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من صندوق تطوير وإقراض البلديات  بدعم الوثيقة هذه وطباعة إعداد تم

MDLF والشمال دعم إعداد الخطط االستراتيجية لبلديات غزة مشروع ضمن. 



 

 

  جباليا النزلة مدينة رؤية

"مدينة حضارية جاذبة لالستثمار وصديقة للبيئة ذات تنمية 
 مستدامة"

 

Vision of Jabalia Al-Nazla City 

Civilized city attractive for investment, 

environmentally friendly, and of sustainable 

development features. 
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 ملخص تنفيذي

نظرًا لما تواجهه المدن والبلدات الفلسطينية من تحديات تؤثر سلبًا على مختلف نواحي الحياة، ولكون البلديات والهيئات 
ات الصلة المباشرة مع المواطنين والتي يقع على عاتقها العبء األكبر في مواجهة هذه المحلية هي المؤسسات ذ

التحديات من خالل توفير حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات المتميزة، 
ط التنموي االستراتيجي على المستوى التحديات واالحتياجات، فإن عملية التخطيوفي ظل محدودية الموارد وكبر حجم 

 المحلي تصبح احتياجًا ملحًا على المستوى العالمي بشكل عام وعلى المستوى الفلسطيني بشكل خاص.
ويعتبر التخطيط التنموي المحلي من أنجع األدوات التي تساعد في تحديد األولويات واألهداف التنموية لألهداف التنموية 

دركت الهيئات المحلية هذه الحقيقة لذلك صارت تحرص على إعداد خططها التنموية وفق دليل للهيئات المحلية، وقد أ
 التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته وزارة الحكم المحلي.

وبناًء عليه فقد اتبعت بلدية جباليا النزلة ما ورد في الدليل من خطوات والتزمت بالنماذج واألدوات وحرصت على أن 
 ق منهجية علمية وبمشاركة مجتمعية واسعة، لذلك فإنها قامت بإعداد الخطة وفق التالي:تكون الخطة وف

اعتماد لجنة التخطيط التنموي  12/11/4112م المنعقدة بتاريخ 24/4112في جلسته رقم  المجلس البلديقرر  .1
ركة بعض الشخصيات موظفي البلدية وبمشاوالمكون من  لبلدية جباليا النزلة فريق التخطيط االساسيالمحلي و 

 ممثلة عن المجتمع المحلي والمرأة والشباب.
عقد فريق التخطيط األساسي عدة اجتماعات تم من خاللها إعداد قائمة باألشخاص والمؤسسات ولجان األحياء  .4

لقاء دعوتها لوالتي يتوقع بأن تشارك في إعداد الخطة التنموية لمدينة جباليا النزلة، وقد تم تجهيز هذه القائمة ل
 البيت المفتوح.

قام فريق التخطيط األساسي ومن خالل دائرة العالقات العامة وعبر صفحات البلدية ومواقعها المختلفة بدعوة  .3
 المجتمع المحلي للمشاركة في إعداد الخطة التنموية وقد

والذي تم من  م43/11/4112وذلك يوم الخميس الموافق  "لقاء البيت المفتوح" تم عقد اللقاء المجتمعي األول .2
خالله اعالن إطالق إعداد الخطة التنموية لمدينة جباليا النزلة وقد تمت دعوة المواطنين للمشاركة في اللجان 

 التخصصية واللقاءات وورش العمل.
مجال اإلدارة والحكم   - مجال التنمية االجتماعية - مجال البيئة والبنى التحتيةتم تشكيل اللجان التخصصية ) .5

 ، وقد ضمت اللجان موظفين من البلدية وممثلين عن المجتمع المحلي.(مجال االقتصاد المحلي - الرشيد
عقدت اللجان عدة لقاءات واجتماعات من أجل تحديد القضايا التنموية لكل مجال على حدة ومن ثم تحديد  .6

والتي  لعمل األولىة، وقد تم عرض ذلك على المجتمع المحلي من خالل عقد ورشة اياألهداف التنموية لكل قض
 والتي تم خاللها تحديد الرؤية التنموية لمدينة جباليا النزلة. والتي ُعقدت  11/14/4112عقدت يوم االثنين 

وثيقة االطار التنموي وقائمة  البرامج  بعد ورشة العمل األولى استأنفت اللجان اجتماعاتها من أجل وضع .2
  البرامج والمشاريع ةالسنويوكذلك خطة التنفيذ  نفيذ الرباعيةالت خطةوالمشاريع المقترحة بكل هدف تنموي و 

الخاصة وذلك بالتشاور مع الشركاء والمجتمع المحلي وقد تم عرض هذه المشاريع ومناقشتها مع المجتمع 
 .11/15/4112والتي عقدت يوم الخميس  المحلي ولجان األحياء من خالل عقد ورشة العمل الثانية



اللجان التنموية بعقد اجتماعات منفصلة وذلك لمناقشة التعديالت والمقترحات ألساسي و قام فريق التخطيط ا .2
 والتوصيات التي تم التوصل إليها في ورشة العمل الثانية وتجهيزها.

، وذلك 13/16/4112بعد االنتهاء من جميع الخطوات السابقة تم عقد اللقاء المجتمعي الثاني وذلك يوم األحد  .1
الوثيقة عن تفاصيل ما تم التوصل إليه في الخطة التنموية لمدينة جباليا النزلة وتوقيع من أجل اإلعالن 

 المجتمعية من قبل المجتمع المحلي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فريق العمل

التزابع للبلديزة واللجزان التخصصزية الخاصزة  وفريزق التخطزيط األساسزيجباليزا النزلزة  بلديزة قبزل مزن الخطزة هزذه أنجززت
وممثلززين عززن االت التنمويززة وبمشززاركة مجتمعيززة مززن أهززالي مدينززة جباليززا النزلززة ولجززان األحيززاء والفعاليززات الشززبابية بالمجزز

المركزز االستشزاري  ائزتالفمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات، وقزد أشزرف علزى سزير إعزداد الخطزة ومطابقتهزا للزدليل 
قراض  من ، وبتمويلRAI Consultومكتب راي كونسلت  EMCCفي اإلدارة والهندسة   .البلدياتصندوق تطوير وا 

 حيزز التنفيزذ والزى النزور إلزى الخطزة هزذه خزروج فزي الرئيسزي السزبب هزي كانت وفرق  عدة لجان البدايات منذ تشكلت وقد
 :وهم

 وتتكون من:: لجنة التخطيط التنموي  .1
 مجال التخصص ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو م
 يس البلديةرئ مقرر أ. عصام جودة .1
 عضو مجلس بلدي عضو م. إسماعيل أبو سخيلة .4
 عضو مجلس بلدي عضو م. عبد السالم نصر .3
 مدير عام البلدية عضو م. يوسف خلة .2

 
 ويتكون من:: فريق التخطيط األساسي .2

 المسمى الوظيفي مجال االهتمام المؤسسة  دوره  اسم العضو م
 مدير دائرة الشؤون االدارية الفريق منسق البلدية منسق د. ماهر غنيم .1
  االقتصاد المحلي  عضو م. أحمد دردونة .4
 مدير دائرة المشاريع البنية التحتية البلدية عضو م. عبد هللا سمارة .3
 مدير البلدية التنمية االجتماعية البلدية عضو م. يوسف خلة .2
 رئيس قسم التشغيل والصيانة اإلدارة والحكم الرشيد البلدية عضو م. أحمد شحادة .5
 مدير دائرة المياه والصرف الصحي البنية التحتية البلدية عضو م. حمدي مطير .6
 مدير دائرة التخطيط االدارة والحكم الرشيد البلدية عضو م. خالد أبو شمالة .2
 رئيس قسم السكرتاريا التنمية االجتماعية البلدية عضو أ. رتيبة حماد .2
 رئيس وحدة الجودة االدارة والحكم الرشيد البلدية عضو و الغلبانم. عمر  .1
 رئيس قسم العالقات العامة التنمية االجتماعية البلدية عضو أ. سعدي الدبور .11
 GISرئيس قسم  االدارة والحكم الرشيد البلدية عضو أ. أيمن عودة .11
 يس قسم الحاسوبرئ االدارة والحكم الرشيد البلدية عضو أ. سالم جودة .14
 رئيس قسم األنشطة المجتمعية التنمية االجتماعية البلدية عضو أ. أحمد الزمارة .13



 المسمى الوظيفي مجال االهتمام المؤسسة  دوره  اسم العضو م
 عضو المجلس البلدي االقتصاد المحلي وزارة الداخلية عضو أ. عبد اللطيف القانوع .12
 شخصية اعتبارية البنية التحتية UNRWA عضو د.م. عبد الكريم جودة .15
 ممثل مجلس شبابي التنمية االجتماعية ناشط شبابي عضو م. ذيب النجار .16

 
 ويتكون من:: فريق اللجان التنموية .3

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد المجال االجتماعي المجال االقتصادي مجال البيئة والبنى التحتية
 االسم # ماالس # االسم # االسم #
 م. أحمد طاهر شحادة .1 د. ماهر غنيم .1 م. أحمد دردونة  .1 م. عبد هللا سمارة .1
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 أ. نصر هللا النميالت .3 د. عماد ابو الجديان .3 نجيب أحمد حسين .3 محمود محمد سعد هللا .3
 م. رسمية الجمل .2 أ. عصام ابووردة .2 مزينة الكحلوت .2 د. منذر سالم .2
 أ. أنوار البساينة .5 أ. هناء الشناط .5 مهند عبد الباري  .5 م. نزار زقوت .5
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 م. خالد أبو شمالة .13 أ. تهاني الجمل .13 أحمد العمودي .13 طالل محمد عوض .13
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 أ. خالد الطيب .15 ذيب النجار .15 م. محمد أبو صبحي .15 م. وحيد البرش .15
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 شكر وتقدير وعرفان

 تتقدم

 ية جباليا النزلةبلد
 بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في 

نجاز الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جباليا النزلة   إعداد وا 
 ونخص بالذكر

فريق التخطيط األساسي وأعضاء اللجان التخصصية ولجان األحياء 
 ومؤسسات المجتمع المحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التنموية طةللخ البلدي المجلس تبني قرار

 



 الوثيقة المجتمعية 

 



 



 



 



 



 



 



 مقدمة

 والشرائح القطاعات ويحدد الداخلية والخارجية المتغيرات االعتبار في يأخذ المدى بعيد تخطيط هو االستراتيجي التخطيط
 المسزتقبلية يزةالرؤ  االعتبزار فزي آخزذاً » ذاهبزون  نحزن أيزن إلزى «سزؤال ويجيزب علزى .المنافسزة وأسزلوب المسزتهدفة السوقية

 ويعتبزر وبيئتهزا المنظمزة والعالقزة بزين بهزا المختلفزة واألنشزطة المنظمزة جوانزب بزين والتكامزل االرتبزاط للمؤسسزة وعالقزة
 علزى يعتمزد حيز  التقليزدي التخطزيط عزن ويختلزف إلدارة االسزتراتيجية األساسزية المكونزات أحزد االسزتراتيجي التخطزيط
 .له واالستعداد بالمستقبل التنبؤ وليس لالمستقب المؤسسة في بوضع التبصر

التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلزورة األولويزات واألهزداف والبزرامج والمشزاريع التنمويزة للهيئزات المحليزة خزالل 
أهميزة فترة زمنية معينزة، بمزا يتماشزى مزع تطلعزات السزكان، واألخزذ باالعتبزار المزوارد المتاحزة والمعوقزات المحتملزة. وتنبزع 

استخدام هذا المفهوم الحدي  في التخطيط من كونه مرتكزز علزى مبزادل الحكزم واإلدارة الرشزيدة، والتزي تعتبزر أساسزية فزي 
أي مجتمززع يسززعى للتحززرر والرقززي والنهززوض، وذلززك باالعتمززاد علززى مززوارده ومقوماتززه الذاتيززة. كمززا يعززد التخطززيط التنمززوي 

 لويات واألهداف التنموية للهيئات المحلية ويجيب على األسئلة التالية: المحلي أداة ناجحة تساعد في تحديد األو 
 أين نحن اآلن .1
 إلى أين نريد أن نتجه  .4
 كيف نصل  .3
البلديزة وبتمويزل مزن صزندوق تطزوير واقزراض البلزديات ودعزم فنزي مزن ائزتالف المركزز االستشزاري فزي اإلدارة  قامزت ولهزذا

 تزم مراحزل خمس إلى ( مقسمة4141-4112لألعوام ) تنموية استراتيجية خطة إعداد على والهندسة ومكتب راي بالعمل
 تنموية وأولويات وأهداف رؤية لوضع التخطيط في علمي منهج األولى من خالل إتباع المراحل الثال  إعداد من االنتهاء

 المتاحزة ات والفزرصاإلمكانز االعتبزار بعزين آخزذين واحزد آن فزي والمزواطنين جباليزا النزلزة مدينزة احتياجزات تعبزر عزن
  المحتملة وباالعتماد على مبادل التخطيط التالية: والمعوقات والتحديات

من حي  االعتماد على مشزاركة المزواطنين/ات والمجتمزع المحلزي والقطزاع الخزاص وجميزع ذو الشزأن  المشاركة: .1
 ي.في تحديد القضايا واألولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحل

مززن حيزز  مشززاركة المززواطنين/ات والمجتمززع المحلززي وجميززع ذو الشززأن فززي تخطززيط وتنفيززذ  الشفففافية والمسففاءلة: .4
 ومتابعة النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وتقييم االنجازات وتحقيق االهداف المرجوة.

ة ومزن حيز  التكامليزة مزع خطزط المسزتويات من حي  التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئيز التكاملية: .3
 االدارية المختلفة والتخطيط العمراني/الهيكلي وموازنات الهيئات المحلية. 

من حي  التركيزز علزى القضزايا ذات االولويزة مزع األخزذ بعزين االعتبزار  شمولية التشخيص والبعد االستراتيجي: .2
 الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.

 من حي  االرتقاء بالمجتمع المحلي لقيادة وتنسيق عملية التنمية المحلية. والفعالية: الكفاءة .5



 الخطة أهداف

 مجتمعيزة تنميزة تحقيزق إلزى التنمويزة االسزتراتيجية الخطزة بإعزداد والمتمثلزة االسزتراتيجي التنمزوي  التخطزيط عمليزة تهزدف
 األولويزة ذات التنمويزة المجزاالت كافزة تطزوير فزي يسزهم مزنظم علمزي محزددة ومزنهج وأهزداف واضزحة رؤية ضمن شاملة

 آنزي وغيزر مسزبق بشزكل لهزا منظمزة ومخطزط والتنميزة التطزوير لعمليزة االسزتجابة تكزون  أن ويضزمن المدينزة على مستوى 
 المحلي. والمجتمع للمواطنين المجتمعية الملحة االحتياجات مع ينسجم وبما وطارل 
 إعداد الخطة  منهجية

الطبعززة  4112جيززة العلميززة الززواردة فززي دليززل التخطززيط التنمززوي االسززتراتيجي للمززدن والبلززدات الفلسززطينية تززم اعتمززاد المنه
الثالثززة والتززي تززم تحديززدها مززن قبززل اإلدارة العامززة للتنظززيم والتخطززيط العمرانززي فززي وزارة الحكززم المحلززي، وصززندوق تطززوير 

قززراض البلززديات، وبالشززراكة مززع بعززض الجهززات الدوليززة الدا  عمززة فززي األراضززي الفلسززطينية فززي مجززال التخطززيط التنمززوي وا 
 المحلي.

 اسزتندت والتزي والخطزوات واألسزاليب والمراحزل الوسزائل مزن مجموعزة خزالل مزن االسزتراتيجية التنمويزة الخطزة إعزداد تزم
 :التالي الشكل في موضح خطوة، كما هو عشرة مكونة من احدى مراحل 5 على باألساس

 

 علزى البلديزة تقزوم ثزم ومزن زمنزي محزدد جزدول ضزمن الخطزة وا عزداد انجزاز بهزدف األولزى مراحزل  الزثال تطبيزق تم حي 
 التي واألنشطة للمراحل تفصيل يقدم المرفق والجدول لذلك، اللجان المشكلة مع بالتعاون  والخامسة الرابعة المرحلتين تنفيذ
 .انجازها تم
 



 النشاط الخطوة ومدتها المرحلة ومدتها

 ن نحن اآلن؟األولى: أي
)تنظيم وتحليل( ومدتها شهر 

 ونصف

 
التهيئة واإلعداد وحشد 

 اسابيع 3اصحاب العالقة/

 توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
 إجراء الترتيبات المؤسساتية الالزمة

عقد لقاء البيت المفتوح االول إلطالق عملية اعداد 
 الخطة )اللقاء المجتمعي األول(

 مال تشكيل فريق التخطيط واللجاناستك

 3تشخيص الوضع القائم/
 اسابيع

 جمع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة
 تشخيص المجاالت التنموية
 تحضير التقرير التشخيصي

 الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟
 )اإلطار التنموي( ومدتها شهر

تحديد التوجهات االستراتيجية 
 عاسابي 3للمجتمع/

تحديد الرؤية والقضايا ذات االولوية واالهداف )عقد 
 ورشة العمل االولى(

 صياغة البرامج التنموية
 اإلطارتحضير وثيقة 

 التنموي/اسبوع واحد
 التشاور مع شركاء البرامج

 التنموي واالفصاح عنه اإلطارصياغة 

 الثالثة: كيف نصل؟
)خطط التنفيذ والمتابعة 

 شهر ونصف والتقييم( ومدتها

اعداد خطة التنفيذ ووصف 
 3مكونات البرامج/ المشاريع/

 اسابيع

 اعداد الخطة الرباعية
 اعداد خطة السنة االولى

توصيف مكونات برامج/مشاريع السنة االولى )وربطها 
 مكانيا وماليا(

مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق مكونات 
حة للسنة االولى وتحديدها البرامج/المشاريع المقتر 

 بشكل نهائي )عقد ورشة العمل الثانية(
وضع خطة المتابعة 

 والتقييم/اسبوع واحد
 تحضير خطة المتابعة والتقييم

 اليات المتابعة

تبني وثيقة الخطة 
 واطالقها/اسبوعان

 تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية
الخطة )اللقاء عقد لقاء البيت المفتوح الثاني إلطالق 

 المجتمعي الثاني(



  الخطة إعداد مراحل

 األولى: أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحليل المرحلة
 مل هذه المرحلة على خطوتين مقسمة إلى سبعة أنشطة كالتالي:توتش

  واإلعداد األولى: التهيئة الخطوة
 عمليزة أهميزة وتكمزن المسزؤولة، الجهزة قبزل مزن االسزتراتيجية التنمويزة الخطزة إعزداد لعمليزة توجيزه البلديزة على تقوم والتي

 الحكزم وزارة المعتمزدة لزدى المنهجيزة إتباعهزا وضزمان البلديزة، قبزل مزن العمليزة لهزذه الجيزد ضزمان الفهزم فزي هزذه التوجيزه
 ليةلعم األساسية المبادل بعض وترسيخ الخطة، عملية إعداد في للمشاركين المختلفة لألدوار الجيد الفهم وضمان المحلي

 .إطالة دون  مناسب إطار زمني ضمن كله هذا التخطيط،
 المعنيزون، البلديزة وموظفزو وأعضزاء المجلزس البلديزة رئزيس حضزرها عمزل ورشزة خزالل مزن التوجيزه عمليزة تمزت وقزد

بعزض  علزى والتأكيزد المجلزس توجيزه االجتمزاع خزال وتزم العالقزة، ذوي  المحلزي مديرية الحكم موظفي بعض إلى باإلضافة
 .االستراتيجي التنموي  التخطيط لعملية األساسية ادلالمب
 لجنزة بتشزكيل الالزمزة الترتيبزات المؤسسزاتية تكمزن حيز  التخطزيط لعمليزة الالزمزة المؤسسزية الترتيبزات إجزراء بزدأ ثم ومن

 التخطزيط لجنزة دور يكمزن المجلزس البلزدي، أعضزاء مزن أشزخاص 2ن مز تشزكل لجنزة وهزي االسزتراتيجي التخطزيط
 فريزق مزع اآلراء التنسزيق وتبزادل يزتم بحيز  والمجلزس، األساسزي التخطزيط فريزق بزين الوصزل بكونهزا حلقزة تيجياالسزترا

 اطزالع علزى المجلزس إبقزاء وكزذلك المخطزط، سزيرها حسزب مزن والتأكزد التخطزيط عمليزة ومتابعزة األساسزي التخطزيط
 .البلدي لمجلسا جلسة عقد بعد المذكورة اللجنة وتم اختيار التخطيط، عملية بمجريات

 مزن هزو األساسزي التخطزيط االسزتراتيجية  وفريزق التنمويزة الخطزة إلعزداد األساسزي التخطزيط فريزق نزواة تشزكيل تزم وثزم
دارتهزا، التنمزوي االسزتراتيجي التخطزيط عمليزة قيزادة مسزؤولية سزيتولى  جلسزة مجلزس عقزد بعزد الفريزق اختيزار وتزم هزذا وا 
أعضزاء  3عضزو مزن مزوظفي البلديزة و  14مزن: منسزق الفريزق مزع  األساسزي يطالتخطز فريزق نزواة تتشزكل حيز  تشزاوريه،

 من المجتمع المحلي ممثلين عن المرأة والشباب.
تحضير قائمة حصر أصحاب العالقة األولية وهي قائمة طويلة بأسماء المؤسسات واألفراد ذوي العالقة في المدينزة  تم ثم

ي يتمثززل دورهززا فززي دعززم لجززان المجززاالت التنمويززة وتحديززد القضززايا ذات وتززم تحديززد اهتمامززاتهم ومجززاالت تخصصززهم والتزز
االولويززة وتحديززد الرؤيززة ومراجعززة األهززداف التنمويززة ومتابعززة انجززازات مجلززس البلديززة وتمثيززل المجتمززع المحلززي فززي عمليززة 

 التخطيط.
القزائم   الوضزع ) تشزخيص تراتيجيالتحليزل االسز عمزل فزي دورهزا يتركزز التزي التنمويزة المجزاالت لجزان نزواة تشزكيل تزم ثزم

 والمجلزس األساسزي التخطزيط فريزق نزواة قبزل مزن وتزم وتوصزيفها(، قياسزها والمشزاريع ومؤشزرات التنمويزة األهزداف ووضزع
 مجاالتهزا بتفرعزات التنمويزة األربعزة المجزاالت للجزان أعضزاء بأسزماء أوليزة قزوائم تحضزير تزم أولزي، حيز  المحلزي بشزكل

 :وهي



الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة البنى التحتية: مجال البيئة و  .1
 العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(.

ات : العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدممجال تنمية االقتصادي المحلي .4
 المساندة.

: الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والترا ، مجال التنمية االجتماعية .3
 الرياضة، والسكن.

دارة الكوار ، ادارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة مجال االدارة والحكم الرشيد .2 : التخطيط والتنظيم، األمن وا 
 المحلية.

 إلعزداد العمزل منهجيزة عزن مبسزط إعطزاء شزرح خاللزه وتزم األول المجتمعي اللقاء عقد تم اللجان تشكيل من نتهاءاال بعد
 الخطزة إعزداد بزدء عمليزة عزن المحلزي المجتمزع وا عزالم .المختلفزة اللجزان تشزكيل واسزتكمال االسزتراتيجي، التخطزيط

 عمليزة )هيكليزةالمختلفزة  األدوار وتوضزيح ام المجتمزع،أمز لهزا والتزرويج العمزل ومنهجيزة ماهيتهزا وتوضزيح االسزتراتيجية
 .المختلفة اللجان عضوية في والترشح للمشاركة المجتمع والحضور دعوة وكذلك التخطيط(

كما تم وضع خطة تنفيذ لعملية إعداد الخطة التنموية االستراتيجية توضح اإلطزار الزمنزي إلنجزاز المراحزل الزثال  األولزى 
ا تززم إعززداد هيكليززة مقترحززة إلدارة عمليززة التخطززيط حيزز  تظهززر الهيكليززة الجهززات المشززاركة فززي عمليززة لعمليززة التخطززيط كمزز

ي:متبادلززززززززززززززززززززززززززززززززززة فيمززززززززززززززززززززززززززززززززززا بينهززززززززززززززززززززززززززززززززززا وهززززززززززززززززززززززززززززززززززي كالتززززززززززززززززززززززززززززززززززالالتخطززززززززززززززززززززززززززززززززززيط وأدوارهززززززززززززززززززززززززززززززززززا والعالقززززززززززززززززززززززززززززززززززات ال



 

 هيكلية إدارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخيص الوضع القائم  الثانية: الخطوة
 فزرع كزل فزي القزوة والضزعف نقزاط مزن أمكزن مزا وتحديزد وتفرعاتهزا ذكرهزا السزالف األربعزة التنمويزة تشخيص المجاالت تم

 المختلفزة التنمزوي  التخطزيط للجزان اجتماعزات عزدة خالل عقد من ذلك وتم األولية، القضايا و االحتياجات تحديد ثم ومن
 حيز  اختيزار مزن والقضزايا المخرجزات تزدقيق تزم وثزم التحليزل، عملية في للمساعدة مجال لكل ومؤشرات معلومات وجمع
 حسزب قضزايا صزياغة يعيزد يزدمج أو أو يعزدل وبالتزالي الزبعض، بعضزها مزع تكامليتهزا ثزم ومزن وصزياغتها، اللجزان
المزذكورة  القطاعزات مزن العديزد ضزمن والزذي للبلديزة التقريزر التشخيصزي إعزداد هزو المرحلزة هزذه مخزرج كزان حيز .الحاجة
 .مستهدف ومجال قطاع لكل التام والتفصيل والتشخيص بالتحليل

 التخطزيط فريزق قزام حيز  األولوية للمدينة ذات التنموية القضايا تحديد على العمل بدء تم التشخيصي التقرير إعداد وبعد
 األولى.  العمل التقرير في ورشةلعرض نتائج  للمدينة، والتحضير التنموية للقضايا األولية الصيغة بتحضير

 املجتمع املحلي

مهنيون من أبناء 

 البلد

مؤسسات املجتمع 

 املدني

 القطاع الخاص

 
 

 لجان املجاالت التنموية

 عضوية

وتأيد 

وتزويد 

 بمعلومات

تمثيل 

 وتنسيق

 و إخبار

 تبادل معلومات وآراء عضوية وتأيد

عضوية ودعم وتزويد 

 بمعلومات وآراء

 مجلس الهيئة املحلية

 جنة التخطيط االستراتيجيل

 فريق التخطيط األساس ي:

 مدراء الدوائر الرئيسية في الهيئة املحلية-

مقررررررررررر لجنرررررررررة التخطررررررررريط التنمررررررررروي املحلررررررررري -

 )عضو مجلس(

 ممثل/ة مجلس شبابي )إن وجد(-

 ممثلوا جمعيات أو مؤسسات-

تنسيق وتبادل آراء 

عضوية وتوجيه  ومعلومات

 وإقرار 

 املحلية الكادر الفني في الهيئة

 عضوية ودعم فني تنسيق

عضوية 

ودعم 

 فني

عضوية وتأيد 

 وإخبار

دعم 

 فني

تبادل 

معلومات 

 وآراء

متابعة 

  وتنسيق

لجنة 

ممثلي 

أصحاب 

 العالقة 



 الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ )اإلطار التنموي( المرحلة
 التنمويزة واألهزداف للمدينزة الرؤيزة االسزتراتيجية تشمل هذه المرحلة على خطوتين مقسمة إلى أربعة أنشطة تم فيها تحديزد

 المرجوة كالتالي: 
 ية للمجتمع الثالثة: تحديد التوجهات االستراتيج الخطوة

 تشزخيص مخرجزات نتزائج ألهزم ملخزص عزرض حيز  تزم تقزديم 11/14/4112 بتزاريخالعمزل االولزى  وتزم عقزد ورشزة
 األولويزة ذات القضزايا التنمويزة تقيزيم تزم العزرض وبعزد المدينزة، وفزي مجزال لكزل التنمويزة والقضزايا المجزاالت التنمويزة،

 وطريقة وخصائصها مفهوم الرؤية حول عرض من خالل تقديم التنموية يةالرؤ  تم تحديدالنموذج كما  اعتماد وتم وتعديلها
المشززاركين مززن خززالل نشززاط عصززف ذهنززي تززم خاللززه طززرح سززؤال رئيسززي" مززا هززي الميزززة التنافسززية  قبززل مززن صززياغتها

 مكتوبزة ؤيزةللر  صزيغة تقزديم مزن المشزاركين الطلزب تزم لمدينتنا/بلزدتنا  ومزا هزو تصزورنا لهزا خزالل السزنوات القادمزة ". ثزم
تزم انتقزاء كلمزات مزن الصزياغات المختلفزة  المقترحزة، الصزي  وضع من االنتهاء بعد لمدينتهم  المستقبلية رؤيتهم عن تعبر

 ذات التنموية القضايا وتلخيص بمراجعة التخطيط فريق قام بعد فيما الجميع، عليها اتفق لتستخدم في إعادة صياغة رؤية
جراء ما الرؤية، صيغة وكذلك األولوية  في مضمون  اإلخالل عدم على الحرص مع فنية، أو لغوية تعديالت من يلزم قد وا 
األولى. كما تم عرض الرؤية على المجتمع المحلي باستخدام وسائل التواصزل المجتمعزي مزن أجزل  العمل ورشة مخرجات

 الحصول على أراء المواطنين من مختلف الفئات فيها.
مدينزة جباليزا  فزي التنمزوي  للعمزل اإلطزار العزام ترسزم أنهزا حيز  والرؤيزة القضزايا مزن لمنبثقزةا التنميزة األهزداف تزم تحديزد 

"ما الذي نريد عمله لتحقيزق التنميزة ورفزع المسزتوى المعيشزي  على تجيب واألهداف التنموية .الخطة تنفيذ فترةالنزلة خالل 
دة، واألهزم أن كافزة مكونزات البرامج/المشزاريع واالجزراءات للمواطنين " واألهداف أيضزا تعزرف البزرامج التنمويزة للمدينة/للبلز

التززي تخززرج بهززا الخطززة تحززدد أصززال بنززاء علززى قززدرتها علززى االسززهام فززي تحقيززق األهززداف التنمويززة للمدينة/للبلززدة. حيزز  تززم 
مزن خزال خالل ورشة العمل األولى عرض مبسط لمفهوم األهداف التنموية وكيفية صياغتها ومن ثزم تزم صزياغة األهزداف 

 عمل المجموعات وثم عرضها ونقاشها.
تم صياغة البرامج/المشاريع التنموية التي تعبر عن احتياجات البلدة من خالل عقزد عزدة اجتماعزات لمنسزقي لجزان  ثم من

 المشزاريع ووضزع تحليزل تسزاعد فزي والتزي التنمويزة األهزداف تحقق مدى قياس مؤشرات المجاالت التنموية ومن ثم وضع
 الحقاً  ةالتنموي
 الرابعة: تحضير وثيقة اإلطار التنموي  الخطوة

تم من خالل هذه الخطوة التشاور مع شركاء البرامج والمشاريع ومراجعة وثائقها واجراء أي تعديالت الزمة، وضزمان عزدم 
مشزروع يلبزي الممانعة على تنفيذها من أجل الحصزول علزى التزراخيص الالزمزة الحقزا، اذا تطلزب االمزر و التأكزد مزن أن ال

المتطلبات الفنية الالزمة ويساهم في تحقيق األهداف التنمويزة ذات العالقزة. والتأكزد مزن امكانيزة تزوفير التمويزل الزالزم، أو 
والمشززاريع. والتأكززد مززن ضززمان  عمززل الشززراكات الالزمززة مززع المؤسسززات والجهززات المعنيززة بتمويززل وتنفيززذ مكونززات البززرامج



امج خاصززة الصززحية والتعليميززة. وذلززك مززن خززالل اجتماعززات ومقززابالت وزيززارات ميدانيززة مززع امكانيززة تشززغيل مكونززات البززر 
 الجهات المعنية 

تم صياغة وثيقة اإلطزار التنمزوي وهزي ملخزص يظهزر الرؤيزة التنمويزة والقضزايا ذات االولويزة واالهزداف والبزرامج التنمويزة 
لالزمة ومن ثم اعتمادها من المجلس البلدي ونشرها عبر المواقع ومكوناتها/مشاريعها ومن ثم مراجعتها واجراء التعديالت ا

 االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي. 
 الثالثة: كيف نصل؟ خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم المرحلة

ولززى خطززط التنفيزذ الرباعيززة والسزنة اال تشزتمل هزذه المرحلززة علزى ثززال  خطزوات مقسززمة إلزى ثمانيززة أنشزطة تززم فيهزا تحديززد
وتوصيف مكونات البرامج/ المشاريع وربطهزا مكانيزا وا عزداد خطزط المتابعزة والتقيزيم ومزن ثزم تحضزير وثيقزة الخطزة وتبنيهزا 

 واطالقها. 
 الخامسة: إعداد خطط التنفيذ ووصف مكونات البرامج/ المشاريع الخطوة

رامج/ مشاريع أما مضمونة أو متمناه أو حي  شملت هذه الخطوة على تصنيف مكونات البرامج/ المشاريع المقترحة إلى ب
محتملة التنفيذ ومن ثم تم إعداد الخطة الرباعية لضمان تنفيزذ الخطزة بشزكل فعزال يشزمل اإلطزار الزمنزي والتكلفزة المتوقعزة 
لكزززل منهزززا والجهزززة المرشزززحة كزززم تزززم إعزززداد خطزززة السزززنة األولزززى المنبثقزززة عزززن الخطزززة الرباعيزززة ومزززن ثزززم توصزززيف مكونزززات 

بمشزاركة لجنزة   11/15/4112بتزاريخ  المشاريع للسنة األولى وربطها مكانيا ومن ثم تزم عقزد ورشزة العمزل الثانيزةالبرامج/
مشزارك ومشزاركة، وقزد  23 أصحاب العالقة ولجان المجزاالت التنمويزة ومجلزس الهيئزة المحليزة والجهزات الرسزمة بحضزور

كين بالرؤيزة والقضزايا واألهزداف التنمويزة ومزن ثزم تزم عزرض عرض مخرجات وثيقة اإلطار التنموي وتذكير المشزار  تم فيها
خطة التنفيذ الرباعيزة وخطزة السزنة األولزى ومناقشزتها وتوزيزع وثزائق مكونزات البرامج/المشزاريع وتوصزيفها علزى المشزاركين 

ضافات.   واجراء ما يلزم من تعديالت وا 
 السادسة: وضع خطط المتابعة والتقييم  الخطوة 

لمتابعززة والتقيززيم وآليززات المتابعززة وذلززك لتقيززيم مززدى تحقززق مؤشززرات االنجززاز للبززرامج/ المشززاريع التنمويززة تززم تحضززير خطززة ا
 على مدار سنوات الخطة، وذلك من خالل االرتكاز على مؤشرات تنموية ذات داللة واضحة وقابلة للقياس. 

 : تبني وثيقة الخطة واطالقها7الخطوة رقم 
 – للمدينزة االسزتراتيجية التنمويزة الخطزة ومزدخالت عناصزر كافزة بزم يوضزح وياتهزامحت وجمزع الخطزة وثيقزة تحضزير

 عزرض إلزى يهزدف جمزاهيري  عقزد لقزاء خزال مزن المحلزي والمجتمزع البلزدي المجلزس قبزل مزن رسزمي واعتمادهزا بشزكل
المجتمزع  علزى 4141-4112 من القادمة األربع لألعوام التنموية بالخطة االستراتيجية المتمثلة التخطيط عملية مخرجات
 .المحلي

 

  



 نبذة عن مدينة جباليا النزلة

 نبذة تاريخية 

مدينة جباليا بلدة فلسطينية قديمة وجباليا بفتح أوله وثانيه وسكون الالم والياء واأللف ولعل اسمها مأخوذ من )ازاليا( 
)جبااليه( السريانية بمعنى الجبال، هناك من  البلدة الرومانية التي تقوم على قرية النزلة المجاورة وقد تكون تحريفا لكلمة

يقول أنها دعيت بهذا االسم نسبة إلى الجباليه الذين نزلوا في أواخر العهد البيزنطي والجبالية هؤالء أخالط من أروام 
ر ومصريين وغيرهم, بع  لهم بوسنتاغوس في أوائل القرن السادس لميالد المسيح لحماية الدير الذي بناه لرهبان طو 

هز وذكر جباليا بقوله قرية لطيفة الهواء عذبة الماء وفى أهلها 1151سيناء، وقد زار الشيخ عبد الغني النابلسي غزة عام 
 الصالحية ومحاسن المالحة .

أما عن النزلة, قرية فلسطينية قديمة, بالفتح ثم السكون وفتح الالم والنزلة قرية حديثة العهد تقوم على البقعة التي تقوم 
لى قبيلة عنزه ع ليها قرية ) أزاليا ( في العهد الروماني، يعود سكان النزلة بأصلهم إلى عرب النصيرات والجبارات وا 

 المشهورة في الجزيرة العربية .
 جباليا النزلة الموقع

فظة غزة تعتبر مدينة جباليا النزلة من أهم مدن قطاع غزة وتشمل )المدينة والمعسكر(، وتقع في الشمال الشرقي لمحا
 وتبعد مسافة كيلو متر ونصف عن مركز المحافظة.

متر فوق سطح البحر وتقع ضمن خط إحداثي محلي  35نشأت جباليا النزلة فوق أرض سهلية منبسطة ترتفع نحو
(م ، ويحده من الشمال مدينة بيت الهيا ومن الجنوب مدينة غزة 111,2(م وخط إحداثي محلي شرقي)112,15شمالي)

 , أما من جهة الغرب يحدها البحر األبيض المتوسط.62رق خط الزومن جهة الش
 جباليا النزلة المساحة والسكان: 

وتبل  مساحة  ،هي مناطق سكنية 4كم1وأكثر من نصف المساحة أي حوالي ما يقارب  4كم 12تبل  مساحة جباليا قرابة 
دونم ,  511ألراضي الصناعية في جباليا حواليدونم , بينما تبل  مساحة ا 5612األراضي الزراعية في جباليا حوالي 
 دونم بينما ال يوجد في جباليا مناطق غابات. 225ومساحة األراضي التجارية حوالي 

 حيًا وتتوزع مساحة األحياء حسب الجدول التالي: 14وتضم مدينة جباليا النزلة 
 المساحة / دونم اسم الحي رمز الحي

BL 232 البلدة القديمة 
R 1651 الروضة 
Z 1246 الزهور 
S 1112 السالم 
K 4131 الكرامة 



 المساحة / دونم اسم الحي رمز الحي
NZ 1121 النزهة 
N 224 النهضة 
E 1462 عباد الرحمن 
T 1433 تل الزعتر 

NR 135 النور 
MG 213 معسكر جباليا 
SH 5342 المنطقة الشرقية 

 11311 المساحة الكلية لجباليا / دونم
 

 
 خريطة نفوذ مدينة جباليا النزلة وأحياءها :1رسم توضيحي  

: يقع في الغرب من مدينة جباليا النزلة ويحده من الجنوب مدينة غزة ومن الشمال مدينة بيت الهيا ومن حي الكرامة .1
 دونم. 4131الشرق حي عباد الرحمن ويطل على شاطئ البحر المتوسط، وتبل  مساحته 

رب حي الكرامة ومن الشرق حي النهضة ومن الجنوب مدينة غزة ومن الشمال : يحده من الغحي عباد الرحمن .4
 دونم.1462مدينة بيت الهيا وحي الزهور وتبل  مساحته 

: يعرف تاريخيا بمنطقة النزلة، يحده من الغرب حي عباد الرحمن وشارع الصفطاوي، ومن الجنوب حي النهضة .3
شارع البحر، ومن الشرق البلدة القديمة وحي النزهة، وتبل  مدينة غزة وشارع القدس، ومن الشمال حي الزهور و 

 دونم. 224مساحته



: يقع في وسط جباليا النزلة يحده من الشرق شارع صالح الدين، ومن الشمال معسكر جباليا وتبل  حي النزهة .2
 دونم. 1121مساحته

يا، ومن الجنوب شارع البحر : يسمى تاريخيا بئر النعجة ويحده من الشمال والغرب مدينة بيت الهحي الزهور .5
 دونم. 1246ومنطقة النهضة ومن الشرق معسكر جباليا، وتبل  مساحته

: يقع في الجهة الجنوبية لمدينة جباليا النزلة ويحده من الجنوب والشرق مدينة غزة، ويعتبر أكبر أحياء حي الروضة .6
 دونم. 1651مدينة جباليا النزلة حي  توجد فيه أكبر كتلة سكانية وتبل  مساحته

: هي بلدة جباليا النزلة التاريخية حي  تقع في وسط مدينة جباليا النزلة، ويوجد بها أثار قديمة مثل البلدة القديمة .2
 دونم. 232المسجد العمري والمقبرة القديمة، وتبل  مساحتها 

من الجنوب والغرب معسكر : يقع في الجهة الشمالية لمدينة جباليا النزلة، يحده من الشمال بيت الهيا و تل الزعتر .2
 دونم. 1433جباليا ويعتبر منطقة توسع سكاني حي  أن أغلب سكانه من الالجئين وتبل  مساحته 

: يعتبر منطقة حدودية حي  تعرض للكثير من الهجمات الصهيونية واالجتياح يقع في الجهة الشرقية من حي السالم .1
ا النزلة ومن الجنوب جبل الريس ومن الشمال حي النور وتبل  مدينة جباليا النزلة، ويحده من الغرب مدينة جبالي

 دونم. 1112مساحته 
: يعتبر منطقة حدودية فتعرض للكثير من الهجمات واالجتياح الصهيوني يقع في الجهة الشرقية من مدينة حي النور .11

ويشتهر سكان الحي جباليا النزلة يحده من الغرب تل الزعتر ومن الجنوب حي السالم ومن الشمال بيت حانون 
 دونم. 135بالعمل بالزراعة وتبل  مساحته 

: وهو معسكر الالجئين الفلسطينيين األكبر في فلسطين وتعتبر كثافته السكانية األعلى في العالم معسكر جباليا .11
 دونم، ويتم تقديم الخدمات فيه من وكالة الغو . 213وتبل  مساحته 

ة الشرقية لمدينة جباليا وهي منطقة زراعية وهي شبه خالية من السكان وتبل  وهي المنطقة الحدودي المنطقة الشرقية: .14
 دونم. 5342مساحتها 

 التضاريس والمناخ 

تغلب الطبيعة الرملية على األراضي الزراعية في الجهة الغربية في حين تغدوا التربة طينية رملية في بقية الجهات 
كم من الحدود  1  الكثبان المتتالية تشكل حاجزًا مرتفعًا وعلى بعد فمستوى المدينة ذو ميل ضئيل باتجاه البحر حي

م فوق سطح  45كدرجة انحدار حي  يصل االرتفاع إلى  %1الشرقية تصبح التضاريس شديدة االنحدار مبتدئة بز 
 البحر.

-13فصل الشتاء بين يتسم المناخ في جباليا النزلة بالمعتدل كبقية مدن قطاع غزة حي  يبل  متوسط درجة الحرارة في 
درجة مئوية , وتسقط عليها أمطار في 33-42درجة مئوية بينا تبل  متوسط درجة الحرارة في فصل الصيف بين 45

 ملم سنويا". 24-35فصل الشتاء بمتوسط 
 



 والتركيب العمري:السكان 

م من الالجئين الفلسطينيين الذين نسمة" منه 464212حوالى " 4112يبل  التعداد لساكني لنفوذ بلدية جباليا النزلة لعام 
 .م1122تم تشريدهم وطردهم من ديارهم بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في عام 

نسبة الذكور  سكنية، وتبل ألف وحدة  15ألف أسرة يقطنون في  411تبل  أعداد األسر الواقعة ضمن نفوذ البلدية حوالي 
بينما تصل نسبة  ،%2.3ألمية في تلك الفئات حوالي وتصل نسبة ا ،%21ي نما تبل  نسبة اإلنا  حوالبي %51حوالي 

 حسب المركز اإلحصائي الفلسطيني %33.5الغير عاملين )البطالة( حوالي
من اجمالي عدد السكان بينما نسبة السكان الذين  % 53 حواليسنة  12تبل  نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 

تقدر  65اد أعمارهم من إجمالي عدد السكان اما نسبة السكان الذين تزد %22 حوالي تقدر 62 – 15تتراوح ما بين 
 .فقط %3 حوالي

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية

 مجال البيئة والبنى التحتية وتفرعاته

على سلم عمل البلدية ويهتم هذا المجال تعتبر أعمال البيئة والبنية التحتية الخاصة بالخدمات البلدية من أول األولويات 
نارة الشوارع  بالخدمات األساسية المقدمة للمواطنين وسكان النفوذ مثل خدمات المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق وا 
وتشغيل محطات الصرف الصحي وآبار المياه وكذلك التعامل مع برك تجميع مياه األمطار وغيرها، وكذلك باألعمال 

بإيجاد بيئة صحية يستطيع المواطن الشعور فيها باألمن الصحي والبيئي مثل: خدمة النظافة والنفايات التي تتعلق 
خدمة مكافحة  –خدمة الحدائق والمتنزهات  –خدمة تنظيم األسواق  –خدمة السلخانة  –خدمة فحص المياه  –الصلبة 

 –خدمة التفتيش على المكاره الصحية  –يئي خدمة اإلرشاد الصحي والب –خدمة فحص األغذية  –الحشرات والقوارض 
خدمة فحص ومراقبة مياه البحر ويستنزف هذا  –خدمة ترخيص الحرف والصناعات  –خدمة التفتيش على إعاقة المرور 

المجال الكثير من إيرادات البلدية خاصة في مجال الصيانة والتشغيل وما زال يعاني هذا القطاع من مشاكل كثيرة تتعلق 
المشاريع التطويرية التي من شأنها الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجاالت، كما تعاني بلدية جباليا  بتمويل

النزلة من استنزاف للمياه الجوفية للمدينة بسبب وجود آبار خاصة ببلدية غزة ضمن النفوذ كما تتحمل البلدية عبء مياه 
، وكذلك ضعف في الوعي لدى شرائح مختلفة من المجتمع مما يزيد من الصرف الصحي القادمة من مدينة بيت الهيا

 األعباء خاصة في مجال النفايات الصلبة.
 الفرص(/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

وجود مخطط هيكلي تفصيلي معتمد لشوارع المدينة الرئيسية، وكذلك مخططات تفصيلية لعدد كبير من  .1
 لمناطق.ا

 وجود طاقم إداري وهندسي متخصص وذو خبرة جيدة لدى البلدية. .4
 توفر شبكة مياه حديثة في معظم مناطق المدينة. .3
 توفر مصادر مياه جيدة في المنطقة الشرقية. .2
 خاصة باحتياجات المدينة من شبكات المياه واآلبار والخزانات. Master Planوجود دراسة  .5
 زان مياه في المنطقة الغربية.وجود خط مياه ناقل رئيسي وخ .6
 وجود نظام وقسم صيانة خاص بالطرق في البلدية. .2
 وجود محطة معالجة حديثة في المنطقة الشرقية. .2
 وجود أحواض ترشيح مياه أمطار في بعض المناطق في المدينة )أبو راشد، خلف، القرعة الخامسة(. .1

 ل الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.وجود تجربة سابقة ودراسات لدى البلدية ومقترحات الستغال .11
  



 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(
 تدني نسبة الطرق غير المعبدة. .1
 سوء حالة الطرق المعبدة )تحتاج إلى صيانة(. .4
 عدم وجود خطة مرورية للمدينة. .3
 ضيق عروض الشوارع الداخلية في المدينة. .2
 المناطق.ارتفاع نسبة النترات في مياه الشرب في بعض  .5
 ارتفاع نسبة األمالح الذائبة في مياه الشرب في المنطقة الغربية. .6
 عدم كفاية مدة التغطية بمياه الشرب لبعض المناطق. .2
 ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب. .2
 ضعف نظام الرقابة والتحكم والسيطرة على شبكات مياه الشرب. .1

 صرف الصحي ومياه األمطار.عدم توفر مخططات تنفيذية لشبكات المياه وال .11
 قدم واهتراء وعدم كفاءة بعض مقاطع الشبكة الخاصة بالصرف الصحي ومياه األمطار. .11
 عدم وجود شبكات تصريف مياه أمطار في عدد من مناطق المدينة وعدم فصلها عن شبكة الصرف الصحي. .14
 عدم وجود مكب نفايات صحي. .13
 تهالك آليات جمع وترحيل النفايات في البلدية. .12
 عدم توفر عدد حاويات كافي يغطي جميع مناطق النفوذ. .15
 عدم استخدام تقنيات الطاقة البديلة في إنارة الشوارع. .16
 سوء وضع شبكات اإلنارة في الشوارع الرئيسية بشكل عام. .12

 أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال 
 تدني نسبة الطرق المعبدة وسوء حالة الطرق القائمة. .1
 دة مياه الشرب وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة.تدني جو  .4
 عدم توفر مخططات تنفيذية لشبكات المياه والصرف الصحي ومياه األمطار. .3
 قدم واهتراء وعدم كفاءة بعض مقاطع الشبكة الخاصة بالصرف الصحي ومياه األمطار. .2
 عدم وجود مكب نفايات صحي وتهالك آليات جمع وترحيل النفايات. .5

 األساسية السلبية في هذا المجال أهم القضايا 
 تدني نسبة الطرق المعبدة وسوء حالة الطرق القائمة. .1
 تدني جودة مياه الشرب وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة. .4
 عدم توفر مخططات تنفيذية لشبكات المياه والصرف الصحي ومياه األمطار. .3
 حي ومياه األمطار.قدم واهتراء وعدم كفاءة بعض مقاطع الشبكة الخاصة بالصرف الص .2



 عدم وجود مكب نفايات صحي وتهالك آليات جمع وترحيل النفايات. .5
 سنة )فترة اإلطار التنموي( 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و

 إنارة(. –صيانة  –تحسين وضع شبكة الطرق الداخلية في المدينة )تعبيد  .1
 ع المياه.تحسين جودة مياه الشرب وكفاءة نظام توزي .4
 تحسين نظام شبكات الصرف الصحي ومياه األمطار. .3
 تحسين نظام جمع وترحيل النفايات الصلبة. .2

 مجال تنمية االقتصاد المحلي وتفرعاته

ُيعتبر االقتصاد عصب الحياة وعليه فإن لجنة االقتصاد المحلي تعتبر من أهم اللجان كونها تهتم بوضع خطة تنفيذية 
ة للبلدية وتنميتها وتقنين جمع وصرف األموال وفق األصول القانونية المتبعة، وتهتم اللجنة بالبح  إلدارة الموارد المالي

عن مصادر التمويل المختلفة الذاتية والخارجية وذلك لتأمين مصاريف الصيانة والتشغيل وكذلك مصاريف التطوير في 
موارد المالية وقلة المشاريع االستثمارية المدرة للدخل المرافق المختلفة، ومن أهم العوائق في طريق عمل اللجنة ضعف ال

 على البلدية مما يتسبب بتأثيرات سلبية على نواحي البلدية المختلفة من رواتب ومصاريف تشغيل وتطوير.
 مجال الزراعة  

 الفرص(/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 ناطق الزراعية.وجود مخطط تفصيلي يحدد الم .1
 وجود قانون يمنع البناء والسكن في المناطق الزراعية. .4
 وجود دائرة صحة وبيئة تهتم بمجال الزراعة وتنسق مع الجهات المختصة. .3
 توفر المساحات المناسبة إلقامة غرف للصيادين. .2

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(
 من السكن والصناعة. ضعف في تطبيق قانون حماية المناطق الزراعية .1
 ضعف الخدمات خاصة البنية التحتية في المناطق الزراعية. .4
 التعديات على الشوارع والطرق الزراعية. .3
 ضعف التواصل بين البلدية والوزارات المختصة خاصة الزراعة واالقتصاد. .2
 عدم وجود مسلخ بلدي مؤهل. .5
 والبيض.ضعف الرقابة على المنتجات الزراعية خاصة اللحوم البيضاء  .6
 انتشار المزارع الحيوانية العشوائية في المناطق السكنية. .2
 عدم وجود مخازن وثالجات لحفظ المنتجات الزراعية. .2
 عدم وجود سوق مركزي منظم داخل المدينة. .1

 عدم وجود مكب لجمع وترحيل النفايات يحد من آثارها على المنطقة الزراعية. .11



 ين والصيادين من قبل البلدية.عدم وجود برامج دعم فني وا عالمي للمزارع .11
 عدم وجود بنود في الموازنات خاصة بتطوير الزراعة. .14
 عدم وجود مرفأ وحسبة سمك وغرف صيادين )عشوائيات(. .13

 مجال التجارة والصناعة 

 الفرص(/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 المدينة مما يشجع فرص االستثمار.وجود المخطط الهيكلي التفصيلي لتحديد شكل  .1
داريا وذوو خبرات جيدة يمكن االستفادة منهم في مواقع تخصصهم. .4  وجود موظفين مؤهلين مهنيا وا 
 عدم وجود بديل للخدمات التي تقدمها البلدية. .3
 إمكانية زيادة تحصيل الجباية والتنظيم واإليجارات والحرف. .2
 فرص االستثمار. وجود شاطئ بحر جباليا مما يؤدي إلى زيادة .5
مكانية إنشاء أخرى. .6  وجود عدد من األسواق في المدينة، وا 
توفر البنية التحتية الجيدة والخدمات الالزمة لتشجيع الصناعات المختلفة وألي نشاط اقتصادي من قبل  .2

 المستثمرين.
 وجود أقسام منفصلة داخل البلدية مما يسهل إجراء المعامالت للمستثمرين. .2

 بية )نقاط الضعف/التهديدات(المؤثرات السل
 شح الكهرباء .1
 عدم وجود منطقة صناعية وحرفية .4
 ارتفاع التكاليف مقارنة مع االنتاج .3
 ضعف التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي .2
 شح الموارد المالية وعدم تخصصية ومنهجية المنح والتمويالت الصغيرة وبساطة قيمة تمويلها .5
شراكهم في اتخاذ القرارات.عدم االستفادة من طواقم وكوادر ال .6  بلدية المؤهلة وا 
عدم وجود موازنة تطويرية كافية لعمل مشاريع تطويرية مما يؤدي إلى ضعف في البرامج اإلدارية والمالية  .2

 والفنية.
 عدم وجود مكب نفايات خاص بالبلدية. .2
يانة والتكاليف عدم توفر آليات ومعدات وتجهيزات حديثة مما يؤدي الى ارتفاع كبير في مصاريف الص .1

 التشغيلية.
 وجود ديون مستحقة على البلدية .11
 عدم وجود مشاريع استثمارية مدرة للدخل خاصة بالبلدية. .11
 عدم وجود مواقف سيارات قريبة من األسواق والمراكز التجارية .14



 ضعف الرقابة على الصناعات المخالفة والعشوانية. .13
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

فتح اسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية وصعوبة الدخول لألسواق  عدم .1
جراءات االحتالل.  االقليمية والعالمية بسبب الحصار وا 

 افتقار المنطقة المسموح بها للصيد للثروة السمكية، وعدم وجود مرسى وحسبة سمك خاصة بالمنطقة. .4
 نطقة صناعية وحرفية مؤهلة.عدم وجود أسواق مركزية وم .3
ضعف البيئة االستثمارية وندرة المشاريع اإلنتاجية والمشاريع الصغيرة )مسلخ بلدي، مراكز تجارية، سوق مركزي  .2

 مؤهل، ... الخ(.
 سنة )فترة اإلطار التنموي( 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و

 الزراعية واالنتاج الحيواني. تأهيل البنية التحتية الخاصة بالمنطقة .1
 وقف الزحف العمراني على األراضي واستصالحها للزراعة. .4
 تشجيع الزراعة المكثفة والزراعات المتخصصة، استخدام المياه العادمة في ري المزروعات والمحاصيل. .3
العمل على  االهتمام بالثروة السمكية من خالل تحقيق توفير مرفأ للصيادين ومرسى للمراكب الخاصة بهم، .2

 إنشاء حسبة سمك.
 العمل على توفير منطقة صناعية وحرفية مزودة بوسائل الطاقة البديلة لضمان استمرار عملها. .5
 انشاء أسواق شعبية خارج حدود مركز المدينة. .6
 انشاء مرافق خاصة لتخزين البضائع في المناطق الجمركية وتوفير مكاتب خدمات. .2
 رز للنفايات الصلبةتشجيع مصانع اعادة التدوير والف .2
اعادة دراسة حاالت االكتفاء الذاتي وفق جدوى االنتاج ودراسة تكاليفه، اعتماد سياسة ادارية ومالية تمويلية  .1

 سلسة لتمويل المشاريع.
 توفير مراكز تدريب مهني نوعية بالتنسيق مع المؤسسات المختصة. .11
 ت بديلة للتعاون بداًل من الجانب االسرائيلي.توحيد منهجية العمل بين شطري الوطن والبح  عن مصادر وجها .11
 دراسة االحتياجات الفعلية في األسواق بحي  يؤدى الى تغيير األنماط االنتاجية في المصانع. .14

 االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة(:
مراني على األراضي تأهيل البنية التحتية الخاصة بالمنطقة الزراعية واالنتاج الحيواني، ووقف الزحف الع .1

واستصالحها للزراعة، تشجيع الزراعة المكثفة والزراعات المتخصصة، استخدام المياه العادمة في ري المزروعات 
 والمحاصيل.

االهتمام بالثروة السمكية من خالل تحقيق توفير مرفأ للصيادين ومرسى للمراكب الخاصة بهم، العمل على  .4
 إنشاء حسبة سمك.



 منطقة صناعية وحرفية مزودة بوسائل الطاقة البديلة لضمان استمرار عملها. العمل على توفير .3
انشاء أسواق شعبية خارج حدود مركز المدينة، انشاء مرافق خاصة لتخزين البضائع في المناطق التجارية  .2

 وتوفير مكاتب خدمات.
 مجال التنمية االجتماعية وتفرعاته

مجاالت الهامة التي ترتبط بعمل البلدية، حي  أن هذا المجال يهتم بمجاالت ُيعتبر مجال اإلدارة والحكم الرشيد من ال
الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والترا ، الرياضة، والسكن، وهو يهدف 

 ي تقدمها البلدية للمواطنين.لالرتقاء في المجاالت المذكورة وبالتالي التأثير بشكل كبير على نوعية الخدمات الت
 الفرص(/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-أواًل: المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 وجود كوادر متخصصة في البلدية. .1
 وجود خطة وبرامج تدريب متنوعة .4
 سعي البلدية للحصول على شهادة األيزو. .3
 امتالك البلدية لعدد من األسواق والمرافق. .2
 البلدية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.عالقات قوية بين  .5

 ثانيًا: المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(
 عدم وجود أراضي كافية لبناء مدارس ومستشفيات ومؤسسات عامة وخاصة. .1
 عدم وجود سوق مركزي. .4
 عدم وجود مسلخ بلدي حدي . .3
 عدم وجود سوق للحالل. .2
 عدم وجود كراج سيارات للبلدية. .5
 أندية رياضية بلدية. عدم وجود .6
 عدم وجود صاالت ترفيهية. .2
 عدم وجود مكتبات عامة  .2
 عدم وجود قاعة اجتماعات للبلدية. .1

 ضعف االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة من قبل المؤسسات المختلفة. .11
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

 رياضية( –صاالت  –عدم كفاية المرافق البلدية )ثقافية  .1
 مستشفيات( –عيادات  –عدم وجود أراضي إلقامة المؤسسات العامة )مدارس  .4
 ضعف نظام التواصل والتشبيك بين المؤسسات المختلفة في المدينة مع البلدية .3

 سنة )فترة اإلطار التنموي( 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و



 رياضية( –االت ص –العمل على إقامة مرافق بلدية عامة )ثقافية  .1
 مستشفيات(. –عيادات  –العمل على تخصيص أراضي إلقامة مؤسسات عامة )مدارس  .4
 العمل على إقامة نظام تواصل وتشبيك بين المؤسسات المختلفة "العامة والخاصة" في المدينة. .3

 مجال االدارة والحكم الرشيد وتفرعاته

مة في عمل البلدية ألنه يختص ويركز على مجاالت التخطيط ُيعتبر مجال اإلدارة والحكم الرشيد من المجاالت الها
دارة الكوار  وكذلك إدارة وحوكمة المؤسسات خاصة الهيئة المحلية، وهي تهدف لالرتقاء في المجاالت  والتنظيم واألمن وا 

 الفرعية المذكورة وبالتالي التأثير بشكل كبير على نوعية الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.
 الفرص(/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 وجود مخطط هيكلي معتمد. .1
 وجود مخططات تفصيلية لعدة مناطق .4
 وجود قوانين وأنظمة يمكن تطويرها. .3
 مسح ميداني وترقيم للشوارع والمباني حدي . .2
 وجود تصوير جوي حدي  .5
 .GISت التخطيط بإحداثيات أرشفة الكترونية لجميع الملفات، وربط ملفا .6
 توفر معدات وأجهزة خاصة بالمجال. .2
 وجود كوادر فنية متخصصة. .2
 وجود خطة إلدارة الطوارل والكوار  .1

 وجود لجنة وفريق إلدارة الطوارل والكوار . .11
 وجود تعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة. .11
 وجود مخطط هيكلي وطرق مفتوحة. .14
 ة.وجود مؤسسات حكومية وأهلية مختلف .13
 وجود هيكلية إدارية محدثة ومعتمدة. .12
 وجود أنظمة إدارية ومالية. .15
 وجود كوادر بشرية متخصصة عاملة في البلدية. .16
 وجود موازنات تشغيلية وتطويرية مختلفة. .12

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات( 
 عدم وجود مساحات للتوسع المستقبلي للمدينة. .1
 لبية احتياجات البلدية.عدم وجود أراضي حكومية كافية لت .4
 عدم اعتماد موازنات تطويرية للشوارع التي يتم فتحها. .3



 عدم استكمال مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمباني. .2
 صعوبة تطبيق المخطط الهيكلي لتعارضه مع الملكيات. .5
 ( GIS، برنامج GPSضعف اإلمكانات والمعدات ) السيارات، األجهزة الحديثة، جهاز  .6
 د المالية للبلدية لتعويض المواطنين.ضعف الموار  .2
 عدم وجود أراضي كافية ملك البلدية .2
 نقص في الكوادر البشرية العاملة في التخطيط والتنظيم. .1

 عدم وجود معلومات ومخططات توضح ملكيات المواطنين. .11
 وجود مناطق عشوائية وعدم وجود مخطط تفصيلي لها. .11
 عدم وجود جهاز قوي لمنع المخالفات. .14
 بة كبيرة من الطرق الضيقة والغير معبدةوجود نس .13
 عدم وجود آليات مخصصة للتعامل مع األزمات والكوار . .12
 خطة إدارة األزمات في البلدية بحاجة لتطوير. .15
 عدم وجود كوادر متخصصة في إدارة األزمات والطوارل  .16
 ضعف البنية التحتية أثناء األزمات. .12
 لعدد السكان.قلة عدد المؤسسات الحكومية واألهلية بالنسبة  .12
 عدم انتخاب المجلس البلدي. .11
 عدم وجود حوافز للعاملين في لجان األحياء. .41
 عدم وجود رقابة ومحاسبة على أداء اللجان داخل البلدية. .41

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
 ِقدم المخطط الهيكلي وعدم اكتمال المخططات التفصيلية. .1
 ضعف أداء لجنة الطوارل  .4
 اية المديريات والمقرات الحكومية والمؤسسات العامة.عدم كف .3
 ضعف في المشاركة المجتمعية في إدارة البلدية. .2
 ضعف في القوانين اإلدارية والمالية وفي تطبيقها. .5

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
 لدية.توسيع وتطوير وتحدي  المخطط الهيكلي للب .1
 تفعيل لجنة األمن والكوار  وتعزيز دورها. .4
 العمل على جعل مدينة جباليا عاصمة الشمال اإلدارية. .3
 تعزيز وتفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة البلدية. .2



 تعزيز وتفعيل الرقابة اإلدارية والمساءلة القانونية. .5
 القضايا األساسية للتجمع السكاني

 مجال البيئة والبنى التحتية
 تدني نسبة الطرق المعبدة وسوء حالة الطرق القائمة. .1
 تدني جودة مياه الشرب وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة. .4
قدم واهتراء وعدم كفاءة بعض مقاطع الشبكة الخاصة بالصرف الصحي ومياه األمطار، وعدم توفر مخططات  .3

 تنفيذية لها.
 نفايات.عدم وجود مكب نفايات صحي وتهالك آليات جمع وترحيل ال .2

 مجال تنمية االقتصاد المحلي
 افتقار المنطقة المسموح بها للصيد للثروة السمكية، وعدم وجود مرسى وحسبة سمك خاصة بالمنطقة. .1
 عدم وجود أسواق مركزية وعدم وجود منطقة صناعية وحرفية مؤهلة. .4
تح أسواق خارجية )مسلخ بلدي، ضعف البيئة االستثمارية وندرة المشاريع اإلنتاجية والمشاريع الصغيرة، وعدم ف .3

 مراكز تجارية، سوق مركزي مؤهل، ... الخ(.
 مجال التنمية االجتماعية

 –مستشفيات  –عيادات  –عدم وجود أراضي إلقامة المؤسسات العامة، وعدم كفاية المرافق البلدية )مدارس  .1
 مركز ثقافية ورياضية( –صاالت 

 لمختلفة في المدينة مع البلديةضعف نظام التواصل والتشبيك بين المؤسسات ا .4
 مجال االدارة والحكم الرشيد

 ِقدم المخطط الهيكلي وعدم اكتمال المخططات التفصيلية. .1
 ضعف أداء لجنة الطوارل  .4
 عدم كفاية المديريات والمقرات الحكومية والمؤسسات العامة. .3
 ضعف في المشاركة المجتمعية في إدارة البلدية. .2
 والمالية وفي تطبيقها.ضعف في القوانين اإلدارية  .5
 
 
 
 
 
 



 اإلطار التنموي المحلي

 الرؤية التنموية .1

 "مدينة حضارية جاذبة لالستثمار وصديقة للبيئة ذات تنمية مستدامة"

 القضايا التنموية مرتبة حسب األولوية .2

ترتيبها حسب االولوية تم  اللجان من تجميعها تم التي القضايا في التداول وبعد األربعة التنموية المجاالت تشخيص نتيجة
انزت ومن ثم عرضها في ورشة العمزل األولزى لمراجعتهزا وتعزديل الزالزم. فك Pairwiseباستخدام مصفوفة المقارنة الثنائية 

 نتائج ترتيب القضايا كالتالي:
 تدني جودة مياه الشرب وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة. .1
 –مستشفيات  –عيادات  –ية مرافق البلدية )مدارس عدم وجود أراضي إلقامة المؤسسات العامة وعدم كفا .4

 مراكز ثقافية ورياضية( –صاالت 
 تدني نسبة الطرق المعبدة وسوء حالة الطرق القائمة.  .3
 عدم وجود مكب نفايات صحي وتهالك آليات جمع وترحيل النفايات. .2
 ِقدم المخطط الهيكلي وعدم اكتمال المخططات التفصيلية. .5
ءة بعض مقاطع الشبكة الخاصة بالصرف الصحي ومياه األمطار، وعدم توفر قدم واهتراء وعدم كفا .6

 مخططات تنفيذية لها.
 ضعف في القوانين اإلدارية والمالية وفي تطبيقها. .2
ضعف البيئة االستثمارية وندرة المشاريع اإلنتاجية والمشاريع الصغيرة وعدم فتح أسواق خارجية )مسلخ  .2

 مؤهل، ... الخ(.بلدي، مراكز تجارية، سوق مركزي 
 عدم وجود أسواق مركزية ومنطقة صناعية وحرفية مؤهلة. .1

 ضعف في المشاركة المجتمعية في إدارة البلدية. .11
 ضعف أداء لجنة الطوارل. .11
 افتقار المنطقة المسموح بها للصيد للثروة السمكية، وعدم وجود مرسى وحسبة سمك خاصة بالمنطقة. .14
 مية والمؤسسات العامة.عدم كفاية المديريات والمقرات الحكو  .13
 ضعف نظام التواصل والتشبيك بين المؤسسات المختلفة في المدينة مع البلدية. .12

 
 



 األهداف التنموية 

 األهداف التنموية القضية التنموية المجال التنموي 

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

تدني جودة مياه الشرب وارتفاع نسبة الفاقد 
 في الشبكة.

 قد في شبكات المياه.تقليل نسبة الفا .1
 تحسين جودة وكمية المياه خاصة في المنطقة الغربية. .4
 حمالت توعية لترشيد استهالك المياه  .3

مجال التنمية 
 االجتماعية

عدم وجود أراضي إلقامة المؤسسات 
العامة وعدم كفاية مرافق البلدية )مدارس 

 –صاالت  –مستشفيات  –عيادات  –
 مراكز ثقافية ورياضية(.

 طاع وتخصيص أراضي إلنشاء المرافق العامة.استق .1
العمل على توفير مرافق عامة خدماتية أساسية لخدمة  .4

 السكان.

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

تدني نسبة الطرق المعبدة وسوء حالة 
 الطرق القائمة.

تعبيد طرق جديدة وزيادة نسبة الطرق المعبدة بنسبة  .1
11%. 

 %31بنسبة صيانة وتأهيل الطرق في المدينة  .4

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

عدم وجود مكب نفايات صحي وتهالك 
 آليات جمع وترحيل النفايات.

تحسين كفاءة نظام الجمع والترحيل والتخلص من  .1
 النفايات.

 التخلص من المكبات العشوائية والمكاره الصحية. .4
العمل على االستفادة من النفايات الصلبة وا عادة  .3

 تدويرها.
إلدارة والحكم مجال ا
 الرشيد

ِقدم المخطط الهيكلي وعدم اكتمال 
 المخططات التفصيلية.

 تحدي  واعتماد المخطط الهيكلي. .1
 تحدي  واعتماد المخططات التفصيلية  .4

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

قدم واهتراء وعدم كفاءة بعض مقاطع 
الشبكة الخاصة بالصرف الصحي ومياه 

تنفيذية  األمطار، وعدم توفر مخططات
 لها.

وضع مخطط عام لنظام الصرف الصحي وشبكة  .1
تصريف مياه األمطار يتوافق مع الخطة اإلقليمية 

 للتجمعات المجاورة.
زيادة نسبة المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه  .4

 األمطار والصرف الصحي.
تطوير نظام المعلومات الجغرافية واعداد المخططات  .3

ألمطار والصرف الخاصة بشبكات تصريف مياه ا
 الصحي.

مجال اإلدارة والحكم 
 الرشيد

ضعف في القوانين اإلدارية والمالية وفي 
 تطبيقها.

االستفادة من القوانين اإلدارية والمالية الموجودة  .1
 حاليًا.



 األهداف التنموية القضية التنموية المجال التنموي 

 مجال االقتصاد المحلي

شاريع ضعف البيئة االستثمارية وندرة الم
اإلنتاجية والمشاريع الصغيرة وعدم فتح 
أسواق خارجية )مسلخ بلدي، مراكز 

 تجارية، سوق مركزي مؤهل، ... الخ(.

تشجيع االستثمار وتقديم حوافز للرياديين ورجال  .1
 األعمال والشباب.

زيادة عدد المشاريع والمرافق والمؤسسات االقتصادية  .4
حلي بنسبة والمدرة للدخل بالشراكة مع المجتمع الم

41% 
 تحسين وتطوير نظام الجباية والتحصيل في البلدية. .3

 مجال االقتصاد المحلي
عدم وجود أسواق مركزية عدم وجود منطقة 

 صناعية وحرفية مؤهلة.

إنشاء وتفعيل المنطقة الصناعية المقرة حسب المخطط  .1
نشاء مناطق حرفية متخصصة.  الهيكلي، وا 

 ة.إنشاء أسواق مركزية ومناطق تجاري .4

مجال اإلدارة والحكم 
 الرشيد

ضعف في المشاركة المجتمعية في إدارة 
 البلدية.

تفعيل مشاركة المواطنين ولجان األحياء في األنشطة  .1
 المحلية وزيادة التواصل معهم.

تطوير نظام يحقق مشاركة مجتمعية فاعلة من شأنه  .4
 تعزيز الثقة بين المجتمع والبلدية

مجال اإلدارة والحكم 
 دالرشي

 ضعف أداء لجنة الطوارل.
إعداد خطة شاملة إلدارة حاالت الطوارل والكوار   .1

 بالشراكة مع المؤسسات ذات العالقة

 مجال االقتصاد المحلي
افتقار المنطقة المسموح بها للصيد للثروة 
السمكية، وعدم وجود مرسى وحسبة سمك 

 خاصة بالمنطقة.

 تشجيع مهنة الصيد من خالل توفير مرفأ وحسبة .1
 سمك.

مجال اإلدارة والحكم 
 الرشيد

عدم كفاية المديريات والمقرات الحكومية 
 والمؤسسات العامة.

 زيادة نسبة المقرات والمديريات الحكومية. .1

مجال التنمية 
 االجتماعية

ضعف نظام التواصل والتشبيك بين 
 المؤسسات المختلفة في المدينة مع البلدية

ن البلدية تحسين مستوى التواصل والتشبيك بي .1
 والمؤسسات المختلفة

 
 البرامج/المشاريع التنموية

 أهدافزه تحقيق على تعمل التي السكاني فهي للتجمع االستراتيجي التنموي  التخطيط عملية جوهر التنموية المشاريع تعتبر
 عنزد الواقعيزة مراعزاة تزم لزذا التخطزيط، عمليزة مخرجزات مزن ملمزوس أكثزر مخزرج وهزي الواقزع أرض علزى التنمويزة ورؤيتزه

 تحزول قزد معوقزات مزن ومزا يوجزد مزوارد مزن يتزوفر مزا االعتبزار بعزين اخزذين األهزداف، تحقيزق علزى قادرة اقتراحها لتكون 
 :التالية المواصفات عليها تنطبق التي المشاريع الختيار المعايير الضرورية من عدد على االعتماد تم حي  تنفيذها، دون 



 تحقيقها. على وتعمل أكثر أو بهدف مرتبطة تكون  أن .1
 لتنفيذها. الالزمة الموارد توفر .4
 .المقترحة لألهداف مسبقا تحديدها تم التي القياس مؤشرات مع تنسجم .3
 تنفيذها دون  تحول عوائق يوجد ال .2
 التنفيذ على قادرة جهة تتوفر .5
 لقطاع غزة ةاالستراتيجي في الخطة وردت والتي التنموية والمشاريع والقضايا التوجهات مع أيضا وتنسجم .6

 التالي: النحو على القطاعات على موزعة المقترحة المشاريع كانت وقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

تدني جودة مياه 
نسبة الشرب وارتفاع 

 الفاقد في الشبكة.

تقليل نسبة الفاقد في 
 شبكات المياه

 
برنامج تحسين كفاءة 

 شبكات المياه

مشروع إعادة تأهيل الشبكات القديمة والمهترئة في مناطق 
 مختلفة من النفوذ.

411,111 

نشائي آلبار  صيانة وا عادة تأهيل ميكانيكي وكهربائي وا 
 المياه.

611,111 

 51,111 ادات مياه للمؤسسات العامة.تركيب عد
 21,111 عداد لمنازل المواطنين. 1111تغيير وتركيب 

تصميم نظام الكتروني لمراقبة وتدقيق القراءات الشهرية 
 لعدادات المواطنين.

31,111 

 111,111 توريد مواد لزوم صيانة شبكات المياه.
 5,111 ات المياه.تطوير القوانين الخاصة بمخالف

 211,111 لتشغيل ومراقبة آبار المياه. SCADAإنشاء نظام 

تحسين جودة وكمية 
المياه خاصة في 
 المنطقة الغربية.

 
برنامج تحسين جودة 

 المياه

 151,111 حفر بئر مياه في بير النعجة )إضافي لتغذية خزان تيكا(.
)في مناطق ذات  4 إنشاء خزان مياه مع آبار لتغذيته عدد

 جودة مياه جيدة( خاص بمنطقة عباد الرحمن.
1,411,111 

 451,111 .4حفر بئر مياه شرق جباليا عدد 

 51,111حفر آبار غاطسة في المناطق الحدودية والبعيدة عن 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

 مصادر المياه.

 411,111 توريد محروقات وزيوت لزوم تشغيل مولدات آبار المياه.

 
عية المواطنين تو 

بأهمية ترشيد 
 استهالك المياه

  

مشروع عقد لقاءات مجتمعية مع المواطنين ولجان األحياء 
 وطلبة المدارس.

11,111 

 11,111 مشروع عمل نشرات توعية وتوجيه.

مجال التنمية 
 االجتماعية

عدم وجود أراضي 
إلقامة المؤسسات 
العامة وعدم كفاية 
مرافق البلدية 

عيادات  –)مدارس 
 –مستشفيات  –

مراكز  –صاالت 
 ثقافية ورياضية(.

استقطاع وتخصيص 
أراضي إلنشاء 
 المرافق العامة.

 

عدد المرافق التي 
 سيتم استقطاعها

 
نصيب الفرد من 
 المناطق الخضراء 

 

عمل دراسة احتياجات المدينة من أراضي إلنشاء مرافق 
 عامة ومقارنتها بالوضع القائم.

41,111 

نشاء المنتزه اإلقليمي في المنطقة الشرقية في شارع إ
 السكة.

351,111 

استكمال المخططات التفصيلية لمناطق النفوذ تراعي 
 المرافق العامة.

11,111 

 11,111 تحصيص اراضي لبرك تجميع االمطار
 العمل على توفير

مرافق عامة خدماتية 
أساسية لخدمة 

 السكان.

لتي عدد المرافق ا
 سيتم استقطاعها

 
 

مرافق إلنشاء المدارس في مناطق النفوذ  2تخصيص عدد 
 المختلفة.

151,111 

مشروع تزيين وتشجير األرصفة والجزر والزوائد التنظيمية 
 في مناطق النفوذ.

31,111 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

 451,111 إنشاء حدائق متفرقة في أنحاء النفوذ.
 1,111,111 استكمال مشروع المسلخ البلدي.

الز  –الكرامة  –تأهيل الحدائق ومنتزهات البلدية )مرمرة 
12.) 

111,111 

 141,111 مشروع إنارة مبنى البلدية بالطاقة الشمسية.

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

تدني نسبة الطرق 
المعبدة وسوء حالة 
 الطرق القائمة.

تعبيد طرق جديدة 
وزيادة نسبة الطرق 

 %11ة بنسبة المعبد

نسبة الطرق 
 المعبدة

 

 151,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع عنان )مرحلة أولى(.
 351,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع ليالينا.

 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع صالة الورود.
 211,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع معاذ بن جبل.

 511,111 شوارع متفرقة غرب شارع النصر. مشروع تطوير وتأهيل
 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع منطقة مدرسة دار األرقم.

مشروع تطوير وتأهيل شوارع منطقة مدرسة عوني 
 الحرثاني.

211,111 

 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع مؤسسة الشؤون االجتماعية.
 151,111 ارع مستشفى الكرامة.مشروع تطوير وتأهيل ش

 311,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع منطقة بدري وهنية.

 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع األشقر غرب جباليا.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

 A29. 411,111مشروع تطوير وتأهيل شارع 
 311,111 مشروع استكمال تطوير وتأهيل شارع بئر النعجة الرئيسي.

مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة في منطقة بئر 
 النعجة.

411,111 

 151,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة في منطقة النزلة.
مشروع تطوير وتأهيل شارع سرداح والمتفرع من شارع 

 الفالوجا.
151,111 

مشروع تطوير وتأهيل شارع مدرسة عمواس والشوارع 
 حوض ترشيح مياه األمطار.المحيطة ب

451,111 

 151,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع فريجة.
 111,111 مشروع استكمال تطوير وتأهيل منطقة كلية نماء.

مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة من شارع أحمد 
 ياسين.

351,111 

 311,111 مشروع تطوير وتأهيل منطقة عباد الرحمن مرحلة ثالثة.
 411,111 مشروع تطوير وتأهيل منطقة مدرسة فيصل بن فهد.
 411,111 مشروع استكمال تطوير وتأهيل شارع الزقاء والغباري.

 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع عسلية.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

 211,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع الزاويا.
بن الخطاب ومحيط مشروع تطوير وتأهيل شارع عمر 

 منطقة مسجد عائشة.
611,111 

مشروع استكمال تطوير وتأهيل شوارع متفرقة في منطقة 
 عجور.

411,111 

 411,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة شرق تل الزعتر.
 1,111,111 مشروع تطوير وتأهيل شارع السكة )مرحلة أولى(.

ر وتأهيل شوارع متفرقة في منطقة مشروع استكمال تطوي
 خلف.

451,111 

 151,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة في منطقة البخاري.

 111,111 مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة من شارع القدس.

 1,111,111 .14مشروع تطوير وتأهيل شارع رقم 

 111,111 ن شارع حيفا.مشروع تطوير وتأهيل شوارع متفرقة م
صيانة وتأهيل 

الطرق في المدينة 
 %31بنسبة 

نسبة الطرق التي 
 تمت صيانتها

 
 111,111 مشروع صيانة شوارع متفرقة من النفوذ.
 211,111 مشروع إعادة تأهيل شارع صالح دردونة.

 451,111 مشروع إعادة تأهيل شارع القدس.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

 511,111 ارع الحاكمية.مشروع إعادة تأهيل ش
 151,111 مشروع إعادة تأهيل شارع مقبرة الفالوجا.
 511,111 مشروع إعادة تأهيل شارع أحمد فكري.
 151,111 مشروع توريد مواد لزوم صيانة الطرق.

 111,111 مشروع إعادة تأهيل شبكة اإلنارة لشارع صالح الدين.
 51,111 يل شبكة اإلنارة لشارع الداخلية.مشروع إعادة تأه

 151,111 مشروع إعادة تأهيل شبكة اإلنارة لشارع الفالوجا.
 111,111 مشروع إنارة مفترقات الطرق باستخدام الطاقة الشمسية.

 151,111 مشروع توريد مواد لزوم صيانة شبكات إنارة الطرق.

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

م وجود مكب عد
نفايات صحي 

وتهالك آليات جمع 
 وترحيل النفايات.

تحسين كفاءة نظام 
الجمع والترحيل 
والتخلص من 

 النفايات.

عدد مرات جمع 
 النفايات أسبوعياً 

 
كمية النفايات 
 المرحلة يومياً 

برنامج تحسين كفاءة 
نظام جمع وترحيل 
 النفايات والتخلص منها

 – 3م 1حاوية سعة  111مشروع توريد حاويات نفايات )
 (3م 41حاويات سعة  11

111,111 

تراكتور  – 4شاحنة عدد  –مشروع توريد آليات )كباش 
 (.5عدد 

211,111 

 611,111 مشروع تشغيل عمال للعمل في جمع وترحيل النفايات.
 1,111,111 ألف طن نفايات والتخلص منها. 411مشروع ترحيل 
 411,111 قطع غيار لصيانة اآلليات. مشروع توريد

 411,111 مشروع توريد زيوت ومحروقات لزوم آليات النظافة.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

التخلص من 
المكبات العشوائية 
 والمكاره الصحية.

وجود محطة 
 ترحيل
 

انخفاض عدد 
 المكبات العشوائية

برنامج تعزيز الصحة 
 المجتمعية

 311,111 إنشاء محطة تجميع وترحيل نفايات مؤقتة.
 51,111 مشروع توعية بيئية ومجتمعية

 41,111 مشروع تدريب وبناء قدرات العاملين

 141,111 توريد مواد لزوم دائرة الصحة والبيئة

العمل على االستفادة 
من النفايات الصلبة 

 وا عادة تدويرها.
  

مشروع تشغيل عمال لفرز النفايات في محطة التجميع 
 يل.والترح

111,111 

مجال اإلدارة 
 والحكم الرشيد

ِقدم المخطط الهيكلي 
وعدم اكتمال 
المخططات 
 التفصيلية.

تحدي  واعتماد 
 المخطط الهيكلي.

وجود مخطط 
هيكلي محد  

 ومعتمد
 

 5,111 مشروع تحدي  المخطط الهيكلي الحالي للنفوذ.
عمل مخططات تصوير جوي حديثة ورفع مساحي محد  

 لنفوذ بدقة عالية.لمناطق ا
21,111 

 5,111 إتمام مشروع توسيع النفوذ في الجهة الشمالية والجنوبية.

تحدي  واعتماد 
المخططات 
 التفصيلية

عدد المخططات 
التفصيلية 

 المحدثة والمعتمدة
 

 151,111 مشروع ترقيم وتسمية المباني والشوارع.
 151,111 مل النفوذ.مشروع استكمال المخططات التفصيلية لكا
 –)مباني  GISمشروع تحدي  قاعدة البيانات الخاصة بز 

 طرق(. –بنية تحتية 
151,111 

 31,111مشروع تقييم شامل لشبكات ومحطات الصرف الصحي في  وجود مخطط عام وضع مخطط عام قدم واهتراء وعدم مجال البيئة 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

كفاءة بعض مقاطع  والبنى التحتية
الشبكة الخاصة 
بالصرف الصحي 

ومياه األمطار، وعدم 
توفر مخططات 

 تنفيذية لها.

صرف لنظام ال
الصحي وشبكة 
تصريف مياه 

األمطار يتوافق مع 
الخطة اإلقليمية 
 للتجمعات المجاورة.

للصرف الصحي 
 محد 

 مناطق النفوذ وا عادة تصميمها.

زيادة نسبة المناطق 
المخدومة بشبكات 
تصريف مياه 
ف األمطار والصر 
 الصحي.

زيادة المناطق 
المخدومة بنسبة 

5% 

برنامج زيادة كفاءة شبكة 
الصرف الصحي ومياه 
 األمطار ونسبة انتشارها

 111,111 مشروع تمديد شبكات ووصالت منزلية في مناطق متفرقة.
مشروع إلغاء المضخات الفرعية )النذر + النجار + قرموط 

 + ُنسيبة(.
151,111 

 111,111 مشروع توريد مواد لزوم صيانة شبكات الصرف الصحي.
مشروع توريد زيوت ومحروقات لزوم محطات الصرف 

 الصحي
411,111 

 151,111 مشروع خط صرف صحي الكرامة الشرقي
 151,111 مشروع خط صرف صحي قباء

 1,511,111 مشروع إعادة تأهيل محطة صرف صحي محادر.
 1,111,111 مشروع إعادة تأهيل محطة صرف صحي تل الزعتر.

 211,111 مشروع صيانة متفرقة لمحطات الصرف الصحي



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

مشروع إنشاء محطات ترشيح مياه أمطار محلية )الداخلية 
 + قباء + تمراز(.

351,111 

مشروع استكمال خطوط مياه األمطار بمنطقة القرعة 
 الخامسة.

411,111 

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

قدم واهتراء وعدم 
كفاءة بعض مقاطع 
الشبكة الخاصة 
بالصرف الصحي 

ومياه األمطار، وعدم 
توفر مخططات 

 تنفيذية لها.

تطوير نظام 
المعلومات الجغرافية 
واعداد المخططات 
الخاصة بشبكات 
تصريف مياه 

األمطار والصرف 
 الصحي.

نسبة الشبكة 
 المربوطة بنظام

GIS 
 

وجود نظام تشغيل 
 وصيانة

برنامج توثيق الكتروني 
لشبكات ومحطات 
 الصرف الصحي

 GIS. 141,111مشروع رفع مساحي للشبكات القائمة وربطها بنظام 

مشروع أرشفة إلكترونية لمخططات ومكونات شبكات 
 ومحطات الصرف الصحي

111,111 

ل وصيانة مشروع تصميم نظام الكتروني لمتابعة تشغي
 محطات الصرف الصحي.

151,111 

مجال اإلدارة 
 والحكم الرشيد

ضعف في القوانين 
اإلدارية والمالية وفي 

 تطبيقها.
 

االستفادة من 
القوانين اإلدارية 
والمالية الموجودة 

 حاليًا.

عدد اللقاءات 
 وحمالت التوعية
عدد القضايا 

 المنجزة

 

رها بما يتناسب مع تفعيل القوانين اإلدارية والمالية وتطوي
 تغيرات وتطورات الحياة.

1,111 

 11,111 تفعيل قضايا تجاوزات القانون لدى المحاكم المختصة
 11,111 عمل حمالت توعية مجتمعية بالقوانين

مجال 
ضعف البيئة 

االستثمارية وندرة 
تشجيع االستثمار 
وتقديم حوافز 

عدد مذكرات 
 التفاهم واالتفاقيات

 
ضم البلدية والمؤسسات إنشاء مجلس اقتصادي ي

 االقتصادية ورجال األعمال.
1,111 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

االقتصاد 
 المحلي

المشاريع اإلنتاجية 
والمشاريع الصغيرة 

ق وعدم فتح أسوا
خارجية )مسلخ 

بلدي، مراكز تجارية، 
سوق مركزي مؤهل، 

 ... الخ(.

للرياديين ورجال 
 األعمال والشباب.

 
وجود دراسة 
 اقتصادية
 

عدد المعارض 
والمؤتمرات 
 االقتصادية

 
عدد القوانين 
 والتشريعات

 1,111 توقيع مذكرات تفاهم بين البلدية والمؤسسات االقتصادية.
إعداد دراسة لالستثمار األمثل لشوارع الخدمة في شارع 

 البحر و الصفطاوي 
1,111 

 5,111 إعداد دراسة لالستغالل األمثل لشاطئ بحر جباليا

إقامة معرض سنوي لألفكار والمشاريع الريادية وتقديم دعم 
 لألفكار اإلبداعية فيها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

41,111 

 1,111 سن قوانين وتشريعات بلدية لتشجيع االستثمار

زيادة عدد المشاريع 
والمرافق والمؤسسات 
االقتصادية والمدرة 
للدخل بالشراكة مع 

جتمع المحلي الم
 %41بنسبة 

عدد المرافق 
 والمؤسسات 

 1,111 عمل دراسة الستغالل أراضي وأمالك البلدية 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

مجال 
االقتصاد 
 المحلي

ضعف البيئة 
االستثمارية وندرة 
المشاريع اإلنتاجية 
والمشاريع الصغيرة 
وعدم فتح أسواق 
خارجية )مسلخ 

بلدي، مراكز تجارية، 
سوق مركزي مؤهل، 

 ... الخ(.

سين وتطوير تح
نظام الجباية 
والتحصيل في 

 البلدية.

نسبة الملتزمين 
 %2بالسداد 
 

نظام محوسب 
متكامل وفاتورة 

 موحدة

 

تشجيع المواطنين على االلتزام بدفع الفاتورة الشهرية من 
 خالل تقديم حوافز للملتزمين.

5,111 

تطوير نظام الجباية والتحصيل عبر منظومة الكترونية 
 متكاملة

31,111 

عدم وجود أسواق 
مركزية عدم وجود 
منطقة صناعية 
 وحرفية مؤهلة.

إنشاء وتفعيل 
المنطقة الصناعية 
المقرة حسب 

المخطط الهيكلي، 
نشاء مناطق حرفية  وا 

 متخصصة.

وجود منطقة 
 صناعية
 

اخفاض عدد 
الورش في 

 المناطق السكنية

 

 411,111 مشروع تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

تحدي  المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية شرق 
 المدينة "شعشاعة".

11,111 

 11,111 عمل دراسة إلنشاء قرية حرفية شمال النفوذ.

إنشاء أسواق مركزية 
 ومناطق تجارية.

وجود سوق 
 مركزي 

 
 411,111 إنشاء مركز مواصالت مركزي في وسط مخيم جباليا.

 611,111 إنشاء سوق مركزية جديدة تخدم غرب جباليا.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

  
وجود منطقة 

 تجارية
 311,111 تأهيل وتطوير سوق العودة.

مجال اإلدارة 
 والحكم الرشيد

ضعف في المشاركة 
المجتمعية في إدارة 

 البلدية.

تفعيل مشاركة 
المواطنين ولجان 

األحياء في األنشطة 
المحلية وزيادة 
 التواصل معهم.

لجان أحياء 
 تخبة وفاعلةمن

 

إعادة تشكيل لجان األحياء وفق رؤية تضمن مشاركة 
 واسعة.

11,111 

 11,111 إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الشبابي التابع للبلدية.

تطوير نظام يحقق 
مشاركة مجتمعية 
فاعلة من شأنه 
تعزيز الثقة بين 
 المجتمع والبلدية

 

عدد اللقاءات 
 والزيارات
 

عدد النشرات 
 الصداراتوا

 

التواصل المستمر مع لجان األحياء ومجالس العائالت 
 من خالل زيارات وورش عمل.

11,111 

تفعيل دور العالقات العامة في نقل أنشطة وفعاليات 
 البلدية.

31,111 

مجال اإلدارة 
 والحكم الرشيد

ضعف أداء لجنة 
 الطوارل.

إعداد خطة شاملة 
إلدارة حاالت 
 الطوارل والكوار 

وجود خطة 
 طوارل متكاملة

 
مشروع إعداد خطة الطوارل والكوار  بالشراكة مع الجهات 

 المختصة.
11,111 

 41,111 برنامج تدريب وبناء القدرات للعاملين في البلدية.



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

بالشراكة مع 
المؤسسات ذات 

 العالقة

 21,111 مشروع توفير متطلبات الصحة والسالمة المهنية.

إعالمية وتواصل مجتمعي مع المواطنين ولجان حمالت 
 األحياء.

11,111 

 11,111 تشكيل لجان مساندة مجتمعية محلية.

مجال 
االقتصاد 
 المحلي

افتقار المنطقة 
المسموح بها للصيد 
للثروة السمكية، وعدم 
وجود مرسى وحسبة 

سمك خاصة 
 بالمنطقة.

تشجيع مهنة الصيد 
من خالل توفير 

 سمك.مرفأ وحسبة 

وجود مرسى 
للصيد وحسبة 

 سمك
 

 5,111 استكمال مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة غرب الرشيد.

 151,111 إنشاء مشروع مرفأ الصيادين على شاطئ البحر.

 311,111 إنشاء مشروع حسبة السمك على شارع الرشيد.

مجال اإلدارة 
 والحكم الرشيد

عدم كفاية المديريات 
حكومية والمقرات ال

 والمؤسسات العامة.

زيادة عدد المقرات 
والمديريات 
 الحكومية.

وجود تجمع 
مركزي للمقرات 

 الحكومية
 

تخصيص منطقة إلقامة المقرات اإلدارية المختلفة و تأهيل 
 البنية التحتية للمنطقة.

51,111 

مجال التنمية 
 االجتماعية

ضعف نظام 
التواصل والتشبيك 

تحسين مستوى 
التواصل والتشبيك 

وجود مذكرات 
 تفاهم

 
عقد مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

 العاملة في مناطق النفوذ
11,111 



المجال 
 التنموي 

 التكلفة )$( مكونات البرنامج البرامج/المشاريع المؤشر األهداف التنموية القضية التنموية

بين المؤسسات 
ي المدينة المختلفة ف

 مع البلدية

بين البلدية 
 والمؤسسات المختلفة

 
عدد الورش 
واألنشطة 
 والفعاليات 

ة التي تقيمها المشاركة في األنشطة والفعاليات المختلف
 المؤسسات المختلفة.

11,111 



 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية
 البعد )التوصيف( المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريع 

 

 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم
لتنفيرذ  لمتكامر زمنري برنرامج تنفيرذ تتضرمن خطرة تطروير الضرروري  مرن فإنره فعرال بشركل التنمويرة الخطرة تنفيرذ لضرمان

عرن  الناتجرة التنمويرة املشرروعات ربرط وكرذل  لتنفيرذ،  املرشرحة والجهرة لكرل مشررو  املتوقعرة التكلفرة وتقردير املشرروعات

 املحلري املسرتوينن برنن فري التخطريط التكامليرة لتحقيرق وذلر  الوطنيرة  الخطرة لرد  املعتمردة التنمويرة البررامج مرع الخطرة

 .والوطني

 خطة التنفيذ 1.1

   0031التنفيذ الرباعية االداة رقم  مصفوفة خطة

  02مصفوفة خطة التنفيذ السنوية األداة رقم 

 خطة المتابعة والتقييم  1.2

  07مصفوفة خطة املتابعة والتقييم األداة رقم 
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التكلفة 
 Xالتقديرية 
1111$ 

 تصنيف مكون البرنامج/المشروع 2121 - 2111خطة 
 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط 

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي 
غير الهيئة  الهيئة المحلية محلية/الشريكال

 المحلية/الشريك

حدد بند  دورها اسم الجهة حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 الموازنة

قيمة 
المساهمة

  X 
1111$ 

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 
1111$ 

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

برنامج 
 تحسين كفاءة
 شبكات المياه

EI/01 

مشرو  إعادة تأهيل الشبكات 

القديمة واملهترئة في مناطق 

 مختلفة من النفوذ.
EI/01/01 211 1 1 111 111    قسم المياه 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

411 

صيانة وإعادة تأهيل ميكانيكي 

قسم صيانة   EI/01/02 111 1 1 311 311   وكهربائي وإنشائي آلبار امليا،.
 الكهروميكانيك

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

611 

تركيب عدادات ميا، 

شركة  قسم المياه EI/01/03 01 1 1 1 1    للمؤسسات العامة.
 متخصصة

توريد 
 المواد

- - - - 

عداد  1111تغينر وتركيب 

 قسم المياه EI/01/04 71 1 1 1 1    ن.ملنازل املواطنن
شركة 

 متخصصة
توريد 
 - - - - المواد

تصميم نظام الكتروني ملراقبة 

وتدقيق القراءات الشهرية 

 لعدادات املواطننن.
EI/01/05 31 1 1 1 1    

قسم الحاسوب 
وتكنلوجيا 
 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تصميم 
 - - - - البرنامج

وم صيانة توريد مواد لز 

شركة  قسم المياه   EI/01/06 111 01 1 01 1  شبكات امليا،.
 متخصصة

توريد 
 المواد

- 1 MDLF 111 

تطوير القواننن الخاصة 

  EI/01/07 0 1 1 2.0 2.0   بمخالفات امليا،.
إدارة البلدية 
 - - والدائرة القانونية

الموازنة 
 - - 5 التشغيلية

 SCADAإنشاء نظام 

شركة  قسم المياه  EI/01/08 011 1 211 111 111   يل ومراقبة آبار امليا،.لتشغ
 متخصصة

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

211 

حفر بئر ميا، في بئر النعجة  EI/02برنامج 

شركة  قسم المياه  EI/02/01 101 1 1 101 1   )إضافي لتغذية خزان تيكا(.
 التمقاو 

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

151 



تحسين جودة 
 المياه

إنشاء خزان ميا، مع آبار عدد 

)في مناطق ذات جودة ميا،  4

جيدة( خاص بمنطقة عباد 

 الرحمن.
EI/02/02 10211 1 1 1 1    قسم المياه 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

حفر بئر ميا، شرق جباليا عدد 

4. EI/02/03 201 1 1 1 1    قسم المياه 
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

حفر آبار غاطسة في املناطق 

الحدودية والبعيدة عن 

 مصادر امليا،.
EI/02/04 01 1 21 10 10    قسم المياه 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

مؤسسة 
 51 نماء

توريد محروقات وزيوت لزوم 

قسم المخازن    EI/02/05 211 111 1 111 1  مليا،.تشغيل مولدات آبار ا
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

- 1 MDLF 411 

برنامج زيادة 
كفاءة شبكة 
الصرف 

الصحي ومياه 
األمطار 
ونسبة 
 انتشارها

EI/03 

مشرو  تمديد شبكات 

ووصالت منزلية في مناطق 

 متفرقة.
EI/03/01 111 1 01 31 31    قسم الصرف 

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 

مشرو  إلغاء املضخات 

الفرعية )النذر + النجار + 

سيبة(.
ُ
 قرموط + ن

EI/03/02 101 01 30 30 01     قسم الصرف
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 151 

مشرو  توريد مواد لزوم 

صيانة شبكات الصرف 

 الصحي.
EI/03/03 111 01 1 01 1     قسم الصرف

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 

مشرو  توريد زيوت 

ومحروقات لزوم محطات 

 الصرف الصحي
EI/03/04 211 01 01 01 01    

قسم الصرف 
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 411 1 - المشروع

مشرو  خط صرف صحي 

قسم الصرف  EI/03/05 101 1 1 1 1    الكرامة الشرقي
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

قسم الصرف   EI/03/06 101 1 70 70 1   مشرو  خط صرف صحي قباء
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 151 

مشرو  إعادة تأهيل محطة 

 EI/03/07 10011 1 1 1 1    صرف صحي محادر.
رف قسم الص
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

مشرو  إعادة تأهيل محطة 

 EI/03/08 10111 1 1 1 1    صرف صحي تل الزعتر.
قسم الصرف 

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

مشرو  صيانة متفرقة 

قسم الصرف   EI/03/09 011 1 1 211 211   ملحطات الصرف الصحي
 الصحي

ركة ش
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 211 1 - المشروع



مشرو  إنشاء محطات ترشيح 

ميا، أمطار محلية )الداخلية + 

 قباء + تمراز(.
EI/03/10 301 1 1 1 1     قسم الصرف

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

مشرو  استكمال خطوط ميا، 

األمطار بمنطقة القرعة 

 الخامسة.
EI/03/11 211 1 1 111 111     قسم الصرف

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

411 

 

برنامج توثيق 
الكتروني 
لشبكات 
ومحطات 
الصرف 
 الصحي

EI/04 

مشرو  رفع مساحي للشبكات 

  GIS. EI/04/01 121 1 1 11 11  القائمة وربطها بنظام 
دائرة الهندسة 
يا والتنظيم وتكنلوج
 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 UNDP 141 1 - المشروع

مشرو  أرشفة إلكترونية 

ملخططات ومكونات شبكات 

 ومحطات الصرف الصحي
EI/04/02 111 1 1 1 1    

قسم الصرف 
الصحي وتكنلوجيا 

 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 المشروع

- 1 UNDP 111 

مشرو  تصميم نظام 

ابعة تشغيل الكتروني ملت

وصيانة محطات الصرف 

 الصحي.
EI/04/03 101 1 1 1 1     قسم الصرف

 الصحي
استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

برنامج 
تحسين كفاءة 
نظام جمع 
وترحيل 
النفايات 

 والتخلص منها

EI/05 

مشرو  توريد حاويات نفايات 

 – 3م 1حاوية سعة  111)

 (3م 41حاويات سعة  11
EI/05/01 111 01 1 01 1     قسم المخازن

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 MDLF 111 1 - المواد

 –مشرو  توريد آليات )كباش 

تراكتور عدد  – 4شاحنة عدد 

5.) 
EI/05/02 711 1 001 1 211     قسم المخازن

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 1 - المواد

الصندوق 
 211 الكويتي

عمال للعمل  مشرو  تشغيل

دائرة الصحة    EI/05/03 211 111 1 111 1  في جمع وترحيل النفايات.
 والبيئة

عمال بطالة 
بعقد عمل 

 مؤقت

تنفيذ 
 MDLF 411 1 - المشروع

ألف طن  411مشرو  ترحيل 

دائرة الصحة   EI/05/04 10111 1 011 1 011   نفايات والتخلص منها.
 والبيئة

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 لمشروعا

الموازنة 
 MDLF 511 511 التشغيلية

مشرو  توريد قطع غيار 

   EI/05/05 211 01 01 01 01  لصيانة اآلليات.
قسم المخازن 
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

الموازنة 
 MDLF 111 111 التشغيلية

مشرو  توريد زيوت 

ومحروقات لزوم آليات 

 النظافة.
EI/05/06 211 01 01 01 01     قسم المخازن

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 المواد

الموازنة 
 التشغيلية

111 MDLF 111 

إنشاء محطة تجميع وترحيل  EI/06برنامج 

دائرة الصحة  EI/06/01 10111 1 1 1 1    نفايات مؤقتة.
 والبيئة

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 



تحسين 
الصحة 
 المجتمعية

و  توعية بيئية مشر 

  EI/06/02 01 1 11 21 21   ومجتمعية
قسم العالقات 
 العامة واإلرشاد

- - 
الموازنة 
 التشغيلية

51 - - 

مشرو  تدريب وبناء قدرات 

استشاري  جميع أقسام البلدية  EI/06/03 21 1 11 0 0   العاملنن
 متخصص

تدريب 
 الموظفين

الموازنة 
 التشغيلية

41 - - 

مواد لزوم دائرة الصحة توريد 

قسم المخازن    EI/06/04 121 31 31 31 31  والبيئة
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

الموازنة 
 MDLF 61 61 التشغيلية

مشرو  تشغيل عمال لفرز 

النفايات في محطة التجميع 

 والترحيل.
EI/06/05 111 1 1 1 1     دائرة الصحة

 والبيئة

عمال بطالة 
قد عمل بع

 مؤقت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

  
مشرو  عقد لقاءات مجتمعية 

مع املواطننن ولجان األحياء 

 وطلبة املدارس.
EI/07 11 2.0 2.0 2.0 2.0     قسم العالقات

 العامة واإلرشاد
الموازنة  - -

 التشغيلية
11 - - 

  
مشروع تقييم شامل 
لشبكات ومحطات 
الصرف الصحي في 

وإعادة مناطق النفوذ 
 .تصميمها

EI/08 31 1 1 10 10     قسم الصرف
 الصحي

استشاري 
 متخصص

إعداد 
 الدراسات

الموازنة 
 التشغيلية

31 - - 

مشرو  عمل نشرات توعية   

قسم العالقات    EI/09 11 2.0 2.0 2.0 2.0  وتوجيه.
 العامة واإلرشاد

الموازنة  - -
 التشغيلية

11 - - 

ار  مشرو  تطوير وتأهيل ش  

 دائرة المشاريع  EI/10 101 1 1 70 70   عنان )مرحلة أولى(.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 151 بكدار 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع  EI/11 301 1 1 170 170   ليالينا.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 351 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع  EI/12 211 1 1 111 111   لورود.صالة ا
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 411 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

 دائرة المشاريع   EI/13 211 111 111 1 1  معاذ بن جبل.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 411 1 - المشروع

  
مشرو  تطوير وتأهيل شوار  

شركة  دائرة المشاريع  EI/14 011 1 1 201 201   النصر.متفرقة غرب شار  
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 511 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع  EI/15 211 1 1 111 111   منطقة مدرسة دار األرقم.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 411 بكدار 1 - المشروع



 
 

مشرو  تطوير وتأهيل شوار  

شركة  دائرة المشاريع  EI/16 011 1 1 211 211   قة مدرسة عوني الحرثاني.منط
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

211 

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

 دائرة المشاريع  EI/17 211 1 1 111 111   مؤسسة الشؤون االجتماعية.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 411 بكدار 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع  EI/18 101 1 1 70 70   مستشفى الكرامة.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 151 بكدار 1 -

 
 

مشرو  تطوير وتأهيل شوار  

 دائرة المشاريع  EI/19 311 1 1 101 101   منطقة بدري وهنية.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

البنك 
مي اإلسال

 للتنمية
311 

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

 دائرة المشاريع  EI/20 211 1 1 111 111   األشقر غرب جباليا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 411 بكدار 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

A29. EI/21 211 1 1 111 111    دائرة المشاريع 
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 411 بكدار 1 - المشروع

مشرو  استكمال تطوير   

وتأهيل شار  بئر النعجة 

 الرئيس ي.
EI/22 311 101 101 1 1    شركة  دائرة المشاريع

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 311 

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

شركة  دائرة المشاريع  EI/23 211 1 1 111 111   متفرقة في منطقة بئر النعجة.
 مقاوالت

ذ تنفي
 المشروع

 411 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع   EI/24 101 70 70 1 1  متفرقة في منطقة النزلة.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 151 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

سرداح واملتفر  من شار  

 الفالوجا.
EI/25 101 1 1 70 70    دائرة المشاريع 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 151 بكدار 1 -

 
مشرو  تطوير وتأهيل شار   

مدرسة عمواس والشوار  

املحيطة بحوض ترشيح ميا، 

 األمطار.
EI/26 201 1 1 120 120    شركة  دائرة المشاريع

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

451 

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

 دائرة المشاريع  EI/27 101 1 1 70 70   فريجة.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 151 بكدار 1 - المشروع

مشرو  استكمال تطوير   

شركة  دائرة المشاريع  EI/28 111 1 1 01 01   وتأهيل منطقة كلية نماء.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 111 بكدار 1 -



مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع  EI/29 301 1 1 170 170   د ياسنن.متفرقة من شار  أحم
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 351 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل منطقة   

شركة  دائرة المشاريع  EI/30 311 1 1 101 101   عباد الرحمن مرحلة ثالثة.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

 311 بكدار 1 -

مشرو  تطوير وتأهيل منطقة   

 دائرة المشاريع   EI/31 211 111 111 1 1  مدرسة فيصل بن فهد.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 411 1 - المشروع

مشرو  استكمال تطوير   

شركة  دائرة المشاريع   EI/32 211 111 111 1 1  وتأهيل شار  الزقاء والغباري.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 411 

شار   مشرو  تطوير وتأهيل  

شركة  دائرة المشاريع   EI/33 211 111 111 1 1  عسلية.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 411 

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

 دائرة المشاريع   EI/34 711 211 011 1 1  الزاويا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

الصندوق 
 211 الكويتي

مشرو  تطوير وتأهيل شار    

ن الخطاب ومحيط عمر ب

 منطقة مسجد عائشة.
EI/35 111 211 011 1 1    دائرة المشاريع 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

الصندوق 
 611 الكويتي

مشرو  استكمال تطوير   

وتأهيل شوار  متفرقة في 

 منطقة عجور.
EI/36 211 01 101 1 1    دائرة المشاريع 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

لصندوق ا
 411 الكويتي

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع  EI/37 211 1 1 111 111   متفرقة شرق تل الزعتر.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 411 

 
 

مشرو  تطوير وتأهيل شار  

 دائرة المشاريع  EI/38 10111 1 011 201 201   السكة )مرحلة أولى(.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

وزارة 
الحكم 
 المحلي

1,111 

مشرو  استكمال تطوير   

وتأهيل شوار  متفرقة في 

 منطقة خلف.
EI/39 201 111 101 1 1    دائرة المشاريع 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 451 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع   EI/40 101 01 111 1 1  متفرقة في منطقة البخاري.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 151 1 - المشروع

مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

شركة  دائرة المشاريع   EI/41 111 01 01 1 1  متفرقة من شار  القدس.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 

 
 

مشرو  تطوير وتأهيل شار  

شركة  ائرة المشاريعد  EI/42 10111 1 1 011 011   .14رقم 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
وزارة 
الحكم 
 المحلي

1,111 



مشرو  تطوير وتأهيل شوار    

 دائرة المشاريع  EI/43 111 1 1 01 01   متفرقة من شار  حيفا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 

مشرو  صيانة شوار  متفرقة   

شركة  دائرة المشاريع   EI/44 111 20 20 20 20  من النفوذ.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 

 
 

مشرو  إعادة تأهيل شار  

شركة  دائرة المشاريع  EI/45 111 1 1 011 011   صالح دردونة.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
وزارة 
الحكم 
 المحلي

211 

مشرو  إعادة تأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع  EI/46 201 1 1 120 120   القدس.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

الصندوق  1 -
 الكويتي

451 

مشرو  إعادة تأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع   EI/47 011 211 311 1 1  الحاكمية.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

الصندوق  1 -
 الكويتي

511 

مشرو  إعادة تأهيل شار    

 دائرة المشاريع   EI/48 101 01 111 1 1  مقبرة الفالوجا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
الصندوق 
 الكويتي

151 

مشرو  إعادة تأهيل شار    

شركة  دائرة المشاريع   EI/49 011 201 201 1 1  أحمد فكري.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

الصندوق  1 -
 الكويتي

511 

مشرو  تطوير شار  برج   

 دائرة المشاريع   EI/50 70 30 01 1 1  الحداد
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 25 1 - المشروع

مشرو  توريد مواد لزوم   

   EI/51 101 01 111 1 1  صيانة الطرق.
قسم المخازن 
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

- 1 MDLF 151 

مشرو  إعادة تأهيل شبكة   

شركة  قسم اإلنارة EI/52 111 1 1 1 1    اإلنارة لشار  صالح الدين.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - 111 

 
 

مشرو  إعادة تأهيل شبكة 

شركة  قسم اإلنارة  EI/53 01 1 1 01 01   اإلنارة لشار  الداخلية.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

51 

 
 

مشرو  إعادة تأهيل شبكة 

 قسم اإلنارة  EI/54 101 1 1 20 20   اإلنارة لشار  الفالوجا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 1 - المشروع

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

151 

 
 

مشرو  إنارة مفترقات الطرق 

شركة  قسم اإلنارة   EI/55 111 01 01 1 1  باستخدام الطاقة الشمسية.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمية

111 

وم مشرو  توريد مواد لز   

قسم المخازن    EI/56 101 70 1 70 1  صيانة شبكات إنارة الطرق.
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

- 1 MDLF 151 
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 EC 
إنشاء مجلس اقتصادي يضم 

البلدية واملؤسسات 

 ورجال األعمال. االقتصادية
EC/01 1 1 1 1 1    

إدارة البلدية ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

قطاع خاص 
ورجال 
 أعمال

تنفيذ 
 - - - - المشروع

 
 

توقيع مذكرات تفاهم بنن 

البلدية واملؤسسات 

 االقتصادية.
EC/02 1 1.20 1.20 1.20 1.20    

إدارة البلدية ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

مؤسسات 
جمعيات و 

 متخصصة
تنفيذ 
 المشروع

الموازنة 
 - - 1 التشغيلية

 
 

إعداد دراسة لالستثمار األمثل 

لشوار  الخدمة في شار  البحر 

 والصفطاوي.
EC/03 1 1 1 1.0 1.0    

دائرة الهندسة 
والتنظيم ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

الموازنة  - -
 التشغيلية

1 - - 

 
 

إعداد دراسة لالستغالل 

  EC/04 0 1 1 2.0 2.0   مثل لشاطئ بحر جباليا.األ 

دائرة الهندسة 
والتنظيم ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

الموازنة  - -
 - - 5 التشغيلية

 
إقامة معرض سنوي لألفكار  

واملشاريع الريادية وتقديم دعم 

لألفكار اإلبداعية فيها بالتعاون 

 مع املؤسسات املختلفة.
EC/05 21 1 1 11 11    

قسم العالقات 
العامة ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

مؤسسات 
وجمعيات 
 متخصصة

تنفيذ 
 المشروع

الموازنة 
 التشغيلية

41 - - 

سن قواننن وتشريعات بلدية   

إدارة البلدية   EC/06 1 1.20 1.20 1.20 1.20   لتشجيع االستثمار.
 - - والدائرة القانونية

الموازنة 
 - - 1 التشغيلية

 
 

عمل دراسة الستغالل أراض ي 

  EC/07 1 1.20 1.20 1.20 1.20   وأمالك البلدية

دائرة الهندسة 
والتنظيم ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

- - 
الموازنة 
 التشغيلية

1 - - 

 
تشجيع املواطننن على االلتزام  

بدفع الفاتورة الشهرية من 

 خالل تقديم حوافز للملتزمنن.
EC/08 0 1.20 1.20 1.20 1.20    

إدارة البلدية ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

الموازنة  - -
 التشغيلية

5 - - 

 
تطوير نظام الجباية  

والتحصيل عبر منظومة 

 الكترونية متكاملة
EC/09 31 7.0 7.0 7.0 7.0    

إدارة البلدية ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

- - 
الموازنة 
 - - 31 التشغيلية



البنية التحتية  مشرو  تأهيل  

 دائرة المشاريع EC/10 211 1 1 1 1    للمنطقة الصناعية.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

تحديث املخطط التفصيلي   

للمنطقة الصناعية شرق 

 املدينة "شعشاعة".
EC/11 11 1 1 0 0    

دائرة الهندسة 
 والتنظيم

- - 
الموازنة 
 التشغيلية

11 - - 

سة إلنشاء قرية عمل درا  

دائرة الهندسة  EC/12 11 1 1 1 1    حرفية شمال النفوذ.
 والتنظيم

- - - - - - 

إنشاء مركز مواصالت مركزي   

 دائرة المشاريع EC/13 211 1 1 1 1    في وسط مخيم جباليا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

إنشاء سوق مركزية جديدة   

 دائرة المشاريع EC/14 111 1 1 1 1    تخدم غرب جباليا.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

  
شركة  دائرة المشاريع   EC/15 311 1 01 101 111  تأهيل وتطوير سوق العودة.

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 311 

استكمال مشرو  املخطط   

التفصيلي ملنطقة غرب 

 الرشيد.
EC/16 0 1 1 2.0 2.0     دائرة الهندسة

 والتنظيم
- - - - - - 

إنشاء مشرو  مرفأ الصيادين   

 دائرة المشاريع EC/17 101 1 1 1 1    على شاطئ البحر.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 - - - - المشروع

إنشاء مشرو  حسبة السم    

 دائرة المشاريع EC/18 311 1 1 1 1    على شار  الرشيد.
شركة 
 مقاوالت

 تنفيذ
 المشروع

- - - - 
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 SO  عمل دراسة احتياجات املدينة

من أراض ي إلنشاء مرافق عامة 

 ومقارنتها بالوضع القائم.
SO/01 21 1 1 11 11     دائرة الهندسة

 والتنظيم
الموازنة  - -

 التشغيلية
41 - - 

املنتز، اإلقليمي في  إنشاء  

املنطقة الشرقية في شار  

 السكة.
SO/02 301 1 1 1 1    شركة  دائرة المشاريع

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- - - - 

استكمال املخططات   

التفصيلية ملناطق النفوذ 

 تراعي املرافق العامة.
SO/03 11 2.0 2.0 2.0 2.0     دائرة الهندسة

 والتنظيم
الموازنة  - -

 التشغيلية
11 - - 

تحصيص اراض ي لبرك تجميع   
  SO/04 11 1 1 0 0 االمطار

 
دائرة الهندسة  

الموازنة  - - والتنظيم
 التشغيلية

11 - - 



مرافق  2تخصيص عدد   
إلنشاء املدارس في مناطق 

 النفوذ املختلفة.
SO/05 101 1 1 70 70  

 
دائرة الهندسة  

الموازنة  - - والتنظيم
 يةالتشغيل

151 - - 

مشرو  تزينن وتشجنر   
األرصفة والجزر والزوائد 

 التنظيمية في مناطق النفوذ.
SO/06 31 1 1 10 10  

 
شركة  دائرة المشاريع 

 مقاوالت
تنفيذ 
 MDLF 31 1 - المشروع

إنشاء حدائق متفرقة في أنحاء   
شركة  دائرة المشاريع  SO/07 201 1 1 120 120   النفوذ.

 مقاوالت
تنفيذ 
 MDLF 451 1 - المشروع

استكمال مشرو  املسلخ   
شركة  دائرة المشاريع   SO/08 10111 111 711 211 1  البلدي.

 مقاوالت
تنفيذ 
 MDLF 1,111 1 - المشروع

تأهيل الحدائق ومنتزهات   
الر  –الكرامة  –البلدية )مرمرة 

12.) 
SO/09 111 1 1 01 01    شركة  دائرة المشاريع

 اوالتمق
تنفيذ 
 MDLF 111 1 - المشروع

مشرو  إنارة مبنى البلدية   
شركة  قسم اإلنارة   SO/10 121 11 11 1 1  بالطاقة الشمسية.

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 141 

 
 

عقد مذكرات تفاهم وتعاون 
مع مؤسسات املجتمع املدني 

 العاملة في مناطق النفوذ
SO/11 11 1 0 3 3    رة البلدية وقسم إدا

 العالقات العامة

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

تنفيذ 
 المشروع

الموازنة 
 التشغيلية

11 - - 

املشاركة في األنشطة   
والفعاليات املختلفة التي 

 تقيمها املؤسسات املختلفة.
SO/12 11 2.0 2.0 2.0 2.0     إدارة البلدية وقسم

الموازنة  - - العالقات العامة
 التشغيلية

11 - - 
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GO  مشرو  تحديث املخطط

دائرة الهندسة   GO/01 0 1 1 2.0 2.0   الهيكلي الحالي للنفوذ.
 - - والتنظيم

الموازنة 
 - - 5 التشغيلية

 
عمل مخططات تصوير جوي 

حديثة ورفع مساحي محدث 

 وذ بدقة عالية.ملناطق النف
GO/02 01 1 1 21 21    

دائرة الهندسة 
والتنظيم وقسم 
تكنلوجيا 
 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 المشروع

الموازنة 
 التشغيلية

21 - - 

 
إتمام مشرو  توسيع النفوذ 

 GO/03 0 1 1 1 1    في الجهة الشمالية والجنوبية.
دائرة الهندسة 
والتنظيم ولجنة 

 تنظيمالبناء وال
- - - - - - 



 
مشرو  ترقيم وتسمية املباني 

   GO/04 101 31 11 31 31  والشوار .

دائرة الهندسة 
والتنظيم وقسم 
تكنلوجيا 
 المعلومات

- - - 1 UNDP 151 

مشرو  استكمال املخططات  

دائرة الهندسة    GO/05 101 31 11 31 31  التفصيلية لكامل النفوذ.
 - - والتنظيم

وازنة الم
 - - 151 التشغيلية

مشرو  تحديث قاعدة  

 GISالبيانات الخاصة بر 

 طرق(. –بنية تحتية  –)مباني 
GO/06 101 31 11 31 31    

دائرة الهندسة 
والتنظيم وقسم 
تكنلوجيا 
 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 المشروع

- 1 UNDP 151 

تفعيل القواننن اإلدارية  

بما يتناسب  واملالية وتطويرها

 مع تغنرات وتطورات الحياة.
GO/07 1 1 1 1.0 1.0     إدارة البلدية

 والدائرة القانونية
الموازنة  - -

 التشغيلية
1 - - 

تفعيل قضايا تجاوزات  

إدارة البلدية   GO/08 11 1 1 0 0   القانون لد  املحاكم املختصة
 والدائرة القانونية

- - 
الموازنة 
 التشغيلية

11 - - 

عمل حمالت توعية مجتمعية  

قسم العالقات   GO/09 11 1 1 0 0   بالقواننن
 - - العامة

الموازنة 
 - - 11 التشغيلية

إعادة تشكيل لجان األحياء  

وفق رؤية تضمن مشاركة 

 واسعة.
GO/10 11 1 1 0 0     قسم العالقات

 - - العامة
الموازنة 
 - - 11 التشغيلية

وتفعيل املجلس  إعادة تشكيل 

قسم العالقات   GO/11 11 1 1 0 0   الشبابي التابع للبلدية.
 العامة

الموازنة  - -
 التشغيلية

11 - - 

التواصل املستمر مع لجان  

األحياء ومجالس العائالت من 

 خالل زيارات وورش عمل.
GO/12 11 2.0 2.0 2.0 2.0     قسم العالقات

 العامة
الموازنة  - -

 يةالتشغيل
11 - - 

تفعيل دور العالقات العامة في  

قسم العالقات   GO/13 31 1 11 11 11   نقل أنشطة وفعاليات البلدية.
 - - العامة

الموازنة 
 - - 31 التشغيلية

 
مشرو  إعداد خطة الطوارئ 
والكوارث بالشراكة مع الجهات 

 املختصة.
GO/14 11 2.0 2.0 2.0 2.0    ة جميع أقسام البلدي

 ولجنة الطوارل 

جميع 
المؤسسات 
 ذات العالقة

تنسيق 
 وتواصل

الموازنة 
 - - 11 التشغيلية

برنامج تدريب وبناء القدرات  
 جميع أقسام البلدية  GO/15 21 1 11 0 0   للعاملنن في البلدية.

استشاري 
 متخصص

تدريب 
 الموظفين

الموازنة 
 - - 41 التشغيلية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشرو  توفنر متطلبات  
قسم المخازن   GO/16 01 1 21 11 11   حة والسالمة املهنية.الص

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 المواد

- 1 MDLF 21 

حمالت إعالمية وتواصل  
مجتمعي مع املواطننن ولجان 

 األحياء.
GO/17 11 2.0 2.0 2.0 2.0     قسم العالقات

 - - العامة
الموازنة 
 - - 11 التشغيلية

ان مساندة تشكيل لج 
قسم العالقات   GO/18 11 1 0 3 3   مجتمعية محلية.

 العامة
الموازنة  - -

 التشغيلية
11 - - 

تخصيص منطقة إلقامة  
املقرات اإلدارية املختلفة 
وتأهيل البنية التحتية 

 للمنطقة.
GO/19 01 1 1 1 1     دائرة الهندسة

 والتنظيم
- - - - - - 
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع
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التكلفة 
 Xالتقديرية 
1111$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2111خطة العام 
 الجهة المرشحة لتمويل 

 
تحضيرات الزمة للتنفيذ 

)دراسات جدوى/ 
مقترحات / بنود 

 وثائق عطاء(مرجعية/ 

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

 المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
حدد القسم  الربع الرابع الربع الثالث الثاني

حدد بند  دورها اسم الجهة المعني
 الموازنة

قيمة 
المساهمة

  X 
1111$ 

حدد 
 ةالجه

قيمة 
 المساهمة

X 
1111$ 

برنامج تحسين 
كفاءة شبكات 

 EI/01المياه 
شركة  قسم المياه EI/01/06 01 1 1 20 20 توريد مواد لزوم صيانة شبكات امليا،.

 متخصصة
توريد 
 المواد

- 1 MDLF 01 وثائق عطاء 

برنامج تحسين 
جودة المياه 

EI/02 
قسم المخازن  EI/02/05 111 1 1 01 01 امليا،.توريد محروقات وزيوت لزوم تشغيل مولدات آبار 

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 وثائق عطاء MDLF 111 1 - المواد

برنامج زيادة 
كفاءة شبكة 

الصرف الصحي 
ومياه األمطار 
ونسبة انتشارها 

EI/03 

سيبة(.
ُ
قسم الصرف  EI/03/02 01 1 1 21 21 مشرو  إلغاء املضخات الفرعية )النذر + النجار + قرموط + ن

 الصحي
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 01 1 - المشروع

قسم الصرف  EI/03/03 01 1 1 20 20 مشرو  توريد مواد لزوم صيانة شبكات الصرف الصحي.
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 01 وثائق عطاء 

قسم الصرف  EI/03/04 01 1 1 20 20 يمشرو  توريد زيوت ومحروقات لزوم محطات الصرف الصح
 الصحي

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 01 1 - المشروع

برنامج تحسين 
كفاءة نظام جمع 

 EI/05وترحيل 

 11 – 3م 1حاوية سعة  111مشرو  توريد حاويات نفايات )

 EI/05/01 01 1 1 20 20 (3م 41حاويات سعة 
قسم المخازن 
 والمشتريات

شركة 
 ةمتخصص

توريد 
 وثائق عطاء MDLF 01 1 - المواد

دائرة الصحة  EI/05/03 111 1 1 01 01 مشرو  تشغيل عمال للعمل في جمع وترحيل النفايات.
 والبيئة

عمال بطالة 
بعقد عمل 

 مؤقت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 111 1 - المشروع

م المخازن قس EI/05/05 01 1 1 20 20 مشرو  توريد قطع غيار لصيانة اآلليات.
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

الموازنة 
 وثائق عطاء MDLF 01 111 التشغيلية

قسم المخازن  EI/05/06 01 1 1 20 20 مشرو  توريد زيوت ومحروقات لزوم آليات النظافة.
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

الموازنة 
 التشغيلية

111 MDLF 01 وثائق عطاء 



تحسين برنامج 
الصحة 

المجتمعية 
EI/06 

قسم المخازن  EI/06/04 31 7.0 7.0 7.0 7.0 توريد مواد لزوم دائرة الصحة والبيئة
 والمشتريات

شركة 
 متخصصة

توريد 
 المواد

الموازنة 
 وثائق عطاء MDLF 31 61 التشغيلية

مشرو  عقد لقاءات مجتمعية مع املواطننن ولجان األحياء وطلبة  

 EI/07 2.0 1.20 1 1.20 1 املدارس.
قسم العالقات 
 - - العامة واإلرشاد

الموازنة 
 - 2.0 - 11 التشغيلية

 
قسم العالقات  EI/09 2.0 1.20 1 1.20 1 مشرو  عمل نشرات توعية وتوجيه.

 العامة واإلرشاد
الموازنة  - -

 التشغيلية
11 - 2.0 - 

 
 دائرة المشاريع EI/13 111 1 1 01 01 مشرو  تطوير وتأهيل شار  معاذ بن جبل.

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 111 1 - المشروع

 
شركة  دائرة المشاريع EI/22 101 1 1 70 70 مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شار  بئر النعجة الرئيس ي.

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 101 وثائق عطاء 

 
 دائرة المشاريع EI/24 70 1 1 01 30 لة.مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة النز 

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 70 1 - المشروع

 
 دائرة المشاريع EI/31 111 1 1 01 01 مشرو  تطوير وتأهيل منطقة مدرسة فيصل بن فهد.

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 111 1 - المشروع

 
شركة  دائرة المشاريع EI/32 111 1 1 01 01 زقاء والغباري.مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شار  ال

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 وثائق عطاء 

 
 دائرة المشاريع EI/33 111 1 1 01 01 مشرو  تطوير وتأهيل شار  عسلية.

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 111 1 - المشروع

شركة  دائرة المشاريع EI/34 211 1 1 111 111 مشرو  تطوير وتأهيل شار  الزاويا. 
 مقاوالت

تنفيذ 
الصندوق  1 - المشروع

 - 211 الكويتي

مشرو  تطوير وتأهيل شار  عمر بن الخطاب ومحيط منطقة  

شركة  دائرة المشاريع EI/35 211 1 1 111 111 مسجد عائشة.
 مقاوالت

تنفيذ 
الصندوق  1 - المشروع

 - 211 الكويتي

شركة  دائرة المشاريع EI/36 01 1 1 20 20 ال تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة عجور.مشرو  استكم 
 مقاوالت

تنفيذ 
الصندوق  1 - المشروع

 - 01 الكويتي

 
شركة  دائرة المشاريع EI/39 111 1 1 01 01 مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة خلف.

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 111 - 

 
 دائرة المشاريع EI/40 01 1 1 20 20 مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة البخاري.

شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 01 1 - المشروع

 
شركة  دائرة المشاريع EI/41 01 1 1 20 20 مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة من شار  القدس.

 مقاوالت
تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 01 وثائق عطاء 



شركة  دائرة المشاريع EI/44 20 1 1 11 10 مشرو  صيانة شوار  متفرقة من النفوذ. 
 مقاوالت

تنفيذ 
 وثائق عطاء MDLF 20 1 - المشروع

 
شركة  دائرة المشاريع EI/47 211 1 1 111 111 مشرو  إعادة تأهيل شار  الحاكمية.

 مقاوالت
تنفيذ 
الصندوق  1 - المشروع

 ويتيالك
211 - 

 
شركة  دائرة المشاريع EI/48 01 1 1 20 20 مشرو  إعادة تأهيل شار  مقبرة الفالوجا.

 مقاوالت
تنفيذ 
الصندوق  1 - المشروع

 الكويتي
01 - 

 
شركة  دائرة المشاريع EI/49 201 1 1 101 111 مشرو  إعادة تأهيل شار  أحمد فكري.

 مقاوالت
تنفيذ 
 1 - المشروع

الصندوق 
 يالكويت

201 - 

 
شركة  دائرة المشاريع EI/50 30 1 1 21 10 مشروع تطوير شارع برج الحداد

 مقاوالت
تنفيذ 
 - MDLF 30 1 - المشروع

شركة  دائرة المشاريع EI/51 70 1 1 30 01 مشرو  توريد مواد لزوم صيانة الطرق. 
 متخصصة

توريد 
 - MDLF 70 1 - المواد

 
قسم المخازن  EI/52 01 1 1 20 20 رق.مشرو  توريد مواد لزوم صيانة الط

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 - MDLF 01 1 - المواد

 
شركة  قسم اإلنارة EI/55 01 1 1 20 20 مشرو  إنارة مفترقات الطرق باستخدام الطاقة الشمسية.

 مقاوالت
تنفيذ 
 1 - المشروع

البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

دراسة جدوى ووثائق  01
 عطاء

 
قسم المخازن  EI/56 70 1 1 31 00 توريد مواد لزوم صيانة شبكات إنارة الطرق. مشرو 

 والمشتريات
شركة 

 متخصصة
توريد 
 - MDLF 70 1 - المواد

         10310.0 10331 4.0 1 20111 المجموع الجزئي

 
 EC/02 1.20 1.11 1.11 1.11 1.17 توقيع مذكرات تفاهم بنن البلدية واملؤسسات االقتصادية.

إدارة البلدية 
ولجنة 

االستثمار 
 االقتصادي

مؤسسات 
وجمعيات 
 متخصصة

تنفيذ 
 المشروع

الموازنة 
 التشغيلية

 دراسة جدوى  - - 1

 
إدارة البلدية  EC/06 1.20 1.11 1.11 1.11 1.17 سن قواننن وتشريعات بلدية لتشجيع االستثمار.

 - - والدائرة القانونية
الموازنة 
 التشغيلية

 سة جدوى درا - - 1

 
 EC/07 1.20 1.11 1.11 1.11 1.17 عمل دراسة الستغالل أراض ي وأمالك البلدية

دائرة الهندسة 
والتنظيم ولجنة 
االستثمار 
 االقتصادي

الموازنة  - -
 التشغيلية

 دراسة جدوى  - - 1

 
تشجيع املواطننن على االلتزام بدفع الفاتورة الشهرية من خالل 

 EC/08 1.20 1.3 1.3 1.3 1.30 تقديم حوافز للملتزمنن.

إدارة البلدية 
ولجنة 

االستثمار 
 االقتصادي

الموازنة  - -
 التشغيلية

 دراسة جدوى  - - 5



 

 
 EC/09 7.0 1.20 1.20 2.0 2.0 تطوير نظام الجباية والتحصيل عبر منظومة الكترونية متكاملة

إدارة البلدية 
ولجنة 

االستثمار 
 االقتصادي

- - 
الموازنة 
 دراسة جدوى  - - 31 التشغيلية

         3.11 2.41 1.73 1.73 4.0 المجموع الجزئي

 
 SO/03 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 استكمال املخططات التفصيلية ملناطق النفوذ تراعي املرافق العامة.

دائرة الهندسة 
 - - والتنظيم

الموازنة 
 - - - 11 التشغيلية

شركة  دائرة المشاريع SO/08 111 1 1 01 01 استكمال مشرو  املسلخ البلدي.
 مقاوالت

تنفيذ 
 المشروع

- 1 MDLF 1,111 وثائق عطاء 

 قسم اإلنارة SO/10 11 1 1 31 31 مشرو  إنارة مبنى البلدية بالطاقة الشمسية.
شركة 
 مقاوالت

تنفيذ 
 MDLF 141 1 - المشروع

دراسة جدوى ووثائق 
 عطاء

لتي تقيمها املؤسسات املشاركة في األنشطة والفعاليات املختلفة ا
 SO/12 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 املختلفة.

إدارة البلدية 
وقسم العالقات 

 العامة
الموازنة  - -

 التشغيلية
11 - - - 

         11.0 11.2 1.2 1.2 110 المجموع الجزئي

 
 GO/04 31 7.0 7.0 7.0 7.0 مشرو  ترقيم وتسمية املباني والشوار .

الهندسة 
والتنظيم وقسم 

كنولوجيا ت
 المعلومات

- - - 1 UNDP 151 مقترحات 

الهندسة  GO/05 31 7.0 7.0 7.0 7.0 مشرو  استكمال املخططات التفصيلية لكامل النفوذ. 
الموازنة  - - والتنظيم

 - - - 31 التشغيلية

 
بنية تحتية  –)مباني  GISمشرو  تحديث قاعدة البيانات الخاصة بر 

 GO/06 31 7.0 7.0 7.0 7.0 طرق(. –

الهندسة 
والتنظيم وقسم 
تكنولوجيا 
 المعلومات

استشاري 
 متخصص

تنفيذ 
 مقترحات UNDP 151 1 - المشروع

التواصل املستمر مع لجان األحياء ومجالس العائالت من خالل  
قسم العالقات  GO/12 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 زيارات وورش عمل.

الموازنة  - - العامة
 - - - 11 التشغيلية

و  إعداد خطة الطوارئ والكوارث بالشراكة مع الجهات مشر  
 GO/14 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 املختصة.

جميع أقسام 
البلدية ولجنة 

 الطوارل 

جميع 
المؤسسات 
 ذات العالقة

تنسيق 
 وتواصل

الموازنة 
 - - - 11 التشغيلية

قسم العالقات  GO/17 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 حمالت إعالمية وتواصل مجتمعي مع املواطننن ولجان األحياء. 
الموازنة  - - العامة

 - - - 11 التشغيلية

         20.1 20.3 20.3 20.3 47.0 المجموع الجزئي

         1,413.56 1,446.48 36,73 35,23 2,932 مجموع اإلنفاق الكلي للعام



 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

القيمة الحالية  مؤشرات القياس مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة البرنامج
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
الجهة المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعلومات

 الرابعة الثالثة الثانية األولى متابعة قياس المؤشر

 مجال البيئة والبنى التحتية

برنامج 
تحسين كفاءة 
 شبكات المياه

 البلدية تقارير البلدية 3 0 0 0 0 عدد الشبكات القديمة والمهترئة دة تأهيل الشبكات القديمة واملهترئة في مناطق مختلفة من النفوذ.مشرو  إعا
 البلدية تقارير البلدية 0 0 1 1 7 عدد اآلبار بحاجة لصيانة صيانة وإعادة تأهيل ميكانيكي وكهربائي وإنشائي آلبار امليا،.

 البلدية تقارير البلدية 111 101 211 201 201 عدد عدادات المياه للمؤسسات ت ميا، للمؤسسات العامة.تركيب عدادا

 البلدية تقارير البلدية 3111 3111 3111 3111 3111 عدد العدادات التي تم تغييرها عداد ملنازل املواطننن. 1111تغينر وتركيب 

 البلدية تقارير البلدية 1 1 1 1 1 وجود نظام رقابة وتدقيق ءات الشهرية لعدادات املواطننن.تصميم نظام الكتروني ملراقبة وتدقيق القرا
 البلدية تقارير المخازن  البلدية 2 2 1 1 1 عدد مرات توريد المواد توريد مواد لزوم صيانة شبكات امليا،.

 البلدية تقرير الدائرة القانونية لديةالب 1 1 1 1 1 عدد القوانين  تطوير القواننن الخاصة بمخالفات امليا،.

عدد أنظمة التشغيل والمراقبة  لتشغيل ومراقبة آبار امليا،. SCADAإنشاء نظام 
SCADA 1 1 7 10 22 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

برنامج 
تحسين جودة 

 المياه

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية  3 3 2 2 2 ر الجديدةعدد اآلبا حفر بئر ميا، في بئر النعجة )إضافي لتغذية خزان تيكا(.

)في مناطق ذات جودة ميا، جيدة( خاص  4إنشاء خزان ميا، مع آبار عدد 

 بمنطقة عباد الرحمن.
 عدد اآلبار الخاصة بالمنطقة

1 1 1 1 1 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 0 0 0 0 اآلبار الخاصة بالمنطقة عدد .4حفر بئر ميا، شرق جباليا عدد 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 7 1 0 0 2 عدد اآلبار في المناطق الحدودية حفر آبار غاطسة في املناطق الحدودية والبعيدة عن مصادر امليا،.
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 1 1 1 عدد مرات التوريد ار امليا،.توريد محروقات وزيوت لزوم تشغيل مولدات آب

برنامج زيادة 
كفاءة شبكة 
الصرف 

الصحي ومياه 
األمطار 
ونسبة 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 21 31 01 01 01 عدد المناطق المحتاجة مشرو  تمديد شبكات ووصالت منزلية في مناطق متفرقة.
سيبة(.

ُ
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 12 13 10 11 11 عدد المضخات الفرعية مشرو  إلغاء املضخات الفرعية )النذر + النجار + قرموط + ن

 لديةالب تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 2 1 1 1 عدد مرات التوريد مشرو  توريد مواد لزوم صيانة شبكات الصرف الصحي.
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 3 2 1 1 عدد مرات التوريد مشرو  توريد زيوت ومحروقات لزوم محطات الصرف الصحي

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %47 %47 %47 %40 %40 نسبة المناطق المخدومة مشرو  خط صرف صحي الكرامة الشرقي
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %47 %47 %47 %40 %40 نسبة المناطق المخدومة اءمشرو  خط صرف صحي قب

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 2 2 2 عدد المحطات التي تحتاج لتأهيل مشرو  إعادة تأهيل محطة صرف صحي محادر.



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 2 2 2 التي تحتاج لتأهيل عدد المحطات مشرو  إعادة تأهيل محطة صرف صحي تل الزعتر. انتشارها
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 0 0 0 عدد المحطات التي تحتاج لتأهيل مشرو  صيانة متفرقة ملحطات الصرف الصحي

دد المناطق التي تحتاج ع مشرو  إنشاء محطات ترشيح ميا، أمطار محلية )الداخلية + قباء + تمراز(.
 لمحطات ترشيح

0 0 0 0 0 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

عدد المناطق المخدومة بشبكات  مشرو  استكمال خطوط ميا، األمطار بمنطقة القرعة الخامسة.
 األمطار

3 3 3 0 0 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

برنامج توثيق 
الكتروني 
لشبكات 

حطات وم
الصرف 
 الصحي

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %11 %01 1 1 %10 نسبة الشبكات الموثقة .GISمشرو  رفع مساحي للشبكات القائمة وربطها بنظام 

 البلدية ر الدائرة المختصةتقري البلدية %11 %01 1 1 %10 نسبة الشبكات الموثقة مشرو  أرشفة إلكترونية ملخططات ومكونات شبكات ومحطات الصرف الصحي

 مشرو  تصميم نظام الكتروني ملتابعة تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي.

 وجود أنظمة تشغيل

1 1 1 1 1 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

برنامج 
تحسين كفاءة 
نظام جمع 
وترحيل 
النفايات 

 والتخلص منها

 (3م 41سعة  – 3م 1ة حاوية سع 111مشرو  توريد حاويات نفايات )
 كوب 1عدد الحاويات سعة 
 كوب 21عدد الحاويات سعة 

301 
0 

011 
4 

011 
4 

001 
10 
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 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية ةتقرير الدائرة المختص البلدية 21 22 22 11 11 عدد اليات النظافة (.5تراكتور عدد  – 4شاحنة عدد  –مشرو  توريد آليات )كباش 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 11 121 11 121 11 عدد عقود التشغيل المؤقت مشرو  تشغيل عمال للعمل في جمع وترحيل النفايات.

 البلدية ئرة المختصةتقرير الدا البلدية 011 01111 111111 101111 2110111 كمية النفايات المرحلة ألف طن نفايات والتخلص منها. 411مشرو  ترحيل 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 3 2 1 1 عدد مرات التوريد مشرو  توريد قطع غيار لصيانة اآلليات.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 3 2 1 1 عدد مرات التوريد مشرو  توريد زيوت ومحروقات لزوم آليات النظافة.

برنامج 
تحسين 
 الصحة

 المجتمعية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود محطة ترحيل إنشاء محطة تجميع وترحيل نفايات مؤقتة.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 3 2 1 1 1 عدد برامج التوعية مشرو  توعية بيئية ومجتمعية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 3 2 1 1 1 دريبعدد برامج الت مشرو  تدريب وبناء قدرات العاملنن

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 3 2 1 1 عدد مرات التوريد توريد مواد لزوم دائرة الصحة والبيئة

 البلدية تقرير الدائرة المختصة يةالبلد 21 10 11 0 1 عدد اللقاءات مشرو  عقد لقاءات مجتمعية مع املواطننن ولجان األحياء وطلبة املدارس. 

مشروع تقييم شامل لشبكات ومحطات الصرف الصحي في مناطق  
 .النفوذ وإعادة تصميمها

نسبة الشبكات التي تم تقييمها 
عادة تصميمها  وا 

1% 10% 20% 30% 01% 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 21 10 11 0 1 النشراتعدد المجالت و  مشرو  عمل نشرات توعية وتوجيه. 



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  عنان )مرحلة أولى(. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  ليالينا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  صالة الورود. 

 البلدية قرير الدائرة المختصةت البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  معاذ بن جبل. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة غرب شار  النصر. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة بلديةال %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  منطقة مدرسة دار األرقم. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  منطقة مدرسة عوني الحرثاني. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  مؤسسة الشؤون االجتماعية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  مستشفى الكرامة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  منطقة بدري وهنية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  األشقر غرب جباليا. 

 
 البلدية دائرة المختصةتقرير ال البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة .A29مشرو  تطوير وتأهيل شار  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شار  بئر النعجة الرئيس ي. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة لبلديةا %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة بئر النعجة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة النزلة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  سرداح واملتفر  من شار  الفالوجا. 

مشرو  تطوير وتأهيل شار  مدرسة عمواس والشوار  املحيطة بحوض ترشيح  

 ميا، األمطار.
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 ق المعبدةنسبة الطر مشرو  تطوير وتأهيل شار  فريجة. 



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  استكمال تطوير وتأهيل منطقة كلية نماء. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 ة الطرق المعبدةنسب مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة من شار  أحمد ياسنن. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل منطقة عباد الرحمن مرحلة ثالثة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل منطقة مدرسة فيصل بن فهد. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شار  الزقاء والغباري. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 ق المعبدةنسبة الطر مشرو  تطوير وتأهيل شار  عسلية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  الزاويا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 الطرق المعبدة نسبة مشرو  تطوير وتأهيل شار  عمر بن الخطاب ومحيط منطقة مسجد عائشة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة عجور. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة الزعتر.مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة شرق تل  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شار  السكة )مرحلة أولى(. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة ة في منطقة خلف.مشرو  استكمال تطوير وتأهيل شوار  متفرق 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة في منطقة البخاري. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة متفرقة من شار  القدس. مشرو  تطوير وتأهيل شوار  

 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة .14مشرو  تطوير وتأهيل شار  رقم 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %00 %02.0 %01 %37.0 %30 نسبة الطرق المعبدة شار  حيفا.مشرو  تطوير وتأهيل شوار  متفرقة من  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 نسبة الشوارع التي تحتاج تأهيل مشرو  صيانة شوار  متفرقة من النفوذ. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 سبة الشوارع التي تحتاج تأهيلن مشرو  إعادة تأهيل شار  صالح دردونة. 



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 نسبة الشوارع التي تحتاج تأهيل مشرو  إعادة تأهيل شار  القدس. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 ي تحتاج تأهيلنسبة الشوارع الت مشرو  إعادة تأهيل شار  الحاكمية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 نسبة الشوارع التي تحتاج تأهيل مشرو  إعادة تأهيل شار  مقبرة الفالوجا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 اج تأهيلنسبة الشوارع التي تحت مشرو  إعادة تأهيل شار  أحمد فكري. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %1 %11 %12 %13 %10 نسبة الشوارع التي تحتاج تأهيل مشرو  تطوير شار  برج الحداد 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 2 1 1 عدد مشاريع التوريد مشرو  توريد مواد لزوم صيانة الطرق. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %21 %21 %20 %22 %21 نسبة الشوارع الُمنارة مشرو  إعادة تأهيل شبكة اإلنارة لشار  صالح الدين. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة لديةالب %21 %21 %20 %22 %21 نسبة الشوارع الُمنارة مشرو  إعادة تأهيل شبكة اإلنارة لشار  الداخلية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %21 %21 %20 %22 %21 نسبة الشوارع الُمنارة مشرو  إعادة تأهيل شبكة اإلنارة لشار  الفالوجا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %21 %21 %20 %22 %21 نسبة الشوارع الُمنارة مشرو  إنارة مفترقات الطرق باستخدام الطاقة الشمسية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 2 1 1 1 عدد مشاريع التوريد مشرو  توريد مواد لزوم صيانة شبكات إنارة الطرق. 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 ود مجلس اقتصاديوج إنشاء مجلس اقتصادي يضم البلدية واملؤسسات االقتصادية ورجال األعمال. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود مذكرات تفاهم توقيع مذكرات تفاهم بنن البلدية واملؤسسات االقتصادية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 عداد دراسةإ إعداد دراسة لالستثمار األمثل لشوار  الخدمة في شار  البحر والصفطاوي. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 إعداد دراسة إعداد دراسة لالستغالل األمثل لشاطئ بحر جباليا. 

إقامة معرض سنوي لألفكار واملشاريع الريادية وتقديم دعم لألفكار اإلبداعية  

 مع املؤسسات املختلفة.فيها بالتعاون 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 2 1 1 1 1 عدد المعارض التي يتم اقامتها

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 0 2 2 1 عدد القوانين والتشريعات سن قواننن وتشريعات بلدية لتشجيع االستثمار. 



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 إعداد دراسة ةعمل دراسة الستغالل أراض ي وأمالك البلدي 

تشجيع املواطننن على االلتزام بدفع الفاتورة الشهرية من خالل تقديم حوافز  

 للملتزمنن.
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية      نسبة الملتزمين بدفع الفاتورة

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود نظام متكامل مة الكترونية متكاملةتطوير نظام الجباية والتحصيل عبر منظو  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 نسبة التأهيل مشرو  تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 111 01 1 1 1 نسبة تحديث المخطط تحديث املخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية شرق املدينة "شعشاعة". 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود دراسة عمل دراسة إلنشاء قرية حرفية شمال النفوذ. 

 البلدية قرير الدائرة المختصةت البلدية 1 1 1 1 1 وجود مركز مواصالت إنشاء مركز مواصالت مركزي في وسط مخيم جباليا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 إنشاء سوق مركزية إنشاء سوق مركزية جديدة تخدم غرب جباليا. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %111 %70 %20 %1 %1 نسبة التأهيل السوق  تأهيل وتطوير سوق العودة. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %01 %01 %1 %1 %1 نسبة انجاز المخطط  ملخطط التفصيلي ملنطقة غرب الرشيد.استكمال مشرو  ا 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود مرفأ صيادين إنشاء مشرو  مرفأ الصيادين على شاطئ البحر. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود حسبة سمك د.إنشاء مشرو  حسبة السم  على شار  الرشي 

 مجال التنمية االجتماعية
عمل دراسة احتياجات املدينة من أراض ي إلنشاء مرافق عامة ومقارنتها بالوضع  

 القائم.
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 إعداد الدراسة

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 0 3 3 3 عدد المنتزهات  ي في املنطقة الشرقية في شار  السكة.إنشاء املنتز، اإلقليم 

نسبة المخططات التفصيلية  استكمال املخططات التفصيلية ملناطق النفوذ تراعي املرافق العامة. 
 المنجزة

00% 11% 71% 70% 11% 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 3 3 2 2 2 عدد أحواض الترشيح تحصيص اراض ي لبرك تجميع االمطار 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 2 1 1 1 عدد المرافق المخصصة مرافق إلنشاء املدارس في مناطق النفوذ املختلفة. 2تخصيص عدد  



 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %01 %01 %21 %21 %21 نسبة األرصفة والجزر المزينة الجزر والزوائد التنظيمية في مناطق النفوذ.مشرو  تزينن وتشجنر األرصفة و  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 0 0 3 3 3 عدد المنتزهات والحدائق إنشاء حدائق متفرقة في أنحاء النفوذ. 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %111 %111 %41 %11 %11 نسبة االنجاز سلخ البلدي.استكمال مشرو  امل 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 3 2 1 1 1 عدد الحدائق التي تم تأهيلها (.12الر  –الكرامة  –تأهيل الحدائق ومنتزهات البلدية )مرمرة  

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %111 %111 %111 %01 %1 نسبة توفير الطاقة الشمسية الشمسية. مشرو  إنارة مبنى البلدية بالطاقة 

عقد مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني العاملة في مناطق  
 النفوذ

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 11 1 3 1 1 عدد مذكرات التفاهم والتعاون 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 31 20 21 11 0 عدد األنشطة والفعاليات كة في األنشطة والفعاليات املختلفة التي تقيمها املؤسسات املختلفة.املشار  

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

 

 البلدية ئرة المختصةتقرير الدا البلدية 1 1 1 1 1 مخطط هيكلي محدث مشرو  تحديث املخطط الهيكلي الحالي للنفوذ.

عمل مخططات تصوير جوي حديثة ورفع مساحي محدث ملناطق النفوذ بدقة 

 عالية.
 تصوير جوي ورفع مساحي محدث

1 1 1 1 1 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 11111 11111 11111 11111 11111 زيادة مساحة النفوذ )دونم( إتمام مشرو  توسيع النفوذ في الجهة الشمالية والجنوبية.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %111 %111 %111 %111 %41 نسبة الشوارع والمباني المرقمة مشرو  ترقيم وتسمية املباني والشوار .

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %11 %70 %71 %11 %00 نجزةنسبة المخططات الم مشرو  استكمال املخططات التفصيلية لكامل النفوذ.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية %71 %11 %01 %31 %11 نسبة البيانات المحدثة طرق(. –بنية تحتية  –)مباني  GISمشرو  تحديث قاعدة البيانات الخاصة بر 

ا بما يتناسب مع تغنرات وتطورات تفعيل القواننن اإلدارية واملالية وتطويره

 الحياة.
 عدد القوانين التي تم تفعيلها

1 1 2 3 0 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية      عدد القضايا  تفعيل قضايا تجاوزات القانون لد  املحاكم املختصة

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 0 2 1 عدد حمالت التوعية نعمل حمالت توعية مجتمعية بالقوانن

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 10 10 10 10 10 عدد لجان األحياء الفاعلة إعادة تشكيل لجان األحياء وفق رؤية تضمن مشاركة واسعة.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 س شبابي فاعلمجل إعادة تشكيل وتفعيل املجلس الشبابي التابع للبلدية.

التواصل املستمر مع لجان األحياء ومجالس العائالت من خالل زيارات وورش 

 عمل.
 عدد الزيارات واللقاءات

0 10 20 30 01 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية



 

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 11 00 01 20 11 عدد األنشطة والفعاليات ليات البلدية.تفعيل دور العالقات العامة في نقل أنشطة وفعا

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود خطة طوارئ  مشرو  إعداد خطة الطوارئ والكوارث بالشراكة مع الجهات املختصة.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 1 1 1 1 1 وجود برنامج تدريب  البلدية. برنامج تدريب وبناء القدرات للعاملنن في

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 3 2 1 1 1 عدد مشاريع التوريد مشرو  توفنر متطلبات الصحة والسالمة املهنية.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 12 4 1 3 1 الت واللقاءاتعدد الحم حمالت إعالمية وتواصل مجتمعي مع املواطننن ولجان األحياء.

 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية 11 11 11 1 1 عدد اللجان المساندة تشكيل لجان مساندة مجتمعية محلية.

تخصيص منطقة إلقامة املقرات اإلدارية املختلفة وتأهيل البنية التحتية 

 للمنطقة.
 ة إداريةوجود منطق

1 1 1 1 1 
 البلدية تقرير الدائرة المختصة البلدية
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 أوصاف مكونات البرامج او مشاريع السنة االولى .2

 خرائط .3

 

 


