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Eng. Magdi Al-Saleh
Chairman of the Board
Minister of Local Government

The Chairman’s Forward

According to its developmental role, MDLF is mandated to translate the National 
Policy Agenda concerning the local governance sector into programs and projects 
to support the Palestinian LGUs to be more responsive and accountable for 
citizens needs towards better quality of services. 

During the development of this Strategic Plan, we have been committed to 
ensuring complete compliance with all related national plans, and its related 
directives and goals. The 2022-2026 strategic plan was developed taking into 
consideration the national commitment for Sustainable Development Goals 
(SDGs) as well as the cross-cutting issues including: environment and climate 
change, local resilience. Special focus was given to gender mainstreaming, 
inclusion of vulnerable communities and groups, and social accountability. 
The new strategic plan has been developed following extensive examination of 
what has been achieved over the past years: reviewing the extent of achievements 
of previous objectives, analyzing the current work environment while monitoring 
changes that have taken place during the last period, identifying the strengths and 
weaknesses, examining the opportunities and challenges and defining the 
strategic objectives for the next five years. A well-defined vision was put in place in 
order to empower local government units as we help them lead the local 
development process, to improve the coverage and the quality of services they 
provide. This, we know, will positively affect the lives of citizens and enhance their 
steadfastness.

In this strategy, MDLF set out a goal to deepen its commitment across three 
critical pillars: i) Empowerment of LGUs and enhancement of their responsiveness; 
ii) Strengthening MDLF institutional development; and ii) Empowerment of 
vulnerable communities and enhancement of their resilience. The new Strategy 
was developed in a participatory manner with contributions from key 
stakeholders.

To conclude, we at the MDLF are fully aware of our responsibilities and duties, 
which motivate us to implement this Strategic Plan to contribute to the 
achievement of the Palestinian national goals. 



Mohammed Al-Ramahi
General Director

General Director’s Forward

On behalf of Municipal Development and Lending Fund, I am pleased to present 
our 2022-2026 Strategic Plan, which comes as a continuation of the series of 
strategies aimed at achieving the goals and aspirations of MDLF to improve 
accountable services delivery, achieve sustainable development, and to promote 
municipal efficiency and responsiveness. This plan is the roadmap for Board 
members and MDLF staff in making decisions and developing operational plans 
for interventions over the next five years towards the development of the local 
governance sector.

The lessons learned from the development and implementation of the 2017-2021 
strategy were examined and analyzed to enhance the performance of the new 
strategy 2022-2027. The new strategy identifies 9 strategic objectives that aim at 
achieving local development and prosperity through infrastructure development, 
promoting LGUs’ institutional development through comprehensive and integrated 
capacity building, and innovative initiatives along with social inclusion with more 
focus on vulnerable communities and groups. Resilience which is clearly 
addressed in the new strategy has become imperative for, and central to MDLF 
strategic directions where the  climate change mitigation and adaptation is one of 
its key pillars. 

In conclusion, I would like to thank the chairman and the members of the Board of 
Directors who have valuable contribution to complete the Strategic Plan 
2022-2026. I would also like to thank MDLF directors, technical staff who had 
made valuable effort to accomplish this work. Special thanks go to our financing 
partners and the key stakeholders from the line ministries who have had valuable 
inputs to conclude the diagnostic of external environment and thus to conclude 
our strategic directions 2022-2026.



OVERVIEW
ABOUT MDLF



The Municipal Development and Lending Fund is a Palestinian institution utilizing the 
international standards in its works to translate the Palestinian local government policies 
into programs and projects. It aims  at enhancing the role of local government units for 
better responsiveness and accountable services delivery towards better of life of their 
citizens.

MDLF was established in 2005 by the Palestinian National Authority (PNA) as the main and 
preferred channel to support the development and reform of local government units. It was 
established to achieve efficiency, reform and transparency as part of the effort to build an 
independent Palestinian state. The year 2016 witnessed a major milestone when the 
President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas, approved the law governing the MDLF, 
contributing in the process to strengthening the legal environment of the MDLF in carrying 
out its tasks in developing the local government sector in line with the national policies.

The establishment of the Municipal Development and Lending Fund was designed to 
develop local government units in areas of responsiveness, self-sufficiency, decentralization 
and creditworthiness, in line with national trends aimed at realizing an institutionalized state 
while enhancing accountability, transparency and good governance principles.

MDLF implements its programs through an effective structure: Its board of directors 
supervises policies and directives. The BOD consists of nine members headed by the 
Minister of Local Government and members of:

The MDLF has its main premise in the West Bank and a branch in Gaza. As for the executive 
management, it is headed by the Director General of MDLF and consists of the Operations 
Manager, the Financial manager, Administrative manager, Strategic Planning and External 
Relations manager, Institutional Development and Technical Assistance manager, 
Technical Department manager, Procurement manager, and the Internal Auditor manager.

The staff of the MDLF is committed to work alongside local government units to strengthen 
their capacities and improve their performance so that they can enhance their 
responsiveness and improve the quality of life of their citizens.

Palestinian Monitory Authority
Ministry of Public Works and Housing
Ministry of Finance and Planning
Association of the Palestinian Local Authorities (APLA)
Engineers Association
In addition to representatives of heads of local municipalities, who are appointed by 
the council of ministers with the recommendation of the Minister of Local Government 
and a representative of civil society organizations.

OUR STORY



The MDLF  is supported by the Central Government along with the Agence Francaise  de 
Development (AFD), the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), the 
Danish Government, the World Bank , the German Development Bank (KFW) , the German 
Technical  Cooperation (GIZ),  the Belgium Government, the European Union (EU), the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC), and the International Cooperation Agency 
of the Association of Netherlands Municipalities (VNG). 

OUR FINANICING PARTNERS

MDLF provides technical services and financial support to all municipalities in the West 
Bank and Gaza Strip. The projects and programs of MDLF range from emergency 
assistance, development projects, technical and institutional support, and innovative 
initiatives to improve the performance of LGUs. This is accomplished through a coordinated 
and transparent funding mechanism based on specific standards. The projects can be 
grouped into four main categories:

Aiming at sustaining basic municipal services while at the same time seeking to 
maintain a medium-term development agenda, these projects are designed to be 
simple, quickly-disbursed and implementable, and respond to emergency needs for 
the purpose of assets rehabilitation as well as improve the quality of services that 
the LGUs provide. Thus, during the emergency periods, funding and support are 
provided to local government units for the rehabilitation and maintenance of basic 
infrastructure, particularly in sectors such as water supply, sanitation, solid waste 
management, energy supply, public facilities and roads.

OUR INTERVENTIONS

First: Emergency Scheme

Aiming at strengthening the development agenda within the Palestinian society 
context, these projects ensure coverage and quality of services provided to the 
population. In addition, development investments help strengthen the role of LGUs 
not only as providers but also as drivers to promote local economic development in 
line with the priorities of their populations.

Second: Development Scheme

Designed to contribute to the overall goal of building the capacity of local 
government institutions in the areas of financial and administrative planning. These 
projects provide local authorities with capacity building packages in various sector, 
including developing of institutional systems and providing specialized training 
opportunities for LGUs. Thus, these projects enhance financial sustainability, 
towards economic development and assure access to higher levels of 
transparency, accountability and good governance.

Third: Capacities Development Scheme



These projects aim at helping LGUs introduce and adopt innovative work methods 
to improve and sustain their services. Examples include strengthening cooperation 
and communication between LGUs, nongovernmental sector and the private sector 
in planning and managing services delivery by introducing modern methods and 
technical reforms. These projects focus on translating national policies into pilot 
projects, examining lessons learned, and eliciting recommendations for developing 
better policies and procedures.

Fourth: Innovative Scheme

The MDLF has implemented hundreds of projects worth more than 600 million dollars in the 
form of infrastructure development projects, capacity building projects as well as innovative 
projects. Examples of MDLF achievements over the years are reflected below (until the end 
of 2021):

Roads were paved, 
developed and rehabilitated

OUR ACHIEVEMENTS

1457 Km

20 Km

1,647

141,518 Sqm

44 Km

166,066 Sqm

236 Km

Electrical networks were 
rehabilitated

Electrical pre-paid meters 
were installed

Lighting units were 
supplied

Public building were 
constructed

Retaining walls were 
constructed

rks and public gardens were 
constructed

Water networks were 
rehabilitated/constructed

46,199



Adding to the achievements, a number of capacity 
development packages at the municipal level have 
been implemented to aiming at enhancing the 
institutional development of municipalities 
towards reform good governance.

These packages include: Social Accountability 
initiative, Fixed Assets Registration and Valuation 
(FARV), Integrated Financial and Management 
Information System (IFMIS), Revenue 
Management Information System (RMIS), and 
E-municipality (EMS), as well as providing 
Operations and Maintenance (O&M) packages, and 
establishing Citizen Services Centers (CSC) at 
several municipalities and the preparation of the 
municipal strategic development and investment 
plans (SDIP) in accordance with the new 
guidelines.

The Capacity building packages 
delivered by MDLF, is a great 
example of MDLF cohesive 
understanding of the importance 
of localized sustainable 
development efforts.  Over the 
years, MDLF was able to support 
many LGU’s with different 
capacity building packages to 
help them in institutionalizing 
their work to improve their ranks 
and performance result. Chart 1 
below reflects the accumulative 
number of municipalities 
supported/being supported with 
CB packages under (MDP1, 
MDP2, MDP3).

MDLF carried out a comprehensive external evaluation for the CB packages under all three 
phases of the MDP to evaluate the process over time and how adaptations were built 
based on successes and lessons learned from the activities that were implemented. The 
results revealed that one of the strongest elements of MDLF’s CB packages is their 
relevance to the needs and conditions of the targeted municipalities. There is a strong 
appreciation of the performance-based approach in relation to the CB packages. Through 
evaluating the effectiveness of the MDLF initiatives, it is clear that the capacity building 
training and support has been well received and integrated into the workflow and 
processes of the municipalities. 

MDLF proven Capacity Building Packages 
accelerate the path to deliver sustainable solutions

Accumalative number of municipalities supported with CB packages 

Capacity building Packages Evaluation

FPPM

# 
of

m
un

iic
pa

lit
ie

s

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

159

FARV IFMIS Readable
Budgets

SA SDIPs LED
Plans

O&M
Package

EMS
Package

CSC
Package

159

80

25

157

91

15

113

16

70



SDIPs

SA

Financial
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O&M

Citizens 
Services 
Centers 
(CSCs)

The most abvious result is the institutionalization 
of the CSCs that became a physical facility and an 
essential pillar of the work of the municipality, as 
well as improved the management aspect to 
improve the municipality institutional system

O&M CB packages has laid a strong foundation for 
preparation, planning, execution, management, 
and follow up of the O&M plans

parency and Openness according to %100 of 
visited municipalities

The process and concepts of straregic are among 
the most integrated and sustained CB packages in 



OUR
STRATEGIC
PLAN



The methodology for preparing the strategic plan of MDLF relied on a comprehensive 
approach to analyze the internal and external environment of MDLF as illustrated in the 
figure below which provides a summary of the approach and steps followed in preparing the 
five-year strategic plan of MDLF. 

The process included

MYTHODOLOGY & APPROACH

A desk review of relevant documents provided by MDLF (previous strategic plans, 
external evaluation reports, annual reports, internal audit reports, projects documents, 
monitoring and evaluation reports, citizen satisfaction survey reports, municipal ranking 
reports, programs concept notes and other relevant literature including the 2021-2023 
updated local government sector strategy and the 2021-2023 General Policies 
“National Policy Agenda-NPA” of the government); 

1.

Interviews with members of the Board of Directors, MDLF  executive director, general 
manager of operations, heads of departments, supervisors and staff to solicit their 
opinions on progress, obstacles and areas for improvement; interviews with other 
stakeholders including: Minister of Local Government the president of the MDLF’s 
Board of Directors,  the Advisor to the Prime Minister for Planning and Aid Coordination 
at the Prime Ministers’ Office, the deputy Minister of Education, mayors, directors and 
relevant staff of West Bank small, medium-sized, and large municipalities selected from 
the various geographical areas of West Bank (North, Middle, and South), 
representatives of the donor agencies (KfW, GIZ, EU, World Bank, VNG, AFD, and DRO); 
focus group sessions with Mayors and staff from Gaza Strip municipalities, Deputy 
Minister of Local Government, Directors General of planning, Local Economic 
Development, and Urban Planning of the Ministry of Local government, the president 
and the Executive Director of the Association of Palestinian Local Authorities (APLA) 
and Presidents and Directors of Joint Services Councils and Joint Planning Councils. 
The process included an open discussion session with the MDLF management team 
held prior to finalizing this report. The process involved soliciting information from the 
key stakeholders related to their satisfaction level of the MDLF’s performance, 
challenges faced, future needs, and areas of recommended improvements to be 
included in the updated strategic plan of 2022-2026.

2.

The process included a three-day strategic planning workshop which was held during 
the period of January 13rd – January 15th , 2022 and followed by small group 
discussions at more of operational level to produce the operational plan. 

3.



Strategic Plan Methodology

Efficient and effective local government units that contribute to 
achieving a better life for citizens.

STRATEGIC FRAMEWORK

OUR VISION

A national organization that strives to translate the local government 
policies into sustainable development programs by effective 
management of funds. 

Our policy
Our identity
Our strength
Our principle
Our approach

is…
is…
is…
is…
is…

OUR MISSION

OUR VALUES

Transparency
Professionalism
Accountability
Credibility
Scientific method

Policy Operational
Improvement

Organizational
Capability

Internal Assessment:
Literature Review
SWOT Analysis
’Voice of Board/Staff’

Strategic Themes (Intent 
& Direction)
Strategic Hierarchy
Strategic 
Initiatives/Interventions
Key Performance 
Indicators KPI’s
Risk Assessment

Macro-Environmental 
Factors Analysis
Voice of the 
Beneficiaries and 
Stakholders’

Palestinian Contents

External Assessment:

Local Government
Sector

Development
Projects



The MDLF Strategic Framework 2022-2026 contributed the achievement of sustainable 
development goals 11 and 13 by taking urgent actions to provide inclusive and sustainable 
services to LGU’s in Palestine, in collaboration with our DP’s. The updated strategic 
framework is aligned with the national development plan concerning the cross sector strategy 
for Local Governance Sector. 

Building on its core competencies, and its years of experience  in empowering local 
governments, MDLF will continue supporting the institutional development for LGUs towards 
fiscal stability over the longer-term. MDLF will pursue innovative approaches to lead local 
development and implement innovative and pioneering initiatives for the benefit of citizens 
and in particular the vulnerable communities. Gender Mainstreaming, Social and 
Environmental safeguards will be maintained as cross cutting issues within MDLF 
interventions.

Achieving the desired outcomes requires the development of institutional and organizational 
capacities, particularly strengthening the local government units’ functions (finance, planning, 
IT and human resources). Thus, special attention has been given in the updated strategic plan 
to the institutional development and financial sustainability of the LGUs. The Capacity building 
packages delivered by MDLF, is a great example of MDLF cohesive understanding of the 
importance of localized and contextual capacity building supports to municipalities. The new 
agenda includes a more need-centered CB portfolio that responds to the actual needs of weak 
municipalities. The capacity building approach also includes customized capacity building 
packages to strengthen vulnerable communities’ ability to lead the local development and 
implement innovative and pioneering initiatives. In addition to customized packages in 
climate change mitigation and adaptation.

The Strategic Framework also articulates how MDLF will strengthen its lending functions and 
guarantee instruments alongside its grants and technical assistance. Revolving funds is 
foreseen to be piloted in a number of LGU’s. In the coming years, MDLF will institutionalize the 
lending system and develop a model for municipal creditworthiness.
The resilience planning is still a gap in the LGU’s planning approach and needs to be integrated 
to local planning. The resilience component will be integrated in the new strategic framework 
to benefit the development of planning approach at the local level. Support will be provided to 
municipalities in the formulation and execution of policies pertaining to the pandemic and 
emergency response (e.g., emergency operations plan, closure, management, and 
repurposing of public systems and spaces, functioning of businesses and private facilities 
and events at the local level, etc). 

As we approach our new strategy for the years 2022-2026, we have broadened our 
perspective to address some of the highest priority climate change-related issues and 
opportunities. The MDLF 26-2022 Strategic Plan will boost efforts to help local government 
units fully integrate climate and development, and promote climate adaptation and mitigation 
within their SDIP’s. 

Accountability is one MDLF’s values and it runs through all of it’s work. The strategic direction 
will continue to enhance citizen participation in the development decision-making process at 
the LGU’s level  and thus achieve comprehensive and sustainable local development. 

These issues are all considered in the MDLF new strategy (2022-2026) which is endorsed by 
the Board of Directors, under which all MDLF interventions were clearly identified towards 
achieving MDLF objectives.

OUR STRATEGIC DIRECTIONS



OUR STRATEGIC PILLARS
AND OBJECTIVES

SDGs

Updated
NPA

(2021-2023)

SDG (11)
Make cities and human 

settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable

2nd Pillar: Excellence in Serving Citizens
Priority# 1: Government for Serving Citizens
(policy # 7: Enhancing LGUs Responsiveness to Citizens)
(Policy # 8: Improving the Level f Services Delivered to Citizens)

2023-2021 
LG Sector 
Strategy

5th SO:
Improvement of 
Services Delivery

4th SO:
Promotion of Local 

Economic 
Development

2nd SO: 
Empowerment of 

LGUs towards 
Financial Sustainability

Pillar I: 
Strengthening MDLF 

institutional 
development

SO (1): To contribute to 
improving the level of 
services provided to 
citizens
SO (2): To contribute to 
the institutional 
development and 
financial sustainability of 
the LGUs
SO (3): To contribute to 
the capacity building of 
the LGUs in resilient 
planning and 
responsiveness to 
climate change  
SO (4): To contribute to 
the implementation of the 
social accountability 
principles
SO (5): To strengthen the 
LGUs ability to lead local 
development and 
implement innovative 
initiatives and joint 
projects

SDG (6): To achieve 
MDLF's operational 
excellence
SDG (7): To strengthen 
MDLF's financial 
sustainability

SDG (8): To contribute 
to improving the level 
and sustainability of 
services provided to 
citizens in vulnerable 
communities
SDG (9): To strengthen 
the vulnerable 
communities’ ability to 
lead local development 
and implement 
innovative initiatives 
and joint projects

Pillar II: 
Empowerment of 

LGUs and 
enhancement of its 

responsiveness

Pillar III: Empowerment 
of vulnerable 

communities and 
enhancement of its 

resilience

MDLF 
Strategy 

(2022-2026)

MDLF 
Strategic 

Objectives

MDLF Strategic Pillars

SDG (13)
Take urgent action to combat 

climate change and its impacts



Projected budget 
based on initial 
commitment

Strategic Plan 2022 - 2026

2021

TBD 5%

62% 62% 65%

2022 2023 2024 2025 2026
Strategic

Pillars
Strategic Objectives Indicators Baseline Target Interventions

Empowering the 
Local 

Government 
Units and 

strengthening 
their 

responsiveness

SO1: To contribute 
improving the level of 
services provided to 

citizens according to the 
inclusive strategic 
development and 

investment planning 
(SDIP) approach 

SO2: To contribute to 
the institutional 

development and 
financial sustainability 

of the LGUs

SO3: To contribute to 
the capacity building of 
the LGUs in resilience 

planning and 
responsiveness to 

climate change  

SO4: To contribute the 
implementation of the 
social accountability 

principles 

SO5: To strengthen the 
LGUs ability to lead 

local development and 
implement innovative 

initiatives and joint 
projects

• Implementing 
infrastructure and 
service delivery projects 
in LGU's.

• Implementing service 
delivery and community 
development projects 
serving vulnerable 
groups.

• Developing of resilience 
plans for LGU’s.

• Integrating the climate 
change adaptation and 
mitigation within infra 
structure implemented 
projects.

• Supporting LGU’s with 
institutional/ CB 
packages under different 
programs.

• Supporting LGU’s in 
financial capacity 
building packages 
(IFMIS, FARV, cost 
accounting readable 
budgets ..etc).

• Enhancing the GRM at 
LGU level.

• Implementing SA 
initiatives in different 
LGU’s.

• Implementing 
innovative/joint projects 

- Ongoing: $ 88 million 
- Upcoming 
commitment for MDP 
4 (projected) - 150 
million

Total:
238 million dollars.

1.1 Percentage 
increase in access 
to basic services 

provided to citizens 
by the 

Municipalities 
(PCBS's study) 

1.2 Level of citizens 
satisfaction from 

the services 
provided

2510

1.3 Number of 
municipalities that 

implemented 
projects serving 

marginalized 
groups 

TBD

2.1 Percentage of 
graduated 

municipalities at 
least one step up on 

the municipal 
graduation ladder.

2.2 Number of 
Municipalities 

achieved increase 
in their revenues 

and no increase in 
net lending

2.3 Number of 
municipalities 

achieved credit 
worthiness 

according to the 
credit rating index

0

706561

TBD TBD

3.1 Number of 
prepared resilient 

plans
200 40

3.2 Number of 
projects that 

respond to climate 
change effects

0 5

4.1 Number of 
municipalities that 

adhered to the 
grievance and 

complaint protocol

25% 50%

4.2 Number of 
municipalities that 
implemented the 
disclosure plans

25% 50%

4.3 Percentage of 
active committees 
in municipalities

25% 50%

5.1 Number of 
innovative initiatives 
implemented by the 

LGUs

3

5.2 Number of joint 
projects 

implemented by 
LGU's

10



Projected budget 
based on initial 
commitment

Strategic Plan 2022 - 2026

2021

Yes

83%

2022 2023 2024 2025 2026
Strategic

Pillars
Strategic Objectives Indicators Baseline Target Interventions

Strengthening 
MDLF 

Institutional 
Development

Empowerment 
of vulnerable 
communities 

and 
enhancement of 

its resilience

SO6: To achieve MDLF's 
operational excellence

SO7: To strengthen 
MDLF's financial 

sustainability

SO8: To contribute 
improving the level and 

sustainability of services 
provided to citizens in 

vulnerable communities 

SO9: To strengthen the 
vulnerable communities’ 

ability to lead local 
development and 

implement innovative 
initiatives and joint 

projects 

• Automation of MDLF 
working procedures.

• Conducting CB/ 
training activities for 
MDLF employees.

• Empowering mid-level 
management at MDLF.

• Implementing 
promotional policies.

• Assign competent staff 
member to follow up on 
the lending functions 
and start-up activities.

• Mobilize extra finance 
from DP to pilot the 
revolving loans.

• Develop Monitoring and 
controlling functions 
regarding the revolving 
loans

 
• Conducting social and 
community development 
infrastructure targeting 
vulnerable communities.

• Formation of SA 
committees within the 
vulnerable committees.

• Conducting pioneering 
and community driven 
initiatives in vulnerable 
communities in WB and 
Gaza

-Revolving loans: 10 
million 
-MIS: $70,000
-Trainings: $200,000

Total:
10,270,000 dollars

- GVCD phase (3.4 :(2 
million
-Area c phase 20 :2 
million

Total:
23.4 million dollars

272 million dollars                                                                                                                                                                              
(54 million per year)

Total Budget
for 5 years:

6.1 Operational 
manuals are 
automated 

(computerized)

6.2 Percentage of 
annual plan's level 
of achievement is 
more than %90.

6.3 Percentage of 
employee 

satisfaction index

6.4 Percentage of 
LGUs' satisfaction 
index of MDLF's 

performance

7.1 MDLF's ability 
level to cover full 
annual operating 

costs 

7.2 Competent 
MDLF's staff to 
manage lending 

functions

7.3 Number of 
municipalities that 
received loans in 
the piloting phase 
from the revolving 

loans

8.1 Number of 
vulnerable 

communities 
benefited from the 

implemented 
projects 

9.1 Number of 
social 

entrepreneurial 
implemented 

initiatives 

9.2 Number of 
established social 

committees

8.2 Level of 
vulnerable 

communities’ 
citizens satisfaction 

from the services 
provided 

8.3 Number of 
implemented 

projects 

90%

85%

90%

85%

90%

Yes

Yes

1

50

80%0

40

40

40

1



 المساهمات المالية
المتوقعة

  الخطة االستراتيجية 2026-2022

202120222023202420252026
المؤشراتالهدف االستراتيجيالمحور

المستهدفالقيمة  الحالية
المبادرات/التدخالت

Yes

83%

• أتمتة النظم التشغيلية في 
الصندوق.

• عقد تدريبات بناء القدرات 
لموظفي الصندوق.

• دعم وتطوير قدرات االدارة 
الوسطى في الصندوق.

 
• تنفيذ سياسات ترويجية.

 
• بناء وتطوير جاهزية 

الصندوق لوظيفة االقراض 
بما فيها تعيين موظف 

مختص لمتابعة ذلك.

• حشد المصادر المالية من 
شركاء الصندوق للبدء بتنفيذ 

القروض الدوارة.

• تطوير أسس المراقبة 
الخاصة بوظيفة االقراض 

• تنفيذ مشاريع تنمية محلية 
واجتماعية تستهدف 

المناطق المهمشة 
والتجمعات الضعيفة.

• تشيكل لجان مساءلة 
مجتمعية في المناطق 

والتجمعات الضعيفة .

• تنفيذ مبادرات مجتمعية 
رائدة في المناطق المهمشة 

تقودها التجمعات الضعيفة 
في كل من الضفة وغزة.

القروض الدوارة: 10 مليون
النظام  االلكتروني 

للصندوق: 70 ألف دوالر 
تدريبات بناء قدرات: 200 

ألف دوالر

برنامج تطوير المجتمعات 
األقل حظًا في قطاع 
غزة: 3.4 مليون دوالر

برنامج تطوير المنطقة 
"ج"  المرحلو الثانية : 20 

مليون دوالر

272 مليون دوالر
(54 مليون دوالر سنويًا)

مجموع الموازنة
لخمس سنوات:

90%

85%

90%

85%

90%

Yes

Yes

1

50

80% 0

40

40

40

1

6. تحقيق التميز التشغيلي 
للصندوق 

7. تعزيز االستدامة المالية 
للصندوق

8. المساهمة في تحسين 
مستوى الخدمات 

المقدمة للمواطنين في 
التجمعات المهمشة 

وديمومتها

9. تعزيز قدرة التجمعات 
الهشة على تنفيذ التنمية 
المحلية وتنفيذ المبادرات 

الريادية  والمشاريع 
المشتركة

6.1 االنظمة 
التشغيلية مؤتمتة 

وفعالة

6.2 نسبة انجاز الخطة 
السنوية بما ال يقل 

عن %90 

6.3 نسبة رضا 
الموظفين

6.4 نسبة رضا الهيئات 
المحلية عن اداء 

الصندوق 

7.1 مستوى قدرة 
الصندوق على تغطية 

كامل نفقاتة 
التشغيلية

7.2 انظمة وكادر 
بشري مؤهل 

لممارسة وظيفة 
االقراض

7.3 عدد البلديات 
التي حصلت على 

التمويل التجريبي من 
القروض الدوارة

8.1 عدد التجمعات 
السكانية الهشة التي 

تم تنفيذ المشاريع 
فيها

8.2 نسبة رضى 
المواطنين في 

التجمعات المهمشة 
عن المشاريع المنفذة

8.3 عدد المشاريع 
التي تم تنفيذها  

9.1 عدد المبادرات 
المجتمعية والريادية 

التي تم تنفيذها 

9.2 عدد اللجان 
المجتعية التي تم 

تشكيلها

تعزيز البناء 
المؤسسي 

للصندوق

تمكين التجمعات 
الضعيفة (الهشة) 

وبناء مناعتها

المجموع:
10,270,000 دوالر

المجموع:
23.4 مليون دوالر



 المساهمات المالية
المتوقعة

  الخطة االستراتيجية 2026-2022

2021

TBD5%

62%62%65%

20222023202420252026
المؤشراتالهدف االستراتيجيالمحور

المستهدفالقيمة  الحالية
المبادرات/التدخالت

تمكين هيئات 
الحكم المحلي 
وتعزيز استجابتها

1. المساهمة في تحسين 
مستوى الخدمات المقدمة 

للمواطنين على اساس 
SDIP  التخطيط الشمولي

2. المساهمة في التطوير 
المؤسسي واالستدامة 
المالية لهيئات الحكم 

المحلي    

3. المساهمة في بناء 
قدرات الهيئات المحلية  

على التخطيط المنيع 
واالستجابة لالثار الناجمة 

عن التغير المناخي 

4. المساهمة في تعزيز 
مباديء المساءلة 

المجتمعية 

5. تعزيز قدرة الهيئات 
المحلية على قيادة التنمية 
المحلية وتنفيذ المبادرات 

الريادية  والمشاريع 
المشتركة

• تقديم الدعم المالي 
والفني لتنفيذ مشاريع البنية 

التحتية للهيئات المحلية.

• تصميم وتنفيذ برامج 
ومشاريع تنموية تستهدف 

الفئات الضعيفة.

• تطوير خطط المرونة 
لهيئات الحكم المحلي.

• دمج  مبادئ التكيف 
والتخفيف من اثار التغير 

المناخي ضمن مشاريع البنية 
التحتية المنفذة.

• دعم الهيئات المحلية في 
حزم بناء القدرات ضمن 

البرامج والمشاريع المختلفة.

• دعم هيئات الحكم المحلي 
في حزم بناء القدرات المالية 

(تسجيل وتقييم االصول 
الثابتة، والدليل المالي 

المحوسب ، وبرنامج ادارة 
ايرادات البلديات وغيره).

• تطوير وتحسين آلية 
الشكاوي على مستوى 

الهيئات المحلية.

• تنفيذ مبادرات المساءلة 
المجتمعية في مختلف 

الهيئات المحلية.

• تنفيذ المشاريع المبتكرة / 
المشتركة

مصاريف حالية حتى نهاية 
عام 2022 

:88 مليون دوالر

متوقع لبرنامج تطوير 
البلديات (المرحلة الرابعة): 

150 مليون

المجموع: 238 مليون 
دوالر

1.1 نسبة الزيادة في 
تغطية الخدمات 

االساسية المقدمة 
للمواطنين من 

البلديات (دراسة جهاز 
االحصاء المركزي)

1.2 مستوى رضا 
المواطنين عن 
خدمات البلديات

25 10

1.3 عدد البلديات 
التي نفذت مشاريع  

تخدم الفئات 
المهمشة 

2.1 عدد البلديات 
التي ارتقت على سلم 

األداء

2.2 عدد البلديات 
التي حققت فائض 

في موازنتها  العامة 
وعدم زيادة في 
صافي االقراض 

2.3 عدد البلديات 
التي تمكنت من 
تحقيق المالءة 

المالية وفق التصنيف 
االئتماني

3.1 عدد الخطط 
المنيعة التي تم 

تحضيرها

3.2 عدد المشاريع 
المنفذة المستجيبة 

لالثار الناجمة عن 
التغير المناخي

4.1 عدد البلديات 
التي  التزمت في 
بروتوكول التطلم 

والشكاوي

4.2 عدد البلديات 
التي طبقت خطة 

االفصاح 

4.3 نسبة اللجان 
الفاعلة في البلديات 

5.1 عدد المبادرات 
الريادية المنفذة في 

الهيئات المحلية

5.2 عدد المشاريع 
المشتركة  المنفذة 
في الهيئات المحلية

TBD

0

70 65 61

TBDTBD

20 040

05

25%50%

25%50%

25%50%

3
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المحاور واألهداف االستراتيجية 

خطة التنمية 
الوطنية 

(2023-2021)

هدف التنمية المستدامه (11)
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المحور الثاني: التميز في خدمة المواطن
األولوية األولى: الحكومة في خدمة المواطن

السياسة رقم 7: تعزيز إستجابة الهيئات المحلية للمواطنين
السياسة رقم 8: تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين 

الخطة العبر 
قطاعية للحكم 

المحلي

الهدف االستراتيجي (2)
تمكين الهيئات المحلية 

ماليا لتكون اكثر 
استدامة واستقرارا

الهدف االستراتيجي (4)
الترويج لتنمية اإلقتصاد 

المحلي

الهدف االستراتيجي (5)
تحسين جودة الخدمات

تمكين هيئات الحكم 
المحلي وتعزيز 

استجابتها

-الهدف االستراتيجي(1): 
المســــاهمة في تحسيــــن 

مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطنين على اساس 

التخطيط الشمولي.
-الهدف االستراتيجي(2): 

المساهمة في التطوير 
المؤسسي واالستــدامة 

المالية لهيئات الحكم 
المحــلي.

-الهدف االستراتيجي(3): 
المساهمة في بناء قدرة 

الهيئات المحلية  على 
التخطيـط المنيع واالستجابة 

لالثار الناجمة عن التغير 
المناخي.

-الهدف االستراتيجي(4): 
المساهمة في تعزيـــز مباديء 

المساءلة المجتمعية.
-الهدف االستراتيجي(5): 

تعـزيز قدرة الهيئات المحلية 
على قيادة التنمية المحلية 
وتنفيذ المبادرات الريادية  

والمشاريع المشتركة

-الهدف االستراتيجي(6): 
تحقيـق التميز التشغيلي 

للصندوق
-الهدف االستراتيجي(7):  

تعزي االستدامة المالية 
للصندوق

-الهدف االستراتيجي(8):
تحقيق المساهمة في 

تحسيـن مستــوى الخدمات 
المقـدمة للمـــواطنيـن 

فــــي التجمعــات. 
-الهدف االستراتيجي(9):

تعزيز قدرة التجمعات 
الهشـة على تنفيــــذ 

التنمية المحلية وتنفيذ 
المبـادرات الريادية  

والمشاريع المشتركة.

تعزيز البناء المؤسسي 
للصندوق

تمكين التجمعات 
الضعيفة (الهشة) وبناء 

مناعتها

الخطة 
االستراتيحية

االهداف 
االستراتيجية

الخطة االستراتيجية 2026-2022

هدف التنمية المستدامه (13)
إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتغير 

المناخي وآثاره

أهداف 
التنمية 

المستدامة



تسهم الخطة االستراجية لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لألعوام 2022-2026 في تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة 11 و 13 مــن خــالل تقديــم خدمــات شــاملة ومســتدامة لهيئــات الحكــم 
المحلــي فــي فلســطين، بالتعــاون مــع الشــركاء المانحيــن. حيــث يتماشــى اإلطــار االســتراتيجي المحــدث 

للصندوق مع خطة التنمية الوطنية، والخطة عبر القطاعية لوزارة الحكم المحلي.

معتمــدًا علــى كفاءاتــه الواســعة، وســنوات خبرتــه الطويلــة فــي تمكيــن هيئــات الحكــم المحلــي، يواصــل 
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات دعــم التطويــر المؤسســاتي لهيئــات الحكــم المحلــي للوصــول الــى 
االســتقرار المالــي علــى المــدى الطويــل. يســعى صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة إلــى اتبــاع 
ــح المواطنيــن وعلــى  ــادرات مبتكــرة ورائــدة لصال ــادة التنميــة المحليــة وتنفيــذ مب منهجيــة مبتكــرة لقي
وجــه الخصــوص المجتمعــات الضعيفــة، حيــث يراعــي الصنــدوق فــي كافــة تدخالتــه تعزيــز المســاواة بيــن 

الجنسين، واالثار البيئية واالجتماعية.
 

يتطلــب تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن الخطــة االســتراتيجية، تطويــر القــدرات الفنيــة لهيئــات الحكــم 
المحلــي بمــا فيهــا (الماليــة والتخطيــط وتكنولوجيــا المعلومــات والمــوارد البشــرية وغيرهــا). وبالتالــي، 
تــم إيــالء اهتمــام خــاص فــي الخطــة اإلســتراتيجية المحدثــة للتطويــر المؤسســاتي واالســتدامة الماليــة 
للهيئــات المحليــة. حيــث تعتبــر حــزم بنــاء القــدرات التــي يقدمهــا الصنــدوق انعكاســًا الحتياجــات هيئــات 
الحكــم المحلــي بمختلــف تصنيفاتهــا، فهــي تســتجيب لالحتياجــات الفعليــة للبلديــات الضعيفــة والقويــة 

على حد سواء. 

يتضمــن التوجــه االســتراتيجي أيًضــا، حــزم بنــاء قــدرات مخصصــة لتعزيــز قــدرة المجتمعــات الضعيفــة علــى 
قيــادة التنميــة المحليــة وتنفيــذ مبــادرات مبتكــرة ورائــدة. باإلضافــة إلــى حــزم مخصصــة للتخفيــف مــن 

اثار تغير المناخ و اساليب التكيف معه.

ــز وظائــف اإلقــراض واســتخدام االدوات الالزمــة  يوضــح التوجــه االســتراتيجي دور الصنــدوق فــي تعزي
الــى جانــب تقديــم المســاعدات الفنيــة لتحقيــق ذلــك. حيــث ســيتم تنفيــذ القــروض الــدوارة  بشــكل 
تجريبــي علــى عينــة مــن البلديــات لقيــاس مــدى فعاليتهــا وكفاءتهــا. حيــث مــن المتوقــع أن تتــم مأسســة 

وظيفة االقراض في الصندوق خالل السنوات القليلة القادمة من عمر هذه الخطة. 

ال يــزال نهــج التخطيــط الــذي تتبعــه هيئــات الحكــم المحلــي يفتقــر للمرونــة والتكامليــة. حيــث يركــز 
علــى  المتبعــة  التخطيــط  منهجيــة  لتطويــر  المــرن  التخطيــط  علــى  للصنــدوق،  االســتراتيجي  التوجــه 
مســتوى الهيئــات المحليــة. باالضافــة الــى ذلــك،  ســيتم تنفيــذ مكــون خــاص لتعزيــز قــدرات هيئــات 

الحكم المحلي على الصمود وإدارة األزمات وال سيما تعزيز اإلستجابة في حاالت الطوارئ. 

ســتعمل الخطــة اإلســتراتيجية لصنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة 2022-2026 علــى تعزيــز 
الجهــود الراميــة لمســاعدة هيئــات الحكــم المحلــي فــي دمــج مكــون المنــاخ مــع التنميــة بشــكل عــام، 
وتعزيــز قــدرة الهيئــات المحليــة علــى التكيــف مــع المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره ضمــن الخطــط التنمويــة 

االستراتيجية المستدامة الخاصة بها.

تعتبــر المســاءلة إحــدى أهــم القيــم التــي يعمــل بهــا الصنــدوق  وهــي تتداخــل مــع كافــة أعمالــه، حيــث 
سيســتمر التوجــه االســتراتيجي القــادم فــي تعزيــز مبــادئ المســاءلة المجتمعيــة كمشــاركة المواطنيــن 
الهيئــات المحليــة وبالتالــي  تحقيــق تنميــة محليــة شــاملة  القــرار علــى مســتوى  فــي عمليــة صنــع 

ومستدامة.

تم أخذ كافة القضايا السابقة بعين االعتبار في اعداد اإلستراتيجية الجديدة للصندوق (2026-2022) 
حيــث تــم اقرارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، والتــي بموجبهــا تــم تحديــد جميــع تدخــالت الصنــدوق بشــكل 

واضح.

الملخص



منهجية الخطة االستراتيجية

هيئات محلية كفؤة وفاعلة تسهم في تحقيق حياة افضل للمواطن

STRATEGIC FRAMEWORK

رؤية الصندوق

مؤسســة وطنيــة تعمــل علــى ترجمــة سياســات الحكــم المحلــي الــى برامــج 
ومشاريع تنمية مستدامة من خالل إدارة التمويل بشكل فعال

الشفافية ..... 
المهنية .... 

المساءلة .... 
المصداقية ....

المنهج العلمي .... 

سياستنا
هويتنا
قوتنا

مبدؤنا
أسلوب عملنا قيــــمنا

تطويرالسياسة
العمليات

التقييم الداخلي
مراجعة األدبيات

SWOT التحليل الرباعي
آراء مجلس االدارة والموظفين

المحاور االستراتيجية
التسلسل الهرمي 

االستراتيجي
المبادرات والتدخالت 

االستراتيجية
مؤشرات قياس األداء

تقييم المخاطر

تحليل العوامل البيئية
آراء المستفيدين 

والشركاء

السياق الفلسطيني

التقييم الخارجي

المشاريعقطاع الحكم المحلي
التنموية

الفترة
التنظيمية

رسالة الصندوق



اعتمــدت المنهجيــة المتبعــة فــي إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية للصنــدوق علــى التحليــل الشــامل للبيئــة 
للنهــج  ملخًصــا  يوضــح  الــذي  ادنــاه  الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  للصنــدوق،  والخارجيــة  الداخليــة 

والخطوات المتبعة.

المنهجية المتبعة في اعداد الخطة االستراتيجية

مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة المقدمــة مــن الصنــدوق (الخطــط االســتراتيجية الســابقة، وتقاريــر 
التقييــم الخارجيــة، والتقاريــر الســنوية، وتقاريــر التدقيــق الداخلــي، ووثائــق المشــاريع، وتقاريــر 
المراقبــة والتقييــم، وتقاريــر اســتقصاء رضــا المواطنيــن، وتقاريــر تصنيــف البلديــات، ومذكــرات 
مفاهيــم البرامــج، وغيرهــا مــن األدبيــات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك اســتراتيجية قطــاع الحكــم 

المحلي (2021-2023) و أجندة السياسات الوطنية (2023-2021).

.1

مقابــالت مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، والمديــر التنفيــذي للصنــدوق، ومديــر العمليــات، ورؤســاء 
األقســام، والموظفيــن الســتطالع آرائهــم حــول التقــدم المحــرز والعقبــات ومجــاالت التحســين. 
تطويــر  صنــدوق  إدارة  مجلــس  -رئيــس  المحلــي  الحكــم  وزيــر  مــع:  المقابــالت  إلــى  باإلضافــة 
التربيــة  وزيــر  نائــب  التمويــل،  وادارة  للتخطيــط  الــوزراء  رئيــس  مستشــار   ، البلديــات  وإقــراض 
والتعليــم، ورؤســاء البلديــات، والمــدراء وموظفــي بلديــات الضفــة الغربيــة صغيــرة ومتوســطة 
وكبيــرة الحجــم مــن مناطــق جغرافيــة متنوعــة فــي الشــمال والجنــوب والوســط، وممثلــو الجهــات 
الــى،  باالضافــة   .KFW, GIZ, EU, World Bank, VNG, AFD, and  (DRO) مثــل  المانحــة 
جلســات جماعيــة مــع رؤســاء بلديــات غــزة، ووكيــل وزيــر الحكــم المحلــي، والمديــر العــام للتخطيــط 
والمديــر  المحلــي،  الحكــم  وزارة  فــي  العمرانــي  والتخطيــط  المحليــة  االقتصاديــة  والتنميــة 
التنفيــذي لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة، ومــدراء مجالــس الخدمــات المشــتركة. وأخيــرا، 
مناقشــات مفتوحــة مــع فريــق إدارة الصنــدوق والتــي عقــدت قبــل االنتهــاء مــن تحديــث الخطــة 

اإلستراتيجية.

شــملت المنهجيــة أيضــا جمــع معلومــات مــن الشــركاء الرئيســيين فيمــا يتعلــق بمســتوى رضاهــم 
ومجــاالت  المســتقبلية،  واالحتياجــات   ، تواجههــم  التــي  والتحديــات  الصنــدوق،  أداء  عــن 

التحسينات الموصى بها إلدراجها في الخطة اإلستراتيجية المحدثة 2026-2022.

.2

تضمنت العملية ورشة عمل استمرت لثالثة أيام عقدت خالل  الفترة من 13 الى 15 يناير 2022 
وتبعها نقاشات جماعية معمقة التمام الخطة االستراتيجية.
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المنهجية المتبعة
في اعداد الخطة

االستراتيجية



حزمة الخطة 
التنموية 

االستراتيجية: 

حزمة 
المساءلة 

المجتمعية: 

الحزم المالية: 

حزم التشغيل 
والصيانة: 

حزم خدمات 
الجمهور: 

تعتبر المهارات والمفاهيم المكتبسة من حزمة التخطيط 
االستراتيجي  األكثر تكامًال واستدامة بين الهيئات المحلية.

أظهرت نتائج التقييم ان 100% من البلديات التي تمت زيارتها تؤكد 
ان حزمة المساءلة المجتمعية تسهم في تحقيق الشفافية.

ساهمت الحزم المالية في دعم البلديات في اتخاذ القرارات المالية 
الصائبة وتعزيز الرقابة المالية والتخطيط والتحليل المالي الصحيح. 

أسهمت حزم التشغيل والصيانة في وضع أسس قوية لدعم 
البلديات في االعداد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لخطط 

التشغيل والصيانة.

كانت النتيجة األكثر وضوًحا قدرة هذه الحزمة على إضفاء الطابع 
المؤسسي لمراكز خدمات الجمهور والتي أصبحت مرفًقا هامًا 
وركيزة أساسية لعمل البلديات، باإلضافة إلى مساهمتها في 

تحسين الجانب اإلداري والمؤسسي للبلديات.



إضافــة إلــى  مــا تــم ذكــره مــن انجــازات، تــم تنفيــذ عــدد مــن حــزم بنــاء القــدرات علــى مســتوى البلديــات 
بما يسهم في تعزيز البناء المؤسسي للبلديات لتعزيز مباديء اإلصالح والحكم الرشيد. 

ــة، وحزمــة تســجيل  ــدوق:  حزمــة المســاءلة المجتمعي ــي يقدمهــا الصن ــاء القــدرات الت تشــمل حــزم بن
وتقييــم االصــول الثابتــة، والدليــل المالــي المحوســب ، وحزمــة ادارة ايــرادات البلديــات ، وحزمــة البلديــة 
اإللكترونيــة ، وحزمــة التشــغيل والصيانــة وحــزم خاصــة بمراكــز خدمــات المواطنيــن، باالضافــة الــى 

حزمة خاصة لتطوير الخطط التنموية االستراتيجية للبلديات.

وفقــًا  المحليــة  القــدرات  ببنــاء  اإلاهتمــام  الصنــدوق  يقدمهــا  التــي  القــدرات  بنــاء  حــزم  تعكــس 
لالحتياجــات المتجددة.حيــث تمكــن الصنــدوق خــالل الســنوات الســابقة مــن تطويــر قــدرات الهيئــات 
أداء  بمســتوى  لالرتقــاء  المختلفــة  القــدرات  بنــاء  حــزم  مــن  تقديــم مجموعــة  خــالل  مــن  المحليــة 

البلديات وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين. 

يعكــس الشــكل  أدنــاه العــدد التراكمــي للبلديــات التــي تــم اســتهدافها ضمــن حــزم بنــاء القــدرات 
المختلفة ضمن برنامج تطوير البلديات بمراحله المختلفة. 

قــام صنــدوق تطويــر الهيئــات المحليــة باجــراء تقييــم لحــزم بنــاء القــدرات التــي نفــذت ضمــن 
المراحل الثالث لبرنامج تطوير البلديات. 

أظهــرت نتائــح التقييــم أن أحــد أقــوى ميــزات حــزم بنــاء القــدرات القــدرات هــو مالءمتهــا 
الحتياجــات وظــروف البلديــات المســتهدفة. كمــا عكســت النتائــج بشــكل ملحــوظ تقديــرا 
للبلديــات.  المخصصــة  المنــح  مــع  األداء  بربــط  الصنــدوق  اعتمــده  الــذي  للنهــج  كبيــرا 
ــات للمهــارات المكتســبة مــن التدريبــات  ــر تلــك الحــزم فــي تطبيــق البلدي باالضافــة الــى أث

المختلفة في نطاق عملها و دمجها مع سير العمل والعمليات. 

تسهم حزم بناء القدرات المقدمة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية في دعم البلديات لتقديم حلول مستدامة

عدد البلديات التي تم استهدافها ضمن حزم بناء القدرات بشكل تراكمي

نتائج تقييم حزم بناء القدرات
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تهــدف الــى مســاعدة الهيئــات المحليــة علــى ادخــال وتبنــي أســاليب عمــل ابداعيــة لتحســين 
خدمــات البلديــة والمحافظــة علــى اســتدامتها، وهــذا يشــمل تعزيــز التعــاون والتواصــل بيــن 
هيئــات الحكــم المحلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي التخطيــط وادارة 
تقديــم الخدمــات، وادخــال أســاليب حديثــة واصالحــات اداريــة وفنيــة. وتركــز هــذه المشــاريع 
علــى ترجمــة السياســات الوطنيــة الــى تطبيقــات تجريبيــة بحيــث يتــم اســتخالص الــدروس 
منهــا  والوصــول الــى توصيــات لتطويــر سياســات واجــراءات أمثــل، وتشــجيع الهيئــات المحليــة 

على اطالق وتبني مبادرات رائدة.

رابعا: البرامج الريادية 

ــر وإقــراض الهيئــات المحليــة العديــد مــن البرامــج والمشــاريع التــي تبلــغ قيمتهــا  نفــذ صنــدوق تطوي
أكثر من 600 مليون دوالر على شــكل مشــاريع لتطوير البنية التحتية، مشــاريع بناء القدرات باالضافة 
الــى المشــاريع والمبــادرات الرياديــة. حيــث يمكــن تلخيــص أهــم انجــازات الصنــدوق التراكميــة حتــى 

نهاية عام  2021 على النحو التالي:

مــن الطــرق تــم تعبيدهــا أو تطويرها 
أو اعادة تأهيلها

انجازاتنا

1457 كم

20 كم

1,647

141,518 متر مربع

44 كم

166,066 متر مربع

236 كم

شبكات كهرباء تم اعادة تأهيلها

عداد دفع مسبق تم تركيبه

وحدات انارة تم توريدها

من المباني العامة تم تشييدها

من الجدران االستنادية تم تشييدها

من المتنزهات والحدائق العامة تم 
انشاءها

شبكات مياه تم اصالحها
46,199



الوكالــة الفرنســية للتنميــة، الحكومــة الدنماركيــة، البنــك الدولــي، الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة، 
التعــاون االلمانــي (البنــك األلمانــي للتمنيــة والوكالــة األلمانيــة للدعــم الفنــي)، الحكومــة البلجيكيــة، 

اإلتحاد األوروبي، الوكالة السويسرية للتنمية واتحاد البلديات الهولندية. 

شركاؤنا

يقــوم الصنــدوق علــى تقديــم الخدمــات الفنيــة والدعــم المالــي لكافــة البلديــات فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة. وتتنــوع مشــاريع وبرامــج الصنــدوق لتشــمل المســاعدات الطارئــة، المشــاريع التنمويــة، 
الدعــم الفنــي والمؤسســاتي، والمبــادرات االبداعيــة لتحســين أداء الهيئــات المحليــة، حيــث يقــوم 
ــة.  ــة وعلمي ــر مهني ــل منســقة وشــفافة، وقائمــة علــى معايي ــة تموي ــه مــن خــالل آلي الصنــدوق بعمل

ويمكن تصنيف مشاريع الصندوق الى أربعة مجاالت أساسية وهي:

والتــي تهــدف الــى اســتدامة الخدمــات البلديــة االساســية كمــا تســعى فــي الوقــت ذاتــه الــى 
االبقــاء علــى أجنــدة تنمويــة متوســطة المــدى. يتــم تصميــم هــذه المشــاريع بحيــث تتصــف 
تأهيــل  بغــرض  الطــوارئ  الحتياجــات  واإلســتجابة  والتنفيــذ  الصــرف  وبســرعة  بالبســاطة 
األصــول والممتلــكات وكذلــك تحســين جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات المحليــة. 
وعليــه فــان صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، وخــالل فتــرات الطــوارئ، يقــدم التمويــل 
والدعــم لهيئــات الحكــم المحلــي مــن أجــل اصــالح وإعــادة تأهيــل وصيانــة البنيــة التحتيــة 
األساســية، وخاصــة فــي مجــال التــزود بالميــاه والصــرف الصحــي وإدارة النفايــات الصلبــة 

وتوريد الطاقة والمرافق والطرق.

تدخالتنا

أوال: البرامج الطارئة

والتــي تهــدف الــى تدعيــم أجنــدة التنميــة والتطويــر فــي المجتمــع الفلســطيني بمــا يضمــن  
فــان  ذلــك،  إلــى  باالضافــة  للســكان.  المقدمــة  الخدمــات  ونوعيــة  التغطيــة  شــمولية  
االســتثمارات التنمويــة تســاعد علــى تعزيــز دور الهيئــات المحليــة ليــس بصفتهــا مقدمــا 
للخدمــات فحســب بــل بصفتهــا عناصــر محركــة لتشــجيع التنميــة المحليــة بمــا يتماشــى مــع 

أولويات سكانها.

ثانيا: البرامج التنموية

يتــم تصميمهــا للمســاهمة فــي تحقيــق الهــدف العــام وهــو رفــع قــدرة مؤسســات وهيئــات 
الحكــم المحلــي فــي مجــاالت التخطيــط المالــي واالداري، ويتــم ذلــك مــن خــالل تزويــد 
األنظمــة  تطويــر  تتضمــن  مختلفــة  مجــاالت  فــي  قــدرات  بنــاء  بــرزم  المحليــة  الهيئــات 
المؤسســاتية واعطــاء فــرص للتدريــب المتخصــص للهيئــات المحليــة،  ممــا يســاهم فــي تعزيــز 
اســتدامتها الماليــة لخلــق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة والوصــول الــى مســتويات أعلــى مــن 

الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكم الرشيد.

ثالثا: برامج تطوير القدرات



صنــدوق تطويــر واقــراض الهيئــات المحليــة: هــو مؤسســة فلســطينية  تعمــل بمعاييــر دوليــة علــى 
ترجمــة سياســات الحكــم المحلــي المنبثقــة عــن الحكومــة الفلســطينية إلــى برامــج ومشــاريع تعــزز دور 
هيئــات الحكــم المحلــي فــي اإلســتجابة إلحتياجــات مواطنيهــا مــن خــالل تقديــم الخدمــات بجــودة 

وكفاءة وفعالية. 

الرئيســية  القنــاة  ليكــون  الفلســطينية  الحكومــة  قبــل  مــن   2005 عــام  فــي  الصنــدوق  إنشــاء  تــم 
والمفضلــة لدعــم عمليــة التطويــر واالصــالح لهيئــات الحكــم المحلــي، وقــد تــم تأسيســه لتحقيــق 
الفعالية، واالصالح، والشــفافية على طريق بناء الدولة الفلســطينية المســتقلة. وشــهد العام 2016 
مصادقــة رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس، علــى قانــون صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
المحليــة، األمــر الــذي ســاهم فــي  تعزيــز البيئــة القانونيــة للصنــدوق للقيــام بمهامــه المنوطــة بــه فــي 

تطوير قطاع الحكم المحلي بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كان إنشــاء صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة بغــرض تطويــر الهيئــات المحليــة فــي مجــاالت 
التوجهــات  مــع  انســجاما  وذلــك  اإلئتمانيــة،  والجــدارة  والالمركزيــة  الذاتــي  واإلكتفــاء  اإلســتجابة 

الوطنية نحو دولة مؤسسات قائمة على تعزيز  المساءلة والشفافية ومباديء الحكم الرشيد.

ــة، حيــث يشــرف علــى سياســاته وتوجهاتــه  يقــوم الصنــدوق بتنفيــذ برامجــه مــن خــالل هيكليــة فعال
مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية كل من:

المقــر الرئيســي للصنــدوق فــي الضفــة الغربيــة ويوجــد للصنــدوق فــرع آخــر فــي قطــاع غــزة. حيــث 
يتــرأس االدارة التنفيذيــة مديــر عــام الصنــدوق وتتشــكل االدارة التنفيذيــة مــن: مديــر العمليــات، المديــر 
الدائــرة  الخارجيــة، مديــر  التخطيــط االســتراتيجي والعالقــات  دائــرة  االداري، مديــر  المديــر  المالــي، 
الهندســية (الفنيــة)، مديــر دائــرة البنــاء المؤسســاتي والدعــم الفنــي، مديــر دائــرة المشــتريات والعقــود، 

مدير دائرة التدقيق الداخلي.

يلتــزم طاقــم الصنــدوق بالعمــل جنبــًا الــى جنــب مــع الهيئــات المحليــة  لتعزيــز قدراتهــا ورفــع مســتويات 
ــى  ــز اســتجابتها وتحســين المســتوى المعيشــي لمواطنيهــا والعمــل عل أدائهــا بمــا يمكنهــا مــن تعزي

توفير حياة أفضل للمواطنين.

وزارة المالية والتخطيط، 
وزارة االشغال العامة واالسكان،

سلطة النقد الفلسطينية، 
رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، 

نقيب المهندسين،
باالضافــة الــى ممثليــن عــن رؤســاء الهيئــات المحليــة حيــث يتــم تعيينهــم مــن مجلــس الــوزراء 

بتنسيب من وزير الحكم المحلي، وممثل عن المجتمع المدني.

من نحن



نبذة عن
صندوق تطوير

واقراض الهيئات
المحلية



محمد الرمحي 
المدير العام للصندوق

كلمة المدير العام

الخطــة  أقــدم  أن  يســعدني  المحليــة،  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  عــن  نيابــة 
اإلستراتيجية لألعوام 2022-2026، والتي تأتي استمراًرا لسلسلة من الخطط االستراتيجية 
التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف وتطلعــات الصنــدوق فــي تحســين مســتوى الخدمــات 
المحليــة  الهيئــات  كفــاءة  وتعزيــز  المســتدامة،  التنميــة  وتحقيــق  للمواطنيــن  المقدمــة 

وقدرتها على االستجابة السريعة لمواطنيها.

تعــد هــذه الخطــة المرجــع الرئيســي ألعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الصنــدوق لتحديــد 
الخطــط التنفيذيــة للتدخــالت خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة بمــا يســهم فــي تطويــر 

قطاع الحكم المحلي في سياق الخطة الوطنية للتنمية 2023-2021. 

تــم تقييــم وتحليــل الــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية الســابقة لألعــوام 
2017-2021 لتكون رافدا أساســيا لتحديد التوجهات اإلســتراتيجية لألعوام 2026-2022. 
حيــث تــم تحديــد 9 أهــداف إســتراتيجية رئيســية تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة المحليــة  مــن 
ــة  ــر المؤسســي واإلســتدامة المالي ــة، والمســاهمة فــي التطوي ــة التحتي ــر البني خــالل تطوي
للهيئــات المحليــة وتنفيــذ المبــادرات المبتكــرة والدمــج االجتماعــي للتجمعــات والفئــات 
الضعيفــة. كمــا شــملت التوجهــات االســتراتيجية للصنــدوق التركيــز علــى المرونــة بشــكل 
عــام والتــي يعتبــر التكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي أحــد أهــم ركائزهــا علــى المســتوى 

المحلي. 

وفــي الختــام، أود أن أشــكر رئيــس وأعضــاء مجلــس االدارة علــى مســاهمتهم القيمــة فــي 
ــة،  اعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2017-2021.  كمــا أود أن أشــكر االدارة التنفيذي
والطواقــم الفنيــة الذيــن بذلــوا جهــًدا مميــزا إلنجــاز هــذا العمــل. والشــكر موصــول للشــركاء 
المموليــن وشــركائنا مــن الــوزارات لمــا قدمــوا مــن مدخــالت قيمــة شــكلت أساســا فــي 
تشــخيص البيئــة الخارجيــة وصــوال إلــى رســم األهــداف اإلســتراتيجية للســنوات القادمــة 
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المهندس مجدي صالح
رئيس مجلس االدارة

وزير الحكم المحلي

كلمة رئيس مجلس االدارة

اســتنادًا لــدوره التنمــوي، يعمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة علــى ترجمــة 
أجنــدة السياســات الوطنيــة المتعلقــة بقطــاع الحكــم المحلــي الــى برامــج ومشــاريع تهــدف 
الــى دعــم هيئــات الحكــم المحلــي، لتصبــح أكثــر اســتجابًة الحتياجــات المواطنيــن فــي تقديــم 

خدماتها بأعلى جودة.

التــزم الصنــدوق أثنــاء تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية باالمتثــال الكامــل للخطــط الوطنيــة 
والتوجهــات واألهــداف الوطنيــة ذات الصلــة. باالضافــة الــى االمتثــال ألهــداف التنميــة 
المستدامة (SDGs) ضمن المجاالت المتقاطعة مع عمل الصندوق مثل البيئة وتغير المناخ، 
والمرونــة مــع التركيــز عــى الدمــج االجتماعــي للفئــات الضعيفــة وتعزيــز مبــاديء الحوكمــة 

والمساءلة المجتمعية.

تــم تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2022- 2026 بعــد دراســة مســتفيضة لمــا تــم 
تحقيقــه عبــر الســنوات الماضيــة، ومراجعــة مــدى تحقــق االهــداف الســابقة مــع تحليــل بيئــة 
العمــل الداخليــة والخارجيــة، لرصــد التغيــرات التــي طــرأت منــذ وضــع الخطــط الســابقة، 
المحــاور  وتحديــد  والتحديــات  الفــرص  ورصــد  الضعــف  ونقــاط  القــوة  نقــاط  وتحديــد 
محــددة  إســتراتيجية  رؤيــة  ضمــن  الخمســةالقادمة،  لألعــوام  اإلســتراتيجية  واألهــداف 
المعالــم، للنهــوض بالهيئــات المحليــة ومســاعدتها فــي قيــادة التنميــة المحليــة وصــوال إلــى 

تحسين واقع الخدمات بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويعزز صمودهم.

ارتكــزت الخطــة اإلســتراتيجية للصنــدوق علــى ثالثــة محــاور رئيســية هــي: تمكيــن هيئــات 
تمكيــن  و  للصنــدوق،  المؤسســي  البنــاء  تعزيــز  و  اســتجابتها،  وتعزيــز  المحلــي  الحكــم 
موظفــي  بمشــاركة  إعدادهــا  تــم  حيــث  مناعتهــا.  وبنــاء  (الهشــة)  الضعيفــة  التجمعــات 
النهــج التشــاركي مــع األطــراف ذات  تــم اســتخدام  التنفيذيــة حيــث  الصنــدوق واالدارة 

العالقة.

تامــة  درايــة  علــى  المحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  فــي  نحــن  وأخيــرًا،  
بالمســؤوليات الكبيــرة الموكلــة إلينــا، والتــي تحفزنــا علــى تنفيــذ هــذه الخطــة والمشــاركة 

في تحقيق األهداف الوطنية للتنمية المحلية.



المهندس مجدي الصالح  
السيد محمد الرمحي

السيد حازم القواسمي
السيد اياد عثمان

م. نزار سمحان 
م. نعيم النوباني

م. أحمد زايد 
السيدة روال مصطفى

م. معتز محسين
السيد طارق الفقهاء

رئيس مجلس االدارة  - وزير الحكم المحلي
المدير العام

مدير العمليات
المدير المالي

مدير دائرة التخطيط االستراتيجي والعالقات الخارجية
مدير الدائرة الهندسية (الفنية)

مدير دائرة العطاءات والمشتريات
مديرة الدائرة االدارية والموارد البشرية

مدير مكتب غزة
مدير التدقيق الداخلي

اللجنة الفنية العداد
الخطة االستراتيجية



الخطة
االستراتيجية 

صندوق تطوير واقراض
الهيئات المحلية

ينــــاير, 2022

2026-2022


