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تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات 
 الصرف الصحي

في عدة  إنشاء خطوط للصرف الصحي
  1والضواحي مواقع من المدينة

 (مساهمات المشتركين)+ 
EI/01/01 

 -- منفذ
منحة الغاء 
/USAIDمقاطعة فالديمار انمائية -- قسم المياه 01 394 011 وزارة المالية 

تأهيل جزء من شبكات الصرف الصحي 
 منفذ EI/01/02 في عدة مواقع من المدينة والضواحي

 
 -- تشغيلية -- قسم المياه -- 99 91 الغاء جزء من المنحة --

تطوير آليات االنتفاع من مياه 
 االمطار

تنظيف محيط االودية وتنفيذ 
تنظيف االودية بآليات )الحمايات

 (البلدية واالشغال 
EI/02/02 

 -- تشغيلية االشغال الطوارئ  -- 0 0 -- %11. منفذ

 غير منفذ EI/02/02 1زراعة محيط االودية بأشجار حرجية
 
-- 

 
 قسم المياه -- -- 41 ال يوجد تمويل

+ التربية 
 الزراعة

 
 -- تشغيلية

تطبيق القانون على الجهات التي 
 EI/02/05 1تنتهك حرمة االودية

 %91 منفذ جزئي

عدم معرفة المعتدي على 
حرمة االودية في بعض 

 قسم المياه -- -- 1. االحيان

+ المحافظة 
الحكم +الشرطة 

 المحلي
 

 -- تشغيلية
تحسين كفاءة السيطرة على مياه 

 االمطار
 شراء اآلبار غير المستغلة

 غير منفذ EI/03/03 (سنة/بئر.)عدد 
 
-- 

 
 سلطة المياه قسم المياه -- -- 011 ال يوجد تمويل

 
 -- انمائية

التوعية واإلرشاد بتصريف بما 
 يخص البيئة

تنفيذ ورشات عمل وبرامج تثقيفية 
 EI/04/01 (خاصة المدارس)1للمجتمع المحلي

 -- -- 00 -- -- منفذ
+ الصحة 

 -- انمائية -- العالقات العامة

 رفع كفاءة معالجة النفايات الصلبة
تم )31 عدد للنفايات جمع آليات شراء
 %01 قيد التنفيذ EI/05/01 (جرافة انزالقية+آليات نفايات 0شراء 

 
 انمائية وزارة المالية الحركة 060 -- 060 --

 الصندوق العربي
 الكويتي
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منفذ كلي، منفذ )

جزئي، قيد 
التنفيذ، ملغي، 

 (تم توقيفه

نسبة التنفيذ 
للمشاريع 

المنفذة بشكل 
جزئي او قيد 

 التنفيذ

سباب عدم التنفيذ أ
بحسب الخطة السنوية 
أو بشكل مسبق أو 
االلغاء أوالتوقيف أو 

 االضافة

التكلفة 
 Xالتقديرية 
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 حالة الصرف
 الجهة الممولة الجهة المنفذة

الهيئة 
 المحلية

الهيئة غير 
 المحلية

الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية

ما تم صرفه 
فعليا في 

عوام السابقة األ
حتى أيلول من 
 العام الجاري

المتوقع صرفه 
من أيلول حتى 
نهاية العام 

 اريالج

حدد القسم 
 حدد الجهة المعني

حدد بند 
 حدد الجهة الموازنة
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أهيل طرق ت
 رابطة ورئيسية

 1ةمشروع تأهيل الطرق الرابطة للمدين
طرق رابطة مع /شارع السكة/شارع نابلس)

 EI/06/01 (الحكم المحلي

 الطرق 4041 001 0111 -- %01 قيد التنفيذ
الحكم +االشغال 

 انمائية المحلي

 صندوق البلديات
بنك +الحكم المحلي
التنمية 

 االشغال+االلماني
تأهيل الطرق 

 ةالداخلي
تأهيل طرق داخلية في المدينة 

 (طرق داخلية/وسط البلد/العزب)1والضواحي
EI/07/01 

 انمائية -- الطرق 090 314 901 -- %91 ذينفقيد الت
 صندوق البلديات

 الحكم المحلي+

تطوير شبكة 
 الكهرباء

إنشاء محطات تحويل لعدد من المناطق في 
، جبل الباشا، 6.شارع )المدينة والضواحي 

جبل أبو طاقة، شرقي ذنابة، منطقة 
 (الهزاهزة

EI/09/04  
 

 -- نمائيةا -- الكهرباء 1 60. 90. -- -- منفذ 

 EI/09/05 1استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة
 منفذ جزئي

موزع على االربع 
 سنوات

المطلوب % 01
 -- انمائية -- الكهرباء 1 0106 00 عدم توفر تمويل للسنة

 1 غير منفذ EI/09/06 1تركيب عدادات كهرباء ذكية
المورد /مشروع تجريبي

 -- انمائية -- الكهرباء 1 1 01. متأخر بالتوريد
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حلي

الم
اد 
تص

االق
 

استثمار 
العقارات 
المملوكة 

 للبلدية والدولة

إنشااء عاادد ماان المباااني واسااتثمارها لصااال  
 EC/01/03  1البلدية

 منفذ جزئي
المخططات 

 -- انمائية -- التخطيط 1 1 049 عدم توفر التمويل %01 جاهزة
انشاء شركة اساتثمارية مسااهمة عاماة مان 
 خالل البلدية وبالشراكة مع القطاع الخاص

EC/01/04 
 -- انمائية -- التخطيط 1 1 01 -- 1 قيد التنفيذ

زيادة عدد مواقاف السايارات بالادفع المسابق 
 -- انمائية -- الطرق 1 1 01 -- 1 قيد التنفيذ EC/01/05 واضافة شاشات الكترونية في بعض المواقع
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حالة المشروع 
منفذ كلي، )

منفذ جزئي، قيد 
التنفيذ، ملغي، 

 (تم توقيفه

نسبة التنفيذ 
للمشاريع المنفذة 
بشكل جزئي او 

 قيد التنفيذ

اسباب عدم التنفيذ 
بحسب الخطة السنوية 
أو بشكل مسبق أو 
االلغاء أوالتوقيف أو 

 االضافة

التكلفة 
 Xالتقديرية 
.111$ 

 حالة الصرف
 الجهة الممولة الجهة المنفذة

الهيئة 
 المحلية

الهيئة غير 
 الهيئة المحلية المحلية

غير الهيئة 
 المحلية

ما تم صرفه 
فعليا في 

االعوام السابقة 
حتى أيلول من 
 العام الجاري

المتوقع صرفه 
من أيلول حتى 
نهاية العام 

 الجاري

حدد القسم 
 حدد الجهة المعني

حدد بند 
 حدد الجهة الموازنة
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تنمية سبل المحافظة 
وتطوير المباني التراث 

 والثقافيةالتراثية 

استكمال وتجهيز مركز 
 .طولكرم الثقافي

SO/01/01  
 قيد التنفيذ

 
01% 

 
 10 -- 10 تاخر المنحة

قسم 
االشغال 

 مائيةنا وزارة الثقافة التخطيط+
الصندوق 

 العربي
تطوير البنية التحتية 
والخدمات الخاصة 
بالنساء واألطفال 
والشباب وذوي 

 االعاقة

إنشاء مبنى جمعية أطفال 
التوحد وصعوبات 

 المرحلة االولى/التعلم
SO/03/04 

 
 

 قيد التنفيذ

 
 
01% 

 
 

 011 051 051 تاخر المنحة
قسم 

 محسنين انمائية الجمعية االشغال

زيادة القدرة 
االستيعابية للطالب 

 في المدارس

تشطيب مدرسة على 
 .نايفة األساسية للذكور

SO/04/05 
 انمائية وزارة التربية المعارف 011 -- 011 تاخر المنحة %01 قيد التنفيذ

بنك التنمية 
 االسالمي

انشاء مدرسة غازي 
الحاج قاسم االساسية 

 (.0-0)للذكور 
SO/04/11 

 GFA انمائية وزارة التربية المعارف 011 -- 0111 تاخر المنحة %01 قيد التنفيذ
توسعة مدرسة الشيخ 
حافظ الحمد اهلل االساسية 

 (9-5)العليا للذكور 
SO/04/12 

 GFA انمائية وزارة التربية المعارف 51 -- 51 تاخر المنحة %01 قيد التنفيذ
توسعة نطاق 
 ومجاالت التعليم

ادخال التعليم الرقمي 
 .للمدارس

SO/05/03 
 -- انمائية وزارة التربية المعارف -- 011 011 -- -- كلي منفذ
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منفذ جزئي، قيد 
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 (تم توقيفه

نسبة التنفيذ 
للمشاريع المنفذة 
بشكل جزئي او 

 قيد التنفيذ

سباب عدم التنفيذ ا
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غير الهيئة 
 المحلية

ما تم صرفه فعليا 
في االعوام السابقة 
حتى أيلول من العام 

 الجاري

المتوقع صرفه 
من أيلول حتى 
نهاية العام 

 الجاري

حدد القسم 
 المعني

حدد بند  حدد الجهة
 الموازنة
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تطوير البنية التحتية 
واألنظمة المستخدمة 
ورفع كفاءة موظفي 

 البلدية

اعداد نظام بأحكام خاصة 
للتنظيم لخدمة المدينة 

 (اجتماعات)1والمواطن
GO/01/01 

 -- 2 01 -- %51 قيد التنفيذ
التنظيم 
 والبناء

نقابة 
 -- تشغيلية المهندسين

تنفيذ ورشات عمل ودورات 
تدريبية لتطوير قدرات 

 (GISورشات )1الموظفين
GO/01/04 

 -- 0 0 -- %011 منفذ
شؤون 
 -- تشغيلية الحكم المحلي الموظفين

تطوير إجراءات األمان 
 والسالمة

دورات تدريبية وورشات عمل 
لفرق المتطوعين في السالمة 
واألمن والتعاون مع الدفاع 

 .المدني

GO/02/04 

 1 منفذغير 

عدم وجود 
 متطوعين

 -- تشغيلية الدفاع المدني الطوارئ -- -- 5 ضعف االعالم
إعداد أحكام خاصة 

بالنظام الخاص باألبنية 
لخدمة االستثمار وفي 
رفع أداء التطبيقات 
االلكترونية لتطبيق 

نفاذ القانون  وا 

مشروع تحديث وتوسعة 
 GO/03/01 1المخطط الهيكلي

 -- -- 011 عدم توفر التمويل 1 غير منفذ
التنظيم 
 -- تشغيلية الحكم المحلي والبناء
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