصصات لكل ادارة.

اقرتاح الخطة واعتمادها
يف ضوء مقارنة مقارنة العرض والطلب للقوى العاملة يتم االتي
• يف حالة ظهور نقص يف اليد العاملة يتعني عىل املنظمة اما اللجوء اىل
تدريب االفراد الحاليني إلكسابهم املهارات الجديدة املطلوبة أو استقطاب
يد عاملة من خارج املنظمة .
اما من عوامل ظهور فائض من العمالة لدى املنظمات فهي :
 :1سوء تخطيط للقوى العاملة .

 :2التبذير والعشوائية يف استخدام موارد املنظمات .
الهيكل التنظيمي إلدارة املوارد البرشية
 :3اندماج الرشكات ورشاء الرشكات





الحلول املقرتحة للترصف ومعالجة الفائض
• خفض العمالة
• اساليب بديلة لترسيح العاملني وهي :
 تجميد الوضع الحايل حث العاملني عىل طلب التقاعد الترسيح املؤقت -مواصلة تقديم الخدمات للمرسحني

   




66




تصنيف الوظائف يف ادارة املوارد البرشية

املهارات املطلوبة إلدارة املوارد البرشية
• املهارات الفنية
هي املعرفة املتخصصة يف مجال معني  ,أي تختص بطبيعة العمل وتؤثر يف
مستوى أداء الفرد مثل  :استخدام اآلالت وطريقة تشغيلها  ,الطباعة .
• املهارات السلوكية
مثل مهارات االتصال وحل الرصاعات والتفاوض والقدرة عىل االقناع
والتحفيز وتكوين العالقات االجتماعية.
• املهارات الفكرية
وتتضمن القدرة عىل التفكري املنطقي العقالني والقدرة عىل التنبؤ ومهارات
اتخاذ القرارات.

الوظائف التخصصية
تضم مجموعة من الخرباء واالختصاصني يف جوانب العمل املختلفة يف اطار
املوارد البرشية مثل :
• االستشارات والتوجيه
• خرباء تقييم الوظائف
• خرباء تصميم وتحليل الوظائف
• خرباء عالقات عامة
• خرباء التطوير والتنمية االدارية
• خرباء تصميم أنظمة األجور والحوافز
• خرباء تخطيط وتطوير املسار الوظيفي

تصنيف نشاطات ادارة املوارد البرشية
• تخطيط املوارد البرشية
 تحليل وتوصيف الوظائف تخطيط االحتياجات البرشية (أعداد \ أنواع ) عمليات االختيار والتوظيف وتقويم األداء -عمليات النقل والفصل من الخدمة

الوظائف الكتابية (املساندة )
تضم هذه املجموعة وظائف السكرتارية ,االستعالمات ,طابعي اآلالت ,
مشغيل الحاسبات ،الصادر والوارد ،حفظ امللفات .
الوظائف االدارية والقيادية
تمثل هذه الوظائف مدراء األقسام والوحدات الداخلية يف ادارة املوارد
البرشية  ,ويرأسهم عادة مسئول (مدير ادارة املوارد البرشية) بدرجة مدير
عام أو نائب الرئيس أو مدير.

• تنمية املوارد البرشية
 عمليات التأهيل والتدريب بمختلف أنواعه اعادة التدريب -التطوير االداري للمستويات االدارية العليا يف املنظمة
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العالقة بني ادارة املوارد البرشية واالدارت االخرى


 عمليات التطوير التنظيمي تقديم خدمات األمن والسالمة للموظفني• صيانة املوارد البرشية
الهدف من هذا النشاط هو املحافظة عىل أصول املنظمة من املوارد البرشية,
وكذلك جعل املنظمة مصدر اجتذاب وإغراء للكفاءات البرشية خارجها.
ويضم هذا النشاط :
 االهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية -االهتمام برفع معنويات األفراد ورضائهم الوظيفي
























 









التعويض (األجور \املرتبات )
• تقييم الوظائف ومقارنتها بعضها البعض لتحديد األجر العادل
• مقارنة األجور باملنظمة مع األجور السائدة خارجها
• كيفية اعطاء الزيادات يف األجور





 




عالقات املوظفني
يهدف هذا النشاط اىل :
• خلق التوافق واالنسجام بني املنظمة واملوظفني
• تقليل مصادر االحتكاك بني االدارة واملوظفني
• تقليل الشعور بعدم الرضا أو زيادة الشعور بالرضا
• التأكيد عىل مبدأ العدالة واملساواة من قبل االدارة تجاه املوظفني

التوزيع النسبي ألهداف ادارة املوارد البرشية
• اختيار وتعني وتوجيه الكفاءات %55
%46
• التدريب وتنمية االداء
%36
		
• التعويضات
%28
		
• العالقات الصناعية
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وظائف ادارة املوارد البرشية الحديثة
• الرتكيز عىل االسرتاتيجية
• النظرة املستقبلية
• الرتكيز عىل الخدمات
• املسئولية االفقية
• املوارد البرشية (استثمار )
• العمل عىل تحقيق رؤية الرشكة

دور وزارة الحكم املحيل يف ادارة املوارد البرشية
• زيادة درجة الالمركزية يف الهيئات املحلية
• تعزيز املشاركة املجتمعية
• تحفيز الهيئات املحلية للرشاكة مع القطاعيني الخاص والعام ومؤسسات
املجتمع املدني من اجل تحقيق التنمية املستدامة
• العمل عىل تطوير سلم الرواتب
• العمل عىل رفع مستوى غالء املعيشة
• العمل عىل رفع نسبة العالوات
• العمل عىل توفري برامج تدريبية للموظفني الهيئات املحلية عىل املستوى
املحيل والدويل
• العمل عىل تقديم منحة (دبلوم ادارة املوارد البرشية ) مجانا ملسئولني عن
شؤون املوظفني
• العمل عىل تطوير برنامج لتنمية قدرات املوظفني .

اقرتاحات حول ادارة املوارد البرشية
• تحسني االداء
• زيادة املقابل املادي
• زيادة فرص الرتقي اىل وظائف أعىل أو الحصول عىل وظيفية أحسن يف
مؤسسة أخرى .
• ارشاك املوظفني يف اتخاذ القرارات
• العمل عىل تسجيل املوظفني يف برامج تدريبية لتطوير املهارات
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تنمية قدرات املوظفني
تنمية قدرات املوظفني
يقصد بتنمية قدرات املوظفني زيادة عملية املعرفة واملهارات للقوى العاملة
القادرة عىل العمل يف جميع املجاالت ،من أجل رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية
ألقىص حد ممكن.
ويعترب التدريب موضوعًا أساسيًا يف التنمية ،وقد أصبح التدريب يحتل
مكانة الصدارة يف أولويات عدد كبري من دول العالم ،باعتباره أحد السبل
املهمة لتكوين جهاز إداري كفؤ ،وسد العجز والقصور لتحمل أعباء التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول.

• تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب املختلفة املتجددة عن
طبيعة أعمالهم املوكلة لهم.
• تحسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
• محاولة تغيري سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي.
• رفع مستوى األداء والكفاءة االنتاجية.
أهمية التدريب
• يقلل من فرص اإلحباط لدى الكثري من العاملني.
• تطوير وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثري عىل اتجاهاتهم
وسلوكهم.
• يسهم يف بناء الثقة لدى األفراد العاملني
• يساعد الفرد عىل التغلب عىل املعوقات الشخصية التي تحول دون قدرته
عىل التعبري عن إمكاناته اإلبداعية.
• يوضح لألفراد مسارات التطوير والتجديد يف منظماتهم.
• يدفع األفراد إىل الدخول يف منافسات التحدي والتميز مع اآلخرين
• يساعد األفراد يف إعادة تحديد أهدافهم وتصوراتهم عن العمل وبالتايل
قدرتهم عىل الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة.

مفهوم التدريب
التدريب هو مجموعة األفعال التي تسمح ألعضاء املنظمة أن يكونوا يف حالة من
االستعداد والتأهب بشكل دائم ومتقدم من أجل وظائفهم الحالية واملستقبلية يف
إطار منظمتهم وبيئتها ،أي أن امتالك املعرفة النظرية والعملية رشوط رضورية
للنجاح ولكنها غري كافية إذ ال بد ً
أيضا من توافر الرغبة يف العمل ،فاإلنسان ال
يعمل وحده وإنما يعمل مع آخرين ربما تتعارض أهدافهم أو أغراضهم ،وال بد
أن يعرف كيف يعمل الجميع يف إطار التعاون وروح الجماعة.
• أهداف التدريب

70

أنواع التدريب

نفسها ،أو خارجها يف جهات متخصصة مثل معاهد اإلدارة أو مراكز التدريب
والجامعات أو بعض الجهات أو املكاتب املتخصصة.
ولهذا النوع من التدريب وسائل وأساليب متنوعة منها :املحارضات،
والحلقات الدراسية ،واملؤتمرات ،واملناقشات الجامعية ،والحوار املفتوح،
ودراسة الحالة ،وتمثيل األدوار ،وسلة القرارات ،واملباريات اإلدارية،
والزيارات امليدانية.
واملفاضلة بني أسلوب وآخر تركز عىل اعتبارات وعوامل عديدة يجب مراعاتها
قبل عملية اختيار األسلوب التدريبي املالئم ،ومن أهم هذه االعتبارات:
•مدى مالئمة األسلوب التدريبي للمادة التدريبية ولألفراد املتدربني.
•طبيعة املتدربني واتجاهاتهم ومستوياتهم العلمية والتنظيمية.
•إمكانية توافر التسهيالت املادية للتدريب مثل القاعات واألجهزة واملعدات
الالزمة إلنجاز العملية التدريبية.
•مدى مالئمة الوقت واملكان املتاح لكل وسيلة تدريبية.
•درجة إملام املدرب باألسلوب التدريبي.
•عدد املشرتكني يف الربنامج التدريبي ،فكلما كان عدد املشرتكني قليال كلما
أمكن استخدام األساليب القائمة عىل املناقشة

تتعدد أنواع التدريب وتختلف ولكن يمكن أن يقسم التدريب إىل أنواع حسب
املكان الذي تم فيه ،فهناك نوعان مهمان من التدريب:

أوالً /التدريب أثناء الخدمة:
• تلقي املوظف الجديد التعليمات والتوجيهات التي تبني له أسلوب العمل من
رئيسه الذي يتواله بالرعاية خالل الفرتة األوىل فيبني له الصواب من الخطأ
والحقوق والواجبات ،وأفضل أسلوب ألداء العمل وآداب السلوك الوظيفي.
• ولهذا النوع من التدريب وسائل مختلفة تتم أثناء الخدمة ويف نفس مكان
العمل منها:
• فرتة تسمى ‹فرتة التجربة› تمتد لعدة أشهر قبل أن يصبح املوظف الجديد
مسؤوال ً تمامًا عن عمله.
• الدوران بني عدة وظائف أو نشاطات فيعرض فيها املتدرب لرؤية مختلفة
لشتى الوظائف التي يحتاج إىل اإلملام بها.
• شغل وظائف الغائبني.
• املشاركة يف أعمال اللجان ،وذلك عن طريق تعرض املتدرب لخربات وأراء
أفراد آخرين.
• الوثائق والنرشات ،حيث توزع تعليمات عىل املوظفني الجدد.

خطوات التدريب
• تحديد االحتياجات التدريبية.
• التصميم لربنامج التدريب.
• تنفيذ برنامج التدريب.
• تقييم برنامج التدريب.

ثان ًيا :التدريب الرسمي خارج العمل:
ويقصد بالتدريب الرسمي أن يكون التدريب استعدادات وإجراءات
وشهادات حيث يدور يف أماكن خارج العمل إما يف قسم مستقل تابع ملنشأة
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تعترب بلدي�ة عنبتا من اقدم البلدي�ات يف محافظة طولكرم
 يف عام1923 حي�ث تم تأس�يس اول مجل�س محيل ع�ام
.  تم ترقيتها لتصبح مجلس بلدية1954
ي�رأس بلدية عنبتا حاليا املهن�دس ثابت اعمر وتعترب بلدية
. عنبتا من اكثر البلدات تطورا عىل مستوى الوطن
,تق�دم بلدية عنبتا جمي�ع الخدمات للمواطنين (الكهرباء
.) التنظيم والبناء, الرصف الصحي,  جمع النفايات,املياه
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الهياكل التنظيمية

عم�ل واهداف وهذه بحاجة اىل كادر بشري يتم من خالله تحقيق األهداف
وبالتايل حس�ب ه�ذه الخطط واالهداف هي التي تحدد يف املؤسس�ة انش�اء
إدارات جديدة او إضافة مسؤوليات جديدة لبعض الدوائر القديمة .
• الخطوة الثانية :تحديد األنشطة الرضورية إلنجاز األهداف .
هنا يجب اإلجابة عىل السؤال ماهي األنشطة الرضورية او األنشطة الرئيسية
لتحقي�ق األهداف التنظيمية املحددة ومن هنا يجب اعداد األنش�طة بناء عىل
األهداف التي تم تحديدها عند انشاء الوحدة التنظيمية عند اتخاذ قرارا بهذه
الوحدة .
• الخط�وة الثالث�ة  :تحديد األنش�طة املعاون�ة  /املس�اعدة الالزمة للوحدة
التنظيمية .
يف هذه الخطوة يتم تحديد األنشطة املعاونة ( استشارية  ,او فنية او كالهما
وهذه األنش�طة بعدة عن الس�لطة وانما تقترس اىل تقدي�م املقرتحات الفنية
واالستشارة يف مجال عمل الوحدات
• الخطوة الرابعة  :السطات وتفويض العمل .
ان وجود عدد من املستويات اإلدارية يف الهيكل التنظيمي يتطلب تفويض يف
الصالحيات واملس�ؤوليات لتحقيق مس�توى أداء جيد  ,واملقصود بالتفويض
إعطاء مس�توى اداري اعىل اىل مستوى اداري ادنى بعض السلطات ملمارسة
العمل.
• الخطوة الخامسة  :تصميم مستويات العالقات .
يف ه�ذه املرحل�ة تح�دد العالقات الراس�ية واالفقي�ة يف الهي�كل التنظيمي ,
والعالقة االفقية تبني من هو املس�ؤل عن كل مهمة اما العالقة الرايس تعرف
بعالقات العمل بني الوحدات ويجعل القرار النهائي تحت السيطرة

الهي�كل التنظي�م ليس يف ح�د ذاته ه�دف وإنما وس�يلة لتحقي�ق الهدف،
والخريط�ة التنظيمي�ة تمث�ل لن�ا مس�ميات الوظائ�ف وحدود الس�لطات
واملس�ؤوليات وحدود العالقات واملس�ؤوليات اإلرشاقية  ,يوج�د ثالثة أنواع
رئيسيه للهياكل التنظيمية .
 -1الهيكل الوظيفي  :وتتم تجميع كل تخصص وظيفي يف إدارة واحدة مثال
عىل ذل�ك اإلدارة املالية وح�دة ,اإلدارة اإلدارية وحدة ,إدارة هندس�ية وحدة
وهكذا مع العلم ان هذا النوع اس�تخدم يف نظام الهيئات املحلية الفلسطينية
.
 -2الهي�كل القطاع�ي  :وتتم تجمي�ع العاملني املختصين بمنتج معيني او
خدمة معينة يف قطاع واحد ,مثال مصنع ينتج منتجني فيتم تقس�م املؤسسة
اىل قطاعني ا وب وكل قطاع يتبعه خدماته.
 -3الهيكل املصفويف :يتم تقسيم العاملني حسب الوظائف يف هيكل وظائفي
وكذلك يتم اختيار مس�ئول عن كل منتج بحيث يكون أيضا مديرا لعاملني يف
وظائ�ف مختلفة .بالطبع يف هذه الحالة قد يكون للموظف رئيس�ان .مثال:
مصنع ينتج منتج أ وب فيعني مسئول ذو مستوى عايل عن املنتج أ وآخر عن
املنتج ب وهذا املسئول يتبعه عاملني من إدارات مختلفة وكل منهم له رئيس
آخر يف أدارته.

خطوات انشاء الهيكل التنظيمي

• الخطوة األوىل :تحديد الخطط والسياسات والوقوف عىل األهداف .
األس�اس يف أي مؤسس�ة مهما كانت تقدم خدمات يجب ان يكون لها خطط
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أهمية تحليل الوظائف
إن تحليل الوظائف يخدم عدة أهداف للمنظمة:
• تحديد اطار العمل املطلوب من كل فرد.
• ال يمكن محاسبة املوظف عىل أي عمل خارج التزاماته التي تحددها الوظيفة.
• تحديد األجر يتم وفقا ً ألهمية العمل واطار مسئولية املوظف.
• تحديد كمية العمل املطلوبة ومن ثم تحديد عدد الوظائف واألفراد الالزمني.
• تحديد الرشوط واملؤهالت املطلوبة ملن يشغل الوظيفة.

• فوائد الهيكل التنظيمي
 /1توضيح مسميات الوظائف.
 /2توضح خطوط املسئولية.
 /3تحديد املسئول عن كل ادارة وقسم.
 /4تحديد نوعيات اإلدارات واألقسام املوجودة.
 /5تحديد قنوات االتصاالت الرسمية والتسلسل اإلداري.
ما ال تظهره الخرائط التنظيمية:
 /1وصف املهام واملسؤوليات اليومية للوظائف.
 /2االتصاالت الفعلية التي تحدث بني املوظفني واإلدارات.
 /3مدى قرب نظام الرقابة عىل األفراد أو تساهله.
 /4السلطة الحقيقة للمواقع اإلدارية ونطاق القوة التي يتمتع بها شاغلوا الوظائف.
 /5املؤهالت واملواصفات الشخصية املطلوبة ملن يشغل الوظائف.

خطوات عملية تحليل الوظائف
• تحدي�د الهدف من اس�تخدام التحليل :يحدد لنا نوعي�ة البيانات املطلوب
جمعها يف هذه العملية وأسلوب جمعها.
• جم�ع بيان�ات أولية :جم�ع بعض البيان�ات األولية ومراجعته�ا قبل البدء
الفعيل بعملية التحليل.
• اختيار نماذج وظيفية تمثيلية :اختيار نماذج من كل مجموعة من الوظائف
املتشابهة ليتم تحليلها.
• جمع معلومات عن الوظيفة :جمع املعلومات عن الوظيفة املراد تحليلها.
• مراجعة املعلومات مع املوظف املعني بالوظيفة وكذلك مع رئيس�ه املبارش:
توضح مدى صحة املعلومات املتجمعة ودقتها ووضوحها.
اس�تخالص الوصف الوظيفي :نموذج مصغر مس�تخلص من عملية تحليل
الوظيفة ويشمل واجبات ومسؤوليات الوظيفة.

األمور التي يجب الرتكيز عليها عند جمع املعلومات عن الوظائف:
• الواجب�ات الوظيفية :تحدد األعم�ال الفعلية التي يقوم بها املوظف وكيفية
األداء وتوقيته.
• سلوكيات العمل :تحدد مجموعة الترصفات التي يقوم بها شاغل الوظيفة.
• األدوات املستخدمة :مثل الطابعة والفاكس.
• معايري األداء :املقاييس التي يتم عىل أساسها تقويم أداء املوظف.
•ظروف العمل :معرفة الظروف والحاالت التي يؤدى فيها العمل.
وأخريا ً فإن تحليل الوظائف يحدد املواصفات املطلوبة ملن سيشغل الوظيفة.
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طرق جمع البيانات الخاصة بتحليل الوظائف

* التخلو من تحيز الشخص املقابل أثناء إجراء املقابلة.
* مكلفة وتأخذ وقتا ً طويالً.

أوالً:املقابالت

ثانياً:االستقصاءات
أفضل أس�اليب جمع املعلومات عن الوظائف وذلك لرسعته وس�هولته وعدم
تناقض املعلومات الواردة به.

أنـواع املقابالت:
 /1مقابالت فردية مع املوظفني.
 /2مقابالت جماعية مع املجموعات ذوي الوظائف املتشابهة.
 /3مقابالت مع املرشفني.

ايجابيات أسلوب االستقصاءات:
* رسعة وكفاءة الحصول عىل املعلومات من أكرب عدد من املوظفني.
* أقل كلفة قياسا ً بأسلوب املقابالت.

ايجابيات املقابالت:
* أكثر أنواع أس�اليب جمع املعلومات عن الوظائف استخداما ً وشيوعا ً وذلك
لسهولتها.
* تكشف بعض األعمال العرضية التي يقوم بها املوظف من حني آلخر.
* قد تظهر معلومات من جانب املوظف ال تتوقعها االدارة.
* تفيد االدارة يف رسم سياساتها وقراراتها يف مجاالت العمل األخرى.

سلبيات أسلوب االستقصاءات:
* التحقق الفائدة إذا كان مستوى التعليم منخفض بني املوظفني.
* احتمال سوء فهم املجيب عىل األسئلة.
* تحت�اج إىل جه�ود ضخم�ة يف اع�داد صياغ�ة األس�ئلة ث�م تفري�غ االجابات
وتحليلها.

سلبيات املقابالت:
* نظ�رة بعض املوظفني إىل هذه العملية كمقدمة لعمل يتعلق بعملية إعادة
تقييم األجور.
* قد يميل بعض املوظفني إىل املبالغة يف تقدير أهمية أعمالهم ومسؤولياتهم.
* قد يميل بعض املوظفني إىل التقليل من أهمية بعض واجبات ومسؤوليات
وظائف أخرى.

ثالثاً:املالحظة
ً
يتضمن اس�تخدام هذا األس�لوب قيام املحلل بالوقوف ش�خصيا عىل بعض
األعمال ومالحظة الجوانب املختلفة يف أدائها.
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ايجابيات أسلوب املالحظة:
ً
* الحصول عىل بيانات واقعية قياسا باألسلوبني السابقني.

املشكالت املتوقعة من عملية تحليل الوظائف
 /1خوف املوظفني من نتائج عملية التحليل:
يخىش كثري من املوظفني من أن يكون الهدف من عملية تحليل الوظيفة هو إضافة
أعباء جديدة عىل وظائفهم أو إعادة تقييم رواتبهم وأجورهم عن الوظيفة.
ومن أجل التغلب عىل هذه املشكلة فقد ترى اإلدارة اتباع ما ييل:
* التهيئة املبدئية لدى املوظفني بهذه العملية وتحديد األهداف منها.
* محاولة ارشاك بعض املوظفني يف عملية التحليل.
* احاطة املوظفني من خالل تعهد كتابي أو ترصيح ملس�ئول بأنه لن يرتتب
عىل هذه العملية تخفيض الرواتب أو األجور.

* توفر عىل العمال كتابة واجباتهم ومسؤولياتهم.
* تزودنا هذه الطريقة بحقائق خطوات العمل وتفاصيله بطريقة منظمة.
سلبيات أسلوب املالحظة:
* ق�د التكف�ي البيانات املتجمعة ع�ن الوظيفة لفهم حقيق�ة وجوانب األداء
املختلفة ومسؤولياتها.
* التفيد هذه الطريقة يف تحليل بعض الوظائف مثل الوظائف املحاسبية.
* قد يعرتض بعض املوظفني عىل مالحظتهم أثناء العمل.

 /2رضورة تحديث املعلومات:
وهناك طريقتان للتحديث وهما:
* قيام ادارة املوارد البرشية بإرس�ال نشرات أو خطابات للمرشفني تطلب
منهم تزويدها بأي تعديالت أو اقرتاحات.
* الطل�ب من م�دراء اإلدارات واألقس�ام تزوي�د ادارة امل�وارد البرشية بأي
مرئيات أو اقرتاحات حول األوضاع الوظيفية الحالية.
 /3تنته�ي عملي�ة ((تحلي�ل الوظائ�ف)) بعملي�ة أخرى ه�ي ((توصيف
الوظائف)).

رابعاً:سجل املوظف اليومي
يقوم املوظف بتس�جيل كل نش�اط يمارسه خالل اليوم واملدة التقريبية لهذا
النشاط.
مميزات هذا األسلوب:
ان استخدام هذا األسلوب اضافة إىل أسلوب املقابلة يشكالن معا ً رصدا ً جيدا ً
وموسعا ً لتوصيف الوظيفة.
عيوب هذا األسلوب:
تحيز املوظف ومبالغته.

76

توصيف الوظائف
تعترب بطاقة ((توصيف الوظائف)) املنتج النهائي لعملية تحليل الوظائف.
وأبرز محتويات بطاقة توصيف الوظيفة تتناول:
 -1املسمى الوظيفي
 -2رقم الوظيفي
 -3الوحدة اإلدارية
 -4التبعية اإلدارية
 -5املسؤولية
 -6ملخص للوصف الوظيفي
 -7املهام الرئيسية
 -8األنشطة التفصيلية
 -9العضوية يف اللجان
 -10املؤهالت املطلوبة والخربات
 -11التوقيع من جميع األطراف

تفيد عملية توصيف الوظائف إدارة املوارد البرشية يف عدد من األمور
أبرزها:
التوظي�ف :تعط�ي عملي�ة توصي�ف الوظائف وصف�ا ً ملتطلب�ات الوظائف
واملؤهالت املطلوبة .
• املقابالت :تس�تخدم بطاق�ات التوصيف يف املقارن�ة الفعلية بني متطلبات
الوظيفة ومؤهالت املتقدمني.
• التهيئ�ة املبدئي�ة للعمل :ي�زود بها املختاري�ن للعمل للتأك�د من مجاالت
أعمالهم ومسؤولياتهم.
• التدريب :تحدد بطاقات التوصيف املجاالت التي يحتاجها املوظفون الجدد
للتدريب ومدى حاجة القائمني حاليا ً بالعمل للتدريب.
• تفي�د عملية توصي�ف الوظائف إدارة امل�وارد البرشية يف ع�دد من األمور
أبرزها:
تقيي�م الوظائف :تربز بطاقة التوصيف الفروقات واالختالفات بني الوظائف
من حيث صعوبة الواجبات.
• تقوي�م األداء :يتوق�ع املوظفون أن يتم تقويم أدائهم يف العمل عىل أس�اس
واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي حددت يف بطاقة التوصيف.
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متطلبات الوظيفة
تحدد متطلبات الوظيفة الرشوط التي تتطلبها املنظمة يف الش�خص املرشح
للوظيفة.
غالبا ً ما يتناول اطار متطلبات الوظيفة أربعة جوانب أساسية هي:
 /1املعرفة :هي ما يتوفر عند املرشح من علوم ومعلومات شخصية تتطلبها
طبيعة الوظيفة.
 /2امله�ارات :تتن�اول امله�ارات بع�ض الخصائ�ص التي تتطلبه�ا طبيعة
األعمال.
 /3الق�درات الخاص�ة :تختلف القدرات الت�ي يمك�ن أن تتناولها بطاقات
توصيف الوظائف حسب طبيعة الوظيفة.
 /4السمات الشخصية :تتطلب بعض الوظائف مواصفات شخصية يجب أن
يتميز بها من يشغل الوظيفة دون سواه.

ملخص الورشة
عرضنا يف بداية الفصل مقدمة عن الهياكل التنظيمية وذكرنا أن هذه الهياكل
رغم أهميتها للمنظمات فهي ال تقدم لنا تفسيرا ً مفصالً لواجبات الوظائف.
ث�م بدأنا برشح لعملية تحليل الوظائف وهي عملية موس�عة ش�املة تنتهي
بمنهج التوصي�ف الوظيفي .وقد عرضنا أهمية التحلي�ل الوظيفي وارتباط
نتائجه بالنشاطات املختلفة يف إدارة املوارد البرشية .كذلك استعرضنا الطرق
املختلفة لعملية التحليل .وعرضنا أيضا ً توصيف الوظائف .وأخريا ً تناولنا يف
هذا الفصل عملية تصميم الوظائف.
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األنظمة والقوانني
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هيئة التقاعد الفلسطينية
Palestinian Pension Agency
هيئة التقاعد الفلسطينية هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املايل واإلداري  ،واألهلية القانونية ملبارشة جميع األعمال
والترصفات وفق أحكام القانون.

واالقتصادي والسيايس لجميع مكونات املجتمع الفلسطيني  ،ولنكون رافعة
للدولة الفلسطينية املستقلة إن شاء الله .
مهام هيئة التقاعد الفلسطينية
تتوىل الهيئة العديد من املهام  ،تتلخص باآلتي :
•إجراء التس�ويات التقاعدية للمنتفعني الذين يحالون عىل التقاعد وفقا
للقوانني السارية (تقاعد إلزامي  ،تقاعد مبكر  ،وفاة  ،عجز صحي).
•إجراء التسويات املختلفة لغري املتقاعدين (املستقيلني)…. ..
•تنفيذ الطلبات القانونية للعاملني (ضم سنوات  ،رشاء) .
•منح القروض وفقا ً للقانون .
ً
•إدارة األموال واستثمارها وفقا للقانون .
•مه�ام أخرى (إدارة ملفات التقاعد وحفظها  ،إعداد مش�اريع القوانني
واللوائح الخاصة بالتقاعد  ،كالدراسات  .... ،الخ).

رسالة الهيئة
تقديم جميع املنافع التقاعدية ملس�تحقيها حسب القانون  ،بدقة  ،ومساواة،
ويف وق�ت قي�ايس  ،مع ضمان القدرة واالس�تمرارية عىل الوف�اء بااللتزامات
املستقبلية باعتماد أقىص مستويات الشفافية والنزاهة املهنية .
رؤية الهيئة
الوصول إىل مظلة اجتماعية تشمل جميع فئات املجتمع الفلسطيني  ،بالعمل
الدائم عىل تطوير الكادر البرشي واللوائح والعمليات الخاصة بتقديم خدمات
التقاع�د يف فلس�طني  ،وكذل�ك العمل على تعزيز وحماية األم�ن االجتماعي
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ملاذا أنضم إىل صندوق التقاعد ؟
نص القانون األسايس يف املادة ( )22منه عىل ما ييل :
ينظ�م القان�ون خدم�ات التأمين االجتماع�ي والصحي ومعاش�ات العجز
والشيخوخة .
تطبيقا ً للنص الدستوري جاء قانون التقاعد العام رقم  7لسنة  2005لينص
عىل إلزامية االنتفاع بقانون التقاعد العام لتش�مل مظلة الضمان االجتماعي
جميع الفئات العاملة يف املجتمع .

مدير االستثمار
تعترب االس�تثمارات عامل رئيسي يف زيادة وتنمية صناديق التقاعد بش�كل
ع�ام  ،حيث تعد من أهم اإليرادات الرئيس�ية للصنادي�ق  ،وهنا تكمن أهمية
تسديد االشرتاكات الشهرية للصناديق بحيث يتم إيداعها لدى الحافظ األمني
للصنادي�ق  ،مع الرتكيز عىل أن االس�تثمارات التي تتوجه إليها الهيئة تهدف
بالدرجة األوىل إىل الحفاظ عىل األموال كأولوية ومن ثم تنميتها وهي بذلك ال
تقبل املخاطرة أو املجازفة بخالف ما قد تعمد إليه صناديق التقاعد الخاصة
من استثمارات بهدف الربح وبدرجتي مخاطرة ومجازفة عاليتني .

ملاذا االنضمام إىل هيئة التقاعد الفلسطينية وليس إىل صندوق تقاعد
تابع لقطاع خاص ؟؟
تعترب هيئة التقاعد الفلسطينية مؤسسة الضمان االجتماعي يف فلسطني وهي
املس�ئولة ع�ن إدارة وتنظيم جمي�ع أنظمة التقاعد املعمول بها يف فلس�طني
وص�وال ً إىل توحيدها واالنتقال التدريجي بها إىل نظام التقاعد الجديد املوحد
وفقا لآلليات والرشوط التي حددها قانون التقاعد العام( قانون رقم  7لسنة
. ) 2005
إن قانون التقاعد العام وضع األساس لنظام إداري ومايل وقواعد لالستثمار
والرقابة والتدقيق بما يضمن عمل الهيئة وفقا ً ألعىل معايري األداء والش�فافية
واملكاشفة وحدد بوضوح مهام وصالحيات ودور ومسؤوليات مجلس إدارة
الهيئة ورشوط اختيار الحافظ ومدير االستثمارات واملدقق الخارجي واملهام
املناط�ة بكل منه�م  ،هذه املعايري الت�ي من املمك�ن أن ال تتوفر يف صناديق
التقاعد الخاصة .

الحافظ
حفاظا ً عىل الشفافية وحرصا ً عىل أموال صناديق التقاعد حدد قانون التقاعد
الع�ام رضورة تعيين حافظ أمني لألموال يتوىل مهامه بع�د تعيينه من قبل
مجلس إدارة الهيئة  ،ويكون عبارة عن مؤسسة مالية عريقة قادرة عىل إدارة
أموال صناديق التقاعد  ،وبذلك ضمان الحفاظ عىل أموال املشرتكني  ،بخالف
ما قد يحصل بصناديق التقاعد الخاصة من اختالس لألموال ومغادرة للبالد
مثالً .
القوانني التقاعدية السارية يف فلسطني
خضع�ت فلس�طني إلدارات مختلفة  ،األمر الذي س�اهم يف جع�ل التقاعد يف
فلسطني األكثر تعقيدا قياسا ً مع أي دولة أخرى .
وفيما ييل عرض لقوانني التقاعد املطبقة يف فلسطني :
•قانون التقاعد املدني رقم  34لسنة . 1959
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بالقانون استنادا ً ألحكام املادة( ) 7منه  ،وكذلك استنادا ً لالئحة التنفيذية رقم
() 19لسنة ( )2010الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
موظفو منظمة التحرير الفلس�طينية الذين يتولون مس�ئوليات يف الخارج ،
والذي�ن تدفع رواتبهم م�ن املوازنة العامة رشيطة عدم اشتراكهم يف أنظمة
تقاعد حكومية أخرى .

قانون التأمني واملعاشات رقم  8لسنة . 1964
قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم  16لسنة . 2004
قان�ون مكاف�آت ورواتب أعض�اء املجل�س الترشيعي الفلس�طيني وأعضاء
الحكومة واملحافظني رقم  11لسنة . 2004
قانون مخصصات وتعويضات رئيس الس�لطة الوطنية الفلسطينية رقم 18
لسنة . 2005
قانون التقاعد العام رقم  7لس�نة ( . 2005وهو القانون الذي سيتم الرتكيز
عليه يف حديثنا )

نظام املنافع املحددة ونظام املساهمات املحددة
نظ�ام املناف�ع املح�ددة  ” :نظام تقاع�د ” يمتلك املتقاعدين املش�مولون به
وفق�ا ً ألحكام القانون الحق يف الحص�ول عىل راتب تقاعدي أو مكافأة محدد
ومحسوب عىل أساس الراتب وسنوات الخدمة .
نظام املساهمات املحددة ” :نظام تقاعد” تختار فيه فئات املوظفني املشمولة
بأحكام القانون املس�اهمة بقيمة محددة من راتبهم  ،بحيث يحصل املتقاعد
عند التقاعد عىل كامل هذه املبالغ إضافة إىل مس�اهمة الحكومة أو املشغل يف
هذا النظام والعوائد التقاعدية .

قانون التقاعد العام رقم 7لسنة 2005
صدر القانون يف عام  ، 2005وتم تطبيق القانون ابتداء من . 1.9.2006
يهدف قانون التقاعد العام ملا ييل :
•توحيد قوانني التقاعد املعمول بها يف فلسطني .
•توس�يع قاع�دة الضمان االجتماعي لتش�مل جميع قطاع�ات العمل يف
املجتمع .

نسبة املساهمات يف النظامني :
 .1تكون نسبة مساهمة املشغل اإلجبارية يف نظام املنافع املحددة ( )%9من الراتب.
 .2تكون نس�بة مس�اهمة املشترك اإلجبارية يف نظام املنافع املحددة ()%7
من الراتب .
 .3تكون نسبة مساهمة املشغل اإلجبارية يف املساهمات املحددة ( )%3وتكون
نسبة مساهمة املشرتك ( (%3من الراتب وله حق املساهمة بأية نسب إضافية
أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية عىل املشغل .

الفئات املنتفعة بالقانون
ينتفع بأحكام قانون التقاعد العام الفئات التالية :
املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم
من املوازنة العامة .
موظفي الهيئات املحلية واملؤسس�ات العامة وموظفي مؤسسات العمل األهيل
واملجتمع املدني والقطاع الخاص وأعضاء النقابات املهنية ومنتسبيها املشرتكني
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الحقوق التقاعدية
تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية :
•وصول السن اإللزامي للتقاعد  -بلوغ سن الستني عام .
•التقاعد املبكر .
•العجز الصحي  /الوفاة .
•االستقالة .
•إنهاء الخدمة .

يمكن ملوظف الخدمة املدنية املش�مول يف القانون الحصول عىل تقاعد مبكر
بع�د موافقة الهيئة واس�تكمال ( )15س�نة من الخدمة املحس�وبة ألغراض
التقاعد وبلوغ س�ن ()55س�نة ويف هذه الحالة فإن الرات�ب التقاعدي وفقا ً
لنظام املنافع املحددة سوف ينخفض بمقدار( ( %5حتى وصول سن التقاعد
اإللزامي املحدد بستني سنة.
يجوز ملجلس الوزراء أن يحيل أي موظف عىل التقاعد املبكر إذا أكمل خمس
عرشة سنة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته اإللزامية .

بالحديث عن التقاعد اإللزامي نكون أمام حالتني -مادة  27وتعديالتها
الحالة األوىل  :السن اإللزامي للحصول عىل تقاعد شيخوخة هو ( )60سنة
رشيطة توفر ( )15س�نة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد والتي سددت جميع
املساهمات عنها .
الحال�ة الثاني�ة  :أن يك�ون للمتقاعد خدم�ة أقل من ( )15س�نة خدمة مقبولة
للتقاعد ،وقد بلغ سن الستني عام  ،يف هذه الحالة يتم تطبيق أحكام املادة ()113
من قانون التقاعد العام الخاصة برشاء السنوات املكملة إن أراد الرشاء .
وتكون الحقوق التقاعدية عىل النحو التايل :
نسبة الراتب التقاعدي = عدد سنوات الخدمة الفعلية × %2
باإلضافة إىل العالوات االجتماعية والعالوة الشخصية .

العجز الصحي
يصرف للمنتفع املت�وىف أو الذي يفصل بس�بب عدم اللياق�ة الصحية راتبا ً
تقاعديا بواقع (  )%2عن كل س�نة خدمة محس�وبة ألغ�راض التقاعد  ،من
متوسط الراتب آلخر (  3سنوات) .
يف حال عدم وجود ثالث س�نوات خدمة ألغراض احتس�اب متوسط الراتب ،
تحتسب املنافع عىل أساس متوسط الرواتب لسنوات الخدمة الفعلية .
مع مراعاة أنه يف حالة الوفاة والعجز الصحي تكون سنوات الخدمة املحسوبة
ألغ�راض التقاعد هي عدد س�نوات الخدمة الفعلية حت�ى تاريخ اإلصابة أو
العجز يضاف إليها نصف السنوات املتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي،
بحيث ال تزيد سنوات الخدمة املحسوبة ألغراض التقاعد عن ( )35سنة .
باإلضافة إىل الراتب التقاعدي يرصف يف حالة الوفاة أو العجز الصحي مبلغ
تأمني حسب الجدول رقم (  ) 1من قانون التقاعد العام .

التقاعد املبكر
ن�ص القان�ون يف املادتين ( )36و ( )117منه عىل أهلية االنتف�اع بالتقاعد
املبكر وفقا ً ملا ييل :
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الوفاة
ما ينطبق عىل العجز الصحي  ،ينطبق عىل الوفاة .

رشاء سنوات الخدمة السابقة
بخصوص رشاء س�نوات الخدمة الس�ابقة يكون اختياريا  ،وبما ال يزيد عن
عرش سنوات من تاريخ االلتحاق .
يف حال اإلشتراك يف نظامي املنافع املحددة واملساهمات املحددة يكون رشاء
س�نوات الخدم�ة الس�ابقة إم�ا بدف�ع ( ) % 16 = %9 + %7أو بدفع كامل
حص�ص املوظف وحصص املش�غل (  % 3 + % 7حصة املوظف ) وكذلك (
 ) % 3 + % 9حصة املشغل
يتم احتساب قيمة املدد املشرتاة حسب الراتب األخري للموظف بتاريخ الرشاء،
كما جاء يف القانون .

االستقالة
ن�ص القان�ون يف املادة  28منه عىل أن�ه يف حالة اس�تقالة املوظف تكون له
الحقوق التالية :
نظ�ام املناف�ع املح�ددة  ،يف حالة اس�تقالة املوظف قبل اس�تحقاقه للتقاعد
يمكن وبموافقة املوظف نقل جميع س�نوات الخدمة املقيدة لحسابه واملسدد
عنها املساهمات املالية  ،وفقا لنظام املنافع املحددة الذي يعمل فيه إىل نظام
املناف�ع الجديد البديل الذي يصبح املوظف عضوا فيه  ،أو أي نظام مش�ابه
يعمل به يف القطاع الخاص .
إذا ل�م يكن املوظ�ف يرغب بما ج�اء بالنقطة الس�ابقة وأراد الحصول عىل
حقوقه املالية فتكون كالتايل
إذا كانت خدمته أقل من  3س�نوات يسرتد كامل مس�اهماته يف نظام املنافع
املحددة واملساهمات املحددة .
إذا كانت خدمته  3س�نوات أو أكثر ترصف له كافة املس�اهمات التي يدفعها
يف نظام املنافع املحددة ومس�اهمته ومس�اهمة املش�غل يف نظام املساهمات
املحددة حال مساهمته يف هذا النظام .

املادة ( ) 113
يكون للموظف املحس�وب له س�نوات خدم�ة أقـل من الس�ـنوات املطلوبة
الس�ـتحقاق راتب تقـاعدي وفقا ً لقوانني التقاعد الحـق يف شـراء سـنوات
خـدمـ�ة ألغـ�راض التقاعد – برشط أن تزيد مدة خدمت�ه الفعلية عن ()9
سنوات.
املدة املس�موح برشائها هي املدة املكملة ( )15سنة خدمة وهي الحد األدنى
املطلوب الس�تحقاق معاش تقاعدي .يلتزم املوظف بتسديد املساهمات (%9
 )%7 +عىل أساس آخر راتب تقاضاه املوظف عن كامل املدة املطلوب رشاؤها
وفقا ً لالئحة الرشاء الخاصة باملادة (. )113

إنهاء الخدمة
ينطبق عىل هذه الحالة ما ينطبق عىل االستقالة .
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أمثلة يف استحقاق الراتب التقاعدي واملكافآت وتسويتها

( )3000شيكل  ،يرصف لورثته راتب تقاعدي عىل النحو:
* عدد س�نوات الخدمة املحس�وبة ألغ�راض التقاعد =عدد س�نوات الخدمة
الفعلية حتى تاريخ الوفاة  +نصف السنوات املتبقية حتى بلوغ سن التقاعد
اإللزامي .
بذلك تكون املدة =  2س�نة (الخدمة الفعلية)  16 +س�نة =  18س�نة وهي
كما ييل :
(  60س�نة س�ن التقاعد اإللزامي –  28س�نة عمر املتويف =  32س�نة وهي
الس�نوات املتبقية للوصول إىل س�ن التقاعد اإللزامي  ،وطبعا يتم احتس�اب
نصفها ويكون النصف يف هذه الحالة  16سنة )
* نسبة الراتب التقاعدي =  18سنة خدمة × % 36 = % 2
* مبل�غ الرات�ب التقاع�دي = 1080 = % 36 ×3000ش�يكل ( يضاف لها
 300شيكل عالوة شخصية )
بذلك يكون إجمايل الراتب  1380 = 300 +1080شيكل
* مبلغ التأمني = نسبة مبلغ التأمني لعمر  × 28الراتب الشهري األخري × 12
=  88920 = 12 × 3000 × %247شيكل

مثال ()1.A
موظف عمره ( )60س�نة ولديه خدمة ( )20سنة  ،ومتوسط راتبه الخاضع
للتقاعد آلخر ( )3س�نوات بلغ ( )3000ش�يكل  ،أحيل إىل التقاعد  ،يحسب
راتبه التقاعدي عىل النحو التايل :
نسبة الراتب التقاعدي =  20سنة × %40 = %2
مبلغ الراتب التقاعدي =  300 + 1200 = %40 × 3000عالوة شخصية +
العالوات االجتماعية (  60شيكل للزوجة و  20شيكل للولد أو البنت ) .
مثال ()A.2
موظف مدة خدمته ( )25س�نة وبلغ الس�تني منتفع بأحكام قانون التقاعد
الع�ام ومتوس�ط راتب�ه اإلجم�ايل الخاض�ع ألغ�راض التقاعد آلخ�ر () 3
سنوات ) )3000شيكل  ،يرصف له راتب تقاعدي عىل النحو التايل:
نسبة الراتب التقاعدي =  25سنة × % 50 = % 2
مبلغ الراتب التقاعدي =  1500 = % 50 ×3000شيكل
باإلضافة إىل العالوات االجتماعية والعالوة الشخصية الخاصة باملتقاعد .

مثال ()2.B
ً
موظ�ف منتف�ع عمره ( )40عاما  ،ت�ويف وهو عىل رأس عمل�ه  ،وبلغت مدة
خدمته الفعلية ( )14عاما ً  ،وبلغ متوس�ط راتبه الخاضع للتقاعد آلخر ()3

أمثلة يف الوفاة والعجز الصحي
مثال ()1.B
موظ�ف منتفع عمره  ))28س�نة تويف عىل رأس عمل�ه  ،وبلغت مدة خدمته
الفعلي�ة س�نتني  ،وبل�غ متوس�ط الراتب الخاض�ع للتقاعد خالل الس�نتني

سنوات ( )3000شيكل  ،يحسب راتبه التقاعدي للورثة عىل النحو التايل :
عدد السنوات =  +14نصف عدد السنوات املكملة لـ  60سنة
=  24 =) 2 ÷ 20( + 14 = 2÷)40 – 60( + 14سنة خدمة
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نسبة الراتب التقاعدي =  %48 = %2 × 24ستكون نسبة الراتب
مبل�غ الرات�ب التقاع�دي =  300 +1440 =3000 × %48عالوة متقاعد =
 1740شيكل
مبلغ التأمني = نسبة مبلغ التأمني لعمر  × 40الراتب الشهري األخري × 12
=  60120 = 12 × 3000 × %167شيكل

كلما قلت نسبة مبلغ التأمني الذي يستحقه  ،بحيث يصل إىل  %33عند بلوغ
سن الستني عاما ً .
أمثلة عىل رشاء سنوات الخدمة السابقة
مثال ()1.c
موظ�ف يف يف مؤسس�ة أهلية أو قطاع خ�اص تاريخ تعيين�ه ، 1.9.2001
وعم�ره  45عام�ا  ،وراتبه األخري الخاضع للتقاعد  2000ش�يكل  ،يرغب يف
رشاء سنوات خدمته السابقة :
* من تاريخ  1.9.2001حتى تاريخ 1.9.2006
الراتب األخري الخاضع للتقاعد × عدد أشهر الخدمة × %16
 19200 = %16 × 60 × 2000شيكل
* م�ن  1.9.2006وحتى تاريخ االنضم�ام لقانون التقاعد ( وعىل فرض أن
االنضمام كان بتاريخ ) 1.9.2011
الراتب األخري الخاضع للتقاعد × %16 × 60
 19200 = %16 × 60 × 2000شيكل
يكون إجمايل املبلغ مقابل الرشاء  38400شيكل

مثال ()3.B
ً
موظ�ف منتف�ع عمره ( )54عام�ا  ،تم إنهاء خدمته بس�بب العجز الصحي
ومدة خدمته ( )33عاما ً

ومتوس�ط الراتب املحس�وب ألغراض التقاع�د آلخر ( )3س�نوات ()3000
شيكل ،يحسب راتبه التقاعدي عىل النحو التايل :

م�دة الخدمة املحس�وبة ألغ�راض التقاعد =  3 ) + 33س�نوات وهي نصف
الس�نوات املتبقية لبلوغ الستني ) = 36س�نة خدمة  ،وهنا يتم احتساب 35
سنة من أصل  36سنة وذلك حسب القانون.
نسبة الراتب التقاعدي =  35سنة × %70 = % 2
مبل�غ الراتب التقاع�دي =  300 + 2100 = %70 × 3000عالوة متقاعد =
 2400شيكل باإلضافة إىل العالوات االجتماعية إن وجدت
مبلغ التأمني = نسبة مبلغ التأمني لعمر  × 54الراتب الشهري األخري × 12
= 26280 = 12 × 3000 × %73شيكل

مالحظ�ة  :ال يت�م رشاء الس�نوات ابتدا ًء م�ن  1.9.1998وإنم�ا من تاريخ
 ( 1.9.2001وذل�ك ألن تاريخ االنتفاع للمؤسس�ات األهلية هو 1.9.2006
ويسمح كذلك برشاء ما مجموعه  60شهر قبل هذا التاريخ .

مالحظ�ة  :نالحظ أنه كلما كرب س�ن املنتفع عند الوف�اة أو العجز الصحي ،
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مراكز خدمة الجمهور
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مدى تطور الخدمات االلكرتونية
يف بلدية خان يونس
مفهوم الخدمات االلكـرتونية

شملت الخدمات االلكرتونية املوظفني و املواطنني عىل حد سواء .تمثلتاهم خدمات املوظفني االلكرتونية فيما ييل:
ٔ .1شوون املوظفني من بيانات شخصية و وظيفية ،اجتماعية واجازات
...الخ.
 .2مراسالت داخلية الكرتونية.
 .3برنامج املشرتيات و املخازن االلكرتوني.
باالضافة اىل الكثري من الربمجيات التي تخدم و تسهل عىل املوظف انجاز
مهامه برسعة.

تعريف  :1االستفادة من تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف تقديم وتوفري
الخدمات.
تعريف  :2أفعال وجهود وأداء ينقل باستخدام تكنولوجيا املعلومات
ويشمل خدمات البيع وخدمة العمالء وخدمات التوصيل.
واقع الخدمات االلكـرتونية يف البلدية
 منذ عام 2009م بدأت بلدية خان يونس عملية التحول االلكرتوني منخالل وحدة تكنولوجيا املعلومات.
 التمام التحول االلكرتوني تم توفري بنية تحتية من قواعد بيانات ومعداتواجهزة و كفاءات برشية.
 -تبنت رئاسة البلدية عملية التحول االلكرتوني.

بينما تمثلت اهم خدمات املواطنني االلكرتونية فيما ييل :
.1برنامج  OSSالدارة طلبات قلم الجمهور.
.2برنامج العمليات املالية.
.3برنامج االلدارة عمليات املواطنني الكرتونيا يف الحرف والصناعات
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وااليجارات و املحكمة .
.4برنامج الدارة عمليات املواطنني الكرتونيا يف  GIS.التنظيم والتخطيط
.5الخدمات االلكرتونية وطلبات الوظائف عرب املوقع االلكرتوني.

 .5البحث عن الطلبات الخاصة باالقسام املعنية لذلك الطلب ،عىل سبيل
املثال طلب «النظر يف فاتورة» يتم توجيهه تلقائيا لقسم الجباية وملصلحة
مياه بلديات الساحل فرع خان يونس ،يف هذا الطلب يكون قسم الجباية
هو القسم املختص ومصلحة مياه بلديات الساحل هي القسم املعني،
فيمكن البحث عن كافة الطلبات التي تكون مصلحة مياه بلديات الساحل
طرف يف اتمام املعاملة.
 .6البحث عن كافة الطلبات من خالل حالة الطلب ،عىل سبيل املثال يمكن
البحث عن كافة الطلبات التي انجزت من قبل االقسام املختصة واملعنية او
البحث عن كافة الطلبات التي لم يتم انجازها وهكذا.
 .7يمكن طباعة كشف او «ارسالية» لكافة الطلبات التي استقبلتها البلدية
ليوم معني من خالل زر «طباعة االرسالية».
 .8االنتقال الدخال طلب جمهور جديد من خالل زر «طلب جمهور جديد»
او تعديل طلب قديم من خالل زر «تعديل طلب جمهور» او اخفاء طلب
معني لعد اظهاره يف االرسالية من خالل زر «اخفاء طلب».

22 Routers/ Switches
140
اجهزة الحاسوب
20
		
السريفرات
السريفرات االفرتاضية 17
		
الربمجيات الحقيقية 4
رشح برنامج ()OSS
يمكن من خالل نافذة االستعالم الرئيسية البحث بشكل رسيع ودقيق عن
الطلبات وتوفر هذه النافذة الخصائص التالية :
 .1البحث عن طلب خالل فرتة زمنية (يتم تحديد تاريخ البداية والنهاية)
او تاريخ بعينه .
 .2البحث عن طلب من خالل اسم املواطن صاحب الطلب.
 .3البحث عن طلب من خالل نوع الطلب سواءا كان طلب تحديد شارع او
رخصة حرفة جديدة او اشرتاك مياه جديد  ...الخ.
 .4البحث عن الطلبات الخاصة بقسم معني وبرد معني لذلك القسم ايضا.
فيمكن عىل سبيل املثال اختيار كافة الطلبات املوجهة لقسم املياه وكذلك
يمكن استعراض فقط الردود التي من نوع «تم» او من نوع «مرفوض» او
من نوع «مؤجل» الخاصة بقسم املياه وهكذا.
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OSS

نماذج من الخدمات االلكـرتونية

12/10/2014

)OSS( رشح برنامج

OSS

12/10/2014
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التخطيط العمراني
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قسم التخطيط الحرضي
بلدية رام الله
تطور التخطيط يف مدينة رام الله عىل مر العصور
تطور التخطيط الهيكييل يف مدينة رام الله
 -1بدا التخطيط يف املدينة باول مرشوع هيكييل يف الثالثينات زمن االحتالل
الربيطاني للمدينة حيث تم تحضري مخططات الرايض املدينة الحرضية وتم
تقسيمها اىل عدة احواض تم ترسيمها عىل شكلني
أ -مخططات للالحواض وتقسيمات لقطع االريض واملمرات والطرق
الرئيسية
ب -مخططات طبيعية حيث تظهر فيها االرايض الزراعية واملناطق السكنية
واالبنية القائمة يف حينه.

التوجه العمراني من منطقة البلدة القديمة اىل الجهة الرشقية من املدينة
وبعض مناطق املباني العامة (املدارس وارايض االوقاف) وبعض املناطق
السياحية واملقابر العامة
* تم البدء بأعمال التسوية االردنية يف املدينة منذ عام  1960حتى عام
. 1967
تم تقسيم املدينة اىل  19حوض  18منها بمقياس رسم  1:2500الحوض
رقم  19وهي املنطقة الحرضية يف البلد تم تقسيمها اىل  31حي بمقياس
رسم  1:1000حيث تم تنفيذ التسوية االردنية فيها حسب املرشوع الهيكيل
املصادق وتم فيها تسوية االرايض عىل الصايف بدون مساحات الشوارع
* يف العام  1966تمت املصادقة عىل قانون تنظيم املدن والقرى االبنية
االردني رقم ( )79للعام  1966والحقا تم اجراء بعض التعديالت علية وهو
ساري املفعول يف االرايض الفلسطينية لغاية تاريخه.
وبناء علية اي مشاريع هيكلية او تفصيلية او تعديل تنظيمي او اي مشاريع

 -2تمت املصادقة عىل اول مرشوع هيكليي للمدينة عام  1960بنظام خاص
للمرشوع وتم نرشة يف الجريدة الرسمية حيث شمل املرشوع ما مساحته
 3600دونم من ارايض املدينة وتم تقسيم االرايض اىل مناطق سكنية
بأنواعها (أ  +ب  +ج) ومناطق تجارية يف وسط املدينة حيث كان قد بدأ
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افراز يجب ان تتم حسب االجراءات املذكورة يف القانون علما بانة ال يتم
تنفيذ عدد كبري من مواد القانون من قبل الهيئات املحلية واملجالس القروية
حتى تاريخ اليوم هناك دراسات لتعديل بعض من مواد القانون واصدار
قانون جديد خاص بالحكومة الفلسطينية

تقوم سواء بنفسها أو باالتفاق مع املالكني واملالكني املجاورين بعمل مخطط
تقسيم لتلك األرايض جميعها يكون مطابقا ملخطط التنظيم التفصييل املقرر
ويرتتب بعدئذ عىل مأمور تسجيل األرايض بناء عىل طلب من اللجنة املحلية
موقع من رئيسها أو طلب يقدمه مالك أو مالكو األرض أن يسجل التقسيم
يف سجالت األرايض وأن يلغي التسجيالت القديمة فيما إذا وجدت وتجري
تسوية عىل أساسه بني املالكني.

بعض من مواد القانون
املادة  30تعديل مخططات التقسيم
 -1يجوز للجنة تنظيم املدن املحلية بعد إرسالها إشعارا إىل مالك أية أرض
يتعلق بها أي مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها عىل تعديل أو إيقاف العمل
بمخطط التقسيم املذكور أو إلغائه وبعد أن تكون قد نظرت يف أي اعرتاض
يقدمه إليها املالك خالل شهر واحد من تاريخ إشعاره بذلك ،أن تعدل أو
توقف العمل بمخطط التقسيم املذكور أو تلغيه.

املادة  31اللجنة املحلية أن تخطط إلزاميا بعض املناطق
 -1يجوز للجنة من حني آلخر أن تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بإعادة
تخطيط أية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا ألي مخطط تنظيمي مقرر
ينطبق عليها أو بإعادة تخطيط أية منطقة كانت يف األصل قد خططت
وفقا ملخطط تنظيم مقرر ،إال أنه لم يعد تخطيطها وفقا ألي تعديل أدخل
عىل منطقة اإلعمار املذكورة أو وفقا ألي مخطط تنظيم استعيض به عنه،
فإذا اتخذت اللجنة املحلية مثل هذا القرار يرتتب عليها أن تقوم بتحضري
مخطط تنظيم للمنطقة املذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع أرايض
(يشار إيها فيما ييل بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون أرايض يف تلك
املنطقة منفردين أو مجتمعني (ويشار إىل هذه األرايض فيما ييل بالقطع
األصلية) التي تكون بسبب شكلها أو موقعها أو مساحتها أو ألي سبب آخر
مطابقة لذلك املخطط املقرر أو التعديل الذي أدخل عليه أو املخطط املقرر
الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال ،وتقع عىل أقرب ما يمكن يف
جوار القطع األصلية للمالكني الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع

 -2إذا عدلت لجنة التنظيم املحلية مخطط التقسيم وأوقفت العمل به أو
ألغته بمقتىض الفقرة ( )1من هذه املادة يرتتب عليها أن ترسل إىل مأمور
دائرة تسجيل األرايض كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويرتتب عىل هذا
املأمور حني استالمه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابري الالزمة إلدراج القيود
املقتضاه يف سجالت األرايض.
 -3إذا وجدت قطعة أرض أو قطع أراض غري منتظمة الشكل وبذلك ال تصلح
إلقامة بناء مناسب عليها أو كانت مساحتها أقل من الحد األدنى املسموح به
فيحق للجنة املحلية عدم اعتبار قطع األرايض املذكورة صالحة للبناء وأن
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أي قسم منها عىل أن ال تتجاوز نسبة االقتطاع ( )%30من مساحتها ألية
غاية من الغايات املعنية يف قانوني التقسيم واالستمالك ومساوية يف مجموع
مساحتها بأقرب ما يمكن ملجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكني
الذين خصصت لهم قطع األرايض الجديدة باسم مالك أو بأسماء مالكي
القطع األصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وبأسمائهم يف سجالت
األرايض باإلضافة إىل االقتطاع املذكور فيما يصبح يف اإلمكان إعادة تخطيط
تلك املنطقة).

مرصوفات فنية أو إدارية أنفقت أو ينتظر أن تنفق يف هذا السبيل وتستوىف
هذه العوائد من جميع أصحاب األرايض يف املنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم
العامة.
 -3يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم املحلية يف أي وقت من
األوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة عىل أية منطقة تنظيم تابعة
لها أو عىل أي قسم من تلك املنطقة وينرش هذا القرار يف الجريدة الرمية ويف
جريدتني محليتني ويشمل مثل هذا القرار عىل تحديد واضح للمنطقة التي
تقرر فرض عوائد التنظيمي الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد املقرر
عىل أساس قيمة األرض املخمنة أو عىل أي أساس آخر يبني يف األمر.

عوائد التنظيم
املادة  52فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة

 -4تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية املصاريف التي أنفقت أو التي
ستنفق يف تحضري وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو االعمار وتطبيق
أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق باألشغال واألمور التالية:

 -1يجوز ملجلس التنظيم األعىل وبعد االستئناس بآراء لجان التنظيم املعنية
أن يقرر فرض عوائد تنظيم عامة عىل أية منطقة تنظيم أو عىل أي قسم من
تلك املنطقة وينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويف جريدتني محليتني
ويشمل تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة
عليها كما يشمل نسبة العوائد املقررة عىل أساس قيمة األرض املخمنة بعدد
تنظيمها أو عىل أي أساس آخر يبني يف األمر.

أ -إنشاء أو تحسني الطرق بما يف ذلك املمرات الرجلية واألرصفة وتوسيعها
وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء األرصفة وزراعة األشجار وإنارة
الشوارع واملقاعد عىل جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسني وتجميل
املدن.
ب -استمالك األرايض والعقارات واستمالك حقوق االنتفاع واالرتفاق
باألرايض والعقارات.
ج -تخطيط وإنشاء الشواطئ للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه

 -2تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات واملصاريف التي أنفقت
أو ستنفق يف إعداد املشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها بما يف ذلك
إدارة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون يف تلك املنطقة وكذلك لتغطية أية
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واملالعب الرياضية وامليادين وساحات لعب األطفال.
د -تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.
ه -اتخاذ اإلجراءات ملنع انجراف الرتبة يف جوار املناطق البنائية.
و -املحافظة عىل املناطق الطبيعية واملحتفظ بها وزراعتها وصيانتها
واملحافظة عليها.
ز -هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق اإلنشاء املعينة واملحددة
بهذه الصفة أنها غري صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر عىل
مخططات االعمار و/أو التنظيم املقررة.
ح -هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك األسيجة واملجاري
وشبكة املياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف.
ط -إنشاء شبكة املجاري وترصيف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل
صحية أخرى.
ي -أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو االعمار وأي أمر
آخر تعتربه لجنة التنظيم املعنية أنه يحسن الجوار واألحوال املعيشية العامة
للمنطقة أو املواطنني.

املحلية للتنظيم اتخاذ قرار يف زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة أو الخاصة
حسب مقتىض الحال أو تخفيضها إذا رأت ذلك مناسبا وينرش مثل هذا
القرار يف الجريدة الرسمية ويف جريدتني محليتني.
 -7تجبى عوائد التنظيم العامة والخاصة من املالك وتعني كلمة املالك فيما
يتعلق بهذه املادة الشخص الذي يتقاىض وقت صدور قرار فرض عوائد
التنظيم العامة أو عوائد التنظيم الخاصة بدل إيجار أو إيراد أو ريع أرض أو
عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيال أو قيما عىل شخص آخر
والشخص الذي يتقاىض إيجارا أو إيرادا ألرض فيما لو كانت مؤجرة سواء
كانت األرض يف حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو مالكها املعروف أو مالكها
املسجل أم لم يكن وتشمل الرشيط واملتويل عىل الوقف.
 -8تسدد عوائد التنظيم خالل مدة أقصاها اليوم األول من شهر كانون
األول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد وإذا تأخر تسديد العوائد عن
املوعد املذكور فيحق ملجلس التنظيم األعىل أو للجان التنظيم اللوائية وللجنة
التنظيم املحلية فرض غرامة ال تتجاوز  %10من قيمة العوائد املتأخر دفعها
فإن تأخر تسديد العوائد رغم ذلك يف السنة التي تليها تضاعف الغرامة
لتصبح  %20من قيمة العوائد املستحقة.

 -5يجوز للجنة التنظيم املعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها
أي مالك بمقتىض هذه الفقرة أن تأخذ بعني االعتبار مساحة قطعة األرض
التي تخص ذلك املالك وطول واجهتها األمامية وأي عامل آخر هو يف رأيها
عالقة باملوضوع.

املادة  54عوائد تحسني األرض:

 -6يجوز ملجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة

 -1إذا تحسنت قيمة أرض خالية من البناء واقعة يف منطقة التنظيم نتيجة
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املادة  58نزع امللكية من أجل الطرق والحدائق والساحات العامة
واملواقع الخاصة باملدارس

لوقوعها بجوار موقع يشار إليه فيما بعد باملوقع اختري لتقوم الحكومة أو
البلدية بإعماره وتحسني أو لتقوم بأية سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو
النقابات أو الجمعيات وما إىل ذلك بأعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع
عوائد تحسني عىل هذه األرض.

 -1عىل الرغم مما ورد يف أي قانون آخر يكون ملجلس التنظيم األعىل وللجان
التنظيم اللوائية واملحلية صالحية نزع ملكية أية أرض مشمولة يف مخطط
تنظيم مقرر ورضورية لفتح أو إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو
شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض
عنها عىل أن ال تزيد هذه املساحة املنزوعة ملكيتها من األرض أو مجموعة
من األرايض عىل  %30من كامل مساحتها ويشرتط يف ذلك أن ال تزيد هذه
النسبة يف أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق ملجلس
التنظيم األعىل وللجان التنظيم اللوائية واملحلية املعنية بعد إعطاء املالك
مهلة شهر واحد بإشعار كتابي أن تضع يدها يف الحال عىل هذه األرض
أو مجموعة األرايض التي ال تزيد مساحتها عىل  %30من املساحة الكاملة
كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل اللجنة املعنية بعد اعتبار جميع
ظروف القضية وإذا أخذ يف أي وقت أكثر من  %30من مساحة األرض يدفع
تعويض لصاحبها عما زاد عىل هذه النسبة.

 -2تستويف عوائد التحسني عىل أساس الفرق بني ثمن هذه األرض والقيمة
التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت ،يف الحالة التي كانت بها ،وبرغبة من
مالكها يف التاريخ الذي سبق اختيار املوقع ذلك لالعمار.
 -3تستويف عوائد تحسني األرض بنسبة  %20من قيمة هذا الفرق إذا كانت
األرض تقع ضمن مسافة ال تتجاوز الخمسماية مرت عن املوقع وبنسبة %10
من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع عىل بعد يزيد عىل الخمسمائة مرت عن
املوقع ولكن ال يتجاوز األلف مرت.
 -4إذا كانت األرض املفروض عليها عوائد التحسني تقع ضمن قطعة تنظيم
البلدية أو املدينة فتدفع عوائد التحسني هذه إىل صندوق بلدية املدينة وإذا
كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم املدينة فتدفع إىل صندوق الحكومة
أمانة باسم مجلس التنظيم األعىل أو لجنة تنظيم املدن اللوائية.

 -2عىل الرغم مما ورد يف أي قانون آخر يكون للجنان التنظيمية اللوائية
واملحلية بموافقة مجلس التنظيم األعىل صالحية تخطيط أو توسيع أي
شارع أو طريق أو ممر معرب أو درج من جهة واحدة.

 -5ترصف عوائد التحسني لتغطية تكاليف االستمالك ودفع التعويضات
ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/أو االعمار ،إذا وجدت ضمن منطقة
التنظيم املعنية.
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املادة  59الترصف باألرض

فضالت الطرق إىل املالك أو املالكني املنتفعني بالسعر املعقول العادل وإعادة
قيمتها إىل صاحب األرض األسايس فيما لو بقي هو املالك لألرض وكان موقع
الطريق قد استلمك منه دون دفع تعويض بعد خصم  %25من محصل البيع
الصايف كمصاريف دائرية.

 -1يجوز ملجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجان التنظيم اللوائية أن تترصف
باألرض املستملكة من أجل الغايات الواردة يف البند «و» الفقرة « »4من املادة
 24من هذا القانون سواء أكان االستمالك إجباريا أم االتفاق بطريق البيع
أو اإلجارة إىل أية سلطة محلية أو حكومية أو أية مؤسسة أخرى أو شخص
آخر من أجل اعمارها.

 -3الحقا يف السبعينات تم اجراء بعض التعديالت واالضافات عىل املرشوع
الهيكيل حيث تم اضافة بعض الشوارع التجارية وتم انشاء املنطقة الصناعية
يف املدينة .
 -4يف العام 1983تم املصادقة عىل توسيع حدود املدينة حيث شملت ما
مساحته 7700دونم من ارايض املدينة .
 -5يف العام  1983تم تحضري مخطط هيكليي مقرتح عىل زمن االحتالل
االرسائييل شمل ما مساحته 7700دونم من ارايض املدينة لم تتم املصادقة
علية ولكن تم العمل بموجب أحكامه.
 -6يف العام 1997تم ايضا توسيع حدود املدينة بما مساحته  1200دونم.
و يف العام  2004تم توسيع حدود املدينة بما مساحتة  1200دونم بحيث
اصبحت مساحة االرايض ضمن حدود البلدية 13714دونم علما بان مساحة
ارايض املدينة بالكامل  18665دونم

-2أ -يحق ملجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجان التنظيم اللوائية واملحلية
إنشاء أية طريق والقيام بجميع أو بعض األشغال التي تتفرع عن ذلك
اإلنشاء يف األرايض املجاورة لتلك الطريق.
ب -يحق ملجلس التنظيم األعىل كما يجوز للجان التنظيم اللوائية واملحلية
حسب ما يكون الحال أن تحول أو تنقل أية طريق حالية أو تعلن انقطاع
كافة الحقوق العمومية املتعلقة باملرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل أو
اإلقفال .ويشرتط أن تقوم لجان التنظيم املعنية قبل إجراء ذلك بإيجاد طريق
أو ممرات تستخدم بدال من تلك التي حولت أو ألغيت.
ج -يجوز ملجلس التنظيم األعىل ولجان التنظيم اللوائية واملحلية حسب
مقتىض الحال الترصف بأية أرض أصبحت غري الزمة ألية طريق بالصورة
التي تستصوبها عىل أن تأخذ بنظر االعتبار وضع قطع األرايض املجاورة
قبل تحويل الطريق أو إقفالها وبعده .كما يجوز إذا ما رأت ذلك مناسبا بيع

 -7تمت املصادقة عىل نظام االبنية يف العام  1996وعلية تم بدء العمل به
يف انشاء االبنية وتخطيط املناطق داخل حدود املدن وخارجها يف املناطق
الغري منظمة.
 – 8يف العام  1998تم اعالن املرشوع الهيكيل االضايف ملدينة رام الله حيث
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ضم ما مساحته 9460دونم من ارايض املدينة بحيث تكون االرايض املنظمة
ملدينة رام الله 13714دونم حيث ضم املرشوع مناطق سكنية بكافة انواعها
وتم اضافة مراكز تجارية يف مناطق مختلفة يف املدينة ومناطق الستعمال
الفلل ومناطق عامة ومناطق الستعمال السكن الزراعي وتوسع املناطق
الصناعية وطرق تتالءم واالستعماالت املقرتحة تم السري به حسب االجراءات
املتبعة يف القانون وتمت املصادقة علية يف العام .2000

البلد واضافة مناطق باستعماالت متعددة وبارتفاعات عالية نظرا ملتطلبات
املدينة واملستثمرين وعدم تالئم املناطق املنظمة سابقا مع متطلبات التوجه
العمراني للمدينة وقد القى املرشوع ترحيبا من املواطنني واضاف مساحات
عامة خاصة بالساحات العامة واالرايض الخاصة باملدارس واملرافق العامة.
 -11حاليا يتم تحضري مخططات اعادة تقسيم ملناطق داخل حدود املرشوع
الهيكيل لقطع االرايض الغري صالحة للبناء والغري متالئمة مع االستعماالت
املخصصة لها وذلك بصالحية الهيئات املحلية حسب احكام املادة رقم ()30
من قانون تنظيم املدن والقرى حيث ان هناك عدة فوائد من السري بمثل هذه
املشاريع منها :
 زيادة املرافق والساحات العامة للمدينة تقليل االقتطاعات من االرايض وتوزيع اقتطاعات الشوارع والساحاتالعامة عىل جميع القطع
 تقليل التعويضات املرتتبه عىل الهيئات املحلية بسبب ارتفاع اسعاراالرايض
 تقسيم االرايض بحيث تكون صالحة لالستعمال املحدد لها حسب املرشوعالهيكيل
 دراسة افراز قطع االرايض -التخلص من فضالت القطع الغري صالحة للبناء

 -9منذ دخول السلطة الوطنية الفلسطينة بدء ازدياد الحركة العمرانية يف
املدينة وذلك بسبب االوضاع السياسية وقرب مدينة رام الله من العاصمة
(القدس) وتمركز معظم الوزارات املؤسسات الحكومية يف املدينة وان املدينة
لم تكون مؤسسة لتحمل الحركة العمرانية التي حدثت يف املدينة وعلية بدء
العمل عىل اعادة دراسة املخطط الهيكييل للمدينة بحيث يتالئم مع متطلبات
املواطنني والحكومة حيث تم السري باجراءات تعديل استعمال بعض املناطق
يف املدينة اىل مناطق مكاتب ومناطق تجارية جديدة يف الجهة الشمالية
والجهة الجنوبية من املدينة عىل مداخل املدينة الرئيسية وتوسيع عدد من
الشوارع الرئيسية يف املدينة .
 -10يف العام  2009تم تحضري مخطط هيكيل اضايف للمدينة بمساحة
3000دونم عىل اسس حديثة وباستعماالت مختلفة حيث تم اعادة تقسيم
قطع االرايض حسب احكام املادة ( )31واملادة ( )30من قانون تنظيم املدن
والقرى واالبنية ذلك لتتالءم اشكال قطع االرايض مع االستعماالت املقرتحة يف
املرشوع من مناطق تجارية جديدة وذلك لتخفيف الضغط عن منطقة وسط

 -12حاليا ومع بدء اعمال التخطيط الحديثة فقد بدء بعض املستثمرين
باقامة مشاريع منفصلة وباحكام خاصة وخارج حدود املدن املنظة وذلك
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بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع اسعار االرايض داخل حدود املدن وعلية
وجب عىل الهيئات املحلية العمل عىل تخطيط كامل ارايض املدينة داخل
وخارج حدود التنظيم وعدم التقيد بالتقسيم السيايس (أ+ب+ج) وذلك
لتكون الهيئات املحلية مستعدة لتحمل العبء الناتج عن اقامة مثل هذة
املشاريع حيث بشكل عام سوف تقوم بتحمل كافة الخدمات لسكان املناطق
الحديثة حال االنتهاء من انشائها ( مثل اسكان الريحان القائم عىل ارايض
مدينة رام الله ولكن خارج حدود املدينة)

ومواقع محطات التنقية املقرتحة ودراسة ترصيف مياة االمطار وخطوط
الرصف الصحي وجميع خطوط الخدمات العامة من مياة وكهرباء ة
واتصاالت
تطبقات نظم املعلومات الجغرافية يف التخطيط
 -1تحضري كافة املخططات الرضورية الي موضوع وبشكل منظم
 -2تحديد قطع االرايض الخاصة بالهيئة املحلية
 -3تحديد قطع االرايض الخاصة باملدارس وامكانية تحديد قطع ارايض
مقرتحة ضمن رشوط مخصصة
 -4دراسة مناسيب الشوارع
 -5دراسة تحديد املناطق الزراعية الخصبة وبكافة دراجاتها
 -6تحديد املناطق االثرية
 -7تحديد املناطق الغنية بالثروات املختلفة
و ايضا هناك عدد غري محدود من التطبيقات املمكن استعمال نظام املعلومات
الجغرافية فية يف الدراسات التخطيطية

امور رئيسية الواجب توفرها قبل البدء بتحضري مخططات هيكلية
 -1صورة جوية حديثة للمنطقة بكامل طبقاتها (خطوط الكنتور,املباني
القائمة,الشوارع القائمة
,الخدمات العامة .....,الخ)
 -2دراسات اجتماعية واقتصادية
امور رضورية للسري بها بعد املصادقة عىل املرشوع الهيكييل -1تحضري مخططات مساحة تفصيلية لجميع قطع االرايض ضمن حدود
املرشوع واسقاط ملكية الشوارع
-2تحضري خطة مالية ملدة سبع سنوات لتنفيذ استمالكات االرايض
املخصصة للمرافق العامة يف حال زيادة االقتطاعات عن  % 30من مساحة
االرايض غري املخصصة للساحات واملرافق العامة يف حال السري يف مشاريع
اعادة التقسيم.
 -3تحضري مخططات تفصيلية ملناسيب الطرق واالدراج والساحات العامة
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مرشوع التخمني
عرض تجربة مرشوع تخمني األرايض الواقع
داخل املخطط الهيكيل لبلدية الشيوخ
يعترب مرشوع تخمني األرايض التابعة للبلديات املستحدثة والواقعة ضمن
حدود املخطط الهيكيل من املشاريع الوطنية املهمة والذي تنبع أهميته كونه
يعترب األرضية ملرشوع تسوية األرايض والطابو كذلك الحصول من مرشوع
التخمني عىل املعلومات اإلضافية ( )Data Baseلهده البلديات.
فقد تم البدء بالعمل يف املرشوع منذ عام  2007يف املراحل األوىل للعمل
يف التخمني للبلديات منذ بلورة الفكرة حيث تم تقسيم املخطط الهيكيل
إىل أحواض جديدة بلغت  14حوض تخمني عىل أساس أسماء األحواض
الطبيعية واملناطق داخل البلدة حسب ما هو متعارف عليها ،وتم إعطائها
أرقام جديدة وتم اعتماد حدود املخطط الهيكيل كحد ألحواض التخمني.
تم طباعة كل حوض عىل حدا وتم تجهيز استمارات لتسجيل املعلومات
عن كل قطعة داخل الحوض وما عليها من أبنية وتحتوي عىل اسم املالك
والرقم الجديد للقطعة واملساحة والحصة وعدد الطوابق للبناء عىل القطعة
واملساحة الطابقية وأي معلومات أخرى.

تم العمل امليداني بعمل إعالن يف البلدة لكل من خريجي الهندسة املدنية
واملعمارية وهندسة املساحة للراغبني يف العمل امليداني ملرشوع التخمني،
وبعد اختيار فريق العمل ،تم تقسيم أحواض التخمني عىل الفريق وتم عمل
عقود عمل مؤقتة حيث كانت مهمة كل فرد من فريق العمل الحصول عىل
املعلومات امليدانية لكل قطعة مع تدقيق مساحة القطع حسب التصوير
الجوي واملعرفة امليدانية ألسماء املالكني وتفاصيل الطرق الخاصة والعامة
وتحري الدقة قدر اإلمكان مع تقديم أي مساعدة لهم من قبل البلدية لتسهيل
املهمة امليدانية من إعالنات داخل البلدة واملساجد وأي معلومات تخص
املالكني من سجالت املالية وأرشيف الرخص الصادرة بعد التدقيق امليداني
لحدود القطع عىل التصوير الجوي ميدانيا تم ترسيمها عىل التصوير الجوي
عىل األوتوكاد مع اقتطاع مساحات الشوارع القائمة واملقرتحة والخاصة من
هذه القطع واحتساب املساحات.
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تم تجميع األعمال امليدانية لألحواض يف البلدية وتم التوقف عن املرشوع يف
ذلك الوقت ألسباب من دائرة املالية وسلطة األرايض.
تم إعادة الطلب من البلديات يف عام  2012بتجهيز مرشوع التخمني حيث
تم االنخراط يف عمل مكتبي لتجهيز أحواض التخمني عىل الكمبيوتر وذلك
حسب املعلومات التي تم إفادتنا بها من قبل سلطة األرايض إلخراج األحواض
بشكل نهائي حسب متطلبات دائرة سلطة األرايض ،وتم طباعة االستمارات
وقوائم امللكية لتكون جاهزة للتعليق واالعرتاضات.
تم تعليق أحواض التخمني وقوائم امللكيات يف قاعة بلدية الشيوخ وتم
وضع إعالن يف الجريدة الرسمية وإعالنات يف البلدة ويف املساجد بأنه تم
تعليق املرشوع لالعرتاضات ملدة شهر من تاريخه ،وتم إعداد نموذج خاص
لالعرتاض.
تم استقبال املراجعني ملدة شهر كامل ومساعدتهم من قبل دائرة الهندسة
يف صياغة االعرتاضات وتم تدقيق االعرتاضات وأرشفتها يف ملفات خاصة
وتقسيمها إىل اعرتاضات فنية واعرتاضات ملكية.كما وتم إرسال نسخة من
املرشوع إىل األردن وتعليقها ملدة أسبوع يف جمعية تضامن الشيوخ يف األردن
وتم انتداب مساح ومحامي البلدية لهذه املهمة وتم استقبال اعرتاضات
املواطنني املقيمني يف األردن.
تم فرز االعرتاضات إىل اعرتاضات فنية واعرتاضات ملكية وتم معالجة
االعرتاضات الفنية من قبل دائرة الهندسة واملتعلقة باملساحات والحدود
وتعديل االسم الرباعي حسب الهوية.
تم عرض اعرتاضات امللكية عىل املستشار القانونية للبلدية الذي قام برشح
راية القانوني وما هو مطلوب من املعرتض إلحضاره من إثباتات امللكية

ويتم تبيلغ املعرتضني بما هو مطلوب منهم إحضاره لدعم االعرتاض وبكتب
رسمية.
تم تشكيل لجنة من قبل املجلس البلدية ومكونة من رئيس البلدية وعضو
مجلس بلدي وعضو خربة من أهايل البلدة ومن كل من مراقب األبنية ومساح
البلدية .وتم عقد جلسات مكثفة من قبل لجنة التخمني بالخصوص وذلك
ملعالجة اعرتاضات امللكية وتم وضع الرشوح املناسبة عىل هذه االعرتاضات
وذلك بعد التحري والتدقيق واالستعانة بخربات أعضاء اللجنة ومعرفتهم
الشخصية بعالقات املواطنني مع بعضهم البعض وتقسيمات األرايض
وامللكيات.
تم فرز ( )14قضية عالقة هي عبارة عن اعرتاضات بالجملة بني املواطنني
ومتعلقة بحقوق ارثيه يف كثري من القطع ولوجود حصص مشاعية ارثيه
للمعرتضني وتم عمل عرض هذه القضايا عىل املجلس البلدي الذي اقر
بإرجاعها إىل املالك األصيل حسب سجالت املالية القديمة.
لدى بلدية الشيوخ خصوصية حيث إنها تمتلك أكثر من مائة دونم كمشاع
عام للبلدية حيث تم تسوية أوضاع األشخاص الواقعة أمالكهم ضمن حدود
مشاعات البلدية ضمن دراسة صحيحة وقانونية.
تم تعديل الكشوفات عىل القطع املعرتض عليها وذلك حسب قرارات لجنة
التخمني وتم إعداد أحواض التخمني النهائية وقوائم امللكيات وتم طباعتها
بنسختني لكل من دائرة سلطة األرايض ودائرة املالية.
تم تزويد البلدية بدفاتر سجالت املالية من قبل دائرة األرايض وتم تفريغ
قوائم امللكية يف هذه الدفاتر.
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دروس مستفادة:
عىل البلدية أن تقوم بعقد ورشة عمل للمواطنني لتوضيح أهمية مرشوع
التخمني للمواطنني وإبعاد املفهوم الخاطئ لهم بان الهدف من املرشوع هو
دفع الرضيبة ،الن هذه الرضيبة ستعود يف النهاية اىل صندوق البلدية.
عىل املجلس البلدي إعطاء املرشوع األهمية وتخصيص الكثري من الوقت
والجهد والتدخل لحل النزاعات وذلك إلخراج املرشوع إىل حيز التنفيذ.

قامت دائرة رضيبة األمالك بإرسال مخمن مايل لتقدير قيمة التخمني
املفروضة عىل امللكيات من قطع أرايض وأبنية واحتساب قيمة رضيبة األمالك
الذي قام بالكشف برفقة أعضاء اللجنة عىل جميع قطع األرايض والقسائم
ملرشوع التخمني.
قامت وزارة املالية بعد إدخال قيمة رضيبة األمالك عىل الربنامج الخاص
بالتخمني املايل بتزويد البلدية بإشعارات تتضمن قيمة رضيبة األمالك التي
يجب عىل املواطن دفعها وتم وضع إعالن لالعرتاض عىل قيمة رضيبة األمالك
وتم معالجته من قبل املخمن املايل بجلسات علنية تمت يف بلدية الشيوخ.
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نظام االبنية والتنظيم للهيئات املحلية
رقم ( )5لعام 2011م

مقدمة
خالل الفرتة ( )2000-1994التي وواكبت عملية االنسحاب وبناء املؤسسات،
تم إصدار الترشيعات والقوانني التي تعتمد باألساس عىل القوانني املعمول
بها ،أو التي عمل بها قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان من بني األجهزة التي أنشأت أو فوضت صالحية إدارتها للسلطة
الفلسطينية أجهزة التنظيم والبناء والتي اعتمدت يف تكوينها وعملها عىل
قوانني التنظيم التي سبقت االحتالل اإلرسائييل عام  ،1967إضافة إىل بعض
التعديالت التي أدخلت من قبل سلطات االحتالل.
فقد قامت وزارة الحكم املحيل بإعداد وتصديق عدد من األنظمة ذات العالقة
بأعمال التخطيط والتنظيم وهي:
 .1نظام األبنية للهيئات املحلية لعام  1996للمناطق الواقعة داخل الحدود
التنظيمية املصدقة يف املدن والقرى.
 .2نظام أحكام األبنية والتنظيم لألرايض الواقعة خارج حدود التنظيم لعام

 ،1996باإلضافة إىل إقرار نظامي مجالس
نظام االبنية والتنظيم للهيئات املحلية رقم ( )5لعام 2011
وتم تطبيق ( نظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لسنة  )1996لغاية عام
 2011إىل أن تم مصادقة نظام االبنية والتنظيم للهيئات املحلية رقم ()5
لعام  2011املعدل عن النظام السابق واملستند إىل:
 القانون االسايس املعدل لعام  2003وال سيما املادة ( )70منه. قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم ( )79لسنة 1966م. قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936م.تعريفات القانون والنظام:
القانون :هي مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك االفراد يف املجتمع
تنظيما ملزماً ،ومن يخالفها يعاقب ،وذلك كفالة الحرتامها.
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مجموعة من القواعد القانونية النافذة
مجموعة القواعد املنظمة ألمر معني وضعت عن طريق السلطة الترشيعية
النظام  :النظام هو مجموعة من التعليمات يفرضها القانون
النظام يفرضه القانون والقانون روح النظام

•غياب تطبيق القانون خاصة تعاون األجهزة األمنية لردع املخالفات
•عدم العدالة يف التطبيق عىل الجميع دون محاباة
•الجانب السيايس وقلة املساحات االفقية سببا للمخالفات وبالتايل إعاقة
تطبيق النظام

أهمية نظام االبنية والتنظيم:
تحديد الحد االدنى الذي يمكن قبوله لسالمة االجسام االنشائية ،وابعادها
وارتفاعاتها وعالقاتها.
ايجاد مجموعة من القواعد املنظمة لعمليات االنشاء والتشييد يف املدينة.
املحافظة عىل املنظر العام للمدينة وتوحيدها.
تطبيق مبادئ الحكم الرشيد من شفافية وعدالة ومساواة.
املحافظة عىل الحقوق العامة .
املحافظة عىل السالمة العامة.

التسهيالت والفوىض السابقة سببا إلعاقة تطبيق النظام
•عدم استطاعة كل الهيئات التطبيق بسبب خصوصية كل بلدية
•اقرتاحات من اجل تحقيق اعىل نسبة تطبيق للنظام والتغلب عىل
املعيقات
•اعداد ورش عىل مستوى اإلدارات العليا يف الهيئات املحلية لتدارس
النظام واقناعهم بأهمية تطبيقه
•تفعيل القانون من اجل ردع املخالفات
•التعامل باملثل مع جميع املواطنني
•التواصل مع نقابة املهندسني لتفعيل دورها يف هذا املجال
•اقرتاحات من اجل تحقيق اعىل نسبة تطبيق للنظام والتغلب عىل
املعيقات
•محاسبة جميع املتسببني يف عدم التطبيق
•وجوب التزام جميع الهيئات يف النظام ليكون التعامل موحد امام
املواطنني
•التعاطي مع ما فيه مصلحة البلديات من مواد النظام
•اقرتاح دراسة علمية عن املناطق امللتزمة واالقل التزاما وانعكاس ذلك
عىل الهيئة املحلية

معيقات تطبيق النظام يف حدود الهيئات املحلية
•التعديالت املستمرة للنظام دون مشاركة الجهات ذات العالقة
•تضارب املصالح بني الجهات امللزمة بتطبيق النظام
•أحيانا عدم قناعة اإلدارة العليا يف الهيئات املحلية بتطبيق جميع بنود
النظام
•وجود حاالت خاصة تستوجب احكام وتسهيالت خاصة
•وجود تضارب أحيانا وازدواجية أحيانا ولبس أحيانا أخرى يف تفسري
بعض مواد النظام
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االليات الخاصة املعمول بها لردع املخالفات وتطبيق النظام
إضافة اىل ما هو منصوص عليه يف األنظمة والقوانني قمنا باالجتهاد يف األمور
التالية:
•توقيع برتوكول بعنوان السالمة العامة يف املواقع االنشائية مع نقابة
املهندسني سعيا لتطبيق افضل للنظام مع جميع األطراف ذات العالقة
وهي (نقابة املهندسني ،وزارة العمل ،نقابة العمال ،البلديات الرشيكة
يف وحدة التعاون ،الدفاع املدني الفلسطيني)
•توقيع بروتوكول مع نقابة املهندسني من خالل وحدة التعاون لتحقيق
االرشاف االلزامي وأذونات الصب.
•إلزام املواطنني بإحضار اذن صب قبل صب أي من األجزاء االنشائية
املرخصة

•االليات الخاصة ببلدية بيتونيا لردع املخالفات وتطبيق النظام
•العمل مؤخرا عىل وجوب دفع تامني حسن تنفيذ الي بناء مقرتح سيتم
إنشاؤه
•فرض تأمينات اضافية مثل تأمينات الحفر.
•تفعيل قسم الرقابة يف البلدية .
•التنسيق الدائم مع الرشطة.
•اعادة دراسة جميع مواد النظام بإسهاب واقرتاح تعديالت لبعض
البنود بنا ًء عىل التجربة العملية من خالل وحدة التعاون املشرتك.
أسباب أخرى ندونها بناء عىل اراء واقرتاحات من املتخصصني هنا يف الورشة
للعرضني السابقني (املعيقات وآليات التغلب عليها)
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الصحة العامة والبيئة
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محطة التنقية الغربية – نابلس
حالة دراسية
م .محمد زهران حـسـونة
محطة التنقية الغربية – بلدية نابلس
مدير فني نابلس – رشكة توزيع كهرباء الشمال

املؤرشات والحقائق

• انخفاض مستوى الوعي لدى الجهات ذات العالقة باإلمكانات املتاحة
ونظم الطاقة املتجددة التي يمكن استخدامها بصورة فنية واقتصادية
• صعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة املتجددة وعدم
مالئمته حاليا
• كثرة تغري الوزراء ،وجود خلل ىف االجراءات االداريه والفنيه للنهوض
بقطاع الطاقه ،بسبب الروتني الحكومى
• عدم اعتبار موضوع الطاقه امنا وطنيا بشكل جدي
• تشتت القرارالحكومى بني مؤسسات عديدة تعمل ىف مجال الطاقه
• عدم وجود حوافز لقطاع الطاقه
• عدم وجود خطط كافيه لتوعيه املواطنيني حول اهميه الحفاظ عىل الطاقه،
ضعف التعاون بني القطاع الخاص والعام

احتياجات الطاقة من الجانب االرسائييل ويشكل عبئا ماليا عىل املوازنه
العامه واالقتصاد
هناك زيادة سنويه ىف الطلب عىل الكهرباء بشكل كبري،
يستهلك القطاع املنزىل النسبة االكرب من مجمل الكهرباء ،تليها الصناعه ،ثم
التجارى،
الفاقد الكهربائى ايضا يشكل نسبة كبرية،
عدد العاملني ىف قطاع الكهرباء مرتفع وبالتايل ارتفاع وعبئ االجور
العوائق التي سببت التباطؤ
• عدم وجود سياسات جاذبة لالستثمار بسبب التأخر الحاصل ىف تنظيم
قطاع الطاقة املتجددة
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اجراءات هامة عىل الصعيد العام

حوافز تزيد رسعة تطوير قطاع الطاقة

• تحديد املعوقات الرئيسية املحليه واالقليميه لقطاع الطاقة املتجددة
واقرتاح البدائل والوسائل لها ،والتنسيب بتشكيل مجلس اعىل للطاقه له
قانونه الخاص واستقالليه ىف رسم السياسات ،وكذلك تشكيل هيئه مستقله
للطاقه املتجددة مهمتها تطوير مشاريع الطاقه وايجاد مواقع الكرتونية
متخصصة.
• تحسني الظروف املالئمة لتطوير وتعزيز وجود اسواق لخدمات الطاقة
املتجددة ،وخلق فرص عمل ،باالضافة اىل اعتماد تدابري اخرى لتشجيع قيام
صناعه مستلزمات انتاج الطاقه املتجددة وتحسني انتاج الطاقة الكهربائية
وكفاءة الطاقه ،وتدريس مساقات الطاقه املتجددة ىف املعاهد ،وتدريب
الفنيني عىل تركيب وادامه املشاريع ،وتصدير الخربات للعالم العربى.
• وضع قواعد مشرتكة متفق عليها لتعزيز ثقافه ومكانة الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة بني مختلف الجهات املهتمة (اصدار الشهادات الخرضاء)
(.)Green Certificatesوالتعاون مع نقابه املهندسني ووزارة االشغال
العامه فيما يتعلق بكودات االبنيه الخرضاء ،وان تقوم البلديات بربط رخص
املهن برتكيب ساخانات شمسيه للمنازل واملكاتب واملصانع باالضافة اىل
امور العزل والتهوية.
• تبادل املعرفة والخربات وتعزيز التعاون بني مختلف األطراف املعنية
بقطاع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة محليا واقليميا ،من خالل ايجاد موقع
الكرتوني للمجلس االعىل للطاقه املقرتح او بديله تتوافر فيها املعلومات
وتسهيل الحصول عليها ،كذلك من خالل تنظيم اللقاءات الفنيه وورش
العمل واألنشطة املشرتكة للطاقه املتجددة ،وتفعيل دوائر االرشاد الفنى

• تفاوض سلطة الطاقة مبارشة مع املستثمرين يف هذا املجال والسماح لهم
ببيع فائض الطاقة املنتجة بأسعار متفق عليها
• تسهيل تركيب لوحات كهروضوئيه ىف املرافق السكنيه والصناعيه
والتجاريه وتحديد اسعار الرشاء من كل جهة
• إنشاء صندوق لدعم مشاريع الطاقة املتجددة بدعم دويل ومحيل لتشجيع
منتجى الطاقه املتجدده.
• اعادة هيكله قطاع الطاقة ،وانشاء ادارات عليا جديدة للطاقه مثل مجلس
اعىل للطاقه قادر ورفع كفاءة االستهالك وقدرة عىل قراءة التطورات
املستقبليه.
• ان تخلق الجهات املسؤله عن الطاقه ادارات فنيه قياديه قادرة عىل تخطى
الصعوبات.
• االستمرار بنفس الزخم ىف سياسه ترشيد استهالك الطاقه وكفاءة الطاقه
مع القطاع الخاص وتعميم ثقافه الطاقه املتجددة وترشيدها فعال من خالل
اجراءات متواليه ذات برنامج نهائى
• تمكن املواطن بكل سهوله من االقتناع بأهميه تركيب االلواح الكهروضوئيه
واالجهزه الالزمه لتوليد طاقته الكهربائيه الالزمه ،وربطها الحقا بالشبكه
العامة ،االمر الذى يتطلب توفري البنيه التحتيه لهذة العمليه ،وتطوير
االهتمام به بشكل اكرب.
• السعى لتأمني نظام تمويىل متوازن ملساعدة املواطنني ىف تركيب االجهزة
الكهربائيه الالزمه لتزويد املنازل الخاصه بااللواح الكهروضوئيه ،ويمكن ان
تشارك رشكات التوزيع للكهرباء ىف هذا النظام التمويىل.
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والبيئى ىف املؤسسات املقدمه للطاقه املتجددة وخدماتها ،وايجاد الحوافز
للرشكات واالفراد العاملني ىف قطاع الطاقه املتجددة.
• استخدام الوسائل االعالمية املرئية واملسموعة لنرش الوعي يف املجتمع حول
أهمية استخدام الطاقة.
• تخفيض الرسوم الجمركية لتجهيزات الطاقة الشمسية املستوردة
• االستمرار يف دعم التجهيزات املوفرة للطاقة الكهربائية املنزلية (مصابيح
توفري الطاقة..)...
• دعم ورشات العمل يف مجال الطاقة الشمسية ومشاركة عدد من الباحثني
من الجامعات العربية واألجنبية.
• التأكيد عىل تخطيط عمراني متكامل يأخذ باالعتبار عوامل اإلضاءة
الطبيعية والتوجيه الشميس.
• تطوير ضوابط البناء والترشيعات العمرانية ذات العالقة بمسألة االضاءة
والتهوية الطبيعية.
• دراسة املوقع بما يتوافق مع بيئة صحية وزراعة األشجار يف األماكن
املناسبة.
• إحداث بنك معلومات يجمع كل استخدامات الطاقة البديلة الحكومية
والخاصة.
• تشجيع استخدام تجهيزات الطاقة الشمسية يف املنشآت الخدمية التابعة
للدولة واملنشأت الدينية والتعليمية والصحية.
• تشجيع استخدام تجهيزات الطاقة الشمسية يف املناطق الصناعية وضخ
املياه الجوفية.

• إنشاء مختربات لفحص وإختيار مواد العزل الحراري وتجهيزات الطاقة
الشمسية.
• تطبيق نظام الجودة عىل املواد والتجهيزات املستوردة واملصنعة محليا
لتجهيزات الطاقة الشمسية.
• العمل عىل تدريب الفنيني يف مجال تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية.
• تفعيل التنسيق االكثر بني املهندسني املشاركني يف املشاريع العملية املنفذة
يف القطاع الخاص والعام.
• تشجيع التعاون االقليمي يف الطاقات املتجددة.
• وضع الرشوط الفنية املناسبة لتفريغ األسطح لرتكيب تجهيزات الطاقة
الشمسية.
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نظام التوزيع املستخدم يف املحطة

محطة التنقية الغربية

• تبعد املحطة عن مدينة نابلس بما يقارب  10كم اىل الغرب من املدينة
بالقرب من تقاطع بيت ليد عىل مساحة بلغت  110دونم بقيمة تقديرية
زادت عن  35مليون يورو .

مصممي الشبكة الكهربائية ملحطات معالجة مياه الرصف يجب ان
يأخذوا بعني االعتبار املقدرة ،قابلية التشغيل وامكانية الصيانة
يتم إرسال بيانات القياس إىل ثالثة أنظمة تحكم رئيسية
األجهزة الكهربائية الذكية قياس ،لوحات التوزيع ،أجهزة االستشعار،
وغريها من األجهزة ،تخدم مجمعَات البيانات األولية .يتم إرسال البيانات
إىل  ،PMCSو ،EMISونظام التحكم يف الطاقة .األجهزة الكهربائية الذكية
وشبكة االتصاالت للمحطات تحدد كيفية تنسيق ودقة ،وموثوقية البيانات.

مكونات املرشوع
• تركيب خط الرصف الصحي مع  10كم طول من شارع تونس يف نابلس
إىل مكان محطة املعالجة.
• بناء خزان مياه األمطار مع قدرة  4000مرت مكعب.
• إنشاء محطة معالجة من شأنها أن تخدم  150،000شخص حتى عام
 .2020وتخدم هذه املحطة الجزء الغربي من نابلس وكذلك قرى دير
رشف ،بيت ايبا ،بيت وزن ،قوصني ،وزواتا.

تقسم محطات معالجة مياه الرصف الصحي اىل أربعة أحجام ألغراض
التوصية للشبكات الكهربائية املناسبة .ويمكن التعبري عن حجم املحطة من
حيث حجم املياه املعالجة يوميا ( )M3أو عدد السكان.
 :T1معالجة مياه الرصف الصحي الصغرية املستقلة
 :T2محطات معالجة املياه العادمة الصغرية
 :T3محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي متوسطة الحجم
 :T4محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي كبري إىل كبري جدا

األهداف
 - 1حماية املياه الجوفية والسطحية من التلوث املحتملة يف غرب حوض
املياه الجوفية.
 - 2استخدام املياه العادمة املعالجة ألغراض الري وبالتايل زيادة توافر املياه
الصالحة للرشب.
 - 3منع املزارعني من استخدام مياه الرصف الصحي الخام يف الزراعة
للحفاظ عىل الصحة العامة.
 - 4القضاء عىل انبعاثات الروائح الكريهة واألمراض الناتجة عن مياه الرصف
الصحي التي تتدفق عىل طول وادي زومر وتصب يف النهاية يف البحر.

محطة التنقية – طرق املعالجة  -االستهالك
 Aاستهالك الطاقة السنوي الجراءات معالجة املياه العادمة
4060379
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Kwh/a

مخطط جوي يوضح مسار الخط الناقل واملحطة
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معالجة املياه العادمةWaste Water Treatment
وهي اوىل مراحل املعالجة حيث تمر املياه بمصايف خشنة –  30ملم ثم
ناعمة 6ملم اللتقاط العوالق الكبرية التي تسبب ارضار للمعدات واالنابي
اضافة اىل املعالجة الحيوية الالحقة.
بعدها تمر املياه بوحدة قياس التدفق التي تشكل عصب رئييس ملعدل التدفق
الداخل ملحطة املعالجة واحتساب كمية الحمأة املنشطة الراجعة لتنكات
التهوية.
يليها مرحلة ثانية لنزع الرمال والدهون ضمن وحدة خاصة وتصميم وزمن
بقاء معني يضمن التقاط العوالق الغري عضوية التي لم تلتقط يف املصايف
بحيث يتم خلق ظروف عشوائية غري متزنة تساعد ايضا عىل فصل الدهون
وارسالها لوحدة العالج الالهوائي « الدايجسرت“.
يليهها وحدة معالجة اولية قبل املعالجة الحيوية عبارة عن حوض ترسيب
يعمل عىل فصل العوالق العضوية «  « sludgeبرتسيبها وارسالها اىل الهاضم
مرورا بوحدة تكثيف اولية.

 Bاستهالك الطاقة السنوي الجراءات معالجة الحمأة Kwh/a Sludge
275459
 Cيبلغ املجموع الكيل الستهالك الطاقة السنوي لكل االجراءات
Kwh/a 4,335,838
يتوقع استهالك الطاقة  360000كيلووات ساعة شهريا
تكاليف تصل  200.000شيكل شهريا ،حيث يقدر ان يستهلك املرشوع
شهريا A 1600

اجراءات العالج يف محطة التنقية الغربية
معالجة املياه العادمةWaste Water Treatment
يتخللها حفرة استقبال للنضح ومصايف وتنكات تهوية وترسيب ووحدة
نزع الرمال والدهون واخذ العينات وغرف توزيع واحواض ترسيب اضافة
اىل صمامات املياه املعالجة التي ستستخدم الغراض التنظيف والحريق

معالجة الحمأة Sludge Treatment
تقوم احواض التهوية برتبية وتكاثر البكترييا للقيام باملعالجة باكسدة
وهضم املواد العضوية “ ”BODمما يجعل املياه ذات محتوى عضوي قليل
مما اليشكل رضرا عىل البيئة املحيطة .

معالجة الحمأة Sludge Treatmen
وهي ايضا تحوي معدات ومضخات متخصصة ملعالجة عرص الحمأة
وتحضريالبوليمر وخالطات وصمامات مياه سواء لخفض الرغوة او الغسيل
اضافة اىل شفاطات وحارق ووحدات عرص وتخزين

نظرية الحمأة املنشطة تقليديا.
يتم استخدام مزودات هواء سطحية  surface aeratorsلتقوم بتزويد
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حيث ينتج عنها الغاز الحيوي الذي يشكل مصدرا رئيسيا ً للطاقة .
حرارية لتسخني الحمأة داخل الهاضم .
كهربائية لتغطية بعض احمال املحطة .
بعد الهاضم يتم ارسال الحماة اىل احواض تجفيف صيفا او وحدة عرص
ميكانيكي شتاء ممما يسهل عملية التخلص من الرواسب وخفض الكلفة

االكسجني اىل املياه العادمة املحتاجة حيويا اىل البكترييا للقيام بعملية
االكسدة والهضم .
ترسل املياه بعدها اىل احواض الرتسيب النهائية حيث يتم فصل الحمأة
املنشطة وارسال جزء منها اىل تنكات التهوية للحفاظ عىل نسبة معينة من
العوالق الحيوية للقيام باملعالجة املطلوبة .
يتم التخلص من الجزء اآلخر وارساله اىل وحدات تكثيف ميكانيكي ثم اىل
الهاضم .
تبقى يف الهاضم بمدة حتباس حراي  20يوم عند درجة حرارة  35مؤية
بظروف الهوائية تسمح بمعالجة الحمأة وجعلها غري ضارة.

طرق التوليد املطلوب اخذها بعني االعتبار يف املراحل القادمة
الطاقة املولدة من الغاز الحيوي الناتج من الهاضم الالهوائي CH4سيتم
توليدها من خالل وحدة ”CHP “Combined Heat & Power plant
وذلك بحرقه بحيث تشكل الطاقة الناتجة وحسب التجارب واملالحظات
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الطاقة املولد من وحدة الـ CHP
بناء عىل الدراسات النظرية والعلمية بحيث ان معدل كل كوب Sludge
معالج الهوائيا يعطي  28كوب غاز يف الوضع املثايل.
تم عمل دراسة حسابات التصميم الخاصة بمحطة املعالجة حيث تخللها
احتسابات كميات املخلفات الصلبة الناتجة مرورا باملعالجة امليكانيكية
وانتهاء باملعالجة الحيوية .اضافة اىل احتساب كميات املواد الكيميائية
الالزمة للتشغيل ومعالجة املخلفات الصلبة « بوليمر  +كالسيوم اوكسايد _
معالجة الحمأة النهائية_ .” ..... +
وفيما يخص الطاقة املتولدة من استغالل الغاز الحيوي عرب وحدة الـ CHP
فانه يف املرحلة االوىل سينتج يوميا  2953مرت مكعب من الغاز بما يعني
 18901كيلو واط ساعة باليوم.

العاملية ملثل هكذا محطات ما يقارب % 50من الطاقة االجمالية املستهلكة.
الطاقة الشمسية بحيث سيتم تخصيص أكثر من  10دونم لبناء الخاليا
الشمسية إلنتاج الطاقة بحيث تساعد يف التشغيل يف اوقات الذروة يف الشتاء
واالستفادة من الفائض يف الصيف.

الرؤيـــا
الطاقة الغازية
االستفادة من الطاقة الناتجة من الغاز املتولد من الهاضم الالهوائي عرب
وحدة الـ  CHPبحيث تعطي ما قيمته  6.4كيلو واط ساعة لكل مرت مكعب
من الغاز وذلك للـ  municipal sludgeوبحيث سيتم توليد طاقة تغطي
 % 60من حجم االستهالك تصل اىل  0.7ميجا واط.
حيث تم تجهيز املرحلة االوىل ضمن االعمال االنشائية للمحطة وسيتم
االستكمال يف املراحل القادمة.

املحطة والفائدة يف تعزيز تطور الطاقة املتجددة
ستساهم يف نقل الخربات بشكل غري مبارش خاصة يف مجال التوليد
ستوفر اول محطة توليد باستخدام نظام الطاقة املتولدة من استغالل الغاز
الحيوي عرب وحدة الـ CHP
ستساهم يف استهالك املحطة وبالتايل ستخفض من العبئ العام عىل الشبكة
ان لم تدعمها وخاصة يف فصل الصيف
دور كبري يف تحقق احد اهم اهداف استخدام الطاقة املتجددة يف مجال
الطاقة النظيفة.
ان وجود نظامي توليد يساهم بشكل كبري يف تشغيل املحطة بموثوقية

الطاقة الشمسية
االستفادة من الطاقة الشمسية بحيث :
•  80كيلو واط تغذي مبنى االدارة وبعض املباني املجاورة بحيث تتكون من
بطاريات تخزين ونظام ربط عىل الشبكة واملنوي التقدم لها ضمن منحة
 MEDSOLARاالوروبية
• « »1ميجا واط مرتبطة عىل الشبكة مبارشة من خالل خاليا شمسية عىل
مساحة  10دنم  .حيث تم تكليف رشكة محلية بعمل دراسة جدوى للربط
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تجربة رشكة كهرباء طوباس
يف قطاع الطاقة الشمسية
نبذة عن الرشكة

• تأسست رشكة كهرباء منطقة طوباس املساهمة العامة عام  2006اال انها
بارشت عملها الفعيل منذ عام 2002
• حيث قامت بتزويد كهرباء الضغط املتوسط للمساهمني االعضاء والذي بلغ
عدده�م  23مجلس بلدي وقروي ان�ذاك حيث اصبحت االن حوايل  40هيئة
محلية يف محافظة طوباس وجنني.
• ويف عام  2011بارشت الرشكة بضم اقسام الكهرباء يف البلديات والهيئات
املحلية وجاري العمل عىل ضم هيئات محلية اخرى.
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مشاريع رشكة كهرباء منطقة طوباس

مرشوع الشبكات الذكية
• حرص�ا منا لتس�هيل طرق الجباي�ة وخدمة مشتركينا بالطريقة األرسع
واألحدث تم إدخال أحدث العدادات
•  )AMI (Automatic Meter Infrastructureللق�راءة والتحك�م عن
بعد لكبار املشرتكني لدينا.

مركز تدربب وصيانة املحوالت الكهربائية :
ت�م افتتاح املركز يف عام  2010وذلك إلعادة تأهيل وصيانة املحوالت ويتميز
انه لدينا مركز لتدريب طالب الجامعات حيث انه تم تجهيزه بأحداث املعدات
ليك�ون ه�ذا املركز ه�و األول والوحيد لصيانة املحوالت يف فلس�طني وتعمل
الرشكة عىل تطوير هذا املركز ليصبح مصنعا للمحوالت يف القريب العاجل.
انظمة املعلومات الجغرافية ( :)GIS & NIS
ت�م تطوير ه�ذا الربنامج لتحديد موقع وتحليل ش�بكات الضغط املتوس�ط
واملنخف�ض ابتدا ًء من نقاط الربط وانتهاءا ً باملشتركني ،إضافة إىل إمكانية
إضافة ش�بكات جديدة وحس�اب كمياتها بس�هولة وإمكاني�ة تحديد كافة
وسيتم
املعلومات عن املشتركني من االسم ورقم اشتراك ونوع العداد..الخ،
تطوير الربنامج الحقا لتحديد موقع املشترك املبلغ عن األعطال آليا لتزويده
بالدعم الفني .
مرشوع املراقبة والتحكم عن بعد ( ) SCADA
والتحكم
تم تش�غيل ه�ذا النظام عام  2007وت�م تصميمه ملراقبة الش�بكة
بإطف�اء وأعادة تش�غيل التي�ار الكهربائي عن بعد خالل ثواني باس�تخدام
نظ�ام إلـ  GSMوق�د اثبت كفاءته بتقلي�ل مدة انقطاع التي�ار الكهربائي
بشكل ملحوظAMI (Automatic Meter .

)Infrastructure
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مشاريع الطاقة الشمسية

حافز بيئي
مشاريع الطاقة الشمسية ستوفر  819طن ثاني اكسيد الكربون
أي ما يعادل 2730شجرة
وتضيئ ما يعادل 6.3مليون ملبة

الحافز لالهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية
حافز وطني:
كل كيلو واط ينتج عن طريق الطاقة الشمس�ية نس�تغني فيه عن كيلو اخر
مولد من الجانب االرسائييل

مكونات املحطات الشمسية

• خاليا الشمسية ()photovoltaic panel
• العاكس ()Inverter
• بطارية ()Battery
• وحدة تحكم لشحن البطاريات ()Battery Charge Controller
• ملحقات ()Accessories

حافز اقتصادي:
نوفر من استخدام الطاقة الشمسية ما يعادل  2,200,000كيلو واط سنويا
أي ما يعادل  1,000,000مليون ش�يكل س�نويا اضافة اىل الفوائد الناجمة
من تقليل قيمة الفاقد الفني يف الشبكة

تكلفة املرشوع

مرشوع
طاقة
شمسية
بتعرفة
1.07
2$

مرشوع
طاقة
شمسية
بتعرفة
0.80
2$

مرشوع
طاقة
شمسية
بتعرفة
0.60
2$

مرشوع
سكني
150مرت
مربع
استثماري
$ 280

تكلفة املرشوع كامل

10000$

10000$

10000$

42000$

العائد السنوي

2500$

1900$

1400$

3600$

اسرتجاع راس املال

year 4

5y.3m

7y.2m

11y.8m

أنواع الطاقة الشمسية حسب طريقة التخزين

• محطات الطاقة الشمسية مشبوكة عىل الشبكة () On Grid System
• محطات الطاقة الشمسية مفصولة عن الشبكة () Off Grid System
• محطات الطاقة الشمسية الهجينة () Hybrid System

118

PV panel

Utility Grid

Inverter

Charge
Controller

Inverter
Battery sys

PV modules


) Hybrid System(  األنظمة الهجينة.3



)On grid sys Tariff types( أنواع التعرفة
)Generation tariff( • تعرفة اإلنتاج
)Export tariff( • تعرفة التصدير
)Energy savings( • توفري الطاقة

)On grid sys(  مشبوك عىل الشبكة.1

PV panel

Charge
Controller

قطاع الطاقة املتجددة

Inverter

• محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية بقدرات عالية
• محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية لخدمة القطاع الزراعي
• محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية إلنارة القرى النائية
• محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية لالستخدام املنزيل
• مركز تدريب للطاقة الشمسية

Battery sys



) Off Grid System(  مفصول عن الشبكة.2
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محطات توليد باستخدام الطاقة
الشمسية بقدرات عالية

• عدة محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة شمسية بالتعاون مع جامعة
النجاح الوطنية و SEBAيف مناطق ريفية مثل عاطوف ويرزا وابزيق بقدرة
اجمالية حوايل  KWp 28وبقدرة انتاجية س�نوية  KWH 44,000حوايل
 % 0.06من استهالك الرشكة

• املحطة التشيكية للطاقة الشمسية بقدرةKWp 530
• محطات توليد كهرباء باس�تخدام الطاقة الشمس�ية بالتعاون مع القطاع
الخاص
• محطة توليد كهرباء باس�تخدام الطاقة شمس�ية مم�ول من قبل الحكومة
التشيكية بقدرة اجمالية حوايل  KWp530سينتهي تنفيذها عام 2014
• بق�درة انتاجي�ة س�نوية KWH 900,000حوايل  1.3%من اس�تهالك
الرشكة
• محطات توليد باس�تخدام الطاقة الشمس�ية بالتعاون مع القطاع الخاص
حيث تم ابرام اتفاقية رشاء ملحطة شمسية بقدرة  3ميجا اىل  5ميجا وسيتم
االنتهاء من تنفيذها يف نهاية 2015

محطات توليد باستخدام
الطاقة الشمسية لالستخدام املنزيل

• (ضمن املبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية)
• بل�غ عدد مشتركي الطاقة الشمس�ية حوايل 115مشترك ()KWp 575
حتى االن بقدرة انتاجية سنوية  KWH 1,150,000حوايل  1.35%من
استهالك الرشكة .حيث كانت مقسمة عىل رشائح:
• الرشيحة االوىل  :عىل سعر تفضييل  1.07شيكل أي ما يعادل 0.31دوالر
• الرشيح�ة الثاني�ة  :عىل س�عر تفضييل  0.8ش�يكل أي ما يع�ادل 0.22
دوالر

محطات توليد باستخدام الطاقة الشمسية
لخدمة القطاع الزراعي

• محط�ات تولي�د كهرباء باس�تخدام الطاقة شمس�ية ممول م�ن الحكومة
التشيكية لخدمة القطاع الزراعي بقدرة اجمالية حوايلKWp 135سينتهي
تنفيذه�ا ع�ام  2014وبق�درة انتاجي�ة س�نوية KWH 200,000ح�وايل
 0.30%من استهالك الرشكة.

الرشيحة

الرشيحة االوىل
الرشيحة الثانية
املجموع

محطات توليد باستخدام الطاقة
الشمسية إلنارة القرى النائية
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التعرفة
$
NIS
1.07
0.8

0.31
0.22

عدد تم ربطها قيد
التنفيذ
املشرتكني
48
67
115

46
6
110

2
3
5

مركز تدريب للطاقة الشمسية

• املوافقة االولية
• الحصول عىل الرتاخيص (موافقة من البلدية او الحكم املحيل )
• وهنا تقدم الرشكة نموذج املوافقة االولية عىل املواصفات الفنية وقائمة من
املقاولني املؤهلني وقائمة البنوك

س�يتم انش�اء مركز صيانة وتدريب لطالب الجامعات ،حيث سيتم تجهيزه
بأحداث املعدات ليكون هذا املركز هو الثاني يف فلسطني.
يف بداية عام 2014
• االجمايل املشاريع = KWp 1300
• معدل االنتاج السنوي KWH 2,200,000
• حوايل  % 3.04من استهالك الرشكة
• يف نهاية عام : 2015
• س�يصبح االعتم�اد على الطاقة الشمس�ية بمق�دار  23%من اس�تهالك
الرشكة

املرحلة الثالثة:
• تنقسم هذه املرحلة عىل قسمني :
• تعبئة النموذج املوافقة عىل املواصفات الفنية
• املوافقة عىل التصاميم
املرحلة الرابعة
• تنقسم هذه املرحلة عىل ثالثة اقسام:
• توقيع العقود (عقد الرشكة (ملدة  20عام)  -عقد الرشكة املنفذة)
• تنفيذ املرشوع
• الربط عىل الشبكة

آلية تقديم الطلب
املرحلة األوىل
• اس�تقبال الطل�ب (رخص�ة البناء ومخط�ط البيت والهوية واخ�ر فاتورة
كهرباء)
• الكشف امليداني( التأكد من توافر املساحة املطلوبة ،وصول اشعة الشمس
للمنطقة املقرتحة ،ترشيد استهالك الطاقة )

الية التمويل

حرصا منا لتقديم الخدمة االس�هل واالرسع قامت الرشكة بالبحث عن طرق
لتمويل انشاء املحطات وكانت الطرق كالتايل:
• عن طريق البنوك :حيث وقعت الرشكة اتفاقية مع بنك فلس�طني لتس�هيل
الية التمويل

املرحلة الثانية
• تنقسم هذه املرحلة عىل قسمني :
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أول قصة نجاح يف القطاع املنزيل
• افتت�اح اول بيت يف الضفة الغربية تحت رعاية معايل الدكتور عمر كتانة
يف شهر اذار  2013يف طوباس –الصافح الشمايل
معدل االنتاج اليومي  27.8كيلو واط ساعة

• عن طريق الرشكات املنفذة للمحطات  :حيث قامت بعض الرشكات بتقديم
عروض ميرسة للدفع من خالل الرشكة.
أسباب نجاح الرشكة يف قطاع الطاقة املتجددة
• االعتمادية الشبه كاملة عىل الجانب االرسائييل ((الحاجة ام االخرتاع))
• س�ن عدد من القوانني والترشيعات عىل مس�توى والوطن واخرى يف نطاق
الرشكة
• وضوح رؤيتنا  :حيث بدأت الرشكة منذ عام  2009بالبحث عن مش�اريع
يف قطاع الطاقة املتجددة وقد حصلنا عليها يف عام .2010
• تنمي�ة املصادر البرشي�ة حيث قمنا بتدري�ب وتأهيل املهندسين والفنني
وتهيئتهم قبل البدء باملشاريع وذلك منذ عام 2010
• تع�دد مص�ادر التمويل والتعاون املشترك بين الرشكة ووكال�ة التنمية
التشيكية وجامعة النجاح الوطنية ووكالة التنمية االسبانية . SEBA
• التصميم والعزم عند االدارة انخراطها مع ملواطنني .
• موثوقي�ة الرشكة ل�دى املواطنني ومرونة التعام�ل والتقليل من التعقيدات
االدارية .

القدرة االجمالية املنتجة خالل سنة هي KWH 9823
• طريقة االحتساب :
• مس�تحقات السيد فوزي = الكمية املنتجة من خالل الخاليا الشمسية *
سعر التعرفة التفضييل
• معدل الطاقة املنتجة الشهري حوايل  750كيلو واط ساعة
• العائد املايل خالل الشهر =  750ك.و.س * $ 233 = 0.31$
• العائد املايل خالل السنة = 2790$
• خالل  3سنوات وسبعة شهور يسرتجع راس ماله
• العائد املايل خالل  20سنة =  20 * 2790$سنة = دوالر تقريبا
• محطة بقدرة  5كيلو يف منطقة طوباس
• محطة بقدرة  5كيلو يف منطقة الفارعة
• محطة بقدرة  5كيلو يف منطقة الزبابدة
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مشاريع اخرى
يف القطاع املنزيل

طمون

طوباس
مخيم الفارعة
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الزبابدة



مرشوع

الدراسة التشخيصية لشبكات ومصادر
املياه والرصف الصحي يف قلقيلية
توكول التعاون الالمركزي بني املقاطعات الفرنسية واملدن الفلسطينية
مرشوع الدراسة التشخيصية لشبكات
ومصادر املياه والرصف الصحي يف قلقيلية
االستشاري  :املجموعة العاملية للهندسة واالستشارات (معالم)
اللجنة التوجيهية  :بلدية قلقيلية ،سلطة املياه الفلسطينية ،الوكالة الفرنسية
للتطوي�ر ،مجلس عام مقاطع�ة فال دو مارن ،مجلس عام مقاطعة سين
سان دونيه ،جمعية تطهري املياه يف ضواحي باريس (سياب).
املوقع :مدينة قلقيلية  -مس�احة الدراسة  7.25كم ،2والتصوير الجوي لـ
 10كم.2
تاريخ توقيع العقد 15/2/2012 :؟؟
تاريخ انتهاء األعمال30/4/2013 :
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2001
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2004
2004
2004
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2005
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50,000
12,000
14,000
2,500
15,000
9,000
4,700
30,000
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226,000
185,000
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املشاريع التي تم
تنفيذها بالتعاون مع
الرشكاء الفرنسيني
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16
17
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19
4

125

الوضع املائي يف املدينة

وتغطي ما نسبته  %18من اطوال الشوارع ضمن املخطط الهيكيل.،
• بدأت شبكة الرصف الصحي يف املدينة بخطوط غري مضغوطة مصنعة من
الباطون والفخار وبأقطار  »6و »8و.»10

يعود تأس�يس ش�بكة مياه الشرب يف مدين�ة قلقيلية إىل عرشين�ات القرن
املايض.
تعتبر مدين�ة قلقيلي�ة من أغن�ى مدن فلس�طني باملي�اه ،كونه�ا تقع فوق
مجم ِّـعات طبيعية ش�به س�طحية وفوق الحوض املائي الغربي لفلس�طني،
فأه�ل املدينة يمتلكون  40برئا جوفية خاصة ومرخصة بطاقة اجمالية تزيد
عن  20مليون م 3سنويا ،وتعمل فقط بربع طاقتها.
بينما تمتلك البلدية  6آبار اخرى بطاقة اجمالية حوايل  7مليون م 3س�نويا
وتعمل بـ  % 60من طاقتها.
ً
يزي�د الطلب عىل ميــــاه الش�ـرب يف املدينة عن  4مليون م 3س�نويا ،أي
بمعــدل الضــخ  230ل/يوم/فرد ،واس�تهالك صايف  170ل/يوم/فرد
حيث بلغ الفاقد يف العام املايض %26
بلغ طول الشبكات الرئيسية وشبكات التوزيع  138كم ،بأقطار من  »1حتى
 »12من خالل قدرة تخزين  5000م.3

الحاجة اىل املرشوع

(املعيقات التي تواجه ادارة املياه والرصف الصحي)
القلق املتزايد عىل الوضع البيئي
قدم التصوير الجوي (منذ عام )1997
عدم توفر مخططات حس�ب الواقع بدقة كافية للشبكات القائمة ،مما يعيق
التخطيط السليم وإجراء العمليات.
عدم توفر البيانات الدقيقة والكافية حول الشبكات القائمة.
عدم توفر الدراسات الالزمة لتطوير هذا القطاع مستقبالً.
األهداف املرجوة من املرشوع
حماية البيئة من خالل تصميم مخطط شامل إلدارة املياه والرصف الصحي
ضمان خدمة مستدامة وآمنة للمياه والرصف الصحي
الحصول عىل تصوير جوي حديث
بناء قاعدة بيانات علمية محدثة للمصادر والشبكات القائمة ،وربطها بنظام
املعلومات الجغرافية ()GIS
التحليل املوضوعي للبيانات امليدانية واستكشاف مدى مواءمتها لواقع املدينة
بن�اء مخطط ش�امل باحتياج�ات املدينة املس�تقبلية (لـ 15عام�ا) لتكون
األساس يف مشاريع تطوير البنية التحتية
بناء قدرات الطواقم الفنية واإلدارية يف قطاع املياه والرصف الصحي.

وضع الرصف الصحي يف املدينة

• يعود تأس�يس شبكة الرصف الصحي يف مدينة قلقيلية إىل ستينيات القرن
املايض.
• شبكة الرصف الصحي يف مدينة قلقيلية شبكة منفصلة عن شبكة ترصيف
مياه األمطار.
• بلغ طول ش�بكة الصرف الصحي  106كم ،وتغطي ما نس�بته  %95من
املنازل من ضمن املخطط الهيكيل ،وطول ش�بكة رصف مياه االمطار  16كم
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6

صياغة العطاء

تم�ت صياغ�ة البنود املرجعي�ة واملواصفات الفني�ة ورشوط العطاء بعناية،
لتحقق األهداف املطلوبة.
وق�د تم مراجعة عدة مش�اريع مش�ابهة باإلضافة إىل استش�ارة جهات لها
خربات يف نفس املجال.
طرح العطاء
تم اإلعالن عن طرح العطاء يف الصحف الرسمية بتاريخ .1/11/2011
ت�م وضع معايري للتقيي�م االداري والفني وتطبيقها على العروض املقدمة،
وذلك بإرشاف الرشيك الفرنيس وسلطة املياه الفلسطينية.
بن�اء عىل نتائج التقيي�م االداري والفني واملايل ،تم إحال�ة العطاء عىل رشكة
املجموعة العاملية للهندسة واالستشارات (معالم).

مراحل تنفيذ املرشوع

جمع البيانات املتوفرة لدى البلدية.
العمل امليداني لجمع البيانات غري املتوفرة.
القي�ام بالتصوير الج�وي ،والربط بني التصوير الج�وي الحديث والبيانات
التي تم جمعها.
تشخيص وتقييم الوضع القائم.
بناء مخطط شامل ( )Master Planلهذه العنارص مع خطة عمل.
تدري�ب عميل للطواقم الفنية واإلدارية يف قس�م املياه والرصف الصحي أثناء
العمل وبعده باستخدام الربامج واألجهزة.

جانب من مشاركة وتدريب طواقم البلدية عىل جمع املعطيات واستخدام الربنامج
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األهداف املحققة

توفير قاعدة بيانات حديثة للش�بكات القائمة واملصادر ،تعتمد عىل أس�س
علمية وربطها بنظام .GIS
وجود تصوير جوي حديث للمدينة.
توفري مخطط ش�امل ( )Master Planمع خطة استثمار الحتياجات املدينة
املستقبلية.
بناء قدرات الطواقم الفنية واإلدارية يف قطاع املياه والرصف الصحي.

أثر املرشوع

• البن�اء عىل النموذج ( )Modelاملتوفر من املرشوع والقدرة عىل التعامل مع
آخر املستجدات يف هذا القطاع.
• القدرة عىل التخطيط السليم.
• التمكني من إجراء العمليات بكفاءة أفضل.
• وجود بنية تحتية تلبي احتياجات املدينة.
• وجود طواقم فنية وإدارية ذات كفاءة عالية.
• تعزيز أداة اتخاذ القرارات عىل املدى القصري والبعيد.
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بالشراكة مع برنامج تطوير احلكم احمللي واملجتمع املدني الذي تنفذه  GIZبتفويض من الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية االملانية

