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إن إヱجاز هذヮ اﾝخطة اﾝتي تعمل على دفع عجلة اﾝتヱمية 
اﾝمحلية وتعزيز مبادئ اﾝحﾜم واإدارة اﾝرشيدة يعود ﾝتضافر 

 جباﾝيا اヱﾝزﾝةﾜوادر بلدية اﾝجهود وﾝلمشارﾜة اﾝفعاﾝة بين 
 وأبヱاء اﾝمديヱة اﾝمخلصين ومؤسسات اﾝمجتمع اﾝمحلي اﾝفヱية

  جباﾝيا اヱﾝزﾝةة في مديヱة اﾝعامل
  وبدعم من اﾝمجلس اﾝبلدي ورئاسته

 بجهد متواصل من وذﾝك 
 فريق اﾝتخطيط اﾝتヱموي ااستراتيجي في بلدية جباﾝيا اヱﾝزﾝة

، واﾝتي سيﾜون ﾝها اأثر وزارة اﾝحﾜم اﾝمحلي وباﾝتعاون مع 
في اارتقاء بمستوى وヱوعية حياة اﾝمواطن حيث راعى 

 ヮقائمون على هذﾝوياتهم اﾝد اختيارهم أوヱخطة عﾝا
 اﾝمستقبلية اﾝموارد واﾝفرص اﾝمتاحة ﾝها واﾝمعوقات اﾝمحتملة.
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 :تمهيد

أن يضي  بيين أييديحص لةييك  أحنير نين  يسص  جبسلييس ال للي يسعد فريق التخطييط اسسسسيف فيف ندي ي  

 .   جبسليس ال لللندي    ااستراتيجي الت نوي  نن العنل النتواةل إ جسل الخط  

هيذا العنيل  تيجي  ج يود حبييرق نين قبيل فرييق التخطييط ااسيتراتيجف فيف بكديي   وقد حسن هذا اإ جسل

بنشيييسرح  فعسلييي  نييين نجسسيييسم النجتنييي  النلكيييف والنجسسيييسم اللحونيييي  ذام الع قييي   جبسلييييس ال للييي 

 وأفراد وذوي الع ق  نن أب سء الندي  .

سم وطنيو  أب يسء هيذه الندي ي  إلي  خطي  واقعيي  وقد نر إ داد هذه الخطي  فيف نراليل  حسيم تطكعي

 ون طقي  تلقق أهدافًس ت نوي  لخدن  أب سء الندي   النخكةين . 

إ  يييس  عيييف جييييدًا حنجتنييي  يسيييع  لكتليييرر والرقيييف وال  يييوو التليييديسم الجسيييسص التيييف تواج  يييس  لييين 

تف  نر ب يس إًا حفكسطي يين فف إ داد ننل هذه الخطط خسة  القيود والظروف السيسسي  الةعب  ال

 إ  س بإةرار س  ك  تلنل النسجولي  ونواج   الةعسب تنح س نن أن   جل إ داد هذه الخط .  
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 شكر وتقدير

تتقدم بلدية جباﾝيا اヱﾝزﾝة باﾝشﾜر واﾝتقدير ﾜﾝل من سااهم فاي هاذا اﾝعمال مان مヱ ماات 

واﾝخبااراء  حﾜوميااة ومؤسسااات مجتمعيااة وممثلااي اﾝعشااائر واﾝفヱيااين ورجااال اأعمااال

ﾜااان ﾝااه دور فااي إعااداد هااذヮ اﾝخطااة، واﾝشااﾜر وممثلااي اﾝقطاااخ اﾝخاااص وجميااع ماان 

اﾝمشاارﾜين فاي إعاداد اﾝخطاة واヱجاال فعاﾝياتهاا موصول ﾝماو في بلدياة جباﾝياا اヱﾝزﾝاة 

 يق اﾝتخطيط ااستراتيجي اأساسي في اﾝبلدية.اﾝمختلفة خاصة اﾝمو فين أعضاء فر 
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 اخطة التنموية ااسراتيجية مدينة جباليا النزلة
 :مقدمة

 بسرق  ن ن  ج  كنيف يسيتخدص لبكيورق اسولوييسم واسهيداف الت نويي  لكتجنعيسم السيح ي   ااستراتيجفإن التخطيط 
والنشييسري  القييسدرق  كيي  تلقيييق هييذه اسهييداف خيي ل فتييرق لن ييي  نعي يي  بنييس يتنسشيي  نيي  تطكعييسم وتلديييد البييرانج 

 السحسن واسخذ بعين اا تبسر النوارد النتسل  والنعوقسم النلتنك . 
وبسلفعيييل تنح يييم البكديييي   اسيييتراتيجي فيييف السيييسبق جسهيييدق  كييي  أن يحيييون ليييدي س خطيييط  جبسلييييس ال للييي و نكيييم بكديييي  
ولفتيرام نليددق إا أن هيذه الخطي  التيف  ااسيتراتيجي   نجسسسم خسرجي  نن إ داد  دد نن الخطط وبسلتعسون ن

  لن بةدد اللديث    س أخذم أهني  حبرى نن البكدي  والنجتن  الند ف حو ه ا بًس أسسسيس في س. 
قيراو  البكيديسم وبسلتعيسون ليث ا تندم البكدي  فف إ داد خطت س هذه  ك  الدليل النعد نن قبيل ةي دوق د يص واا

 .بكدي  جبسليس ال لل   ن طريق فريق التخطيط ااستراتيجف اسسسسف وبج د ذاتف ننن  ولارق اللحص النلكف 
 

 أهمية اﾝمشروخ
   تعليييل نبييدأ النشييسرح  نيين ليييث الترحيييل  كيي  نشييسرح  النييواط ين والنجتنيي  النلكييف والقطييسع الخييسص وجنييي

 ذوي الشأن فف تلديد القضسيس واسولويسم الت نوي  و نكيسم اتخسذ القرار  ك  النستوى النلكف . 
 ليل نبيدأ الشيفسفي  والنسيسءل  نين لييث د يص نشيسرح  النيواط ين والنجتني  النلكيف والقطيسع الخيسص وجنيي  تع

ذوي الشأن فيف تخطييط وت فييذ ال شيسطسم الت نويي  و وتبيوء نحس ي  بيسرلق فيف نتسبعي  وتقيويص اا جيسلام وتلقييق 
 اسهداف النرجوق . 

 تنس ييي  وااقتةييسدي  والبيئييي  ونيين ليييث التحسنكييي  نيي  تعليييل نبييدأ التحسنكييي  نيين ليييث التطييرق لكقضييسيس ااج
 خطط النستويسم اإداري  النختكف  والتخطيط الفيليسئف / ال يحكف ونوال سم ال يئسم النلكي  . 

  .  الترحيل  ك  القضسيس ذام اسولوي  ن  اسخذ بعين اا تبسر النوارد والفرص النتسل  والنعوقسم النلتنك 

 

 أهداف اﾝخطة 
 -فف ندي   غلق بسآتف : استراتيجي ن تكخيص أهص اسهداف لوجود خط  ت نوي  ينح

     جبسليس ال لل تلديد الفرص النتسل  والتلديسم وتشخيص الوض  الراهن فف ندي  . 
  .  تطوير وتونيق السيسسسم الت نوي  الرئيسي   لو نختكف القضسيس ااستراتيجي 
   وأل ص النواط ين ضنن إطسر لن ف نلدد .إ داد رجي  ت نوي  تعبر  ن تطكعسم 
   تلديد اسولويسم واسهداف وترجنت س إل  نشسري  قسبك  لكت فيذ وذلك بسلنشيسرح  ني  النجسسيسم و اسفيراد

 فف النجتن  النلكف .
    تعليل وتطبيق نفسهيص اللحص واإدارق الرشيدق ننس يلقق النشسرح  النجتنعي  وال لاه  والشيفسفي  والنسيسءل

 والعدال  لكجني  .   
  .  اختيسر نشسري  وبرانج ت نوي  تعبر  ن أولويسم النجتن  النلكف وتتسص بسلعدال  فف التولي 
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  .  وض  خط  ت فيذ واضل  ونونق  وضنن إطسر لن ف نعكوص وتقديرام دقيق 
  . اختيسر تلديد ن  جي  لنتسبع  ت فيذ النشسري  والبرانج وقيسس  جسل س أو فشك س 
 ية إعداد اﾝخطةمヱهج

 كيي  نجنو يي  نيين النرالييل واس شييط   جبسليييس ال لليي ا تنييدم ن  جييي  إ ييداد الخطيي  ااسييتراتيجي  الت نوييي  لندي يي  
قيراو البكيديسم وولارق اللحيص  وذلك بساست سد إل  دليل التخطيط الت نوي النعد سسبقًس بسلتعسون بين ة دوق د ص واا

  لسب نس هو نوضح فف الشحل التيسلف تيص تطبييق النراليل الين ث النلكفو وقد تحو م نن خنس نرالل أسسسي
اسوليي  بنشييسرح  نجتنعييي  واسييع و ليييث تييص  قييد العديييد نيين  ااجتنس ييسم وورش العنييل القسئنيي   كيي  النشييسرح  
خيي ل نرالييل النشييروع النختكفيي  وذلييك ب ييدف إطيي ع نننكييف النجتنيي  النلكييف والقطييسع الخييسص  كيي  دورهييص فييف 

لسيسسيييسم الت نويييي  واتخيييسذ القيييرار ننيييس ييييجدي إلييي  تقويييي    قييي  الشيييراح  فينيييس بيييي  ص وبيييين البكديييي   نكييييسم رسيييص ا
 والنرالل هف : 

 
 جباﾝيا اヱﾝزﾝةمヱهجية إعداد اﾝخطة ااستراتيجية اﾝتヱموية ﾝمديヱة (: 4صورة )

 

 
 فيذها خال تجهيز اﾝخطةاﾝمراحل اﾝتي تم تヱ(: 3صورة )
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 امرحلة اأوى
النرلك  العديد نن ال شسطسم  ك  الةعيد النلكف داخل البكدي  و ك  ةعيد النجتن  النلكف  وتضن م هذه

 وبةور نختكف .
 ونن أهص ال شسطسم النلكي  داخل البكدي  وحذلك نشسرح  النجتن  النلكف حسن ه سك نس يكف:

 اﾝتهيئة واإعداد: -4

لك بنشسرح  رئيس النجكس البكدي وأ ضسء اتخسذ و نل الترتيبسم ال لن  إ داد الخط  داخل البكدي  وذ
وخ ل هذه الترتيبسم تص  قسسص وبعو النوظفين داخل البكدي وورجسسء اسوندراء الدوائر النجكس البكدي 

 تشحيل لجسن العنل اسسسسي  فف الخط   ك  ال لو التسلف:

 تخطيط اأساسيﾝة اヱجﾝ: 

فف نجسام نتعددق نن العنل البكدي. حفسءق و الذوي نوظف نن  02وتحو م هذه الكج   نن  دد 
 )ا ظر نكف تشحيل الكجسن اسسسسي (

 مؤسسيﾝاء اヱبﾝة اヱجﾝ: 

 .نن النوظفين فف البكدي  2و دد ندير البكدي  نن أ ضسء النجكس البكدي و  ن ن وتحو م نن  دد 
  مويヱتﾝتخطيط اﾝة اヱجﾝ:ااستراتيجي 

 أ ضسء نن النجكس البكدي. 2 رئيس البكدي  بسإضسف  إل  وتحو م هذه الكج   نن
 

 إعداد هيﾜلية إدارة عملية اﾝتخطيط  -3

تص إ داد  ااستراتيجفب سء  ك  العنل النشترك بين لج تف التخطيط اسسسسف ولج   التخطيط الت نوي 
 هيحكي  إدارق  نكي  التخطيط وحس م  ك  ال لو التسلف:

 
 جباﾝيا اヱﾝزﾝةبلدية ﾝ ااستراتيجيهيﾜلية إدارة عملية اﾝتخطيط (: 4شﾜل )
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 تحضير خطة تヱفيذ عملية اﾝتخطيط -4

نن خ ل فريق التخطيط اسسسسف تص تج يل خط  الت فيذ نرتبط  بإطسر لن ف تفةيكف يوضح النرالل 
والخطوام واس شط  الواجب ت فيذهس والج سم النسئول   ن ت فيذ اس شط  والنخرجسم النتوقع  وتص 

 .ااستراتيجفل فريق التخطيط الت نوي  رو وا تنسد هذه الخط  نن قب
 

 تحليل وحشد أصحاب اﾝعاقة -1

إ طسء الخط  النليد نن الواقعي  ولتلقيق التننيل الشسنل لكنجتن  والنشسرح  الفس ك  لنختكف قطس سم 
وشرائح النجتن  النلكف لكلةول  ك  نخرجسم لكخط  أحنر واقعي  وتعبير  ن االتيسجسم واسولويسم 

 21لكندي   وذلك نن خ ل  شسط نتواةل لفريق التخطيط اسسسسف ليث تص تلكيل أحنر نن الت نوي  
يجسبس بعنكي  التخطيط الت نوي  نجسس  نجتن  نلكف والذين ل ص   قسم وارتبسطسم ويتأنرون سكبس واا

 ليث تص تلكيل نس يكف: ااستراتيجف
  وةف النةسلح النشترح  لحل ةسلب   ق. 
 لتنك  لةسلب الع ق وةف النسسهنسم الن. 
 تلديد أهني  ةسلب الع ق  إ جس   نكي  التخطيط وتلقيق نخرجست س. 
 تلديد نت  سيتص إشراحه. 
  إشراحه استراتيجي وةف آلي  أو. 

وتص تدقيق س بشحل   سئف واا داد تقرير نختةر  ن هذا ال شسط وتص  رضه  ك  لج   التخطيط الت نوي 
  كيه ونن نص ا تنسده.  عبساط التف قسنم  ااستراتيجف
 

 تشﾜيل ﾝجان اﾝعمل اﾝمتخصصة وﾝجヱة ممثلي أصحاب اﾝعاقة -3

لدراس  الوض  اللسلف وتشخيةه تص تشحيل الكجسن الف ي  نن البكدي  ونن ن  يين نن النجسسسم العسنك  
فف الندي   وأيضًس نن خبراء نتخةةين فف بعو النجسام وأيضس تص تشحيل لج   ا تبسري  نن 

لسب الع ق  لتننيل النجتن  وذلك نن خ ل دراس  أةلسب الع ق  نن قبل فريق التخطيط أة
 .ااستراتيجفاسسسسف وتص  رو الكجسن وا تنسدهس نن قبل لج   التخطيط الت نوي 

 وحس م الكجسن النشحك  لسب نس هو نوضح فف النكلقسم.
 

 اﾝلقاء اﾝمجتمعي اأول -6

والذي  قد بتسريخ نن خ ل الكقسء النجتنعف اسول  ااستراتيجي  تص إ  ن ا ط ق الخط  الت نوي 
أ ضسء لج   نننكف أةلسب الع ق   ووالذي شسرك فيه ا ضسء نن النجكس البكدي ص 40/12/4104

و دد نن نوظفف البكدي  وتص خ ل الكقسء تقديص  بذق نن النوظفين حبير ولشد ولجسن العنل النتخةة  
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لنطكوب  نن الجني  و رو هيحكي  إدارق  نكي  التخطيط وشر  اسدوار النختكف   ن الخط  والنشسرح  ا
 لكج سم النشسرح  بسإضسف  لعرو خط  الت فيذ.

بسإضسف  إل  اا  ن فف ةليف  فكسطين  وتنم د وق اللضور بواسط  د وام تص توجي  س لكند وين
الكقسء النجتنعف  تقرير  ن)نرفق طيه  SMSالنلكي  ونوق  البكدي  االحترو ف بسإضسف  إل  رسسئل 

 اسول(.

  
 جباﾝيا اヱﾝزﾝةﾝبلدية  ااستراتيجيةصور من اﾝلقاء اﾝمجتمعي اأول اﾝخاص باﾝخطة (: 4صورة )

 
 تشخيص اﾝوضع اﾝقائم -7

قبل أي  نشسري  أو خطط ت نوي  ابد نن دراس  الوض  القسئص وتشخيةه فف حل النجسام الت نوي  
رشسد بنس جسء فف دليل الخط  لتلديد النجسام الت نوي  بسإضسف  إل  نجسل الب سء ليث تص ااست

النجسسف لتطوير قدرام البكدي  ن  نرا سق الشفسفي  والعدال  وال لاه  والنسسواق والنشسرح  ليث تص  قد 
ق والضعف لقسء نولد لحسف  الكجسن وتص تولي   نسذج تقييص لكنجسام النختكف  تلتوي  ك   قسط القو 

والفرص والتلديسم وتص بعد ذلك  قد العديد نن الكقسءام وتص تج يل التقييص وتسكينه لكج   التخطيط 
اسسسسف الذي قسص بنراجعته وتدقيقه وا تنسده نن لج   التخطيط الت نوي ااستراتيجف ونن نص تص تج يل 

 ك  نجسسسم النجتن  الند ف التقرير التشخيةف الذي تص  رضه  ك  الكجسن النتخةة  النختكف  و 
نرفق التقرير  وتص أخذ ن لظست ص بعين اا تبسر ونن نص تص ا تنسد التقرير التشخيص وتونيقه )

 (.التشخيةف
وفف الجرائد النلكي  ا ظر  جبسليس ال لل جني  أخبسر وفعسليسم الخط  ت شر أوا بأول  ك  نوق  بكدي   -8

 النرفقسم.
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 امرحلة الثانية
م هذه النرلك  العديد نن ال شسطسم  ك  الةعيد النلكف داخل البكدي  و ك  ةعيد النجتن  النلكف وتضن 

 وبةور نختكف .
 ونن أهص ال شسطسم النلكي  داخل البكدي  وحذلك نشسرح  النجتن  النلكف حسن ه سك نس يكف:

 تحديد اﾝقضايا اﾝتヱموية ورؤية اﾝمديヱة اﾝمستقبلية -4

نن الترحيل  ك  القضسيس الت نوي  اسحنر أولوي  ولتلديد ذلك تص  قد  راتيجي استابد إ جس  أي خط  
بنشسرح  فس ك  نن البكدي  ونن النجتن  النلكف وبلضور الكجسن التخةةي  ولج    ورشة اﾝعمل اأوﾝى

ي  نننكف أةلسب الع ق  وتص خ ل هذه الورش  تلديد القضسيس الت نوي  ونن نص تلديد اسولويسم الت نو 
وخ ل الورش  تص دراس  رجي  الندي   السسبق  وتص الخروج برجي  جديدق ليث تص تولي  اللضور فف 

 ) نرفق تقرير  ن ورش  العنل اسول  (. ك لسب نس هو نوضح فف الةور أد سهنجنو سم نتعددق وذل

 رؤية مديヱة جباﾝيا اヱﾝزﾝة اﾝمستقبلية
يヱة بشﾜل يوازي بين اأصاﾝة واﾝحداثة ويتبヱى ヱعمل ﾝتقديم خدمات بلدية راقية ﾝساヱﾜي اﾝمد

اﾝمبادرات اﾝتي تخدم اﾝمجتمع اقتصاديًا وتوفر بيئة صحية وآمヱة من خال اﾝمشارﾜة 
 اﾝماديةو  اﾝمجتمعية وااستثمار اأمثل ﾝلموارد اﾝبشرية

   جباﾝيا اヱﾝزﾝةاﾝرؤية اﾝمستقبلية ﾝمديヱة (: 3شﾜل )

  

  

 جباﾝيا اヱﾝزﾝةﾝبلدية  ااستراتيجيةاﾝعمل اأوﾝى اﾝخاصة باﾝخطة صور من ورشة (: 1صورة )
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بعد ذلك قسص فريق التخطيط بنراجع  وتكخيص القضسيس الت نوي  ذام اسولوي  والرجي  و نل بعو 
 التعدي م الكغوي  والف ي  وا تنسدهس نن لج   التخطيط الت نوي ااستراتيجف.

 
 تحديد اأهداف اﾝتヱموية -3

هداف الت نوي  تعتبر العنود الفقري لكخط  حسن ابد نن تشحيل لجسن  نل لتلكيل وتشخيص ليث أن اس
اسولويسم النجتنعي  وذلك بعنل بعو التعدي م  ك  الكجسن التخةةي  وذلك بنس يت ءص ن  القضسيس 

ن  ن سقف لجسن الت نوي  ذام اسولوي  الت نوي  التف تص تلديدهس فف ورش  العنل اسول  ليث تص  قد لقسء 
اسولويسم النجتنعي  وتص توضيح خطوام تلديد اسهداف الت نوي  وتولي  ال نسذج الخسة  بذلك ونن نص تص 
 قد العديد نن الجكسسم لكجسن النختكف  وتص تلديد اسهداف الت نوي  ووض  نجشرام لقيسس ندى تلقق 

سف و رض س  ك  لج   التخطيط الت نوي اسهداف الت نوي  وتص نراجعت س نن قبل فريق التخطيط اسسس
 ااستراتيجف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 امرحلة الثالثة
وتضن م هذه النرلك  العديد نن ال شسطسم  ك  الةعيد النلكف داخل البكدي  و ك  ةعيد النجتن  النلكف   

 وبةور نختكف .
 لكف حسن ه سك نس يكف:ونن أهص ال شسطسم النلكي  داخل البكدي  وحذلك نشسرح  النجتن  الن

 اقترال اﾝمشاريع اﾝتヱموية وتوصيفها -4

لتلقيق اسهداف الت نوي  والرجي  الت نوي   ك  أرو الواق  ابد نن اقترا  نشسري  ت نوي  ليث  نكم 
لجسن اسولويسم النجتنعي  حل فف نجسل تخةةه  ك  وض  النشسري  الت نوي  وتوةيف س نص قسص 

النشسري   –اسهداف  –رجع  النشسري  النقترل  وتج يل نةفوف  القضسيس فريق التخطيط اسسسسف بن
 .ااستراتيجفوالذي بدوره  رض س  ك  لج   التخطيط الت نوي 

 
 مراجعة اأهداف واﾝمشاريع اﾝمقترحة -3

لنراجع  وا تنسد النشسري  النقترل  بشحل   سئف ولكتأحد نن أن النشسري  النقترل  تكبف االتيسجسم 
ي  لكندي   بلسب نس يراه النواط ون و تص  رو النشسري   ك  لج   نننكف أةلسب الع ق  نن اللقيق
ليث تنم النراجع  و نل بعو التعدي م واإضسفسم والةور التسلي   ورشة اﾝعمل اﾝثاヱيةخ ل 

) نرفق تقرير  ن ورش  العنل  خ ل ورش  العنل النس ي  والعرو توضح العنل خ ل نجنو سم
 ي  (.النس 

  

  

 جباﾝيا اヱﾝزﾝةﾝبلدية  ااستراتيجيةصور من ورشة اﾝعمل اﾝثاヱية اﾝخاصة باﾝخطة (: 3صورة )
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  وضع خطط اﾝتヱفيذ واﾝمتابعة -4
لضنسن ت فيذ الخط  تص وض  جدول لن ف لت فيذ النشسري  ن  التحكف  التقديري  لحل نشروع والج   

ع   ك  النوال   وحذلك تلديد نحسن حل نشروع  ك  النخطط النرشل  لكت فيذ واس بسء النسلي  النتوق
ال يحكف لكندي   ولتلقيق التحسنكي  تص ربط النشسري  بسلنشسري  الوط ي  ليث قسص فريق التخطيط 

 اسسسسف بتعبئ  نةفوف  الت فيذ وتص ا تنسدهس نن قبل لج   التخطيط الت نوي ااستراتيجف.
 

 خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم  -1

آلي  نتسبع  وتقييص ترتحل  ك  نجشرام ت نوي  واضل  وقسبك  لكقيسس وهف  بسرق  ن نةفوف   تص وض 
تربط بين النجسام الت نوي  واسهداف ونجشرام القيسس والج   النسئول   ن القيسس والنتسبع  وذلك 

 ل  تنسد. ااستراتيجفنن خ ل فريق التخطيط اسسسسف وتسكيص  سخ  ن  س لكج   التخطيط الت نوي 
 

 تحضير مسودة اﾝخطة  -3
 .ااستراتيجفتص تج يل نسودق الخط  ون سقشت س ن  لج   التخطيط الت نوي 

 
 (مراجعة اﾝخطة من قبل اﾝمجتمع ) اﾝلقاء اﾝمجتمعي اﾝثاヱي -6

إ طسء الخط  الشر ي  الحسنك  تص  قد الكقسء النجتنعف النس ف بلضور نحنف نن لجسن اسولويسم 
ب الع ق  والنجسسسم النختكف  ونننكين  ن الجسنعسم والولارام وخ فه وبلضور النجتنعي  وأةلس

لشد نن النواط ين و دد وفير نن نوظفف البكدي  ليث تص توجيه د وق  سن  للضور الخط  وتولي  
ضسف  بعو  د وام خسة  أيضس وتص استعراو خطوام العنل بسلخط  ونخرجست س وتنم الن سقش  واا

 م بعين اا تبسر   د  نل ال سخ  ال  سئي  نن الخط  ال قسط التف أخذ
 وسيتص بعد ذلك ا تنسد الخط  نن النجكس النلكف وولارق اللحص النلكف.
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 مدينة جباليا النزلةنبذة عن 
 :موقعﾝة اﾝزヱﾝيا اﾝجبا 
لشنسل الشرقف لنلسفظي  نن أهص ندن قطسع غلق وتشنل )الندي   والنعسحر(و وتق  فف ا ال لل  جبسليسندي   تعتبر 

 غلق وتبعد نسسف  حيكو نتر و ةف  ن نرحل النلسفظ .
نتيير فييوق سييطح البليير وتقيي  ضيينن خييط إلييدانف 35 شييأم جبسليييس ال لليي  فييوق أرو سيي كي  ن بسييط  ترتفيي   لييو

(ص و ويلييده نيين الشيينسل ندي يي  بيييم اهيييس ونيين 01148(ص وخييط إلييدانف نلكييف شييرقف)012415نلكييف شيينسلف)
 و أنس نن ج   الغرب يلدهس البلر اسبيو النتوسط.62يغلق ونن ج   الشرق خط ال الج وب ندي  

 
 ": اﾝتصوير اﾝجوي ﾝمヱاطق اヱﾝفوذ شﾜل رقم "

 
  انﾜسﾝمساحة واﾝة اﾝزヱﾝيا اﾝجبا: 

وتبكيي   و2حييص 9أي لييوالف نييس يقييسرب نيين قطييسع غييلق نعظن ييس ن ييسطق سييح ي   2حييص 1تغطيي  ن طقيي  جبسليييس ال لليي   
دو ص و بي نس تبك  نسسل  اسراضف الة س ي  فف جبسليس  5694ف اللرا ي  فف جبسليس ال لل  لوالف نسسل  اسراض
 دو ص . 5  دو ص و ونسسل  اسراضف التجسري  لوالف  511ال لل  لوالف

يتسص الن سخ فيف جبسلييس ال للي  بسلنعتيدل حبقيي  نيدن قطيسع غيلق لييث يبكي  نتوسيط درجي  الليرارق فيف فةيل الشيتسء 
درجيي  نئوييي  و وتسييقط 33- 2درجيي  نئوييي  بي ييس تبكيي  نتوسييط درجيي  اللييرارق فييف فةييل الةيييف بييين 25-13 بييين

 نكص س ويس". 42-35 كي س أنطسر فف فةل الشتسء بنتوسط 
تعتبر جبسليس ال لل  نرحلا لكن طق  الشنسلي  بقطسع غلق وتتحون نن  دق أليسء سحس ي  رئيسي و ويقدر  دد السيحسن  

ألييف  سيين  وفييق نييس جييسء فييف إلةييسئيسم السييحسن اسخيييرق  يين دائييرق اإلةييسء   221ليييس ال لليي   بفييف أليييسء جبس
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% بي نيس تبكي  51تبكي   سيب   يدد اليذحور ليوالف و  % 3.9وبنعيدل  نيو  يبكي   2111النرحليي  الفكسيطي ي   لعيسص 
 سين  لحيل نتير  4.7 للي  ب تقدر الحنسفي  السيحس ي  فيف ن طقي  جبسلييس ال للي  ال %و و49 سب   دد اإ سث لوالف 
هص نن النتقيدنين  %  3 سنس( و سب   15% نن السحسن هص نن اسطفسل )أقل نن   51نرب   ويظ ر أن  سب  

% أنيس  سيب  62.4وتبك   سب  العيسنكين فيف القطيسع اللحيونف فيف  فيوذ البكديي  ليوالف س  (  65بسلسن) أحبر نن 
" يوضيح الحنسفي  1وجيدول رقيص " 2112ئيسم ولارق العنيل لعيسص% لسب إلةس37.6العسنكين فف القطسع الخسص  

 السحس ي  سليسء ندي   جبسليس ال لل .
يقطن نعظص السحسن فف الندي   ليث تبك  نسسل  اسراضف ه يسك بنكيث أراضيف جبسلييس ال للي  ويبكي   يدد السيحسن 

ي نيييس تحيييسد تخكيييو الن يييسطق نييين السيييحسن تعييييش فيييف نعسيييحر جبسلييييسو ب % 25أليييف  سييين  تقريبيييس و  سيييب     13ب 
" يوضييح نقسر يي  إلةييسء السييحسن فييف أليييسء جبسليييس ال لليي  لعييسص 2الشييرقي  نيين السييحسن سسييبسب سيسسييي  والشييحل "

2111  . 
 

إحصاء اﾝسﾜان ﾝعام  رمز اﾝحي اسم اﾝحي اﾝرقم
     

مساحة اﾝحي / 
 دوヱم

 K 14 64 2131 لف الحران  1

 E 17719 1267  بسد الرلنن 2

 N 1   3  72  ال  ض 3

 NZ 1  31 1141 ال له  4

 Z 15951 1426 اللهور 5

 R 269   1651 الروض  6

 BL 1 732 437 البكدق القدين  7

 T 19444 1233 تل الل تر  

 S 7  1 1114 لف الس ص 9

 NR 4775 935 لف ال ور 11

 MJ *55111  93 نعسحر جبسليس 11

  SH ** 532 الن طق  الشرقي  12
              مجمやネヲل

 ( GISاﾝمصدر: بلدية جباﾝيا اヱﾝزﾝة قسم ヱ م اﾝمعلومات اﾝجغرافية )  ﾝ1111عام  جباﾝيا اヱﾝزﾝة": إحصاء اﾝسﾜان في أحياء 1جدول رقم "
    

 ماح ة:
 خدنسم نعسحر جبسليس يتب  لوحسل  الغوث وتشغيل ال جئين وهف ن طق  نرةوف  بسلحسنل *

 نأهول  بسلسحسن سسبسب سيسسي ** ن طق  لدودي  غير 
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 جباﾝيا اヱﾝزﾝةفي أحياء      ": إحصاء اﾝسﾜان ﾝعام 4شﾜل رقم "

ي لظ نن الشحل السسبق أن ندي   جبسليس ال لل  تتحون نن  دق تجنعسم سحس ي  وتتنرحل نعظص هذه التجنعسم 
سخرى بعدق خةسئص ألف  سن  ليث تتنيل حل ن طق   ن ا 42فف لف الروض  ليث يبك   دد السحسن 

 وهذه نرتبط  بتسريخ  شأق هذه التجنعسم والظروف النعيشي  اللسلي  التف  عيش في س.
 

 ةﾝزヱﾝيا اﾝبذة عن أحياء بلدية جباヱ 

 حي اﾜﾝرامة: . 
يق  فف الغرب نن ندي   جبسليس ال لل  ويلده نن الج وب ندي   غلق ونين الشينسل ندي ي  بييم اهييس ونين الشيرق  

 سين  لسيب إلةيسئيسم  ييسص 02862ويطيل  كي  شيسطل البلير النتوسييط و يبكي   يدد سيحس ه  ليف  بيسد اليرلنن
دو صو يوجد فيه شوارع ن ن  ننل شسرع أسطول اللري  الذي يربط بين لدود ندي   بيم  4130ونسسلته  4100

 اهيس وندي   جبسليس ال لل  بندي   غلق
 حي عباد اﾝرحمن: . 

ليف ال  ضيي  ونين الج يوب ندي يي  غيلق ونيين الشينسل ندي يي  بييم اهيييس  يليده نين الغييرب ليف الحرانيي  ونين الشييرق
دو ص يوجد به بعو النجسسسم ال سن  ننيل  قسبي  0462 سن  ونسسلته 02209ولف اللهور ويبك   دد سحس ه  

 العنسل وحكي   نسء ويوجد فيه شوارع ن ن  ننل شسرع الةفطسوي والذي يربط ندي   جبسليس ال لل  بندي   غلق.
 ヱﾝهضة:حي ا . 

يعييرف تسريخيييس بن طقيي  ال لليي و يلييده نيين الغييرب لييف  بييسد الييرلنن وشييسرع الةييفطسويو ونيين الج ييوب ندي يي  غييلق 
يبكي   يدد سيحسن و وشسرع القدسو ونن الشنسل لف اللهور وشيسرع البليرو ونين الشيرق البكيدق القديني  وليف ال لهي 

 بسلر ف واللرا  . دو ص ويشت ر سحسن هذا اللف بسلعنل 824 سن  ونسسلته08883اللف
 حي اヱﾝزهة: . 

يقييي  فيييف وسيييط جبسلييييس ال للييي  يليييده نييين الشيييرق شيييسرع ةييي   اليييدينو ونييين الشييينسل نعسيييحر جبسلييييس ويبكييي   يييدد 
 دو ص ويوجد به بعو النعسلص اسنري  ننل الح يس  البيل طي .0021 سن  ونسسلته 08831سحس ه
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 حي اﾝزهور: . 

لغيييرب ندي ييي  بييييم اهييييسو ونييين الج يييوب شيييسرع البلييير ون طقييي  يسييين  تسريخييييس بئييير ال عجييي  ويليييده نييين الشييينسل وا
دو ييص ويلتييسج إليي   0246 سيين  وتبكيي  نسييسلته 05950ال  ضيي  ونيين الشييرق نعسييحر جبسليييسو يبكيي   ييدد سييحس ه

 تطوير الب ي  التلتي  والفوقي .

 حي اﾝروضة: . 
قو ويعتبيير احبيير أليييسء ندي يي  يقيي  فييف الج يي  الج وبييي  لندي يي  جبسليييس ال لليي  ويلييده نيين الج ييوب والشييرق ندي يي  غييل 

دو ييص وبييه  0651 سيين  ونسييسلته 46988جبسليييس ال لليي  ليييث توجييد فيييه احبيير حتكيي  سييحس ي   ويبكيي   ييدد السييحسن 
 شوارع هسن  ننل شسرع يسفس الذي يربط ندي   جبسليس ال لل  بندي   غلق .

 اﾝبلدة اﾝقديمة: . 
  جبسليييس ال لليي و ويوجييد ب ييس أنييسر قدينيي  ننييل النسييجد هييف بكييدق جبسليييس ال لليي  التسريخييي  ليييث تقيي  فييف وسييط ندي يي

العنري والنقبرق القدين و حنس يوجد ب س نجسسسم هسن  ننل نجسسي  ال نيسء والجنعيي  اإسي ني  ويبكي   يدد سيحسن 
 دو ص.232 سن   ونسسلته08234اللف 

 تل اﾝزعتر: . 
اهييس ونين الج يوب والغيرب نعسيحر جبسلييس  يق  فف الج   الشينسلي  لندي ي  جبسلييس ال للي و  يليده نين الشينسل بييم

 سيين  ونسيييسلته 06328ويعتبيير ن طقيي  توسيي  سيييحس ف ليييث أن أغكييب سيييحس ه نيين ال جئييين ويبكيي   يييدد سييحس ه 
 دو ص ونن أهص نعسلص هذا اللف نسجد الخكفسء الراشدين . 0433
 حي اﾝسام : . 

تييس  يقي  فيف الج ي  الشيرقي  نين ندي ي  يعتبر ن طق  لدودي  ليث تعرو لكحنيير نين ال جنيسم الةي يو ي  وااج
جبسليس ال لل و ويلده نين الغيرب ندي ي  جبسلييس ال للي  ونين الج يوب جبيل اليريس ونين الشينسل ليف ال يور يبكي   يدد 

 دو ص ويشت ر سحسن اللف بسلعنل اللرا ف. 0012 سن  ونسسلته 6632سحس ه 
 حي اヱﾝور: .  

اجتيس  الة يو ف يق  فف الج ي  الشيرقي  نين ندي ي  جبسلييس يعتبر ن طق  لدودي  فتعرو لكحنير نن ال جنسم وا
ال لل  يلده نن الغرب تل الل تر ونن الج وب لف الس ص ونن الشنسل بيم لس ون ويشت ر سحسن اللف بسلعنيل 

 دو ص. 935 سن  ونسسلته 2143 بسللرا   ويبك   دد سحس ه
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 :ذات اأوﾝوية اﾝمجتمعية اﾝتヱموية اﾝقضايا
 اﾝقضايا اﾝتヱموية لاﾝمجا

اﾝخدمات واﾝبヱى 
 اﾝتحتية

)  لعسن  التعكيني و وحذلك إ شسء النرافق اي  إ شسء نشسري  الب ي  التلتي  دص وجود أراضف حسف
 ندارس ( والةلي  والترفي ي  وحذلك تد ف  سب  النسسلسم الخضراء نقسر   بسلنسسلسم النب ي .

 والرقسب   ك  نةسدر النيسه وطرق التولي  تد ف جودق النيسه وضعف  ظسص السيطرق
ال قص فف  دد اآليسم والنعدام والتج يلام وا ت سء العنر اافتراضف لكنوجودق بسإضسف  إل  

 ال قص فف  دد العنسل فف اسقسسص الخدنستي  خسة  فف دائرق الةل  العسن  والبيئ .
 النختكف . تد ف  سب  الطرق النعبدق والن سرق فف ن سطق ال فوذ

اﾝبيئة واﾝصحة 
 اﾝعامة

 دص وجود نحب  فسيسم ةلف ونجهل ن   دص وجود آلي  لتدوير ال فسيسم وااستفسدق نن بعو 
 النخكفسم وحذلك  دص وجود نسكخ بكدي ةلف ونجهل.

ﾝجヱة ااقتصاد 
 اﾝمحلي

بسلشحل   دص وجود نشسري  استننسري  وندرق لكدخل خسة  بسلبكدي  و دص استغ ل شسطل البلر
 اسفضلو و دص وجود ن طق  ة س ي .

مجال اﾝتخطيط 
 واﾝتヱ يم

 دص وجود نرحل نعكونسم ورف  نسسلف أو تةوير جوي نلدث وحسنل لكندي   يوضح الشوارع 
والنكحيسم و دص وجود قس دق بيس سم خسة  بسلنكحيسم ولوسبت س حذلك  دص وجود ترقيص لكنبس ف 

 وتسني  الشوارع
   ة س ي  نجهك  ول ستفسدق ن  س. دص وجود ن طق

ﾝجヱة اﾝثقافة 
 واﾝرياضة

 دص وجود نراحل نقسفي  واجتنس ي  تكبف لسجسم حسف  فئسم النجتن  خسة  ذوي االتيسجسم 
 الخسة  و دص ااستفسدق نن النوجود.

ﾝجヱة اﾝبヱاء 
 اﾝمؤسسي

  دص وجود نب   ن سسب لنقر البكدي  إدارق العنل البكدي نجنث وجسهل
 دص وجود هيحكي  إداري  ووةف وظيفف وضعف قدرام طسقص البكدي  بنس يكبف التيسجسم البكدي  

 وحذلك  دص وجود أدل   نل نطبو  .
  دص وجود  ظسص للوسب  العنل وأرشفته وتدريب النوظفين  كيه

  دص وجود برانج قدرام نتحسنل لنوظفف البكدي  ولحسف  فئسم النجتن 
سم واإ  ص و دص وجود خط  لتغطي  إ  ني  شسنك  س شط  البكدي  النختكف  ضعف  نل الع ق

وتسويق نشسريع س ودورهس بسلشحل اسننل وحذلك ضعف الت سيق والتشبيك ن  النجسسسم 
 اسخرى.

 اﾝرؤية:
ت اﾝتاي ヱعمل ﾝتقديم خادمات بلدياة راقياة ﾝسااヱﾜي اﾝمديヱاة بشاﾜل ياوازي باين اأصااﾝة واﾝحداثاة ويتبヱاى اﾝمباادرا

تخدم اﾝمجتمع اقتصاديًا وتوفر بيئة صاحية وآمヱاة مان خاال اﾝمشاارﾜة اﾝمجتمعياة وااساتثمار اأمثال ﾝلماوارد 
 اﾝماديةو  اﾝبشرية
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 اأهداف اﾝتヱموية:
 ةاأهداف اﾝتヱموي اﾝقضايا اﾝتヱموية اﾝمجال

اﾝخدمات واﾝبヱى 
 اﾝتحتية

 دص وجود أراضف حسفي  إ شسء نشسري  الب ي  التلتي  
وحذلك إ شسء النرافق العسن  التعكيني   ) ندارس (  و

والةلي  والترفي ي  وحذلك تد ف  سب  النسسلسم 
 الخضراء نقسر   بسلنسسلسم النب ي .

توفير أراضف إ شسء نشسري  الب ي  
التلتي  وااجتنس ي  نن ندارس 

 و يسدام .... الخ
ليسدق  سب  النسسلسم الخضراء 

 والنرافق العسن .
إيجسد لكول إبدا ي  لنشسحل نيسه 

 اسنطسر.

تد ف جودق النيسه وضعف  ظسص السيطرق والرقسب   ك  
 نةسدر النيسه وطرق التولي 

 تلسين جودق النيسه
تلسين حفسءق  ظسص التولي  والرقسب  

 والسيطرق
 تقكيل  سب  الفسقد

 اللد نن تكوث النيسه الجوفي 
والنعدام والتج يلام وا ت سء  ال قص فف  دد اآليسم

العنر اافتراضف لكنوجودق بسإضسف  إل  ال قص فف 
 دد العنسل فف اسقسسص الخدنستي  خسة  فف دائرق 

 الةل  العسن  والبيئ .

توفير نعدام وتج يلام سقسسص البكدي  
 النختكف 

 
تد ف  سب  الطرق النعبدق والن سرق فف ن سطق ال فوذ 

 النختكف .
  سب  الطرق النعبدق ليسدق

اﾝبيئة واﾝصحة 
 اﾝعامة

 دص وجود نحب  فسيسم ةلف ونجهل ن   دص وجود 
آلي  لتدوير ال فسيسم وااستفسدق نن بعو النخكفسم 

 وحذلك  دص وجود نسكخ بكدي ةلف ونجهل.

 توفير نسكخ بكدي ةلف ونجهل
توفير نلط  ترليل  فسيسم ونلط  

 فرل  فسيسم.
ةلف والبيئف لدى ليسدق الو ف ال

 النواط ين

ﾝجヱة ااقتصاد 
 اﾝمحلي

 دص وجود نشسري  استننسري  وندرق لكدخل خسة  
بسلبكدي  و دص استغ ل شسطل البلر بسلشحل اسفضلو 

 و دص وجود ن طق  ة س ي .

 إيجسد نشسري  استننسري 
 ااستغ ل اسننل لشسطل البلر
 تأهيل وتفعيل الن طق  الة س ي 
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 ةاأهداف اﾝتヱموي اﾝقضايا اﾝتヱموية جالاﾝم

مجال اﾝتخطيط 
 واﾝتヱ يم

 دص وجود نرحل نعكونسم ورف  نسسلف أو تةوير 
جوي نلدث وحسنل لكندي   يوضح الشوارع والنكحيسم 
و دص وجود قس دق بيس سم خسة  بسلنكحيسم ولوسبت س 

 حذلك  دص وجود ترقيص لكنبس ف وتسني  الشوارع

ديث ونلوسب توفير تةوير جوي ل
 لحسنل ال فوذ.

إ شسء قس دق بيس سم نلوسب  
 لكننتكحسم

 ترقيص وتسني  النبس ف والشوارع
ليسدق و ف النواط ين بنواضي  

 التخطيط اللضري والنسسلف
 تأهيل وتفعيل الن طق  الة س ي   دص وجود ن طق  ة س ي  نجهك  ول ستفسدق ن  س.

ﾝجヱة اﾝثقافة 
 واﾝرياضة

وجود نراحل نقسفي  واجتنس ي  تكبف لسجسم حسف   دص 
فئسم النجتن  خسة  ذوي االتيسجسم الخسة  و دص 

 ااستفسدق نن النوجود.

تلسين جودق الخدنسم النقسفي  
 وااجتنس ي 

تلسين جودق الخدنسم الريسضي  فف 
 ن سطق ال فوذ النختكف 

ﾝجヱة اﾝبヱاء 
 اﾝمؤسسي

كدي  إدارق العنل  دص وجود نب   ن سسب لنقر الب
 البكدي نجنث وجسهل

توفير نب   نجنث ون سسب لنقر 
 البكدي 

 دص وجود هيحكي  إداري  ووةف وظيفف وضعف 
قدرام طسقص البكدي  بنس يكبف التيسجسم البكدي  وحذلك 

  دص وجود أدل   نل نطبو  .

 إيجسد هيحكي  إداري  ووظيفي 
يجسد  إيجسد دليل إجراءام نطبوع واا

 ل التشغيل والةيس  دلي
 دص وجود  ظسص للوسب  العنل وأرشفته وتدريب 

 النوظفين  كيه
لوسب  أ ظن  العنل واسرشف  فف 

 البكدي 
 دص وجود برانج قدرام نتحسنل لنوظفف البكدي  

 ولحسف  فئسم النجتن 
 تلسين قدرام وأداء النوظفين

ضعف  نل الع قسم واإ  ص و دص وجود خط  
إ  ني  شسنك  س شط  البكدي  النختكف  لتغطي  

وتسويق نشسريع س ودورهس بسلشحل اسننل وحذلك 
 ضعف الت سيق والتشبيك ن  النجسسسم اسخرى.

تلسين وتعليل دور الع قسم العسن  
 واإ  ص.
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 خطة اﾝتヱفيذ:

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     –      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 ヴنらلやヱ れماギガلや
るيわحわلや 

 

عدم وجود أراضي ﾜافية 
إヱشاء مشاريع اﾝبヱية اﾝتحتية 
، وﾜذﾝك إヱشاء اﾝمرافق 

) مدارس (  اﾝعامة اﾝتعليمية 
وﾜذﾝك  واﾝصحية واﾝترفيهية

تدヱي ヱسبة اﾝمساحات 
 اﾝخضراء مقارヱة باﾝمساحات

 اﾝمبヱية.
 

 PF - 111 إ شسء الن تله اإقكينف فف الن طق  الشرقي  فف شسرع السح .
 

391 211 191 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや–  れゅيギلらلや ベヱギレص- 
UNDP 

 

 PF – 112 إ شسء الن تله اإقكينف  ك  شسطل البلر.
 411 1 211 211 1  れاヱゅمق れゅكゲاسامي  شや كレらلや  るيヨレわلل–  れゅيギلらلや ベヱギレص- 

UNDP 
 

 PF – 113 إ شسء لديق  الش طف غرب جبسليس
 

 1  1 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや–  れゅيギلらلや ベヱギレص- 
UNDP 

 

 PF – 114 تطوير سوق الفسلوجس.
  11 1 1 411 411  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや– ゅيギلらلや ベヱギレص れ- 

UNDP 
 

 PF – 116 إ شسء نوقف سيسرام نقسبل نخبل أبو اسح در.
 

55 55 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや–  れゅيギلらلや ベヱギレص- 
UNDP 

 

نشروع تليين اسرةف  والجلر واللوائد الت ظيني  فف ن سطق 
 ال فوذ.

PF – 117 
 

6 1 1 1 411 2 1  れاヱゅمق れゅكゲا  شや كレらلや るيヨレわسامي لل–  れゅيギلらلや ベヱギレص- 
UNDP 

 

تدヱي جودة اﾝمياヮ وضعف 
ヱ ام اﾝسيطرة واﾝرقابة على 
 مصادر اﾝمياヮ وطرق اﾝتوزيع.

 

القر ييييي    إ شيييييسء برحييييي  تجنيييييي  وترشييييييح نييييييسه اسنطيييييسر فيييييف
 الخسنس 

SD - 111 
 

1 711 1 111 711 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيレلسطيヘلや ロゅيヨلや るسلط  

  تجنيييي  نييييسه اسنطيييسر فيييف ن طقييي  نقبيييرق جبسلييييس إ شيييسء برحييي
 البكد.

SD - 111 
 

1 111 1 1 1 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيレلسطيヘلや ロゅيヨلや るسلط  

  سلطや るلヨيや ロゅلヘلسطيレيる  شゲكれゅ مقヱゅاSD - 111  611 1 311 311 1  れ إ شسء ألواو تجني  وترشيح نلكي  لنيسه اسنطسر

ف نيييسه اسنطييسر فييف ن ييسطق  نييل نخطييط تفةيييكف لتةييري
 ال فوذ

SD - 111 
 

  صや ベヱギレلらلギيれゅ –سلطや るلヨيや ロゅلヘلسطيレيや   るسわشゅري  1 1 1 15 15

  صや ベヱギレلらلギيれゅ –سلطや るلヨيや ロゅلヘلسطيレيる   شゲكれゅ مقヱゅاSD - 111  1 411 1 711 711 1  れ إ شسء شبحسم لتةريف نيسه اسنطسر فف ن سطق ال فوذ

لكييييي  ونعسلجيييي  آبييييسر النيييييسه فييييف الن طقيييي  إ شييييسء نلطييييسم ت
 الغربي 

WS - 111 
 

351 121 121 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش   ゅムيゅج るمؤسس– ゅムتي るمؤسس  

  صや ベヱギレلらلギيれゅ –مصلحや るلヨيロゅ   شゲكれゅ مقヱゅاWS – 112  75 75 1 1 1  れ تأهيل الخلان الشرقف الخسص بن طق  نخيص جبسليس.

 طق  بئر ال عجي  ني  بئير نييسه خيسص إ شسء خلان نيسه فف ن
 به.

WS – 113 
 

1 951 1 1 1111 951  れاヱゅمق れゅكゲش   ロゅيヨلや るمصلح– ロゅيヨلや るسلط  

إ شسء خلان نيسه فف ن طقي  ال للي  والةيفطسوي ني  بئير نييسه 
 خسص به

WS – 114 
 

1 951 1111 951 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش   ロゅيヨلや るمصلح– ロゅيヨلや るسلط  

لان نيسه فف ن طق  تل الل تر والعكنف ن  بئير نييسه إ شسء خ
 خسص به.

WS – 115 
 

1 951 1 1 1 1 951  れاヱゅمق れゅكゲش   ロゅيヨلや るمصلح– ロゅيヨلや るسلط  

إ شييييسء خييييلان نيييييسه فييييف ن طقيييي  لييييف السيييي ص وج ييييوب ندي يييي  
 جبسليس ن  بئر نيسه خسص به.

WS – 116 
 

1 951 1 1 1 1 951  れاヱゅمق れゅكゲش  や るمصلح ロゅيヨل– ロゅيヨلや るسلط  

نشيييروع  نيييل بيييرانج تو يييي  بخةيييوص ألنييي  النييييسه وترشييييد 
 ااست  ك

WS – 117 
 

61 31 15 15 1 ロゅيヨلや قسم    ロゅيヨلや るمصلح–  ロゅيヨلや るسلط–  クゅنقや るمؤسس
  مわムب やلعヨل –بلギيる جゅらليや–  ゅلطヘل 

نشيييييروع ةييييييس   ح ربسئيييييي  ونيحس يحيييييي  لنضيييييخسم الةيييييرف 
 الةلف

S - 111 
 

52 52 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

نشروع ت فيذ شبحسم ةرف ةلف فف ن سطق نتفرق  فف 
 جبسليس

S – 112 
 

39 39 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 S - 113 غرب ندي   جبسليسنشروع ت فيذ شبحسم ةرف ةلف 
 511 311 211 1 1  れاヱゅمق れゅكゲل  شヘلや ロゅيヨلや るسلطるيレسطي  

           

            =  やلمجمや ネヲلجزئي
 

 
 



 

1  
 

 تابع خطة اﾝتヱفيذ:

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

و やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
    $ 

 るトخ     –      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 れماギガلや メمجا
るيわحわلや ヴنらلやヱ 

 

اヱﾝقص في عدد 
واﾝمعدات  اآﾝيات

واﾝتجهيزات 
واヱتهاء اﾝعمر 

اافتراضي 
ﾝلموجودة 

باإضافة إﾝى 
اヱﾝقص في عدد 
اﾝعمال في اأقسام 
اﾝخدماتية خاصة 
في دائرة اﾝصحة 

 اﾝعامة واﾝبيئة.
 

  صや ベヱギレلらلギيれゅ  مورキين معギヨわين  G - 111  31 31 1 1 1 توريد أج لق نسسل  لقسص النسسل 

  مؤسسる تيや– ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  G – 112   1 1  1 1 1 لي  استخدانسم قسص اا سرقتوريد رافع  ح ربسئي   س

  مؤسسる تيや– ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  G – 113  211 1 111 111 1 4توريد حبسش حستربيكر  دد 

  مؤسسる تيや– ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  G – 114  211 1 71 71 71 3توريد شسل سم لك ظسف   وع فولفو  دد 

  مؤسسる تيや– ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  G – 115  121 1 121 1 1 ن  تكسحوب طويل JCBتوريد لفسر 

 G – 116 توريد سيسرق شفط وحسح لكةرف الةلف
 –مؤسسる تيや–  ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  1 115 1 1 115 

るيレلسطيヘلや ロゅيヨلや るسلط  

  مؤسسる تيや– ゅムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  G – 117   1  1 1 1 1 توريد نح س   ظسف 

  G – 11 2توريد بوحبم  دد 
  ゅمؤسسる تيや– ムلレらك やاسامي للヨレわيる   مورキين معギヨわين  21 21 21 21 1  

 G – 119 توريد قط  غيسر للوص ةيس   آليسم البكدي 
  ヱكゅلや るلغوゐ  مورキين معギヨわين  1 1 1 221 221 

 G – 111 توريد نواد للوص دائرق الةل  والبيئ 
  صや ベヱギレلらلギيれゅ  مورキين معギヨわين  1 1 1 21 21 

 G – 111 توريد ليوم للوص آليسم البكدي  ونولدام اآبسر ونضخسم النيسه
  صや ベヱギレلらلギيれゅ  مورキين معギヨわين  1 1 1 41 41 

 G – 112 النت لهسمو توريد نواد للوص ةيس   اللدائق 
  صや ベヱギレلらلギيれゅ  مورキين معギヨわين  1 1 1 35 35 

 G – 113 توريد نواد للوص ةيس   الطرق
  مؤسسる تيゅム –صや ベヱギレلらلギيれゅ   مورキين معギヨわين  41 41 41 111 221 

 G – 114 توريد نعدام للوص أ نسل الةيس   والوقسي  والس ن 
  صや ベヱギレلらلギيれゅ  مورキين معギヨわين  1 1 15 1 15 

 G - 115 توريد نواد للوص إ سرق الشوارع
  مؤسسる تيゅム  مورキين معギヨわين  51 51 51 111 251 

تدヱي ヱسبة 
اﾝطرق اﾝمعبدة 
واﾝمヱارة في 
مヱاطق اヱﾝفوذ 

 اﾝمختلفة.

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE - 111  42 42 1 1 1  れ ع ت فيذ شبحسم إ سرق فف شوارع نتفرق نشرو 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 112  115 115 1 1 1  れ إ سرق شسرع الحران 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 113  135 1 135 1 1  れ إ سرق شسرع ال ةر

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 114  112 1 112 1 1  れ إ سرق شسرع ةسلح دردو  

  ي للヨレわيやるلレらك やاسام –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 115  51 1 1 51 1  れ إ سرق شسرع الفسلوجس

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 116  64 1 1 64 1  れ إ سرق شسرع الداخكي 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE – 117  135 1 1 1 135  れ إ سرق شسرع بئر ال عج 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる –صや ベヱギレلらلギيれゅ   شゲكれゅ مقヱゅاE - 11   221 111 41 41 41  れ حص نن الشوارع الداخكي . 41إ سرق 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる  شゲكれゅ مقヱゅاR - 111  251 1 151 111 1  れ تطوير ن طق  نسجد  سئش  
  ك やاسامي للヨレわيやるلレら  شゲكれゅ مقヱゅاR – 112  711 1 351 351 1  れ نرلك  نس ي  –تطوير شسرع بئر ال عج  

  やلレらك やاسامي للヨレわيる  شゲكれゅ مقヱゅاR – 113  351 1 211 151 1  れ تطوير شسرع ندرس   ننسن بن  فسن

 R – 114 تطوير ن طق  شرق شسرع السح 
 211 1 111 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 115 تطوير ن طق  أرو  جور
 311 1 211 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 116 تطوير شوارع نتفرق  فف تل الل تر
 1 1 1 1 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 117 تطوير شوارع نتفرق  فف ن طق  الفسخورق
 115 1 115 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

  R – 11 ن طق  خكف تطوير
 1 7.2 1 111  7.2 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 119 و شسرع اللاوي  تطوير ن طق  لف الس ص
 751 1 411 351 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R - 111 تطوير شسرع ةسلح دردو  
 711 1 411 311 1  れاヱゅمق れゅكゲك  شレらلや るيヨレわاسامي للや  

           

          =  やلمجمや ネヲلجزئي



 

19 
 

 تابع خطة اﾝتヱفيذ:

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

و やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
    $ 

 るトخ     –      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 れماギガلや メمجا
らلやヱるيわحわلや ヴن 

 

تدヱي ヱسبة 
اﾝطرق اﾝمعبدة 
واﾝمヱارة في 
مヱاطق اヱﾝفوذ 

 اﾝمختلفة.
 ) تابع ..... (

 R – 111 تطوير شسرع الند فحري 
 441.6 1 311 141.6 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 112 تطوير شوارع فر ي  فف ن طق  سردا  
 141 1 141 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  らلやるيヨレわاسامي للや كレ  

 تطوير ن طق  غرب  سدي جبسليس
R – 113 

 251 1 251 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 114 تطوير شسرع ليسلي س
 525 1 311 225 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 115 تطوير شسرع ندرس  ذام الةواري
 211 1 211 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 نرلك  نس ي  –تطوير ن طق  الةفطسوي 
R – 116 

 311 1 211 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 R – 117 تطوير ن طق  حكي   نسء
 311 1 211 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

  R – 11 .ر اسرقصتطوير شسرع ندرس  دا
 111 1 111 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

تبكيييييييط ن طقيييييي  إسييييييحسن أبييييييو لةيييييييرق والشييييييوارع النجدييييييي  إليييييي  النستشييييييف  
 R – 119 .اإ دو يسف

 
251 251 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R - 121 اسول (القر   الخسنس  فف جبسليس )النرلك   ن طق إ سدق تأهيل 
 251 251 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 121 لندارس الوحسل  الج وبفتطوير الشسرع 
 211 211 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 122 تبكيط ن طق  غرب ندرس   بسد الرلنن
 211 211 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 123 إل  ال لل  نن الج وب النجدي ر الشوارع تطوي
 251 251 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 124 فف ن طق  اللرقسء والغبسري نتفرق تطوير شوارع 
 311 211 111 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 125 تبكيط شوارع فف ن طق  بئر ال عج 
 111 111 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 R – 126 تطوير شسرع  سكي 
 311 1 1 211 111  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや–  رやギムب–  ベヱギレص

れゅيギلらلや  

 R - 127 تأهيل ن طق   نر بن الخطسب ) القةسةيب (
 311 1 1 211 111  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや– رやギムب –  ベヱギレص

れゅيギلらلや  

  بやギムر  شゲكれゅ مقヱゅاR - 12   2 111 1 511 511 1 1  れ تطوير شسرع الرشيد

  بやギムر  شゲكれゅ مقヱゅاR - 129  411 411 1 1 1  れ ةيس   شسرع ة   الدين

  بやギムر  شゲكれゅ مقヱゅاR - 131  511 1 511 1 1  れ ةيس   شسرع الحران 

           

          =  ئيやلمجمや ネヲلجز

 

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     –      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや  るゃيヰلやるيヤلمحや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 るゃيらلやるلصحやヱ 
 るゃيらلや るلعامや

 るلعامや るلصحやヱ 

 ヵギヤخ بヤمس ゲفيヲت
 H - 111 إ شسء نسكخ بكدي ةلف ونجهل صحي ヱمぽهل

 
1 151 611 551 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るتيやرゅامや るيゲيガلや メゅヨأعや るゃهي–  るمؤسس

るيゲيガلや ゲقط  

تヲفيゲ محるト تゲحيل 
 コゲف るトمحヱ れنفايا

れنفايا 
 H - 112 إ شسء نلط  ترليل وفرل لك فسيسم

 
451 111 251 111 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや–  ゅليゅらج るيギبل- 

UNDP 
 

キياコ لصحيや عيヲلや り
 ンギي لゃيらلやヱ

 やلمヅやヲنين
رشسد ةلف وبيئف  H - 113 نشروع تو ي  واا

 

61 31 31 1 1  るゃيらلやヱ るلصحや りゲئやキ
– るريやキاや ラوゃلشや  شغيلわلや تبやヱل  رヘلطや クゅنقや るل  –مؤسسヨلعや りرやコヱ–  るيギبل

ゅليゅらج  

           

          =  やلمجمや ネヲلجزئي
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 تابع خطة اﾝتヱفيذ:

ケمز やلゲらنامج  ケمز やلمشや ネヱゲسم やلمشや ネヱゲلقツيわ るنمやヵヲلمجاや メل
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     -      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 キصاわاقや るلجن
 やلمحヤي

عヱ ュギجキヲ مشاケيع 
 りケギمヱ るيケثماわسや
 るيギヤらبال るخل خاصギヤل
 メغاわسや ュギعヱ
شاヅئ やلらحゲ بالشムل 

، ヱعヱ ュギجや キヲأفツل
 اعيる.منトقる صن

 

 PF – 114 تطوير وتأهيل سوق الفسلوجس.
 

 11 1 1 411 411  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 -صや ベヱギレلらلギيや–  れゅلレらك やاسامي للヨレわيる   شゲكれゅ مقヱゅاPF – 115  6 1 1 1 411 2 1  れ إ شسء سوق تجسري فف الن طق  الغربي  نن ال فوذ.
  بやギムر

 EC – 111 ل ستغ ل اسننل لشسطل بلر جبسليسإ داد دراس  
 

15 15 1 1 1 
-やلギレヰسやヱ るلレわظيم
-やلガわطيط やلحضゲي

れやرゅايجや-فゲلحや 
   تطويゲيや るسわشゅري

إ داد دراس  ل ستننسر اسننل لشوارع الخدن  فف شسرع 
 البلر و الةفطسوي.

EC – 112 
 

5 5 1 1 1 
-やلギレヰسやヱ るلレわظيم
-やلガわطيط やلحضゲي

れやرゅايجや-فゲلحや 
 るيゲتطوي   

 EC – 113 تأهيل سوق جبسليس البكد وتلويكه إل  ن طق  تجسري .
 311 1 111 211 1  れاヱゅمق れゅكゲش   れゅيギلらلや ベヱギレص–  るيヨレわاسامي للや كレらلや- 

UNDP 
 

 EC – 114 نشروع تأهيل الب ي  التلتي  لكن طق  الة س ي .
 -やلレらك やاسامي للヨレわيる  –صや ベヱギレلらلギيヱゅ   れゅاれشゲكれゅ مق やلガわطيط やلحضゲي 1 51 151 11 211 

UNDP 
 

           

          =  やلمجمや ネヲلجزئي

 

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     -      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや れやゲيツتح  るمコا
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

مجاや メلトガわيط 
 やヱلわنヌيم

 

ヱ ュギجキヲ مゲكز ع
معヲヤماケヱ れفع 
 ゲيヲتص ヱمساحي أ
جヵヲ محヱ ゐギكامل 
لヤمギينる يヲضح 
 れياムヤلمやヱ ネケやヲلشや
 りギقاع キヲجヱ ュギعヱ
 るخاص れبيانا
بالمムヤياヱ れحヲسヰわらا 
 キヲجヱ ュギلك عグك
تゲقيم لヤمらاني 

ネケやヲلشや るتسميヱ 
 

 -やلギレヰسやヱ るلレわظيم P - 111  21 21 1 1 1  نل دراس  لتوسي  ال فوذ.
   やلヨوコやنや るلわطويゲيや  るلガわطيط やلحضゲي

استحنسل النخططسم التفةيكي  لن سطق ال فوذ ترا ف النرافق 
 العسن 

P - 112  11 5 5 1 1 ظيمレわلやヱ るسギレヰلや- 
   やلヨوコやنや るلわطويゲيや  るلガわطيط やلحضゲي

 -やلギレヰسやヱ るلレわظيم P - 113  11 5 5 1 1 نشروع تلديث النخطط ال يحكف اللسلف لك فوذ
   やلヨوコやنや るلわطويゲيる  ضゲيやلガわطيط やلح

 نل دراس  التيسجسم الندي   نن أراضف إ شسء نرافق 
  سن  ونقسر ت س بسلوض  القسئص

P - 114  5 5 1 1 1 ظيمレわلやヱ るسギレヰلや- 
   やلヨوコやنや るلわطويゲيや  るلガわطيط やلحضゲي

لن م تو ي  بأهني  التخطيط والت ظيص لأجيسل القسئن  ) 
 (.الت ني  النستدان  

P – 115  36 36 1 1 1 ظيمレわلやヱ るسギレヰلや- 
   やلヨوコやنや るلわطويゲيや  るلガわطيط やلحضゲي

إ داد نخططسم تةوير جوي لدين  لجني  ن سطق ال فوذ 
 بدق   سلي 

GIS - 111  35 35 1 1 1 
  –やلギレヰسやヱ るلレわظيم 

やلガわطيط やلحضゲي 
 GISقسم  -

   れゅيギلらلや ベヱギレص– ゅムتي るمؤسس  

 GIS – 112  194 72 122 1 1 تسني  النبس ف والشوارعنشروع ترقيص و 
  –やلギレヰسやヱ るلレわظيم 

やلガわطيط やلحضゲي 
 GISقسم  -

   れゅيギلらلや ベヱギレل  –صヨلعや りرやコヱ- UNDP  

 –) نبس ف  GISنشروع تلديث قس دق البيس سم الخسة  بي 
 طرق ( –ب ي  تلتي  

GIS - 113  72 36 36 1 1 
  –やلギレヰسやヱ るلレわظيم 

ط やلحضゲي やلガわطي
 GISقسم  -

   れゅيギلらلや ベヱギレل  –صヨلعや りرやコヱ- UNDP  

          

        =  やلمجمや ネヲلجزئي

 

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     -      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや やゲيツتح るمコا れ
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 りケやキまヱ أمنや るلجن
やヲムلやゐケ 

 るトخ キヲجヱ ュギع
 るصصガم れآلياヱ
 れماコأや عامل معわヤل
やヱلゐケやヲム بالわنسيق 
るصわガلمや れاヰلجや مع 

 EM – 111 إ داد خط  إدارق اسلنسم بسلتعسون ن  الج سم النختة 
 

4 1 1 1 1 ゅلعليや りرやキإや  るشغيليわلや るنコやوヨلや   

 نل لنك  تو ي  نجتنعي  بسللالل وأخطسرهس وطرق التعسنل 
 نع س

EM – 112 
 

31 31 1 1 1 ゅلعليや りرやキإや  るشغيليわلや るنコやوヨلや   

          
       =  やلمجمや ネヲلجزئي
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 تابع خطة اﾝتヱفيذ:

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     -      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや شحゲلمや るヰلجやيلヲمわヤل る  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

 / れجعياゲم / れحاゲわمق
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

らناء لجنや るل
 やلمぽسسي

 ヴنらم キヲجヱ ュギع
 るيギヤらلや ゲمناسب لمق
 ヵギヤらلや لعملや りケやキإ

 مぽثث ヱجاهز

 M – 115 إ شسء نب   جديد نجنث ون سسب لنقر البكدي 

 

311 311 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  るيヨレわاسامي للや كレらلや  

 るيヤムهي キヲجヱ ュギع
ヱ るيケやキま صفヱ

ヱضعف  ドヱيفي
るيギヤらلや اقمヅ れやケギق 
اれ بما يらヤي やحわياج

 ュギلك عグكヱ るيギヤらلや
 キヲجヱ عمل るلキأ
るعヲらトم. 

تلديث ا تنسد ال يحكي  ااداري  بسلنسنيسم الوظيفي  
 الن سسب .

M – 116 
 

     やلヨجلس やلらلギي 1 1 1 1 1

 M – 113 إ شسء دليل اجراءام نطبوع خسص بسلبكدي 
 

21 5 5 5 5  ゆسوゅلحや りゲئやキ– 
るمゅلعや れゅلعاقや るعらشغيلي مطわلや るنコやوヨلやる   

 M – 111 تفعيل دور قكص الجن ور
 

75 75 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  れゅيギلらلや ベヱギレص  

 ュاヌن キヲجヱ ュギع
لحヲسや るらلعمل 
ヱأケشفわه ヱتケギيب 

 やلمドヲفين عヤيه

 M – 114 إ شسء أرشيف الحترو ف لجني  أقسسص البكدي 

 

31 15 15 1 1 ゆسوゅلحや りゲئやキ ينギヨわين معキمور  れゅيギلらلや ベヱギレص  

ヱ ュギمج عやゲب キヲج
قれやケギ مムわامل 
 るيギヤらلや فيドヲلم
 ヱلムافる فゃاや れلمجわمع

 M – 112  نل بر سنج ب سء قدرام نتحسنل

 

61 15 15 15 15 るريやキاや ラوゃلشや ريبギكز تやゲم 
   تطويゲيや るسわشゅري

 れلعاقاや ضعف عمل
 ュギعヱ ュإعاやヱ
 るيトغわل るトخ キヲجヱ
 るヤشام るعاميま
 るيギヤらلや るトأنش
やلمヤわガفヱ るتسヲيق 

عヰا ケヱキヱها مشاケي
بالشムل やأمثل ヱكグلك 
ضعف やلわنسيق 
やヱلわشらيك مع 
.ンゲأخや れسساぽلمや 

 REL – 111 إ شسء نوق  الحترو ف لديث.
 2.1 1.6 1.5 1.5 1.5 るمゅلعや れゅلعاقや  ゅولوجيレムت るكゲش

れゅمعلوم るتشغيلي   

 REL – 112 إ سدق هيحك  قسص الع قسم العسن .
 

やإغゅثやコヱ-  るرや りلعヨل  –صや ベヱギレلらلギيれゅ  تشغيليや れゅ  るلعゅمやるلعاق 14.4 14.4 14.4 14.4 57.6
るإساميや 

 

 REL – 113 إةدار  شرام ونج م دوري   ن البكدي 
 21 5 5 5 5 るمゅلعや れゅلعاقや  るعらمط るتشغيلي   

 REL – 114 توريد أج لق ونعدام خسة  بسلعنل اا  نف

 

2.1 2.1 1 1 1 ゅيゲわشヨلやヱ ラコゅガヨلや  ينキينمورギヨわمع るتشغيلي   

           

        =  やلمجمや ネヲلجزئي

 

ヵヲنمわلや メلمجاや るيツلقや ネヱゲلمشや سمや ネヱゲلمشや مزケ  نامجゲらلや مزケ
 やلヅヲني

やلわقギيゲيやる  るلヤムわف
 $    و 

 るトخ     -      グنفيわヤل るشحゲلمや るヰلجや يلヲمわヤل るشحゲلمや るヰلجや  るمコا れやゲيツتح
 / れساやケキ( グنفيわヤل

ياれ / مقゲわحاれ / مゲجع
)れやاءトع 

ヵヲلسنや فゲلصや るيヤلمحや るゃيヰلや  るゃيヰلや ゲغي
るيヤلمحや るيヤلمحや るゃيヰلや るيヤلمحや るゃيヰلや ゲغي 

メヱأや لثانيや لثالثや بعやゲلや لمعنيや لقسمや キギح るヰلجや キギح るنコやヲلمや ギبن キギح るヰلجや キギح 

 るلثقافや るلجن
るياضゲلやヱ 

عヱ ュギجキヲ مやゲكز 
 るماعيわجやヱ るثقافي

れ كافる تらヤي حاجا
 るمع خاصわلمجや れاゃف
 れياجاわاحや ヵヱク
 ュギعヱ るاصガلや
やاسわفاりキ من 

.キヲجヲلمや 
 

 C – 111 إ شسء نرحل نقسفف فف شرق ندي   جبسليس
 

711 1 411 311 1  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや- UNDP  

 C – 112 إ شسء نرحل نقسفف فف غرب ندي   جبسليس
 

711 1 1 411 311   れゅكゲشれاヱゅمق   るيヨレわاسامي للや كレらلや- UNDP  

 C – 113 تفعيل نرحل نقسفف الش طف
 

111 1 1 51 61  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや– UNDP – 
 れゅيギلらلや ベヱギレص– ラヱゅعわلや るمؤسس 

 

 C – 114 تفعيل نرحل نقسفف خكيل سنسرق
 

51 51 1 1 1  れاヱゅمق れゅكゲش  わاسامي للや كレらلや るيヨレ– UNDP – 
 れゅيギلらلや ベヱギレص– ラヱゅعわلや るمؤسس 

 

  やلレらك やاسامي للヨレわيる  شゲكれゅ مقヱゅاC – 115  41 41 1 1 1  れ تطوير النواق  اسنري  وتعليل دور النرافق السيسلي 

 C - 116 إ شسء نكعب بكدي نجهل.
 

211 1 1 1 211  れاヱゅمق れゅكゲش   るيヨレわاسامي للや كレらلや– UNDP – 
 れゅيギلらلや ベヱギレص– ラヱゅعわلや るمؤسس 

 

           

          =  やلمجمや ネヲلجزئي

           やلمجمや ネヲلヤムي = 
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 م:3147-3141اﾝموازヱة اإヱمائية ﾝبلدية جباﾝيا اヱﾝزﾝة ﾝأعوام 
 م3141اﾝسヱة اأوﾝى 

 اﾝمبلغ اﾝمرصود رمز اﾝمشروخ اسم اﾝمشروخ
 PF - 111 211 111 الشرقي  فف شسرع السح .إ شسء الن تله اإقكينف فف الن طق  

 PF – 113  1 111 إ شسء لديق  الش طف غرب جبسليس

 PF – 116 55 111 إ شسء نوقف سيسرام نقسبل نخبل أبو اسح در.

 SD - 111 1 111 111 إ شسء برح  تجني  وترشيح نيسه اسنطسر فف  القر   الخسنس 

 SD - 111 15 111 ر فف ن سطق ال فوذ نل نخطط تفةيكف لتةريف نيسه اسنطس

 WS - 111 121 111 إ شسء نلطسم تلكي  ونعسلج  آبسر النيسه فف الن طق  الغربي 

 WS – 112 75 111 تأهيل الخلان الشرقف الخسص بن طق  نخيص جبسليس.

 WS – 114 1 111 111 إ شسء خلان نيسه فف ن طق  ال لل  والةفطسوي ن  بئر نيسه خسص به

 WS – 117 31 111 شروع  نل برانج تو ي  بخةوص ألن  النيسه وترشيد ااست  كن

 S - 111 52 111 نشروع ةيس   ح ربسئي  ونيحس يحي  لنضخسم الةرف الةلف

 S – 112 39 111 نشروع ت فيذ شبحسم ةرف ةلف فف ن سطق نتفرق  فف جبسليس

 S - 113 311 111 نشروع ت فيذ شبحسم ةرف ةلف غرب ندي   جبسليس

 G - 111 31 111 توريد أج لق نسسل  لقسص النسسل 

 G – 117  1 111 توريد نح س   ظسف 

 G – 11  21 111 2توريد بوحبم  دد 

 G – 119 221 111 توريد قط  غيسر للوص ةيس   آليسم البكدي 

 G – 111 21 111 توريد نواد للوص دائرق الةل  والبيئ 

 G – 111 41 111 م البكدي  ونولدام اآبسر ونضخسم النيسهتوريد ليوم للوص آليس

 G – 112 35 111 توريد نواد للوص ةيس   اللدائق والنت لهسم

 G – 113 111 111 توريد نواد للوص ةيس   الطرق

 G - 115 111 111 توريد نواد للوص إ سرق الشوارع

 E - 111 42 111 نشروع ت فيذ شبحسم إ سرق فف شوارع نتفرق 

 E – 112 115 111 إ سرق شسرع الحران 

 E - 11  111 111 حص نن الشوارع الداخكي . 41إ سرق 

 R – 119 251 111 .تبكيط ن طق  إسحسن أبو لةيرق والشوارع النجدي  إل  النستشف  اإ دو يسف

 R - 121 251 111 ن طق  القر   الخسنس  فف جبسليس )النرلك  اسول (إ سدق تأهيل 

 R – 121 211 111 الج وبف لندارس الوحسل وير الشسرع تط

 R – 122 211 111 تبكيط ن طق  غرب ندرس   بسد الرلنن

 R – 123 251 111 النجدي  إل  ال لل  نن الج وبتطوير الشوارع 

 R – 124 211 111 نتفرق  فف ن طق  اللرقسء والغبسريتطوير شوارع 

 R – 125 111 111 تبكيط شوارع فف ن طق  بئر ال عج 
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 اﾝمبلغ اﾝمرصود رمز اﾝمشروخ اسم اﾝمشروخ
 R - 12  1 511 111 تطوير شسرع الرشيد

 R - 129 411 111 ةيس   شسرع ة   الدين

 H - 111 611 111 إ شسء نسكخ بكدي ةلف ونجهل

 H - 112 111 111 إ شسء نلط  ترليل وفرل لك فسيسم

رشسد ةلف وبيئف  H - 113 31 111 نشروع تو ي  واا

 EC – 111 15 111 إ داد دراس  ل ستغ ل اسننل لشسطل بلر جبسليس

 EC – 112 5 111 إ داد دراس  ل ستننسر اسننل لشوارع الخدن  فف شسرع البلر و الةفطسوي.

 EC – 114 11 111 نشروع تأهيل الب ي  التلتي  لكن طق  الة س ي .

 P - 111 21 111  نل دراس  لتوسي  ال فوذ.

 P - 112 5 111 استحنسل النخططسم التفةيكي  لن سطق ال فوذ ترا ف النرافق العسن 

 P - 113 5 111 نشروع تلديث النخطط ال يحكف اللسلف لك فوذ

 P - 114 5 111  نل دراس  التيسجسم الندي   نن أراضف إ شسء نرافق  سن  ونقسر ت س بسلوض  القسئص

 P – 115 36 111 خطيط والت ظيص لأجيسل القسئن  ) الت ني  النستدان  (.لن م تو ي  بأهني  الت

 GIS - 111 35 111 إ داد نخططسم تةوير جوي لدين  لجني  ن سطق ال فوذ بدق   سلي 

 GIS – 112 72 111 نشروع ترقيص وتسني  النبس ف والشوارع

 GIS - 113 36 111 طرق ( –تلتي  ب ي   –) نبس ف  GISنشروع تلديث قس دق البيس سم الخسة  بي 

 EM – 111 1 111 إ داد خط  إدارق اسلنسم بسلتعسون ن  الج سم النختة 

 EM – 112 31 111  نل لنك  تو ي  نجتنعي  بسللالل وأخطسرهس وطرق التعسنل نع س

 M – 115 311 111 إ شسء نب   جديد نجنث ون سسب لنقر البكدي 

 M – 116 1 111 ااداري  بسلنسنيسم الوظيفي  الن سسب .تلديث ا تنسد ال يحكي  

 M – 113 5 111 إ شسء دليل اجراءام نطبوع خسص بسلبكدي 

 M – 111 75 111 تفعيل دور قكص الجن ور

 M – 114 15 111 إ شسء أرشيف الحترو ف لجني  أقسسص البكدي 

 M – 112 15 111  نل بر سنج ب سء قدرام نتحسنل

 REL – 111 611 الحترو ف لديث. إ شسء نوق 

 REL – 112 14 411 إ سدق هيحك  قسص الع قسم العسن .

 REL – 113 5 111 إةدار  شرام ونج م دوري   ن البكدي 

 REL – 114 2 111 توريد أج لق ونعدام خسة  بسلعنل اا  نف

 C – 114 51 111 تفعيل نرحل نقسفف خكيل سنسرق

 C – 115 41 111   وتعليل دور النرافق السيسلي تطوير النواق  اسنري

            3141اﾝموازヱة اﾝمخصصة ﾝعام 
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 م3143 اﾝثاヱيةاﾝسヱة 
 اﾝمبلغ اﾝمرصود رمز اﾝمشروخ اسم اﾝمشروخ

 PF - 111 191 111 إ شسء الن تله اإقكينف فف الن طق  الشرقي  فف شسرع السح .

 PF – 112 211 111 لبلر.إ شسء الن تله اإقكينف  ك  شسطل ا

 SD - 111 711 111 إ شسء برح  تجني  وترشيح نيسه اسنطسر فف  القر   الخسنس 

 SD - 111 311 111 إ شسء ألواو تجني  وترشيح نلكي  لنيسه اسنطسر

 SD - 111 711 111 إ شسء شبحسم لتةريف نيسه اسنطسر فف ن سطق ال فوذ

 WS - 111 121 111 سر النيسه فف الن طق  الغربي إ شسء نلطسم تلكي  ونعسلج  آب

 WS – 114 951 111 إ شسء خلان نيسه فف ن طق  ال لل  والةفطسوي ن  بئر نيسه خسص به

 WS – 117 15 111 نشروع  نل برانج تو ي  بخةوص ألن  النيسه وترشيد ااست  ك

 S - 113 211 111 نشروع ت فيذ شبحسم ةرف ةلف غرب ندي   جبسليس

 G – 112  1 111 توريد رافع  ح ربسئي   سلي  استخدانسم قسص اا سرق

 G – 113 111 111 4توريد حبسش حستربيكر  دد 

 G – 114 71 111 3توريد شسل سم لك ظسف   وع فولفو  دد 

 G – 115 121 111 ن  تكسحوب طويل JCBتوريد لفسر 

 G – 11  21 111 2توريد بوحبم  دد 

 G – 113 41 111 د للوص ةيس   الطرقتوريد نوا

 G – 114 15 111 توريد نعدام للوص أ نسل الةيس   والوقسي  والس ن 

 G - 115 51 111 توريد نواد للوص إ سرق الشوارع

 E – 113 135 111 إ سرق شسرع ال ةر

 E – 114 112 111 إ سرق شسرع ةسلح دردو  

 E - 11  41 111 حص نن الشوارع الداخكي . 41إ سرق 

 R - 111 151 111 تطوير ن طق  نسجد  سئش  

 R – 112 351 111 نرلك  نس ي  –تطوير شسرع بئر ال عج  

 R – 113 211 111 تطوير شسرع ندرس   ننسن بن  فسن

 R – 114 111 111 تطوير ن طق  شرق شسرع السح 

 R – 115 211 111 تطوير ن طق  أرو  جور

 R – 116 1 1 111 فف تل الل ترتطوير شوارع نتفرق  

 R – 117 115 111 تطوير شوارع نتفرق  فف ن طق  الفسخورق

 R – 11  111 111 تطوير ن طق  خكف

 R – 119 411 111 تطوير ن طق  لف الس ص و شسرع اللاوي 

 R - 111 411 111 تطوير شسرع ةسلح دردو  

 R – 111 311 111 تطوير شسرع الند فحري 

 R – 112 141 111 شوارع فر ي  فف ن طق  سردا  تطوير 

 R – 113 251 111 تطوير ن طق  غرب  سدي جبسليس
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 اﾝمبلغ اﾝمرصود رمز اﾝمشروخ اسم اﾝمشروخ
 R – 114 311 111 تطوير شسرع ليسلي س

 R – 115 211 111 تطوير شسرع ندرس  ذام الةواري

 R – 116 211 111 نرلك  نس ي  –تطوير ن طق  الةفطسوي 

 R – 117 211 111 تطوير ن طق  حكي   نسء

 R – 11  111 111 تطوير شسرع ندرس  دار اسرقص.

 R – 124 111 111 تطوير شوارع نتفرق  فف ن طق  اللرقسء والغبسري

 R - 12  511 111 تطوير شسرع الرشيد

 R - 131 511 111 ةيس   شسرع الحران 

 H - 111 551 111 إ شسء نسكخ بكدي ةلف ونجهل

 H - 112 251 111 إ شسء نلط  ترليل وفرل لك فسيسم

رشسد ةلف وبيئف  H - 113 31 111 نشروع تو ي  واا

 EC – 113 111 111 تأهيل سوق جبسليس البكد وتلويكه إل  ن طق  تجسري .

 EC – 114 151 111 نشروع تأهيل الب ي  التلتي  لكن طق  الة س ي .

 P - 112 5 111 فةيكي  لن سطق ال فوذ ترا ف النرافق العسن استحنسل النخططسم الت

 P - 113 5 111 نشروع تلديث النخطط ال يحكف اللسلف لك فوذ

 GIS – 112 122 111 نشروع ترقيص وتسني  النبس ف والشوارع

 GIS - 113 36 111 طرق ( –ب ي  تلتي   –) نبس ف  GISنشروع تلديث قس دق البيس سم الخسة  بي 

 EM – 111 1 111 إ داد خط  إدارق اسلنسم بسلتعسون ن  الج سم النختة 

 M – 113 5 111 إ شسء دليل اجراءام نطبوع خسص بسلبكدي 

 M – 114 15 111 إ شسء أرشيف الحترو ف لجني  أقسسص البكدي 

 M – 112 15 111  نل بر سنج ب سء قدرام نتحسنل

 REL – 111 511 إ شسء نوق  الحترو ف لديث.

 REL – 112 14 411 إ سدق هيحك  قسص الع قسم العسن .

 REL – 113 5 111 إةدار  شرام ونج م دوري   ن البكدي 

 C – 111 411 111 إ شسء نرحل نقسفف فف شرق ندي   جبسليس

             3143اﾝموازヱة اﾝمخصصة ﾝعام 
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 م3146 اﾝثاﾝثةاﾝسヱة 
خرمز اﾝمشرو  اسم اﾝمشروخ  اﾝمبلغ اﾝمرصود 

 PF – 112 211 111 إ شسء الن تله اإقكينف  ك  شسطل البلر.

 PF – 114 411 111 تطوير سوق الفسلوجس.

 PF – 117 411 111 نشروع تليين اسرةف  والجلر واللوائد الت ظيني  فف ن سطق ال فوذ.

 SD - 111 1 111 111 إ شسء برح  تجني  نيسه اسنطسر فف ن طق  نقبرق جبسليس البكد.

 SD - 111 311 111 إ شسء ألواو تجني  وترشيح نلكي  لنيسه اسنطسر

 SD - 111 711 111 إ شسء شبحسم لتةريف نيسه اسنطسر فف ن سطق ال فوذ

 WS - 111 111 111 إ شسء نلطسم تلكي  ونعسلج  آبسر النيسه فف الن طق  الغربي 

 WS – 113 1 111 111   ن  بئر نيسه خسص به.إ شسء خلان نيسه فف ن طق  بئر ال عج

 WS – 117 15 111 نشروع  نل برانج تو ي  بخةوص ألن  النيسه وترشيد ااست  ك

 G – 113 111 111 4توريد حبسش حستربيكر  دد 

 G – 114 71 111 3توريد شسل سم لك ظسف   وع فولفو  دد 

 G – 116 115 111 توريد سيسرق شفط وحسح لكةرف الةلف

 G – 11  21 111 2توريد بوحبم  دد 

 G – 113 41 111 توريد نواد للوص ةيس   الطرق

 G - 115 51 111 توريد نواد للوص إ سرق الشوارع

 E – 115 51 111 إ سرق شسرع الفسلوجس

 E – 116 64 111 إ سرق شسرع الداخكي 

 E - 11  41 111 حص نن الشوارع الداخكي . 41إ سرق 

 R - 111 111 111 ن طق  نسجد  سئش   تطوير

 R – 112 351 111 نرلك  نس ي  –تطوير شسرع بئر ال عج  

 R – 113 151 111 تطوير شسرع ندرس   ننسن بن  فسن

 R – 114 111 111 تطوير ن طق  شرق شسرع السح 

 R – 115 111 111 تطوير ن طق  أرو  جور

 R – 11   7 211 تطوير ن طق  خكف

 R – 119 351 111 ن طق  لف الس ص و شسرع اللاوي  تطوير

 R - 111 311 111 تطوير شسرع ةسلح دردو  

 R – 111 141 611 تطوير شسرع الند فحري 

 R – 114 225 111 تطوير شسرع ليسلي س

 R – 116 111 111 نرلك  نس ي  –تطوير ن طق  الةفطسوي 

 R – 117 111 111 تطوير ن طق  حكي   نسء

 R – 126 211 111 طوير شسرع  سكي ت

 R - 127 211 111 تأهيل ن طق   نر بن الخطسب ) القةسةيب (

 H - 112 111 111 إ شسء نلط  ترليل وفرل لك فسيسم



 

27 
 

خرمز اﾝمشرو  اسم اﾝمشروخ  اﾝمبلغ اﾝمرصود 
 PF – 114 411 111 تطوير وتأهيل سوق الفسلوجس.

 PF – 115 411 111 إ شسء سوق تجسري فف الن طق  الغربي  نن ال فوذ.

 EC – 113 211 111 جبسليس البكد وتلويكه إل  ن طق  تجسري .تأهيل سوق 

 EC – 114 51 111 نشروع تأهيل الب ي  التلتي  لكن طق  الة س ي .

 EM – 111 1 111 إ داد خط  إدارق اسلنسم بسلتعسون ن  الج سم النختة 

 M – 113 5 111 إ شسء دليل اجراءام نطبوع خسص بسلبكدي 

 M – 112 15 111 قدرام نتحسنل نل بر سنج ب سء 

 REL – 111 511 إ شسء نوق  الحترو ف لديث.

 REL – 112 14 411 إ سدق هيحك  قسص الع قسم العسن .

 REL – 113 5 111 إةدار  شرام ونج م دوري   ن البكدي 

 C – 111 311 111 إ شسء نرحل نقسفف فف شرق ندي   جبسليس

 C – 112 411 111   جبسليسإ شسء نرحل نقسفف فف غرب ندي 

 C – 113 51 111 تفعيل نرحل نقسفف الش طف

            3146اﾝموازヱة اﾝمخصصة ﾝعام 
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 م3147 اﾝرابعةاﾝسヱة 
 اﾝمبلغ اﾝمرصود رمز اﾝمشروخ اسم اﾝمشروخ

 PF – 114 411 111 تطوير سوق الفسلوجس.

 PF – 117 2 1 111 د الت ظيني  فف ن سطق ال فوذ.نشروع تليين اسرةف  والجلر واللوائ

 WS – 113 951 111 إ شسء خلان نيسه فف ن طق  بئر ال عج  ن  بئر نيسه خسص به.

 WS – 115 1 951 111 إ شسء خلان نيسه فف ن طق  تل الل تر والعكنف ن  بئر نيسه خسص به.

 WS – 116 1 951 111 س ن  بئر نيسه خسص به.إ شسء خلان نيسه فف ن طق  لف الس ص وج وب ندي   جبسلي

 G – 114 71 111 3توريد شسل سم لك ظسف   وع فولفو  دد 

 G – 11  21 111 2توريد بوحبم  دد 

 G – 113 41 111 توريد نواد للوص ةيس   الطرق

 G - 115 51 111 توريد نواد للوص إ سرق الشوارع

 E – 117 135 111 إ سرق شسرع بئر ال عج 

 E - 11  41 111 حص نن الشوارع الداخكي . 41إ سرق 

 R – 126 111 111 تطوير شسرع  سكي 

 R - 127 111 111 تأهيل ن طق   نر بن الخطسب ) القةسةيب (

 PF – 114 411 111 تطوير وتأهيل سوق الفسلوجس.

 PF – 115 2 1 111 إ شسء سوق تجسري فف الن طق  الغربي  نن ال فوذ.

 EM – 111 1 111 خط  إدارق اسلنسم بسلتعسون ن  الج سم النختة إ داد 

 M – 113 5 111 إ شسء دليل اجراءام نطبوع خسص بسلبكدي 

 M – 112 15 111  نل بر سنج ب سء قدرام نتحسنل

 REL – 111 511 إ شسء نوق  الحترو ف لديث.

 REL – 112 14 411 إ سدق هيحك  قسص الع قسم العسن .

 REL – 113 5 111 ر  شرام ونج م دوري   ن البكدي إةدا

 C – 112 311 111 إ شسء نرحل نقسفف فف غرب ندي   جبسليس

 C – 113 61 111 تفعيل نرحل نقسفف الش طف

 C - 116 211 111 إ شسء نكعب بكدي نجهل.

            3147اﾝموازヱة اﾝمخصصة ﾝعام 

 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

 خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم:
اﾝقيمة اﾝحاﾝية  مؤشرات اﾝقياس اﾝهدف اﾝتヱموي ايااﾝقض

 ﾝلمؤشر
مصدر  اﾝقيمة اﾝمヱشودة ﾝلمؤشر على امتداد سヱوات اﾝخطة

 اﾝجهة اﾝمسئوﾝة  أداة اﾝقياس اﾝمعلومات
 اﾝرابعة اﾝثاﾝثة اﾝثاヱية اأوﾝى عن اﾝمتابعة

 اﾝخدمات واﾝبヱى اﾝتحتيةمجال 

يع اﾝبヱية عدم وجود أراضي ﾜافية إヱشاء مشار 
اﾝتحتية ، وﾜذﾝك إヱشاء اﾝمرافق اﾝعامة اﾝتعليمية ) 
مدارس ( واﾝصحية واﾝترفيهية وﾜذﾝك تدヱي ヱسبة 

 اﾝمساحات اﾝخضراء مقارヱة باﾝمساحات اﾝمبヱية.

توفير أراضف إ شسء نشسري  الب ي  التلتي  وااجتنس ي  
 نن ندارس و يسدام .... الخ

ولارق التربي   38 20 24 23 25  دد الط ب فف الفةل
 –التخطيط اللضري  التقسرير والتعكيص

 الع قسم العسن 

ولارق التربي   %51 %65 $25 %81 %011  سب  الندارس فف الفترق النسسئي 
 –التخطيط اللضري  التقسرير والتعكيص

 الع قسم العسن 

 ليسدق  سب  النسسلسم الخضراء والنرافق العسن .

 التخطيط اللضري التقسرير البكدي  /فرد4سص21 /فرد4سص51 /فرد4سص25 /فرد4سص21 /فرد4سص31 لسم الخضراء ةيب الفرد نن النسس
ولارق الشبسب  00 01 9 8 2  دد النراحل الجنسهيري  والشبسبي  واس دي 

 التخطيط اللضري التقسرير والريسض 

 اللضري التخطيط التقسرير البكدي  5 5 2 2 3  دد اسسواق فف ال فوذ
 التخطيط اللضري التقسرير البكدي  2 3 4 0 1  دد النديريسم والدوائر اللحوني 

 الةرف الةلف التقسرير البكدي  4 3 2 5 5  دد أنسحن تجن  نيسه اسنطسر فف فةل الشتسء إيجسد لكول إبدا ي  لنشسحل نيسه اسنطسر

تدヱي جودة اﾝمياヮ وضعف ヱ ام اﾝسيطرة واﾝرقابة علاى 
 مصادر اﾝمياヮ وطرق اﾝتوزيع.

 تلسين جودق النيسه
 الةل  والبيئ  التقسرير البكدي  0111 4011 4411 4511 3111 نعدل اسن   فف النيسه

 الةل  والبيئ  التقسرير البكدي  %21 %51 $61 %65 %21  سب  نستخدنف ف تر النيسه لغرو الشرب

 تلسين  ظسص التولي  والرقسب  والسيطرق
 قسص النيسه –الجبسي   التقسرير البكدي  لتر 011 لتر 95 لتر 91 لتر 81 لتر 81   الفرد نن النيسه فف اليوصلة

 قسص النيسه التقسرير البكدي  سس   01 سس   02 سس   05 سس   06 سس   08  دد سس سم تشغيل اآبسر
 قسص النيسه التقسرير البكدي  5 2 3 4 0  دد الخلا سم النوجودق فف ال فوذ

 تقكيل  سب  الفسقد
 قسص النيسه -الجبسي   التقسرير البكدي  %45 %31 %35 %21 %25  سب  الفسقد فف الشبح 

 قسص النيسه -الجبسي   التقسرير البكدي  414111 094511 094111 084511 084111  سب   دد ااشتراحسم لعدد الن سلل

ي مヱااطق اヱﾝفاوذ تدヱي ヱسبة اﾝطرق اﾝمعبدة واﾝمヱارة فا
 اﾝمختلفة.

قسص  -دائرق النشسري   التقسرير البكدي  %61 %55 %51 %22 %25  سب  الطرق النعبدق فف ن سطق ال فوذ ليسدق  سب  الطرق النعبدق
GIS 

قسص  –دائرق النشسري   التقسرير البكدي  %61 %51 %21 %31 %41  سب  الطرق الن سرق ليسدق  سب  الطرق الن سرق
 رقاا س

اヱﾝقص في عدد اآﾝيات واﾝمعدات واﾝتجهيزات واヱتهااء 
اﾝعمر اافتراضي ﾝلموجاودة باإضاافة إﾝاى اﾝاヱقص فاي 
عاادد اﾝعمااال فااي اأقسااام اﾝخدماتيااة خاصااة فااي دائاارة 

 اﾝصحة اﾝعامة واﾝبيئة.

 توفير نعدام وتج يلام سقسسص البكدي  النختكف 

 دائرق النسسل  رالتقسري البكدي  9 8 2 5 4  دد أج لق النسسل 
 قسص اإ سرق التقسرير البكدي  3 3 3 4 0  دد الرافعسم فف قسص النسسل 
 شجون النوظفين التقسرير البكدي  41 41 05 05 01  دد العنسل فف أقسسص الةيس  
 ال قل واإنداد التقسرير البكدي  01 9 8 5 2  دد سيسرام  قل النوظفين
النخسلن  –الحراج  التقسرير البكدي  3114111 2514111 5114111 6114111 2114111 ) شيحل (   لكنعدام واآليسمتحكف  الةيس   واإة 

 والنشتريسم
النخسلن  –الحراج  التقسرير البكدي  1 044111 054111 054111 414111 ) شيحل ( تحكف  استئجسر نعدام الةيس  

 والنشتريسم
النخسلن  –الحراج  التقسرير البكدي  5 2 2 3 3  دد النعدام النقيك 

 والنشتريسم
النخسلن  –الحراج  التقسرير البكدي  01 04 05 05 41 نعدل العنر اللن ف لآليسم

 والنشتريسم
دارة اﾜﾝوارث  ﾝجヱة اأمن وا 

عدم وجود خطة وآﾝيات مخصصة ﾝلتعامل مع اأزمات 
 واﾜﾝوارث باﾝتヱسيق مع اﾝجهات اﾝمختصة

طي  إدارق اسلنيسم بسلت سييق ني  النجسسيسم ذام توفير خ
 0 0 0 0 1 وجود خط  إدارق اسلنسم الع ق 

 –البكدي  
الدفسع 
 الند ف

 الع قسم العسن  التقسرير



 

31 
 

 
 تابع خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم:

اﾝقيمة اﾝحاﾝية  مؤشرات اﾝقياس اﾝهدف اﾝتヱموي اﾝقضايا
 ﾝلمؤشر

مصدر  سヱوات اﾝخطةاﾝقيمة اﾝمヱشودة ﾝلمؤشر على امتداد 
 اﾝجهة اﾝمسئوﾝة  أداة اﾝقياس اﾝمعلومات

 اﾝرابعة اﾝثاﾝثة اﾝثاヱية اأوﾝى عن اﾝمتابعة
 اﾝبيئة واﾝصحة اﾝعامةمجال 

عدم وجود مﾜب ヱفايات صحي ومؤهل مع عدم 
وجود آﾝية ﾝتدوير اヱﾝفايات وااستفادة من 

بعض اﾝمخلفات وﾜذﾝك عدم وجود مسلخ بلدي 
 هل.صحي ومؤ 

 توفير نسكخ بكدي ةلف ونجهل

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  1 3 2 01 03  دد النخسلفسم الخسة  بسلذبح الغير ةلف
 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  00 01.5 01 9.5 9 )طن( حنيسم الكلوص النتكف 

 الةل  والبيئ  تقسرير لبيئ الةل  وا 4211 4611 4551 4511 4325  دد الذبسئح داخل النسكخ
 البكدي  تقسرير + نلايدام النسلي  551 511 251 211 211 شيحل ( 0111) × ليسدق قين  سوق الكلسص

 ييدد النخسلفييسم الخسةيي  بسلنحييسره النتعكقيي  بسلييذبح خييسرج 
 النسكخ

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  1 41 31 51 23

ونلطييي  فييييرل تيييوفير نلطييي  ترلييييل  فسييييسم 
  فسيسم.

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  021 031 031 041 001 )طن( حني  ال فسيسم النرلك  إل  النحب الرئيسف
 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  %21 %31 %41 %01 1 النواد النفرلق بسلتدوير  سب 

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  1 4 2 6 9  دد النحبسم العشوائي  داخل التجنعسم السحس ي 

اヱﾝقص في عدد اآﾝيات واﾝمعدات واﾝتجهيزات 
واヱتهاء اﾝعمر اافتراضي ﾝلموجودة باإضافة 

إﾝى اヱﾝقص في عدد اﾝعمال في اأقسام 
اﾝخدماتية خاصة في دائرة اﾝصحة اﾝعامة 

 واﾝبيئة.

 ليسدق  دد  نسل ال ظسف 
 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  441 091 021 051 051  دد السحسن لحل  سنل  ظسف 
 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  021 061 051 021 031 )طن( حني  ال فسيسم النرلك  يونيسً 

 ليسدق  دد اآليسم

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  06 02 04 01 8  دد اآليسم النجهك  لكعنل

النخسلن  –الحراج  التقسرير البكدي  311 251 511 611 211 )الف شيحل (.  واإة  نةسريف الةيس 
 والنشتريسم

 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  6 6 2 2 8  دد سس سم  نل حل آلي 
 الةل  والبيئ  تقسرير الةل  والبيئ  1 1 0 0 4  دد اآليسم النستأجرق

 اﾝتخطيط واﾝتヱ يممجال 

وجود مرﾜز معلومات ورفع مساحي أو عدم 
تصوير جوي محدث وﾜامل ﾝلمديヱة يوضح 
اﾝشوارخ واﾝملﾜيات وعدم وجود قاعدة بياヱات 
خاصة باﾝملﾜيات وحوسبتها ﾜذﾝك عدم وجود 

 ترقيم ﾝلمباヱي وتسمية اﾝشوارخ

توفير تةوير جوي ليديث ونلوسيب لحسنيل 
 ال فوذ.

التخطيط  %41 %45 %31 %35 %21 النبس ف الغير نرخة  سب  
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  0111 0311 0511 0211 4111  دد الطوابق الغير نرخة 
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  %011 %81 %61 %25 %35 ودقت سالن جلق  دد النخططسم التفةيكي    سب 
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  %011 %91 %21 %61 %51 لبيس سم النلةك   ن الب ي  التلتي ا  سب 
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  %011 %011 %91 %81 %21 وتلسين أداجه GISتفعيل  ظسص  سب  
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص
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 تابع خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم:
اﾝقيمة اﾝحاﾝية  قياسمؤشرات اﾝ اﾝهدف اﾝتヱموي اﾝقضايا

 ﾝلمؤشر
مصدر  اﾝقيمة اﾝمヱشودة ﾝلمؤشر على امتداد سヱوات اﾝخطة

 اﾝجهة اﾝمسئوﾝة  أداة اﾝقياس اﾝمعلومات
 اﾝرابعة اﾝثاﾝثة اﾝثاヱية اأوﾝى عن اﾝمتابعة

 اﾝتخطيط واﾝتヱ يممجال تابع 

عدم وجود مرﾜز معلومات ورفع مساحي أو 
ديヱة يوضح تصوير جوي محدث وﾜامل ﾝلم

اﾝشوارخ واﾝملﾜيات وعدم وجود قاعدة بياヱات 
خاصة باﾝملﾜيات وحوسبتها ﾜذﾝك عدم وجود 

 ترقيم ﾝلمباヱي وتسمية اﾝشوارخ
 ) تابع... (

 إ شسء قس دق بيس سم نلوسب  لكننتكحسم
التخطيط  %011 %81 %61 %25 %35 البيس سم النتوفرق  ن النكحيسم سب  

 لت ظيصالتخطيط وا تقسرير والت ظيص

التخطيط  %41 %31 %21 %51 %65 النشسحل وال لا سم الخسة  بسلنكحيسم ن  البكدي   سب 
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

 ترقيص وتسني  النبس ف والشوارع
 GIS تقسرير GIS %011 %011 %81 %61 %21 الشوارع النسنسق  سب 
 GIS تقسرير GIS %011 %011 %011 %91 %81 النبس ف النرقن   سب 

لييييييسدق و يييييف النيييييواط ين بنواضيييييي  التخطييييييط 
 اللضري والنسسلف

التخطيط  %41 %31 %21 %51 %65 ال لا سم ن  النواط ين بخةوص النكحيسم  سب 
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  %011 %91 %81 %21 %61 طكبسم الترخيص لسب ال ظسص  سب 
 خطيط والت ظيصالت تقسرير والت ظيص

التخطيط  45 45 51 25 011 فف الس ه   دد النخسلفسم الخسة  بسلتخطيط اللضري
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

التخطيط  5 01 05 05 41  دد اا تراضسم بعد ا ت سء فترق اا تراونتوسط  
 التخطيط والت ظيص تقسرير والت ظيص

ﾝاسااتفادة عاادم وجااود مヱطقااة صااヱاعية مؤهلااة و 
 مヱها.

 تأهيل وتفعيل الن طق  الة س ي 

اللرف  411 311 211 611 611  دد الورش فف الن سطق السحس ي 
 اللرف والة س سم تقسرير والة س سم

  يييدد شيييحسوى النيييواط ين بخةيييوص اليييورش والةييي س سم
 س ويسً 

اللرف  21 61 81 011 011
 اللرف والة س سم تقسرير والة س سم

اللرف  411 051 011 1 1 النرخة  فف الن طق  الة س ي  دد الورش 
 اللرف والة س سم تقسرير والة س سم

 ﾝجヱة اﾝبヱاء اﾝمؤسسي

عاادم وجااود مبヱاااى مヱاسااب ﾝمقاار اﾝبلدياااة إدارة 
 اﾝعمل اﾝبلدي مؤثث وجاهز

 توفير نب   نجنث ون سسب لنقر البكدي 
الشئون  4 4 4 4 0 4ص النسسل  النخةة  لكنوظف اإداري

 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

دائرق  0/081 0/081 0/411 0/441 0/421  دد أج لق اللسسوب والنحستب بسل سب  لعدد النواط ين
 دائرق اللسسوب تقسرير اللسسوب

عدم وجود هيﾜلية إدارية وو يفية بما يلبي 
احتياجات اﾝبلدية وﾜذﾝك عدم وجود دﾝيل 

 إجراءات مطبوخ.

 إداري  ووظيفي إيجسد هيحكي  

الشئون  0 0 0 0 1 هيحكي  إداري  نعتندق
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

الشئون  0 0 0 0 1 نحسن وظيفف ووةف وظيفف لحل نوظف
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

الشئون  1 1 1 41 35  دد النوظفين الذين ا يعنكون لسب نسنسهص الوظيفف
 شئون ااداري ال تقسرير ااداري 

 إيجسد دليل إجراءام نطبوع.

قكص  55 51 25 21 31 يونيسً   دد النعسن م الن جلق
 قكص الجن ور تقسرير الجن ور

قكص  41 45 31 35 21 يونيسً   دد النراجعين
 قكص الجن ور تقسرير الجن ور

قكص  %01 %05 %41 %45 %31 الضغط  ك  النواط ين
 ن ورقكص الج تقسرير الجن ور
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 تابع خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم:
اﾝقيمة اﾝحاﾝية  مؤشرات اﾝقياس اﾝهدف اﾝتヱموي اﾝقضايا

 ﾝلمؤشر
مصدر  اﾝقيمة اﾝمヱشودة ﾝلمؤشر على امتداد سヱوات اﾝخطة

 اﾝجهة اﾝمسئوﾝة  أداة اﾝقياس اﾝمعلومات
 اﾝرابعة اﾝثاﾝثة اﾝثاヱية اأوﾝى عن اﾝمتابعة

 يﾝجヱة اﾝبヱاء اﾝمؤسستابع 

عدم وجود هيﾜلية إدارية وو يفية بما يلبي 
احتياجات اﾝبلدية وﾜذﾝك عدم وجود دﾝيل 

 إجراءات مطبوخ.

 إيجسد هيحكي  إداري  ووظيفي 

الشئون  0 0 0 0 1 هيحكي  إداري  نعتندق
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

الشئون  0 0 0 0 1 نحسن وظيفف ووةف وظيفف لحل نوظف
 الشئون ااداري  ريرتقس ااداري 

الشئون  1 1 1 41 35  دد النوظفين الذين ا يعنكون لسب نسنسهص الوظيفف
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

 إيجسد دليل إجراءام نطبوع.

قكص  55 51 25 21 31 يونيسً   دد النعسن م الن جلق
 قكص الجن ور تقسرير الجن ور

قكص  41 45 31 35 21 يونيسً   دد النراجعين
 قكص الجن ور تقسرير الجن ور

قكص  %01 %05 %41 %45 %31 الضغط  ك  النواط ين
 قكص الجن ور تقسرير الجن ور

ضاااااااعف ヱ اااااااام اﾝرقاباااااااة واﾝتااااااادقيق اﾝداخلياااااااة 
 واﾝخارجية.

تلسيييييييييين  ظيييييييييسص الرقسبييييييييي  والتيييييييييدقيق اليييييييييداخكف 
 والخسرجف.

 الرقسب  قسريرت الرقسب  5 5 5 5 01 ش ريسً   دد التجسولام اإداري 

عاااادم وجااااود ヱ ااااام ﾝحوساااابة اﾝعماااال وأرشاااافته 
 وتدريب اﾝمو فين عليه

 لوسب  أ ظن  العنل واسرشف  فف البكدي 
 اللسسوب تقسرير اللسسوب %81 %21 %61 %51 %21 س ول  وةول اسقسسص لكنعكونسم

 اللسسوب تقسرير اللسسوب %011 %011 %51 %41 %41 وجود أرشيف لحل الدوائر
 اللسسوب تقسرير اللسسوب %011 %011 %81 %61 %61 جود  ظسص لسسوب فعسلو 

عدم وجود برامج قدرات متﾜامل ﾝمو في اﾝبلدياة 
 وﾜﾝافة فئات اﾝمجتمع

 تلسين قدرام وأداء النوظفين

الشئون  05 01 2 5 3 س ويسً   دد الدورام التدريبي 
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

الشئون  1 1 011 51 1 النوظفين فعسلي  تقييص أداء
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

الشئون  011 81 61 51 51  دد الترقيسم الس وي  لكنوظفين
 الشئون ااداري  تقسرير ااداري 

ضعف عمل اﾝعاقات واإعام وعدم وجود خطاة 
ﾝتغطيااااااة إعاميااااااة شاااااااملة أヱشااااااطة اﾝبلديااااااة 

هاااا باﾝشاااﾜل اﾝمختلفاااة وتساااويق مشااااريعها ودور 
اأمثااال وﾜاااذﾝك ضاااعف اﾝتヱسااايق واﾝتشااابيك ماااع 

 اﾝمؤسسات اأخرى.
 تلسين وتعليل دور الع قسم العسن  واإ  ص.

الع قسم  04 01 8 6 2 س ويسً   دد الكقسءام بين البكدي  والنجتن 
 الع قسم العسن  تقسرير العسن 

الع قسم  21 35 31 45 41 (0111)×ش ريًس   دد لوار نوق  البكدي  االحترو ف
 الع قسم العسن  تقسرير العسن 

الع قسم  5 2 3 4 4  دد ال شرام والنج م الةسدرق  ن البكدي 
 الع قسم العسن  تقسرير العسن 

الع قسم  2 2 2 3 4  دد العسنكين فف قسص الع قسم العسن 
 الع قسم العسن  تقسرير العسن 

 ااقتصاد اﾝمحليﾝجヱة 
جود موازヱة تطويرية ﾜافياة ﾝعمال مشااريع عدم و 

تطويريااة ﾝمعاﾝجااة اﾝضااعف فااي اﾝباارامج اإداريااة 
 واﾝماﾝية واﾝفヱية.

 تعليل النوال   التطويري 
 الدائرق النسلي  التقسرير البكدي   %31 %31 %45 %41 %41  سب  النوال   التطويري  فف النوال   العسن 

 البكدي  التقسرير البكدي   0 0 0 0 1 ي إ شسء ولدق لكتعسون الدولف فف البكد
 الدائرق النسلي  التقسرير البكدي  %31 %33 %35 %38 %21 تخفيو ال فقسم التشغيكي 
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 تابع خطة اﾝمتابعة واﾝتقييم:
اﾝقيمة اﾝحاﾝية  مؤشرات اﾝقياس اﾝهدف اﾝتヱموي اﾝقضايا

 ﾝلمؤشر
ر مصد اﾝقيمة اﾝمヱشودة ﾝلمؤشر على امتداد سヱوات اﾝخطة

 اﾝجهة اﾝمسئوﾝة  أداة اﾝقياس اﾝمعلومات
 اﾝرابعة اﾝثاﾝثة اﾝثاヱية اأوﾝى عن اﾝمتابعة

 ااقتصاد اﾝمحليﾝجヱة تابع 

عااادم وجاااود مشااااريع اساااتثمارية ومااادرة ﾝلااادخل 
خاصاااة باﾝبلدياااة وعااادم اساااتغال شااااط  اﾝبحااار 

 باﾝشﾜل اأفضل

 إيجسد نشسري  استننسري 
 دائرق الةل  والبيئ  تقسرير +  طسء البكدي  0 0 0 0 1 سدق تدوير ال فسيسمالليسدق فف  دد نشسري  إ 

 البكدي  تقسرير +  طسء البكدي  0 0 0 0 1 الليسدق فف  دد النبس ف ااستننسري 

 البكدي  تقسرير +  طسء البكدي  0 0 0 0 1  دد نلطسم تلكي  النيسه التسبع  لكبكدي 

 البكدي  تقسرير +  طسء البكدي  0 0 0 0 1 نشسري  استننسري  تسبع  لكبكدي   ك  شسطل البلر البلرااستغ ل اسننل لشسطل 
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 اﾝبعد اﾝمﾜاヱي ﾝلخطة:

 
 اﾝبعد اﾝمﾜاヱي ﾝمشاريع اﾝطرق(:  6صورة ) 
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 واﾝثقافة واﾝرياضة اﾝمرافق اﾝعامةاﾝبعد اﾝمﾜاヱي ﾝمشاريع (:  7صورة ) 



 

36 
 

 
 اﾝبعد اﾝمﾜاヱي ﾝمشاريع اﾝمياヮ(:  8)  صورة
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 اﾝماحق:
 تقرير اﾝلقاء اﾝمجتمعي اأول :  4ملحق 

 ﾝلمجاات اﾝتヱموية اﾝتقرير اﾝتشخيصي : 3ملحق 

 اﾝبヱاء اﾝمؤسسياﾝتشخيصي ﾝلجヱة تقرير اﾝ : 4ملحق 

 تقرير ورشة اﾝعمل اأوﾝى : 1ملحق 

 ة اﾝعمل اﾝثاヱيةتقرير ورش : 3ملحق 

 اﾝثاヱيتقرير اﾝلقاء اﾝمجتمعي   : 6ملحق 

  
 
 


