


عبسان بلدة أصيلة 

                                     
خضراء ذات مركز حضاري متكامل

  
                       
تتمتع بخدمات مستدامة ومبتكرة

ى



 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
  وعلى آله وصحبه أجمعين

الماضيين العامين  خالل  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  أيديكم  بين  لنضع  بكم  اللقاء  يتجدد  أن   يسعدني 
 إلى جنب بكل

ً
 (2017.2018) ولم تكن لتتحقق مثل هذه اإلنجازات إال بمساعدتكم ووقوفكم معنا جنبا

 جد وإخالص وقد تم بحمد الله إنجاز العديد من األهداف المرحلية التي تم وضعها نصب أعيننا منذ استالمي
 لرئاسة البلدية وما زال أمامنا الكثير وما زالت الطريق طويلة ووعرة ولكن بمعية الله وتوفيقه ثم بدعائكم
تعالى.ى بإذنه  بالبنان  إليه  يشار   

ً
مكانا الكبيرة  عبسان  المسيرة،وستصبح  ستستمر  وإخالصكم 

    د. محمود أبو دراز

رئيس بلدية عبسان الكبيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

َمَرات »
َّ
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َ
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 أ

ْ
ق

ُ
دا ً آِمنا ً َواْرز

َ
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َ
ذ ـَ  َهـ

ْ
« َربِّ اْجَعل

صدق الله العظيم

 للوصول إلى عبسان أفضل وأجمل بإذنه تعالى.ت
ً
 نعتز بكم ونفتخر بالعمل من أجلكم وسنشق الطريق معا

”وما توفيقي إال بالله“

وعلى حقيقية  بشراكة  الله  شاء  إن  وسيبقى  الماضيين   العامين  خالل  العمل  كان  فقد  وعدناكم   كما 
ومعكم الكبيرة فبكم  أبناء عبسان  وشرائح  فئات  لكافة  شامل  واجتماعي  ووطني  وحدوي  نهج   أساس 
في نشكل  أن  أجل  ومن  أجلكم  من  وسعنا  في  ما  كل  ونعمل  األولى  أولويتنا  فأنتم  المرحلة   نستكمل 
متمنين بها  نعتز  بصمات  ومغتربين  مقيمين  البلدة  ألبناء  كان  وقد  بجهودكم   

ً
مميزا  

ً
نموذجا  بلدتنا 

لكل وعرفاني  شكري  أوجه  أن  وأود  المختلفة  مرافقها  وتطوير  بلدتنا  إلعمار   
ً
وسندا  

ً
عونا تبقوا   أن 

وعمال وموظفين  بلدي  ومجلس  ومانحين  ممولين  و  مواطنين  من  الماضية   الفترة  في  ساندنا   من 
أن حيث  النور  دوالر  ماليين   4 ناهزت  التي  مشاريعنا  رأت  لما  الجميع  جهود  تكاثف  فلوال   ومهندسين 
الفترة الماضية  هو البدء ببرنامج تطوير منطقة وادي صابر وكذلك تغيير نظام  أهم ما قمنا به في في 
لتطوير مميز  جهد  هناك  كان  كما  الشرب  مياه  وكمية  نوعية  تحسين   

ً
وأيضا المنزلية  النفايات   جمع 

والمواطن.ى الموظف  بين  العالقة  على   
ً
ايجابا ينعكس  بما  الداخلية  البيئة  تحسين  من  البلدية  أداء 
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قطاع شرق  جنوب  في  الكبيرة  عبسان  بلدة   تقع 
خانيونس لمحافظة  الشرقية  الناحية  وفي   غزة 
حدود على  وتقع  ذاتها  المحافظة  إداريا   وتتبع 
محلي إحداثي  على   1948 لعام  األخضر   الخط 
شرقي محلي  إحداثي  وخط  (79,80م)   شمالي 
وتبعد (78م)  البحر  سطح  عن  وترتفع   (  (79,08م 
عن القدس عاصمة دولة فلسطين مسافة 72 كم .٨

   تبلغ مساحة عبسان الكبيرة حوالي (18،000دونم )
 أما المساحات العمرانية في البلدة (6000 دونم) أي

ما يعادل (5،000) وحدة سكنية  .ظ
ة
األخضر الخط  الشمال  من  الكبيرة  عبسان  بلدة   يحد 
 ( خط الهدنة ) ومن الشمال الغربي عبسان الجديدة
خان الغربي  الجنوب  ومن  سهيال  بني  الغرب    ومن 
الشرقي الجنوب  ومن  الفخاري  الجنوب  ومن   يونس   
خزاعة.ز الشرق  ومن   ( الهدنة  خط   ) األخضر  الخط 

 ترتبط البلدة بطريق رئيسي يسمى ( طريق الشهداء
ثم ومن  سهيال  ببني  الغرب  من  يربطها  والذي   (  
 طريق صالح الدين ومن الشرق ببلدة خزاعة  ويعد هذا
 الطريق هو الشارع العام والمدخل الرئيسي للبلدة.ن

المنطقة  يربط  وهو  العودة   شارع 
الفاصل الربايع  بشارع  الكبيرة  لعبسان   الشمالية 
عبسان و  سهيال  وبني  الكبيرة  عبسان   بين 
.ة

ً
شرقا الهدنة  خط  إلى  ويصل   

ً
غربا الجديدة 

وهو  صابر  واد  في   الرومي  صهيب   شارع 
بشارع الكبيرة  لعبسان   الجنوبية  المنطقة   يربط 
سهيال.و وبني  الكبيرة  عبسان  بين  الفاصل  الربايع 
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قانون ألحكام  الكبيرة  عبسان  منطقة  اخضاع   تم 
1958/11/15م في   1944 لسنة  رقم23  القرى   إدارة 
من الموقع   1958 لسنة   (16) رقم  قرار   بموجب 
أركان فريق  غزة  لقطاع  العام  اإلداري   الحاكم 
تأسيس تم   1968 عام  وفي  سالم  أحمد   حرب 
أحكام بموجب  وخزاعة  عبسان  قروي   مجلس 
و عبسان  في  قروي  مجلس  تأسيس  بشأن   األمر 

 .1967 لسنة   176 رقم  غزة)  (قطاع  خزاعة 

تأسيس منذ  رؤساء   5 المجلس  ادارة  على   تعاقب 
بلدية الى  القروي  المجلس  تحويل  تم  مجلس،   أول 
 ج عام 1996 حيث تم تشكيل المجلس البلدي في
التمثيل أساس  على  عضو   12 بعدد   1996/11/4 
 العائلي، وفي عام 2003 تم تعديل تصنيف البلدية
 من بلدية ج الى بلدية ب وذلك بناء على الدراسات التي
أجريت  2005/5/1 في  البلدية.  تصنيف  لرفع  ً أجريت 
 أول انتخابات إلختيار المجلس البلدي بعدد 13 عضوا
بالتوافق الحالي  البلدي  المجلس  تكليف  تم   

ً
 أخيرا

استلم وقد   2014 عام  منذ   
ً
عضوا  11 يضم   والذي 

رئيس البلدية الحالي مهامه في أواخر عام 2016.م

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

رفع إلى  الكبيرة  عبسان  بلدية   تسعى 
في لمواطنيها  المعيشية  الحياة   مستوى 
الخدماتية النواحي  تطوير  خالل  من   بلدتهم 
الثقافية و  االجتماعية  و  واالقتصادية 
مع وبالتعاون  الكبيرة  عبسان  بلدية  وتسعى   كما 
بيئة وتوفير  بلدتنا  بمستوى  الرقي  إلى   أبنائها، 
الحضارية القيم  تأصيل  وإلى  وجميلة،   نظيفة 
الميادين مختلف  في  العلمي  التطور  ومواكبة 
بناء بأهمية  الراسخ  إيماننا  عملنا  في   يقودنا 
مؤسسات من  وشركائنا  مواطنينا  مع   عالقات 
نشاطاتنا وممارسة  وعالمية،  محلية  وخاصة   عامة 
وفعال.ل كفء  ديمقراطي  وبنهج  واحترام،  بنزاهة 

  تصنف البلدية حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي
و للعام 2003 بلدية ب. 

 فيما قام صندوق تطوير واقراض البلديات بتحديث
 تصنيف البلدية وذلك نتيجة لجهود البلدية، خالل

 إ2017 إلى (+B) العام      . 7
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جمع وترحيل النفايات المنزلية وغيرها.

االهتمام بالمنظر الجمالي بالبلدة من حيث تنظيف الشوارع وتشجيرها.

مراقبة المنشآت الغذائية واألسواق.

القيام بحمالت توعية وإرشاد للمواطنين.

متابعة الشكاوى والمكاره الصحية وإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

مكافحة حشرة البعوض والذباب والحيوانات الضالة.

مراقبة جودة مياه الشرب (إجراءات فحص الكلور، والبيولوجي، والكيميائي).
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إنجازات قسم الصحة والبيئة خالل عامي2017 ، 2018م
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18,150 
نقلة كارة

143 
شكوى

38
رشة
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26,453
طن

300 
حاوية

290
متابعة
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38
جولة تفتيش

176 
عينة

45
محاضرة
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28
تعدي

23
مكب

90 
طلب
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19,000
 متر طولي

1,183
متر مربع

2,600
كوب رمل

إنجازات قسم الصيانة خالل عامي2017 ، 2018م
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4,200
كوب

43
متر طولي

2,000
متر مربع
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ساعة 1-2
يوميا

29,000
م.ط
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 قسم المياه والصرف الصحي

.
ً
ضخ كميات المياه الالزمة لحاجة المواطنين يوميا

إصالح وصيانة شبكات المياه.

تركيب اشتراكات ووصالت مياه منزلية.

تمديد شبكات مياه جديدة.

متابعة وصيانة آبار وخزانات المياه.
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82.4

3,000 
   كوب يومياً

13,700 
متر طولي

235 
عداد

إنجازات قسم المياه خالل عامي2017 ، 2018م
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615 
بنشر

310 
عداد

56
محبس
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186 
طلب

175 
اشتراك

26,600
كوب
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 اإلشراف على إعداد وتصميم وتنفيذ جميع اإلجراءات الخاصة بالمشاريع التطويرية بداية من تحديد
 االحتياجات واألولويات انتقاًال إلى إعداد الوثائق والمخططات ومقترحات المشاريع وتسويقها ومن ثم

عمليات التنفيذ وإعداد تقارير اإلنجاز األولية والتقارير الختامية وانتهاًء بعملية التقييم.و
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للتنميةتأهيل شارع واد صابر الرئيسي الكويتي  الصندوق 

امتداد شارع السدرة الجنوبي للتنميةاعادة تأهيل  الكويتي  الصندوق 

م120002

م30002

المشاريع المنفذة خالل عامي2017 ، 2018م
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الجنوبي أبوعامر  للتنميةاعادة تأهيل شارع  الكويتي  الصندوق 

للتنمية الكويتي  الصندوق 

م30002

م30002 الجنوبي(المول)ي الزهراء  تأهيل شارع فاطمة  اعادة 
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للتنمية اعادة تأهيل امتداد شارع أبن القيم( أبو اسحاق) الكويتي  الصندوق  م30002

الدائري السناطي  MDLFتأهيل شارع  م60002
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للتنميةانشاء شبكة لتصريف مياه األمطار ـ واد صابر  560م.ط الكويتي  الصندوق 

للتنميةتطوير شبكات المياه المنزلية في واد صابر  3500م.ط  الكويتي  الصندوق 
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CMWUتوريد مواد لزوم صيانة شبكة المياه

الخليل عليه السالمس إبراهيم  تأهيل تكية  إعادة  MDLF مشروع 
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الرئيسي المبنى  في  الجمهور  MDLFتجهيز مركز خدمات 

MDLFتطوير شارع رقم 27 - شارع السدرة 8000
م2
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السدرة)ة الطرق (دوار  MDLFتأهيل مفترقات 

المقبرة MDLFاعادة تأهيل شارع  26002
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السناطي خزان   البنك الدولي من خاللCMWUانشاء 

 البنك الدولي منCMWU اعادة تأهيل خزان الجسر

م18003
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اليابانيةانشاء خط مياه ناقل بطول 1,600 متر طولي قطر 10“  جايكا  

البلدية FHH+UNRWA+CMWUتوريد محروقات آلليات ومضخات 
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البلدية آليات  CMWUصيانة 

تفصيلية مخططات  وإعداد  الهيكلي  المخطط  الفلسطيني لالسكان  تحديث  المجلس  SDCمن خالل 
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MDLFمشروع توريد مواد لزوم أعمال صيانة شبكة المياه

CMWUمشروع صيانة بئر رقم 22
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المعصرة تحلية  محطة  االسالمية صيانة  االغاثة 

الحدودية المناطق  القطرية تنمية  اللجنة  م85002
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أنيرا انشاء خطوط مياه مغذية في احياء متفرقة قطر 4”

MDLFتوريد مواد لزوم صيانة شبكة االنارة
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 البنك الدولي منCMWU إعادة تأهيل شبكات كهرباء ضغط عالي ومنخفض

MDLF توريد أبراج كرة سلة متنقلة 10
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مغطاة بالستيكية  نفايات  MDLFتوريد حاويات 

MDLFإنشاء شبكة تصريف مياه األمطار في شارع المدارس بطول  160 م

1000
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الصلبة في عبسان الكبيرة (تشغيل عمال كارات) النفايات  MDLFمشروع تحسين وتعزيز خدمات 

والترقيم التسمية  للتنمية SDC مشروع  السويسرية  الوكالة 
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المدراس الفلسطينيتوريد وتركيب محطة مياه بالقرب من مجمع  االسالمي  كوب/اليوم30 البنك 
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تأهيل شوارع متفرقة في عبسان الكبيرة MDLFإعادة 

شارع أبو حمد                                    500م

 شوراع متفرقة في الفراحين               600م

شارع أبويوسف                                     300مشارع مصبح                                        800م

شارع أبو دراز                                       500م

شارع روضة اإليثار                                200م
2 2

2 2

2 2
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MDLFمشروع صيانة شوارع متفرقة – مرحلة رابعة

المدنيشارع أسامة بن زيد شارع الخزان االرضيالدفاع 

المعصرة الداخلي شارع  أبو طعيمة  شارع الديوان أبو طعيمةشارع 

الفراحين الديوان  المستشار شارع  شارع أبو طيرشارع 

عسقالن الشحايدة شارع  الرئيسيشارع  الفراحين  شارع 
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بارز  بدور  اإلدارية  الشئون  دائرة  مع  وبالتعاون  واإلعالم  العامة  العالقات  دائرة  تقوم   حيث 
موظفي قدرات  لبناء  فرص  توفير  وكذلك  األخرى  المؤسسات  مع  التشبيك  عملية  في   وكبير 
المقدمة الخدمات  نوعية  على 

ً
ايجابا ينعكس  بما  الكوادر  تطوير  على  والعمل   البلدية 

البشرية بالموارد  الخاصة  البرامج  تطوير  على  االدارية  الشوؤن  دائرة  تعمل  كما   للمواطنين 
االلكترونية.ت البلدية  إلى  وصوًال  البلدية  في  الدوائر  مختلف  حوسبة  على  العمل  وكذلك 

البلدية بين  الوصل  حلقة  فهي  البلدية  دوائر  أهم  من  واإلعالم  العامة  العالقات  دائرة   تعتبر 
مشاكل الستقبال  البلدية  واجهة  وأنها  كما  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المحلي   والمجتمع 
مبدأ ونشر  القانون  اطار  ضمن  المواطن  لدى  الثقة  تزيد  التي  بالطرق  حلها  وكيفية   المواطنين 
يتطلب وهذا  الجمهور  خدمات  مركز  عبر  تخصهم  أي معاملة  حل  في  والعدالة  والنزاهة   الشفافية 
توجيه يتم  حتى  واألقسام  الدوائر  في  معاملة  ألية  المطلوبة  اإلجراءات  بكافة  العاملين   معرفة 

جهد. وأقل  وقت  أسرع  في  المراجعين  خدمات  انجاز  ليتم  صحيح  بشكل  المواطنين 

 كما تعمل الشؤون القانونية على تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للمواطنين واألشراف على
كافة القضايا القانونية وصياغة العقود واالتفاقيات وتوثيق األنظمة المتعلقة بالبلدية ومتابعتها.
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2800
عملية توثيق

 بالتصوير

انتاج 36 فيديو

بواقع 161.25 دقيقة

317
انشاء محتوى
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320
تصميم

1020
مطبوعة

388
 خبر صحفي
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278
طلب

مركز قلم الجمهور خالل عامي2017 ، 2018م
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350
طلب

365
طلب

357
طلب
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224
طلب

495
طلب

186
طلب
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3954
طلب

1953
شكاوى

567
طلب
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إيرادات ومصروفات البلدية خالل عامي2017 ، 2018م

المصروفات (ش) االيرادات (ش)

       4,545,901.33                 4,332,338.82                      2017

    3,794,606.31                3,974,083.75                       2018

شملت مصروفات سنة 2017 م سداد ديون متراكمة وشراء أصول ثابتة وهي كالتالي:

شراء قطعة أرض بمساحة (2) دونم لزوم نقطة إزالة وترحيل النفايات في منطقة السناطي

شراء رمسات نفايات حجم (20) كوب لزوم المكبات العشوائية

شراء مخاالت زيتون عدد (20)

سداد التزام قيمة طبلون الكهرباء الخاص بمعصرة الزيتون

 سداد ديون متراكمة وشراء أصول ثابتة وهي كالتالي:
ً
شملت مصروفات سنة 2018 م أيضا

شراء قطعة أرض بمساحة (2) دونم أخرى في منطقة السناطي

سداد التزامات التأمين الصحي وضريبة الدخل الخاصة بموظفي البلدية عن سنة 2017م لصالح وزارة المالية

سداد التزام لصالح شركة توزيع الكهرباء (دفعة من المستحقات على البلدية)

نسبة التخفيضات على رسوم إيرادات البلدية خالل حملة سامح تؤجر لعام 2018 بقيمة(393,12.4) شيكل
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2017 ، 2018م

2017
4,545,901.33 4,332,338.82 

5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00 

2018
 3,794,606.31 3,974,083.75

4,500,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00 



 انتاج
دائرة العالقات العامة واإلعالم  ـــــ بلدية عبسان الكبيرة

يناير2017  ــــــ  ديسمبر 2018 

إخراج وتصميم وتصوير :
محمد عبدالله أبويوسف

  

abasan.ps/website

facebook.com/abasankab

twitter.com/abasankab1

00970592065768

instagram.com/m_abasan

للتواصل




