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 2102ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس البرنامج
 للمؤشر 

 (في بداية العام)

القيمة المنشودة 
 للمؤشر

حتى نهاية العام )
 (نفسه

نسبة االنجاز من 
القيمة المنشودة خالل 

 العام

األسباب في حال عدم 
تحقيق تقدم في 

المؤشر او تحقيق 
 تقدم جزئي

 التوصيات

 مجال البيئة والبنى التحتية

في عدة  إنشاء خطوط للصرف الصحي
 .مواقع من المدينة والضواحي

طول خطوط الصرف 
 ( كم)ة الصحي المنشأ

631 641 641 
41% 

 -- الغاء جزء من المنحة

تأهيل جزء من شبكات الصرف الصحي في 
 والضواحيعدة مواقع من المدينة 

طول خطوط الصرف 
 ( كم) الصحي المؤهلة

01 01 08 
08% 

 -- الغاء جزء من المنحة

تنظيف محيط االودية وتنفيذ 
تنظيف االودية بآليات البلدية )الحمايات
 (واالشغال 

 -- -- %611 %611 1 انجاز العمل

 .زراعة محيط االودية بأشجار حرجية
عدد االشجار الحرجية 

 على محيط الواد

 -- عدم توفر التمويل 1 811 1

تطبيق القانون على الجهات التي تنتهك 
 .حرمة االودية

عدد الجهات التي طبق 
عليهم القانون النتهاك 

 حرمة الوادي 

1 58 01% -- -- 



 2102ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس البرنامج
 للمؤشر 

 (في بداية العام)

القيمة المنشودة 
 للمؤشر

حتى نهاية العام )
 (نفسه

نسبة االنجاز من 
القيمة المنشودة خالل 

 العام

األسباب في حال عدم 
تحقيق تقدم في 

المؤشر او تحقيق 
 تقدم جزئي

 التوصيات

 شراء اآلبار غير المستغلة
 (سنة/بئر1)عدد 

عددا آلبار التابعة 
 للبلدية

 -- ال يوجد تمويل 1 1 1

وبرامج تثقيفية للمجتمع تنفيذ ورشات عمل 
 .المحلي

عدد ورشات العمل 
 والبرامج التثقيفية
 خالل السنة االولى

1 5 0 
411% 
 

-- -- 

 .4 عدد للنفايات جمع آليات شراء
عدد آليات جمع 
 النفايات المتوفرة

 -- تأخر المنحة 1 5 6

 -- تأخر المنحة %81 %611 1 نسبة انجاز العطاء
 .ةالرابطة للمدينمشروع تأهيل الطرق 

 (مجموع اطوال الطرق في المشاريع)
مجموع اطوال الطرق 

 كم المؤهلة الرابطة
3.8  1 5 

01% 

-- -- 

تأهيل طرق داخلية في المدينة 
مجموع اطوال الطرق في ).والضواحي
 (المشاريع

مجموع اطوال الطرق 
 كم المؤهلة الداخلية

41  40 1.8 
01% 

-- -- 

لعدد من المناطق في إنشاء محطات تحويل 
بجانب /تعديل قدرة)المدينة والضواحي 

الملعب البلدي والملساة ،شارع 
،القدس المفتوحة (شارع شويكه)الهوجي

 (،جبل النصر

عدد محطات تحويل 
الكهرباء في المدينة 

 والضواحي

658 650 611% -- -- 



 2102ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس البرنامج
 للمؤشر 

 (في بداية العام)

القيمة المنشودة 
 للمؤشر

حتى نهاية العام )
 (نفسه

نسبة االنجاز من 
القيمة المنشودة خالل 

 العام

األسباب في حال عدم 
تحقيق تقدم في 

المؤشر او تحقيق 
 تقدم جزئي

 التوصيات

 .استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة
نسبة الشوارع 
 المستبدلة فيها االنارة

 -- ضعف التمويل 6% 58% 1

 جبل النصر.تركيب عدادات كهرباء ذكية
عدد العدادات الذكية 

 المتوفرة
 -- تأخر المورد بالعمل 1 311 1

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

إنشاء عدد من المباني واستثمارها لصالح 
مبنى /2مبنى بجوار بئر المياه رقم ). البلدية

 (بجوار زنوبيا

عدد المباني المنشأة 
لالستثمار خالل فترة 

 الخطة

0 1 0 -- -- 

نسبة االنجاز في 
 العمل

0 100% 20% -- -- 

انشاء شركة استثمارية مساهمة عامة من 
 خالل البلدية وبالشراكة مع القطاع الخاص

عدد المساهمين في 
  انشاء الشركة

0 20 0 -- -- 

زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع المسبق 
ضافة  شاشات الكترونية في بعض المواقع وا 

 

الزيادة في عدد 
 المواقف 

270 00 0 -- -- 

 مجال التنمية االجتماعية



 2102ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس البرنامج
 للمؤشر 

 (في بداية العام)

القيمة المنشودة 
 للمؤشر

حتى نهاية العام )
 (نفسه

نسبة االنجاز من 
القيمة المنشودة خالل 

 العام

األسباب في حال عدم 
تحقيق تقدم في 

المؤشر او تحقيق 
 تقدم جزئي

 التوصيات

 .استكمال وتجهيز مركز طولكرم الثقافي
 

نسبة االنجاز في 
 المشروع

 -- تأخر التمويل 40% 00% 00%

التوحد وصعوبات إنشاء مبنى جمعية أطفال 
 .التعلم

وجود جمعية أطفال 
التوحد وصعوبات 

 التعلم

 -- تأخر التمويل 0 1 0

نسبة االنجاز في 
 المشروع

 -- تأخر التمويل 10% 100% 0

تشطيب مدرسة على نايفة األساسية 
 .للذكور

نسبة االنجاز في 
 المشروع

 -- تأخر التمويل 40% 100% 0

االساسية  انشاء مدرسة غازي الحاج قاسم
 (.4-1)للذكور 

نسبة االنجاز في 
 المشروع

 -- تأخر التمويل 40% 100% 0

توسعة مدرسة الشيخ حافظ الحمد اهلل 
 (9-0)االساسية العليا للذكور 

نسبة االنجاز في 
 المشروع

 -- تأخر التمويل 40% 100% 0

 
 .ادخال التعليم الرقمي للمدارس

 
 

عدد المدارس التي تم 
التعليم الرقمي تطبيق 

 فيها

4 8 70% -- -- 



 2102ملخص تقييم مستوى االنجاز للعام 

القيمة الحالية  مؤشرات القياس البرنامج
 للمؤشر 

 (في بداية العام)

القيمة المنشودة 
 للمؤشر

حتى نهاية العام )
 (نفسه

نسبة االنجاز من 
القيمة المنشودة خالل 

 العام

األسباب في حال عدم 
تحقيق تقدم في 

المؤشر او تحقيق 
 تقدم جزئي

 التوصيات

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

اعداد نظام بأحكام خاصة للتنظيم لخدمة 
 .المدينة والمواطن

نسبة انجاز النظام 
 والعمل به

0 100% 00% -- -- 

تنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير 
 .قدرات الموظفين

 عدد الورشات
والدورات المنفذة خالل 

 العام

0 0 100% -- -- 

دورات تدريبية وورشات عمل لفرق 
المتطوعين في السالمة واألمن والتعاون مع 

 .الدفاع المدني

عدد الورشات 
والدورات المنفذة خالل 

 العام

 عدم وجود متطوعين 0 2 0
 ضعف االعالم

-- 

 -- عدم توفر التمويل 0 %100 0 نسبة االنجاز .مشروع تحديث وتوسعة المخطط الهيكلي
 


