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 م رئيس البلدية:تقدي .8

تنموية مبنية على طموحات وآمال المجتمع والبلدية وقائمة  محليةأهمية وجود خطة  عبسااان الكبيرةتدرك بلدية 
وذلك بالتعاون مع شاااااركائنا في التنمية من القطاعين الحكومي  ؛على رؤى وحاجات وتطلعات المجتمع المحلي

 من تحقيق التطور المطلوب للمنطقة.  والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي، كي نتمكن معًا 
 

من خالل العمل الدؤوب والمتواصاااااااال مع كل من  عبسااااااااان الكبيرة بلدةوقد ظهر التكامل والتعاون بين سااااااااكان 
األربعة  لألعوام البلدة/المدينةلبنا  مساااااااااااتقبل  المحليةلخطة التنمية لشاااااااااااارك وسااااااااااااهم في بنا  المراحل ال ال  

 مواطن.لما فيه خدمة لل (1118-1111)
 

عداد الخطة، وألعضااااا  ومسااااتشاااااري المكتب إوال يفوتنا أن نتقدم بالشااااكر لجميع أعضااااا  اللجان ذات العالقة ب
، ولالخوة موظفي صاااندوق تطوير واقرال البلديات الذين سااااهموا للرؤية الشااااملة للهندساااة واإلدارةاالساااتشااااري 

 عبسان الكبيرة لبلدة/ وية المحليةالتنمفي الوصول إلى هذه المرحلة ال ال ة من اعداد الخطة 
 

التنموية المنشاااااااودة والبرامج والمشااااااااريع األهداف علمًا بأننا سااااااانساااااااعى جاهدين بكل الوساااااااائل والجهود لتحقيق 
استعداد دائم  على عبسان الكبيرة.   وأننا نؤكد في بلدية للبلدة/المدينة المحليةالمطروحة ضمن الخطة التنموية 

ي شاااااكلها ف التنموية المحليةفي جو من الشااااافافية والمسااااائولية والتعاون لوضاااااع الخطة للعمل المخلص الدؤوب 
 النهائي.
 

 ،،،وباهلل التوفيق
    

 رئيس البلدية
 د. محمود أبو دراز

 
  

  



 

 

 2الصفحة       

 

 :الملخص التنفيذي .3

إجرا ات حسااااااااب  1111-1118لألعوام من  عبسااااااااان الكبيرةبلدة  المحليةلقد تم اعداد تقرير الخطة التنموية 
، والذي تم انجازه  بالتظافر بين كل  م1117ليل التخطيط التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسااااااااطينية للعام د

 .وصندوق تطوير واقرال البلديات ،من وزارة الحكم المحلي
 

 وبمن العمل المتواصاااال والدؤ  أشااااهر ةربعتتجاوز األالمتواصاااالة لمدة لجهود المرحلة ال ال ة ل وهي تأتي ضاااامن
المكتب  أعضااا  فريق بمساااندة ومساااعدة؛ وذلك  عبسااان الكبيرةالمحلية بلدة  ةالتنمويز هذا تقرير الخطة إلنجا

 رئيس وأعضااا  المجلس البلدي، وموظفي، وبالمشاااركة الفعالة من الرؤية الشاااملة للهندسااة واإلدارةاالسااتشاااري 
 .واللجان التنموية قة،وأصحاب العال ،، ومؤسسات المجتمع المدنيةوالجهات المتخصص ،البلدية
 

 إلى تحقيق ما يلي: المحليةولقد هدف مشروع اعداد الخطة التنموية 
  ،تعزيز مبدأ المشاركة من حي  التركيز على مشاركة المواطنين، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص

 ى المحلي.ستو وجميع ذو الشأن في تحديد القضايا واألولويات التنموية، وعمليات اتخاذ القرار على الم
  ،تعزيز مبدا الشفافية، والمسا لة من حي  دعم مشاركة المواطنين، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص

وجميع ذو الشأن في تخطيط، وتنفيذ النشاطات التنموية، وتبو  مكانة بارزة في متابعة وتقويم االنجازات 
 وتحقيق االهداف المرجوة.

 طرق للقضايا االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، ومن حي  التكاملية تعزيز مبدا التكاملية من حي  الت
 مع خطط المستويات االدارية المختلفة، والتخطيط الفيزيائي/الهيكلي، وموازنات الهيئات المحلية.

  التركيز على القضايا ذات االولوية مع األخذ بعين االعتبار الموارد، والفرص المتاحة، والمعوقات
 المحتملة.

 
 بالتالي:  عبسان الكبيرةمحلية بلدة ولقد تلخصت أهداف وجود خطة تنموية 

 للمجاالت التنموية الرئيسية والفرعية تشخيص الوضع الراهن. 
 عام(.16تنموية تعبر عن تطلعات، وأحالم المواطنين ضمن اطار زمنى لمدة ) رؤية إعداد 
 ،ذات األولوية لقضاياا مختلف نحو الرئيسية التنموية السياسات وتو يق تطوير. 
  قابلة للتنفيذ؛ وذلك بالمشاركة مع مؤسسات أفراد المجتمعإلى برامج ومشاريع تحديد األهداف، وترجمتها 

 المدني. 
 والنزاهة، والشفافية، المجتمعية، المشاركة مما يحقق الرشيدة واإلدارة الحكم، مفاهيم تعزيز، وتطبيق 

 للجميع . والعدالة والمسا لة،
 تنموية تعبر عن أولويات المجتمع المحلى، وتتسم بالعدالة في التوزيع . مشاريعبرامج و  اختيار 
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 وضمن اطار زمنى معلوم وتقديرات  ومو قة واضحة رباعية، وسنوية للسنة األول،  تنفيذ ضع خطة
 .دقيقة

 المشاريع، وقياس نجاحها أو فشلها.البرامج و  اختيار وتحديد منهجية لمتابعة تنفيذ 
 

لألعوام  رؤيةالبتحديد    عبساااااااان الكبيرةبلدة  المحليةالخطة التنموية تقرير اعداد اساااااااتنتاجات  تتلخصااااااا ولقد
للمحاور التنموية الرئيسااااااااااااااية ذات األولوية التنموية القضااااااااااااااايا  د، وكاذلك بتحدي1111-1118األربعاة المقبلاة 

؛ حي  تم (، اإلدارة والحكم الرشااااااايدد المحليتنمية االقتصااااااااالبيئة والبنى التحتية، التنمية االجتماعية، ) األربعة
زمة ر على أن تغطى هذه األولويات من خالل  عبسااان الكبيرةلمدينة/بلدة قضااايا تنموية (  13)تحديد أولويات 

 80875111) اااااااااااااب، وبتكلفة إجمالية تقدر المشاريع التي ستنفذ على مدار األربع األعوام القادمةالبرامج و  من
 .(دوالر
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 مةمقد .4

 ،السكانية للتجمعات التنموية واألهداف األولويات لبلورة ُيستخدم علمي منهج هو المحلي التنموي التخطيط إن
 تطلعات مع يتماشااااى بما معينة زمنية فترة خالل األهداف هذه تحقيق على القادرة والمشاااااريع وتحديد البرامج

 .المحتملة والمعوقات المتاحة الموارد بعين االعتبار واألخذ ،السكان
 

، الرشااايدة واالدارة ،الحكم مبادئ على مرتكز كونه من التخطيط في الحدي  المفهوم هذا اساااتخدام أهمية وتنبع
 ومقوماته موارده على باالعتماد وذلك ؛والنهول والرقي ،للتحرر يساااعى مجتمع أي في تعتبر أسااااساااية والتي
 .الذاتية

 
لتخطيط إجرا ات دليل ابناً  على اجرا ات    عبساااااااان الكبيرةبلدة ية المحلتقرير الخطة التنموية  اعداد ولقد تم

من المرحلة ال ال ة،   األخيرة؛ وذلك باعتبارها الخطوة  م1117التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسااطينية للعام 
 .للمدينة/البلدة المحليةوذلك بهدف تو يق مخرجات عملية التخطيط في تقرير الخطة التنموية 

 
ربع لى مدى األع   عبسااان الكبيرةبلدة تطوير لجه الخطة التنموية المحلية التي سااتو ي  يرساام التقرير الحالي ح

ة االقتصاااد تنميالتنموية الرئيسااية األربعة )البيئة والبنى التحتية، مجاالت ( في 1111-1118ساانوات القادمة )
 .، التنمية االجتماعية،  اإلدارة والحكم الرشيد(المحلي
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 منهجية اعداد الخطة .4.0

 واألنشطة ،المراحل من مجموعة على   عبسان الكبيرةبلدة  المحلية  التنموية الخطة إعداد منهجية ارتكزت
تم ل المراحل  قدلو .  م1117دليل التخطيط التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسطينية للعام  إلى باالستناد

مجموعة من الخطوات، على مرحلة كل  تشمل؛ حي  مراحلمقسمة إلى خمسة بالحلقة الدائرة المدرجة أدناه 
 .   وكل خطوة تشمل عدة أنشطة
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 من خالل واسعة مجتمعية بمشاركة من المنهجية الموضحة أعاله ولىاأل مراحلعلمًا بأنه قد تم تطبيق ال ال  
 والقطاع ،المجتمع المحلى مم ليل مشاركة حي  كان هناك ؛واللقا ات العمل وورش االجتماعات من عقد العديد
 :األجزا  ال ال  التي تم إنجازها حسب التالي.  ولقد تم لت لمنطقة، ومؤسسات المجتمع المدني في االخاص

  
 (:التنظيم والتحليل) ؟أين نحن اآلنالمرحلة األولى: 

 :، وحشد أصحاب العالقةخطوة التهيئة واإلعداد
 ؤسسات المجتمعيةتوجيه الهيئة المحلية والم -
تشكيل لجنة التخطيط التنموي ، األساسي التخطيط فريق تشكيل) من: إجرا  الترتيبات المؤسساتية الالزمة -

ائمة وحصر ق ،تشكيل نواة لجان المجاالت التنموية، تشكيل نواة فريق التخطيط االساسي، المحلي
 (.يطد خطة التنفيذ وهيكلية عملية التخطاعداالتنموية، و تشكيل لجنة المجاالت -اصحاب العالقة االولية 

 عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية  اعداد الخطة )اللقاء المجتمعي األول( -
 )تشكيل لجنة المجاالت التنموية(استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان االخرى  -
 

 :القائم الوضع تشخيص خطوة
 دليل التجمع السكاني(جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة ) -
 تشخيص المجاالت التنموية -
 .التشخيصي التقرير تحضير  -
 

 :(اإلطار التنمويإين نريد أن نتجه؟ ) المرحلة الثانية:
 :التوجهات االستراتيجية للمجتمعتحديد خطوة 

تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد ورشة العمل االولى(، وتشمل: )تحديد الرؤية  -
 التنموية، تحديد القضايا ذات االولوية للتجمع السكاني، تحديد االهداف التنموية(.

 صياغة البرامج التنموية -
 
 :تحضير وثيقة اإلطار التنموي خطوة 
 التشاور مع شركا  البرامج -
 صياغة االطار التنموي واالفصاح عنه -
 

 والتقييم(: خطط التنفيذ والمتابعة)المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ 
 اعداد خطة التنفيذ ووصف مكونات البرامج/ المشاريع:خطوة 

 (اعداد الخطة الرباعية، تصنيف مكونات البرامج/المشاريع المقترحة)  اعداد الخطة الرباعية: -
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 اعداد خطة السنة االولى -
ج/مشاريع برام توصيف مكونات) توصيف مكونات برامج/مشاريع السنة االولى )وربطها مكانيا وماليا(: -

 (.ربط مكونات برامج/مشاريع خطة السنة االولى مكانيا، السنة االولى وربطها ماليا خطة
مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية وو ائق مكونات البرامج/المشاريع المقترحة للسنة االولى وتحديدها  -

 بشكل نهائي )عقد ورشة العمل ال انية(
 

 :والتقييم المتابعة خطة خطوة وضع
 .المتابعة والتقييم خطة  تحضير -
 

طالقهاخطوة   :تبني الخطة، وا 
، تبني الخطة من مجلس الهيئة تحضير مسودة الخطةتبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية: ) -

 المحلية(
وح عقد لقا  البيت المفتعقد لقا  البيت المفتوح ال اني إلطالق الخطة )اللقا  المجتمعي ال اني(:  -

 .توقيع الو يقة المجتمعية، معي ال اني(إلطالق الخطة )اللقا  المجت
 

 :على المستوى المحليعملية التخطيط التنموي  هيكل ادارة .4.8
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 اللجان: تشكيلقوائم  .4.3

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ة/اسم العضو
 ا في اللجنة/دوره

 )مقرر أو عضو(
 مجال التخصص

 حة عامةماجستير ص مقر اللجنة / رئيس البلدية د. محمود حسن أبو دراز .0
 دكتوراة في التربية عضو أ.د. صالح أحمد الناقة .8
 هندسة اتصاالت عضو م. عبد الغني إبراهيم أبو طير .3
 دكتور صيدلي عضو د. نظمي أحمد إبراهيم أبو دراز .4
 ماجستير إدارة أعمال عضو إبراهيم عبد الهادي قديح .7
 دكتوراة إدارة أعمال عضو خالد محمود طبش .0
 هندسة صناعية عضو بو دقةم. بالل إبراهيم أ .5
  

 فريق التخطيط األساسي:

 ة/اسم العضو
 في الفريقا /دوره

 عضو(/)منسق
 المؤسسة التي يعمل

 تعمل بها/
 مجال االهتمام

المسمى الوظيفي 
 في المؤسسة

مقر لجنة التخطيط  د. محمود أبو دراز .0
 التنموي المحلي

 رئيس البلدية جميع المجاالت بلدية عبسان الكبيرة

 علي أبو حسن إيمان .8

 
منسق فريق 

 التخطيط األساسي
مديرة العالقات  مجال التنمية االجتماعية بلدية عبسان الكبيرة

 العامة
مدير التنمية  تنمية االقتصاد المحلي بلدية عبسان الكبيرة عضو د. أحمد إبراهيم أبو إسماعيل .3

 واالستثمار
ل االدارة والحكم مجا بلدية عبسان الكبيرة عضو زياد أحمد  الشواف .4

 الرشيد
مدير الدائرة الفنية 

 والمالية
 مهندس المشاريع مجال البيئة والبنى التحتية بلدية عبسان الكبيرة عضو أسامة أحمد طبش .7
مجال تنمية االقتصاد  الجامعة اإلسالمية  عضو  د أنور أبو ظريفة  .0

 المحلي 
 دكتور محاضر

 عالقات عامة مجال البيئة والبنى التحتية  لشبابي تجمع اهل ا عضو  أنبس إبراهيم أبو حمد  .5
مجال اإلدارة والحكم  المجلس الشبابي  عضو  إيمان محمود أبو علي  .2

 الرشيد 
 ناشطة مجتمعية 

 مدير تنفيذي  مجال التنمية االجتماعية مؤسسات أهلية  عضو حازم يوسف حمدان طبش  .9
ل اإلدارة والحكم مجا مركز بناء الشبابي عضو  عوني أبو إسماعيل  .01

 الرشيد
 رئيس مجلس ادارة



 

 

 05الصفحة       

 لجنة البيئة والبنية التحتية
                        منسق اللجنة: م. أسامة أحمد طبش                                                                                               

 م
 التخصص المؤسسة االسم

 العمر الجنس

-07 أنثى ذكر
89 

 89فوق 

 *   * هندسة صناعية بلدية عبسان الكبيرة م. بالل ابو دقة 1
 *   * لغة عربية وزارة التربية والتعليم أ. سمير ابو شتات 1
 *   * تخطيط عمراني التجمع الهندسي الديمقراطي م. طارق ابو طعيمه  3
 *   * هندسة معمارية مكتب هندسي م. مراد ابو طير 4
  *  * هندسة مدنية شركة مقاوالت م. ياسر قديح 5
 *   * هندسة معمارية مكتب هندسي م. رأفت ابو عامر 6
  * *  ادارة أعمال مركز بنا  الشبابي أ. ايمان ابو على 7

 
 لجنة االقتصاد المحلي

 منسق اللجنة:   د. أحمد إبراهيم أبو إسماعيل 
 م

 التخصص المؤسسة االسم
 رالعم الجنس

 89فوق  89-07 أنثى ذكر

 X   X علوم سياسية ناشط مجتمعي زاهر سالم برهم طبش 1
 X   X إدارة  ناشط مجتمعي  جهاد محمد الشواف  1
 X  X  اقتصاد  وزارة الزراعة أماني على أبو حسن 3
  X  X إدارة أعمال جمعية التوبة منير خليل طبش 4
 X   X مهندس زراعي راعةوزارة الز  على محمود أبو عامر 5
  X  X إدارة أعمال جامعة االزهر باسم يونس أبو دقة 6

 
 لجنة التنمية االجتماعية

                                                                                                                                               منسق اللجنة: إيمان علي أبو حسن                                                                                               
 م

 التخصص المؤسسة االسم
 العمر الجنس

 89فوق  89-07 أنثى ذكر
 *  *  ادارة وزارات هيام خليل أبو دراز 1
 *  *  طبيبة خدمات طبية د. أمل علي طبش 1
 *   *  طبيب عام وزارات  د. موسى احمد أبو طعيمة 3
 *   * رياضيات مؤسسات أهلية علي احمد محمود أبو دقة 4
  *  *  إدارة عامة وزارات إبراهيم خليل إسماعيل الشواف 5
    * إدارة جمعيات  سليمان ناظم قديح 6
  *  * محاسبة مدير جمعية صهيب سليمان سلمان أبو دقة 7
    * محاماة وزارات  جدي أبو دقةم 8
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 لجنة اإلدارة والحكم الرشيد
                                   منسق اللجنة:   أ. زياد احمد جمعة الشواف                                                                                      

 م
 التخصص المؤسسة االسم

 العمر الجنس
 89فوق  89-07 أنثى ذكر

 *  *  هندسة معمارية بلدية عبسان م. ريم مصطفى الشواف 1
 *   * هندسة معمارية مكتب استشارات هندسية م. اسامة احمد ابو يوسف 1
 *   * هندسة معمارية مكتب فكرة الهندسي م. مراد احمد ابو طير 3
  *  * GIS الكلية الجامعية م. همام حسن ابو دراز 4
 *   * ادارة الهيئة العامة للبترول م. يحي حسب العطار 5
 *   * ادارة مشاريع ناشط مجتمعي مصعب نور الدين ابو دقة 6
 *  *  طبيب مستشفى  الجزائر د. صبا مجدي ابو فرحانه 7
 
 

 بلدة عبسان الكبيرة: نبذة عن .7

  :البلدةتاريخ  .7.0

عامًا أو يزيد، ولعل اسمها يعود إلى بني عبس بطن من قبيلة  1151هي قرية بداروم غزة، ذكرت باسمها قبل 
لخم، سكنت هذه الديار في صدر اإلسالم وقبله وقيل عبسان ألنها كانت تضم قريتين كما هي الحال اليوم 
عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة "الجديدة" حاليًا وقيل إن سكانها ينتمون الى قبيلة مسعود ومنهم رجل اسمه 

 وهو جد عائلة الشواف أول عائلة سكنت عبسان، وبنو مسعود بطن من جعدة من لخم.شوفان 
 
بنى الرومان مدينة عبسان في القرن األول قبل الميالد بمكان مرتفع حماية للعاصمة الرومانية الكبرى دير و 

 الروم "دير البلح" حاليًا والتي يطلق اليهود على قسم منها كفار دروم.
يون دولتهم على أنقال الدولة الرومانية الشرقية وذلك في القرن الرابع الميالدي واستمر حكمهم وقد أقام البيزنط

 هجرية. 15في فلسطين حتى الفتح اإلسالمي سنة 
والمتجول والمتأمل في عبسان يرى تاريخها منقوشًا على جدران حاضرها، فهناك قبور بيزنطية لم تزل قائمة 

نا إبراهيم عليه السالم حي  وضع رحاله وهو في طريقه، من فلسطين إلى الجزيرة حتى اليوم وبجانبها مقام سيد
مترا مربعًا مرصعًا بالفسيفسا  الملونة المنقوشة على أشكال مختلفة، وهناك  71العربية، ويبلغ مقامه حوالي 

ه يحوي سان بأنقبور بيزنطية أقيمت على طريقة غير إسالمية، وقبر الشيخة أمينة المزعوم إذ يزعم أهل عب
 رفات امرأة صالحة هي الشيخة أمينة مع أنه بني بطريقة غير إسالمية..

 أسرة تقريبًا. 5111حوالي  1118يبلغ عدد األسر في بلدة عبسان الكبيرة في هذا العام 
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 : الخصائص الجغرافية .7.8

 الموقع : .7.8.0

ريا افظة خانيونس تتبع إداتقع بلدة عبسااااااااااااااان الكبيرة في جنوب شاااااااااااااارق قطاع غزة وفي الناحية الشاااااااااااااارقية لمح
م( وخط 71.81على إحدا ي محلي شااااااااااامالي ) 1148المحافظة ذاتها وتقع على حدود الخط األخضااااااااااار لعام 

 م(78م ( وترتفع عن سطح البحر ) 81.18إحدا ي محلي شرقي )
 صورة جوية للبلدة(: 0شكل )

 :والتضاريسالمساحة  .7.8.8

دونم( أما المساحات العمرانية في  7115ومساحة نفوذها )دونم(   18111تبلغ مساحة عبسان الكبيرة حوالي )
يحد بلدة عبسان الكبيرة من الشمال الخط وحدة (؛ حي   5111دونم( أي ما يعادل ) 6111البلدة فهي )

األخضر ) خط الهدنة ( ومن الشمال الغربي بلدة عبسان الجديدة ومن الغرب بلدة بني سهيال ومن الجنوب 
نس " قاع القرين " ومن الجنوب منطقة الفخاري ومن الجنوب الشرقي الخط األخضر )خط الغربي بلدة خان يو 

 الهدنة ( ومن الشرق بلدة خزاعة.
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م( وتنحدر أراضيها من الشمال إلى الجنوب أي من  78ترتفع بلدة عبسان الكبيرة عن مستوى سطح البحر )
ظاهر تضاريسية أخرى وتعتبر أراضيها أراضي م( وهي خالية من أي جبال أو أودية أو أي م 71م( إلى ) 16)

 مستوية

 التربة : .7.8.3

 تعتبر األراضي في البلدة من األراضي السهلية المستوية ذات خصوبة ممتازة للزراعة وتنقسم الي:
 قديح(.-ال أبو دقة–تربة طينية: تتمركز في الشمال الشرقي )السناطي -أ

 غياضه(–بية )واد صابر تربة رملية: تتمركز في المناطق الجنوبية الغر -ب
 

 المناخ : .7.8.4

بدأ فصاال الربيع في شااهر وشااتا  معتدل جاف، والصاايف حار ساااخن بمناخ متوسااطيبلدة عبسااان الكبيرة تمتاز 
 11ساالساايوس ) 33أما متوسااط أرتفاع درجات الحرارة يبلغ  .وأغسااطس يوليووأك ر الشااهور حرارة  أبريل مارس

 45سلسيوس ) 7أبرد شهور السنة متوسط الدرجات الحرارة المنخفضة يبلغ  ينايردرجة فهرنهايت(. ويعد شهر 
 .ومارس نوفمبردرجة فهرنهايت(. األمطار شحيحة وتهطل بين شهري 

 الموارد المائية : .7.8.7

الشرب  وآبار ميراج وآبار صدا  كمصدر لمياه تعتمد البلدة في مياه الشرب على مياه مكيروت )شركة إسرائيلية (
دة لشرقية والذي يضم كل من بلدة بني سهيال وبلالتي يتم توزيعها حسب نسبة السكان من مجلس إدارة مياه ا

من األراضي  %15عبسان الكبيرة وبلدة خزاعة وبلدة عبسان الجديدة. ومن الجدير ذكره ان شبكة المياه تصل ال
 البلدة .

ويعتمد المزارعين في ريهم للمزروعات على االمطار للمزروعات الشتوية والمياه المروية عن طريق االبار 
 )الجوفية( في المزروعات الموسمية الزراعية

 

 :للبلدة الخصائص الديموغرافية .7.3

 السكان : .7.3.0

نسمة( وبلغ عدد سكانها عام  1131م حوالي )1145نسمة( وعام  615حوالي ) 1111بلغ عدد سكانها عام 
لي) م حوا1181نسمة( لقرية عبسان الكبيرة،  ويقدر عدد عبسان في عام  3731م بعد االحتالل حوالي )1167
نسمة ( وذلك حساااب تعداد السكان  13361إلى )   1117نسمة( . وتضاعف هذا العدد في العام 8111

 17861الى ) 1114والمساكن والمنشآت في الااعام المذكور ، وتزايد عدد السكان في عبسان الكبيرة في العام 

 قرية المصدر

 مخيم البريج المغازي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3


 

 

 09الصفحة       

إلى )  1115وصل في العام نسمة ( وبحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصا ، فإن عدد سكان البلدة 
نسمة ( ويقدر في عام  11111)  1116نسمة ( وقد تعدى عدد السكان في هذا العام  11344
 (نسمة. 31111الى ) 1117نسمة(، حتى وصل تقديرها سنة15111ب)1111
 

 للبلدةمخطط تفصيلي (: 8شكل )
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوزيع الجغرافي للسكان : .7.3.8

لدة ومع النمو بتوزيعا عائليًا حي  ان كل عائلة تكون حي ويتركز الساااكان في وساااط اليتوزع الساااكان في البلدة 
ها لمما زاد الرقعة الساااااكنية على امتداد النفوذ حي  تعتبراألراضاااااي  عي فأن التوساااااع يأخذ الشاااااكل األفقي الطبي

 :ملكبات خاصة بالمواطنين ويقطن البلدو عددة عائالت وهي كالتالي 
الشواف ، حي مصبح ،حي أبو طير ، حي أبو عامر ، حي طبش ، حي أبو حمد ، حي حي أبو دراز ، حي 

قديح ، حي أبو دقة ، حي أبو طعيمة ،حي أبو فسيفس ، حي مطلق ، حي أبو صالح ، حي أبو ظريفة ، حي 
 أبو يوسف ، حي أبو إسماعيل ، وحي صبحه ، وحي أبو عودة ، وحي قبالن .

 . أسرة تقريباً  5111حوالي  1118الكبيرة في هذا العام يبلغ عدد األسر في بلدة عبسان 
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 الرؤية والتوجهات التنموية .0

 الرؤية .0.0

 

عبسان بلدة أصيلة خضراء ذات مركز حضاري متكامل تتمتع بخدمات 
 مستدامة ومبتكرة"

 

 القضايا التنموية ذات االولوية  .0.8
الترتيب من األهم 
 التنموية القضايا إلى األقل أهمية

 وى خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف مياه األمطارضعف مست  .1
 ضعف مستوى الخدمات التعليمية والصحية  .1
 عدم وجود المخططات التفصيلية، وانتشار البنا  العشوائي  .3
دارة النفايات الصلبة  .4  تدني مستوى الصحة العامة والبيئة وا 
 راعيارتفاع مستوى البطالة، وانخفال االست مار في القطاع الز   .5
 ضعف شبكة الطرق والمواصالت  .6
 انخفال مستوى الخدمات الرياضية والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية  .7
 قلة المرافق العامة والترفيهية واألماكن السياحية  .8
 انخفال االست مار في قطاعات )الصناعة والتجارة والخدمات المساندة  .1

 ضعف قدرات الهيئة المحلية  .11
 من واالستجابة للكوار ضعف األ  .11
 انخفال مستوى جودة الطاقة واالتصاالت  .11
 قلة االهتمام باال قافة والترا ، واإلسكان  .13
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 اإلطار التنموي .0.3

 فايات()الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنمجال البيئة والبنى التحتية 
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. القضايا التنموية ذات األولوية م.

 والمواصالت الطرق شبكة ضعف 0

 تطوير شبكة الطرق والمواصالت 0.0.0 الطرق واألرصفة تحسين 0.0
 (  كم  11تأهيل شوارع بطول ) 0.0.0.0
 ( كم 16وتعبيد شوارع بطول )  رصف  1.1.1.1
 ( كم  11تبليط ارصفة الشوارع بطول )     1.1.1.3

 تطبيق معايير السالمة المرورية  0.8.0 والمرور المواصالتزيادة االهتمام ب 0.8

 للسيارات كراج إقامة 1.1.1.1
 (11) انتظارانشا  محطات  1.1.1.1

1.1.1.3 
وية وتحديد أماكن وقوف السيارات نشر إشارات مر 
 وخطوط مشاه 

8 
 دارةوا   والبيئة العامة الصحة مستوى تدني

 الصلبة النفايات

 تحسين قطاع الصحة العامة   8.0.0 العامة الصحة مستوى زيادة 8.0

 لتر لكل اسرة  61تزويد البلدية حاوية سعة 1.1.1.1
 لعمال توريد كارات بصندوق لزيادة عدد ا 1.1.1.1
 توريد معدات وأدوات لوازم قسم النظافة  1.1.1.3
 توريد وزراعة أشجار في جميع انحا  البلدة 1.1.1.4
توريد مواد للفحص المياه استخدام المياه الرمادية وتحلية  1.1.1.5

 المياه 

8.8 
تحسين إدارة )جمع وترحيل وفرز 

 وتدوير( النفايات الصلبة
 دعم برامج إعادة التدوير  8.8.0

 تنفيذ دورات إلعادة تدوير النفايات  1.1.1.1
 إقامة مصنع للذيال 1.1.1.1
 توريد اليات لزوم جمع النفايات  1.1.1.3

 8.3.0 زيادة الوعي البيئي 8.3
تحسين المستوى الثقافي في 

 الجانب البيئي

 تل إعادة استخدام النفاياتنفيذ برامج توعية وترشيد حو  1.3.1.1
 دعم برامج التواصل االجتماعي 1.3.1.1

 توريد لوحات ارشادية تتعلق بموضوع الصحة العامة  1.3.1.3

 (كم وتوصيالت منزلية  5مد خطوط مياه بطول ) 3.1.1.1 لمياهرفع كفاءة شبكة ا 3.0.0 3.0 3
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 فايات()الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنمجال البيئة والبنى التحتية 
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. القضايا التنموية ذات األولوية م.

 والصرف المياه، خدمات مستوى ضعف
 األمطار مياه وتصريف الصحي،

تحسين مستوى خدمات المياه )كمًا 
 ونوعًا(

 مياه ال تعمل )عطالن(  استبدال عدادات 3.1.1.1

 المياه شبكةتأهيل وصيانة  3.1.1.3
 (كم1تأهيل خطوط مهترئة ) الحديد(بطول ) 3.1.1.4
 توعية السكان لترشيد المياه وكميات الفاقد 3.1.1.5
 وربط االبار المحلية بالشبكة العامة  بار مياهآحفر  3.1.1.6

3.8 
  الصحي لصرفا تحسين مستوى خدمات

 األمطار مياهواالستفادة من  تصريفال
3.8.0 

انعدام شبكة صرف صحي وتصريف 
 مياه أمطار 

 عمل دراسة لتصميم شبكة الصرف الصحي  3.1.1.1

3.1.1.1 
عالجة مياه الصرف الصحي انشا  محطات لم

 واستخدامها في الزراعة 
 انشا  شبكة صرف صحي مرحلة أولى  3.1.1.3
 انشا  شبكة صرف صحي مرحلة  انية 3.1.1.4
 تأهيل ابار امتصاصية  3.1.1.5

 انشا  شبكة تصريف مياه االمطار  3.1.1.6

 طار حفر برك تجميع مياه أم 3.1.1.7

 الصحي الصرف وتسليك كسح سيارة توريد 3.1.1.8

4 

 
 الطاقة جودة مستوى انخفاض

 واالتصاالت
 

 مصادر واستغالل الطاقة جودة مستوى تحسين 4.0
 الشمسية الطاقة

4.0.0 
تفعيل العمل بمفهوم الطاقة 

 المتجددة 

 توريد عدادات ذكية والواح طاقة شمسية للمرافق العامة  4.1.1.1

 تحسين شبكة االنارة عن طريق الطاقة الشمسية)توريدات( 4.1.1.1

 توعية السكان على مفاهيم الطاقة المتجددة  4.1.1.3

4.8  
 4.8.0 واالنترنت االتصاالت جودة مستوى تحسين

زيادة كفاءة شبكتي االتصال 
 واالنترنت

4.1.1.1 
انحا   رئيسية تغطي كافة (wifi) شبكة انترنتعمل 
 البلدة 
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 (المساندة والخدمات والصناعة التجارة والسياحة، الترفيه الزراعة، والتوظيف، العمالة): المحلي االقتصادي تنمية مجال

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. القضايا التنموية ذات األولوية م.

0 

قطاعات في  االستثمار انخفاض
)الصناعة والتجارة والخدمات 

 المساندة(
 

0.0 
االستثمار في قطاع الخدمات  تشجيع

 المساندة
 زيادة كفاءة الخدمات المساندة  0.0.0

 بنك –فتح فرع للبريد  1.1.1.1
 فتح مكاتب تأجير سيارات 1.1.1.1

0.8 
االستثمار في القطاع  تشجيع

 الصناعي
 في البلدةدعم الصناعة  0.8.0

 تخطيط منطقة حرف وصناعات   1.1.1.1
 موسميةانشا  وحدات إنتاجية  1.1.1.1
 انشا  مصنع عبوات بالستيكية 1.1.1.3

0.3 
تشجيع االستثمار في القطاع 

 التجاري
0.3.0 

 
 تطوير القطاع التجاري

 

 انشا  مسلخ بلدي  1.3.1.1
 ي وسوق الحسبةتأهيل السوق المركز  1.3.1.1
 انشا  تجمعات تجارية 1.3.1.3
 توعية السكان لالست مار الداخلي، الخارجي 1.3.1.4

8 
 قلة المرافق العامة والترفيهية

 واألماكن السياحية

 دعم تطوير المرافق العامة    8.0.0 زيادة عدد المرافق العامة  8.0
 وشوارع خضرا  حدائق عامةانشا   1.1.1.1
 إقامة منتجعات صغيرة  1.1.1.1
 خيرية  تكيةانشا   1.1.1.3

 تطوير القطاع السياحي  8.8.0 زيادة االهتمام بالسياحة والترفيه 8.8

 انشا  مدينة مالهي  1.1.1.1
 تنفيذ مساحات خضرا  في كل مربع سكني 1.1.1.1
 توريد باص سياحي  1.1.1.3
 وعمل دليل سياحيتطوير األماكن اال رية  1.1.1.4
 تنفيذ حمالت توعية بأهمية المنطقة وتأريخيها  1.1.1.5
 تطوير منطقة واد صابر وحفظة كمحمية طبيبة 1.1.1.6

3 
ارتفاع مستوى البطالة، وانخفاض 
 االستثمار في القطاع الزراعي

3.0 
رفع مستوى العمالة، وتحسين دخل 

 سرةاأل
 تحسين المستوى المعيشي للسكان 3.0.0

 دعم المشاريع الصغيرة  3.1.1.1
 انشا  مركز تدريب مهني  3.1.1.1

 دعم للعمل عن بعد  3.1.1.3
 



 

 

      

 

 85الصفحة 

 
 (المساندة والخدمات والصناعة التجارة والسياحة، الترفيه الزراعة، والتوظيف، العمالة): المحلي االقتصادي تنمية مجال

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. القضايا التنموية ذات األولوية .م

  3.8 
القطاع الزراعي زيادة االهتمام ب

 امكانيات البلدة الزراعية واستثمار
 دعم االستثمار الزراعي  3.8.0

 زيادة خط انتاج في معصرة الزيتون 3.1.1.1
 وقود(–انشا  خطوط تكاملية لمعصرة الزيتون )صابون  3.1.1.1
 تسويق المنتجات الزراعية وخاصة المنتجات العضوية  3.1.1.3
 تنفيذ برنامج توعية وارشاد للزراعة الحدي ة )المائية والمعلقة( 3.1.1.4
 أنشا   الجات تخزين للمنتجات الزراعية  3.1.1.5
 انشا  خزانات خاصة بالزراعة 3.1.1.6

3.1.1.7 
زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل تحسين السالالت وخصوبة 

 التربة  )مشتل انسجة( 
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 والسكن( الرياضة، التراث والثقافة، والتمكين، االجتماعية الحماية الصحة، التعليم، االجتماعية، االجتماعية: )الخدمات التنمية مجال

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. ضايا التنموية ذات األولويةالق م.

0 
 ضعف مستوى الخدمات التعليمية

 والصحية

 تطوير الخدمة الصحية 0.0.0 تحسين مستوى الخدمات الصحية 0.0
 بنا  طوابق لمبنى عيادة شهدا  عبسان 1.1.1.1
  ير وحدة رعاية تنظيم اسرةتوف 1.1.1.1
 تأهيل مستشفى الجزائر الستقبال المدنيين 1.1.1.3

 تحسين مستوى الخدمات التعلمية 0.8

 انشاء المرافق التعليمية  0.8.0
 مدرسة ابتدائية خضرا  بنا   1.1.1.1
 اعدادية  مدرسة بنا  1,1,1,1
 بنا  مدرسة  انوية 1,1,1,3

 تطوير المرافق التعليمية 0.8.8

 تطوير مدرسة عبسان االبتدائية بنات )بنا  جناح( 1,1,1,1
 تطوير المختبرات الموجودة في المدارس  1,1,1,1
 انشا  مكتبة الكترونية  1.1.1.3
 لصعوبات التعلم  تنفيذ برنامج 1.1.1.3

8 
انخفاض مستوى الخدمات 

ية االجتماعية الرياضية والحما
 والخدمات االجتماعية

 بالخدمات االجتماعية االهتمامزيادة  8.0

8.0.0 
 

التمكين والحماية االجتماعية للمرأة 
 والطفل وذوي االحتياجات الخاصة

 انشا  مركز المرأة والطفل  1.1.1.1
 اروكب الخاصة االحتياجات لدوي متخصص انشا  مركز 1.1.1.1

  السن
تنفيذ برامج للتوعية تختل بالعنف ومعالجة الظواهر  1.1.1.3

 االجتماعية السلبية 

8.0.8 
تطوير العمل بنظام الضمان 

 االجتماعي 

 اعداد قاعدة بيانات لألسرة المحتاجة 1.1.1.1
 فتح افرح للوزارات الخدماتية 1.1.1.1
 المشاركة في عمل نظام ضمان اجتماعي  1.1.1.3

3 
قلة االهتمام بـالثقافة والتراث، 

 واإلسكان

 رفع المستوي الرياضي للسكان 3.0.0 تحسين مستوى الخدمات الرياضية 3.0
 انشا  نادي رياضي 3.1.1.1
 زيادة عدد المالعب المعشبة   3.1.1.1
 عقد دوري سنوي )أسبوع رياضي( 3.1.1.3

3.8  
 انشا  وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود 3.1.1.1 توفير وحدات سكنية مالئمة للسكان   3.8.0 الدخل المحدود والشبابزيادة االهتمام بالسكن لذوي 
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 والسكن( الرياضة، التراث والثقافة، والتمكين، االجتماعية الحماية الصحة، التعليم، االجتماعية، االجتماعية: )الخدمات التنمية مجال
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. األهداف التنموية م. ضايا التنموية ذات األولويةالق م.

 3.3.0 زيادة االهتمام بالثقافة والتراث 3.3
توفير حاضنة لألعمال التراثية 

 والثقافية  

 تنفيذ برامج لتسويق المنتجات الترا ية  3.3.1.1
 شا  متحف لألعمال الترا ية واألدوات القديمة ان 3.3.1.1
 تنفيذ دورات للتطريز واالعمال اليدوية  3.3.1.3
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دارة األمن والتنظيم، اإلدارة والحكم الرشيد: )التخطيط مجال  المحلية( الهيئة وخاصة المؤسسات وحوكمة إدارة الكوارث، وا 

 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. داف التنمويةاأله م. القضايا التنموية ذات األولوية م.

0 
تدني وجود المخططات التفصيلية، 

 وانتشار البناء العشوائي.

0.0 
زيادة المخططات التفصيلية بما يتالءم 

 مع احتياجات السكان
 

 اعتماد مخطط تفصيلي متكامل للبلدة  0.0.0

 وارع والقسائم رفع مساحي باإلحدا يات للش 1.1.1.1
 فتح الشوارع الهيكلية وتفصيلية 1.1.1.1
 توريد صورة جوية حدي ة  1.1.1.3
 اعتماد مناطق صناعية ومرافق عامة  1.1.1.4

0.8 
، وتعزيز المشاريع المساحيةزيادة 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية 
GIS. 

 متطوير القواعد البيانات والنظ 0.8.0

 GIS وحدة انشا  1.1.1.1

1.1.1.1 
 نع األراضي للمباني وملكيات بيانات قاعدة انشا 
 GIS طريق

 ترقيم المباني والشوارع وتوريد اجهزة 1.1.1.3
 توعية وارشاد حول نظام االفراز  1.1.1.4

 ضعف األمن واالستجابة للكوارث. 8

 8.0.0 ارثتعزيز االستجابة لمخاطر الكو  8.0
علومات بالمخاطر واالنذار تحسين الم 

 المبكر

 تكوين جسم لفريق الطوارئ من جميع التخصصات 1.1.1.1
ذاعة محلية  1.1.1.1  انشا  خط مجاني وا 
 توعية وارشاد المجتمع المحلي بشكل مستمر  1.1.1.3

 8.8.0 تطوير مرافق األمن والدفاع المدني  8.8
رافق العامة الخاصة بأمن تحسين الم

 الكوارث

 إعادة تأهيل مركز للدفاع المدني  1.1.1.1
 انشا  مركز إيوا   1.1.1.1

1.1.1.3 

 وار الك حاله في المستخدمة واألدوات االليات توفير
كباش. حفار. سيارة. شحن. مضخات. مولد )

كيلو.  دسك حديد. اجهزة اتصال السلكي  7كهربائي
 صوت يدوى(مكبر 

 إقامة وحدات لإلسعاف االولي في المناطق المهمشة  1.1.1.4

 تحسين األداء في الهيئة المحلية  3.0.0 بناء قدرات الهيئة المحلية 3.0 الهيئة المحلية.ضعف قدرات  3
 للبلدية مبنى انشا  3.1.1.1
 البلدية لألعمال متكامل محوسب نظام بنا  3.1.1.1

 IPSASتصميم موازنة البلدية وفق نظام االستحقاق  3.1.1.3
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دارة األمن والتنظيم، اإلدارة والحكم الرشيد: )التخطيط مجال  المحلية( الهيئة وخاصة المؤسسات وحوكمة إدارة الكوارث، وا 
 (مشاريعالمكونات الرئيسية لكل برنامج ) م. البرامج م. داف التنمويةاأله م. القضايا التنموية ذات األولوية م.

 توريد قرطاسية وأدوات لوجستية  3.1.1.4

 تطوير طواقم الموظفين 3.0.8

 عمل برنامج لتحديد الوصف الوظيفي  3.1.1.1

3.1.1.1 
تقييم االحتياجات الوظيفية وتنمية قدرات الموظفين 

 الل التدريب  وتنمية مهاراتهم من خ
 GPSربط السيارات بنظام  3.1.1.3
 تطوير الموقع اإللكتروني ربطة بالنظام الشكاوى 3.1.1.4

  تأهيل مبنى المكتبة العامة للبلدية 3.1.1.5
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 خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم5.4

 خطة التنفيذ الرباعية .0.4

وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

 الب اسم البرنامج
رقم

مج
رنا

 

  
 اسم مكون البرنامج/ المشروع

  
  

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

ل البيئة وال
جا

م
حتية 

ى الت
بن

 

تطوير شبكة 
الطرق 

 والمواصالت
1.1.1 

150 5,000 1.1.1.1 (  كم  11تأهيل شوارع بطول )
0 

150
0 

1000 1000  √  
-الدائرة الفنية 

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 4,250 750 انمائي فني

رصف وتعبيد شوارع بطول )  
 ( كم 16

1.1.1.2 2,800 500 800 1000 500  √  

-الدائرة الفنية 
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 UNDP 2,380 420 انمائي فني

تبليط ارصفة الشوارع بطول )    
  √  100 300 300 300 1,000 1.1.1.3 ( كم  11

-الدائرة الفنية 
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 850 بكدار 150 انمائي فني

يير تطبيق معا
 السالمة المرورية 

1.1.1 

إقامة كراج للسيارات ومبنى 
 الدائرة الفنية   √ 0 0 0 150 150 1.2.1.1 خدمات

وزارة 
المواصال

 ت

ادار
 ي

 MDLF 120 30 انمائي

 الدائرة الفنية  √  0 0 10 10 20 1.2.1.2 (11انشا  محطات انتظار )
شركة 

 االتصاالت
 4 انمائي فنى

شركة 
 االتصاالت

16 

نشر إشارات مروية وتحديد 
أماكن وقوف السيارات وخطوط 

 مشاه 
1.2.1.3 10 3 3 3 1 √   

-الدائرة الفنية 
دائرة العالقات 

 العامة

ئرطة 
 المرور

 2 انمائي فني
جمعية السالمة 

 المرورية
8 

تحسين قطاع 
 الصحة العامة  

1.1.1 

لتر  61تزويد البلدية حاوية سعة
 لكل اسرة 

2.1.1.1 50 50 0 0 0 √   
دائرة الصحة 

 والبيئة
شركة 
 خاصة

 10 انمائي فني
اإلغاثة 
 االسالمية

40 

توريد كارات بصندوق لزيادة عدد 
 العمال 

2.1.1.2 10 0 10 0 0  √  
دائرة الصحة 

 والبيئة
اإلغاثة 
 اإلسالمية

 MDLF 8 2 انمائي فني

توريد معدات وأدوات لوازم قسم 
  √  0 0 20 0 20 2.1.1.3 النظافة 

دائرة الصحة 
 والبيئة

اإلغاثة 
 اإلسالمية

 MDLF 16 4 انمائي فني

توريد وزراعة أشجار في جميع 
  √  6 8 8 8 30 2.1.1.4 انحا  البلدة

دائرة الصحة 
 والبيئة

مركز بناء 
 الشبابي

 24 وزارة الزراعة 6 انمائي فني
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وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

 الب اسم البرنامج
رقم
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

توريد مواد للفحص المياه 
ة وتحلية استخدام المياه الرمادي

 المياه 
2.1.1.5 50 15 15 10 10  √  

دائرة الصحة 
 والبيئة

الطب 
 الوقائي

 40 مصلحة المياه 10 انمائي فني

دعم برامج إعادة 
 التدوير 

1.1.1 

تنفيذ دورات إلعادة تدوير 
 النفايات 

2.2.1.1 10 0  0 10  √  

دائرة الصحة 
ة دائر -والبيئة 

العالقا ت 
 العامة

 2 مائيان فني جمعيات
مجلس النفايات 

 الصلبة
8 

 √       80 2.2.1.2 إقامة مصنع للذيال

-دائرة الصحة
دائرة التنمية 
 واالستثمار

 - اإلغاثة الزراعية - انمائي فني جمعيات

  √  200 0 0 0 200 2.2.1.3 توريد اليات لزوم جمع النفايات 
دائرة الصحة 

 والبيئة
شركات 
 خاصة

 MDLF 160 40 انمائي فني

تحسين المستوى 
الثقافي في الجانب 

 البيئي
1.3.1 

تنفيذ برامج توعية وترشيد حول 
  √  5 5 10 10 30 2.3.1.1 إعادة استخدام النفايات

دائرة الصحة 
ة دائر -والبيئة 

العالقا ت 
 العامة

 6 انمائي فني جمعيات
مجلس النفايات 

 الصلبة
24 

دائرة العالقا   √  5 5 5 5 20 2.3.1.2 دعم برامج التواصل االجتماعي
 ت العامة

مركز بناء 
 الشبابي

 NRC 16 4 انمائي فني

توريد لوحات ارشادية تتعلق 
  √  10 10 10 10 40 2.3.1.3 بموضوع الصحة العامة 

دائرة الصحة 
ة دائر -والبيئة 

العالقا ت 
 العامة

مركز بناء 
 الشبابي

 8 انمائي فني
مجلس النفايات 

 الصلبة
32 

رفع كفاءة شبكة 
 المياه

3.1.1 

(كم   5مد خطوط مياه بطول )
دائرة الصحة   √  25 25 25 25 100 3.1.1.1 وتوصيالت منزلية

 والبيئة
جمعية 
 بيادر

 80 انيرا 20 انمائي فني

استبدال عدادات مياه ال تعمل 
دائرة الصحة   √  15 15 15 15 60 3.1.1.2 )عطالن( 

 والبيئة
شركات 
 خاصة

 48 مصلحة المياه 12 انمائي نيف

دائرة الصحة    √ 25 25 25 25 100 3.1.1.3 تأهيل وصيانة شبكة المياه
 والبيئة

جمعية 
 بيادر

 80 انيرا 20 انمائي فني

تأهيل خطوط مهترئة ) 
دائرة الصحة   √  10 15 15 10 50 3.1.1.4 (كم1الحديد(بطول )

 والبيئة
جمعية 
 بيادر

 40 انيرا 10 انمائي فني

توعية السكان لترشيد المياه 
  √  1 3 3 3 10 3.1.1.5 وكميات الفاقد

دائرة الصحة 
ة دائر -والبيئة 

العالقا ت 
 العامة

جمعية 
 بيادر

 2 انمائي فني
جمعية أصدقاء 

 األرض
8 
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

حفر آبار مياه وربط االبار 
  √  0 80 70 0 150 3.1.1.6 المحلية بالشبكة العامة 

صحة دائرة ال
 والبيئة

جمعية 
 بيادر

 120 1 30 انمائي فني

انعدام شبكة صرف 
صحي وتصريف 

 مياه أمطار 
3.1.1 

عمل دراسة لتصميم شبكة 
 الصرف الصحي 

3.2.1.1 100 50 50 0 0  √  
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

جمعية 
 بيادر

 80 مصلحة المياه 20 انمائي فني

ياه انشا  محطات لمعالجة م
الصرف الصحي واستخدامها في 

 الزراعة 
3.2.1.2 700 0 300 400 0        140  560 

انشا  شبكة صرف صحي 
 مرحلة أولى 

3.2.1.3 2,000 0 100
0 

1000 0  √  
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

جمعية 
 بيادر

 1,600 مصلحة المياه 400 انمائي فني

انشا  شبكة صرف صحي 
  √  1000 1000 0 0 2,000 3.2.1.4 ة  انيةمرحل

-دائرة الصحة
دائرة التنمية 
 واالستثمار

جمعية 
 بيادر

 1,600 مصلحة المياه 400 انمائي فني

  √  0 20 30 30 80 3.2.1.5 تأهيل ابار امتصاصية 
دائرة الصحة 

 والبيئة
مؤسسة 
ACF 

 64  16 انمائي فني

انشا  شبكة تصريف مياه 
 االمطار 

3.2.1.6 800 200 200 200 200  √  
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسة 
CHF 

 160 انمائي فني
منظمة الرعية 

 االولية
640 

  √  30 30 30 30 120 3.2.1.7 حفر برك تجميع مياه أمطار 
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

جمعية 
 بيادر

 96  24 انمائي فني

يارة كسح وتسليك توريد س
 الصرف الصحي

3.2.1.8 80       √ 
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

 - مصلحة المياه - انمائي فني مباشر

تفعيل العمل بمفهوم 
 الطاقة المتجددة  

4.1.1 

توريد عدادات ذكية والواح طاقة 
  √  25 25 25 25 100 4.1.1.1 شمسية للمرافق العامة 

 دائرة التنمية
 واالستثمار

 80 االتحاد األوربي 20 انمائي فني مباشر

تحسين شبكة االنارة عن طريق 
 الطاقة الشمسية)توريدات(

4.1.1.2 500 0 0 250 250  √  
دائرة التنمية 
 واالستثمار

 400 االتحاد األوربي 100 انمائي فني مباشر

زيادة كفاءة شبكتي 
 االتصال واالنترنت

4.1.1 

توعية السكان على مفاهيم 
 الطاقة المتجددة 

4.1.1.3 10 3 3 3 1  √  

دائرة التنمية 
-واالستثمار

ائرة العالقات 
 العامة

 8 االتحاد األوربي 2 انمائي فني مباشر

( رئيسية wifiعمل شبكة انترنت )
   √ 0 0 30 50 80 4.2.1.1 تغطي كافة انحا  البلدة 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

ائرة العالقات د
 العامة

شركة 
 خاصة

 64 قطاع خاص 16 انمائي فني
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

 13,248  3,312        3429 5432 4512 3027 16,560 اإلجمالي الجزئي

ي 
حل

ي الم
صاد

القت
ل تنمية ا

جا
م

 

زيادة كفاءة 
 الخدمات المساندة 

1.1.1 

 √       12 1.1.1.1 بنك –فتح فرع للبريد 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

رة العالقات دائ
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 - وزارة المالية - انمائي فني

 √       10 1.1.1.2 فتح مكاتب تأجير سيارات

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 - انمائي فني
وزارة النقل 
 والمواصالت

- 

دعم الصناعة في 
 البلدة

1.1.1 

 الدائرة الفنية  √  0 0 0 5 5 1.2.1.1 ات  تخطيط منطقة حرف وصناع
شركة 
 مقاوالت

 1 انمائي فني
وزارة الحكم 

 المحلي
4 

 √       130 1.2.1.2 انشا  وحدات إنتاجية موسمية
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

وزارة 
 الزراعة

 - مؤسسات دولية - انمائي فني

  √  0 0 50 0 50 1.2.1.3 انشا  مصنع عبوات بالستيكية
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 40 مؤسسة تيكا 10 انمائي فني

تطوير القطاع 
 التجاري

1.3.1 

  √  100 0 0 0 100 1.3.1.1 انشا  مسلخ بلدي 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 80 20 انمائي فني

يل السوق المركزي وسوق تأه
  √  0 50 100 0 150 1.3.1.2 الحسبة

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 120 30 انمائي فني

 √       500 1.3.1.3 انشا  تجمعات تجارية
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - MDLF - انمائي فني

ية السكان لالست مار توع
 الداخلي، الخارجي

1.3.1.4 10 0 5 0 5  √  

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مركز بناء 
 الشبابي

 8 قطاع خاص 2 انمائي فني

دعم تطوير 
 المرافق العامة   

1.1.1 

انشا  حدائق عامة وشوارع 
  √  50 150 150 0 350 2.1.1.1 خضرا 

-ةيالدائرة الفن
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 70 انمائي فني
MDLF*SD

C 
280 

 √       500 2.1.1.2 إقامة منتجعات صغيرة 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - انمائي فني
الهالل االحمر 

 التركي
- 

   √ 0 0 0 10 10 2.1.1.3 انشا  تكية خيرية 
-الفنيةالدائرة 

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 8 2 انمائي فني
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

تطوير القطاع 
 السياحي 

1.1.1 

 √       250 2.2.1.1 انشا  مدينة مالهي 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - قطاع خاص - انمائي فني

تنفيذ مساحات خضرا  في كل 
  √  50 50 50 0 150 2.2.1.2 مربع سكني

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 SDC 120 30 انمائي فني

  √  0 60 0 0 60 2.2.1.3 توريد باص سياحي 
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 خاصة

 MDLF 48 12 انمائي فني

تطوير األماكن اال رية وعمل 
   √ 0 0 40 50 90 2.2.1.4 دليل سياحي

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 72 18 انمائي فني

تنفيذ حمالت توعية بأهمية 
  √  0 6 7 7 20 2.2.1.5 المنطقة وتأريخيها 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

 16 مؤسسات دولية 4 انمائي فني جمعيات

تطوير منطقة واد صابر وحفظة 
  √  25 25 50 100 200 2.2.1.6 حمية طبيبةكم

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

وزارة 
الحكم 
 المحلي

 160 مؤسسات دولية 40 انمائي فني

تحسين المستوى 
 المعيشي للسكان

3.1.1 

 √       150 3.1.1.1 دعم المشاريع الصغيرة 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مؤسسات 
NGO 

 - وزارة العمل - انمائي فني

 √       300 3.1.1.2 انشا  مركز تدريب مهني 
دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسات 
NGO 

 - وزارة العمل - انمائي فني

  √  0 100 100 0 200 3.1.1.3 دعم للعمل عن بعد 
دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسات 
NGO 

 40 انمائي فني
رحمة مؤسسة ال

 الكويتية
160 

دعم االستثمار 
 الزراعي 

3.1.1 

زيادة خط انتاج في معصرة 
 الزيتون

3.2.1.1 150 150 0 0 0 √   
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

قطاع 
 خاص

  مباشر بلدية 150 انمائي فني

انشا  خطوط تكاملية لمعصرة 
  √  20 20 0 0 40 3.2.1.2 وقود(–الزيتون )صابون 

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

قطاع 
 خاص

 TIKA 32 8 انمائي فني

تسويق المنتجات الزراعية 
وخاصة المنتجات العضوية 

 )مشتل انسجة(
3.2.1.3 20       √ 

-دائرة الصحة
دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسات 
NGO 

 - وزارة الزراعة - انمائي فني

ة وارشاد تنفيذ برنامج توعي
  √  5 5 10 0 20 3.2.1.4 للزراعة الحدي ة )المائية والمعلقة(

دائرة الصحة 
ة دائر -والبيئة 

مؤسسات 
NGO 

 4 انمائي فني
اتحاد لجان 

 العمل الزراعي
16 
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

العالقا ت 
 العامة

أنشا   الجات تخزين للمنتجات 
  √  0 20 0 0 20 3.2.1.5 الزراعية 

-دائرة الصحة
 دائرة التنمية
 واالستثمار

مؤسسة 
 تعاون

 16 وزارة الزراعة 4 انمائي فني

  √  100 150 0 0 250 3.2.1.6 انشا  خزانات خاصة بالزراعة
-دائرة الصحة

دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسة 
 تعاون

 50 انمائي فني
مؤسسة قطر 

 الخيرية
200 

زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل 
 √       50 3.2.1.7 ربةتتحسين السالالت وخصوبة ال

-دائرة الصحة
دائرة التنمية 
 واالستثمار

مؤسسة 
 تعاون

 - وزارة الزراعة - انمائي فني

 1,380  495        355 636 562 322 3,797 اإلجمالي الجزئي

عية
جتما

ال
ل التنمية ا

جا
م

 

تطوير الخدمة 
 الصحية

1.1.1 

بنا  طوابق لمبنى عيادة شهدا  
 √       250 1.1.1.1 عبسان

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 200 وزارة الصحة 50 انمائي فني

 √       120 1.1.1.2 توفير وحدة رعاية تنظيم اسرة 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 96 وزارة الصحة 24 انمائي فني

قبال ئر الستتأهيل مستشفى الجزا
 المدنيين

1.1.1.3 100       √ 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 80 وزارة الصحة 20 انمائي فني

انشاء المرافق 
 التعليمية 

1.1.1 

  √  0 0 450 0 450 1.2.1.1 بنا  مدرسة ابتدائية خضرا  
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 360 الوكالة 90 انمائي فني

 √       500 1,2,1,2 بنا  مدرسة اعدادية 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 400 الوكالة 100 انمائي فني

 √       500 1,2,1,3 بنا  مدرسة  انوية
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 تمقاوال

 - الوكالة - انمائي فني

تطوير المرافق 
 التعليمية

1.1.1 

تطوير مدرسة عبسان االبتدائية 
 √       120 1,2,2,1 بنات )بنا  جناح(

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 ANERA 96 24 انمائي فني

تطوير المختبرات الموجودة في 
 √       50 1,2,2,2 المدارس 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 UNDP 40 10 انمائي فني
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

 √       40 1.2.2.3 انشا  مكتبة الكترونية 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 - UNDP - انمائي فني

  √  0 0 25 0 25 1.1.2.3 تنفيذ برنامج لصعوبات التعلم 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مركز بناء 
 الشبابي

 20 مركز القطان 5 انمائي فني

 
التمكين والحماية 
االجتماعية للمرأة 
والطفل وذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

1.1.1 

  √  200 0  0 200 2.1.1.1 انشا  مركز المرأة والطفل 
-الدائرة الفنية
ية دائرة التنم

 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 40 انمائي فني
األمم المتحدة 

 للمرأة
160 

انشا  مركز متخصص لدوي 
 االحتياجات الخاصة وكبار السن 

2.1.1.2 150       √ 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

  HANDICAP  انمائي فني

تنفيذ برامج للتوعية تختل 
الجة الظواهر بالعنف ومع

 االجتماعية السلبية 
2.1.1.3 30 10 10 5 5  √  

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مؤسسات 
NGO 

 6 انمائي فني
مراكز حقوق 

 اإلنسان
24 

تطوير العمل بنظام 
 الضمان االجتماعي 

1.1.1 

اعداد قاعدة بيانات لألسرة 
 المحتاجة

2.1.2.1 30 30 0 0 0  √  

ئرة التنمية دا
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مؤسسات 
 أهلية

 24 وزارة العمل 6 انمائي فني

  √  0 50 50 50 150 2.1.2.2 فتح افرع للوزارات الخدماتية

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

 30 انمائي فني مباشر
الحكومه 
 الفلسطينية

120 

ظام ضمان المشاركة في عمل ن
 √       40 2.1.2.3 اجتماعي 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مؤسسات 
 أهلية

 32 وزارة العمل 8 انمائي فني

رفع المستوي 
 الرياضي للسكان

3.1.1 

  √  0 0 150 0 150 3.1.1.1 انشا  نادي رياضي
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 30 انمائي فني
وزارة الشباب 

 والرياضة
120 

  √  20 30 30 0 80 3.1.1.2 زيادة عدد المالعب المعشبة  
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 16 انمائي فني
وزارة الشباب 

 والرياضة
64 

عقد دوري سنوي )أسبوع رياضي 
) 3.1.1.3 20 5 5 5 5  √  

مية دائرة التن
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 4 انمائي فني
وزارة الشباب 

 والرياضة
16 
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

توفير وحدات  
سكنية مالئمة 

 للسكان  
3.1.1 

انشا  وحدات سكنية لذوي الدخل 
 المحدود

3.2.1.1 1,000       √ 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - اللجنة القطرية 200 انمائي فني

توفير حاضنة 
لألعمال التراثية 

 والثقافية  
3.3.1 

تنفيذ برامج لتسويق المنتجات 
  √   10 10 0 20 3.3.1.1 الترا ية 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

شركة 
 مقاوالت

 16 القطاع الخاص 4 انمائي فني

انشا  متحف لألعمال الترا ية 
 وات القديمة واألد

3.3.1.2 150       √ 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - انمائي فني
الهالل االحمر 

 التركي
- 

تنفيذ دورات للتطريز واالعمال 
  √  5 5 5 0 15 3.3.1.3 اليدوية 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

مؤسسات 
NGO 

 12 القطاع الخاص 3 انمائي فني

 1,880  670        235 105 735 95 4,190 اإلجمالي الجزئي

شيد
ر
حكم ال

رة وال
إلدا

ل ا
جا

م
 

اعتماد مخطط 
تفصيلي متكامل 

 للبلدة 
1.1.1 

رفع مساحي باإلحدا يات للشوارع 
  √  0 0 50 50 100 1.1.1.1 والقسائم 

-الدائرة الفنية
دائرة التنمية 
 واالستثمار

 MDLF 80 20 انمائي يفن مباشر

  √  50 50 50 50 200 1.1.1.2 فتح الشوارع الهيكلية وتفصيلية
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 160 40 انمائي فني

  √  0 0 0 20 20 1.1.1.3 توريد صورة جوية حدي ة 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

 4 انمائي نيف مباشر
وزارة الحكم 

 المحلي
16 

اعتماد مناطق صناعية ومرافق 
 3 انمائي فني مباشر الدائرة الفنية  √  0 0 0 15 15 1.1.1.4 عامة 

وزارة الحكم 
 المحلي

12 

تطوير القواعد 
 البيانات والنظم

1.2.1 

 الدائرة الفنية  √  GIS 1.2.1.1 50 0 50 0 0انشا  وحدة 
قطاع 
 خاص

 GIZ 40 10 انمائي فني

انشا  قاعدة بيانات للمباني 
وملكيات األراضي عن طريق 

GIS 
 الدائرة الفنية  √  10 10 20 0 40 1.2.1.2

قطاع 
 خاص

 GIZ 32 8 انمائي فني

ترقيم المباني والشوارع وتوريد 
 اجهزة

 الدائرة الفنية  √  0 50 50 0 100 1.2.1.3
قطاع 
 خاص

 UNDP 80 20 انمائي فني

  √  5 5 5 5 20 1.2.1.4 توعية وارشاد حول نظام االفراز 
-الدائرة الفنية

دائرة العالقات 
 العامة

 4 انمائي فني مباشر
وزارة الحكم 

 المحلي
16 
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

تحسين المعلومات  
بالمخاطر واالنذار 

 المبكر
2.1.1 

تكوين جسم لفريق الطوارئ من 
 جميع التخصصات

2.1.1.1 20 10 10 0 0  √  
ئرة العالقات دا

 العامة
مؤسسات 
NGO 

 4 انمائي فني
المجلس 
 النرويجي

16 

ذاعة محلية    √  0 0 20 10 30 2.1.1.2 انشا  خط مجاني وا 

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

جمعية 
 بنيان

 NRC 24 6 انمائي فني

توعية وارشاد المجتمع المحلي 
 بشكل مستمر 

2.1.1.3 10 3 3 3 1  √  

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

جمعية 
 بنيان

 NRC 8 2 انمائي فني

تحسين المرافق 
العامة الخاصة 
 بأمن الكوارث

2.2.1 

 √       60 2.2.1.1 إعادة تأهيل مركز للدفاع المدني 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

  MDLF  انمائي فني

 √    0 0 0 170 2.2.1.2 انشا  مركز إيوا  
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 - الصليب األحمر - انمائي فني

توفير االليات واألدوات 
المستخدمة في حاله 

الكوار )كباش .حفار. سيارة. 
 7شحن. مضخات .مولد كهربائي
 لكيلو.  دسك حديد. اجهزة اتصا
 ال سلكي  مكبر صوت يدوى(

2.2.1.3 400 100 100 100 100  √  
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 320 80 انمائي فني

إقامة وحدات لإلسعاف االولي 
 في المناطق المهمشة 

2.2.1.4 40 0 20 20 0  √  
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 قاوالتم

 32 الهالل األحمر 8 انمائي فني

تحسين األداء في 
 الهيئة المحلية 

3.1.1 

  √  250 100 0 0 250 3.1.1.1 انشا  مبنى للبلدية 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

شركة 
 مقاوالت

 MDLF 200 50 انمائي فني

بنا  نظام محوسب متكامل 
 لألعمال البلدية

3.1.1.2 20 20 0 0 0  √  
الدائرة 
 اإلدارية

قطاع 
 خاص

 MDLF 16 4 انمائي فني

تصميم موازنة البلدية وفق نظام 
 MDLF 16 4 انمائي فني مباشر الدائرة المالية  √  IPSAS 3.1.1.3 20 10 10 0 0االستحقاق 

 الدائرة المالية  √  5 5 5 5 20 3.1.1.4 توريد قرطاسية وأدوات لوجستية 
 مؤسسات
NGO 

 MDLF 16 4 انمائي فني
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 8180-8102خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية الصرف السنوي
غير الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية المحلية/الشريك

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

تطوير طواقم 
 الموظفين

3.1.2 

عمل برنامج لتحديد الوصف 
  √  0 0 5 5 10 3.1.2.1 الوظيفي 

الدائرة 
 اإلدارية

 2 انمائي فني مباشر
وزارة الحكم 

 المحلي
8 

تقييم االحتياجات الوظيفية وتنمية 
قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم 

 من خالل التدريب  
3.1.2.1 30 10 10 5 5  √  

الدائرة 
دائرة -اإلدارية

العالقات 
 العامة

جمعية 
 بنيان

 GIZ 24 6 انمائي فني

  √  GPS 3.1.2.3 12 0 6 6 0ربط السيارات بنظام 
الدائرة 
 اإلدارية

قطاع 
 خاص

 10 شركة جوال 2 انمائي فني

تطوير الموقع اإللكتروني ربطة 
  √  0 0 0 3 3 3.1.2.4 بالنظام الشكاوى

دائرة التنمية 
-واالستثمار

دائرة العالقات 
 العامة

جمعية 
 بنيان

 NRC 2 1 انمائي فني

  √  0 0 70 0 70 3.1.2.5 تأهيل مبنى المكتبة العامة للبلدية 
-الدائرة الفنية

دائرة التنمية 
 واالستثمار

جمعية 
 بنيان

ادار
 ي

 14 انمائي
اإلغاتة 
 اإلسالمية

56 

ياإلجمالي الجزئ  1,710 316 484 354 426        296  1,184 

دوالد امريكي-المضمون(-المجموع الكلي )محتمل       560 20115         

دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة(          5332        

دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى(   26,257               

 
 
 
 
 



 

 

      

 

 41الصفحة 

 خطة التنفيذ السنوية .0.7

مج
برنا

م ال
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد بند  دورها اسم الجهه حدد القسم المعني
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

ق 
طر

 ال
كة

شب
ر 

وي
ط
ت

ت
ال
ص

وا
لم

وا
 

ة دائرة التنمي-الدائرة الفنية  300 300 300 600 1500 1.1.1.1 (  كم  11تأهيل شوارع بطول )
 واالستثمار

 وثائق عطاء MDLF 1,275 225 انمائي فني شركة مقاوالت

ة دائرة التنمي-الدائرة الفنية  100 100 100 200 500 1.1.1.2 ( كم 16رصف وتعبيد شوارع بطول )  
 ستثمارواال

 وثائق عطاء UNDP 425 75 انمائي فني شركة مقاوالت

ة دائرة التنمي-الدائرة الفنية  100 100 50 50 300 1.1.1.3 ( كم  11تبليط ارصفة الشوارع بطول )    
 واالستثمار

 وثائق عطاء 255 بكدار 45 انمائي فني شركة مقاوالت

ية
ور

مر
 ال

مة
ال
س

 ال
ير

اي
مع

ق 
بي
ط
ت

 

 الدائرة الفنية 50 100   150 1.2.1.1 ارات ومبنى خدماتإقامة كراج للسي
وزارة 

 المواصالت
 دراسة جدوى MDLF 120 30 انمائي اداري

 الدائرة الفنية 5 5 0 0 10 1.2.1.2 (11انشا  محطات انتظار )
شركة 

 االتصاالت
 2 انمائي فنى

شركة 
 االتصاالت

 وثائق عطاء 8

 ف السياراتنشر إشارات مروية وتحديد أماكن وقو 
 وخطوط مشاه

دائرة -الدائرة الفنية   3   3 1.2.1.3
 العالقات العامة

 1 انمائي فني ئرطة المرور
جمعية 
السالمة 
 المرورية

 وثائق عطاء 2

مة
عا

 ال
حة

ص
 ال

ع
طا

 ق
ن
سي

ح
ت

 

 10 يانمائ فني شركة خاصة دائرة الصحة والبيئة   50  50 2.1.1.1 لتر لكل اسرة 61تزويد البلدية حاوية سعة
اإلغاثة 
 االسالمية

 وثائق عطاء 40

 دائرة الصحة والبيئة  4  4 8 2.1.1.4 توريد وزراعة أشجار في جميع انحا  البلدة
مركز بناء 

 الشبابي
 2 انمائي فني

وزارة 
 الزراعة

 وثائق عطاء 6

توريد مواد للفحص المياه استخدام المياه الرمادية 
 3 انمائي فني الطب الوقائي ائرة الصحة والبيئةد 5 5 5  15 2.1.1.5 وتحلية المياه

مصلحة 
 المياه

 وثائق عطاء 12



 

 

      

 

 40الصفحة 
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش
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رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 دورها اسم الجهه حدد القسم المعني الرابع

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

ي
يئ
لب
 ا
ب

ان
ج
 ال

ي
 ف

ي
اف
ثق

 ال
ى

تو
س

لم
 ا
ن
سي

ح
ت

 

تنفيذ برامج توعية وترشيد حول إعادة استخدام 
ة دائر -دائرة الصحة والبيئة  3 2 3 2 10 2.3.1.1 النفايات

 العالقا ت العامة
 2 انمائي فني جمعيات

مجلس 
فايات الن

 الصلبة
 مقترحات 8

 دائرة العالقا ت العامة 2 3   5 2.3.1.2 دعم برامج التواصل االجتماعي
مركز بناء 

 الشبابي
 مقترحات NRC 4 1 انمائي فني

توريد لوحات ارشادية تتعلق بموضوع الصحة 
 العامة

ة دائر -دائرة الصحة والبيئة  4 3 3  10 2.3.1.3
 العالقا ت العامة

ء مركز بنا
 الشبابي

 2 انمائي فني
مجلس 
النفايات 
 الصلبة

 وثائق عطاء 8

اه
مي

 ال
كة

شب
ة 

اء
كف

ع 
رف

 

 وثائق عطاء 20 انيرا 5 انمائي فني جمعية بيادر دائرة الصحة والبيئة 5 5 5 10 25 3.1.1.1 (كم وتوصيالت منزلية  5مد خطوط مياه بطول )

 3 انمائي فني شركات خاصة دائرة الصحة والبيئة 3 4 5 3 15 3.1.1.2 استبدال عدادات مياه ال تعمل )عطالن(
مصلحة 

 المياه
 وثائق عطاء 12

 وثائق عطاء 20 انيرا 5 انمائي فني جمعية بيادر دائرة الصحة والبيئة 5 7 5 8 25 3.1.1.3 تأهيل وصيانة شبكة المياه

 وثائق عطاء 8 انيرا 2 انمائي فني جمعية بيادر حة والبيئةدائرة الص 5 5   10 3.1.1.4 (كم1تأهيل خطوط مهترئة ) الحديد(بطول )

ة دائر -دائرة الصحة والبيئة  0 1 1 1 3 3.1.1.5 توعية السكان لترشيد المياه وكميات الفاقد
 العالقا ت العامة

 1 انمائي فني جمعية بيادر
جمعية 
أصدقاء 
 األرض

 مقترحات 2

ة 
بك

ش
م 

دا
نع

ا

ي 
ح
ص

ف 
صر

ه 
يا
 م

ف
ري

ص
وت

ار
ط
أم

 

دائرة التنمية -دائرة الصحة 50 0 0 0 50 3.2.1.1 ل دراسة لتصميم شبكة الصرف الصحيعم
 واالستثمار

 10 انمائي فني جمعية بيادر
مصلحة 

 المياه
 دراسة جدوى 40
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
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قم 
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 دورها اسم الجهه حدد القسم المعني الرابع

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 وثائق عطاء 24  6 انمائي فني ACFمؤسسة  دائرة الصحة والبيئة 5 10 5 10 30 3.2.1.4 تأهيل ابار امتصاصية

دائرة التنمية -دائرة الصحة 10 20 20 150 200 3.2.1.5 تصريف مياه االمطارانشا  شبكة 
 واالستثمار

 40 انمائي فني CHFمؤسسة 
منظمة 
الرعية 
 االولية

 وثائق عطاء 160

دائرة التنمية -دائرة الصحة 15 15   30 3.2.1.6 حفر برك تجميع مياه أمطار
 واالستثمار

 ئق عطاءوثا 24  6 انمائي فني جمعية بيادر

ل 
عم

 ال
يل

فع
ت

ة 
اق
ط
 ال

وم
فه

بم

دة
جد

مت
ال

 

توريد عدادات ذكية والواح طاقة شمسية للمرافق 
 العامة

 5 انمائي فني مباشر دائرة التنمية واالستثمار 8 8 4 5 25 4.1.1.1
االتحاد 
 األوربي

 وثائق عطاء 20

-نمية واالستثماردائرة الت 1 1 1  3 4.1.1.3 توعية السكان على مفاهيم الطاقة المتجددة 
 ائرة العالقات العامة

 1 انمائي فني مباشر
االتحاد 
 األوربي

 مقترحات 2

ة 
اء

كف
ة 

اد
زي

ل 
صا

الت
 ا
ي

كت
شب

ت
رن

نت
ال
وا

 

( رئيسية تغطي كافة wifiعمل شبكة انترنت )
 انحا  البلدة

-دائرة التنمية واالستثمار 0 0 30 50 80 4.2.1.1
 ائرة العالقات العامة

 مقترحات 64 قطاع خاص 16 انمائي فني مباشر

  676 701 587 1093 3057 اإلجمالي الجزئي

ة 
ع
نا
ص

 ال
عم

د

دة
بل
 ال

ي
ف

 

 1 انمائي فني شركة مقاوالت الدائرة الفنية   2 3 5 1.2.1.1 تخطيط منطقة حرف وصناعات
وزارة الحكم 

 المحلي
 وثائق عطاء 4

ر 
وي

ط
 ت
عم

د
ق 

اف
مر

ال

مة
عا

ال
 

دائرة التنمية -الدائرة الفنية   2 8 10 2.1.1.3 انشا  تكية خيرية
 واالستثمار

 وثائق عطاء MDLF 8 2 انمائي فني شركة مقاوالت
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 دورها اسم الجهه حدد القسم المعني الرابع

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 

 وثائق عطاء MDLF 40 10 انمائي فني شركة مقاوالت دائرة التنمية واالستثمار   15 35 50 2.2.1.4 تطوير األماكن اال رية وعمل دليل سياحي

-دائرة التنمية واالستثمار 1 2 2 2 7 2.2.1.5 هايخيتنفيذ حمالت توعية بأهمية المنطقة وتأر 
 دائرة العالقات العامة

 1 انمائي فني جمعيات
مؤسسات 

 دولية
 مقترحات 6

دائرة التنمية -الدائرة الفنية 30 20 20 30 100 2.2.1.6 تطوير منطقة واد صابر وحفظة كمحمية طبيبة
 واالستثمار

وزارة الحكم 
 المحلي

 20 انمائي فني
سات مؤس

 دولية
 دراسة جدوى 80

ر 
ما

تث
س

ال
 ا
عم

د

ي
ع
را

لز
ا

 

دائرة التنمية -الدائرة الفنية  100 50  150 3.2.1.1 زيادة خط انتاج في معصرة الزيتون
 واالستثمار

 وثائق عطاء TIKA 120 30 انمائي فني قطاع خاص

  31 122 91 78 322 اإلجمالي الجزئي

ن 
ما

ض
 ال

ام
ظ
بن
ل 

عم
 ال

ير
طو

ت

ي
ع
ما

جت
ال
ا

 

-دائرة التنمية واالستثمار 15 15   30 2.1.2.1 داد قاعدة بيانات لألسرة المحتاجةاع
 دائرة العالقات العامة

 مقترحات 24 وزارة العمل 6 انمائي فني مؤسسات أهلية

-دائرة التنمية واالستثمار 20 30   50 2.1.2.2 فتح افرع للوزارات الخدماتية
 دائرة العالقات العامة

 10 مائيان فني مباشر
الحكومه 
 الفلسطينية

 مقترحات 40

-دائرة التنمية واالستثمار  5   5 3.1.1.3 عقد دوري سنوي )أسبوع رياضي ( 
 دائرة العالقات العامة

 1 انمائي فني شركة مقاوالت
وزارة 
الشباب 
 والرياضة

 مقترحات 4

 85   50 35  
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 دورها اسم الجهه حدد القسم المعني الرابع

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة
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دائرة التنمية -الدائرة الفنية 10 5 5 30 50 1.1.1.1 ات للشوارع والقسائمرفع مساحي باإلحدا ي
 واالستثمار

 وثائق عطاء MDLF 40 10 انمائي فني مباشر

دائرة التنمية -الدائرة الفنية 15 15 10 10 50 1.1.1.2 فتح الشوارع الهيكلية وتفصيلية
 واالستثمار

 عطاءوثائق  MDLF 40 10 انمائي فني شركة مقاوالت

دائرة التنمية -الدائرة الفنية 20    20 1.1.1.3 توريد صورة جوية حدي ة
 واالستثمار

 4 انمائي فني مباشر
وزارة الحكم 

 المحلي
 وثائق عطاء 16

 3 انمائي فني مباشر الدائرة الفنية  5 5 5 15 1.1.1.4 اعتماد مناطق صناعية ومرافق عامة
وزارة الحكم 

 المحلي
 مقترحات 12

 دائرة العالقات-الدائرة الفنية 2 1 1 1 5 1.2.1.4 توعية وارشاد حول نظام االفراز 
 العامة

 1 انمائي فني مباشر
وزارة الحكم 

 المحلي
 مقترحات 4

كر
مب
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وا

ر 
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ت 

ما
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ن
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 دائرة العالقات العامة 3 3 2 2 10 2.1.1.1 تكوين جسم لفريق الطوارئ من جميع التخصصات
مؤسسات 
NGO 

 2 انمائي فني
المجلس 
 النرويجي

 مقترحات 8

ذاعة محلية -دائرة التنمية واالستثمار 5 5   10 2.1.1.2 انشا  خط مجاني وا 
 دائرة العالقات العامة

 مقترحات NRC 8 2 انمائي فني جمعية بنيان

-واالستثماردائرة التنمية   1 1 1 3 2.1.1.3 توعية وارشاد المجتمع المحلي بشكل مستمر
 دائرة العالقات العامة

 مقترحات NRC 2 1 انمائي فني جمعية بنيان

توفير االليات واألدوات المستخدمة في حاله 
الكوار )كباش .حفار. سيارة. شحن. مضخات 

كيلو.  دسك حديد. اجهزة اتصال  7.مولد كهربائي
 ال سلكي  مكبر صوت يدوى(

 ائرة التنميةد-الدائرة الفنية 100    100 2.2.1.3
 واالستثمار

 وثائق عطاء MDLF 80 20 انمائي فني شركة مقاوالت



 

 

      

 

 45الصفحة 

مج
برنا

م ال
اس

 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع
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التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 8102خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

تحضيرات 
 الزمة للتنفيذ 

 المضمونة والمحتملة فقط

 الهيئة المحلية رف السنويالص
غير الهيئة 
 الهيئة المحلية المحلية/الشريك

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 دورها اسم الجهه حدد القسم المعني الرابع

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

ية
حل

لم
 ا
ئة

هي
 ال
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 ف

اء
ألد

 ا
ن
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ح
ت

 

 بنود مرجعية MDLF 16 4 انمائي فني قطاع خاص الدائرة اإلدارية 5 5 7 3 20 3.1.1.1 بنا  نظام محوسب متكامل لألعمال البلدية

حقاق تصميم موازنة البلدية وفق نظام االست
IPSAS 3.1.1.2 10 3 3 3 1 2 انمائي فني مباشر الدائرة المالية MDLF 8 بنود مرجعية 

 الدائرة المالية 1 1 2 1 5 3.1.1.3 توريد قرطاسية وأدوات لوجستية
مؤسسات 
NGO 

 وثائق عطاء MDLF 4 1 انمائي فني

ن
في

ظ
مو

 ال
قم

وا
ط
ر 

وي
ط
ت

 

 1 انمائي فني مباشر الدائرة اإلدارية 3 2   5 3.1.2.1 عمل برنامج لتحديد الوصف الوظيفي
وزارة الحكم 

 المحلي
 وثائق عطاء 4

تقييم االحتياجات الوظيفية وتنمية قدرات الموظفين 
 وتنمية مهاراتهم من خالل التدريب

دائرة -الدائرة اإلدارية 1 3 3 3 10 3.1.2.1
 العالقات العامة

 وثائق عطاء GIZ 8 2 انمائي فني جمعية بنيان

-دائرة التنمية واالستثمار 1 1 1  3 3.1.2.4 تطوير الموقع اإللكتروني ربطة بالنظام الشكاوى
 دائرة العالقات العامة

 وثائق عطاء NRC 2 1 انمائي فني جمعية بنيان

  167 50 40 59 316 اإلجمالي الجزئي

         909 923 718 1230 3,780 االنفاق العام

 
 
 



 

 

      

 

 46الصفحة 

 يمخطة المتابعة والتقي .0.0

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 ةمجال البيئة والبنى التحتي

 والمواصالت الطرق شبكة تطوير

 قسم /تقارير البلدية 37 31 87 81 07 أطوال كم(    81) بطول شوارع تأهيل
 المشاريع

دائرة التنمية 
 واالستثمار/البلدية

 قسم /تقارير البلدية 80 88 02 03 01 أطوال كم(  00)   بطول شوارع وتعبيد رصف
 المشاريع

 البلدية

 قسم /تقارير البلدية 31 82 88 00 01 اطوال كم(   81)     بطول الشوارع ارصفة تبليط
 البلدية المشاريع

 المرورية السالمة معايير تطبيق

 البلدية 1 1 1 0 1 عدد الكراجات خدمات ومبنى للسيارات كراج إقامة
مستخلص/قسم 

 البلدية/شرطة المرور المشاريع

 البلدية 03 08 00 0 1 عدد المحطات (00) انتظار محطات انشاء
مستخلص/قسم 

 البلدية/شرطة المرور المشاريع

 السيارات وقوف أماكن وتحديد مروية إشارات نشر
 البلدية/شرطة المرور تقارير قسم الصيانة البلدية %71 %47 %37 %87 %81 نسبة اإلشارات مشاه وخطوط

 العامة الصحة قطاع تحسين

تقرير/قسم الصحة  البلدية 4511 4071 4011 4711 1 عدد الحاويات اسرة لكل لتر 01سعة حاوية البلدية تزويد
 والبيئة

البلدية/سلطة جودة 
 البيئة

تقرير/قسم الصحة  البلدية 05 00 07 9 9 عدد الكارات الموردة العمال عدد لزيادة بصندوق كارات توريد
 والبيئة

 البلدية

لمعدات نسبة تغطية ا النظافة قسم لوازم وأدوات معدات توريد
 والموارد للعمل

تقرير/قسم الصحة  البلدية 07% 07% 01% 41% 41%
 والبيئة

 البلدية

 البلدة انحاء جميع في أشجار وزراعة توريد
نسبة تغطية اإلحياء 

 البلدية %71 %41 %31 %81 %01 باألشجار
تقرير/قسم الصحة 

 والبيئة
البلدية/سلطة جودة 

 البيئة

 الرمادية المياه ستخداما المياه للفحص مواد توريد
 البلدية %71 %41 %31 %81 %01 توفر المواد لدى البلدية المياه وتحلية

تقرير/قسم الصحة 
 البلدية/مصلحة المياه والبيئة

 التدوير إعادة برامج دعم
 
 

 تنفيذ دورات إلعادة تدوير النفايات
عدد المستفيدين من 

 0711 411 371 311 811 الدورات
ت ااالبلدية/المؤسس
 األهلية

تقارير/قسم الصحة 
 والبيئة

البلدية/مجلس النفايات 
 الصلبة

 %011 %1 نسبة االنجاز إقامة مصنع للذيال
البلدية/الجهات 

 البلدية تقارير قسم المشاريع المعنية

 البلدية 5 4 3 3 8 عدد األليات توريد اليات لزوم جمع النفايات
متابعة /قسم الصحة 

 البلدية والبيئة



 

 

      

 

 47الصفحة 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 في الثقافي المستوى حسينت
 البيئي الجانب

 %51 %77 %47 %37 %87 نسبة المستفيدين تنفيذ برامج توعية وترشيد حول إعادة استخدام النفايات
البلدية 

/المؤسسات 
 األهلية

البلدية/ مجلس النفايات  تقارير/ مشاهدات
 الصلبة

نسبة المشاركين على  دعم برامج التواصل االجتماعي
 ديةصفحة البل

 البلدية تقارير/ مشاهدات البلدية 51% 01% 71% 41% 31%

تقارير/ قسم الصحة  البلدية 71 47 37 87 7 عدد اللوحات الموجودة توريد لوحات ارشادية تتعلق بموضوع الصحة العامة
 والبيئة

 البلدية/وزارة الصحة

 المياه شبكة كفاءة رفع

 البلدية/مصلحة المياه تقارير/ قسم المياه البلدية %21 %51 01% %71 %41 نسبة االنجاز ة(كم وتوصيالت منزلي  7مد خطوط مياه بطول )

 البلدية/مصلحة المياه تقارير/ قسم المياه البلدية 001 97 57 01 71 عدد العدادات المستبدلة استبدال عدادات مياه ال تعمل )عطالن(

 البلدية/مصلحة المياه تقارير قسم المياه البلدية %21 %51 %01 %71 %41 نسبة تأهيل الشبكة تأهيل وصيانة شبكة المياه

 البلدية/مصلحة المياه تقارير/ قسم المياه البلدية %011 %27 %57 %01 %71 نسبة األمتار المؤهلة (كم8تأهيل خطوط مهترئة ) الحديد(بطول )

 البلدية/مصلحة المياه تقارير/قسم االعالم البلدية 271 211 511 011 711 عدد المستفيدين توعية السكان لترشيد المياه وكميات الفاقد

 حفر آبار مياه وربط االبار المحلية بالشبكة العامة
عدد األبار المحفورة 
والمربوطة بالشبكة 

 العامة
 البلدية/مصلحة المياه تقارير/قسم المشاريع البلدية 2 2 5 0 0

 صحي صرف شبكة انعدام
 رأمطا مياه وتصريف

 البلدية %71 %41 %31 %1 %1 نسبة اإلنجاز بالدراسة عمل دراسة لتصميم شبكة الصرف الصحي
مستندات 

الدراسة/قسم 
 المشاريع

 البلدية/مصلحة المياه

انشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي 
 واستخدامها في الزراعة

 بلدية/مصلحة المياهال تقارير/قسم المشاريع البلدية %21 %01 %31 %1 %1 نسبة االنجاز

 انشاء شبكة صرف صحي مرحلة أولى
نسبة اإلنجاز في 

 البلدية %51 %01 %77 %71 71% الشبكة المرحلة األولى
تقارير /قسم 
 البلدية/مصلحة المياه المشاريع

نسبة اإلنجاز في  انشاء شبكة صرف صحي مرحلة ثانية
 الشبكة المرحلة الثانية

 البلدية/مصلحة المياه تقارير/قسم المشاريع يةالبلد 91% 21% 57% 51% 51%

تقارير /قسم الصحة  البلدية 87 87 87 81 01 عدد اآلبار المؤهلة تأهيل ابار امتصاصية
 والبيئة

 البلدية/مصلحة المياه

تقارير/ قسم  البلدية %01 %71 %41 %31 %81 نسبة اإلنجاز بالشبكة انشاء شبكة تصريف مياه االمطار
 المشاريع

 البلدية/مصلحة المياه



 

 

      

 

 42الصفحة 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 البلدية 0 7 4 3 1 عدد البرك المحفورة حفر برك تجميع مياه أمطار
تقارير/ قسم 
 البلدية/مصلحة المياه المشاريع

 البلدية/مصلحة المياه أوامر التوريد البلدية 0 1 توريد السيارة توريد سيارة كسح وتسليك الصرف الصحي

 الطاقة بمفهوم العمل تفعيل
 تجددةالم

 توريد عدادات ذكية والواح طاقة شمسية للمرافق العامة
عدد المرافق العامة 
التي تعمل بالطاقة 

 البديلة
 البلدية 0 7 4 3 8

تقارير /دائرة التنمية 
 البلدية/مصلحة المياه واالستثمار

تحسين شبكة االنارة عن طريق الطاقة 
 الشمسية)توريدات(

نسبة إنارة الشوارع 
 البلدية %01 %31 %1 %1 %1 بديلةبالطاقة ال

تقارير/ دائرة التنمية 
 البلدية واالستثمار

 االتصال شبكتي كفاءة زيادة
 واالنترنت

 011 711 411 311 811 عدد المستفيدين توعية السكان على مفاهيم الطاقة المتجددة
البلدية / 

 المؤسسات األهلية
تقارير/ العالقات 

 البلدية العامة

( رئيسية تغطي كافة انحاء wifiترنت )عمل شبكة ان
 البلدة

نسبة تغطية الشبكة 
 للبلدة

تقارير وحدة  البلدية 97% 01% 1% 1% 1%
 الحاسوب

 البلدية

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 المساندة الخدمات كفاءة زيادة
 دية/سلطة النقدالبل تقارير دائرة التنمية البلدية 8 1 عدد الفروع المفتوحة بنك -فتح فرع للبريد 

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية 7 1 عدد المكاتب المفتوحة فتح مكاتب تأجير سيارات

 البلدة في الصناعة دعم

 البلدية %011 %91 %21 %51 %81 نسبة اإلنجاز بالتخطيط تخطيط منطقة حرف وصناعات
تقارير/ قسم التخطيط 

 البلدية والتنظيم

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية 4 1 عدد الوحدات المنشئة ية موسميةانشاء وحدات إنتاج

 البلدية %011 %21 %81 %1 %1 نسبة اإلنجاز باإلنشاء انشاء مصنع عبوات بالستيكية
تقارير/دائرة التنمية 

 البلدية/الغرفة التجارية االستثمار

 التجاري القطاع تطوير

 البلدية %011 %81 %1 %1 %1 سلخنسبة إنجاز الم انشاء مسلخ بلدي
تقارير /قسم 
 البلدية/وزارة الزراعة المشاريع

 البلدية %011 %91 %01 %81 %81 نسبة اإلنجاز بالتأهيل تأهيل السوق المركزي وسوق الحسبة
تقارير / قسم 

 البلدية/وزارة الزراعة المشاريع

 انشاء تجمعات تجارية
عدد التجمعات التجارية 

 البلدية/وزارة الزراعة تقارير دائرة التنمية البلدية 01 1 المنشئة

 871 081 011 71 31 عدد المستفيدين توعية السكان لالستثمار الداخلي، الخارجي
البلدية 

/المؤسسات 
 األهلية

تقارير/دائرة التنمية 
 البلدية/وزارة الزراعة واالستثمار

 العامة المرافق تطوير دعم
 البلدية/وزارة الزراعة تقارير/قسم المشاريع البلدية %71 %41 %81 %1 %1 نسبة اإلنجاز خضراء رعوشوا عامة حدائق انشاء

 البلدية تقارير/دائرة التنمية البلدية 7 0 عدد المنتجعات المنشأة صغيرة منتجعات إقامة



 

 

      

 

 49الصفحة 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 البلدية %011 %91 %21 %51 %81 نسبة اإلنجاز خيرية تكية انشاء
تقارير /قسم 
 البلدية/لجنة الزكاة المشاريع

 السياحي القطاع تطوير

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية %011 %1 نسبة اإلنجاز مالهي مدينة انشاء

 سكني مربع كل في خضراء مساحات تنفيذ
عدد المساحات 
 البلدية/وزارة الزراعة تقارير/قسم المشاريع البلدية 5 7 3 1 1 الخضراء المنجزة

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية 0 1 عدد الباصات سياحي باص توريد

تقارير/ قسم  البلدية %21 %51 %01 %41 %01 نسبة اإلنجاز سياحي دليل وعمل االثرية األماكن تطوير
 المشاريع

البلدية/وزارة السياحة 
 واألثار

البلدية/المؤسسات  80 81 07 01 1 عدد الحمالت المنفذة وتأريخيها المنطقة بأهمية توعية حمالت تنفيذ
 األهلية

تقارير/ العالقات 
 العامة

البلدية/وزارة السياحة 
 واألثار

تقارير / قسم  البلدية %51 %01 %71 %41 %01 نسبة اإلنجاز طبيبة كمحمية وحفظة صابر واد منطقة تطوير
 المشاريع

 البلدية/جودة البيئة

 المعيشي المستوى تحسين
 للسكان

 الصغيرة شاريعالم دعم
عدد المشاريع 

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية 07 1 المدعومة

 البلدية تقارير دائرة التنمية البلدية %011 1 نسبة اإلنجاز بالمركز مهني تدريب مركز انشاء

 البلدية %21 %51 %71 %01 %1 نسبة اإلنجاز بالمشروع بعد عن للعمل دعم
 تقارير /دائرة التنمية

 البلدية/مؤسسات أهلية واالستثمار

 الزراعي االستثمار دعم

 البلدية %011 %91 %21 %51 %01 تركيب الخط الزيتون معصرة في انتاج خط زيادة
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

تقارير/ قسم  يةالبلد %91 %71 %1 %1 %1 نسبة اإلنجاز (وقود– صابون) الزيتون لمعصرة تكاملية خطوط انشاء
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

 العضوية المنتجات وخاصة الزراعية المنتجات تسويق

 (انسجة مشتل)
تقارير/ قسم  البلدية %81 %7 نسبة اإلنجاز

 المشاريع
 البلدية/وزارة الزراعة

 المائية) الحديثة للزراعة وارشاد توعية برنامج تنفيذ

 (والمعلقة
البلدية/المجتمع  87 81 07 01 7 منفذةعدد البرامج ال

 المحلي
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

 الزراعية للمنتجات تخزين ثالجات أنشاء
نسبة اإلنجاز في 

تقارير/ قسم  البلدية %011 %21 %1 %1 %1 المشروع
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

 بالزراعة خاصة خزانات انشاء
جاز في نسبة اإلن

 البلدية %011 %71 %1 %1 %1 المشروع
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

 السالالت تحسين خالل من الزراعي اإلنتاج زيادة

 التربة وخصوبة
 البلدية %71 %7 نسبة اإلنجاز بالمشروع

تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة الزراعة

 مجال التنمية االجتماعية



 

 

      

 

 51الصفحة 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 الصحية الخدمة تطوير

 عبسان شهداء عيادة لمبنى طوابق بناء
نسبة اإلنجاز في 

 البلدية %011 %1 المشروع
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 /وزارة الصحةالبلدية

 اسرة تنظيم رعاية وحدة توفير
نسبة اإلنجاز في 

 البلدية %011 %1 المشروع
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة الصحة

 المدنيين الستقبال الجزائر مستشفى تأهيل
الذين  المدنييننسبة 

 يستقبلهم المستشفى
تقارير/ قسم  البلدية 91% 71%

 المشاريع
 البلدية/وزارة الصحة

 التعليمية المرافق انشاء

تقارير/ قسم  البلدية 4 4 4 3 3 عدد المدارس خضراء ابتدائية مدرسة بناء
 المشاريع

 تعليمالبلدية/وزارة ال

 اعدادية سةمدر بناء
نسبة اإلنجاز في 

تقارير/ قسم  البلدية %011 %1 المشروع
 المشاريع

 البلدية/وزارة التعليم

 ثانوية مدرسة بناء
نسبة اإلنجاز في 

 البلدية %011 %1 المشروع
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة التعليم

 االجتماعية والحماية التمكين
 االحتياجات وذوي والطفل للمرأة

 الخاصة

 والطفل المرأة مركز انشاء
نسبة اإلنجاز في 

 البلدية %21 %81 %1 %1 %1 المشروع
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 /مؤسسات اهليةالبلدية

 وكبار الخاصة االحتياجات لدوي متخصص مركز انشاء

 السن

نسبة اإلنجاز في 
 البلدية %011 %1 المشروع

تقارير/ قسم 
 المشاريع

 ة/مؤسسات اهليالبلدية

 رالظواه ومعالجة بالعنف تختض للتوعية برامج تنفيذ

 السلبية االجتماعية
تقارير/ قسم  البلدية 071 011 771 471 371 عدد المستفيدين

 المشاريع
 /مؤسسات اهليةالبلدية

 الضمان بنظام العمل تطوير
 االجتماعي

تقارير/ قسم  البلدية %011 %91 %21 %51 %81 نسبة اإلنجاز المحتاجة لألسرة بيانات قاعدة اعداد
 المشاريع

 /وزارة الشؤونالبلدية

تقارير/ قسم  البلدية/الوزارات 4 3 8 0 1 عدد األفرع المفتوحة الخدماتية للوزارات افرع فتح
 المشاريع

 /وزارات البلدية

تقارير/ قسم  الوزاراتالبلدية/ %51 1 نسبة المشاركة اجتماعي ضمان نظام عمل في المشاركة
 المشاريع

 /وزارة الشئونالبلدية

 للسكان الرياضي المستوي فعر 

 البلدية %21 %51 %01 %7 %7 نسبة اإلنجاز رياضي نادي انشاء
تقارير/ قسم 
 المشاريع

/وزارة الشباب البلدية
 والرياضة

 البلدية 5 0 4 3 3 عدد المالعب المنجزة المعشبة المالعب عدد زيادة
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الشباب 
 والرياضة

 البلدية %011 %57 %71 %87 %1 نسبة الدوريات المنجزة ( رياضي أسبوع) سنوي دوري عقد
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الشباب 
 والرياضة

 مالئمة سكنية  وحدات توفير
 للسكان

تقارير/ قسم  البلدية 21 1 عدد الوحدات المنشئة المحدود الدخل لذوي سكنية وحدات انشاء
 المشاريع

 /وزارة االسكانيةالبلد



 

 

      

 

 50الصفحة 

 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 التراثية لألعمال حاضنة توفير
 والثقافية

 3 8 8 0 0 عدد البرامج المنفذة التراثية المنتجات لتسويق برامج تنفيذ
البلدية/المؤسسات 

 األهلية
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 /وزارة السياحةالبلدية

 %011 %1 نسبة اإلنجاز القديمة واألدوات التراثية لألعمال متحف انشاء
وازرة البلدية/

 السياحة
تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة السياحة

البلدية/المؤسسات  03 00 9 5 7 عدد الدورات المنفذة اليدوية واالعمال للتطريز دورات تنفيذ
 األهلية

تقارير/ قسم 
 المشاريع

 البلدية/وزارة السياحة

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

 متكامل تفصيلي مخطط اعتماد
 للبلدة

تقارير/ قسم  البلدية %91 %21 %51 %71 %31 نسبة اإلنجاز بالمشروع والقسائم للشوارع باإلحداثيات يمساح رفع
 المشاريع

/وزارة الحكم البلدية
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %011 %57 %71 %87 %01 نسبة اإلنجاز بالمشروع وتفصيلية الهيكلية الشوارع فتح
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 حليالم

 البلدية 3 8 8 8 0 عدد الصور حديثة جوية صورة توريد
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 البلدية %21 %51 %71 %81 %01 نسبة اإلنجاز عامة ومرافق صناعية مناطق اعتماد
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 موالنظ البيانات القواعد تطوير
 
 

 البلدية %51 %07 %01 077 %01 نسبة اإلنجاز GIS وحدة انشاء
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 عن األراضي وملكيات للمباني بيانات قاعدة انشاء

 GIS طريق
تقارير/ قسم  البلدية %51 %07 %01 %07 %01 نسبة اإلنجاز

 المشاريع
البلدية/وزارة الحكم 

 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %011 %7 نسبة اإلنجاز اجهزة وتوريد والشوارع المباني ترقيم
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية 411 371 871 071 71 عدد المستفيدين االفراز نظام حول وارشاد توعية
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 اطربالمخ المعلومات تحسين
 المبكر واالنذار
 
 

تقارير/ قسم  البلدية %91 %27 %21 %71 %31 نسبة اإلنجاز تكوين جسم لفريق الطوارئ من جميع التخصصات
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 البلدية %51 %01 %71 %31 %1 نسبة اإلنجاز انشاء خط مجاني وإذاعة محلية
تقارير/ قسم 
 المشاريع

الحكم  البلدية/وزارة
 المحلي

 البلدية 071 011 711 411 311 عدد المستفيدين توعية وارشاد المجتمع المحلي بشكل مستمر
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 الخاصة العامة المرافق تحسين
 الكوارث بأمن

 البلدية %011 %31 التأهيلنسبة  إعادة تأهيل مركز للدفاع المدني
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية 0 1 المراكزعدد  انشاء مركز إيواء
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي
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 مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
القيمة الحالية 

 للمؤشر
 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

توفير االليات واألدوات المستخدمة في حاله 

الكوارث)كباش .حفار. سيارة. شحن. مضخات .مولد 

كيلو.  دسك حديد. اجهزة اتصال ال سلكي   7كهربائي

 مكبر صوت يدوى(

تقارير/ قسم  البلدية 7 4 3 8 0 عدد االليات
 المشاريع

دية/وزارة الحكم البل
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية 8 8 0 1 1 عدد الوحدات إقامة وحدات لإلسعاف االولي في المناطق المهمشة
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 يةالمحل الهيئة في األداء تحسين

تقارير/ قسم  البلدية %91 %71 %01 1 %1 نسبة اإلنجاز انشاء مبنى للبلدية
 يعالمشار 

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %51 %01 %71 %41 %31 نسبة اإلنجاز بناء نظام محوسب متكامل لألعمال البلدية
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

م تقارير/ قس البلدية - - %011 %01 %41 نسبة اإلنجاز IPSASتصميم موازنة البلدية وفق نظام االستحقاق 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 البلدية %011 %21 %01 %41 %81 نسبة اإلنجاز توريد قرطاسية وأدوات لوجستية
تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

 الموظفين طواقم تطوير

 البلدية - - %011 %71 %81 نسبة اإلنجاز عمل برنامج لتحديد الوصف الوظيفي
ر/ قسم تقاري

 المشاريع
البلدية/وزارة الحكم 

 المحلي

تقييم االحتياجات الوظيفية وتنمية قدرات الموظفين 

 وتنمية مهاراتهم من خالل التدريب
 البلدية %21 %51 %01 %71 %31 نسبة اإلنجاز

تقارير/ قسم 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %011 %011 %71 %1 %1 نسبة اإلنجاز GPSربط السيارات بنظام 
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %91 %21 %51 %01 %41 نسبة اإلنجاز تطوير الموقع اإللكتروني ربطة بالنظام الشكاوى
 المشاريع

البلدية/وزارة الحكم 
 المحلي

تقارير/ قسم  البلدية %87 %81 %81 %07 %01 نسبة اإلنجاز تأهيل مبنى المكتبة العامة للبلدية
 المشاريع

 البلدية/وزارة الثقافة
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