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القسم األول

»جائزة البلدية المتميزة«
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مقدمة

تنفيـــذاً للتوجيهـــات امللكيـــة ب�ـــرشورة تعزيـــز اأداء البلديـــات واإبـــراز اأهميـــة دورهـــا يف حتقيـــق التنميـــة املحلية امل�ســـتدامة، وانطالقاً من ر�ســـالة مركـــز امللك عبداهلل الثـــاين للتميز 
بن�ـــرش ثقافـــة التميـــز يف الردن، اأطلـــق املركـــز الدورة الأوىل من جائزة البلدية املتميزة بالتعاون مع وزارة الإدارة املحلية وبدعم من م�ـــرشوع دعم الالمركزية واحلكم املحلي 
USAID CITIES واملمـــول مـــن الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة USAID، حيـــث جاء اإطالق اجلائـــزة بعد تاأكيد جاللة امللـــك عبداهلل الثاين خالل اجلل�ســـة اخلتامية 

ملوؤمتر البلديات الأول عام 2019، على �رشورة حتفيز وتكرمي البلديات التي تقوم بدورها بتميز يف العمل التنموي وامل�ساريع الإبداعية التنموية، وم�سوؤوليتها الكبرية يف 
التنمية والت�ســـغيل واحلفاظ على نظافة وجمالية مدننا الأردنية. 

قام املركز بتطوير معايري جائزة البلدية املتميزة بالتعاون مع عدد من اخلرباء يف املجال البلدي والتميز املوؤ�س�ســـي ومب�ســـاركة وا�ســـعة من موظفي البلديات من خالل ور�ســـات 
الع�سف الذهني، حيث مت ح�رش احتياجات وتوقعات اأ�سحاب العالقة ومن ثم مت العمل على ت�سمينها �سمن معايري التميز بناًء على اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال التميز 
املوؤ�س�ســـي للخـــروج مبنظومـــة خا�ســـة لتميـــز العمـــل البلـــدي الأردين لتمكن البلديات من تلبيـــة متطلبات وتوقعات املواطنـــن للح�سول على خدمات بلدية مب�ســـتوى عايل من 
اجلـــودة وفـــق اأف�ســـل املمار�ســـات. كمـــا قـــام املركز باإعـــداد خطة للتوعية والتدريـــب على املعايري واآلية التقييم من خالل ور�ســـات عمـــل توعويـــة ودورات تدريبية للعاملن يف 

البلديات تت�سمن �ـــرشح وايف للمعايري وطريقة امل�ساركة يف اجلائزة.

تت�سمـــن جائـــزة البلديـــة ثـــالث فئـــات رئي�ســـية هـــي فئة البلدية املتميـــزة وفئة املديـــر التنفيذي املتميز وفئـــة موظف البلديـــة املتميز، كما تعترب امل�ســـاركة يف اجلائـــزة اإلزامية لكافة 
البلديات يف اململكة الأردنية الها�سمية حيث مت ت�سنيف هذه البلديات اإىل ثالث فئات وهي الفئات اأوىل وثانية وثالثة حيث تتناف�س كل بلدية مع البلديات الأخرى �سمن 
نف�س الفئة �سيتم تقييم هذه البلديات بناًء على معايري اجلائزة وبا�ستخدام اأداة وعنا�رش التقييم واملتمثلة بالتقييم املكتبي الأويل لوثيقة ال�سرتاك املقدمة من البلدية يتبعها زيارة 
ميدانية يتم من خاللها تقييم اأداء البلدية على اأر�س الواقع بناًء على معايري اجلائزة ووفق اآلية التقييم. ومن ثم يتم اعتماد النتائج من خالل هيئة التحكيم اخلا�سة باجلائزة ليتم 
تكرمي الفائز عن كل فئة من هذه الفئات ولكل م�ســـتوى من امل�ســـتويات كما �ســـيتم منح البلدية الفائزة تذكاراً ميثل اجلائزة و�ســـهادة �ســـكر وتقدير خالل احلفل الكبري الذي 

يقام حتت الرعاية امللكية ال�سامية لإعالن النتائج، كما تعترب البلدية الفائزة مثاًل وطنياً يحتذى به.

أهداف الجائزة
تهدف جائزة البلدية املتميزة اإىل:

5- تطوير وتر�سيخ مفايهم التخطيط ال�سرتاتيجي واإدارة العمل البلدي.1- خلق التناف�س الإيجابي بن البلديات لتقدمي اأف�سل اخلدمات.

6-  تعزيز مفاهيم اإدارة املوارد بكفاءة وفاعلية ورفع م�ستوى اأداء موظفي البلدية.2-  اإحداث نقلة نوعية يف العمل البلدي وحتقيق اإجنازات حقيقة على اأر�س الواقع.

7- حتقيق النتائج املتميزة للبلدية و�سمان ا�ستدامتها.3-  تعزيز م�ساهمة املجتمع املحلي يف حتديد اأولويات عمل البلدية.

4- تعزيز ثقة املواطن بالبلدية من خالل حتقيقها للنتائج املرجوة.
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نطاق الجائزة

تعترب امل�ســـاركة يف اجلائزة الزامية لكافة البلديات يف اململكة الأردنية الها�ســـمية من الفئات الثالث الأوىل والثانية والثالثة حيث �ســـيتم تقييم وثيقة ال�ســـرتاك املقدمة من هذه 
البلديات من خالل جمموعة من املقيمن اأ�سحاب اخلربة يف تقييم جوائز امللك عبداهلل الثاين للتميز وحتديد البلديات التي �ستنتقل اإىل املرحلة الثانية املتمثلة مبرحلة الزيارات 

امليدانيـــة للتعـــرف علـــى البلديـــة والتاأكد من املعلومات التي وردت يف وثيقة ال�ســـرتاك بالإ�سافة اإىل جمـــع اأي معلومات اإ�سافية مل ترد يف الوثيقة.

نموذج التميز لجائزة البلدية المتميزة

التخطيط الحضريالنتائج

والبنية التحتية
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القسم الثاني

 »معايير جائزة البلدية المتميزة«
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معايير جائزة البلدية المتميزة
تنق�سم معايري جائزة البلدية املتميزة اإىل ثالثة حماور ينبثق عنها اثنا ع�رش معياراً رئي�سياً وهي:

250التوجه ال�سرتاتيجياملحور الأول

100القيادة والثقافة املوؤ�س�سيةاملعيار الرئي�سي الأول

100التخطيط ال�سرتاتيجي التنموي وا�ست�رشاف امل�ستقبلاملعيار الرئي�سي الثاين

50احلوكمةاملعيار الرئي�سي الثالث

450اإدارة العمل البلدياملحور الثاين

80التخطيط احل�رشي والبنية التحتيةاملعيار الرئي�سي الرابع

120النظافة وال�سحة العامةاملعيار الرئي�سي اخلام�س

100امل�ساريع والربامج التنموية واملجتمعية امل�ستدامةاملعيار الرئي�سي ال�ساد�س

80العمليات واخلدمات املعيار الرئي�سي ال�سابع

70التحول الرقمياملعيار الرئي�سي الثامن

300الإدارة واملوارداملحور الثالث

100املوارد الب�رشيةاملعيار الرئي�سي التا�سع

100اإدارة املوارد املاليةاملعيار الرئي�سي العا�رش

50تخطيط واإدارة املمتلكاتاملعيار الرئي�سي احلادي ع�رش

50اإدارة البتكاراملعيار الرئي�سي الثاين ع�رش

1000املجموع
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المحور األول: التوجه االستراتيجي                                                                                                                 250

المعيار الرئيسي األول: القيادة والثقافة المؤسسية                                             100
• حتديد ون�رش الروؤية والر�سالة والتوجهات ال�سرتاتيجية التنموية وح�سد اجلهود من اأجل حتقيقها.

• دعم ثقافة التميز وجتذير القيم املوؤ�س�سية.
• الرتكيز على الإ�رشاك والتوا�سل مع كافة اأ�سحاب العالقة للعمل على تلبية اهتماماتهم واحتياجاتهم.

• دعم ثقافة القيادة اجلماعية والعمل بروح الفريق ومتكن واإ�رشاك املوظفن وتفوي�س ال�سالحيات لهم.
• متابعة وتقييم الأداء والنتائج على امل�ستوى املوؤ�س�سي وتطوير اخلطط امل�ستقبلية الالزمة للتح�سن امل�ستمر.

النتائج المتعلقة بالقيادة والثقافة المؤسسية

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• الوعي بالتوجه املوؤ�س�سي • اأداء القيادة يف جمال التوجه املوؤ�س�سي
• اأداء الفريق القيادي• تر�سيخ ثقافة التميز

• جتذير القيم املوؤ�س�سية• تفاعل الفريق القيادي مع اأ�سحاب العالقة
• تر�سيخ مفاهيم التميز املوؤ�س�سي• تاأهيل املوظفن للمواقع القيادية

المعيار الرئيسي الثاني: التخطيط االستراتيجي التنموي واستشراف المستقبل                                          100
• حتديد وحتديث الحتياجات احلالية وامل�ســـتقبلية الالزمة )مثل دليل الحتياجات( لإجراء التحليالت املتعلقة بالتخطيط ال�ســـرتاتيجي التنموي وا�ست�ـــرشاف امل�ســـتقبل 

ومراعاة التوجهات احلديثة يف اإدارة العمل البلدي )مبادئ ال�ستدامة والنوع الجتماعي وتكافوؤ الفر�س ومتكن ال�سباب(.
• ا�ســـتخدام الأ�ســـاليب والأدوات املالئمـــة للتخطيـــط ال�ســـرتاتيجي التنموي وا�ست�ـــرشاف امل�ســـتقبل وحتليـــل تاأثري التطـــورات والجتاهات امل�ســـتقبلية الداخلية واخلارجية 

على جمالت العمل البلدي.
• اإعـــداد ومراجعـــة اخلطـــة ال�ســـرتاتيجية التنمويـــة للبلديـــة ومواءمتهـــا مـــع ا�ســـرتاتيجية وزارة الإدارة املحليـــة والتوجهـــات ال�ســـرتاتيجية الوطنيـــة ذات العالقـــة بالعمـــل 

البلـــدي، ومب�ســـاركة كافة اأ�سحـــاب العالقة.
• اإعداد وتطبيق اخلطط التنفيذية والتن�ســـيق مع اأ�سحاب العالقة وبناء �ـــرشاكات فعالة وم�ســـتدامة وذلك لدعم حتقيق الأهداف ال�ســـرتاتيجية التنموية للبلدية والأهداف 

امل�سرتكة و�سمان عدم التداخل والزدواجية .
• تطوير نظام لإدارة الأداء املوؤ�س�سي وحتديد امل�سوؤوليات وال�سالحيات لتطبيقه ومتابعة مدى حتقيق موؤ�رشات الأداء ال�سرتاتيجية التنموية والتنفيذية للبلدية.

• حتديـــد كافـــة اأنـــواع املخاطـــر والأزمـــات والكـــوارث الطبيعيـــة واملفتعلـــة التـــي حتـــول دون حتقيـــق اأهـــداف البلديـــة وا�ســـتمرارية اأعمالهـــا واإعـــداد وتنفيـــذ اخلطـــط الالزمة 
ملعاجلتها.
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النتائج المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي التنموي واستشراف المستقبل

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• حتقيق الأهداف والتوجهات ال�سرتاتيجية التنموية• حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية التنموية
• ال�رشكاء ال�سرتاتيجين• ا�ست�رشاف امل�ستقبل

• املرونة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر
• فاعلية ال�رشاكات ال�سرتاتيجية

المعيار الرئيسي الثالث: الحوكمة                           50    
• اإعداد وتطبيق نظام فعال للحوكمة ي�سمل كافة امل�ستويات والأنظمة الإدارية وفق دليل حوكمة معتمد.

• تطوير اآليات اتخاذ القرار بناًء على بيانات ومعلومات موثوقة.
• اللتزام مبتطلبات اأجهزة املتابعة والرقابة الإدارية واملالية.

• اإعداد وتطبيق مدونة ال�سلوك الوظيفي ومعايري اأخالقيات العمل املهني.
• تبادل البيانات املعلومات والإف�ساح عنها.

النتائج المتعلقة بالحوكمة 

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• تطبيق نظام احلوكمة• تطبيق نظام احلوكمة
• معاجلة املالحظات من تقارير التقييم والتدقيق

• التزام الفريق القيادي واملوظفن مبدونة ال�سلوك الوظيفي
• تطبيق اأدوات امل�ساءلة واملحا�سبة

• تبادل البيانات والإف�ساح عنها
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المحور الثاني: إدارة العمل البلدي                                                                                                450

المعيار الرئيسي الرابع: التخطيط الحضري والبنية التحتية                              80
• اإعداد وتطوير املخطط ال�سمويل للبلدية، بناًء على درا�سات اجتماعية واقت�سادية وبيئية وثقافية، مب�ساركة اأ�سحاب العالقة وي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

• اإعـــداد وتطويـــر املخططـــات التنظيميـــة الهيكليـــة والتف�سيليـــة للمناطـــق �سمـــن حـــدود البلديـــة تت�سمن �ســـبكات الطرق والنقـــل واملرافق العامـــة وا�ســـتعمالت الأرا�سي 
املختلفة.

• تطوير �سبكة نظم معلومات جغرافية متكاملة.
• تطوير اآليات معتمدة لتطبيق املخططات التنظيمية والأنظمة اخلا�سة بها .

• التن�سيق مع اأ�سحاب العالقة يف تخطيط وتنفيذ م�ساريع خدمات البنية التحتية.
• تنفيذ واإدامة الطرق بكافة عنا�رشها واخلدمات واملباين العامة والفراغات احل�رشية .

النتائج المتعلقة بالتخطيط الحضري والبنية التحتية

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• التخطيط احل�رشي• اللتزام مبعايري التخطيط احل�رشي
• امل�ساركة يف التخطيط ال�سمويل• تطبيق معايري الأبنية اخل�رشاء �سمن حدود البلدية

• امل�ساركة يف حتديد الأولويات• احلفاظ على املوروث الطبيعي
• البنية التحتية• تطبيق الأنظمة والت�رشيعات اخلا�سة بتنفيذ املخططات التنظيمية

• حمتوى نظام املعلومات اجلغرافية
• الإنفاق الراأ�سمايل 
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المعيار الرئيسي الخامس: النظافة والصحة العامة                         120
• اإعداد وتنفيذ خطة البلدية لإدارة النفايات.

• توفري وبناء قدرات اجلهاز الإداري املخت�س لتنفيذ عمليات اإدارة النفايات وال�سحة العامة.
• التن�سيق مع اأ�سحاب العالقة يف اآليات التخل�س من النفايات الطبية وال�سائلة واخلطرة ومراقبة تنفيذها .

• التوعية املجتمعية لإدارة النفايات لتقليل كميات النفايات واإعادة ا�ستخدامها وتدويرها والتخل�س الآمن منها.
• اأمتتة عمليات اإدارة النفايات .

• اإعداد وتنفيذ اخلطط الالزمة ملكافحة اآفات ال�سحة العامة، ومواجهة انت�سار الأوبئة واجلوائح.
• مراقبة الأ�سواق العامة وامل�سالخ ومنع املكاره ال�سحية وال�سيطرة على عمليات البيع الع�سوائي .

• التن�سيق مع اأ�سحاب العالقة يف جمال ال�سحة وال�سالمة العامة واآليات التفتي�س وتوحيد عملياتها .

النتائج المتعلقة بالنظافة والصحة العامة

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• النظافة• اإدارة النفايات
• ال�سحة وال�سالمة العامة• ال�سحة وال�سالمة العامة

• التوعية والإر�ساد• التوعية والإر�ساد
• التن�سيق• التن�سيق مع اأ�سحاب العالقة يف النظافة وال�سحة العامة

المعيار الرئيسي السادس: المشاريع والبرامج التنموية والمجتمعية المستدامة         100
• حتديد اأولويات امل�ساريع والربامج مب�ساركة اأ�سحاب العالقة.

• اإعداد درا�سات اجلدوى وحتديد احللول والبدائل واإعداد خطة عمل زمنية لتنفيذ امل�ساريع والربامج.
• تطوير ال�رشاكات مع املعنين للم�ساهمة يف متويل وتنفيذ امل�ساريع والربامج.

• حتديد التحديات واملخاطر املرتبطة بتنفيذ امل�ساريع والربامج واإعداد الآليات املالئمة ملعاجلتها.
• حتليل كيفية تاأثر كافة الأطراف املعنية بتنفيذ امل�ساريع والربامج واتخاذ الإجراءات الالزمة لإدارة عملية التغيري.
• املراجعة الدورية للم�ساريع والربامج وتقييمها واتخاذ الإجراءات الت�سحيحية بناًء على نتائج املراجعة والتقييم.
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النتائج المتعلقة بالمشاريع والبرامج التنموية والمجتمعية المستدامة.

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• امل�ساريع والربامج التنموية واملجتمعية امل�ستدامة• الإجنازات والنتائج امللمو�سة وانعكا�ساتها املادية وغري املادية
• امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية التنموية للبلدية

• املخاطر وتاأثرياتها
• توفري م�سادر الدعم املايل

• امل�ساريع والربامج التي يطبق فيها املعايري البيئية واأثرها البيئي
• الكفاءة املالية لإدارة امل�ساريع

المعيار الرئيسي السابع: العمليات والخدمات                    80     
• ح�رش اخلدمات والعمليات وت�سنيفها وترتيب اأولوياتها وحتديد امل�سوؤولن واأدوارهم .

• اإ�رشاك اأ�سحاب العالقة يف عمليات ت�سميم وتطوير خدمات ذات قيمة م�سافة مبنية على احتياجات متلقي اخلدمة.
• ت�سميم ومتابعة قيا�س موؤ�رشات اأداء لتطوير وحت�سن العمليات واخلدمات.

• اإدارة العالقة مع ال�رشكاء يف جمال تقدمي اخلدمات وتقييم وقيا�س فاعلية هذه ال�رشاكات.
• عقد وتنفيذ اتفاقيات م�ستوى اخلدمات .

• توفري البنية التحتية املنا�سبة ملواقع تقدمي اخلدمات مبا ي�سمل خدمات النافذة الواحدة.
• اإدارة العالقة والتوا�سل الفعال مع متلقي اخلدمة.

• اإعداد وتنفيذ خطط للتوعية والتعريف باخلدمات والإجراءات وقنوات ال�ستجابة ملتلقي اخلدمة فيما يتعلق بال�سكاوى والتظلمات والقرتاحات .
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النتائج المتعلقة بالعمليات والخدمات

2- مقايي�س راأي متلقي اخلدمة/ ال�رشكاء1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• عنا�رش تقدمي اخلدمات• موؤ�رشات الأداء الت�سغيلية املتعلقة بالعمليات الرئي�سية
• الإنتاجية للعمليات واخلدمات

• كفاءة تنفيذ العمليات/ تقدمي اخلدمات
• تطوير العمليات/ اخلدمات املادية وغري املادية

• توفر اخلدمة و�سهولة الو�سول اإليها
• اجلودة يف تقدمي اخلدمات

• النتائج املتعلقة بال�رشكاء والتفاقيات املرتبطة بتقدمي اخلدمات
• التوعية يف جمال اخلدمات

• التعامل مع ال�سكاوى/املقرتحات املقدمة فيما يتعلق بالعمليات واخلدمات

المعيار الرئيسي الثامن: التحول الرقمي                                      70
• توفري وتطوير واإدامة البنية التحتية الالزمة للتحّول الرقمي وربطها مع اجلهات املعنية الأخرى.

• تطوير الأنظمة لتقدمي اخلدمات الرقمية .
• تعميم وت�سويق اخلدمات الرقمية ملختلف اأعمال البلدية .

• تدقيق وحتديث وت�سنيف البيانات واملعلومات وتوثيقها اإلكرتونياً .
• تطوير واإدارة املوقع الإلكرتوين والتطبيقات الذكية وح�سور البلدية على �سبكات التوا�سل الجتماعي.

• تطبيق �سيا�سات ومعايري واإجراءات اأمن البيانات واملعلومات.

النتائج المتعلقة بالتحول الرقمي

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• الر�سى عن اخلدمات والعمليات الرقمية• التحول وم�ستوى الن�سج الرقمي خلدمات وعمليات البلدية
• الر�سى عن املوقع الإلكرتوين ومواقع التوا�سل الجتماعي• ا�ستخدام وجودة خدمات البلدية الرقمية

• م�ستوى الثقة والوعي باخلدمات الرقمية املقدمة• معايري جودة املواقع الإلكرتونية
• م�ستوى التوعية العامة عن خدمات البلدية الرقمية

• اأمن املعلومات
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المحور الثالث: اإلدارة والموارد                                                                                               300

المعيار الرئيسي التاسع: الموارد البشرية                                                                                                    100
• ح�رش مهارات وقدرات املوارد الب�رشية وموائمتها مع اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية والهيكل التنظيمي للبلدية وحتديد الحتياجات واإعداد اخلطط الالزمة لتوفريها.

• و�سع وتطوير نظام لإدارة عمليات املوارد الب�رشية .
• ح�رش الحتياجات التدريبية واإعداد اخلطط الالزمة لتطوير املهارات والكفاءات وقيا�س اأثر التدريب.

• التحفيز ومكافاأة الإجنازات على جميع امل�ستويات.
• حتديد احتياجات ومتطلبات التوا�سل الفّعال مع املوارد الب�رشية.

• توفري بيئة عمل اإيجابية و�سحية واآمنة ومتوازنة مع احلياة ال�سخ�سية .
• تقييم اأداء املوارد الب�رشية مبا ي�سمن حتقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س وال�سفافية وربط الأداء الفردي بالأداء املوؤ�س�سي.

• دعم وت�سجيع املراأة وتعزيز دورها يف العمل من خالل توفري بيئة داعمة للمراأة والأم العاملة.

النتائج المتعلقة بالموارد البشرية

2-  مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• الر�سى الوظيفي العام• اأنظمة عمل وبرامج اإدارة املوارد الب�رشية
• اأنظمة عمل وبرامج اإدارة املوارد الب�رشية )تكافوؤ الفر�س، امل�ساركة، التوا�سل(• تنمية املوارد الب�رشية )التدريب والتمكن والتحفيز(

• اأنظمة تنمية املوارد الب�رشية )التدريب والتمكن والتحفيز(• التوا�سل والتقييم
• بيئة العمل
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المعيار الرئيسي العاشر: إدارة الموارد المالية                                                                                               100
• تطوير وتطبيق �سيا�سات وعمليات التخطيط املايل واإعداد اخلطط املالية طويلة ومتو�سطة وق�سرية املدى .

• توفري وتطبيق نظام مايل حمو�سب باعتماد اأ�سول حما�سبية حديثة .

• اإعداد وتنفيذ برامج وم�ساريع ا�ستثمارية لتنمية الإيرادات وتر�سيد النفقات .

• اإعداد وتنفيذ الإجراءات الالزمة لتح�سن عمليات الإدارة املالية، مبا فيها اآليات التح�سيل و�سبط الإنفاق .

• اإعداد وتنفيذ اإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة الإنفاق وتقييم الكلف والفوائد وحتليل النحرافات وم�سبباتها واتخاذ اخلطوات الت�سحيحية بناًء على ذلك .

• تطبيق مبداأ ال�سفافية يف اختيار املوردين والتعامل معهم وتقييم اأدائهم وبناء عالقة �رشاكة م�ستدامة ت�سمن حتقيق املنفعة املتبادلة وحتقيق القيمة امل�سافة. 

النتائج المتعلقة بإدارة الموارد المالية

2-  مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• النطبـــاع العـــام للموؤ�س�ســـات احلكوميـــة )وزارة الإدارة املحليـــة وبنـــك تنميـــة • التخطيط املايل
املدن والقرى(

• النطباع العام للم�ستثمرين• كفاءة العمليات املالية
• النطباع العام للموردين• الرقابة املالية

• اأمتتة العمليات املالية
• املوردين وامل�ستثمرين

المعيار الرئيسي الحادي عشر: تخطيط وإدارة الممتلكات                                                                             50

• ح�رش وتقييم اأ�سول وممتلكات البلدية واإعداد وتنفيذ خطط طويلة املدى لتطويرها واإدامتها.

• ال�ستخدام الأمثل للموارد واأنظمة الطاقة النظيفة.

• تطبيق املوا�سفات واملعايري اخلا�سة بال�سالمة العامة وال�سحة املهنية .

• اإعداد وتنفيذ برامج التوعية للموظفن ولكافة املعنين مببادئ ال�ستخدام الأمثل لالأ�سول واملمتلكات.

• اإدارة امل�ستودعات واملخزون.
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النتائج المتعلقة بتخطيط وإدارة الممتلكات 
1- موؤ�رشات الأداء

املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:
• كفاءة اإدارة املمتلكات

• الأبنية اخل�رشاء
• اإدارة امل�ستودعات واملخزون

• كفاءة وفعالية عمليات ال�سيانة
• ال�سالمة العامة وال�سحة املهنية

المعيار الرئيسي الثاني عشر: إدارة االبتكار                                                                                                     50
• تطوير وتنفيذ اإطار عام/ برنامج لإدارة البتكار لتح�سن وتطوير العمل البلدي .

• تطوير نظام اإدارة املعرفة وال�ستفادة منه يف عمليات البتكار.
• توفري البيئة املنا�سبة والأدوات الالزمة لتحفيز اأ�سحاب العالقة على امل�ساركة يف عمليات البتكار.

• عقد ور�س عمل للتوعية والتدريب لبناء ثقافة البتكار .
• بناء ال�رشاكات مع املوؤ�س�سات الأكادميية ومراكز البحث العلمي لتطوير ابتكارات يف العمل البلدي .

النتائج المتعلقة بإدارة االبتكار

2- مقايي�س راأي اأ�سحاب العالقة1- موؤ�رشات الأداء
انطباعات اأ�سحاب العالقة عن:املوؤ�رشات والنتائج املتعلقة ب:

• اأن�سطة ونتائج البتكار• البتكارات الناجتة عن مقرتحات املوظفن
• النتائج املالية وغري املالية لالبتكارات

• امليزانية املخ�س�سة لالبتكار
• التوعية والتدريب يف جمال البتكار

• الن�ساطات البتكارية املنفذة مع ال�رشكاء
• نظام اإدارة املعرفة
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القسم الثالث

 »آلية التقييم لجائزة البلدية المتميزة«
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آلية التقييم لجائزة البلدية المتميزة

تنق�سم اآلية تقييم البلديات امل�ساركة يف جائزة البلدية املتميزة للدورة الأوىل )2021/2020( اإىل ق�سمن هما:

• تقييم النتائج من خالل عن�رشين اأ�سا�سين هما: • تقييم القدرات من خالل ثالثة عنا�رش رئي�سية وهي: 
1. مدى ال�سلة و�سهولة ال�ستخدام1. حتديد القدرة
2. الأداء2. تطبيق القدرة
3. تطوير القدرة

وفيما يلي �رشح تف�سيلي لكل من عنا�رش اآلية التقييم:

أ- عناصر تقييم القدرات

تقـــوم البلديـــة املتميـــزة بت�سميـــم وتطبيق ن�ســـاطات واإجـــراءات وبرامج عمل )قدرة( مرتبطة مع ا�ســـرتاتيجيتها ووفق اأف�سل املمار�ســـات التي تلبـــي متطلبات واحتياجات 
جميع اأ�سحاب العالقة ومب�ساركة فعالة منهم، ويوؤدي تطبيقها اإىل حتقيق نتائج اإيجابية ت�ساهم ب�سكل فعال يف حتقيق ا�سرتاتيجية البلدية وت�سيف قيمة جلميع اأ�سحاب العالقة 
)التطبيق(.  كما تقوم البلدية املتميزة بالتح�ســـن والتطوير على الن�ســـاطات والإجراءات وبرامج العمل ب�ســـكل م�ســـتمر با�ســـتخدام اأفكار اإبداعية مبنية على التعلم من نتائج 

الأداء املوؤ�س�سي واأف�سل املمار�سات ومن خالل م�ساركة فعالة من جميع اأ�سحاب العالقة )التطوير(.

اجلدول التايل يو�سح عنا�رش التقييم وال�سئلة لتقييم القدرات

اأ�سئلة الراداراخل�سائ�سالعنا�رش

)التنوع وال�سمول(حتديد القدرة
 حتديد الن�ساطات/الإجراءات/الربامج )القدرة(

الرتباط مع ال�سرتاتيجية وتلبية احتياجات ذوي العالقة وفق اأف�سل املمار�سات

املالئمة والتكامليةتطبيق القدرة
 التطبيق )مطبق على اأر�س الواقع(

 التطبيق )التكرار /الن�سج يف التطبيق/عدد املرات والبعد الزمني(

تطوير القدرة

 قيا�س فاعلية وكفاءة التطبيقالقيا�س

 التعلم من القيا�س وحتديد جمالت التغيري على القدرة اأو تطبيقهاالتغيري والتعلم

التح�سن على القدرةالتح�سن 
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ب- عناصر تقييم النتائج
تقـــوم البلديـــة املتميـــزة بتحديـــد جمموعة نتائج مرتبطة بعملها على امل�ســـتوى ال�ســـرتاتيجي والت�ســـغيلي بحيث تكون هـــذه النتائج دقيقة وموثوقة وميكـــن العتماد عليها، 
كما تقوم البلدية املتميزة بت�سنيف هذه النتائج ومقارنة اأدائها مع جهات خارجية ح�ســـب التوجه ال�ســـرتاتيجي للبلدية لال�ســـتفادة منها يف عمليات التح�ســـن والتطوير على 
الأداء. بالإ�سافة اإىل قيام البلدية بتحديد م�ستهدفات مالئمة ومنطقية مرتبطة بالتوجه ال�سرتاتيجي اخلا�س بها وتعمل على حتقيقها، كما تقوم البلدية املتميزة بتحليل اأمناط 

الأداء واملقايي�ـــس التنبوؤية لبيان م�ستويات الأداء يف امل�ستقبل.
اجلدول التايل يو�سح عنا�رش التقييم وال�سئلة لتقييم النتائج

اأ�سئلة الراداراخل�سائ�سالعنا�رش

مدى ال�سلة 
و�سهولة 

ال�ستخدام

حتديد جمموعة نتائج مرتبطة بعمل البلدية  )البعد ال�سرتاتيجي والت�سغيلي(النطاق ومدى ال�سلة

�سهولة ال�ستخدام
 النتائج دقيقة وموثوقة

 النتائج م�سنفة ب�سكل منا�سب

الأداء

 اأداء النتائج ايجابي م�ستدام على مدى الدورة ال�سرتاتيجية اأو لثالث �سنواتالجتاهات
  حتديد وحتقيق م�ستهدفات مالئمة ومنطقية ذات ال�سلة بالتوجه ال�سرتاتيجي للبلديةالأهداف
 اإجراء املقارنات اخلارجية املالئمة ح�سب التوجه ال�سرتاتيجي للبلديةاملقارنات

 حتليل اأمناط الأداء واملقايي�س التنبوؤية لبيان م�ستويات الأداء يف امل�ستقبل�سمان ال�ستدامة
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القسم الرابع

»جائزة المدير التنفيذي المتميز«
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جدول توزيع الدرجات

املدير التنفيذياملعيار
15املهارات القيادية 

15مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي التنموي والتنفيذي 

10مهارات التوا�سل مع ال�رشكاء ومتلقي اخلدمة

10مهارات املتابعة والتقييم

15نتائج العمل البلدي التخ�س�سي 

10نتائج اخلطط التنموية وال�سرتاتيجية والتنفيذية 

10نتائج الأداء املايل 

5نتائج الجنازات ال�سخ�سية 

10نتائج انطباعات ا�سحاب العالقة 

100

المعيار االول: المهارات القيادية واإلدارية والفنية
1- املهارات القيادية:

• ن�رش ثقافة موؤ�س�سية تدعم تطوير املوارد الب�رشية وتنمية مهارتهم وقدراتهم لرفد البلدية باحتياجاتها امل�ستقبلية من الكفاءات والقدرات املوؤ�س�سية
• تطبيق مبادئ احلوكمة يف كافة نواحي العمل واللتزام بالقيم املوؤ�س�سية

• ال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة وتعظيم العائد منها تلبية لالحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للبلدية 
• القدرة على الت�سال والتوا�سل الفعال مع اأ�سحاب العالقة الداخلين واخلارجين

• القدرة على التفاو�س والإقناع وف�س النزاعات وحل امل�سكالت واتخاذ القرارات
• توفري بيئة داعمة لالإبداع والبتكار يف البلدية وت�سجيع املبدعن وتوفري املوارد لتطبيق الأفكار البداعية

2- مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي التنموي والتنفيذي: 

• و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية للبلدية ووفق دليل الحتياجات مبا يتوائم مع ا�سرتاتيجية وزارة الإدارة املحلية والأهداف الوطنية ذات العالقة واأهداف التنمية امل�ستدامة
• و�سع اخلطة التنفيذية للبلدية مبا يتوافق مع اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية ومتابعة تنفيذها وحتقيق النتائج امل�ستهدفة بكفاءة وفعالية

• تطوير وتطبيق مبادرات التطوير املوؤ�س�سي وتفعيل الهيكل التنظيمي للبلدية والأو�ساف الوظيفية لكافة الوظائف واأمتتة العمليات وتنفيذ خطة التحول الإلكرتوين
• اإعداد املوازنة ال�سنوية للبلدية مبا يتوافق مع اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية والتنفيذية ومتابعة اللتزام باملوازنة وفق النظمة والت�رشيعات املعمول بها
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• اإدارة املخاطر واإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية واملفتعلة ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال واإدارة عملية التغيري والتح�سن امل�ستمر 
3- مهارات التوا�سل مع ال�رشكاء ومتلقي اخلدمة:

• ن�رش �سيا�سة النافذة الواحدة وتقدمي الدعم الالزم للوحدات التنظيمية املختلفة لتطبيقها وثقافة املوظف ال�سامل ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال
• بناء عالقات اإيجابية و�رشاكات مع البلديات الخرى ووزارة الإدارة املحلية واملجتمع املحلي واملوؤ�س�سات العامة لتلبية احتياجات البلدية 

• تفعيل ال�رشاكة مع املنظمات الدولية ومع القطاع اخلا�س لتقدمي الدعم للم�ساريع والربامج التنموية واملجتمعية امل�ستدامة يف مناطق اخت�سا�س البلدية 
• املمار�ســات الداعمــة لتوجهــات البلديــة والدولــة يف متكــن املــراأة واأ�سحــاب الحتياجــات اخلا�ســة )الأ�ســخا�س ذوي الإعاقة( وال�ســباب وبنــاء قدراتهــم وتاأهيلهم 

للم�ســاركة يف حتقيق اأهــداف البلدية
• ن�ــرش ثقافة العمل التطوعي واملجتمعي واإعداد خطة �ســنوية لالأن�ســطة التطوعية واملجتمعية وامل�ســاركة يف تنفيذها لتح�ســن الو�سع القت�سادي والبيئي والجتماعي 

يف منطقــة عمــل البلديــة 
4- مهارات املتابعة والتقيـيم

• تطوير نظام لإدارة الأداء املوؤ�س�سي ومتابعة نتائجه ب�سكل دوري وم�ستمر
• متابعة وتقييم اأداء البلدية واأداء املوظفن وال�ستفادة من نتائج املتابعة والتقييم يف اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية لتحقيق اأهداف البلدية

• معاجلة املالحظات الواردة يف التقارير ال�ستي�ساحات الواردة من اجلهات الرقابية واملخالفات التنظيمية

 المعيار الثاني: النتائج واالنجازات 
1- نتائج العمل البلدي التخ�س�سي:

يركز هذا املعيار على اإجنازات املدير التنفيذي على م�ستوى البلدية مبا ي�سمل:
• املجال التنظيمي مع مراعاة مبادئ ال�ستدامة والأبنية اخل�رشاء والطاقة النظيفة وتخفي�س الأثر البيئي لكافة م�ساريع البلدية 

• املجال اخلدمي واأثرها على حت�سن م�ستويات ر�سى متلقي اخلدمة
• املجال ال�ستثماري والنتائج املتحققة منها واأثرها على تعظيم اإيرادات البلدية وال�ستثمار الأمثل للموارد 

• جمال التنمية الجتماعية والبعد الرتفيهي واأثرها على متلقي اخلدمة وفئات املجتمع املحلي  
2-  نتائج تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية والتنموية والتنفيذية:

حجم الجنازات التي حققها يف جانب اإعداد وتنفيذ اخلطط واملبادرات مبا ي�سمل املجالت:
• حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية التنموية

• حتقيق الأهداف التنفيذية
• تطوير اخلدمات على م�ستوى البلدية

• تنفيذ مبادرات تطوير الأداء املوؤ�س�سي
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• الأفكار والإبداعات التي مت تطبيقها واأثرها على العمل البلدي
3- نتائج الأداء املايل:

حجم الجنازات يف اجلانب املايل مبا ي�سمل املجالت:
• تر�سيد النفقات

• حت�سيل التحققات وتعظيم العوائد واليرادات )من اخلدمات(
• حت�سيل التحققات وتعظيم العوائد واليرادات )البعد ال�ستثماري(

4- نتائج الإجنازات ال�سخ�سية:
حجم الإجنازات على امل�ستوى ال�سخ�سي مبا ي�سمل املجالت:

• الإجنازات ال�سخ�سية خارج اإطار الدور واملهام املرتبطة بطبيعة عمله
• الأعمال التطوعية واملجتمعية التي �سارك فيها

5- نتائج انطباعات اأ�سحاب العالقة:
• رئي�س البلدية

• املجل�س البلدي
• املوظفن

• متلقي اخلدمة
• ال�رشكاء واملوردين وامل�ستثمرين

• ممثلي املجتمع املحلي
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القسم الخامس

 »جائزة موظف البلدية المتميز«
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جدول توزيع الدرجات

موظف البلدية  / غري الإ�رشايفاملوظف ال�رشايف املعيار
1020التعلم واجلدارات ال�سخ�سية  

2030العمل البلدي التخ�س�سي 

1515العالقات املهنية واأثرها على املجتمع املحلي 

1015البداع والبتكار 

-20املهارات القيادية والإ�رشافية

2520النتائج والجنازات 

100100

المعيار األول: التعلم والجدارات الشخصية

يركز هذا املعيار على البعد ال�سخ�سي للموظف مبا ي�سمل التعلم واجلدارات ال�سخ�سية والتعلم امل�ستمر من حيث:

• تطبيق املوظف للمهارات واخلربات املكت�سبة يف جمال عمله وقيامه بنقلها وم�ساركتها

• ممار�سات املوظف الدالة على ولئه وانتمائه وتفكريه الإيجابي حول م�ستقبل البلدية

• قدرة املوظف على العمل بروح الفريق الواحد وتوظيف مهارات الت�سال والتوا�سل الفعال

• قدرة املوظف على التعامل مع امل�ستجدات والأزمات مبرونة واإيجابية

• اجلهود التي بذلها املوظف لالرتقاء بتح�سيله العلمي وال�سهادات املهنية مبا يتوافق مع طبيعة عمله

• اجلهود التي بذلها املوظف يف جمال التعلم امل�ستمر )الأكادميي واملهني(

المعيار الثاني: العمل البلدي التخصصي 

يركز هذا املعيار على العمل البلدي التخ�س�سي من حيث:

• قيام املوظف بو�سع اخلطط ال�سهرية/ الربعية/ ال�سنوية لعمله ومتابعة تنفيذها

• اجلهود التي بذلها املوظف يف حت�سن وتطوير اإجراءات العمل وتقدمي قيمة م�سافة لعمل البلدية
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• قدرة املوظف على ال�ستفادة املثلى من موارد البلدية املتاحة )الب�رشية واملالية واملادية والتقنية وال�رشاكات(

• قدرة املوظف على مواجهة وتخطي التحديات وال�سعوبات للقيام بعمله وحتقيق اإجنازاته

• القدرة على ال�ستمرار بالعمل بنف�س الأداء املرتفع يف الأحوال غري العتيادية

• التزام املوظف ب�رشوط ال�سالمة وال�سحة املهنية يف العمل البلدي

المعيار الثالث: العالقات المهنية وأثرها على المجتمع المحلي 
يركز هذا املعيار على عالقات املوظف املهنية مع متلقي اخلدمة واملجتمع املحلي ومتثيله لها يف املواقف املختلفة:

• بذل املوظف جهود اإ�سافية ل�سمان تقدمي خدمة متميزة ملتلقي اخلدمة وعمله على جتاوز توقعاتهم
• ا�ستجابة املوظف لال�ستف�سارات واملقرتحات وال�سكاوى املقدمة من قبل متلقي اخلدمة

• بناء املوظف عالقات موؤثرة داخل البلدية ومع املعنين يف البلديات الأخرى ووزارة الإدارة املحلية واملجتمع املحلي واجلهات الدولية
• م�ساركة املوظف يف الن�ساطات الر�سمية وغري الر�سمية والأعمال التطوعية واملجتمعية

• ممار�سات املوظف الداعمة لتوجهات البلدية يف جمال متكن املراأة وذوي الحتياجات اخلا�سة وامل�ساركة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

المعيار الرابع: اإلبداع واالبتكار 
يركز هذا املعيار على الإبداع والبتكار من حيث:

• الأفكار الإبداعية واملبادرات البتكارية التي قدمها املوظف حلل امل�سكالت وتطوير العمل البلدي مع �سمان تنوعها وحداثتها.

•  مدى تطبيق الأفكار واملبادرات الإبداعية وكيفية التعامل مع ال�سعوبات واملعيقات لتخطيها وحتقيق العائد منها.

المعيار الخامس: المهارات القيادية واإلشرافية / خاص بالموظف القيادي / اإلشرافي     
يركز هذا املعيار على املهارات القيادية والإ�رشافية التي يتميز بها املوظف ومدى م�ساهمته يف:

• اإعداد وتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية للبلدية.

• اإعداد وتنفيذ اخلطة التنفيذية للوحدة التنظيمية التي ي�رشف عليها مبا يتوائم مع اخلطة ال�سرتاتيجية ومتابعة تنفيذها.

• تطبيق مبادئ احلوكمة الر�سيدة يف كافة نواحي العمل البلدي بعدالة و�سفافية وم�ساواة .

• تقييم اأداء الوحدة التنظيمية وتقييم اأداء املوظفن باأ�ساليب مو�سوعية وموثوقة .

• تاأهيل ال�سف الثاين وتطوير وتدريب املوظفن واإعداد وتطبيق خطط الإحالل والتعاقب الوظيفي.
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• حل امل�سكالت واتخاذ القرارات وف�س النزاعات.

• اإدارة عملية التغيري واإدارة املخاطر والأزمات والطوارئ ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال.

• بناء وا�ستثمار �رشاكات مع البلديات الخرى واملوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات الدولية.

• دعم الإبداع والبتكار وت�سجيع املبدعن وتوفري املوارد الالزمة لتطبيق املبادرات البتكارية.

المعيار السادس: النتائج واالنجازات
يركز هذا املعيار على النتائج والإجنازات املتحققة:

• الجنازات التي حققها املوظف يف نطاق العمل البلدي التخ�س�سي واأثر هذه الجنازات على حتقيق اخلطط ال�سرتاتيجية التنموية واأهداف التنمية امل�ستدامة.
• النتائج املتعلقة بتنفيذ اخلطة التنفيذية للوحدة التنظيمية التي ي�رشف عليها املوظف وتطبيق مبادئ احلوكمة *.

• نتائج اأداء املوظف من حيث الكفاءة والفعالية.
• نتائج توظيف اخلربات واملهارات املكت�سبة يف جمال عمله واأثر ذلك على حت�سن اأدائه الفردي والأداء املوؤ�س�سي للبلدية.
• نتائج تطبيق املبادرات البتكارية التي قدمها املوظف واأثرها على البعد ال�سخ�سي للموظف والبلدية واملجتمع املحلي.

• نتائج انطباعات املوظفن *.
• نتائج انطباعات متلقي اخلدمة *. 

* خاص بالموظف القيادي / اإلشرافي
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المصطلحات والتعاريف

الرتجمة العملية لالأفكار الإبداعية اإىل منتجات وخدمات وعمليات واأنظمة والتفاعالت املجتمعية البتكار

جمموعــة الإجنــازات والنتائــج النهائيــة التــي يحققهــا املوظفــون اأو جمموعــات العمــل اأو الوحــدات اأداء
التنظيميــة اأو اجلهــات احلكوميــة

ــود يف اإدارة التغيري ــع حمــدد ومن�س ــات مــن و�سعهــا احلــايل اإىل و�س ــادة املوظفــن والفــرق واملوؤ�س�س ــة لقي منهجي
امل�ســتقبل. وهــي عمليــة موؤ�س�ســية تهــدف اإىل اإدارة التغيري من خالل م�ســاندة اأ�سحــاب العالقة داخل 

البلديــة وخارجهــا لتقبــل واعتنــاق التغيــري املرتبــط بتنفيــذ مهامها وم�ســاريعها 

الأ�ســلوب املتبــع يف ت�سميــم وتنفيــذ والتحكــم يف العمليــات املرتبطة باإجنــاز مهام واأن�ســطة وخدمات اإدارة العمليات
البلدية

الأ�ســلوب املتبــع يف تخطيــط وتنظيــم ورقابــة وتوجيــه وتاأمــن جميع املــوارد املتاحــة )املالية والب�ــرشية اإدارة املوارد
واملمتلــكات واملعلومــات( بهــدف بلوغ غايــات اجلهة احلكومية وحتقيــق اأهدافها

توقــع طبيعــة واأهميــة التطــورات والإجتاهــات امل�ســتقبلية )الجتماعيــة والقت�ساديــة والتكنولوجيــة، ا�ست�رشاف امل�ستقبل
... اإلــخ( وحتليــل مــدى تاأثــري هــذه التطــورات امل�ســتقبلية على املجــالت املرتبطــة بعمل البلديــة وبناء 
مناذج م�ستقبلية واقتنا�س الفر�س مع �سمان املرونة ال�سرتاتيجية والعملية التي �ستوؤثر على عملياتها 

وخدماتها و�سيا�ســاتها يف حتقيق ال�ســعادة لكافــة اأ�سحاب العالقة

اأ�ســخا�س وجمموعات اأو موؤ�س�ســات لها م�سلحة مبا�ــرشة اأو غري مبا�ــرشة بالبلدية حيث اأنهم يوؤثرون اأ�سحاب العالقة
اأو يتاأثرون مبمار�ستها واأن�سطتها. ي�سمل م�سطلح اأ�سحاب العالقة على �سبيل الذكر ل احل�رش اأع�ساء 
املجال�ــس البلديــة واملحليــة واملجل�ــس التنفيــذي وجمل�ــس املحافظة، املوظفــن، والبلديــات، واجلهات 
احلكوميــة واخلا�ســة، وموؤ�س�ســات املجتمــع املــدين، واملنظمــات الدوليــة واملجتمــع املحلــي، ومتلقــي 

اخلدمة، ال�ســباب، والن�ســاء، وكبار ال�ســن، والأ�ســخا�س ذوي الإعاقة
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معدل/ن�سبة الإجناز الذي حتققه الوحدة الواحدة من املورد اأو عن�رش الإنتاج خالل فرتة زمنية حمددةالإنتاجية

النعكا�سات املالية 
للم�رشوعات

درا�ســة وحتليــل التاأثــريات املالية املرتتبة على تاأ�سي�ــس اأو اإطالق م�ــرشوعات جديدة، وعــادة ما توازن 
هذه الدرا�ســة بن اأكرث من بديل اأو عر�س مقدم

املادة الأولية من الأرقام اأو احلروف اأو الرموز اأو احلقائق التي ت�سف مو�سوعاً اأو فكرة اأو حالة البيانات 

هــو التح�ســن امل�ســتمر يف العمليــات الــذي يــوؤدي اإىل حتقيــق م�ســتويات اأعلــى مــن الأداء وذلــك مــن التح�سن امل�ستمر 
ــري تدريجي خالل تغي

فح�ــس احلقائــق والبيانــات التــي يتــم جتميعهــا داخــل البلدية من اأجــل اتخاذ قــرارات ر�ســيدة وفعالة، التحليل
وهي ت�ســمل درا�ســة العالقات ومعرفة الأ�ســباب

التحول الرقمي )البلدية 
الرقمية(

اإجناز الأعمال واإجراء الإت�سالت وتقدمي اخلدمات من خالل و�ســائل التقنية احلديثة )اأجهزة لوحية، 
اأجهزة الهاتف الذكية، النرتنت، الكيو�سك، الروبوت، طائرات بدون طيار( مبا يكفل تعزيز كفاءة 

العمليات داخلياً وتوفري اخلدمات ب�سكل متوا�سل ودون احلاجة لزيارة متلقي اخلدمة  ملراكز اخلدمة

عمليــة ت�سمــن ت�ســور م�ســتقبل من�ســود يف البلديــة مــن خــالل حتديــد روؤيــة ور�ســالة وا�ســرتاتيجيات التخطيط ال�سرتاتيجي التنموي
واأهــداف حمــددة وتنمويــة ومــن ثم حتديــد �ســبل حتقيقها انطالقــاً من الو�ســع الراهن

هــو التخ�س�ــس الــذي يعنــى بكافــة مناحي املنطقــة احل�رشية وي�ســمل تخ�س�ســات متعددة مثــل الإدارة التخطيط احل�رشي
وال�سيا�ســة والقانــون والقت�ســاد وعلم الجتماع والهند�ســة والبيئة وغريها

ممار�ســة ت�سمــن اأن جميــع اأ�سحــاب العالقــة يتلقــون معاملــة عادلة ومت�ســاوية بغ�س النظر عن اجلن�ــس تكافوؤ الفر�س 
والعمــر والأ�ســل واجلن�ســية والدين اأو وجود احتياجــات خا�سة لديهم
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عمليــة يتمكــن مــن خاللهــا املوظفــون اأو الفــرق مــن م�ســوؤولية اتخــاذ القــرار والعمــل بدرجــة مــن التمكن
ال�ســتقاللية يف اأعمالهــم مــع اللتــزام بالأنظمــة والقوانــن والت�سل�ســل الوظيفــي

حتقيق م�ستويات اأداء باهرة وم�ستدامة مبا يلبي اأو يتجاوز توقعات جميع اأ�سحاب العالقة يف البلديةالتميّز

التنميــة التــي تفــي باإحتياجــات احلا�رش دون امل�سا�ــس بقــدرة الأجيال امل�ســتقبلية لتحقيــق احتياجاتهم. التنمية امل�ستدامة
تت�سمــن التنميــة امل�ســتدامة ثالث ركائز وهي التنمية الجتماعيــة والقت�سادية والبيئية

جمموعــة معينــة مــن القيــم واملبادئ امل�ســرتكة بــن العاملــن يف البلدية والتــي ت�سبط طريقــة تعاملهم مع الثقافة املوؤ�س�سية
بع�سهــم البع�ــس ومع اأ�سحاب العالقــة من خارج البلدية

اإطــار لل�سالحيــات وال�سوابــط يف البلديــة وي�ســتخدم مل�ســاعدتها علــى ا�ســتيفاء التزاماتهــا القانونيــة احلوكمة
واملاليــة والأخالقية

هي اخلدمات التي يتم تقدميها من قبل البلدية اعتماًد على قانون اإن�ســائها والتي متر عرب عدة خطوات اخلدمات 
وقنوات قبل انهاءها

خطــة عاليــة امل�ســتوى ت�ســف الأ�ســاليب التــي مــن خاللهــا ت�ســعى البلديــة لتحقيــق روؤيتها ور�ســالتها، اخلطة ال�سرتاتيجية التنموية
والتــي يتــم ترجمتهــا اإىل غايات واأهداف ا�ســرتاتيجية مت�ســقة تت�سمــن الأهداف التنموية وتعك�ــس ما 

يجــب على البلديــة اأن تفعل

و�ســف لالأن�ســطة التي يجــب اأن تنجز بكل عناية من قبل البلدية لكي تتحقق الأهداف ال�ســرتاتيجية اخلطة التنفيذية
التنمويــة بعيــدة املــدى وق�ســرية املــدى بنجاح وحتتــوي اخلطة علــى تفا�سيل املــوارد املتاحــة واجلدول 

الزمني لتنفيذ امل�ســاريع
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قائمــة مــن الحتياجــات التنموية واخلدمية وامل�ســاريع ذات الأولوية املوجهة لتلبيــة تلك الحتياجات دليل الحتياجات
�سمــن القطــاع البلــدي والقطاعــات الأخــرى وامل�ســتمدة من اأفــراد وموؤ�س�ســات املجتمعــات املحلية 

باإ�ــرشاف املجال�ــس البلدية واملحلية وموظفــي البلدية املعنين

ن�س ي�رشح الغاية اأو ال�سبب من وجود البلدية، والتي يوؤكدها اأ�سحاب العالقةالر�سالة

و�ســف ملــا حتــاول البلديــة اأن حتققه يف امل�ســتقبل البعيــد، يق�سد من ا�ســتخدامها لت�سبح دليــاًل وا�سحاً الروؤية
لختيار توجهات العمل احلالية وامل�ســتقبلية وت�ســكل مع الر�سالة اأ�سا�ساً لال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات

جمموعــة متتابعــة مــن الن�ســاطات الرئي�ســية وامل�ســاندة والتــي تقوم بهــا البلديــة لتحويــل املدخالت اإىل �سل�سلة القيمة 
خمرجــات ذات قيمــة م�سافة لعمالئهــا اخلارجين

عالقــة متينــة بن البلدية و�ــرشكائها لإيجاد وتبادل قيمة م�سافة لكل الأطراف امل�ســاركة. ويتم اإن�ســاء ال�رشاكة
ال�ــرشاكة مثاًل مع املوردين واملوزعن واملوؤ�س�ســات. ال�ــرشاكات ال�ســرتاتيجية متكن البلدية من حتقيق 

اأهدافها ال�سرتاتيجة

طرف خارجي تختاره البلدية للعمل معها لتحقيق اأهداف وفوائد م�ســرتكة وم�ســتدامة للجميع على ال�رشيك 
امل�ستوين الت�سغيلي وال�سرتاتيجي

منــح املعنيــن الفر�ــس الكافيــة لالإطالع والتعــرف علــى املعلومات والقــرارات ذات العالقــة مت�سمنة ال�سفافية
مــربرات اتخاذها واجلهات امل�ســوؤولة عنها والنتائــج املرتتبة عليها

اأي ات�سال من متلقي اخلدمة كتابي اأو �ســفهي يعرب فيه عن عدم ر�ساه عن اخلدمة اأو املنتج املقدمة له، ال�سكاوى
اأو عدم ر�ساه عن نوعيتها اأو طريقة تقدميها اأو كل ما يتعلق بها

الطاقة امل�ستمدة من املوارد املتجددة بدون انبعاثات بيئية �سارة وت�سمل تر�سيد ا�ستهالك الطاقةالطاقة النظيفة



29

جمموعــة مــن الأن�ســطة التــي تتفاعــل مــع بع�سهــا الآخــر حيــث اأن خمرجات الأن�ســطة ال�ســابقة ت�ســكل العمليات
مدخالت لأن�ســطة لحقة. العمليات ت�سيف قيمة عن طريق حتويل املدخالت اإىل خمرجات با�ســتخدام 

املــوارد املتاحة لهذه العملية

العمليات التي تدعم حتقيق ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة وتقود �سل�سلة القيمةالعمليات الرئي�سية

كـــّل فـــراٍغ بــن املبــاين يف املدينــة وي�ســمل كل مــا يحيــط بها مــن ممــراٍت، و�ســاحاٍت عامــة، وميادين، الفراغات احل�رشية
وم�ســطحاٍت مائيــة، ومالعــب، وحدائــُق خا�ســٌة وعامة، ومواقــُف ال�ّســيارات، وطرق.

توافق املخرجات مع الأهداف املوؤ�س�سية املحددة واملتوافقة مع روؤية ور�سالة البلديةالفعالية

الأ�ســخا�س الذيــن يقومــون بالتن�ســيق والتــوازن بــن م�سالــح ون�ســاطات جميــع ا�سحــاب العالقة يف القادة 
البلدية

جميــع الو�ســائل والطــرق التي ت�ســتخدمها البلديــة لتحقيق اأهدافها ال�ســرتاتيجية التنمويــة وميكن اأن قدرات
ت�ســمل )عمليات، خدمات، �سيا�ســات، برامج، م�ساريع(

عمليــة التن�ســيق والتــوازن بــن م�سالــح ون�ســاطات جميــع اأ�سحــاب العالقــة وتوجيــه البلديــة بكافــة القيادة
كوادرهــا واإمكاناتهــا لتحقيــق الروؤيــا والر�ســالة وتوفــري املتطلبــات لغايات حت�ســن الأداء

جمموعــة مــن الفل�ســفات اأو املبــادئ التــي توجــه �ســلوك البلديــة داخليــاً اأو مــع العــامل اخلارجــي. توجــه القيم املوؤ�س�سية 
القيم العاملن اإىل ما هو جيد ومرغوب فيه. وتوؤثر على �ســلوك املوظفن والفرق وتخدم كموجه عام 

للعاملن يف املوؤ�س�ســة ب�ســكل عام
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اإجناز املخرجات من خالل ال�ستخدام الأمثل للمدخالت املوارد املتاحةالكفاءة

جميع الأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تتاأثر ب�سكل �سلبي اأو اإيجابي باأن�سطة وخدمات البلديةمتاأثرون

جميع من يت�سل اأو يتعامل مبا�رشة مع البلدية لتلقي خدمة اأو منتجمتلقي اخلدمة 

هو جمموعة من النا�س تعي�س �سوية يف �سكل منّظم و�سمن جماعة منظمةاملجتمع 

وثيقــة �ســامله تت�سمــن نتائــج لعمليــات امل�ســح وجمع املعلومــات وحو�ســبة املخططات وربطهــا بنظام املخطط ال�سمويل
املعلومــات اجلغــرايف وحتليــل الواقــع جلميع القطاعات مــع تكوين ا�ســرتاتيجية النمــو لتحديد مفهومه 
ملناطــق التجمعــات ال�ســكانية اإىل جانــب اإعــداد خمططــات املناطــق لتوفــري خطــط وا�سحــة ل�ســتخدام 
الأرا�ســي والنمــو احل�ــرشي لي�ســار اإىل حتديــد امل�ســاريع والربامــج التنفيذيــة وتوزيــع التنميــة ب�ســكل 

متوازن 

جهة تخ�س�س راأ�س مال لتنفيذ م�ساريع متوقعة عائداً م�ستقبلياًامل�ستثمر

اخلــربة واملهــارة التــي يح�ســل عليهــا الفــرد من خــالل التعلــم والتجربة وي�ســمل ذلك الفهــم النظري املعرفة
والعملــي لالأمــور. ويف حــن اأن البيانــات هــي حقائــق اأوليــة فــاإن املعلومات هــي امل�سمــون املبني على 

البيانــات، واأمــا املعرفــة فهــي املعلومات التــي توجه الفعل واتخــاذ القرار

البيانات التي مت تنظيمها ومعاجلتها وحتليلها لتحقيق هدف معن اأو لتخاذ قرار  اأو تف�ســريها يف اإطار معلومات
هيكلي معن اإو عمل اأو اإجراء معن

جميــع مــا متتلكــة البلديــة مــن اأمــوال منقولــة وغــري منقولــة قــد ت�ســمل الأرا�ســي والعقــار والتقنيــات ممتلكات البلدية
والأجهــزة واملعــدات والآليــات واملرافــق العامــة واملخــزون والأ�ســول باأنواعهــا املختلفــة
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جميــع املوظفــن الذيــن يعملون يف املوؤ�س�ســة �ســواء بدوام كامــل اأو جزئي اأو املتطوعن وي�ســمل ذلك املوارد الب�رشية
القادة على جميع امل�ستويات

اجلهة التي تقــوم بتوفيــر احتياجات البلدية �ســواء كانــت قطــاع عــام اأو قطــاع خــا�س املورد

جمموعة من موؤ�ــرشات الأعمال الرئي�ســة املالية وغري املالية التي ت�ســتخدم لقيا�ــس الأداء ال�ســرتاتيجي موؤ�رشات الأداء 
التنمــوي والت�ســغيلي للبلديــة وهــي ت�ســاعد علــى مراقبــة وفهــم والتنبــوؤ وحت�ســن خمرجــات الأعمــال 

الرئي�سية

اإطــار العمليــات ومــا يت�سل به من موؤ�ــرشات اأداء ونتائــج بالإ�سافة اإىل نظام اإدارة وحت�ســن العمليات، نظام اإدارة الأداء املوؤ�س�سي 
التي ت�ســتخدم ل�سمان تلبية البلدية لر�سالتها وروؤيتها

مــواد غــري مرغــوب فيهــا ولي�ــس لهــا قيمة ظاهــرة اأو وا�سحــة اأو منفعة للنا�ــس وت�ســمل كافــة الأنواع النفايات
ال�سلبــة وال�ســائلة والإن�ســائية والطبيــة وال�سارة واخلطــرة، واحليوانات والطيــور النافقة 

الأدوار، واحلقــوق، والواجبات، والعالقات، وامل�ســوؤوليات، وال�سالحيــات، واملكانة التي يحددها النوع الجتماعي
املجتمــع للمراأة والرجل ح�ســب الأطــر الجتماعية والثقافية وال�سيا�ســية والقت�سادية وغريها، وهي 

مكت�ســبة وتتغري بتغري املكان والزمان والأطر املوؤثرة





تــم إعــداد هــذا الكتيــب بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ضمــن برنامــج 
ــواردة يف هــذا الكتيــب ال تعــر بالــرورة  ــة والحكــم املحــي. إن اآلراء ال دعــم الالمركزي

ــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة. عــن آراء الوكال


