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تاخر العملية 

التشريعية في  اجراء 

التعديالت الالزمة 

على قانون البنك في 

الوقت المناسب

لجنة تعديل قانون البنك 

الوحدة القانونية+ 

   تم اعداد االسباب الموجبة لتعديل القانون     تم 2019تشكيل لجنة تعديل قانون البنك للعام 

فلسطين  وصندوق /اعداد  مقارنات معيارية مع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية 

تونس    تم مناقشة المسودة مع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة واعتماده      تم / القروض 

مناقشة المسودة مع اللجنة المالية لمجلس االدارة    تم مناقشة المسودة مع مجلس االدارة 

واعتماده    تم مخاطبة دولة رئيس الوزراء الستكمال االجراءات الدستورية القرار القانون

428فعال

تم تشكيل لجنة لتعديل قانون البنك والتوجيه باقرار التعديالت 

من قبل اللجنة المالية ومجلس االدارة ورفع مشروع القانون 

المعدل لمجلس الوزراء الستكمال االجراءات الدستورية القراره 

2019قبل انتهاء عام 

االدارة العليا
ادراج تاريخ انهاء التعديل في قرار 

اللجنة
تشكيل اللجنةاالدارة العليا

تم االقرار من 

اللجنة المالية 

ومجلس االدارة 

وتوجيه كتاب 

لمجلس الوزراء

عدم إنتظام 
التحويالت الحكومية 

.للهيئات المحلية

/ وزارة المالية 

المديرية المالية 

والمصرفية

a5420فعال

يوجد ضمان بأن التحويالت داخلة ضمن موازنة وزارة االدارة 

المحلية وعليه اليوجد خطورة ويجب ان تتحول قبل نهاية كل 

عام

االدارة العليا
الوحدة )ارفاق ضمان التحويالت 

(القانونية
المديرية المالية والمصرفية

الوضع المالي 
واالداري للبلديات

البلديات و وزارة 

االدارة المحلية

بعض البلديات تمر بأوضاع مالية صعبة 

قيام البلديات بواجباتها من ناحية تحصيل االموال المستحقة على المواطنين

.من ضرائب ومسقفات

(تقديم دعم مالي للبلديات المتعثرة)مساعدة البلديات من قبل الحكومة 

تفعيل اجراءات تحصيل البلديات الموالها3412فعال
وزارة / البلديات 

االدارة المحلية
المديرية المالية والمصرفيةخطة التعافي

 عدم تفعيل مبادى 
الحاكمية الرشيدة

االدارة العليا

تم تشكيل فريق مسح لواقع المعايير ومؤشرات مبادئ الحاكمية الرشيدة 

تم تشكيل لجنة الحاكمية المؤسسية لتفعيل مبادئ الحاكمية المؤسسية

وزير تطوير االداء المؤسسي/تم اصدار تقرير المسح وارسالة لرئاسة الوزراء 

رئاسة الوزراء /تم تنفيذ الحزمة االولى المتعلقة باالصالح االداري واالداء المؤسسي 

لبيان مدى التزام البنك  (فريق المسح الوطني)تم استقبال فريق الدعم الفني 

قامت اللجنة باعداد الخطة التحسينية للحاكمية بمشاركة جميع مديريات البنك 

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم اغالق المالحظات الواردة /تم استقبال فريق االمتثال 

2019ادرج البنك قسم االمتثال في الهيكل التنظيمي المعدل للبنك عام 

الوحدة القانونيةمشروع تعديل قانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن واعتماده414فعال

تشكيل لجنة لتعديل قانون البنك 

والتوجيه باقرار التعديالت من قبل 

اللجنة المالية ومجلس االدارة ورفع 

مشروع القانون المعدل لمجلس 

الوزراء الستكمال االجراءات 

الدستورية واقراره قبل انتهاء عام 

2019

االدارة العليا

عدم كفايه التشريعات 

.المتعلقة باالستثمار
االدارة العليا

2019تبنى البنك رؤيا ورساله وقيم مؤسسية ذكية للعام 

 2020-2019تم ادراج مشروع الهيكلة المؤسسية ضمن برنامج عمل اولويات الحوكمة 

والذي يمكن المجتمعات المحلية من الوصول الى التمويل للمشاريع االنتاجية

2018من قيمة االقراض الممنوحة لعام  (%30)تبنت قيادة البنك توجة لزيادة

تم ادراج بند التسويق في الخطة التشغيلية لمديرية التمويل

4416فعال
تعديل قانون البنك بما يضمن اقرار نصوص قانونية تسمح 

للبنك باالستثمار

/ الوحدة القانونية 

مديرية التمويل

تشكيل لجنة لتعديل قانون البنك 

واقرار التعديالت من قبل مجلس 

2019االدارة قبل نهاية 

االدارة العليا

عدم كفاية الدور 
الرقابي المالي 

واالداري

 باقسامها الثالث 2019تم ادراج وحدة التدقيق بالهيكل التنظيمي المعدل للعام 

قسم التدقيق المالي- 1

قسم الرقابة الداخلية- 2

قسم االمتثال- 3

تم ادراج لجنة التدقيق المرتبطة بمجلس االدارة 

تم تحديد المهام والواجبات لوحدة التدقيق

تم تسكين موظفي الوحدة حسب مشروع الهيكلة

4416فعال

تضمن القانون المعدل لقانون البنك اعطاء الصالحية لمجلس 

كما تمت االشارة الى , االدارة بتشكيل لجان دائمة ومؤقتة

تشكيل لجنة رقابة من الرئاسة

الوحدة / االدارة العليا 

القانونية
وحدة التدقيق والرقابةتفعيل دور وحدة التدقيق في الرقابة

عدم وجود خطة 
شاملة لالحالل 

والتعاقب
مديرية الموارد البشرية

تم حضور ورشات عمل لتحليل العبء , تم عقد دورات تدريبية بخصوص االحالل والتعاقب

الوظيفي للمركز والفروع للمديريات المساندة تم اصدار كشف بالزيادة العددية للموظفين
4416فعال

تحديث الهيكل التنظيمي لجنة تسكين للموظفين لجنة االحالل 

والتعافب
االدارة العليا

إعداد وإعتماد خطة االحالل 

والتعاقب
الموارد البشرية

تدني مستوى الوعي 
بالتشريعات الناظمة 
وتطبيق نصوصها

مديرية الموارد البشرية
 2020سيتم عقد ورشات تعريفية بتعديالت نظام الخدمة المدنية عند صدوره في بداية عام 

داخل البنك للتعريف بتعديالت النظام عند صدوره
212فعال

سيتم عقد ورشات تعريفية بتعديالت نظام الخدمة المدنية عند 

الضرورة  داخل البنك للتعريف بتعديالت النظام
الموارد البشريةعقد ورشاتالموارد البشرية

استراتيجية التعامل مع المخاطرتقييم المخاطر

نقل، تقليل، قبول، تجنب

تعريف المخاطر

اسقاط/ الحاله  مستمر 

2019مقياس الخطر بعد االجراءات المتخذه للعام 

الخطر
قائمة 

المخاطر

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

األثر

1-2-3-

4-5

الوزن

متابعة المخاطر

األثر

1-2-3-

4-5

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

المسؤولية
حالة 

اإلجراء
درجة الخطر اإلجراء الحالي

المخاطر 

االستراتيجية

الموارد 

البشرية

2019
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المخاطر 
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نقص الكفاءات الفنية 
المتخصصة

ديوان الخدمة المدنية

مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على استثناء لبعض الكفاءات النادرة بحيث يتاح للبنك تعيين 

 (العقود الشاملة )االشخاص الذين يمتلكون هذه الكفاءات خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية 

تطوير الموظفين و تأهيلهم من خالل دورات متخصصة و ابتعاثهم للحصول على الكفاءات 

المطلوبة

3412فعال

مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على استثناء لبعض الكفاءات 

النادرة بحيث يتاح للبنك تعيين االشخاص الذين يمتلكون هذه 

العقود )الكفاءات من خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية 

تطوير الموظفين وتأهيلهم من خالل دورات  (الشاملة

متخصصة وابتعاثهم للحصول على الكفاءة المطلوبة

الموارد البشريةتسمية ضباط ارتباطالموارد البشرية

عدم استقرار 
التشريعات الخاصة 

بالموارد البشرية
ديوان الخدمة المدنية

المتابعة الحثيثة مع المؤسسسات الرسمية التي تصدر عنها هذه التشريعات و تسمية ضابط 

ارتباط خاص بهذه المؤسسات للمتابعة معها و الحصول على اي تعديل او تحديث يخص 

االنظمة و التشريعات

212فعال

المتابعة الحثيثة مع المؤسسات الرسمية التي تصدر عنها 

التشريعات و تسمية ضابط ارتباط خاص بهذه المؤسسات 

للمتابعة معها و الحصول على اي تعديل او تحديث يخص 

االنظمة و التشريعات

الموارد البشريةاعداد منهجيةالموارد البشرية

ضعف نقل المعارف 
بين الموظفين

مديرية الموارد البشرية

اعداد نموذج خاص يقوم الموظف من خالله بتفريغ كافة المعارف التي يمتلكها والقابلة للنقل 

باالضافة الى بناء قاعدة بيانات تتضمن المعارف المطلوبة والموجودة لدى كل موظف وكيفية 

نقلها للموظف الجديد الذي سيحل محله في حال غيابه

الموارد البشريةاعداد قاعدة البيانات بمعارف الموظفين, اعداد النموذج واعتماده212فعال
توزيع النموذج على الموظفين 

وبناء قاعدة البيانات
الموارد البشرية

عدم دقة تقدير 
الموازنة

لجنة الموازنة العامة

, مخاطبة مديريات المركز حسب الهيكل التنظيمي وتزويدنا باحتياجاتهم

 وعكس احتياجتهم على 2020 تمت مخاطبة الفروع لتزويدنا باالحتياجات الخاصة بهم لعام 

,بنود الموازنة

 اعداد الموازنة الخاصة بالمركز والفروع

5525فعال

إعداد موازنة ربع سنوية لتقليل االنحراف في الحسابات 

,الخاصة بالموازنة

متابعة الفروع بشكل دوري

وحدة التدقيق والرقابةتدقيق الموازنات المعدةلجنة الموازنة العامة

البنك المركزيمتابعة نشرة البنك المركزي و اجراء اللوائح التوفيقية3515مستمرمتابعة نشرة البنك المركزي و اجراء اللوائح التوفيقيةالبنك المركزيتقلبات اسعار الفائدة
االدارة وموظفي الدائرة المالية و الخدمات 

المصرفية

موظفو البنكمتوفر كاميرات واجهزة انذار فقط داخل البنك وفروعة فقط3515فعال متوفر كاميرات و اجهزة انذار فقط داخل البنك و فروعة فقطموظفو البنكالسطو
تعيين موظفي امن وحماية و 

التعاون مع شركة لنقل النقد
االدارة

مديرية 

الخدمات 

المصرفية

 النقد والشيكات و 

الكفاالت المزورة

موظفو مديرية الخدمات 

المصرفية
المتابعة مع البنوك التجارية و تدوير المهام بين الموظفين

متابعة 

مستمرة
تدوير المهام و مراجعة العمل بشكل دوري111

موظفو مديرية 

الخدمات المصرفية
موظفو مديرية الخدمات المصرفيةالمتابعة المستمرة

مخاطر 
الصحة 
والسالمة

مخاطر طبيعية 

..حرائق زلزال
قسم الخدمات

اطالق صفارات االنذار, تبليغ  الدفاع المدني ,  (موجوده بكل طابق )استخدام الطفايات 

استخدام مخرج الطوارىء

نادر 

الحدوث
313

 اعطاء دورات تدريبية للموظفين بكيفية استخدام الطفايات او 

التعامل مع الحريق 

 تخزين ديزل المحروقات خارج البنك

عمل صيانة دورية لطفايات الحريق حسب االتفاقية المبرمة مع 

الشركة المختصة

. الكشف الدوري على أسالك الكهرباء والقواطع ومولد الكهرباء

وحدة التدقيق والرقابةمتابعة االجراءات الوقائية المذكورةقسم الخدمات

االختراق ، كسر 
الحواجز النارية 

للخوادم

تكنولوجيا المعلومات  

 +

مركز تكنولوجيا 

المعلومات

وضع مواصفات لشراء جدار حماية ذو فاعلية5210فعالجدار حماية تابع لمركز تكنولوجيا المعلومات

وزارة التحول 

وحدة +الرقمي

تكنولوجيا المعلومات

إدراج في موازنة العام القادم لطلب 

شراء جدار الحماية

مركز + وحدة تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات

المالية

المخاطر 
التقنية 
والمعرفية

الموارد 

البشرية
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وحدة تكنولوجيا الفيروسات

المعلومات
trend micro internet security4312فعال

جديدة على مضاد featuresوضع مواصفات إلضافة 

.الفيروسات وإدراج ذلك في الموازنة للعام القادم

وحدة تكنولوجيا 

المعلومات

إدراج في موازنة العام القادم لطلب 

شراء
وحدة تكنولوجيا المعلومات

تهديدات امن 
المعلومات وسريتها

            HRمديرية  

              +           

                   وحدة 

تكنولوجيا المعلومات

حماية حسابات الموظفين باستخدام كلمات مرور قوية يتم + تعليمات أمن وسرية المعلومات 

تغييرها باستمرار
414فعال

عمل نسخ احتياطي لكافة معلومات البنك بشكل يومي اسبوعي 

سنوي حسب الحاجة‘ , شهري

وحدة تكنولوجيا 

المعلومات

مراجعة سياسة أمن المعلومات 

بشكل سنوي وحضور ندوات 

ومؤتمرات بخصوص األمن 

السيبراني

وحدة تكنولوجيا المعلومات

انقطاع الكهرباء و 
خدمة االنترنت

شركة الكهرباء الوطنية 

                 +        

                 مركز 

تكنولوجيا المعلومات    

                         +

            قسم الخدمات

UPS+ALERT Systemطلب شراء مواد كهرباء339فعال
مركز +قسم الخدمات

تكنولوجيا المعلومات

إدراج في موازنة العام القادم لطلب 

شراء المواد المذكورة سابقا
مركز تكنولوجيا المعلومات+ قسم الخدمات

عدم جاهزية شركاء 
تبادل الخدمات

e-government

توفير .التواصل مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لربط البلديات بالشبكة الحكومية األمنة

قاعدة للبيانات المالية واألصول الثابتة للبلديات مع امكانية الوصول اليها وتحديثها من خالل 

.موقع البنك االلكتروني

236فعال
المتابعة مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لبيان وقت ربط 

الشركاء بالشبكة الحكومية األمنة

مديرية تطوير األداء 

المؤسسي

العمل على تأهيل الشركاء العمل 

على توفير مستلزمات توفير الخدمة

مديرية + مديرية تطوير األداء المؤسسي 

الموارد البشرية

توفير امكانية 

تحديث البيانات 

المالية لجميع 

البلديات على 

الموقع 

االلكتروني

مخاطبة وزارة 

االقتصاد الرقمي 

والزيادة

 ضعف الكفاءة 
الداخلية

e-government

 ادراج 2019توجة القيادة من خالل رؤيا طموحة تم اعتمادها ضمن استراتيجية البنك لعام 

قسم الحكومة االلكترونية ضمن الهيكل التنظيمي المحدث للبنك تنفيذ مشروع هيكلة البنك 

.وتسكين الموظفين حسب احتياجات المديريات الفعلية

414فعال
اعداد وعاء تدريبي شامل طبقا إلحتياجات المديريات واألقسام 

ورش نقل المعرفة
الموارد البشرية

تنفيذ خطة تدريب شاملة للبنك 

تستند لالحتياجات الفعلية للوحدات 

.التنظيمية

الموارد البشرية

المخاطر 
التقنية 
والمعرفية

مشروع 
التحول الذكي 

للخدمات



الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع االولالمسؤوليةاإلجراءات التصحيحيةالمسؤوليةاإلجراءات الوقائية

استراتيجية التعامل مع المخاطرتقييم المخاطر

نقل، تقليل، قبول، تجنب

تعريف المخاطر

اسقاط/ الحاله  مستمر 

2019مقياس الخطر بعد االجراءات المتخذه للعام 

الخطر
قائمة 

المخاطر

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

األثر

1-2-3-

4-5

الوزن

متابعة المخاطر

األثر

1-2-3-

4-5

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

المسؤولية
حالة 

اإلجراء
درجة الخطر اإلجراء الحالي

المخاطر 

االستراتيجية

2019

مقاومة التغيير داخليا 
وخارجيا

e-government
اعتماد اجراء ادارة التغيير                          تشكيل لجنة إلدارة التغيير برئاسة المدير 

العام تنفيذ خطة ادارة التغيير
414فعال

تشكيل لجنة إلدارة التغيير داخليا اعداد خطة لمقاومة التغيير 

قياس اثر تطبيق خطة لمقاومة التغيير قياس اثر تطبيق خطة 

ادارة التغيير داخليا

اإلدارة العامة

اعداد خطة الدارة التغيير خارجيا 

قياس أثر .مع المتعاملين والشركاء

تطبيق الخطة خارجيا عرض نتائج 

القياس الداخلية والخارجية على 

لجنة المتابعه والتنسيق و االشراف 

وتنفيذ التوجيهات و القرارات 

الصادرة من قبل اللجنة

لجنة ادارة التغيير
تشكيل لجنة 

ادارة التغيير

ورش ادارة 

التغيير في 

الفروع

قياس اثر تطبيق 

خطة ادارة التغيير 

داخليا

مشروع 
برنامج الدفع 
االلكتروني

البلديات و وزارة عدم تعاون الشركاء

االدارة المحلية
وزارة االدارة المحليةاتمتة خدمات البلديةالبلدياتتدريب موظفي البلديات وعمل زيارات ميدانية4312فعالمتابعة مستمرة مع البلديات

تشعب مصادر 
.البيانات عند الشركاء

البنك+الشركاءتكوين فريق عمل في كل المحافظات والبلديات122فعالالزام الجهات الرسمية اعطاء المرصد البيانات المطلوبة/ التنسيق مع الجهات المعنيةالبلديات

اضافة الى قانون البنك مادة تلزم 

الجهات الرسمية تزويدنا البيانات 

.المطلوبة

البنك

عدم دقة بعض 
.البيانات المجمعة

فريق العملبناء سنة اساس للبياناتفريق العملتحديد صالحيات الدخول, التدقيق على البيانات111فعالاالحصاءات/السير/االراضي/مراجعة مصادر اخرى للتأكد من البياناتالمصدر

عدم تعاون الشركاء 
.في التنفيذ

الشركاء/البنكالتواصل المستمر والتنسيقالشركاء/البنكالمكافات/التوعية/تشكيل ضباط االرتباط313فعالعمل الورش التوعوية الهمية المشروع وأثره على العمل التنمويالشركاء/البنك

المرصد البلدي

مشروع 
التحول الذكي 

للخدمات



الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع االولالمسؤوليةاإلجراءات التصحيحيةالمسؤوليةاإلجراءات الوقائية

استراتيجية التعامل مع المخاطرتقييم المخاطر

نقل، تقليل، قبول، تجنب

تعريف المخاطر

اسقاط/ الحاله  مستمر 

2019مقياس الخطر بعد االجراءات المتخذه للعام 

الخطر
قائمة 

المخاطر

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

األثر

1-2-3-

4-5

الوزن

متابعة المخاطر

األثر

1-2-3-

4-5

احتمالية 

الحدوث

1-2-3-4-5

المسؤولية
حالة 

اإلجراء
درجة الخطر اإلجراء الحالي

المخاطر 

االستراتيجية

2019

اعادة هيكلة
عدم موافقة الجهات 
المعنية  على تنفيذ 

الخطة
الموارد البشرية

تشكيل لجنة تسكين الموظفين إعداد دراسات عبء العمل تحديد االحتياجات الفعلية للمكاتب 

والفروع تحديد الوظائف الشاغرة وتسكين الموظفين تعديل التشريعات الناظمة لعمل البنك 

تعديل الهيكل التنظيمي للبنك إعداد التنظيم االداري للبنك تعديل األوصاف الوظيفية تعديل مهام 

المديريات بالبنك

515فعال

اجراء المقابالت , تحديد الوظائف الشاغرة وتسكين الموظفين

تحديد االحتياجات الفعلية للمكاتب , مع مع المرشحين للتنافس

والفروع

ال يوجداليوجداالدارة العليا

تشكيل لجنة 

تسكين 

الموظفين 

إعداد دراسات 

عبء العمل 

تحديد 

االحتياجات 

الفعلية للمكاتب 

والفروع تعديل 

التشريعات 

الناظمة لمل 

البنك

تحديد الوظائف 

الشاغرة 

وتسكين 

الموظفين

تعديل االهيكل 

التنظيمي للبنك 

اعداد التنظيم 

االداري للبنك 

إجراء المقابالت 

مع المرشحين 

للتنافس

تعديل األوصاف 

الوظيفية تعديل 

مهام المديريات 

بالبنك اغالق 

مشروع إعادة 

الهيكلة

عدم تنفيذ التحديث 
في الوقت المحدد 
وحسب المواصفات 

.المطلوبة 

وحدة تكنولوجيا 

+       المعلومات      

                         

مديرية تطوير األداء 

المؤسسي                

               +          

            وزارة 

اإلقتصاد الرقمي        

                         +

      المتعهد

تم إعداد الشروط المرجعية وارسالها لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة وارسالها للبنك 

المركزي البداء الراي
وجود نظام حالي مستقر يفي بالغرض122فعال

وحدة تكنولوجيا 

المعلومات

صيانة النظام الحالي لمتابعة 

المستجدات
وحدة تكنولوجيا المعلومات

عدم المعرفة في 
استخدام األنظمة

وحدة تكنولوجيا 

+        المعلومات     

                         

المتعهد

وجود نظام حالي مستقر يفي بالغرض313فعالتم طلب التدريب في الشروط المرجعية
وحدة تكنولوجيا 

المعلومات

تكفل وحدة تكنولوجيا المعلومات 

بإعادة تدريب الموظفين على النظام 

.الجديد

وحدة تكنولوجيا المعلومات

التصنيف 
االئتماني 
للبلديات

عدم اكتمال ودقة 
البيانات المناسبة 

للمعايير
دائرة التمويلتاجيل الموافقة على القرض4312فعالالعمل على توجية الجهه المقترضة لتبويب بنود االيرادات والنفقات في مكانهاالجهه المقترضة

تكفل وحدة تكنولوجيا المعلومات 

بإعادة تدريب الموظفين على النظام 

.الجديد

الجهه المقترضة

تعديل 
التشريعات 
الناظمة

التاخير في العملية 
التشريعية للموافقة 

على تعديل التشريعات
ال يوجدال يوجداالدارة العلياتشكيل لجان لتعديل التشريعات الناظمة428فعالاستكمال قانون مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرىالوحدة القانونية/ االدارة 

عدم وجود قنوات 
تسويق وترويج

الجهه المقترضةتشكيل لجنةدائرة التمويلتم الطلب بتشكيل لجنة4520فعالتم السير بطلب تشكيل لجنة تسويقدائرة التمويل/االدارة

ضعف المقدرة 
االقتراضية للجهات 

المقترضة
الجهه المقترضة

التحفيز لتحسين زيادة التحصيل من خالل التصنيف االئتماني للحصول على القروض بأسعار 

.فائدة منافسة وتشجيعية
دائرة التمويلالتصنيف األتماني5315فعال

عدم الموافقة على /درجة التصنيف

القرض
دائرة التمويل

تطوير النظام 
المالي 
واالداري 
المحوسب

مشروع تمويل 
مشاريع 
للهيئات 
المحلية 
والجهات 

الراغبة والتي 
التقوم على 

الفائده
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اسقاط/ الحاله  مستمر 
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الخطر
قائمة 

المخاطر
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األثر

1-2-3-

4-5

الوزن

متابعة المخاطر

األثر
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4-5

احتمالية 

الحدوث
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اإلجراء
درجة الخطر اإلجراء الحالي

المخاطر 

االستراتيجية

2019

 حصول البلديات 
على المنح الداخلية 

.والخارجية
الجهه المقترضة

التحفيز لتحسين زيادة التحصيل من خالل التصنيف االئتماني للحصول على القروض بأسعار 

.فائدة منافسة وتشجيعية
التصنيف االئتماني4416فعال

الجهه /دا ئرة التمويل

المقترضة

زيادة المشاريع /زيادة التحصيل

الرأسمالية االستثمارية
الجهه المقترضة

تعدد مرجعيات 
الموافقه على الصرف 
وعدم انتظام السداد 
للمؤسسات الحكومية 

الجهة المقترضةضمانات/اجراءات الصرف/وضوح وشفافية/رصد المخصصات4312فعالتوحيد مرجعيات الصرف/المقدرة االئتمانية/رصد المخصصاتالجهه المقترضة
المقدرة /توحيد مرجعيات الصرف

.االفتراضية
الجهه المقترضة/دا ئرة التمويل

عدم وجود قنوات 
تسويق و ترويج

االدارة العلياتشكيل لجنةدائرة التمويلتم الطلب بتشكيل لجنة4520فعال.تم  السير بطلب تشكيل لجنة تسويقدائرة التمويل/االدارة

ضعف المقدرة 
االقتراضية للبلديات

الجهه المقترضة
التحفيز لتحسين زيادة التحصيل من خالل التصنيف االئتماني للحصول على القروض بأسعار 

.فائدة منافسة وتشجيعية
دائرة التمويلالتصنيف االئتماني5315فعال

عدم الموافقة على /درجة التصنيف

القرض
دائرة التمويل

 حصول البلديات 
على المنح الداخلية 

الخارجية
الجهه المقترضة

التحفيز لتحسين  زيادة التحصيل من خالل التصنيف االئتماني للحصول على القروض بأسعار 

فائدة منافسة وتشجيعية
التصنيف االئتماني4416فعال

الجهة /دائرة التمويل

المقترضة

زيادة المشاريع /زيادة التحصيل

الرأسمالية االستثمارية
الجهه المقترضة

تاخر تنفيذ المشاريع 
وعدم التزام البلديات 

بخطة الصرف 
للمشروع

المكتب + المقاول 

المصمم

مراجعة التصميم للمشروع ويقودنا هذا الفهم إلى تكوين خطط واقعية ومنطقية في تقدير تكلفة 

متابعة التنفيذ واالشراف للمشارع ضمن جدول زيارات معد - 2المشروع وتحديد مدة المشروع 

.لهذه الغاية بالتنسيق مع جهاز االشراف في البلدية

4416فعال
إعداد التصاميم للمشروعات من قبل مكاتب استشارية ذات 

خبرة كبيرة
البلديةتشكيل لجنة لمراجعة التصميمالمكتب المصمم

ضعف كادر إدارة 
المشروع المكلف من 

قبل البلديه
المكتب الهندسي

الطلب من المقاول واالشراف بتعيين كادر هندسي ذو خبرة كافية في تنفيذ االعمال الهندسية 

واالشراف عليه
4416فعال

تعيين مكتب اشراف ذو خبرة عالية ومدعم بشهادات خبرة 

لمشاريع سابقة
البلدية

متابعة المشروع من قبل كادر 

االشراف البلدية
البلدية

عدم وجود قنوات 
تسويق

مديرية + االدارة العليا 

الشؤون الفنية
تنفيذ الخطة التسويقية للمشروع+ اعداد خطة تسويقية للمشروع 5525فعالاستحداث خطة تسويق للمشروع

مديرية + االدارة العليا

الشؤون الفنية

اعداد الخطة التسويقية و الببدء 

بتنفيذ الخطة
مديرية الشؤون الفنية

 تمويل  مكونات 
المشروع من قبل 
جهات اخرى مثل 

الحكومة

مديرية الشؤون الفنية+ االدارة العليا تم اضافة مكونات جديدةمديرية الشؤون الفنيةاضافة مكونات جديدة للمشروع3215فعالاضافة مكونات جديدة للمشروعمديرية الشؤون الفنية

5321

10642

15963

201284

2515105

مشروع تمويل 
مشاريع 
للهيئات 
المحلية 
والجهات 

الراغبة والتي 
التقوم على 

الفائده

h ( واقل9)للخطر ذو الدرجة  (3)ألولوية

أثرالمخاطر

تكرار 

المخاطر

تمويل 
قروض 
البلديات 

خدمي ام )
(انتاجي

MSSRP 

إدارة مشروع 
الخدمات 
البلدية 
والتكيف 
المجتمعي 
للبلديات 

المستضيفة 
لالجئين 
السوريين

تمويل مشروع 
تركيب الواح 
توفير الطاقة 

البديلة 
للبلديات


:حيث (3 – 1)أولوية الخطر من   

(25 او 15)للخطر ذو الدرجة  (1)األولوية 
(14- 10)للخطر ذو الدرجة  (2) األولوية 


