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ًثْقت ححذّث انخطت انخنًٌّت 
دْت نًذّنت سهفْج االسخشاحْ

2013-2016 
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الخطة التنموٌة االستراتٌجٌة   لمدٌنة وتقٌٌم تم إعداد اجراءات تحدٌث ومراجعة 

فً  والتقٌٌمفً كافة مراحل التحدٌث بمساعدة وتعاون اللجنه المسانده  سلفٌت

اطار برنامج الحكم المحلً والبنٌة التحتٌة بالتشاور والتنسٌق مع وزارة الحكم 

ومن خالل المشاركة المجتمعٌة من المواطنٌن وممثلً الهٌئة المحلٌة . المحلً

.مدٌنة سلفٌت ومؤسسات المجتمع المحلً فً 

مقدمة
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هدف الوثٌقة

ػشض اإلغبس انزًُٕ٘ االسزشارٛغٙ  ثحٛش ٚزالءو يغ يُٓغٛخ انزخطٛػ انزًُٕ٘ 
.2011االسزشارٛغٙ نهًذٌ ٔانجهذاد انفهسطُٛٛخ ٔانًمش يٍ ٔصاسح انحكى انًحهٙ نهؼبو 

نزحمٛك  سهفٛذرحذد ْزِ انٕصٛمخ أسس انؼًم انًشزشن ٔانًّٕحذ يٍ أثُبء يذُٚخ 
األْذاف االسزشارٛغٛخ راد األٔنٕٚخ ٔانزٙ ٚزى رغسٛذْب يٍ خالل خطػ رُفٛز  ٔالؼٛخ  

.  2016-2013رغطٙ فزشاد صيُٛخ يذرٓب أسثغ سُٕاد 
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يشبسٚغ  يٍ انًًكٍ رًٕٚهٓب رارٛب يٍ انٓٛئخ انًحهٛخ 
أ انًغزًغ انًحهٙ 

يشبسٚغ ثٓب ٔػٕد يحزًهخ نهزُفٛز 

يشبسٚغ ٚزًُٗ رُفٛزْب فٙ انًسزمجم  حزٗ رسبْـى فٙ 
َمم انًذُٚخ خطٕاد َحٕ ٔالغ أفعم حزٗ انٕصٕل 

.إنٗ رحمٛك انشؤٚخ انزًُٕٚخ انًسزمجهٛخ نهًذُٚخ 

إَٔاع انًشبسٚغ انزٙ رحزٕٚٓب انٕصٛمخ
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قرار المجلس البلدي باعتماد وتبنً الخطة اإلستراتٌجٌة 
لمدٌنة سلفٌت
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من خالل  لمدٌنة سلفٌتومراجعة الخطة التنموٌة اإلستراتٌجٌة  وتقٌٌم تم تحدٌث 

فً واللجنة المسانده للتخطٌط مشاركة ممثلً الهٌئة المحلٌة ومؤسسات المجتمع المحلً 

وال ٌّسعنا هنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزٌل لكل من شارك فً هذا الجهد مدٌنة سلفٌت 

لخطة التنموٌة اإلستراتٌجٌة  ، وفٌما ٌلً أسماء وتقٌٌم ا فً كافة مراحل تحدٌث

من اللجنه المسانده والمجتمع المحلًالمشاركٌن 
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من اللجنه المساندهأسماء المشاركٌن 
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من اللجنه المساندهأسماء المشاركٌن 
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من اللجنه المساندهالمشاركٌن  
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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المجتمع المحلًمن أسماء المشاركٌن 
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مجتمع المحلًالاللجنة المساندة ومن المشاركٌن  



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

مجتمع المحلًالاللجنة المساندة ومن المشاركٌن  
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من خالل  لمدٌنة سلفٌتومراجعة الخطة التنموٌة اإلستراتٌجٌة  وتقٌٌم تم تحدٌث 

فً واللجنة المسانده للتخطٌط مشاركة ممثلً الهٌئة المحلٌة ومؤسسات المجتمع المحلً 

وال ٌّسعنا هنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزٌل لكل من شارك فً هذا الجهد مدٌنة سلفٌت 

لخطة التنموٌة اإلستراتٌجٌة  ، وفٌما ٌلً أسماء وتقٌٌم ا فً كافة مراحل تحدٌث

من اللجنه المسانده والمجتمع المحلًالمشاركٌن 
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ٔاألدٔاد  سهفٛذٔيشاعؼخ  انخطخ انزًُٕٚخ االسزشارٛغٛخ نًذُٚخ ٔرمٛٛى ارّجغ فٙ رُفٛز يُٓغٛخ  رحذٚش 

ٔانًُبرط  ٔاٜنٛبد انٕاسدح فٙ دنٛم انزخطٛػ انزًُٕ٘ االسزشارٛغٙ نهًذٌ ٔانجهذاد انفهسطُٛٛخ  انز٘ 

بالسزؼبَخ ث، فٙ اغبس ثشَبيظ انحكى انًحهٙ ٔانجُٛخ انزحزٛخ  2011اػزًذرّ ٔصاسح انحكى انًحهّٙ نهؼبو 

انهغُخ انًسبَذِ نفشٚك انزخطٛػ االسزشارٛغٙ ٔانزٙ رًضم اػعبء يٍ انًغهس انجهذ٘ ٔيذساء دػى يٍ ٔ

فٙ انًشكض ، حٛش رى ػًم نمبء يغزًؼٙ انذٔائش فٙ انجهذّٚ َٔخجّ رًضم انًغزًغ انًحهٙ فٙ يذُٚخ سهفٛذ

شخصّٛ ًٚضهٌٕ كبفخ ششائح انًغزًغ انًحهٙ 72حعشح  21/12/2014ثزبسٚخ )انغًبْٛش٘ نجهذٚخ سهفٛذ 

ٔرمٛٛى انخطّ حٛش رى ػشض خطخ انزُفٛز االصهّٛ ٔانًحذصّ ػهٗ ثؼًهٛخ رحذٚش ٔانزشبٔسنهزؼشٚف 

.انًخزهفخ هخطخ ٔأْذافٓبانحعٕس ٔرى يُبلشزٓب ٔاالخذ ثزٕصٛبد انحعٕس فٙ ػًهّٛ انزحذٚش ٔانزمٛٛى ن

منهجٌة العمل
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يغًٕػخ يٍ انًغبالد انزًُٕٚخ سهفٛذ  ٔ كبَذ لذ حذدد سبثمب فٙ اإلغبس انزًُٕ٘ االســزشارٛغٙ فٙ

:ْٔـــٙ

يغبل انزخطٛػ ٔانزُظٛى ( 1 

يغبل انجُٛخ انزحزٛخ  ( 2

يغبل انخذيبد االعزًبػٛخ( 3

يغبل االلزصبد انًحهٙ ( 4

يغبل انضمبفّ ٔانشٚبظّ  ( 5

يغبل انصحخ انؼبيخ ٔانجٛئخ  ( 6

يغبل األيٍ ٔإداسح انكٕاسس( 7

منهجٌة العمل
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:  ٔلذ رى رؼجئخ انًُبرط انًخزهفخ ْٔٙ 

  2016-2013يصفٕفخ خطخ انزُفٛز نألػٕاو  1-16ًَٕرط  ػًم سلى  

2014-2013يصفٕفخ خطخ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى  نألػٕاو  1-17ًَٕرط  ػًم سلى 

2016-2015ًَٕرط  يزبثؼخ رُفٛز انخطخ انسُٕٚخ نألػٕاو   1-25ًَٕرط  ػًم سلى 

2014-2013يهخص رمٛٛى يذٖ رحمك األْذاف انزًُٕٚخ نألػٕاو   2-25ًَٕرط  ػًم سلى 

يمسًخ انٗ صالصخ  السبو 2016-2015يصفٕفخ خطخ انزُفٛز نألػٕاو  1-16ًَٕرط  ػًم سلى 

منهجٌة العمل



ينيدْت انؼًم 
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تتشكل منهجٌة تحضٌر •

وتنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم 

الخطط اإلستراتٌجٌة 

خمس التنموٌة من 

، كل مرحلة مقسمة مراحل

، وكل خطوة خطواتإلى 

ولكل نشاط  أنشطةتتضمن 

خاصة به لتنفٌذه أداة
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  يذّنت سهفْجًسشت انؼًم انًدخًؼْت  فِ 

 منسق فرٌق التخطٌط بالتعاون مع اللجنه المسانده  للتخطٌط فً مدٌنة سلفٌت بعمل مكتبً خاللقام      

تعبئة النماذج المختلفة أعاله  وإجراء التعدٌالت المالئمة  لكل محور تنموي، بعد الفترة الماضٌة ل

ٌوم األحد الموافق   سلفٌتذلك تم استعراضها  من خالل ورشة عمل مجتمعٌة  عقدت فً بلدٌة 

رئٌس بلدٌة شاهر اشتٌه . دبحضور اللجنة المسانده للتخطٌط االستراتٌجً جمعت 21/12/2014

وأعضاء المجلس البلدي وبمشاركة  فاعلة من ممثلً المؤسسات األهلٌة والقطاع النسوي  سلفٌت

فً مدٌنة سلفٌت وعكست تطلعات وطموح أهالً سلفٌت اضافة الى الموظفٌن الرئٌسٌٌن فً بلدٌة 

.مستقبل أفضل لمدٌنتهم
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أػشة خالنٓب ػٍ ( شبْش اشزّٛ. د) سهفٛذٔلذ افززحذ انٕسشخ ثكهًخ رشحٛجٛخ يٍ لجم سئٛس ثهذٚخ     

انخطخ انزًُٕٚخ  ٔرمٛٛى ثؼمذ ْزِ انٕسشخ انًغزًؼٛخ نًُبلشخ إعشاءاد رحذٚشٔشكشح نهحعٕسسؼبدرّ 

، ثحعٕس كبفخ ششائح ٔلطبػبد انًغزًغ ٔانز٘ ٚؤكذ اٌ يُٓغٛخ سهفٛذاالسزشارٛغٛخ نًذُٚخ 

.انًشبسكخ فؼال كبَذ يٕعٕدح غٛهخ يشاحم إػذاد انخطخ

اٌ ػًهٛخ انزحذٚش نهخطخ رؼكس انزٕعّ انزًُٕ٘ نهًغهس انجهذ٘ ٔأْبنٙ يذُٚخ  اشزّٛ.دٔأظبف 

انز٘ ػًم غٕال انفزشح انسبثمخ ثخطٗ انهغُخ انًسبَذِ نهزخطٛػ ، يمذيب شكشِ ٔرمذٚشِ إنٗ سهفٛذ

.حضٛضخ إلرًبو ػًهٛخ رحذٚش انخطخ االسزشارٛغٛخ

  يذّنت سهفْجًسشت انؼًم انًدخًؼْت  فِ 



مدينة سمفيت  ةرؤي

Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

جذابة ومركزا حٌوٌا باقتصادها المتطور مدٌنة  نتشارك لتكون سلفٌت  )

(ومواطنها الصالح وخدماتها المتمٌزة وبٌئتها الرٌفٌة اآلمنة



القضايا 
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  ضعف استغالل االراضً الزراعٌة وتسوٌق

المنتجات الزراعٌة

 ًقدم المخطط الهٌكل

 ضعف البنٌة التحتٌة لقطاع التعلٌم  ضعف البٌئة االستثمارٌة فً مدٌنة سلفٌت

   ضعف البنٌة التحتٌة للمرافق الشبابٌة والرٌاضٌة   ضعف البنٌة التحتٌة فً مجاالت المٌاة والكهرٌاء

والصرف الصحً

 ضعف البنٌة التحتٌة فً مجال االمن والكوارث  ضعف البنٌة التحتٌة فً مجال الطرق

  ضعف وقلة البرامج التوعوٌة فً مجال الصحة

والبٌئة العامة

 ًضعف البنٌة التحتٌة والمؤسساتٌة للقطاع الصح

 ضعف البنٌة التحتٌة فً مجال رعاٌة المسنٌن  ضعف االهتمام بقطاع الثروة الحٌوانٌة

  محدودٌة برامج ومشارٌع بناء القدرات للمرأة

والطفل

 ضعف البنٌة التحتٌة للمرافق الثقافٌة السٌاحٌة



يشاحم ػًهٛخ انزخطٛػ   
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انقْبط األىذاف اإلسخشاحْدْت ًيؤششاثًسشت ػًم ححذّذ 
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انًشحهخ انخبيسخ 

رمٛٛى ٔرحذٚش 
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خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ نًذُٚخ 
سهفٛذ 

2013-2016
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يشبسٚغ ًٚكٍ أٌ رًٕل رارٛب يٍ انجهذٚخ

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 

ُ
ٌ
نً
نخ
 ا
ل
دب
نً
ا

اسى انًششًعانقضْت

ع
ً
شش
نً
 ا
يض
س

سيزززززززززززض 

انبشنبيح 

انٌطنِ

انخكهفززززززت 

انخقذّشّت 

X 

1000$

خطت  2013-2016

يشبسٚغ ًٚكٍ رًٕل رارٛب يٍ 

رًذ انًٕافمّ ػهٗ ػذو ) انجهذٚخ 

انغبء ا٘ يششٔع

انديت انًششحت نهخنفْز

انديت انًششحت نهخًٌّم

خيبث يبنحتانبهذّتغْش انبهذّتانبهذّتانصشف انسنٌُ

حذد انقسى انشابؼتانثبنثتانثبنْتاألًنَ

انًؼنِ

حذد بنذ حذد انديت

انًٌاصنت

انخخطزززززززززْظ 

ًانخنظْى

لذو انًخطػ 

انٓٛكهٙ

رحذٚش ٔرٕسؼخ 

انًخطػ انٓٛكهٙ

P016506500انًٕاصَخ انذائشح انفُٛخ

االًَبئّٛ

انبنْززززززززززززززززت 

_ انخحخْززززززت 

انًْززززززززززززززززبة 

ًانكيشبزززززب  

ًانطززززززززززش  

ًانصزززززززشف 

انصحِ 

ظؼف انجُٛخ 

انزحزٛخ فٙ 

يغبل انطشق 

شك ٔربْٛم غشق 

داخهٛخ ٔساثطخ

IS1220050505050اًَبئٛخ نذائشح  انفُٛخا

انخذيبث 

االخخًبػْت 

انًشأة ً ) 

( انطفم 

يحذٔدٚخ ثشايظ 

ٔيشبسٚغ ثُبء 

انمذساد نهًشاح 

ٔانطفم

يٕائًخ انجٛئخ انؼبيخ 

ٔ االيبكٍ انؼبيخ 

نززُبست يغ رٔ٘ 

االحزٛبعبد انخبصخ

 SO0

9

اًَبئٛخنذائشح  انفُٛخا6015151515
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البناء 

المؤسسً

تطوير النظام المالي 
واالداري 

محدودٌة كفاءة 

البناء المؤسسً

 IB0

1

بمدية سمفيت 5515151510
الدائرة المالية 

واالدارية  

انمائية

الخدمات 

االجتماعٌة 

محدودٌة برامج 

ومشارٌع بناء 

القدرات للمراة 

والطفل

مشروع خاص 
) بالطفل والمراة 

مالعب احياء شعبية 
)

 SO0

7

انمائية الدائرة الفنية6015151515

انمائيةالدائرة الفنية IS044010101010تاىيل الينابيع

ضعف 

اإلهتمام فً 

مجال 

الثروة 

الحٌوانٌة و 

الزراعٌة

شق وتاىيل طرق 
زراعية

 EC0

1

انمائيةالدائرة الفنية4010101010

المجموع

520115180115110

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 
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يشبسٚغ فٛٓب ٔػٕد يحزًهخ ثغط انُظش ػٍ عٓخ انزًٕٚم
المجال التنموي

اسم المشروعالقضية

روع
مش
ز ال

رم

رمزززززززز 
البرنام
ج 
الزززو ن
ي

التكمفزززة 
التقديري
 Xة 
1000
$

خ ة 2013-2016
الجهة المرشحة لمتنفيذ

الجهة المرشحة لمتمويل

غير البمديةالبمديةغير البمديةالبمديةالصرف السنوي
حدد القسم الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

المعني
حدد بند حدد الجهة

الموازنة
الجهات 
المانحة

مشروع التخطيط التخ ي  والتنظيم 
الفيزيائي

 

PIO2

20050505050

دائرة الدائرة الفنية
التخطيط في 

محافظة 
سمفيت 

المحافظة 
وزارة الحكم 

المحمي 

20050505050المجموع الجزئي

االقاصزززاد المحمزززي 
وازلزراعي 

ضعف 

البنٌة 

االستثمارٌة 

فً مدٌنة 

سلفٌت

تاىيل المنطقة 
الصناعية 

 SO0

1

دائرة الدائرة الفنية2300500600600600
التخطيط في 

محافظة 
سمفيت

+ المحافظة 
وزارة 

االقتصاد 
الوطني 

شق وتاىيل طرق 
زراعية

 EC0

1

وزارة الزراعة .,الدائرة الفنية16040404040
االغاثو + 

الزراعية
برنامج استصالح 

زراعي متكامل 
EC02650150150150200وزارة الزراعة وزارة الزراعوالدائرة الفنية

االغاثو + 
الزراعية

مشروع مركز 
وتعبأة زيت زيتون 

EC03

22000120010000

وزارة الزراعة وزارة الزراعوالدائرة الفنية
ق اع +  

خاص 
531069019901790840لمجموع الجزئيا

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

ية 
تحت
ة ال

الني
–

ي 
صح

ف 
صر

ء و
هربا

 وك
ياة
م

ضعف البنٌة 

التحتٌة فً 

مجاالت المٌاة 

والكهرباء 

والصرف 

والطرق  الصحً

تاىيلللللللللللللللل شلللللللللللللللبكة 
الكيرباء 

IS01

20050505050

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء 

وزارة الحكم 
المحمي 

توسعة شبكة 
الكيرباء 

IS02
20060504545

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء

وزارة الحكم 
المحمي 

الدائرة الفنيةIS034000130130140توسعة شبكة المياة 
تاىيل شبكة المياة 

والينابيع 
IS04

24070556055

سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم + 

المحمي 

توسعة شبكة 
الصرف الصحي 

IS05

1100300300300200

سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم + 

المحمي

محطة تنقية 
IS0670000700000

سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم + 

المحمي

مشروع ادارة 
الضغوط وتقميل 

الفاقد 
IS071004030300

سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم + 

المحمي

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

ية 
تحت
ة ال

الني
–

ي 
صح

ف 
صر

ء و
هربا

 وك
ياة
م

ضعف البنٌة التحتٌة 

فً مجاالت المٌاة 

والكهرباء والصرف 

والطرق  الصحً

IS01تاىيل شبكة الكيرباء 
20050505050

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء 

وزارة الحكم 
المحمي 

IS02توسعة شبكة الكيرباء 
20060504545

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء

وزارة الحكم 
المحمي 

الدائرة الفنيةIS034000130130140توسعة شبكة المياة 
تاىيل شبكة المياة 

والينابيع 
IS04

24070556055

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي 
توسعة شبكة الصرف 

الصحي 
IS05

1100300300300200

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
محطة تنقية 

IS0670000700000

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
مشروع ادارة الضغوط 

IS071004030300وتقميل الفاقد 

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
مشروع الشارع الرئيسي 

التجاري 
IS087882882502500

وزارة الحكم الدائرة الفنية
+ المحمي 
صندوق 
البمديات 

مشروع المدخل 
الرئيسي الشمالي 

IS0910000400400200

وزارة الحكم الدائرة الفنية
+ المحمي 
صندوق 
البمديات

تطوٌر مجمع مواقف 

السٌارات فً المدٌنة
IS105005045000

وزارة الحكم الدائرة الفنية
المحمي

شق وتاىيل طرق 
IS1120050505050داخمية ورابطة 

وزارة الحكم الدائرة الفنية
المحمي

1172890887651315740المجموع الجزئي

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

 الخزززززززززززززززدمات
االجتماعية 

ضلللللللعف البنيلللللللة 
التحتيلللللللللللة فلللللللللللي 
مجلللللللللللللللللللللللللللللللاالت 
الصللحة والتعملليم 
والمراة والطفل  

مشروع تطوير 
وتوسعة مستشفى 

الشييد ياسر عرفات 
 EN02

وزارة الصحة 313510001000635500
استشاري+ 

اليالل 
االحمر 
+  االماراتي 
الجمعية 
الخيرية 
العمانية 

+ وزارة العمل SO012000500500500500 مركز تدريب ميني 
استشاري

وزراة العمل 

تطوير المدرسة 
الصناعية 

SO0210000400350250 مديرية التربية
والتعميم

التربية والتعميم 
المحافظة + 

تطوير وتاىيل 
المادرس القائمة 

 SO03500125125125125 مديرية التربية
والتعميم

وزارة التربية 
والتعميم 

مشروع اقامة مبنى 
جامعة القدس 

المفتوحة

SO043500250325000 جامعة القدس
+المفتوحة 
استشاري

جامعة القدس 
المفتوحة 

تاىيل وتوسعةمبنى 
مديرية التربية 

والتعميم 

SO05360036000 مديرية التربة
والتعميم

وزارة التربية 
والتعميم

برنامج تدريب 
وتمكين المرأة 

 SO0630075757575محافظة شؤون المرأة
سمفيت 

وزارة الثقافة

تاىيل المقار 
والجمعيات النسوية 

والمسنين 

SO08950250250250200 محافظة
سمفيت 

الجمعيات 
المسنين

وزاارة الثقافة

117452200596019351650المجموع الجزئي

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 
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االمن وادارة 
الكوارث 

ضعف البنٌة 

التحتٌة 

والمؤسساتٌة 

للقطاع الصحً 

و الطوارئ

مشروع مقر 
وتاثيث اليالل 

االحمر 

EN046005025025050 جمعية
اليالل 
االحمر 

اليالل 
االحمر 
العماني 
الجمعية 
العمانية 
الخيرية

مشروع بناء مقر 
دفاع مدني 

EN057001005001000 مديرية الدفاع
المدني 

الدفاع المدني 

130015075035050المجموع الجزئي

ضعف البنٌة 

التحتٌة للمرافق 

الثقافٌة 

والٌاحٌة

مشروع ترميم 
المباني القديمة 

 CS0226070706060رواق بمدية سمفيت
وزارة الحكم 

المحمي 

26070706060المجموع الجزئي

البيئة 
والصحة 
العامة 

ضعف النبنة 

التحتٌة لقطاع 

البٌئة وقلة 

البرامج 

التوعوٌة البٌئٌة

كشروع توعية 
صحي وبيئي 

EN01287777سمطة المياة بمدية سمفيت
سمطة البيئة
وزارة الحكم 

المحمي 

287777المجموع الجزئي

3037140751759255073397المجموع الكمي 

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

يشبسّغ بؼْذة االيذ ًّخًنَ حنفْزىب فِ انًسخقبم

اسم المشروعالقضيةالمجال 

روع
مش
ز ال

رم

رمزززززززززززززززززز 
البرنزززززام  
الو ني

التكمفززززززززززززززة 
التقديريززززززززة 
X 
1000$

الجهة المرشحة لمتمويلالجهة المرشحة لمتنفيذ20...  - 20... خ ة 
غير البمديةالبمديةغير البمديةالبمديةالصرف السنوي

حدد بند حدد الجهةحدد القسم المعنيالرابعةالثالثةالثانيةاألولى
الموازنة

حدد الجهة

االقتصززززززززززززززاد 
المحمززززززززززززززززززي 
والزراعي 

ضععععععف البنٌعععععة 

االسععتثمارٌة فععً 

مدٌنة سلفٌت

إنشاء مجمع كراجات 
ومجمع تجاري

Pl0212500012500 القسم اليندسي
باالستعانة بمكتب 

استشاري متخصص

محافظة سمفيت 
استشاري+ 

مانحين

مانحيناستشاريبمدية سمفيتSO021000100500200200 بناء مجمع تجاري وخدماتي 

مانحيناستشاريبمدية سمفيتSO0320050505050 إنشاء فندق صغٌر

+ مانحين استشاريبمدية سمفيتSO045000600150015001400 إنشاء مدٌنة ترفٌهٌة
قطاع خاص

SO05 انشاء كلٌة تطبٌقٌة 
5000050020002500

بمدية سمفيت
وزارة التربية

محافظة سمفيت 
استشاري+

مانحين 

مزرعه نموذجٌة ومصنع 

منتجات البان 

EC041000250250250250قطاع خاصاستشاري

شق وتاهٌل طرق داخلٌة 

ورابطه 

IS112000500500500500 وزارة االشغال
العامة

مانحين 

وزارة الزراعة EC01 شق وتاهٌل طرق زراعٌة 
الييدروجيين

مانحين

154501500330057504900المجموع الجزئي

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

ضعععععععععععععععف الثقافة والرياضة 

البنٌعععععععععععععععععععة 

التحتٌععععععععععععععة 

للمرافععععععععععععق 

الثقافٌعععععععععععععععة 

والسععععععٌاحٌة 

والشعععععععععبابٌة 

والرٌاضٌة

مشروع انشاء مركز 
ثقافي متعدد 

االغراض

 CS011850100750600400محافظة بمدية سمفيت
سمفيت

مانحين

انشاء ستاد رياضي 
لكرة القدم

CS03300040060010001000مانحين بمدية سمفيت
المجمس 
االعمى 
لمشباب 
والرياضو

4850500135016001400المجموع الجزئي

203002000465073506300المجموع الكمي

2016-2013خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ حست انخطخ 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش 
(2014-2013)ٔانزمٛٛى 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

رًذ انًٕافمّ ػهٗ ػذو انغبء ا٘) يشبسٚغ ًٚكٍ رًٕل رارٛب يٍ انجهذٚخ 

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 

وي
تنم
ل ال

مجا
ال

اسم المشروعالقضية

روع
مش
ز ال

رم

رمزززززززززززززز 
البرنام  
الو ني

التكمفزززززززززززة 
التقديريززززززة 
X 
1000$

خ ة  2013-2016
الجهة المرشحة لمتنفيذ

الجهة المرشحة لمتمويل

جهات مانحةالبمديةغير البمديةالبمديةالصرف السنوي
حدد القسم الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

المعني
حدد بند حدد الجهة

الموازنة

التخ ززززززززي  
والتنظيم

قدم 
المخطط 
الييكمي

تحديث وتوسعة 
المخطط الييكمي

P016500650الموازنة الدائرة الفنية
االنمائيو

البنيزززززززززززززززة 
_ التحتيززززة 

الميزززززززززززززززاة 
والكهربزززززاء 
وال ززززززززززر  
والصزززززززرف 
الصحي 

ضعف 
البنية 

التحتية 
في مجال 

الطرق 
شق وتاىيل طرق 

داخمية ورابطة

IS1220050505050انمائية لدائرة  الفنٌةا

الخدمات 

االجتماعٌة 

المرأة و ) 

( الطفل 

محدودٌة 

برامج 

ومشارٌع 

بناء 

القدرات 

للمراة 

والطفل

موائمة البٌئة 

العامة و االماكن 

العامة لتتناسب مع 

ذوي االحتٌاجات 

الخاصة

 SO096015151515انمائيةلدائرة  الفنٌةا



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

البناء 

المؤسسً

تطوير النظام المالي 
واالداري 

محدودٌة كفاءة 

البناء المؤسسً

 IB015515151510 بمدية سمفيت
الدائرة المالية 

واالدارية  

انمائية

الخدمات 

االجتماعٌة 

محدودٌة برامج 

ومشارٌع بناء 

القدرات للمراة 

والطفل

مشروع خاص 
بالطفل والمراة 

مالعب ) 
(احياء شعبية 

 SO076015151515انمائية الدائرة الفنية

انمائيةالدائرة الفنية IS044010101010تاىيل الينابيع

ضعف 

اإلهتمام فً 

مجال 

الثروة 

الحٌوانٌة و 

الزراعٌة

شق وتاىيل 
طرق زراعية

 EC014010101010انمائيةالدائرة الفنية

المجموع

520115115180110

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

(رشحٛم انًشبسٚغ ) يشبسٚغ فٛٓب ٔػٕد يحزًهخ ثغط انُظش ػٍ عٓخ انزًٕٚم

المجال التنموي

اسم المشروعالقضية

روع
مش
ز ال

رم

رمزززززززززززززز 
البرنزام  
الو ني

التكمفززة 
التقززززدير 
 Xيززززة 
1000
$

خ ة 2013-2016
الجهة المرشحة لمتنفيذ

الجهة المرشحة لمتمويل

غير البمديةالبمديةغير البمديةالبمديةالصرف السنوي
حدد القسم الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

المعني
حدد بند حدد الجهة

الموازنة
الجهات 
المانحة

مشروع التخطيط التخ ي  والتنظيم 
الفيزيائي

 

PIO2

20000100100

دائرة التخطيط الدائرة الفنية
في محافظة 

سمفيت 

المحافظة 
وزارة الحكم 

المحمي 

20000100100المجموع الجزئي

االقاصززززاد المحمززززي 
وازلزراعي 

ضعف 

البنٌة 

االستثمارٌة 

فً مدٌنة 

سلفٌت

تاىيل المنطقة 
الصناعية 

 SO0123000011001200دائرة التخطيط الدائرة الفنية
في محافظة 

سمفيت

+ المحافظة 
وزارة االقتصاد 

الوطني 

شق وتاىيل طرق 
زراعية

 EC0116040404040وزارة الزراعة الدائرة الفنية
االغاثو + 

الزراعية
برنامج استصالح 

زراعي متكامل 
EC02650150150150200وزارة الزراعة وزارة الزراعوالدائرة الفنية

االغاثو + 
الزراعية

مشروع مركز 
وتعبأة زيت 

زيتون 

EC03

22000010001200

وزارة الزراعة وزارة الزراعوالدائرة الفنية
ق اع +  

خاص 
531019019022902640المجموع الجزئي

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 
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ية 
تحت
ة ال

الني
–

ي 
صح

ف 
صر

ء و
هربا

 وك
ياة
م

ضعف البنٌة التحتٌة 

فً مجاالت المٌاة 

والكهرباء والصرف 

والطرق  الصحً

IS01تاىيل شبكة الكيرباء 
20050505050

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء 

وزارة الحكم 
المحمي 

IS02توسعة شبكة الكيرباء 
20060504545

الدائرة الفنية 
دائرة الكيرباء

وزارة الحكم 
المحمي 

IS03توسعة شبكة المياة 
40000130270

سمطة المياه  الدائرة الفنية
وبنك االنماء

تاىيل شبكة المياة 
والينابيع 

IS04

24070556055

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي 
توسعة شبكة الصرف 

الصحي 
IS05

110000500600

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
محطة تنقية 

IS0670000035003500

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
مشروع ادارة الضغوط 

IS07100006040وتقميل الفاقد 

+ سمطة المياة الدائرة الفنية
وزارة الحكم 

المحمي
مشروع الشارع 

الرئيسي التجاري 
IS087880250250288

وزارة الحكم الدائرة الفنية
+ المحمي 
صندوق 
البمديات 

مشروع المدخل 
الرئيسي الشمالي 

IS09100000400600

وزارة الحكم الدائرة الفنية
+ المحمي 
صندوق 
البمديات

تطوٌر مجمع مواقف 

السٌارات فً المدٌنة
IS105000050450

وزارة الحكم الدائرة الفنية
المحمي

شق وتاىيل طرق 
IS1120050505050داخمية ورابطة 

وزارة الحكم الدائرة الفنية
المحمي

1172823045550955948المجموع الجزئي

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 
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الخدمات 
االجتماعية 

ضللللللللللللعف البنيللللللللللللة 
التحتيلللللللللللللللللة فلللللللللللللللللي 
مجللللاالت الصللللحة 
والتعملللللللليم والمللللللللراة 
والطفل  

مشروع تطوير 
وتوسعة مستشفى 

EN0 الشييد ياسر عرفات 

2

وزارة الصحة 31350016351500
استشاري+ 

اليالل االحمر 
+  االماراتي 
الجمعية 
الخيرية 
العمانية 

SO0 مركز تدريب ميني 

1

مالحظة قيمة 14000400500500
  1.4المشروع 
2000بدل  M

+  وزارة العمل 
استشاري

وزراة العمل 

تطوير المدرسة 
الصناعية 

SO0210000400350250 مديرية التربية
والتعميم

التربية والتعميم 
المحافظة + 

تطوير وتاىيل 
المادرس القائمة 

 SO0

3

مديرية التربية 500125125125125
والتعميم

وزارة التربية 
والتعميم 

مشللللروع اقامللللة مبنللللى 
جامعلللللللللللللللللة القللللللللللللللللللدس 
المفتوحة

SO043500025010002250 جامعة القدس
+المفتوحة 
استشاري

جامعة القدس 
المفتوحة 

تاىيلللللل وتوسلللللعةمبنى 
مديريللللللللللللللللللة التربيللللللللللللللللللة 
والتعميم 

SO0536000180180 مديرية التربة
والتعميم

وزارة التربية 
والتعميم

برنامج تدريب 
وتمكين المرأة 

 SO0

6

محافظة شؤون المرأة30075757575
سمفيت 

وزارة الثقافة

تاىيل المقار 
والجمعيات النسوية 

والمسنين 

SO0895000500450 محافظة
سمفيت 

الجمعيات 
المسنين

وزاارة الثقافة

11145200125043655330المجموع الجزئي

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 
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ضعف البنٌة االمن وادارة الكوارث 

التحتٌعععععععععععععععة 

والمؤسسعاتٌة 

للقطعععععععععععععععاع 

الصعععععععحً و 

الطوارئ

مشروع مقر وتاثيث 
اليالل االحمر 

EN0435001002500 قيمللللة المشللللروع
 350الحقيقيلللللو 

الللللللللللف ولللللللللللليس 
الف 600

جمعية اليالل 
االحمر 

اليالل االحمر 
العماني 
الجمعية 
العمانية 
الخيرية

مشروع بناء مقر 
دفاع مدني 

EN0570000200500 مديرية الدفاع
المدني 

الدفاع المدني 

10500100450500المجموع الجزئي

ضعف البنٌة 

التحتٌة 

للمرافق 

الثقافٌة 

والٌاحٌة

مشروع ترميم المباني 
القديمة 

 CS0226070706060رواق بمدية سمفيت
وزارة الحكم 

المحمي 

26070706060المجموع الجزئي

البيئة والصحة 
العامة 

ضعف النبنة 

التحتٌة 

لقطاع البٌئة 

وقلة البرامج 

التوعوٌة 

البٌئٌة

كشروع توعية صحي 
وبيئي 

EN01287777سمطة المياة بمدية سمفيت
سمطة البيئة
وزارة الحكم 

المحمي 

287777المجموع الجزئي

2972169720721236714585المجموع الكمي 

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

حشحْميشبسّغ بؼْذة االيذ ًّخًنَ حنفْزىب فِ انًسخقبم 

اسم المشروعالقضيةالمجال 

روع
مش
ز ال

رم

رمززززززززززززززززز 
البرنززززام  
الو ني

التكمفزززززززززززة 
التقديريزززززة 
X 
1000$

الجهة المرشحة لمتمويلالجهة المرشحة لمتنفيذ20...  - 20... خ ة 
غير البمديةالبمديةغير البمديةالبمديةالصرف السنوي

حدد بند حدد الجهةحدد القسم المعنيالرابعةالثالثةالثانيةاألولى
الموازنة

حدد الجهة

االقتصاد 
المحمي 
والزراعي 

ضعف البنٌة 

االستثمارٌة فً 

مدٌنة سلفٌت

إنشاء مجمع كراجات 
ومجمع تجاري

Pl0212500012500 القسم اليندسي
باالستعانة بمكتب 

استشاري متخصص

محافظة سمفيت 
استشاري+ 

مانحين

بناء مجمع تجاري 
وخدماتي 

 SO02100000300700مانحيناستشاريبمدية سمفيت

مانحيناستشاريبمدية سمفيتSO0320000100100 إنشاء فندق صغٌر

قطاع + مانحين استشاريبمدية سمفيتSO0465000150021002900 إنشاء مدٌنة ترفٌهٌة
خاص

SO05 انشاء كلٌة تطبٌقٌة 
50000020003000

بمدية سمفيت
وزارة التربية

محافظة سمفيت 
استشاري+

مانحين 

مزرعه نموذجٌة ومصنع 

منتجات البان 

EC04100000500500قطاع خاصاستشاري

شق وتاهٌل طرق داخلٌة 

ورابطه 

IS11250005005001500 وزارة االشغال
العامة

مانحين 

شق وتاهٌل طرق 

زراعٌة 

 EC01 وزارة الزراعة
الييدروجيين

مانحين

174500200067508700المجموع الجزئي

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 



Local Government and Infrastructure 
Program (LGI)

الثقافة 
والرياضة 

ضععععف البنٌعععة التحتٌعععة 

للمرافععععععععععق الثقافٌععععععععععة 

والسععععٌاحٌة والشععععبابٌة 

والرٌاضٌة

مشروع انشاء 
مركز ثقافي 

متعدد االغراض

 CS011850007501100محافظة بمدية سمفيت
سمفيت

مانحين

انشاء ستاد 
رياضي لكرة القدم

CS0330000015001500مانحين بمدية سمفيت
المجمس 
االعمى 
لمشباب 
والرياضو

48500022502600المجموع الجزئي

2230002000900011300المجموع الكمي

(2014-2013)خطخ انزُفٛز انُٓبئٛخ ثؼذ انزحذٚش ٔانزمٛٛى 
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 2014+2013التنموٌة للعام  االهدافملخص تقٌٌم مدى تحقق 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

للمؤشر  الحالٌهالقٌمة 

 (2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

التخطٌط والتنظٌم 

التسرٌع مع سلطة 

  انهاءفً  االراضً

تسجٌل  اجراءات

  المنطقهفً  االراضً

  اصحابعدم حضور 

الستالم  االراضً

وعدم االنتهاء  القسائم

  الطابومن 

40% دونم 200 المراد  الدونماتعدد 

     دونم( 514) تسلٌمها 

تحدٌد وتسلٌم 

 المنطقه قسائم

الشمالٌة 

التسرٌع مع سلطة 

  انهاءفً  االراضً

تسجٌل  اجراءات

  المنطقهفً  االراضً

عدم االنتهاء من 

داخل  الطابو اعمال

المدٌنة وضاحٌة 

خربة قٌس 

0% دونم4100 دونم4100 توسعه المخطط 

الهٌكلً لمدٌنة 

وخربة  سلفٌت

-4100قٌس من 

دونم 5000

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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(المٌاه والكهرباء والصرف الصحً والطرق   )  التحتٌهالبنٌة 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

تم مراسلة سلطة المٌاه 

لتنفٌذ المشروع   KFWو

عدم وجود تموٌل  00% كم 10 التً بحاجه  المٌاةطول شبكة 

 8كم لتصبح 10من  لتاهٌل

كم

تطوٌر وتحسٌن 

خدمات البنٌة التحٌة 

 اضافًتقلٌل  الىبحاجه 

للفاقد من خالل مشروع 

الضغوطات

--- 100% 30% تقلٌل نسبة الفاقد من المٌاة 

%32الى % 35

عدم وجود التموٌل  000 كم 45 طول شبكة الصرف الصحً 

كم  50 -كم  45

100% 12% تقلٌل نسبة الفاقد فً 

%19-%20الكهرباء من 

تقلٌلها فً  الىهناك حاجه 

القادمة االعوام

100% 15% نسبة الكوابل المكشوفه الى 

-%20الكوابل المعزولة من 

16%

100% كم50  40طول شبكة الكهرباء من 

كم  44 -كم 

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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انخنًٌّت  االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 

ًصشف صحِ ًانكيشبب  ًيْبةطش  –انبنْت انخحخْت 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

زٌادتها  الىهناك حاجه 

القادمة  االعوامفً 

100% م  من  45000

ضمنها المنطقة 

الشمالٌة 

طول الطرق المعبدة بحالة 

 الى  م 33500  ممتازه

37000

تطوٌر وتحسٌن 

خدمات الطرق 

زٌادتها  الىهناك حاجه 

القادمة  االعوامفً 

100% كم  11  10.5 المؤهلهطول الطرق 

كم 11 الىكم 

زٌادتها  الىهناك حاجه 

القادمة  االعوامفً 

100% كم  3  13.5طول الطرق الترابٌة 

كم  18 -كم 

عدم وجود تموٌل  40% 17   المٌاةعدد عبارات تصرٌف 

  20 - 15من 

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

عدم وجود تموٌل 100% كم  2.3 كم  2من  استنادٌةجدران  

كم  2.2 الى
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  االقتصاد المحلً والزراعً

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

للمؤشر  الحالٌهالقٌمة 

 (2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

مع وزارة االقتصاد  المتابعه

 المنطقهوالمحافظة لتطوٌر 

الصناعٌة

 المنطقهعدم تطوٌر 

الصناعٌة 

00% 15 من  الصغٌرهعدد المشارٌع 

15-20  

دعم وتطوٌر 

االقتصاد المحلً 

والزراعً 

عمل وحدة تنمٌة اقتصادٌة 

 والمتابعهمحلٌة فً البلدٌة 

مع الجهات المعنٌة 

 المنطقهعدم تطوٌر 

الصناعٌة والزراعٌة 

00% 10% المؤهلة  االراضًنسبة مساحة 

-10للعمل االستثماري من 

15%

0% 165  -165من  االبقارعدد رؤوس 

200  

100% 3200 -2500 االغنامعدد رؤوس 

3000

0% 400 420- 400عدد خالٌا النحل 

00% 3   4 - 3عدد العٌادات البٌطرٌة 

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

100% دونم  17320    المزروعه االرضمساحة 

17300 - دونم 17230

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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  االقتصاد المحلً والزراعً

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق 

من القٌمة 

المنشودة 

2013+2014

)  للمؤشر  الحالٌهالقٌمة 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

تم تاجٌل المشروع 

2015حتى 

40% 27   - 25عدد الطرق الزراعٌة 

30  

 الثروهدعم وتطوٌر 

الحٌوانٌة والزراعٌة

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

100% 40  - 20عدد ابار التجمٌع من 

32

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

100% 9 5الدواجن  مزراععدد 

زٌادتها فً  الىبحاجه 

القادمة االعوام

100% دونم 75 المستصلحة  االراضًمساحة 

دونم 70-50من 

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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 الصحه

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

مع وزارة الصحة  المتابعه

والممولٌن

عدم توسعة مستشفى 

الشهٌد ٌاسر عرفات 

85% 67  70 - 50من  االسرةعدد 

سرٌر 

تحسٌن وتطوٌر 

الخدمات الصحٌة 

عدم وجود تموٌل  00% 3   4- 3عدد سٌارات  االسعاف 

100% 19 المتخصصٌن  االطباءعدد 

13-17

00% 30 -30العامٌن من  االطباءعدد 

35

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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والرٌاضٌهالمرافق الثقافٌة والسٌاحٌة والشبابٌة 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

100% 7 عدد المراكز الشبابٌة 

 7-6والرٌاضٌه من 

تطوٌر المؤسسات 

الثقافٌة والشبابٌة 

والرٌاضٌه 

والسٌاحٌة
100% 4 -3عدد المراكز الثقافٌة من 

4

100% 6 عدد المراكز السٌاحٌة 

6-5والترفٌهٌه من 

الصالة  انهاء الىبحاجة 

المغلقهالرٌاضٌة 

100% 1 عدد المنشات الرٌاضٌة 

1 - 0من  المؤهله

100% 14 عدد الورش والدورات 

-10الشبابٌة والرٌاضٌة من 

14

مخاطبة المحافظة ووزارة 

علما انه ٌوجد  الثقافه

وعود للتنفٌذ وتم التبرع 

من البلدٌة باالرض

عدم وجود تموٌل  00% 0  االغراضمركز ثقافً متعدد 

1 - 0من 

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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والرٌاضٌهالمرافق الثقافٌة والسٌاحٌة والشبابٌة 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

100% 15 عدد الورشات والدورات 

14- 10الثقافٌة من 

تطوٌر المؤسسات 

الثقافٌة والشبابٌة 

والرٌاضٌه 

والسٌاحٌة
عدم وجود مكان 

مناسب 

0 نسبة النساء المشاركات فً 

- 0االلعاب الرٌاضٌة من 

1%

100% 30 عدد االنشطة الشبابٌة من 

20-30

50% 55 الثقافٌة من  االنشطةعدد 

50-60

عدم وجود تموٌل  50% 3 سنوٌا  المرممهعدد المبانً 

4-2من 

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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  التعلٌم

فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي  الهدف التنموي

100% 10 10- 9عدد المدارس من  تطوٌر وتحسٌن 

جودة التعلٌم 
100% 1 - 0عدد المراكز المهنٌة من 

1

عدم وجود تموٌل  000 6 8-6عدد المختبرات من 

100% 92 -80عدد الغرف الصفٌة من 

90

100% 16 عدد الغرف التخصصٌة من 

14-16

100% 19 من  الخدماتٌةعدد الغرف 

17-19  

مع وزارة التربٌة  المتابعه

والتعلٌم 

عدم وجود تموٌل  40% 12 عدد الغرف الصفٌة التً 

-10من  تاهٌل الىبحاجه 

15

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

  والبٌئهالصحة 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

متابعه وزٌادة  الىبحاجة 

العدد 

100% 6 عدد ورش العمل  فً مجال 

5-3من  والبٌئهالصحة 

تطوٌر مستوى 

الوعً لصحً 

والبٌئً للمواطنٌن

100% 6 من  التوعوٌةعدد النشرات 

4- 6

100% 10   االخبارٌةعدد التقارٌر 

االستٌطان  لتاثٌر المناوئه

9 -5من  البٌئهعلى 

100% 100 من  الجدٌدهعدد الحاوٌات 

50-100

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

 والطفل للمراةبناء القدرات 

التوصٌات فً حال  االسباباذكر 

عدم تحقٌق تقدم فً 

المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

 الحالٌهالقٌمة 

)  للمؤشر 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

00% 25 فً  النسوٌة المشاركهنسبة 

المجتمعٌة من  االنشطة

25%-28%

رفع مستوى 

الوعً اتجاة 

قضاٌا المراه 

%00والطفل  20% لرفع  المنفذهنسبة البرامج 

%22-20من الوعً 

ال توجد انتخابات  27% 27% النساء اللواتً  نسبةعدد

لالنتخابات من  ٌترشحن

27%-27%

00% 13% نسبة الموظفات العامالت 

-13فً المؤسسات من 

14%

ال ٌوجد تموٌل  00% 1 عدد المتنزهات والحدائق 

من  والمراةبالطفل  الخاصه

1-2

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

  البناء المؤسسً

التوصٌات فً  االسباباذكر 

حال عدم تحقٌق 

تقدم فً المؤشر

نسبة التحقق من 

القٌمة المنشودة 

2013+2014

)  للمؤشر  الحالٌهالقٌمة 

2013+2014)

مؤشرات القٌاس الهدف التنموي 

100% 3.1   للموازنهنسبة مساهمة عائدات امالك البلدٌة 

  %3-2من 

تطوٌر الموارد 

المالٌة 

استحداث وحده 

التنمٌة واالستثمار 

المحلٌة للبلدٌة 

ال ٌوجد تموٌل  00% 5  6-5عدد المشارٌع االستثمارٌة للبلدٌة من 

90% 89% %90-80نسبة التحصٌل من 

100% +جٌد جدا  نسبة رضا المواطنٌن عن البلدٌة من جٌدجدا 

+جٌد جدا  -

تحسٌن مستوى 

المؤسسً  االداء

100% 15  السنوٌهعدد اللقاءات الجماهٌرٌة 

جلسات  6- 2شخص من  20لفوق 

100% 30 رئٌس البلدٌة  عدد االجتماعات الدورٌة بٌن 

20 -12ومدراء الدوائر من 

100% 1 ومالٌه داخلٌة من  ادارٌةوحدة رقابة  انشاء

0-1

100% 30 24-20عدد الدورات التدرٌبٌة من  تطوٌر وزٌادة 

االدارة  ءةكفا

للموظفٌن 

انخنًٌّت االىذافيهخص حقْْى يذٍ ححقق 
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  مشارٌع ٌمكن تموٌلها ذاتٌا من البلدٌة

التوصٌات عدم تنفٌذ المشروع اسباب المجال التنموي للمشروع رمز 

المشروع

التً لم ٌتم  المتاخرةالمشارٌع 

تنفٌذها

  المساحهمخاطبة دائرة 

تسجٌل  انهاءفً  لالسراع

داخل حدود  االراضً

 والتوسعهالتنظٌم 

التخطٌط والتنظٌم   الطابوعدم انتهاء من  P01 تحدٌث وتوسعة المخطط الهٌكلً  1

2013/2014 نموذج متابعه تنفٌذ الخطة السنوٌة لسنة1:25نموذج عمل رقم 

المشارٌع التً لم ٌتم تنفٌذها  والسبب 

2013/2014 لسنة 



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

  مشارٌع فٌها وعود محتمله

المتابعه مع وزارة الحكم 

المحلً والمحافظة

عدم وجود تموٌل وارتباطه 

مع المحافظة

التخطٌط والتنظٌم P02 مشروع التخطٌط الفٌزٌائً 1

المتابعه مع المحافظة 

ووزارة االقتصاد

عدم وجود تموٌل  االقتصاد المحلً والزراعً  EC01 تاهٌل المنطقة الصناعٌة 2

مرتبط بالقطاع الخاص  االقتصاد المحلً والزراعً  EC03 مشروع تعبأة زٌت الزٌتون 3

بعد االنتهاء من فتح 

الشوارع خاصة بالتوسعه

البنٌة التحتٌة للمٌاة  IC03 تاهٌل وتوسعة شبكة المٌاة  4

تم الطلب من  بنك االنماء 

االلمانً للتموٌل 

عدم وجود تموٌل  البنٌة التحتٌة  IS05 توسعه شبكة الصرف الصحً  5

توجد موافقه للبدأ بالتنفٌذ 

من بنك االنماء االلمانً 

ٌوجد تموٌل  البنٌة التحتٌه IS06 محطة التنقٌة  6

المٌاه سلطة المتابعه مع 

لتنفٌذل

عدم وجود تموٌل  البنٌة التحتٌة  IS077 مشروع ادارة الضغوط وتقلٌل 

الفاقد 

7

استكمال التنفٌذ من خالل 

او أي صندوق البلدٌات 

ممول اخر

تم تنفٌذ النصف  البنٌة التحتٌة IS08 الشارع /  المدٌنهمشروع شارع 

التجاري الرئٌسً

8

2013/2014 نًٌرج يخببؼو حنفْز انخطت انسنٌّت نسنت1:25نًٌرج ػًم سقى 



Local Government and Infrastructure Program (LGI)

  مشارٌع فٌها وعود محتمله

مخاطبة المانحٌن للتنفٌذ عدم وجود تموٌل بالرغم من 

وعود من مجتمعات عالمٌة 

بتنفٌذ جزء من الشارع

البنٌة التحتٌة IS09 مشروع المدخل الرئٌسً الشمالً 9

 الصحهالمتابعه مع وزارة 

والمانحٌن

تم تنفٌذ جزء من التطوٌر 

ولم تتم التوسعه لعدم وجود 

تموٌل 

الخدمات االجتماعٌة SO01 مشروع تطوٌر وتوسعه مستشفى 

الشهٌد ٌاسر عرفات 

10

المتابعه مع وزارة التربٌه 

والتعلٌم

جزئً  تاهٌلتم تنفٌذ  الخدمات االجتماعٌة SO03 تطوٌر وتاهٌل المدارس القائمة  11

المتابعه مع ممول محتمل عدم وجود تموٌل  الخدمات االجتماعٌة SO08 تاهٌل المقار والجمعٌات النسوٌة 

والمسنٌن

12

اٌجاد ممول للتنفٌذ عدم وجود تموٌل  االمن وادارة الكوارث EN05 مشروع بناء مقر الدفاع المدنً  13

المتابعه مع رواق او أي 

مانح اخر

عدم وجود تموٌل والسٌاحة  والرٌاضهالثقافة  CS02 مشروع ترمٌم المبانً القدٌمة  14

2013/2014لسنة نًٌرج يخببؼو حنفْز انخطت انسنٌّت 1:25نًٌرج ػًم سقى 
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2013/2014 نًٌرج يخببؼو حنفْز انخطت انسنٌّت نسنت1:25نًٌرج ػًم سقى 

 االمدمشارٌع بعٌدة 

اٌجاد ممول للتنفٌذ عدم وجود تموٌل  االقتصاد المحلً  EC04 بناء مجمع تجاري وخدماتً  1

مشروع قطاع خاص عدم وجود تموٌل  االقتصاد المحلً EC05 انشاء فندق صغٌر  2

قطاع خاص ومستثمرٌن عدم وجود تموٌل ومرتبط 

بالقطاع الخاص 

االقتصاد المحلً  EC06 انشاء مدٌنة ترفٌهٌه  3

اٌجاد ممولٌن للمشروع عدم وجود تموٌل  الخدمات االجتماعٌة SO05 انشاء كلٌة تطبٌقٌة 4

قطاع خاص ومستثمرٌن مرتبط بالقطاع الخاص  االقتصاد المحلً والزراعً  EC04 انشاء مزرعه نموذجٌة ومصنع 

منتجات البان

5

المتابعه مع المحافظة 

الثقافهووزارة 

عدم وجود تموٌل ومرتبط 

بخطة المحافظه 

الثقافه والرٌاضه والسٌاحه 

والشباب 

CS01 مشروع انشاء مركز ثقافً متعدد 

االغراض

6

المتابعه مع المجلس 

 والرٌاضهاالعلى للشباب 

وممولٌن

تموٌل  وجدوعدم   والسٌاحه والرٌاضه الثقافه

والشباب

CS03 رٌاضً لكرة القدم ستاد انشاء 7



دٔالس  يهٌٕٛ 11.28  = 2014 +2013يغًٕع يب َفز يٍ يشبسٚغ 

يٍ ثهذٚخ سهفٛذ ٔنصبنح انًؤسسبد انٕغُّٛ نزؼضٚض يشكضّٚ  2و18700رى انزجشع ثبساظٙ ثًسبحخ 
انًحبفظّ ٔدػًٓب

 2016-2013انًشبسٚغ انزٙ رى رًٕٚهٓب يٍ ثهذٚخ سهفٛذ ثحست انخطخ 

ثحست انخطّ    (ثهذٚخ سهفٛذ ) انًشبسٚغ انًًٕنّ رارٛب 

دٔالس  115000=  2013سُخ 

سُخ 2014 = 180000 دٔالس 

دٔالس  295000= ًغًٕع     ان

ٔنمذ لبيذ انجهذّٚ ثزُفٛز يب لًٛزّ ٔنزبسٚخّ

دٔالس    570,800=  

.  أ صٚبدح انًجهغ نجؼط انًشبسٚغثحٛش َفزد يشبسٚغ اظبفّٛ راد اًّْٛ نهًذُّٚ كششاء ػمبساد 



لفٌتمؤشرات انجاز الخطة التنموٌه االستراتٌجٌة لبلدٌة س

 2013/2014المشارٌع التً تم تنفٌذها من الخطة التنموٌة خالل عامً 

التكلفة اسم المشروعالمجال التنموي الرقم

التقدٌرٌة 

المشارٌع 

قٌد التنفٌذ

االلتزامات 

والوعود لتنفٌذ 

مشارٌع

/ المشارٌع المنفذه الجهة الممولة

المقترحة 

ام ال ضمن الخطه 

تحدٌد وتسلٌم قسائم والبناء التخطٌط1

المنطقه الشمالٌة 

نفذت $ 8500

2014

نعم   سلفٌتبلدٌة 

التخطٌط 2

والتنظٌم والبناء

نفذت $ 4000  سلفٌتبلدٌة  منتزةصٌانة 

2014

السلفٌتبلدٌة 

بناء وتشطٌب مبنى البنٌة التحتٌة3

للمحاكم

الاالتحاد االوروبً قٌد التنفٌذ$ملٌون  4.5

بناء وتشطٌب مبنى وزارة البنٌة التحتٌة4

الداخلٌة

التنفٌذقٌد 210000$

المرحلة 

االولى

نعموزارة المالٌة

اضافه غرف وحمام فً البنٌة التحتٌة5

دائرة السٌر 

السلفٌتبلدٌة $2014 10000

البنٌة التحتٌة 6

فً مجال التعلٌم

بناء وتشطٌب مبنى جامعة 

المفتوحهالقدس 

قٌد التنفٌذ 300000$

المرحلة 

االولى

جامعة القدس 

بلدٌة +  المفتوحه

سلفٌت

نعم

البنٌة التحتٌة 7

فً مجال التعلٌم

 اعداد$18000المدرسة الصناعٌة تاهٌل

المخططات 

والترخٌص

نعمصندوق البلدٌات



سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 

البنٌة التحتٌة فً 8

مجال التعلٌم

تاهٌل وصٌانة 

مدرسة خربة قٌس

الرؤٌة العالمٌة 2014نفذت $ 11150

والبلدٌة

نعم

البنٌة التحتٌة فً 9

مجال التعلٌم

نعموزارة العمل والمالٌةقٌد التنفٌذ$ملٌون  1.4مركز تدرٌب مهنً 

البنٌة التحتٌة فً 10

 االمنمجال 

والكوارث

جدران استنادٌة 

طرٌق سلفٌت 

بروقٌن

وزارة الحكم المحلً 2014نفذت $ 28000

والبلدٌة

نعم

البنٌة التحتٌة فً 11

مجال الصحة 

والطوارئ

بناء وتشطٌب مبنى 

الهالل االحمر 

نعم  االحمرالهالل قٌد التنفٌذ$ 350000

االقتصاد المحلً 12

والزراعً 

برنامج استصالح 

دونم 50متكامل 

نفذت   $ 25000

2013

2014

نعمالزراعٌة االغاثه

االقتصاد المحلً 13

والزراعً

توزٌع اشتال مثمرة 

مشروع تخضٌر –

دونم 4500فلسطٌن 

13000$2013

2014

وزارة المالٌة بالتعاون 

مع وزارة الزراعه

نعم



سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 

االقتصاد المحلً 14

والزراعً

توزٌع معدات قطف 

دونم 20زٌتون ل 

1500 $2013

2014

الزراعٌة مع وزارة  االغائه

  الزراعه

نعم

االقتصاد المحلً 15

والزراعً

تطعٌم وتحصٌن 

الثورة الحٌوانٌة

1400 $2013

2014

نعموزارة ازراعه والمالٌة

االقتصاد المحلً 16

والزراعً

2013$ 3000دورات تدرٌبٌة 

2014

 واالغائه الزراعهوزارة 

الزراعٌة

نعم

عمل تصامٌم لطرق التخطٌط 17

خربة قٌس 

نفذت  5000$

2014

نعمالبلدٌة

البنٌة التحتٌة فً 18

مجال الطرق 

والمٌاه والكهرباء

مشروع المنطقة 

الشمالٌة 

نفذت $ 2070000

2014

نعموزارة الحكم المحلً 

البنٌة التحتٌة فً 19

مجال الطرق

تشطٌب مجمع 

الخدمات وتعبٌد طرق 

داخلٌة

نفذت $ 320000

2013

 لالنماءالصندوق العربً 

–االقتصادي واالجتماعً 

البلدٌة  = الكوٌت

نعم

البنٌة التحتٌة فً 20

مجال الطرق

مشروع تاهٌل شارع 

المدٌنة المنورة 

الجزء الثالث 

صندوق تطوٌر واقراض قٌد التنفٌذ195000$

البلدٌات

نعم



سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 

البنٌة التحتٌة فً 21

مجال الطرق

مشروع تاهٌل طرق 

داخلٌة خربة قٌس

نفذت 150000$

2014

نعممجتمعات عالمٌة

البنٌة التحتٌة فً 22

مجال الطرق

مشروع دواوٌر داخل 

المدٌنة

نعمالبلدٌة2014نفذت 20000$

البنٌة التحتٌة فً 23

مجال الطرق

اكتاف طرق فً 

المدٌنة

نعمالبلدٌة2014نفذت 13000$

البنٌة التحتٌة فً 24

مجال الطرق

نعملبلدٌةاقٌد التنفٌذ$10000جدران استنادٌة

البنٌة التحتٌة فً 25

مجال الطرق

تاهٌل طرٌق خربة 

قٌس 

تم طرح $ 30000

العطاء 

البنك االسالمً 

للتنمٌة

نعم

البنٌة التحتٌة فً 26

مجال الطرق

تركٌب وتنفٌذ سارٌة 

العلم

الالبلدٌة2013نفذت $ 2150

البنٌة التحتٌة فً 27

مجال الطرق

عمل مظالت لمواقف 

السٌارات 

الالبلدٌة2014نفذت 4500$

البنٌة التحتٌة فً *27

مجال الطرق

تم هدمها  ابنٌةشراء 

لتوسعة الشارع 

الرئٌسً وشراء بناء 

المسامٌر  ابو تاٌٌد

نعمالبلدٌة2014نفذت $ 152000



البنٌة التحتٌة فً 28

مجال الطرق

تطوٌر الطرق الرابطه 

/ سلفٌت سكاكا 

سلفٌت بروقٌن

نفذت 10000$

2014

نعمالعامة واالشغال سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 29

مجال الطرق

تاهٌل طرٌق باب 

الهدفة 

نعمصندوق البلداتقٌد التنفٌذ150000$

البنٌة التحتٌة فً 30

مجال الطرق

 سلفٌتطرٌق  تاهٌل

 سكاكا

نعمصندوق البلدٌاتقٌد التنفٌذ250000$

البنٌة التحتٌة فً 31

مجال الطرق

 سلفٌتطرٌق  تاهٌل

فرخة

نعمصندوق البلدٌات قٌد التنفٌذ170000$

البنٌة التحتٌة فً 32

 المٌاةمجال 

والصرف الصحً 

نعمKFWموافق علٌها $ملٌون  10.7محطة تنقٌة 

البنٌة التحتٌة فً 33

 المٌاةمجال 

والصرف الصحً 

 انش 6 مٌاةتنفٌذ خط 

فً نبع المطوي بطول 

متر  250

نعمسلفٌتبلدٌة 2013نفذت 15000$

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



البنٌة التحتٌة فً 34

مجال المٌاة والصرف 

الصحً

تنفٌذ عدة وصالت صرف 

متر  300صحً بطول 

نفذت 28000$

2014

  سلفٌتبلدٌة 

والمستفٌدٌن

نعم

البنٌة التحتٌة فً 35

مجال المٌاة والصرف 

الصحً

عداد  1500تبدٌل وتركٌب 

مٌاه منزلً

نفذت 74000$

2013+

2014

+   سلفٌت ٌلدٌة

KFW

نعم

البنٌة التحتٌة فً 36

مجال المٌاة والصرف 

الصحً

منزلٌه  مٌاةتنفٌذ عدة وصالت 

متر  1500لتقلٌل الفاقد بطول 

نفذت 15000$

2013+

2014

نعم  سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 37

والصرف  المٌاةمجال 

الصحً

رئٌسٌة لتقلٌل  مٌاةتنفٌذ خطوط 

  والصحه الدرجهالفاقد فً 

وخربة قٌس

نفذت 12500$

2013+

2014

نعمسلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 38

والصرف  المٌاةمجال 

الصحً

تنفٌذ خطوط صرف صحً 

لوصالت منزلٌة ورئٌسٌة فً 

 المدٌنهشارع )  الصحهمنطقه 

)

نعمسلفٌتبلدٌة 2014نفذت $ 7000

البنٌة التحتٌة فً 39

مجال المٌاة والصرف 

الصحً

2013نفذت $3000رفع مناهل صرف صحً 

2014

نعم  سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 40

والصرف  المٌاةمجال 

الصحً

سلطة المٌاه 2014نفذت $30000تورٌد مستلزمات مٌاه

الفلسطٌنٌة

نعم

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



البنٌة التحتٌة فً 41

مجال المٌاة 

والصرف الصحً

تنفٌذ وبناء غرفه 

وتركٌب مضخات مٌاه 

لخزان النثر وخطوط 

انش  4م  400مٌاه 

نعم2014KFWنفذت 110000$

البنٌة التحتٌة فً 42

مجال المٌاة 

والصرف الصحً

تورٌد مستلزمات مٌاه 

 واجهزهوصرف صحً 

فحص 

نعمKFW موافقهتوجد مرحلة التحضٌر $ 50000

البنٌة التحتٌة فً 43

 المٌاةمجال 

والصرف الصحً

حل مشكلة المٌاة 

العادمة فً بروقٌن 

سلطة المٌاة ووزارة 2014نفذت 515000$

المالٌه 

ال

البنٌة التحتٌة فً 44

 المٌاةمجال 

والصرف الصحً

نعم2014KFWنفذت $ 100000نبع عٌن السكة  تاهٌل

البنٌة التحتٌة فً 45

مجال الكهرباء 

تركٌب قاطع رئٌسً 

للمدٌنة

نفذت  15000$

2014

نعمالبلدٌة+  الطاقهسلطة 

البنٌة التحتٌة فً 46

مجال الكهرباء

 تاهٌل اعادةمشروع 

 سلفٌتشبكة كهرباء 

2013نفذت 95000$

2014

نعمالممثلٌة الٌابانٌة

البنٌة التحتٌة فً 47

مجال الكهرباء

تورٌد مواد من سلطة 

  الطاقه

نعمسلطة الطاقه 2014نفذت 43000$

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



البنٌة التحتٌة فً 48

مجال الكهرباء

مشروع الطاقه 

الشمسٌة

نفذت 20000$

2014

GIZال

البنٌة التحتٌة فً 49

مجال الكهرباء

شراء مستلزمات 

كهرباء وشبكة 

40000$2013

2014

نعم  سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 50

مجال الصحة 

والبٌئه 

حاوٌة  30شراء 

نفاٌات 

نفذت 3000$

2014

نعمسلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 51

مجال الصحة 

والبٌئه

صٌانة حاوٌات عدد 

100

4000$2013/

2014

نعمسلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 52

مجال الصحة 

والبٌئه

صٌانة المسلخ 

البلدي

نفذت 30000$

2014

 لالنماءالعربً البنك 

االقتصادي 

الكوٌت -واالجتماعً 

نعم

البنٌة التحتٌة فً 53

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعة اشجار فً 

الدٌنموتر والمدرسة 

العمانٌة 

نفذت 2000$

2014

نعمالقنصلٌة االمرٌكٌة

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



البنٌة التحتٌة فً 54

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعه اشجار فً 

شارع عٌن السكة

نفذت 1000$

2014

نعم  سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 55

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعه اشجار فً 

المدرسه العمانٌة 

وشارع المدٌنة

نفذت 1000$

2014

نعممركز واصل 

البنٌة التحتٌة فً 56

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعه اشجار فً 

شارع عٌن السكة

نفذت 500$

2014

نعمالمجلس الشبابً 

البنٌة التحتٌة فً 57

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعه اشجار فً 

المدرسة االساسٌة 

الدنٌا

نفذت 1000$

2014

نعمسلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 58

مجال الصحة 

والبٌئه

زراعه اشجار فً 

المدرسة االساسٌة 

العلٌا

نفذت 1000$

2013

نعم  سلفٌتبلدٌة 

البنٌة التحتٌة فً 59

مجال الصحة 

والبٌئه

تورٌد حاوٌات فً 

خربة قٌس

نفذت $ 5500

2014

نعمسلفٌتبلدٌة 

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



بناء القدرات 60

للمراة والطفل 

–دورات حرفٌة 

تمكٌن المرأة

نفذت 

2013

2014

نعمالمحافظة 

بناء القدرات 61

للمراة والطفل

دورات المركز 

الوطنً 

نفذت 

2013

2014

نعممكتب اسر االسرى

بناء القدرات 62

للمراة والطفل

تشغٌل اٌدي عاملة 

نسوٌة

نفذت $ 2756

2013

2014

نعم  سلفٌتبلدٌة 

بناء القدرات 63

للمراة والطفل

تشكٌل بؤر تواصل 

مع المؤسسات 

النسوٌة

نفذت 

2013

2014

نعمالتعاون االٌطالً 

بناء القدرات 64

للمراة والطفل

دوات كمبوتر ولغات 

وحرفٌة 

نفذت 10000$

2013

2014

مجموعه االتصاالت 

الفلسطٌنٌة

نعم

بناء القدرات 65

للمراة والطفل

نفذت $ 1990دورة لغة عبري 

2013

2014

نعمالبلدٌة  + المستفٌدٌن

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



بناء القدرات 66

للمراة والطفل

تنفٌذ اسوار وزراعه 

اشجار وانجٌل 

نفذت 9200$

2013

والصلٌب  سلفٌتبلدٌة 

 االحمر

نعم

مجال الثقافة 67

والشباب 

والرٌاضه 

نفذت $9000مبادرات تطوعٌة 

2014

–مجتمعات عالمٌة 

بلدٌة  –منتدى شارك 

المجلس – سلفٌت

الشبابً 

نعم

مجال الثقافة 68

والشباب 

والرٌاضه

تكرٌم تنفٌذ مبادرات 

وفرح ومرح  اوائل

  لالطفال

نعمصندوق البلدٌات موافق علٌه45000$

بناء المركز 69

الثقافً 

 الثقافهوزاره علٌهموافق 

والمحافظة

نعم

االلكترونٌة  ومةكالحالبناء المؤسسً 70

وتطوٌر النظام 

المالً 

نعماالتحاد االوروبً قٌد التنفٌذ500000$

استالم اجهزه البناء المؤسس71ً

كمبوتر وطابعات 

نفذت $45000

2014

 -مجتمعات عالمٌة 

USAD

نعم

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



عمل دلٌل اجراءات البناء المؤسس72ً

لمركز خدمات الجمهور

 -مجتمعات عالمٌة قٌد التنفٌذ

USAD

نعم

 -مجتمعات عالمٌة قٌد التنفٌذ HRاجراءات ال البناء المؤسس73ً

USAD

نعم

اجراءات الرقابة البناء المؤسس74ً

والتدقٌق الداخلً 

–مجتمعات عالمٌة قٌد التنفٌذ

USAD-  سلفٌتبلدٌة

نعم

اجراءات المشترٌات البناء المؤسس75ً

والعطاءات

 -مجتمعات عالمٌة قٌد التنفٌذ

USAD

نعم

تطوٌر وتحدٌث نظام البناء المؤسس76ً

GIS

نعممجتمعات عالمٌةقٌد التنفٌذ

دلٌل اجراءات الصٌانة البناء المؤسس77ً

والتشغٌل للمبانً 

العامة والطرق 

نفذت 

2014

صندوق البلدٌات 

  سلفٌتوبلدٌة 

نعم

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



نعممجتمعات عالمٌةقٌد التنفٌذسٌاٌة االفصاح البناء المؤسس78ً

تعممجتمعات عالمٌةقٌد التنفٌذاالتصال والتواصل البناء المؤسس79ً

الخدمات 80

االجتماعٌة 

توزٌع سلة غذائٌة 

للمواطنٌن

الصندوق البلدٌات10000$2014

مجال الثقافة 81

والرٌاضهوالشباب 

ملعب معشب  انشاء

صناعٌا

 االعلىالمجلس  $2014 25000

 والرٌاضهللشباب 

صندوق البلدٌة 

نعم

سهفْجنبهذّت  االسخشاحْدْت انخنًٌّويؤششاث اندبص انخطت 



 -:يثبل 

.            حشحْم يششًع حٌسؼت انًخطظ انيْكهِ نهؼبو انقبدو -1

(انًخدذده حٌنْذ انطبقو) حبنِ يششًع حنًٌُ اسخثًبسُ بْئِ  -2

.  حشحْم كبفت انًشبسّغ انخِ نى ّخى حنفْزىب نهسنٌاث انقبديو     -3

حٌصْبث ًيقخشحبث  



شكرا حلسن اس امتعمك 

 سلفيتملدينة  اخلطة التمنوية الاسرتاثيجية
(حتديث وثقيمي)


