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 الملخص التنفيذي .1

طولكرم بتعاون جهود موظفي البلدية والمؤسسات الرسمية  مدينةتم إعداد الخطة التنموية المحلية ل
ومؤسسات المجتمع المحلي باإلضافة الى ممثلين عن المجتمع المحلي، وبدعم من وزارة الحكم المحلي 

قراض البلديات وبإشراف ائتالف المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات  " معالم "وصندوق تطوير وا 
ان المشاركة من لجنة التخطيط العمل الدؤوب لمنسقي الخطة واللجومن خالل ومزايا لخدمات األعمال، 

جان المجاالت التنموية ولجنة أصحاب العالقة حيث شكلت لالتنموي المحلي وفريق التخطيط األساسي و 
 :لجان التخطيط على النحو التالي

 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية .1.1
 :التنموي المحليلجنة التخطيط  . أ

 ة/اسم العضو
 جنةفي الل/دوره

 (مقرر أو عضو)
 مجال التخصص

 مقرر ورئيس البلدية مقرر محمد يعقوب .م

 البيئة والبنية التحتية عضو سهيل السلمان

 البيئة والبنية التحتية عضو عمر أبو صالح .م

 تنمية االقتصاد المحلي عضو عماد الجالد

 والحكم الرشيد اإلدارة عضو خلود االشقر

 التنمية االجتماعية عضو عرين الدعمة
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 :فريق التخطيط األساسي . ب

 ة/اسم العضو الرقم
 في الفريقا /دوره

 (عضو/منسق)

المؤسسة التي يعمل 

 تعمل بها/ 
 مجال االهتمام

 تنمية اقتصادية عضو مجلس بلدي عضو عماد الجالد 1

 تنمية اجتماعية عضو مجلس بلدي منسق خلود األشقر 2

 ادارة عضو مجلس بلدي عضو عرين الدعمة 3

 بنية تحتية عضو مجلس بلدي عضو سهيل السلمان 4

عمر أبو صالح. م 5  بنية تحتية عضو مجلس بلدي عضو 

 بنية تحتية بلدية طولكرم منسق الفريق نهاد أبو شيخة 6

 بنية تحتية بلدية طولكرم منسق الفريق فاديا عبد العزيز 7

 تنمية اقتصادية بلدية طولكرم عضو صالح جالد 8

 تنمية اقتصادية بلدية طولكرم منسق عبد الخالق جبارة 9

 تنمية اقتصادية بلدية طولكرم عضو عبد هللا المصري 11

عالء عطير. م 11 طرق/بنية تحتية بلدية طولكرم منسق لجنة فرعية   

احمد أبو بكر. م 12 طولكرمبلدية  عضو لجنة فرعية  مياه/بنية تحتية   

 ادارة بلدية طولكرم منسق تمام الزرعي 13

سهر سعادة. م 14 تنظيم/بنية تحتية بلدية طولكرم منسق لجنة فرعية   

خالد آسيا. د 15  تنمية اجتماعية خضوري عضو 

 تنمية ثقافية جمعية الصم والبكم عضو محمد قوزح 16

محمد جالد.م 17 كهرباء/تحتيةبنية  بلدية طولكرم عضو   

 تنمية اجتماعية مديرية الثقافة عضو منتصر الكم 18
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 أصحاب العالقة لجنة . ت

 مجال االهتمام العمل الجنس االسم الرقم

 اإلدارة محافظة طولكرم ذكر خالد الزغل 1

 تنمية االقتصادية مديرية االقتصاد الوطني ذكر عماد الجالد 2

 تنمية االقتصادية مديرية الصحة ذكر جاد صالح 3

 التنمية االجتماعية مديرية الشؤون االجتماعية ذكر اسعد عودة 4

 الثقافة مديرية الثقافة ذكر منتصر الكم 5

محمد الحاج قاسم .م 6  الثقافة مديرية التربية والتعليم ذكر 

لبيد طعمة. م 7  البنية التحتية مديرية االشغال العامة ذكر 

سيف الحمد هللا. م 8  االدارة مديرية الحكم المحلي ذكر 

 االمن مديرية شرطة طولكرم ذكر الرائد وليد الضميري 9

 التنمية االجتماعية مديرية اوقاف طولكرم ذكر وجدي الوحيدي 11

 السياحة واالثار مديرية السياحة واآلثار ذكر سامي نمر بركات 11

 اعالم تلفزيون كل الناس انثى سارة قاروط 12

حبايب هدى 13  اعالم تلفزيون فلسطين انثى 

مامون تايه. م 11  اقتصاد  مديرية الزراعة ذكر 

خالد آسيا. د 12  التنمية االجتماعية جامعة فلسطين التقنية ذكر 

خالد ازبدة. د 13  تنمية االقتصادية جامعة القدس المفتوحة ذكر 

 تنمية االقتصادية بنك فلسطين ذكر مدير فرع طولكرم 14

 تنمية االقتصادية بنك القاهرة عمان انثى مدير فرع طولكرم 15

 تنمية االقتصادية البنك العربي ذكر مدير فرع طولكرم 16

 تنمية االقتصادية البنك اإلسالمي ذكر مدير فرع طولكرم 17

 التنمية االجتماعية جمعية المرأة العاملة انثى زكية مسعود 18

التنمية الثقافيمركز  انثى كلثوم عودة 19  التنمية االجتماعية 

 انثى حنين ملحم 21
جمعية رعاية وتاهيل أطفال 

 التوحد
 التنمية االجتماعية

 صحة جمعية الهالل األحمر انثى حنان حنون 21

 التنمية االجتماعية جمعية دار اليتيم العربي انثى مدير الجمعية 22

عاهد زنابيط. د 23 الزراعيةجمعية اإلغاثة  ذكر   زراعة 

 زراعة اتحاد المزارعين ذكر عالء طه 24

 رياضة نادي ثقافي طولكرم ذكر اسعد مبروك 25

 رياضة نادي ارتاح الرياضي ذكر بشار أبو التين 26

 رياضة نادي شويكه الرياضي ذكر ماهر عزايزة 27

 رياضة نادي ذنابة الرياضي ذكر محمد كامل 28

 ثقافة جمعية رعاية شؤون الطلبة انثى نداء حمدان 29

 ذكر عمر نصر هللا 31
 جمعية قاقون الخيرية 

( رعاية الصم والبكم)  
 تنمية اجتماعية
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 تنمية اجتماعية جمعية رعاية المكفوفين ذكر عماد عوض 31

 تنمية االقتصادية غرفة التجارة والصناعة ذكر نهاد صبح 32

الثالسيمياجمعية مرضى  انثى سهام بدران 33  صحة 

 اقتصاد جمعية مرضى السكري ذكر محمد بدران 34

 ادارة متقاعد ذكر يوسف الجالد 35

نائل السلمان. د 36  صحة طبيب ذكر 

 ثقافة محام ذكر مراد المدني 37

 تنمية اجتماعية موظف ذكر ياسر الحافي 38

نصر هللا نصر هللا. د 39  تنمية اجتماعية أستاذ ذكر 

القيسيحسن  41  تنمية االقتصادية تاجر ذكر 

 صحة متقاعد ذكر محمد سعادة 41

 تنمية االقتصادية مقاول ذكر معتصم تايه 42

 إدارة موظف انثى خديجة سالمة 43
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 ثقافة متقاعد ذكر راسم الجراد 46
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 تنمية االقتصادية شخصية اعتبارية ذكر اياد جراد 48

مسامح مسامح. د 48  تنمية االقتصادية أستاذ محاضر ذكر 

 ثقافة أستاذ ذكر األستاذ فتحي مرعب 51

 تنمية االقتصادية تاجر ذكر عادل غانم 51
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 البيئة البنية التحتيةجنة ل . ث

المؤسسة التي يعمل 

تعمل بها/  

ا في الفريق /دوره

(عضو/منسق)  
ة/اسم العضو  الرقم 

 1 سهيل السلمان منسق اللجنة الرئيسي البلدية

عمر أبو صالح.م عضو البلدية  2 

محمد الجالد.م عضو البلدية  3 

عالء عطير.م منسق البلدية  4 

احمد أبو بكر.م منسق البلدية  5 

محمد أبو شنب.م عضو البلدية  6 

الخطيبمخلص  عضو البلدية  7 

يوسف عشاير.د عضو البلدية  8 

 9 أسامة الشيخ ناصر عضو البلدية

 10 رزان طنبوز عضو اإلغاثة الزراعية

سمر جالد. م عضو مواطن  11 

ريم أبو حمدة. م منسق البلدية  12 

سهر سعادة. م منسق البلدية  13 

باسم عمر. م عضو مواطن  14 

لبيد طعمة. م عضو االشغال العامة  15 

سهى بدير. م عضو البلدية  16 

هديل سريدي. م عضو مواطن  17 

يوسف يونس. م عضو مواطن  18 

 19 راسم الجراد.أ عضو مواطن

احمد شوارب. م عضو مواطن  21 

 21 جاد صالح عضو مديرية الصحة

 22 رهام أبو طاقة عضو مواطن

 23 أحالم حوسو عضو مواطن

نهاد أبو شيخة. م عضو البلدية  24 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لجنة تنمية االقتصاد المحلي . ج

المؤسسة التي يعمل 

تعمل بها/  

ا في الفريق /دوره

(عضو/منسق)  
ة/اسم العضو  الرقم 

 1 عماد الجالد عضو البلدية

 2 احمد أبو طاحون عضو البلدية

 3 هديل تايه عضو البلدية

 4 عبد هللا الصباح عضو البلدية

 5 مصطفى سدودي عضو اتحاد الجمعيات

 6 عبد الخالق جبارة منسق البلدية

 7 صالح عمارة عضو البلدية

 8 عماد الضميري عضو المحافظة

 9 روزان طمبوز عضو اإلغاثة الزراعية

 11 عالء طه عضو اتحاد المزارعين

 11 صالح جالد عضو البلدية

 12 سامي بركات عضو اآلثار

 13 عبد هللا المصري عضو البلدية

احمد قوزحمحمد  عضو مواطن  14 

 15 أحالم حوسو عضو مواطن

خالد الزبدة. د عضو جامعة القدس المفتوحة  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لجنة التنمية االجتماعية . ح

تعمل بها/المؤسسة التي يعمل   
ا في الفريق /دوره

(عضو/منسق)  
ة/اسم العضو  الرقم 

 1 خلود االشقر منسق اللجنة الرئيسية البلدية

أبو صالحمصعب  عضو البلدية  2 

يوسف عشاير. د عضو البلدية  3 

 4 صالح عمارة منسق البلدية

 5 تمام الزرعي عضو البلدية

رنين زيتاوي. م منسق البلدية  6 

 7 عماد الجالد عضو البلدية

 8 أحالم حوسو منسق مواطن

 9 منتصر الكم عضو مديرية الثقافة

 11 اسعد عودة عضو الشؤون االجتماعية

 11 عبد هللا راشد عضو البلدية

 12 مهدية الهمشري عضو جمعية االم والطفل

 13 كلثوم عودة عضو المركز الثقافي لتنمية الطفل

 14 محمد قوزح عضو مواطن

فاديا عبد العزيز. م عضو البلدية  15 

 16 سهام بدران منسق جمعية أصدقاء مرضى التالسيميا

 17 وجدي وحيدي عضو االوقاف

خضوري/فلسطين التقنية جامعة   18 رشيد الراميني عضو 

خالد عمر آسيا. د عضو جامعة خضوري  19 

محمد الحاج قاسم. م عضو مديرية التربية والتعليم  21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرشيد والحكم اإلدارة لجنة . خ

المؤسسة التي يعمل 

تعمل بها/  

ا في الفريق /دوره

(عضو/منسق)  
ة/اسم العضو  الرقم 

اللجنة الرئيسي منسق البلدية  1 عرين الدعمة 

عمر السعيد. م عضو البلدية  2 

فاديا عبد العزيز. م عضو البلدية  3 

 4 باسم شريم عضو البلدية

 5 ريم الجيوسي عضو البلدية

 6 اياد جالد عضو البلدية

 7 جمال الشوبكي منسق البلدية

سهر سعادة. م منسق البلدية  8 

 9 تمام الزرعي منسق البلدية

 11 صالح عمارة عضو البلدية

 11 خالد الهمشري عضو البلدية

سيف الحمد هللا. م عضو الحكم المحلي  12 

رنين زيتاوي. م عضو البلدية  13 

 14 خالد الزغل عضو المحافظة

 15 مها حنون عضو البلدية

سهى بدير. م عضو البلدية  16 

 16 وليد البلبيسي عضو مواطن

 16 الرائد وائل ضميري عضو مديرية الشرطة

راما الشنتير. م عضو مواطن  18 

لورا الموحد. م عضو الدفاع المدني  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرمقرار المجلس البلدي باعتماد الخطة التنموية المحلية لبلدية  .1.1

 

 



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الوثيقة المجتمعية .1.3



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمة  .1
 ألهم خارطة تحليلية يقدم( 2021-2018)لألعوام  لمدينة طولكرم التنموية المحلية الخطة محتوى إن

التنموية،  ، أهم القضايا ذات األولوية وأهدافهااالهالي وتوجهات المنطقة من حيث رؤية خصائص
 .والمتابعة التنفيذ المقترحة، وخطط والمشاريع البرامجو 

الهيئة المحلية لبلدية  من موظفين في جهودعاون كافة البتوكما تم ذكر ذلك سابقا فقد تم انجاز العمل 
 من خالل تطبيقن عن المجتمع المحلي و طولكرم وممثلين عن المؤسسات الرسمية والمحلية وممثل

 على الهيئات المحلية في والذي ينفذ الفلسطينية والبلدات للمدن التنموي المحلي التخطيط منهجية دليل
 .الوطن مستوى

 

 :أهداف الخطة .1.1
 :يلي بمالمدينة طولكرم  المحلي التنموي التخطيط أهداف تتمثل

 .في المدينة التنموية العملية ومعيقات وفرص أولويات وتحديد الراهن تشخيص الوضع -1
 .سنوات مدته أربعة زمني إطار ضمن لتطوير البلدية والمجتمع المحلي شاملة تنموية رؤية وضع -2
 .لتحقيقها استراتيجيات ورسم متكاملة، تنموية أهداف وضع -3
 .األولوية ذات المشاريع التنمويةو  البرامجتحديد  -4
 .مالية وتقديرات زمني، إطار ضمن متكاملة تنفيذ وضع خطة -5
 قياس وأدوات تنفيذها، في النجاح ومقاييس المختلفة، البرامج منفذي أداء لمراقبة وضع منهجية -6

 .النجاح هذا

 :منهجية اعداد الخطة  .1.1
 المعد التنموي المحلي التخطيط دليل لمدينة طولكرم على التنموية المحلية الخطة إعداد منهجية ارتكزت

منها  األولى الثالثالمراحل  تطبيق تم أساسية مراحل خمسة من وقد تكونت المحلي، الحكم وزارة قبل من
 كل وتحتوي خطوات، عدة على مرحلة كل تحتوي حيث في إعداد الخطة وصوال للوثيقة الحالية المعتمدة،

مختلفة، فيما يهيئ إنجاز الخطة الطريق لتطبيق المرحلتين الرابعة والخامسة والمرتبطة  على أنشطة خطوة
 . أدناه الشكل في مبين هو كما بتنفيذ الخطة وتقييمها؛



 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 وخطواتها التنموية المحلية بالمشاركة الخطة إعداد تنفيذ مراحل(: 1)شكل

منسقين للخطة  وتعيين برئاسة رئيس البلدية يالمحل التنموي التخطيط لجنة تشكيل تم المشروع بداية منذ
التحضير لعقد اللقاءات المجتمعية وورشات العمل واالجتماعات بالتعاون مع بللعمل مع اللجنة المذكورة 

 عشر مانيةث من المكون األساسي التخطيط فريق تشكيلوبعد عقد اللقاء المجتمعي االول تم  .االستشاري
 مختص منها كل متخصصة لجان أربعة تشكيلباإلضافة الى  العالقة، ذوي أصحاب لجنة وتحديدعضوًا 

وخصوصا المرحلتين االولى  الخطة جوهر بناء في اللجان هذه دور تجلى وقد محدد، تنموي مجال في
 في والمساهمةللمدينة،  السكاني التجمع عن وملخص القائم الوضع واللتان تتلخصان بتشخيص والثانية
  .لهاطبيق المراحل وفق ما خطط وبالتالي تم ت  وتحديد التوجهات االستراتيجية للمجتمع التحليل
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 األولية التقارير على بناء للمدينة التنموية القطاعات لجميع تفصيلية تشخيصية دراسة إعداد تم وعليه فقد
 القوة نقاط لتحديد فيها ة، وماالرسمي والتقارير اإلحصائية البيانات المتخصصة، وعلى اللجان أعدتها التي

 .لمدينة طولكرم التشخيصي التقرير والتحديات للقطاعات وصوال إلعداد والفرص، والضعف،

 والهيئات المدني، المجتمع ومؤسسات المختلفة، القطاعات عن نو ممثل فيها شارك عمل ورشة خالل ومن
 تحديد تم التخطيط األساسي، فريق إلى باإلضافة ن عن المؤسسات الحكومية والرسمية،و المحلية وممث

ومن ثم ، ، وأولوياتهاالتنموية واألهداف ة،يو لتنما األساسية القضايا تحديدو ، مدينةلل المستقبلية الرؤية
 .المرجوة األهداف إلى الوصول خاللها من والمشاريع التنموية التي سوف يتم اقتراح البرامج

 ،ومكوناتهبرنامج ال مكوناتل مبدئيال صفتقديم الو و  االهدافاما تحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق 
 والتنفيذ التمويل وجهة التقديرية، تنفيذه، والميزانية ومكان المشروع، اسم البرنامج واسممن ذلك  شملوما ي

يه فقد تم عن طريق العمل المكتبي لمنسقي الخطة عل التغلب وطرق تنفيذه، أمام والمعوقات المقترحة،
 .بالتعاون مع أعضاء اللجان المختلفة كل حسب تخصصه

 قام التي ثانية،ال عملال ورشة خالل من المتخصصة الفنية اللجان على النتائج هذه عرضمن ثم تم و 
قائمة  بمراجعة من اعضاء اللجان التنموية المختلفة واعضاء فريق التخطيط االساسي فيها المشاركون

 .النهائي بشكلها صياغتها تمت ثم ومن البرامج والمشاريع

 لقياس ومؤشرات رئيسية معالم وتحديد والتقييم، المتابعة وخطة التنفيذ، خطة إعداد تم ذلك، على وبناءً 
ة لمدينة التنموي الخطةمكونات البرامج في  لتنفيذ الزمنية والفترة المعنية بذلك، الجهات وتحديد اإلنجاز،
 .طولكرم

 عام اجتماع جماهيري خالل منأهالي مدينة طولكرم وضواحيها  على الخطة هذه عرض تم وقد
 .النهائي بشكلها الخطة صياغة األهالي، تمت مالحظات على وبناءً  الخطة، مخرجات فيه استعرضت
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 نبذة عن مدينة طولكرم .3

 :الموقع الجغرافي .3.1
 الشرقي الجزء وفي الغربية الضفة شمال وفي الطبيعية فلسطين من الغربي الوسط في طولكرم مدينة تقع
 المدينة وتقع المتوسط، األبيض البحر ساحل عن كم 15 نحو حيث تبعد لفلسطين الساحلي السهل من

 خط وعلى وتقع م، 121 البحر سطح عن وترتفع نابلس مدينة غرب وشمال جنين مدينة غرب جنوب
. غرينتش خط شرقي 535-1الجغرافي  الطول وخط االستواء خط شمال 532-9الجغرافي  العرض
 (.جنين – نابلس-طولكرم ) المثلث مدن إحدى تمثل وهي

 كان والذي" 1961" الهدنة خط غربها ويقع البحر، إلى وصوالً  السهلية أراضيها الغرب من المدينة يحد
سرائيل، األردن بين يفصل  المغتصبة وأراضيها المدينة بين الفاصل األخضر بالخط يسمى ما وحالياً  وا 
 الشرق ومن. الطيبة ومدينة األخضر الخط الغربي الجنوب ومن الكفريات قرى الجنوب ومن. غرباً 

 الخط الغربي والشمال الشعراوية قرى الشمال ومن الشعير وادي قرى عليها تتربع جبلية مرتفعات
 .األخضر

 تشكل والتي الجبلية والمناطق% 41 حوالي تشكل والتي السهلية المناطق بين المدينة أراضي تتوزع
 الزراعة في يستغل األراضي هذه من جزء فإنّ  وبالتالي طولكرم، أراضي مساحة مجمل من% 61

 .والبناء االسكان في اآلخر الجزء يستخدم حين في والرعي،

 :الديمغرافية الخصائص .3.1
حصاءات تقديرات بحسب نسمة 612235 حوالي طولكرم مدينة سكان عدد بلغ  المركزي الجهاز وا 

 من% 31.1 حوالي سنة 15 سن دون هم من يشّكل.  م 2111 عام نهاية حتى الفلسطيني لإلحصاء
 ما اعمارهم تبلغ من الباقية والفئة ،%3.6 حـوالي سنة 65 عن يزيدون من نسبة تبلغ فيما السكان عدد
 الذكور عدد وبلغ 312413 اإلناث عدد بلغ حين في(. 3) رقم جدول في يظهر كما 65و 15 بين

312311. 
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 المجموع 65اكبر من  65 – 15من  سنة 15حتى 

 عدد السكان حسب الفئات العمرية توزيع

 
 .نسبة الذكور واإلناث من إجمالي عدد السكان(: 1)رسم بياني رقم 

 العمرية الفئات حسب السكان توزيع(: 1) رقم جدول
 النسبة العدد الفئة

 %37.7 23,064 سنة 15حتى 
 %59.5 35,991 65 – 15من 
 %3.6 2,179 65من  أكبر

 %100 61,235 المجموع
 

بلغ عدد الوحدات تكما لذلك،  األوليةالتقديرات أسرة حسب  12,247 المدينةفيما يبلغ عدد األسر في 
  .وحدة سكنّية 14634حوالي  التقديرات السكنية حسب

 

 

 

 

 

 

 توزيع السكان على الفئات العمرية(: 2)رسم بياني رقم 

 

 الذكور 
50.33% 

 اإلناث
49.67% 
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 ملخص تشخيص المجاالت والقطاعات التنموية .4

من ممثلين  ةالمكون التنموية المجاالت ولجان األساسي التخطيط فريق الخطة بالتعاون مع وعمل منسق
من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع باإلضافة 

 بدأت حيث المركز؛ الجهد من أسابيع لثالثة القائم الوضع تشخيص الى لجنة أصحاب العالقة على
على وبناء . المختلفة التنموية المجاالت تشخيص على العمل ثم ومن السكاني التجمع دليل بإعداد العمل

 62 والبالغة، تحليل التقرير التشخيصي للمجاالت التنموية المختلفة، فقد تم حصر القضايا التنموية التالية
 :قضية

 القطاع القضايا االساسية السلبية القضايا االساسية االيجابية
المجال 
 التنموي

 التوجه الستخدام الطاقة البديلة. 
 ارتفاع نسبة الجباية. 

 ضرورة إعادة تأهيل شبكات الكهرباء.
  

 

الطاقة 
 واالتصاالت 

مجال 
البيئة 
والبنية 
 التحتية

  قدرة الشبكة الحالية على خدمة
 .كل األهالي

  عدم قدرة شبكة الطرق بوضعها الحالي
المرورية على استيعاب الحركة 

 .المتزايدة والتوسع العمراني

لطرق ا
 والمواصالت

  وجود الكوادر والطواقم الفنية
 .والتي لديها اإلمكانيات

  ضعف البنى التحتية للصرف الصحي
  .وتصريف مياه األمطار

  عدم مالءمة شبكة الصرف الصحي
لالحتياجات السكانية في طولكرم نظرًا 

البنية الرتفاع تكاليف مشاريع تطوير 
التحتية للصرف وتفريغ محتوى الحفر 
االمتصاصية في االراضي الزراعية 
وتجميع المياه العادمة وتكوين 

 .المستنقعات بين االماكن السكنية

الصرف 
 الصحي
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 وجود صناعات جيدة ومتنوعة. 
 وفرة المياه في المدينة. 
 وجود القوى العاملة. 
  وجود تجمعات تجارية في المدينة

 .تطويرهايمكن 
  التنوع في خدمات القطاع

 .التجاري

  تناقص األراضي الزراعية نتيجة
 .الزحف العمراني

  عدم تأهيل المنطقة الصناعية في
 .المدينة

 نقص القدرة الكهربائية الكافية. 
  عدم كفاية مواقف السيارات للزائرين

 .والتجار
  عدم تنسيق قطاع الخدمات والمقاوالت

 .مع البلدية

التجارة 
 والصناعة

مجال 
تنمية 

االقتصاد 
 المحلي

  وفرة المياه والظروف المناخية
المناسبة لزراعة مختلف 

 .المحاصيل
 سلة توفر التنوع الزراعي حيث ت

لخضار والفواكه إضافة منوعة ل
 .للثروة الحيوانية

  الخبرات الزراعية العالية من
المزارعين المحترفين ووجود 
مؤسسات جامعية مختصة 

 .بالزراعة

 تفي  عدم وجود حسبة مركزية
 .بالمتطلبات

  وجود مشكلة عشبة الوادي وانتشار
 .الخنازير البرية

  منافسة المنتج اإلسرائيلي مقابل المنتج
 .الفلسطيني

الثروة الزراعية 
 والحيوانية

 وجود مرافق سياحية مختلفة. 
 توفر مصادر كافية للمياه. 
  االستفادة من وجود مركز

 .والمتحفاالستعالمات 

 عدم توفر القدرة الكهربائية الكافية. 
  عدم توفر مواقف للسيارات لخدمة

 .المزارعين
 عدم االهتمام بالمناطق الخضراء. 

السياحة 
 والترفيه

  طالب  12,000استقطاب حوالي
لمؤسسات  وموظف جامعي
 .التعليم في المدينة

  مخرجات التعليم بشكل عام
عالية ايجابية ـ بدليل نسبة نجاح 

 .ومتميزة لطلبة المدينة والمحافظة

  نقص في وسائل التعليم الحديث في
المختبرات، غرف : المدارس مثل

متخصصة، وسائل تعليمية باإلضافة 
الى المكتبات وغرف الحاسوب 

 .والشبكات الالسلكية
  غياب دور المجتمع المحلي لدعم

لتعليما  
المجال 
 االجتماعي
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لمدينة والتواصل مؤسسات التعليم في ا
 معها لبعد تربوي

  وجود الطاقات والتخصصات
والمواهب المختلفة في مجال 

 .الثقافة والرياضة والتراث
  وجود العديد من المؤسسات التي

يمكن ان تشارك وتقدم العون في 
  . مجاالت تطويرية عديدة

  عدم كفاية المراكز والمؤسسات مقارنه
 .بعدد السكان وكذلك المالعب

  الجغرافي لهذه المراكزسوء التوزيع. 
 ضرورة تجهيز وانجاز القصر الثقافي .

  

الثقافة 
والرياضة 
 والتراث

  وجود الصيدليات التي تقّدم
 .الخدمة معظم ساعات اليوم

 سعاف والعيادات توّفر خدمة اال
 .ساعة متواصلة 24خالل 

  وجود مستشفى حكومي متطور
 .يمتلك مباني جديدة

  في عدم توفر الطواقم الطبية المطلوبة
تخصص االعصاب في المراكز 
الحكومية وعدم توفر المعدات 

 .واالمكانات الطبية الالزمة
  عدم تغطية التامين المجاني لجميع

 .سكان المدينة
  عدم توفر الموارد المالية الكافية

 .لتطوير قطاع الصحة

 الصحة 

  وجود قوانين لحماية هذه الفئات
 .ان يتم تفعيلها بشكل كاملعلى 

 

  وجود بعض اإلشكاالت االجتماعية
الصراع النفسي، التحصيل مثل )

اإلغالق االسري  العلمي والثقافي،
التعاطي واالدمان، القلق  والزواج،

االزدواجية  واالكتئاب والعنف والبطالة،
 .(في الفكر والتنفيذ

 لذوي  االقصاء وعدم المساواة والتهميش
 .اإلعاقة والفئات الضعيفة

الحماية 
االجتماعية 
 والتمكين

 

  نظام ماليوجود 
  األنظمة والقوانينوجود. 
  غير مستغل كادر بشريوجود. 

  ووصف  تنظيميعدم وجود هيكل
 .للبلدية وظيفي

 عدم وجود دليل إجراءات للعمل 
 عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. 

اإلدارة وحوكمة 
 المؤسسات

مجال 
االدارة 
والحكم 
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 خطة  ضعف الموارد المالية وعدم وجود
 .مناسبة للجباية إليرادات البلدية

 الرشيد

 خطط استراتيجية وتنموية وجود. 
  وجود معلومات واحصائيات

 .خاصة بالبلدية
 

 لبلدة القديمة تحتل مساحة كبيرة مع ا
العلم ان ابنيتها مهدمة ومصدعة 

 .ومعظمها خالية من السكان
  التوسع االفقي والعموديمحدودية. 
  عدم إلزام المواطنين واصحاب

نشاء طوابق بإ العمارات من قبل البلدية
 .مخصصة لمواقف السيارات

  قيام البلدية بإعطاء خدمات مياه
 . وكهرباء ألبنية مخالفة

 عدم وجود رخص ألبنية قائمة قديمة. 
  جوي حديث عدم وجود تصوير

 .للمدينة
  االحتاللقيود. 

التخطيط 
 والتنظيم

 

 :اإلطار التنموي .5

 :الرؤية التنموية .5.1
ورش العمل وبعد النقاش تم االتفاق على احدى على المشاركين في  مدينةتم عرض الرؤية السابقة لل

 :الصياغة النهائية للرؤية على النحو التالي

رائدة علميا  ،محافظة على أصالتها ،متميزة في خدماتها، جاذبة ،خضراء ،مدينة حضاريةطولكرم "
""وتقنيا وثقافيا ورياضيا  
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 :القضايا التنموية  .5.1
والتي تم  قضية 62 ـب التي نتجت عن تقرير التشخيصتم حصر القضايا التنموية  ، فقداً ذكر سابقكما 

 التي العمل مجموعات قبل من المذكورة التنموية القضايا نقاش وبعد .رئيسية يةقض 13إلى  هااختصار 
 إلى التوصل تم المجتمعية، األولويات لتحديدحيث تم دمج بعض القضايا  األولى العمل ورشة في شكلت
العشرة  التنموية القضايا وكانت. األربعة العمل مجموعات في المشاركين قبل من األولوية ذات القضايا

 :كالتالي األولوية حسب مرتبة األولوية ذات

 

 القضية التنموية الرقم

 .الشبكة الكهربائية الحالية على تغطية االحتياجات الحالية والمتجددة للمدينةعدم قدرة وكفاءة   -1

2-  
عدم قدرة شبكة الطرق بوضعها الحالي على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة والتوسع 

 .العمراني

 .عدم تلبية المخطط الهيكلي الحتياجات المدينة  -3

 .في المدينةالحاجة إلى النهوض بالوضع الصحي والتعليمي   -4

 .عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار والنفايات الصلبة  -5

6-  
 بيئة لخلق والحاجة والسياحي والزراعي الصناعي القطاع في االستثمار لتشجيع الحاجة

 .جاذبة استثمارية

 .والرياضي والثقافي الترفيهي بالقطاع االهتمام ضعف  -1

 .المالي واالداري في البلديةالحاجة لتحسين جودة االداء   -3

 .الحاجة إلى تمكين المرأة والشباب وذوي االعاقة  -9

 .نقص الكوادر والخدمات اللوجستية للتعامل مع الطوارئ والكوارث  -11
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 :األهداف التنموية .5.3
 :التالي وفق جدولتها وتم األولوية ذات التنموية القضايا وفق التنموية األهداف اشتقاق تم

التنمويالمجال   االهداف القضية 

 البيئة والبنى التحتية
عدم قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية  .1

الحالية على تغطية االحتياجات 
 الحالية والمتجددة للمدينة

توفير االحتياجات الالزمة لكافة  -
 .المجاالت

رفع مستوى الوعي لترشيد  -
 .االستهالك

 .تشجيع استخدام الطاقة البديلة -

ة والبنية ئالبي
 التحتية

عدم قدرة شبكة الطرق بوضعها  .2
الحالي على استيعاب الحركة 

 .المرورية المتزايدة والتوسع العمراني

رفع كفاءة وتطوير نظام الموصالت  -
لخدمة السكان بالشكل المطلوب من 

 .حيث الوصول وامكانيات الحركة

الحاجة إلى النهوض بالوضع  .3 التنمية االجتماعية
 .المدينةالصحي والتعليمي في 

 االرتقاء بالبنية التحتية للتعليم -
 تحسين جودة التعليم -
الريادة والتميز في التعليم التقني  -

 والمهني
تطوير المرافق الصحية القائمة  -

 .وتوفير الكوادر المؤهلة
 .رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي -

عدم تلبية المخطط الهيكلي  .4 االدارة والحكم الرشيد
 .الحتياجات المدينة

تلبية االحتياجات المكانية والتنظيمية  -
للمتطلبات التنموية الحالية 

 .والمستقبلية للمنطقة

ة والبنية ئالبي
 التحتية

عدم كفاية خدمات الصرف الصحي  .5
وتصريف مياه األمطار والنفايات 

 .الصلبة

 .توسعة نظام الصرف الصحي -
الحد من االضرار الناجمة عن  -

 .الفيضانات
تصريف مياه توسعة وتطوير نظام  -

 .االمطار
رفع الوعي البيئي لدى المواطنين  -

والمؤسسات لتطبيق المواصفات ذات 
 .الصلة بالحفاظ على البيئة
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تطوير أنظمة جمع ومعالجة  -
 .النفايات

تنمية االقتصاد 
 المحلي

الحاجة لتشجيع االستثمار في  .6
القطاع الصناعي والزراعي 

والسياحي والحاجة لخلق بيئة 
 .جاذبةاستثمارية 

 .تشجيع ودعم االستثمار في المدينة -
تطوير ودعم القطاع الزراعي  -

 .والحفاظ عليه
تشجيع السياحة ورفع الوعي  -

عن طريق )واالهتمام بالقطاع 
االستغالل األمثل للمناطق االثرية 

 (.والسياحية والموارد المحلية
توفير البيئة المناسبة لدعم المنتج  -

 .الوطني الصناعي

االجتماعيةالتنمية  ضعف االهتمام بالقطاع الترفيهي  .1 
 .والثقافي والرياضي

تعزيز وتفعيل المراكز الثقافية  -
 .والتراثية

زيادة المرافق الشبابية والرياضية  -
رفع الوعي وتفعيل الموجود منها و 

لدى المجتمع  الرياضي والثقافي
وتحقيق االستقرار المالي لألندية 

 .والمراكز الثقافية

والحكم الرشيداالدارة  الحاجة لتحسين جودة األداء المالي  .3 
 .واإلداري في البلدية

تفعيل الوعي التنموي واالنتماء لدى  -
 .الموظفين

تحقيق االستقرار المالي واإلداري  -
 .للمؤسسة

 .تأهيل ورفع المستوى الفني للكوادر -
 .زيادة كفاءة االدارة والرقابة -

المرأة والشباب الحاجة إلى تمكين  .9 التنمية االجتماعية
 .وذوي االعاقة

توفير وتطوير المرافق لخدمة النساء  -
 .واالطفال والشباب

تحسين الخدمات المقدمة لذوي  -
 .االعاقة

نقص الكوادر والخدمات  .11 االدارة والحكم الرشيد
اللوجستية للتعامل مع الطوارئ 

تطوير الخدمات المقدمة في وقت  -
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 .الطوارئ والكوارث .والكوارث
الوعي فيما يتصل  رفع مستوى -

بالسالمة واالمان والتعامل مع 
 .الطوارئ والكوارث

 

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

30 

 المشاريع التنموية/البرامج ومكوناتها .2

 المشاريع المقترحة/البرامج ومكوناتها .2.1
المكونات تحديد ، والتي تشمل  البرامج التنموية-األهداف-بلورة مصفوفة القضيةبناء على األهداف التنموية المحددة وفق القضايا التنموية ذات األولوية، تم 

 :كالتالي مشروع/مكون 111 بـ حصرها حيث تم ، جلكل برنام المشاريع/الرئيسية

القضايا التنموية  المجاالت التنموية
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية ذات االولوية

مجال البيئة والبنية 
 التحتية

 

عدم كفاية خدمات 
الصرف الصحي 
وتصريف مياه 

األمطار والنفايات 
.الصلبة  

 توسعة نظام الصرف -
 .الصحي

 

تنفيذ مشاريع لتوسعة  -
شبكات الصرف 

 .الصحي

إنشاء خطوط للصرف الصحي في عدة مواقع في  -
 .المدينة والضواحي

تأهيل جزء من شبكات الصرف الصحي المهترئة في  -
 .عدد من مواقع المدينة والضواحي

 .معالجة وتطوير محطة ضخ صرف صحي ارتاح -
ع موق)تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي  -

 (.البرك القديمة
 .تنفيذ مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة -
تنفيذ برامج تهدف لرفع كفاءة أداء قسم الصرف  -

 .الصحي
توفير آليات وعدد خاصة بمعالجة وصيانة شبكات  -
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 .الصرف الصحي
الحد من االضرار  -

الناجمة عن 
 .الفيضانات

تطوير آليات االنتفاع  -
 .من مياه االمطار

تشغيل وصيانة سنوية خاصة باألودية اعداد خطة  -
 .والعبارات وااللتزام بتنفيذها

 .تنظيف محيط االودية وتنفيذ حمايات -
 .زراعة محيط االودية بأشجار حرجية -
اعداد توجيهات خاصة بأحكام البناء في المناطق  -

 . الواقعة بمحاذاة االودية والمجاري المائية
بة من لتجميع مياه األمطار قري 4تنفيذ برك عدد  -

 .مصبات االودية والمجاري المائية
تطبيق القانون على الجهات التي تنتهك حرمة  -

 .االودية

توسعة وتطوير نظام  -
تصريف مياه 

 .االمطار
 

تحسين كفاءة السيطرة  -
 .على مياه االمطار

مشروع إنشاء خطوط تصريف مياه أمطار في  -
 .المدينة في عدة مواقع في المدينة والضواحي

تشغيل وصيانة سنوية خاصة بشبكات  اعداد خطة -
 .تصريف مياه االمطار وااللتزام بتنفيذها

 .شراء اآلبار غير المستغلة -
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رفع الوعي البيئي  -
لدى المواطنين 

والمؤسسات لتطبيق 
المواصفات ذات 

الصلة بالحفاظ على 
 .البيئة

 .التوعية واإلرشاد -

 .تنفيذ ورشات عمل وبرامج تثقيفية للمجتمع المحلي -
زيادة مستوى الثقافة البيئية وآليات المتابعة لحماية  -

 .البيئة لدى المكلفين في المؤسسات ذات العالقة
تعريف المواطنين بالقوانين واألنظمة التي تتعلق  -

 .بالبيئة وحمايتها

تطوير أنظمة جمع  -
 .ومعالجة النفايات

رفع كفاءة معالجة  -
 .النفايات الصلبة

 .4 شراء آليات جمع نفايات عدد -
 .خاص بأعمال النظافة 1شراء باجر عدد  -
مخصصة لجمع  1شراء سيارة شاحنة قالب عدد  -

 .النفايات
شراء حاويات بأحجام خاصة مخصصة لمنطقة  -

 .1السوق عدد 
شراء سيارة خاصة بالحاويات ذات االحجام الكبيرة  -

 1عدد 
عدم قدرة شبكة 
الطرق بوضعها 
الحالي على 

استيعاب الحركة 

رفع كفاءة وتطوير  -
نظام الموصالت 
لخدمة السكان 

بالشكل المطلوب من 

برنامج تأهيل طرق  -
 . مشروع تأهيل الطرق الرابطة للمدينة - .رابطة ورئيسية

برنامج تأهيل الطرق  -
 .المدينة والضواحيمشروع تأهيل طرق داخلية في  - .   الداخلية
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المتزايدة المرورية 
 والتوسع العمراني

 

حيث الوصول 
 . وامكانيات الحركة

برنامج تحسين الواقع  -
 (خطة مرورية)المروري 

 تركيب إشارات ضوئية في عدد من المواقع  -
إعداد دراسة إلدارة النظام المرور في المدينة  -

 .وتطبيقها
تنفيذ جسر مشاة عند جامعة خضوري وتأهيل  -

 .مداخل الجامعة

عدم قدرة وكفاءة 
الشبكة الكهربائية 

تغطية الحالية على 
االحتياجات الحالية 
 .والمتجددة للمدينة

توفير االحتياجات  -
الالزمة لتطوير 
شبكات الكهرباء 
لتالءم الحاجات 
 .المتوقعة للمدينة

 .تطوير شبكات الكهرباء -

اعداد دراسة تشخيصية وخطة توجيهية لشبكة  -
 (.Master Plan)الكهرباء 

استبدال شبكة الضغط المتوسط الرئيسية في منطقة  -
 .ربطال

 .تأهيل نقطة الربط الرئيسية على الجانب اإلسرائيلي -
 .تركيب أجهزة تحكم عن بعد -
انشاء محطات تحويل لعدد من المناطق في المدينة  -

خربة الطياح، جبل الباشا، جبل أبو )والضواحي 
 (.طاقة، شرقي ذنابة، الملسات، منطقة الهزاهزة

 .استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة -
 .كهرباء ذكية تكيب عداداتر  -
 .إعادة تأهيل مباني البلدية بأجهزة موفرة للطاقة -
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تشجيع استخدام  -
 .استخدام الطاقة البديلة - .الطاقة البديلة

 .االنتفاع من النفايات إلنتاج الطاقة الكهربائية -
تنفيذ مشروع ألواح طاقة شمسية على أسطح مباني  -

 .البلدية ومواقف السيارات
معالجة مياه الصرف الصحي إلنتاج  استخدام محطة -

 .طاقة بديلة

رفع مستوى الوعي  -
 .لترشيد االستهالك

اشراك المجتمع المحلي  -
في تحسين سبل 
 استهالك الطاقة

تنفيذ برنامج توعية للمجتمع المحلي من خالل  -
 .ورشات عمل ومواد إعالنية وبرامج تثقيفية

 الرفع من كفاءة موظفي دائرة الكهرباء في أغراض -
 .الصيانة والتوعية

تشجيع المواطنين الستخدام ألواح الطاقة الشمسية  -
 .ومصادر الطاقة البديلة

 لتنمية االقتصادمجال ا
 المحلي 

الحاجة لتشجيع 
االستثمار في 

القطاع الصناعي 
والزراعي والسياحي 
والحاجة لخلق بيئة 
 .استثمارية جاذبة

 

تشجيع ودعم  -
االستثمار في 

 المنطقة

العقارات استثمار  -
 .المملوكة للبلدية والدولة

تمويل تأثيث وتأهيل اقسام مبنى اإلدارة في  -
 .وتشغيل المبنى المنطقة الحرفية

بناء مجمع الكراجات ليصبح مكانا مناسبا لمواقف  -
 .ومرافق تجارية

دد مواقف السيارات بالدفع المسبق واضافة زيادة ع -
 .شاشات الكترونية عن بعض المواقف

على األراضي المملوكة )ن المباني إنشاء عدد م -
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الملعب البلدي، )واستثمارها لصالح البلدية ( للبلدية
 (3بجوار مدرسة زنوبيا، بجوار خزان المياه رقم 

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

تسهيل وصول  -
 .المستثمرين للخدمات

المقدمة للمستثمرين في مركز واحد توحيد الخدمات  -
 (.مركز خدمة جمهور لالستثمار)

 ةاعداد دليل ارشادي لسبل االستثمار واألنظم -
 .والقوانين

انتاج كتاب تعريفي بمقومات االستثمار وسبل النجاح  -
 .في المدينة

تطوير ودعم القطاع  -
الزراعي والحفاظ 

 .عليه

تنفيذ مشاريع تدعم  -
القطاع الزراعي تابعة 

 .للبلدية

 .إنشاء مسلخ بلدي نموذجي متكامل -
 .صيانة وتطوير مبنى الحسبة المركزية -

تشجيع السياحة  -
ورفع الوعي 

واالهتمام بالقطاع 
 .السياحي

تطوير البنية التحتية  -
 .للسياحة العامة والعائلية

 .إنشاء منتزه وطني في احراش طولكرم -
تطوير وتأهيل منطقة بنات يعقوب والمعصرة  -

 .الرومانية
 .إنشاء حدائق ترفيهية لألحياء -
 .استثمار مبنى السرايا العثماني -
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توفير البيئة المناسبة  -
لدعم المنتج الوطني 

 .الصناعي
 

تنمية سبل االعتماد على  -
 .المنتجات الوطنية

 .إقامة سوق متخصص بالمنتجات الشعبية والوطنية -
 .الوطنيةتنفيذ برامج توعوية وارشادية حول المنتجات  -

مجال التنمية 
 االجتماعية

ضعف االهتمام 
بالقطاع الترفيهي 
.والثقافي والرياضي  

تعزيز وتفعيل  -
المراكز الثقافية 

 .والتراثية

تنمية سبل المحافظة  -
وتطوير المباني التراثية 

 .والثقافية

 .استكمال وتجهيز مركز طولكرم الثقافي -
 الكشف عن المواقع االثرية واستغاللها لغايات -

 .السياحة والتراث
تطوير مكتبة البلدية وأتمتتها وربطها على الشبكة  -

 .العنكبوتية
زيادة المرافق  -

الشبابية والرياضية 
وتفعيل الموجود منها 
ورفع مستوى الوعي 
الرياضي والثقافي 

لدى المجتمع المحلي 
وتحقيق االستقرار 

المالي لألندية 
 والمراكز الثقافية

رفع مستوى األداء  -
الرياضي في المدينة 

 .والضواحي

 .تأهيل ملعب شويكة ليصبح ملعبا تدريبيا -
استغالل الغرف )تأهيل ملعب الشهيد جمال غانم  -

أسفل المدرجات، توسعة المدرج الحالي، صيانة 
 (.العشب الصناعي واالرضية

 .عقد شراكات بين األندية والقطاع الخاص -
ي اعتماد األندية على ذاتها من خالل الدخول ف -

 .استثمارات خاصة
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الحاجة إلى تمكين 
المرأة والشباب وذوي 

.االعاقة  

توفير وتطوير  -
المرافق لخدمة 
 .النساء واالطفال

تحسين الخدمات  -
المقدمة لذوي 

 .االعاقة
تحسين وتطوير  -

الخدمات للمرأة 
 .والشباب

تطوير البنية التحتية  -
والخدمات الخاصة 
بالنساء واألطفال، 
والشباب، وذوي 

 .االحتياجات الخاصة

 .تطوير مبنى جمعية قاقون الخيرية للصم والبكم -
مشترك البلدية )انشاء وتجهيز مركز لتأهيل الشباب  -

 (.ووزارة التنمية
 .توسعة وتطوير حديقة جمعية االم والطفل -
 .االعاقةتنفيذ دورات خاصة بتدريب وتأهيل ذوي  -
 .إنشاء مبنى جمعية أطفال التوحد وصعوبات التعلم -

الحاجة إلى النهوض 
بالوضع الصحي 
والتعليمي في 

.المدينة  

توفير البنية التحتية  -
 .الالزمة للتعليم

زيادة القدرة االستيعابية  -
 .للطالب في المدارس

 .انشاء مدرسة ثانوية للذكور في ارتاح -
 .انشاء مدرسة ثانوية للذكور في ذنابة -
إنشاء مدرسة ثانوية لإلناث في ضاحية السالم  -

(11-12) 
إنشاء مدرسة ثانوية لإلناث في المدينة  -

 (12-5( )الملساة/العليمي)
 .تشطيب مدرسة علي نايفة -
 .تشطيب مدرسة صالح خلف -
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إضافة طابق واعمال خارجية في مدرسة ابي سلمى  -
 .األساسية

توسعة واعمال خارجية في مدرسة بنات زنوبيا  -
  االساسية

 توسعة مدرسة بنات شاكر الخريشة االساسية -
ة طابق في مدرسة ذكور مسقط االساسية إضاف -

 .العليا
انشاء مدرسة غازي الحاج قاسم االساسية للذكور  -

(1-4.) 
توسعة مدرسة الشيخ حافظ الحمد اهلل االساسية العليا  -

 (9-5)للذكور 
إنشاء روضة أطفال حكومية ومركز تدريب لرياض  -

 .األطفال

االرتقاء بجودة  -
 .التعليم

توسعة نطاق ومجاالت  -
 .التعليم

تجهيز مختبرات تكنولوجيا في عدد من مدارس  -
 .المدينة والضواحي

 .ادخال التعليم الرقمي للمدارس -
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 .تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية لطالب المدارس -

الريادة والتميز في  -
التعليم التقني 

 .والمهني

تحقيق التميز في  -
 .المستوى التقني والمهني

 .إنشاء مدرسة مهنية للذكور -
  .إنشاء مدرسة مهنية لإلناث -
تنفيذ برامج توعوية لطلبة المدارس عن أهمية  -

 .االعمال المهنية
رفع مستوى الخدمات  -

الصحية القائمة 
وتوفير بيئة صحية 

 .سليمة

رفع كفاءة أداء الخدمات  -
 .الصحية

 .إنشاء مركز صحي في ضاحية ارتاح -
 .إنشاء مركز صحي في العزب -
 .زيادة عدد االسرة في مستشفى الشهيد ثابت ثابت -
توفير المعدات واألجهزة الطبية الالزمة لمستشفى  -

 .ثابت ثابت
زيادة عدد الكادر الطبي المتخصص في مستشفى  -

 .الشهيد ثابت ثابت
رفع مستوى الوعي  -

 .الصحي والبيئي
برنامج توعية الجمهور  -
ورشات عمل، )

 (بروشورات

التثقيفية الصحية من خالل زيادة عدد البرامج  -
 .التلفزيونات المحلية

 .تنفيذ مشروع زيارة صحية لكل بيت -
عمل احصائيات واضحة مقرونة باألسباب لألمراض  -

 .السارية
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مجال االدارة والحكم 
 الرشيد

الحاجة لتحسين 
جودة األداء المالي 
.واإلداري في البلدية  

تفعيل الوعي التنموي  -
واالنتماء لدى 

 .الموظفين
تحقيق االستقرار  -

المالي واإلداري 
 .للمؤسسة

تأهيل ورفع المستوى  -
 .الفني للكوادر

زيادة كفاءة االدارة  -
بما يشمل )والرقابة 

تعزيز العالقة بين 
 (.المؤسسات

تطوير البنية التحتية  -
واألنظمة المستخدمة 

ورفع كفاءة الموظفين في 
 .البلدية

قدرات تنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير  -
 الموظفين

إعداد دليل إجراءات الصيانة الوقائية لكافة  -
 .الخدمات

تحديث البيانات العمومية ومركزتها من خالل  -
 .لجميع األقسام وأرشفتها الكترونياً . أرشيف مركزي

اعداد نظام بأحكام خاصة للتنظيم لخدمة المدينة  -
 .والمواطن

نقص الكوادر 
والخدمات اللوجستية 

الطوارئ للتعامل مع 
.والكوارث  

تطوير الخدمات  -
المقدمة في وقت 
الطوارئ والكوارث 

بما في ذلك توفير )
الدعم والحماية من 

 (.الكوارث

وير إجراءات األمان تط -
والسالمة العامة وتفعيل 

 .دور المتطوعين

سلم هيدروليكي )توفير معدات لحاالت الطوارئ  -
متر، سيارة إطفاء صغيرة الحجم  35بارتفاع 

 (. للمخيمات واالماكن الضيقة
 .توفير نظام تتبع الكتروني -
 .انشاء قاعدة بيانات عامة -
إيجاد مراكز إيواء بالتنسيق ما بين وزارة الصحة  -
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رفع مستوى الوعي  -
فيما يتصل بالسالمة 
واالمان والتعامل مع 

 .الطوارئ والكوارث

 .والتربية والتعليم
المتطوعين في دورات تدريبية وورشات عمل لفرق  -

 .السالمة واالمن بالتعاون مع الدفاع المدني

عدم تلبية المخطط 
الهيكلي الحتياجات 

.المدينة  

تلبية االحتياجات  -
المكانية والتنظيمية 
للمتطلبات التنموية 
الحالية والمستقبلية 

توسعة )للمنطقة 
وتحديث المخطط 

الهيكلي وانفاذ 
 (.القانون

اعداد احكام خاصة  -
الخاص بالنظام 

باألبنية لخدمة 
االستثمار في ورفع 

أداء التطبيقات 
االلكترونية تطبيق 

 .ونفاذ القانون

 .مشروع تحديث وتوسعة المخطط الهيكلي -
 .تنفيذ مشروع التسمية والترقيم للمباني والشوارع -
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 المشاريع/لبرامج ومكوناتهال المكاني( التوصيف)البعد  .2.1
. تنفيذها أماكن تحديد يتم لم المشاريع من اعدد هناك أن المشاريع، غير من العديد تنفيذ أماكن تحديد تم لقد

 إلقامة الالزمة األراضي توفير على المشاريع لهذه الالزم التمويل توفر حال في جاهدة البلدية وستعمل
البعد المكاني للمشاريع المقترحة للسنة األولى /المختصة، اما بخصوص خرائط الجهات مع عليها المشاريع

،اما باقي (2-8) فهي مضافة للمشاريع التي لها بعد مكاني في وصف المشاريع وذلك في الملحق بند 
.(8-3)للملحق بند المشاريع التي لها بعد مكاني وليست ضمن خطة التنفيذ للسنة األولى فهي مضافة 
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 :خطة التنفيذ والمتابعة والتقييم .2

 :الرباعية الخطط مصفوفة .2.1
وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجان التنموية وكل حسب تخصصه لتجميع القيم التقديرية  مكثف،جدول مصفوفة الخطط الرباعية بعد عمل مكتبي  اعدادلقد تم 

مكانية تنفيذها، ومن ثم اختيار مجموعة المشاريع التي يمكن العمل على إنجازها خالل السنة األولى والتي سيتم عرضها الحقا اما بخصوص مصفوفة  ،للمشاريع وا 
 :الخطط الرباعية فهي كالتالي
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 المجال التنموي

 اسم البرنامج

 رقم البرنامج
/ اسم مكون البرنامج 

قمه المشروع
 ر

التكلفة 
 التقديرية
1000$ 

(1111-1111) خطة  
المشروع /تصنيفه مكون البرنامج

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة التنفيذ
المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج
 المضمونة والمحتملة فقط

 الصرف السنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 الهيئة المحلية
غير الهيئة 

الشريك/المحلية  

 متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

اسم 
 الجهة

هار دو   
حد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة 

تية
لتح

ة ا
لبني

 وا
يئة

الب
 

حي
لص

ف ا
صر

ت ال
بكا
 ش
سعة

لتو
يع 

شار
ذ م

نفي
ت

 

EI
/0

1
 

إنشاء خطوط للصرف 
الصحي في عدة مواقع 

EI والضواحيمن المدينة 
/0

1/
01

 

 قسم المياه 1500 500 3000 0 1500 1000 1000 5000
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
351111 

500 
وزارة 
 المالية

3000 

تأهيل جزء من شبكات 
الصرف الصحي في 
عدة مواقع من المدينة 

 والضواحي

EI
/0

1/
02

 

 قسم المياه 1000 1000 0 0 0 500 500 2000
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
351111 

500 
وزارة 
 المالية

500 

معالجة وتطوير محطة 
EI ضخ الصرف الصحي

/0
1/

03
 

 قسم المياه 0 0 1000 0 500 500 0 1000
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
111111 

100 
وزارة 
 المالية

900 

تنفيذ محطة معالجة 
EI لمياه الصرف الصحي

/0
1/

04
 

 المياهقسم  0 100 20000 10100 5000 5000 0 20100
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
111111 

100 
وزارة 
 المالية

20000 

توفير أليات وعدد خاصة 
بمعالجة وصيانة شبكات 
الصرف الصحي بما في 

ذلك الماتورات 
 والمضخات

EI
/0

1/
05

 

 قسم المياه 0 1100 0 0 600 500 0 1100
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
 اليوجد

100 
البنك 
 الدولي

1000 

تنفيذ مشروع إعادة 
EI استخدام المياه المعالجة

/0
1/

06
 

 قسم المياه 0 100 6000 0 3000 3100 0 6100
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

 تشغيلية
111111 

100 
وزارة 
 المالية

6000 

تنفيذ برامج تهدف لرفع 
كفاءة أداء قسم الصرف 

EI الصحي
/0

1/
07

 

 قسم المياه 0 150 0 50 50 50 0 150
وزارة 
 المالية

 0 االنمائية اداري
البنك 
 الدولي

150 
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طار
الم
ه ا
ميا
ن 
ع م

نتفا
 اال

ات
 آلي

وير
تط

 

EI
/0

2
 

تنظيف محيط االودية 
EI وتنفيذ حمايات

/0
2/

01
 

4000 0 0 0 0 0 0 4000 
دائرة 
 الطرق

وزارة 
الزراعة 

وزارة +
 االشغال

+ اداري
 فني

-- -- -- -- 

زراعة محيط االودية 
EI بأشجار حرجية

/0
2/

02
 

 قسم المياه 0 0 100 0 40 30 30 100
+ التربية 
 الزراعة

+ اداري
 فني

 ال يوجد التشغيلية
وزارة 
+ الزراعة 
 التربية

100 

لبرك  4تنفيذ عدد 
االمطار لتجميع مياه 

قريبة من مصبات 
 االودية والمجاري المائية

EI
/0

2/
03

 

 قسم المياه 2000 0 0 0 0 0 0 2000
سلطة 
 المياه

+ اداري
 فني

-- --  ---- 

اعداد خطة تشغيل 
وصيانة سنوية خاصة 

EI باألودية والعبارات
/0

2/
04

 

 قسم المياه 0 30 0 0 0 30 0 30
صندوق 
 البلديات

 ال يوجد تشغيلية اداري
صندوق 
 البلديات

30 

تطبيق القانون على 
الجهات التي تنتهك 

EI حرمة االودية
/0

2/
05

 

10 10 0 0 0 0 10 0 
التنظيم 
 والبناء

المحافظة
الحكم + 

 المحلي

+ اداري
 فني

 -- -- 10 تشغيلية

تحديد وحماية المجاري 
المائية ضمن المخطط 

EI الهيكلي
/0

2/
06

 

20 0 20 0 0 0 20 0 
التنظيم 
 والبناء

الحكم 
 المحلي

+ اداري
 فني

 تشغيلية
 ال يوجد

20 -- -- 

طار
الم
ه ا
ميا
ى 
 عل

طرة
سي
ة ال

فاء
ن ك

سي
تح

 

EI
/0

3
 

مشروع إنشاء خطوط 
تصريف مياه امطار في 

المدينة عدة مواقع في 
 والضواحي

EI
/0

3/
01

 

 قسم المياه 2100 0 0 0 0 0 0 2100
سلطة 
 المياه

 تشغيلية مالي
355111 

 
جهة 
 مانحة
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اعداد خطة تشغيل 
وصيانة سنوية خاصة 
بشبكات تصريف مياه 

 .االمطار

EI
/0

3/
02

 

 قسم المياه 20 0 0 0 0 0 0 20
صندوق 
 البلديات

 -- -- ----  اداري

شراء اآلبار غير 
EI المستغلة

/0
3/

03
 

 قسم المياه 600 200 0 0 0 0 200 800
الصندوق 
 العربي

+ اداري
 مالي

 انمائية 
 ال يوجد

200 
جهة 
 مانحة

 

يئة
 الب

ص
 يخ

بما
اد 
رش
واإل

ية 
وع
الت

 

EI
/0

4
 

تنفيذ ورشات عمل 
وبرامج تثقيفية للمجتمع 

EI .المحلي
/0

4/
01

 

50 25 25 0 0 0 50 0 

دائرة 
الصحة 
والعالقات 
 العامة

البنك 
 الدولي

 ال يوجد انمائية اداري
البنك 
 الدولي

50 

زيادة مستوى الثقافة 
البيئية وآليات المتابعة 
لحماية البيئة لدى 

المكلفين في المؤسسات 
 .ذات العالقة

EI
/0

4/
02

 

50 0 0 0 0 0 0 50 

دائرة 
الصحة 
والعالقات 
 العامة

البنك 
 الدولي

 -- -- ----  اداري

تعريف المواطنين 
بالقوانين واألنظمة التي 
EI .تتعلق بالبيئة وحمايتها

/0
4/

03
 

50 0 0 0 0 0 0 50 

دائرة 
الصحة 
والعالقات 
 العامة

البنك 
 الدولي

 -- -- ----  اداري

لبة
لص

ت ا
فايا

 الن
جة

عال
ة م

فاء
ع ك

رف
 

EI
/0

5
 

شراء آليات جمع 
EI .4للنفايات عدد 

/0
5/

01
 

800 200 200 200 200 0 800 0 
قسم 
 الحركة

الصندوق 
 العربي

مؤسسة + 
 التعاون

 اداري
 تشغيلية
 ال يوجد

80 

الصندوق 
 العربي

مؤسسة +
 التعاون

720 

 1شراء باجر عدد 
EI .خاص بأعمال النظافة

/0
5/

02
 

100 0 100 0 0 0 100 0 
قسم 
 الحركة

الصندوق 
 العربي

مؤسسة + 
 التعاون

 اداري
 تشغيلية
 ال يوجد

10 

الصندوق 
 العربي

مؤسسة + 
 التعاون

90 
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 1شراء شاحنة قالب عدد
مخصصة لجمع 

EI .النفايات
/0

5/
03

 

150 0 0 0 0 0 0 150 
قسم 
 الحركة

وزارة 
 المالية

 -- -- -- -- اداري

شراء حاويات بأحجام 
خاصة مخصصة 
EI .7لمنطقة السوق عدد 

/0
5/

04
 

16 0 0 0 0 0 0 16 
قسم 
 الحركة

وزارة 
 المالية

 اداري
 

-- -- -- -- 

شراء سيارة غاطسة 
للحاويات ذات االحجام 

EI .1الكبيرة عدد
/0

5/
05

 

120 0 0 0 0 0 0 120 
قسم 
 الحركة

-- -- -- -- -- -- 

سية
ورئي

طة 
 راب

رق
 ط
هيل

تأ
 

EI
/0

6
 

مشروع تأهيل الطرق 
EI .الرابطة للمدينة

/0
6/

01
 

8,000 2000 0 0 0 1000 1000 6000 
قسم 
 الطرق

وزارة 
 االشغال 

الحكم + 
 المحلي

 تشغيلية مالي
111111 

1,000 

وزارة 
 االشغال 

الحكم + 
 المحلي

1000 

لية
داخ

ق ال
طر

ل ال
أهي

ت
 

EI
/0

7
 

في  تأهيل طرق داخلية
EI .المدينة والضواحي

/0
7/

01
 

6500 850 500 0 0 500 850 5150 
قسم 
 الطرق

صندوق 
 البلديات

الصندوق 
 العربي
وزارة 
 الحكم

USAID 

 تشغيلية مالي
355123 

1350 

صندوق 
 البلديات

الصندوق 
 العربي
وزارة 
 الحكم

USAID 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

49 

ينة
لمد

ي ا
ي ف

ور
مر
ع ال

لواق
ن ا

سي
تح

 

EI
/0

8
 

تركيب اشارات ضوئية 
عند عدد من المفترقات 

EI .في المدينة والضواحي
/0

8/
01

 

100 0 0 0 0 0 0 100 
قسم 
 الطرق

 ---- -- -- -- -- 

تنفيذ جسر مشاه عند 
جامعة خضوري وتأهيل 

EI .المداخل
/0

8/
02

 

90 0 0 0 0 0 0 90 
قسم 
 الطرق

-- -- -- -- -- -- 

اعداد دراسة وخطة 
للواقع المروري إليجاد 

EI .الحلول المناسبة
/0

8/
03

 

100 0 0 0 0 0 0 100 
قسم 
 الطرق

-- -- -- -- -- -- 

باء
هر
 الك

بكة
 ش
وير

تط
 

EI
/0

9
 

استبدال شبكة الضغط 
المتوسط الرئيسية في 

EI .منطقة الربط
/0

9/
01

 

228 0 0 0 0 0 0 228 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 -- -- --- 

تأهيل نقطة الربط 
الرئيسية على الجانب 

EI .اإلسرائيلي
/0

9/
02

 

200 0 0 0 0 0 0 200 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 -- -- ---- 

تركيب أجهزة تحكم عن 
EI .بعد

/0
9/

03
 

430 0 0 0 0 0 0 430 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 ---- -- -- 

إنشاء محطات تحويل 
لعدد من المناطق في 
المدينة والضواحي 

خربة الطياح، جبل )
الباشا، جبل أبو طاقة، 
شرقي ذنابة، الملسات، 

 (نطقة الهزاهزةم

EI
/0

9/
04

 

 570 185 0 0 0 0 185 385 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 ---185  ----- 
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ارة الشوارع استبدال ان
EI .بأجهزة موفرة للطاقة

/0
9/

05
 

857 200 0 0 0 0 200 657 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 تشغيلية
911116 

200  ---- 

تركيب عدادات كهرباء 
EI .ذكية

/0
9/

06
 

1715 150 0 0 0 0 150 1565 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 /انمائية
 ربحية

911113 
150  -- --

إعادة تأهيل مباني 
البلدية بأجهزة موفرة 

EI .للطاقة
/0

9/
07

 

290 0 0 0 0 0 0 290 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

--  -- ---- 

دورات تدريبية في مجال 
EI االعمال الكهربائية

/0
1/

08
 

57 0 0 0 0 0 0 57 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

 -- -- ---- 

اعداد دراسة تشخيصية 
وخطط توجيهية لشبكة 

 MASTER)الكهرباء 
PLAN) 

EI
/0

9/
09

 

115 0 0 0 0 0 0 115 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

--  -- ---- 

يلة
لبد
ة ا

طاق
م ال

خدا
ست
ا

 

EI
/1

0
 

 

االنتفاع من النفايات 
EI .إلنتاج الطاقة الكهربائية

/1
0/

01
 

230 0 0 0 0 0 0 230 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

-- -- -- -- 

تنفيذ مشروع ألواح طاقة 
شمسية على أسطح 

البلدية ومواقف مباني 
 .السيارات

EI
/1

0/
02

 

230 0 0 0 0 0 0 230 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
+ فني
 مالي

-- -- -- -- 

استخدام محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي 

EI .إلنتاج طاقة بديلة
/1

0/
03

 

285 0 0 0 0 0 0 285 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
+ فني
 مالي

-- -- -- -- 
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اقة
الط

ك 
هال

ست
ل ا

سب
ن 
سي
 تح

في
ي 
محل

ع ال
جتم

الم
ك 
شرا

ا
 

EI
/1

1
 

 

تنفيذ برنامج توعية 
من  للمجتمع المحلي

خالل ورشات عمل 
ومواد إعالنية وبرامج 

 .تثقيفية

EI
/1

1/
01

 

10 0 0 0 0 0 0 10 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

-- -- -- -- 

الرفع من كفاءة موظفي 
دائرة الكهرباء في 
أغراض الصيانة 

 .والتوعية

EI
/1

1/
02

 

10 0 0 0 0 0 0 10 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

-- -- -- -- 

تشجيع المواطنين 
الستخدام ألواح الطاقة 
الشمسية ومصادر الطاقة 

 .البديلة

EL
/1

1/
03

 

10 0 0 0 0 0 0 10 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

+ اداري
 فني

-- -- -- -- 

 33540  4605     27748 6545 31600 10350 10890 11555 5350 65893 المجموع الجزئي

ي 
ملح

د ال
صا

القت
ة ا

نمي
 ت

ولة
والد

ية 
بلد
ة لل

لوك
مم
ت ال

قارا
 الع

مار
ستث

ا
ولة 

والد
ية 

بلد
ة لل

لوك
مم
ت ال

قارا
 الع

مار
ستث

ا
 

EC
/0

1
 

 

تمويل تأثيث وتأهيل 
مبنى اإلدارة في  اقسام

EC .المنطقة الحرفية
/0

1/
01

 

390 0 390 0 0 0 390 0 
العالقات 

 العامة
 -- --

 االنمائية
 ال يوجد

30 

االتحاد 
االوروبي

التعاون + 
 االيطالي

360 

بناء مجمع الكراجات 
ليصبح مكان مناسب 
EC .لمواقف ومرافق تجارية

/0
1/

02
 

15000 0 0 0 0 0 0 15000 
وحدة 
 التخطيط

القطاع 
 الخاص

+ اداري
 مالي

-- -- -- -- 

إنشاء عدد من المباني 
على األراضي المملوكة )

واستثمارها ( للبلدية
بجوار ) لصالح البلدية

مركز التدريب المهني، 
بجوار مبنى جوال، 
بجوار مبنى مديرية 
التربية والتعليم، بجوار 

بجوار  3مبنى بئر رقم 
 (مبنى زنوبيا

EC
/0

1/
03

 

750 238 200 0 0 0 438 312 

وحدة 
التخطيط 

دائرة + 
 االشغال

 االنمائية -- --
111111 

438 -- -- 
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انشاء شركة استثمارية 
مساهمة عامة من خالل 
البلدية وبمساهمات 

 .خارجية

EC
/0

1/
04

 

20 20 0 0 0 20 0 0 
وحدة 
 التخطيط

القطاع 
 الخاص

 10 االنمائية --
مساهمات 

 عامة
10 

زيادة عدد مواقف 
السيارات بالدفع المسبق 

واضافة شاشات 
الكترونية في بعض 

 المواقع

EC
/0

1/
05

 

150 50 50 50 0 0 150 0 
دائرة 
 الطرق

القطاع 
 الخاص

+ اداري
+ فني
 مالي

 -- االنمائية
القطاع 
 الخاص

150 

رين
تثم

مس
ل ال

صو
ل و

سهي
ت

 

EC
/0

2
 

 

توحيد الخدمة المقدمة 
للمستثمرين في مركز 

مركز خدمة )واحد 
 (.جمهور لالستثمار

EC
/0

2/
01

 

20 0 0 0 0 0 0 20  --

وزارة 
االقتصاد

الغرفة + 
 التجارية

+ اداري
 فني

 -- -- -- --

اعداد دليل ارشادي لسبل 
االستثمار واألنظمة 

EC .والقوانين
/0

2/
02

 

20 0 0 0 0 0 0 20  --

وزارة 
االقتصاد

الغرفة + 
 التجارية

+ اداري
 فني

 ---- -- -- 

انتاج كتاب تعريفي 
بمقومات االستثمار 
وسبل النجاح في 

 .المدينة

EC
/0

2/
03

 

10 0 0 0 0 0 0 10  --

وزارة 
االقتصاد

الغرفة + 
 التجارية

+ اداري
 فني

 ---- -- -- 

ع 
قطا

م ال
دع
ع ل

اري
مش

يذ 
وتنف

ير 
طو

ت
عي

زرا
ال

 EC
/0

3
 

 

إنشاء مسلخ بلدي 
EC .نموذجي متكامل

/0
3/

01
 

18000 0 0 0 0 0 0 18000 
الطرق 
 واالشغال

وزارة 
 المالية

-- --  -- -- اداري

صيانة وتطوير مبنى 
EC .الحسبة المركزية

/0
3/

02
 

300 0 0 0 0 0 0 300 
الطرق 
 واالشغال

--  -- ---- -- -- 

بل 
 س
مية

تن
ى 
 عل

ماد
العت

ا
نية

وط
ت ال

تجا
لمن
ا

 

EC
/0

4
 

 

إقامة سوق متخصص 
بالمنتجات الشعبية 

EC .والوطنية
/0

4/
01

 

 التخطيط 350 0 0 0 0 0 0 350
غرفة 
 التجارية

+ اداري
 فني

 -- -- -- --
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تنفيذ برامج توعوية 
وارشادية حول المنتجات 

EC .الوطنية
/0

4/
02

 

 التخطيط 20 0 0 0 0 0 0 20
غرفة 
 التجارية

+ اداري
 فني

 ---- -- -- 

لية
عائ
 وال

مة
العا

حة 
سيا

ة لل
حتي

 الت
نية

 الب
وير

تط
 

EC
/0

5
 

 

إنشاء منتزه وطني 
EC .احراش طولكرمفي

/0
5/

01
 

150 0 0 0 0  0  0 150 
الطرق 
 واالشغال

التعاون 
+ االيطالي
وزارة 
 السياحة

+ اداري
 فني

 -- -- -- --

تطوير وتأهيل منطقة 
بنات يعقوب والمعصرة 

EC .الرومانية
/0

5/
02

 

100 0 0 0 0 0 0 100 
الطرق 
 واالشغال

التعاون 
+ االيطالي
وزارة 
 السياحة

+ اداري
 فني

 -- -- -- --

إنشاء حدائق ترفيهية 
EC .لألحياء

/0
5/

03
 

150 0 0 0 0 0 0 150 
الطرق 
 واالشغال

مؤسسة 
 التعاون

-- -- -- --  مالي

استثمار مبنى السرايا 
EC .العثماني

/0
5/

04
 

200 0 0 0 0 0 0 200 
العالقات 
العامة 

 المالية+
 -- -- -- -- -- --

 520  478     34632 978 20 0 50 640 308 35630 المجموع الجزئي

عية
تما
الج

ة ا
نمي

الت
 

فية
ثقا
 وال

ثية
لترا
ي ا

مبان
ر ال

طوي
 وت

ظة
حاف

الم
بل 

 س
مية

تن
 

SO
/0

1
 

 

استكمال وتجهيز مركز 
SO .طولكرم الثقافي

/0
1/

01
 

 التخطيط 2000 500 0 0 0 0 500 2,500
وزارة 
 الثقافة

--  انمائية اداري
 وزراة
 الثقافة

500 

الكشف عن المواقع 
االثرية واستغاللها لغايات 

SO .السياحة والتراث
/0

1/
02

 

210 0 0 0 0 0 0  210 --- 
وزارة 
 السياحة

-- -- -- --  اداري

تطوير مكتبة البلدية 
وأتمتتها وربطها على 

SO .الشبكة العنكبوتية
/0

1/
03

 

150 0 0 0 0 0 0 150 
كتبة مال

العامة 
 البلدية/

 ------ --- -- -- -- 
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حي
ضوا

 وال
ينة

لمد
ي ا

ي ف
اض

لري
ء ا

الدا
ى ا

ستو
ع م

رف
 

SO
/0

2
 

 

تأهيل ملعب شويكه 
 .ليصبح ملعبا تدريبيا

SO
/0

2/
01

 

350 0 0 0 0 0 0 350  --

المجلس 
االعلى 
للشباب 
 والرياضة

-- -- -- --  اداري

تأهيل ملعب الشهيد 
 .جمال غانم

SO
/0

2/
02

 

200 0 0 0 0 0 0 200  ---

المجلس 
االعلى 
للشباب 
 والرياضة

 -- -- ----  اداري

عقد شراكات بين األندية 
SO .والقطاع الخاص

/0
2/

03
 

 -- -- ----  اداري االندية --- 5 0 0 0 0 0 0 5

اعتماد األندية على ذاتها 
من خالل الدخول في 

SO .استثمارات خاصة
/0

2/
04

 

50 0 0 0 0 0 0 50 --- 

المجلس 
االعلى 
للشباب 
والرياضة

 االندية+ 

 -- -- ----  اداري

اقة
الع

ي ا
وذو

ب 
شبا

 وال
فال

ألط
 وا
ساء

بالن
صة 

لخا
ت ا

دما
والخ

ية 
تحت

ة ال
لبني

ر ا
طوي

ت
 

SO
/0

3
 

 

تطوير مبنى جمعية 
للصم قاقون الخيرية 
SO .والبكم

/0
3/

01
 

 -- -- -- -- اداري الجمعية التخطيط 100 0 0 0 0 0 0 100

انشاء وتجهيز مركز 
SO .لتأهيل الشباب

/0
3/

02
 

300 0 0 0 0 0 0 300 
 التخطيط

 
وزارة 
 التنمية

-- -- -- --  اداري

توسعة وتطوير حديقة 
SO .جمعية االم والطفل

/0
3/

03
 

-- -- -- --  اداري الجمعية --- 100 0 0 0 0 0 0 100

إنشاء مبنى جمعية أطفال 
SO .التوحد وصعوبات التعلم

/0
3/

04
 

 اداري الجمعية التخطيط 0 400 250 0 0 250 400 650

 تشغيلية
مجلس قرار 

رقم 
611/16 

150 

عدد من 
المحسنيين 
عن طريق 
 الجمعية

500 
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تنفيذ دورات خاصة 
بتدريب وتأهيل ذوي 
SO .االحتياجات الخاصة

/0
3/

05
 

50 0 0 0 0 0 0 50 --- 
اتحاد 
 المعاقين

---- --- --- ---  اداري

رس
مدا

ي ال
ب ف

طال
ة لل

عابي
ستي

 اال
درة
 الق

ادة
زي

 

SO
/0

4
 

 

انشاء مدرسة ثانوية 
-5)للذكور في ارتاح 

12) SO
/0

4/
01

 

 --- --- --- --- اداري التربية المعارف 1500 0 0 0 0 0 0 1500

انشاء مدرسة ثانوية 
-5)للذكور في ذنابة 

12) SO
/0

4/
02

 

 --- --- --- --- اداري التربية المعارف 1500 0 0 0 0 0 0 1500

إنشاء مدرسة ثانوية 
لإلناث في ضاحية 

SO (12-11)السالم 
/0

4/
03

 

 --- --- --- --- اداري التربية المعارف 1500 0 0 0 0 0 0 1500

إنشاء مدرسة ثانوية 
لإلناث في المدينة 

-5( )الملساة/العليمي)
12) 

SO
/0

4/
04

 

 --- --- --- --- اداري التربية المعارف 1500 0 0 0 0 0 0 1500

تشطيب مدرسة على 
SO .نايفة األساسية للذكور

/0
4/

05
 

 --- انمائية اداري التربية المعارف 500 1000 0 0 0 0 1000 1500
جهة 
 مانحة

1000 

تشطيب مدرسة صالح 
خلف األساسية 

SO .المختلطة
/0

4/
06

 

 --- --- --- --- اداري التربية المعارف 600 0 0 0 0 0 0 600

إضافة طابق واعمال 
خارجية في مدرسة ابي 

SO .سلمى األساسية
/0

4/
07

 

 التربية المعارف 180 0 0 0 0 0 0 180
+ اداري
 فني

--- --- --- --- 
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توسعة واعمال خارجية 
في مدرسة بنات زنوبيا 

SO االساسية
/0

4/
08

 

 التربية المعارف 400 0 0 0 0 0 0 400
+ اداري
 فني

-- --- --- --- 

توسعة مدرسة بنات 
SO شاكر الخريشة االساسية

/0
4/

09
 

 التربية المعارف 300 0 0 0 0 0 0 300
+ اداري
 فني

 -- ------ --- 

إضافة طابق في مدرسة 
ذكور مسقط االساسية 

SO العليا
/0

4/
10

 

 التربية المعارف 200 0 0 0 0 0 0 200
+ اداري
 فني

-- --- --- --- 

انشاء مدرسة غازي 
الحاج قاسم االساسية 

 (.4-1)للذكور 
 

SO
/0

4/
11

 

 التربية المعارف 0 0 1000 0 0 0 1000 1000
+ اداري
 فني

 GSA 1000 --- انمائية

توسعة مدرسة الشيخ 
حافظ الحمد اهلل االساسية 

SO (9-5)العليا للذكور 
/0

4/
12

 

 التربية المعارف 0 0 100 0 0 50 50 100
+ اداري
 فني

 GSA 100 --- انمائية

إنشاء روضة أطفال 
حكومية ومركز تدريب 

SO لرياض االطفال
/0

4/
13

 

 التربية ---- 1500 0 0 0 0 0 0 1500
+ اداري
 فني

-- --- --- --- 

ليم
لتع
ت ا

جاال
 وم

اق
 نط

سعة
تو

 

SO
/0

5
 

 

تجهيز مختبرات 
تكنولوجيا في عدد من 

مدارس المدينة 
 .والضواحي

SO
/0

5/
01

 

 التربية المعارف 100 0 0 0 0 0 0 100
+ اداري
 فني

-- --- --- --- 

تنفيذ برامج المسؤولية 
المجتمعية لطالب 

SO .المدارس
/0

5/
02

 

 التربية---  20 0 0 0 0 0 0 20
+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 
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ادخال التعليم الرقمي 
SO .للمدارس

/0
5/

03
 

 المعارف 0 400 0 100 100 100 100 400
التربية 
 والتعليم

+ اداري
 فني

 تشغيلية
11 

400 --- --- 

ني
مه
 وال

ني
 الف

وى
ست
الم
ي 
ز ف

تمي
ق ال

حقي
ت

 

SO
/0

6
 

 

إنشاء مدرسة مهنية 
SO .شاملة للذكور

/0
6/

01
 

1500 0 0 0 0 0 0 1500 --- 
التربية 
 والتعليم

+ اداري
 فني

--- --- --- --- 

إنشاء مدرسة مهنية 
SO .شاملة لإلناث

/0
6/

02
 

1500 0 0 0 0 0 0 1500  ---
التربية 
 والتعليم

+ اداري
 فني

--- --- --- --- 

تنفيذ برامج توعوية لطلبة 
المدارس عن أهمية 

SO .االعمال المهنية
/0

6/
03

 

20 0 0 0 0 0 0 20  ---
التربية 
 والتعليم

+ اداري
 فني

--- --- --- --- 

حية
لص

ت ا
دما

الخ
اء 

 أد
اءة

 كف
رفع

 

SO
/0

7
 

 

إنشاء مركز صحي في 
SO ضاحية ارتاح

/0
7/

01
 

 التخطيط 50 0 0 0 0 0 0 50
وزارة 
 الصحة

+ اداري
 فني

--- --- --- --- 

إنشاء مركز صحي في 
SO ضاحية العزب

/0
7/

02
 

 التخطيط 100 0 0 0 0 0 0 100
وزارة 
 الصحة

+ اداري
 فني

--- --- --- --- 

زيادة عدد االسرة في 
مستشفى الشهيد ثابت 

SO .ثابت
/0

7/
03

 

1000 0 0 0 0 0 0 1000 --- 
وزارة 
 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 

توفير معدات واألجهزة 
الطبية الالزمة لمستشفى 

SO .الشهيد ثابت ثابت
/0

7/
04

 

1000 0 0 0 0 0 0 1000 --- 
وزارة 
 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 
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زيادة عدد الكادر الطبي 
المتخصص في مستشفى 

SO .الشهيد ثابت ثابت
/0

7/
05

 

100 0 0 0 0 0 0 100 --- 
وزارة 
 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 

ور
مه
للج

وي 
وع
ج ت

رنام
ب

 

SO
/0

8
 

زيادة عدد البرامج  
التثقيفية الصحية من 
خالل التلفزيونات 

 .المحلية

SO
/0

8/
01

 

20 0 0 0 0 0 0 20  ---
وزارة 

 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

 --- --- --- ---

تنفيذ مشروع زيارة صحية 
SO .لكل بيت

/0
8/

02
 

50 0 0 0 0 0 0 50  ---
وزارة 
 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 

عمل احصائيات واضحة 
ومقرونة باألسباب 
SO .لألمراض السارية

/0
8/

03
 

50 0 0 0 0 0 0 50 --- 
وزارة 
 الصحة

+ اداري
+ فني
 مالي

--- --- --- --- 
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الر
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الح
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ور
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خد
ست
الم
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نظ
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ية 
تحت
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لبني

ر ا
طوي

ت
 ن

دية
البل

 GO
/0

1
 

 

اعداد نظام بأحكام 
خاصة للتنظيم لخدمة 

GO .المدينة والمواطن
/0

1/
01

 

10 10 0 0 0 10 0 0 
التنظيم 
 والبناء

 نقابة
 --  10 تشغيلية فني نالمهندسي

إعداد دليل إجراءات 
الصيانة الوقائية لكافة 

GO .الخدمات
/0

1/
02

 

10 0 0 0 0 0 0 10 

قسم 
+ الطوارئ
شؤون 
 الموظفين

الدفاع 
 المدني

 -- -- -- -- فني

العمومية  تحديث البيانات
ومركزتها من خالل 

لجميع . أرشيف مركزي
األقسام وأرشفتها 

 .الكترونياً 

GO
/0

1/
03

 

100 0 0 0 0 0 0 100 
الكمبيوتر

الشؤون + 
 االدارية

 ---- -- -- -- -- 
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تنفيذ ورشات عمل 
ودورات تدريبية لتطوير 

GO .قدرات الموظفين
/0

1/
04

 

20 20 0 0 0 0 20 0 
شؤون 
 الموظفين

صندوق 
 البلديات

 مالي
ال  تشغيلية
 يوجد

5 
صندوق 
 البلديات

15 

عين
طو

لمت
ر ا

 دو
عيل

وتف
مة 

العا
مة 

سال
 وال

مان
 األ

ات
راء
 إج

وير
تط

 
 

GO
/0

2
 

 

 إيجاد مركز إيواء
بالتنسيق ما بين وزارة 
GO .الصحة والتربية والتعليم

/0
2/

01
 

300 0 0 0 0 0 0 300 
قسم 
 الطوارئ

الدفاع 
+ المدني
وزارة 
+ التربية
وزارة 
الصحة 

االشغال +
الهالل +

 االحمر

+ اداري
 فني

 -- -- -- --

توفير معدات لحاالت 
سلم هيدروليكي )الطوارئ 
متر، سيارة  35بارتفاع 

إطفاء صغيرة الحجم 
للمخيمات واألماكن 

 (.الضيقة

GO
/0

2/
02

 

 الطوارئ 400 0 0 0 0 0 0 400
الدفاع 
 المدني

 -- -- -- -- اداري

توفير نظام تتبع 
 .الكتروني

GO
/0

2/
03

 

10 0 0 10 0 0 10 0 
الكمبيوتر

+ 
 الطوارئ 

الدفاع 
+ المدني
 الشرطة

 اداري
ال  تشغيلية
 يوجد

 5 الداخلية 5

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

 .المدني

GO
/0

2/
04

 

 الطوارئ 0 20 0 5 5 5 5 20

الدفاع 
+ المدني

الهالل 
 االحمر

 اداري
 تشغيلية
 ال يوجد

10 
صندوق 
 البلديات

10 

ام 
حك
د أ
عدا

إ
ام 
لنظ

ة با
اص

خ
ية 

ألبن
ص با

لخا
ا

ار 
تثم

الس
ة ا

خدم
ل

اء 
 أد
رفع

ي 
وف

ت 
بيقا

لتط
ا

ية 
رون

لكت
اال

اذ 
نف وا 

ق 
طبي

لت
ون

لقان
ا

 GO
/0

3
 

 

مشروع تحديث وتوسعة 
 .المخطط الهيكلي

GO
/0

3/
01

 

400  100 300 0 0 0 400 0 
التنظيم 
 والبناء

الحكم 
 المحلي

 تشغيلية اداري
331116 

50 
جهات 
 مانحة

350 
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تنفيذ مشروع التسمية 
والترقيم للمباني 

GO .والشوارع
/0

3/
02

 

200 0 200 0 0 0 200 0 
التنظيم 
 والبناء

الحكم 
 المحلي

 --- تشغيلية اداري
جهة 
 مانحة

200 

 580  80     810 650 10 5 15 505 135 1470 المجموع الجزئي
 43453 دوالر أمريكي ( /مضمون+ محتمل )المجموع الكلي 

8843 13100 11055 10455 32980 10473 81895 
    5713  37740 

        81895 دوالر أمريكي /(متمناة)المجموع الكلي 
        125348 دوالر أمريكي /المجموع الكلي 
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 :السنوية التنفيذ خطة .2.1

اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

EI/01 
تنفيذ مشاريع 
لتوسعة شبكات 

الصرف 
 الصحي

إنشاء خطوط للصرف 
في عدة مواقع  الصحي

 .من المدينة والضواحي
EI/01/01 1000 0 500 500 0 

قسم 
 المياه

سلطة 
 المياه

اداري
فني+   

 500 وزارة المالية 500 االنمائية
مخططات 

وجداول كميات 
وثائق عطاء+   

تأهيل جزء من شبكات 
الصرف الصحي في 
عدة مواقع من المدينة 

 والضواحي

EI/01/02 500 0 0 200 300 
قسم 
 المياه

سلطة 
 المياه

اداري
فني+   

 400 وزارة المالية 100 تشغيلية
مخططات 

وجداول كميات 
وثائق عطاء+   

EI/02 
تطوير آليات 
االنتفاع من 
 مياه االمطار

زراعة محيط االودية 
 .بأشجار حرجية

EI/02/02 30 0 10 10 10 
قسم 
 المياه

+ التربية
 الزراعة

 -- تشغيلية مالي
+ التربية
 الزراعة

30 -- 

تطبيق القانون على 
الجهات التي تنتهك 

 .حرمة االودية
EI/02/05 10 0 5 5 0 

قسم 
 المياه

المحافظة 
الحكم +

 المحلي

اداري
فني+   

 -- تشغيلية
المحافظة 

الحكم +
 المحلي

10 --- 

EI/03 
تحسين كفاءة 
السيطرة على 
 مياه االمطار

شراء اآلبار غير 
 المستغلة

 (سنة/بئر1)عدد 
EI/03/03 200 0 200 0 0 

قسم 
 المياه

سلطة 
 المياه

 -- -- سلطة المياه 200 انمائية مالي

EI/04 
التوعية 
واإلرشاد 

بتصريف بما 
 يخص البيئة

تنفيذ ورشات عمل 
وبرامج تثقيفية للمجتمع 

 .المحلي
EI/04/01 25 0 5 10 10 

دائرة 
الصحة 
 +

العالقات 
 العامة

البنك 
 الدولي

 -- 25 جهة مانحة -- انمائية مالي



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

64 

اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

EI/05 
رفع كفاءة 
معالجة 
النفايات 
 الصلبة

 جمع آليات شراء
 .4 عدد للنفايات

EI/05/01 200 0 200 0 0 
قسم 
 الحركة

 80 انمائية مالي وزارة المالية

الصندوق 
+ العربي

مؤسسة 
 التعاون

 وثائق عطاء 120

EI/06 
أهيل طرق ت

 رابطة ورئيسية

مشروع تأهيل الطرق 
 .ةالرابطة للمدين

EI/06/01 2000 0 500 700 800 
قسم 
 الطرق

 وزارة
+ االشغال 

الحكم 
 المحلي

 1000 انمائية مالي
وزارة االشغال 

الحكم + 
 المحلي

1000 
مخططات 

وجداول كميات 
 وثائق عطاء+ 

EI/07 
تأهيل الطرق 

 الداخلية
 

تأهيل طرق داخلية في 
 .المدينة والضواحي

EI/07/01 850 0 200 350 300 
قسم 
 الطرق

صندوق 
 البلديات

 850 انمائية مالي

صندوق 
+ البلديات
+ االشغال
الصندق 
+ العربي

مؤسسة 
 التعاون

-- 
مخططات 

وجداول كميات 
 وثائق عطاء+ 

EI/09 
تطوير شبكة 

 الكهرباء

إنشاء محطات تحويل 
لعدد من المناطق في 
المدينة والضواحي 

خربة الطياح، جبل )
الباشا، جبل أبو طاقة، 
شرقي ذنابة، الملسات، 

 (منطقة الهزاهزة

EI/09/04 185 0 0 85 100 
دائرة 

 الكهرباء
سلطة 
 الطاقة 

 -- -- جهة مانحة 185 انمائية --
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اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

استبدال انارة الشوارع 
 .بأجهزة موفرة للطاقة

EI/09/05 200 0 100 100 0 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

--  -- جهة مانحة 200 انمائية اداري

تركيب عدادات كهرباء 
 .ذكية

EI/09/06 150 0 50 50 50 
دائرة 
 الكهرباء

سلطة 
 الطاقة

 -- -- جهة مانحة 150 انمائية اداري

  2085  3265     1570 2010 1770 0 5350 المجموع الجزئي

EC/01 
استثمار 
العقارات 
المملوكة 

 للبلدية والدولة

إنشااء عادد مان المباااني 
واسااااااااااتثمارها لصااااااااااال  

  .البلدية
EC/01/03 238 0 80 80 78 التخطيط 

قطاع 
 خاص

 -- -- 238 انمائية فني
مخططات 

وجداول كميات 
وثائق عطاء+   

انشاااء شااركة اسااتثمارية 
مساااااااهمة عامااااااة ماااااان 

وبالشااراكة  خااالل البلديااة
 مع القطاع الخاص

EC/01/04 20 0 10 5 5 التخطيط 
قطــــــــــــــــــــــــــــــاع 
 خاص

 10 انمائية مالي
مساهمات 

 عامة
 دراسات 10

زياااااااادة عااااااادد مواقاااااااف 
السيارات بالدفع المسبق 
واضاااااااااااااافة شاشاااااااااااااات 
الكترونياااااة فاااااي بعااااا  

 المواقع

EC/01/05 50 0 25 25 0 الطرق 
القطـــــــــــــــــــــــاع 
 الخاص

اداري 
فني+   

 -- 0 جهة مانحة 50 انمائية

  10  298     83 110 115 0 308 المجموع الجزئي
SO/01 

تنمية سبل 
المحافظة 
وتطوير 

المباني التراث 

استكمال وتجهيز مركز 
 .طولكرم الثقافي

SO/01/01 500 0 0 200 300 500 مانحين -- انمائية اداري وزارة الثقافة  التخطيط 
مخططات 

وجداول كميات 
وثائق عطاء+   



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

التراثية 
 والثقافية
SO/03 

تطوير البنية 
التحتية 
والخدمات 
الخاصة 
بالنساء 
واألطفال 

والشباب وذوي 
 االعاقة

إنشاء مبنى جمعية 
أطفال التوحد وصعوبات 

 .التعلم
SO/03/04 400 150 50 100 100 150 انمائية اداري الجمعية التخطيط 

عدد من 
المحسنيين 
عن طريق 
 الجمعية

250 

مخططات 
وجداول 

وثائق + كميات
بلدية/عطاء  

SO/04 
 زيادة القدرة
االستيعابية 
للطالب في 
 المدارس

تشطيب مدرسة على 
 .نايفة األساسية للذكور

SO/04/05 1000 0 0 500 500 المعارف 
التربية 
 والتعليم

 1000 جهة مانحة -- انمائية اداري

مخططات 
وجداول 

وثائق + كميات
تربية/عطاء  

انشاء مدرسة غازي 
الحاج قاسم االساسية 

 (.4-1)للذكور 
SO/04/11 1000 0 350 350 300 المعارف 

التربية 
 والتعليم

 GSA 1000 -- انمائية اداري

مخططات 
وجداول 

وثائق + كميات
تربية/عطاء  

 

توسعة مدرسة الشيخ 
حافظ الحمد اهلل 
االساسية العليا للذكور 

(5-9) 

SO/04/12 50 0 0 50 0 المعارف 
التربية 
 والتعليم

 GSA 50 -- انمائية اداري

مخططات 
 وجداول

وثائق + كميات
تربية/عطاء  



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

SO/05 
توسعة نطاق 
ومجاالت 
 التعليم

ادخال التعليم الرقمي 
 .للمدارس

SO/05/03 100 0 0 50 50 المعارف 
التربية 
 والتعليم

 -- -- -- 100 انمائية مالي

  1111  250     1250 1250 400 150 3050 المجموع الجزئي
GO/01 

تطوير البنية 
التحتية 
واألنظمة 
المستخدمة 
ورفع كفاءة 
 موظفي البلدية

اعداد نظام بأحكام 
خاصة للتنظيم لخدمة 

 .المدينة والمواطن
GO/01/01 10 10 0 0 0 

التنظيم 
 والبناء

نقابة 
 المهندسين

 -- -- 10 تشغيلية فني
دراسات 
 واجتماعات

تنفيذ ورشات عمل 
تدريبية لتطوير ودورات 

 .قدرات الموظفين
GO/01/04 20 5 5 5 5  شؤون

 الموظفين
صندوق 
 البلديات 

 5 تشغيلية مالي
صندوق 
 البلديات

15 -- 

GO\02  
تطوير إجراءات 
 األمان والسالمة

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

 .المدني

GO/02/04 5 0 0 0 5 الطوارئ 

الدفاع 
+ المدني

الهالل 
 األحمر

 5 تشغيلية اداري
صندوق 
 البلديات 

0 -- 

GO/03 
إعداد أحكام 
خاصة بالنظام 

الخاص 
باألبنية لخدمة 
االستثمار وفي 

مشروع تحديث وتوسعة 
 .المخطط الهيكلي

GO/03/01 100 0 0 50 50 
التنظيم 
 والبناء

الحكم 
 المحلي

 50 جهات مانحة 50 تشغيلية اداري
دراسات 
 واجتماعات



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم البرنامج 
 روقمه

/ اسم مكون البرنامج
مج المشروع

لرنا
ن ا

مكو
قم 
ر

/
روع

مش
ال

  
 

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

1111خطة العام  اإلشراف/الجهة المرشحة للتنفيذ  تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل 
الزمة للتنفيذ 

دراسات )
/ جدوى

/ حات مقتر 
/ بنود مرجعية
 وثائق عطاء

 الصرف الربع سنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
الشريك/المحلية  

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 
 القسم
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة

رفع أداء 
التطبيقات 
االلكترونية 
نفاذ  لتطبيق وا 

 القانون
  65  70     60 55 5 15 135 المجموع الجزئي

  4921  3883     2963 3425 2290 165 8843 1111مجموع االنفاق الكلي للعام 

 

 

 

 

 

 

 :والتنفيذ المتابعة خطة .2.3

اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

 مجال البيئة والبنى التحتية

حي
لص

ف ا
صر

ت ال
بكا
 ش
سعة

لتو
يع 

شار
ذ م

نفي
ت

 

إنشاء خطوط للصرف الصحي في 
 عدة مواقع من المدينة والضواحي

طول خطوط 
الصرف 
الصحي 

 ( كم)ة المنشأ

 البلدية/دائرة المياه سجالت البلدية البلدية/دائرة المياه  183 170 158 147  136

من شبكات الصرف تأهيل جزء 
الصحي في عدة مواقع من المدينة 

 والضواحي

طول خطوط 
الصرف 
الصحي 

 ( كم) المؤهلة

البلدية/دائرة المياه 93 93 93 86   80 البلدية/دائرة المياه سجالت البلدية   

معالجة وتطوير محطة ضخ 
 .الصرف الصحي

عدد محطات 
معالجة وضخ 
الصرف 
 الصحي

البلدية/المياهدائرة  1 1 1 0 0 البلدية/دائرة المياه سجالت البلدية   

تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف 
 .الصحي

عدد محطات 
معالجة 
الصرف 
 الصحي

البلدية/دائرة المياه 1 1 0 0 0 البلدية/دائرة المياه سجالت البلدية   

توفير أليات وعدد خاصة بمعالجة 
وصيانة شبكات الصرف الصحي 

 .الماتورات والمضخاتبما في ذلك 

كفاية اآلليات 
والعدد 
 لألعمال

البلدية/دائرة المياه 80% 80% 50% 20% 20% البلدية/دائرة المياه سجالت البلدية   



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

تنفيذ مشروع إعادة استخدام المياه 
 .المعالجة

نسبة استخدام 
 المياه المعالجة

البلدية/المياه دائرة 1 0 0 0 0 البلدية سجالت  البلدية/المياه دائرة   

تنفيذ برامج تهدف لرفع كفاءة أداء 
 .قسم الصرف الصحي

كفاءة موظفي 
 القسم

البلدية/المياه دائرة ممتاز ممتاز جيد جدا جيد جيد البلدية سجالت  البلدية/المياه دائرة   

طار
الم
ه ا
ميا
ن 
ع م

نتفا
 اال

ات
 آلي

وير
تط

 

زراعة محيط االودية بأشجار 
 .حرجية

الزيادة في عدد 
 االشجار

المزروعة على 
 الجانبين

 مديرية الزراعة 1700 1700 1000 500 0
مديرية  سجالت

 الزراعة
الزراعة مديرية  

اعداد خطة تشغيل وصيانة سنوية 
 .خاصة باألودية والعبارات

نسبة تنفيذ 
الخطة المعدة 

 وتطبيقها
البلدية/المياه دائرة 100% 100% 65% 30% 0 البلدية سجالت  البلدية/المياه دائرة   

تطبيق القانون على الجهات التي 
 .تنتهك حرمة االودية

عدد الجهات 
التي طبق 

عليهم القانون 
النتهاك حرمة 

 الوادي 

 المحلي والحكم المحافظة 50 50 50 25 0
سجالت المحافظة 
 والحكم المحلي

 المحلي والحكم المحافظة

تحديد وحماية المجاري المائية 
 ضمن المخطط الهيكلي

نسبة التغطية 
 البلدية/التنظيم قسم سجالت البلدية البلدية/قسم التنظيم 100% 100% %100 %50 0 في الهيكلي



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

اه 
 مي

على
رة 
سيط

ة ال
فاء

ن ك
سي
تح

طار
الم
ا

 

 شراء اآلبار غير المستغلة
عدد اآلبار 
 البلدية/المياه دائرة البلدية سجالت البلدية/المياه دائرة 10 9 8 7 6 التابعة للبلدية

يئة
 الب

ص
 يخ

بما
اد 
رش

واإل
ية 

وع
الت

 

تنفيذ ورشات عمل وبرامج تثقيفية 
 .للمجتمع المحلي

عدد ورشات 
العمل والبرامج 

التثقيفية 
 المنعقدة

 والعالقات الصحة دائرة 4 4 4 2 0

البلدية/العامة  
البلدية سجالت  

 والعالقات الصحة دائرة

البلدية/العامة  

لبة
لص

ت ا
فايا

 الن
جة

عال
ة م

فاء
ع ك

رف
 

 .4شراء آليات جمع للنفايات عدد 

عدد آليات 
جمع النفايات 

 المتوفرة
البلدية سجالت البلدية/قسم الحركة 5 5 4 2 1 البلدية/الحركة قسم   

خاص بأعمال  1شراء باجر عدد 
 .النظافة

عدد بواجر 
المستخدمة 
ألعمال 
 التنظيف

البلدية/الحركة قسم 1 1 1 1 0 البلدية سجالت  البلدية/الحركة قسم   



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

سية
رئي
ة و

رابط
ق 
طر

يل 
تأه

 

مشروع تأهيل الطرق الرابطة 
 .للمدينة

مجموع اطوال 
الطرق المؤهلة 

 الرابطة
البلدية/الطرق دائرة 12 12 8.5 6 كم  3.5 البلدية سجالت  البلدية/الطرق دائرة   

لية
داخ

ق ال
طر

ل ال
أهي

ت
 

تأهيل طرق داخلية في المدينة 
 .والضواحي

 اطوال مجموع
 المؤهلة الطرق

 الداخلية
البلدية/الطرق دائرة 66 60 55 48 40 البلدية سجالت  البلدية/الطرق دائرة   

وير
تط

 
بكة

ش
 

باء
هر
الك

 

استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة 
 .للطاقة

نسبة الشوارع 

المستبدلة فيها 

 االنارة

البلدية/الكهرباء دائرة 100% 70% 50% 25% 0 البلدية سجالت  البلدية/الكهرباء دائرة   

 مجال التنمية االقتصادية

ار 
تثم

اس
ت 

قارا
الع

كة 
ملو

الم
ية 

بلد
لل

ولة
والد

 

مبنى  تمويل تأثيث وتأهيل اقسام
اإلدارة في المنطقة الحرفية وتشغيل 

 .المبنى

انجاز التأثيث 
 وتشغيل المبنى

البلدية/العالقات العامة 100% 100% 100% 0 0 البلدية سجالت   البلدية/العامة العالقات 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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اسم 
 البرنامج

 المشروع/ اسم مكون البرنامج 
مؤشرات 
 القياس

القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اداة القياس مصدر المعلومات

الجهة المسؤولة عن 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى قياس المؤشر

على )إنشاء عدد من المباني 
( األراضي المملوكة للبلدية

بجوار ) واستثمارها لصالح البلدية
مركز التدريب المهني، بجوار مبنى 
جوال، بجوار مبنى مديرية التربية 
 3والتعليم، بجوار مبنى بئر رقم 

 (بجوار مبنى زنوبيا

عدد المباني 
المنشاة 
لالستثمار 
خالل فترة 
 الخطة

البلدية/قسم االشغال 5 4 2 1 0 البلدية سجالت   البلدية/االشغال قسم 

انشاء شركة استثمارية مساهمة 
عامة من خالل البلدية وبمساهمات 

 .خارجية

عدد 
المساهمين في 
 انشاء الشركة

البلدية/التخطيط 50 40 30 20 0  البلدية/التخطيط البلدية سجالت 

زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع 
المسبق واضافة شاشات الكترونية 

 في بعض المواقع

عدد مواقف 
السيارات 
 المتوفرة

البلدية/الطرق قسم 470 400 330 60 270 البلدية سجالت  البلدية/الطرق قسم   

  



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مجال التنمية الجتماعية

ير 
طو

 وت
ظة

حاف
الم
بل 

 س
مية

تن
فية

ثقا
 وال

ثية
لترا
ي ا

مبان
ال

 

استكمال وتجهيز مركز طولكرم 
 .الثقافي

وجود مركز 
ثقافي في 
 المدينة

البلدية/االشغال قسم 1 0 0 0 0 البلدية سجالت  البلدية/االشغال قسم   

لبني
ر ا

طوي
ت

ية 
تحت

ة ال
اء 

نس
 بال

صة
لخا

ت ا
دما

والخ
وي 

 وذ
اب
شب
 وال

فال
ألط

وا
اقة

الع
ا

 

إنشاء مبنى جمعية أطفال التوحد 
 .وصعوبات التعلم

وجود جمعية 
ألطفال 
 التوحد

 البلدية/االشغال قسم سجالت البلدية البلدية/قسم االشغال 1 1 1 0 0

قدر 
ة ال

زياد
رس

مدا
ي ال

ب ف
طال

ة لل
عابي

ستي
 اال

ة
 

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

 
 

 المدارس عدد
 التابعة
 للحكومة

41 42 42 42 42 

 التربية+  المعارف

 والتعليم

 التربية سجالت

 والمعارف

 التربية+  المعارف

 الغرف عدد والتعليم
الصفية 
 المتوفرة

532 542 542 542 542 

 تشطيب مدرسة علي نايفة

 المدارس عدد
 التابعة
 للحكومة

41 42 42 42 42 

 التربية+  المعارف

 والتعليم

 التربية سجالت

 والمعارف

 التربية+  المعارف

 الغرف عدد والتعليم
الصفية 
 المتوفرة

532 532 560 560 560 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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توسعة مدرسة الشيخ حافظ الحمد 
-5)اهلل االساسية العليا للذكور 

9) 

 الغرف عدد
 الصفية
 المتوفرة

 التربية+  المعارف 535 535 535 532 532

 والتعليم
 التربية سجالت

 والمعارف
 التربية+  المعارف

 والتعليم

 .التعليم الرقمي للمدارسادخال 

عدد المدارس 
المدخل اليها 
 التعليم الرقمي

 التربية+  المعارف 20 16 12 8 4

 والتعليم
 التربية سجالت

 والمعارف
 التربية+  المعارف

 والتعليم

دارة والحكم الرشيدمجال اال  

دية
البل

ي 
وظف

ة م
فاء

ع ك
ورف

مة 
خد
ست
الم
مة 

نظ
واأل

ية 
تحت

ة ال
لبني

ر ا
طوي

ت
 

اعداد نظام بأحكام خاصة 
 .للتنظيم لخدمة المدينة والمواطن

نسبة انجاز 
النظام والعمل 

 به
البلدية/التنظيم قسم 100% 100% 100% 100% 0 البلدية سجالت  البلدية/التنظيم قسم   

رشات عمل ودورات تنفيذ و 
 .تدريبية لتطوير قدرات الموظفين

عدد الورشات 
والدورات 
 المنفذة

البلدية/التنظيم قسم 10 8 6 3 0 البلدية سجالت  البلدية/التنظيم قسم   

 .توفير نظام تتبع الكتروني

وجود نظام 
تتبع للسيارات 
في الدفاع 
 المدني

المدني الدفاع 1 0 0 0 0  
 الدفاع سجالت

 المدني
المدني الدفاع  

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

 .المدني

عدد الورشات 
 المنفذة

المدني الدفاع 8 6 4 2 0  
 الدفاع سجالت

 المدني
المدني الدفاع  



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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مشروع تحديث وتوسعة المخطط 
 .الهيكلي

مساحة 
 دونم/ الهيكلي

 البلدية سجالت البلدية البلدية 27000 27000 27000 13790 13790

شروع التسمية والترقيم تنفيذ م
 للمباني والشوارع

 البلدية سجالت البلدية البلدية %100 %100 %100 0 0 نسبة االنجاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 المالحق .1

 األولىأوصاف مكونات مشاريع السنة  .1.1
 مشروع/ ملخص مكون برنامج

إنشـاء خطـوط للصـرف  :المشاروع/اسم مكون البرنامج
 .في عدة مواقع من المدينة والضواحيالصحي 

 تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات الصرف الصحي :لبرنامجا EI/01/01 :الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
عدم مالئمة شبكة الصرف الصحي لالحتياجات السكانية في المدينة واسبابها ارتفاع تكاليف الهدف : القضية التنموية

 .توسعة نظام الصرف الصحي: التنموي
استخدام الحفر االمتصاصية لغرض تجميع مياه الصرف الصحي للمباني المختلفة االستخدام ومن ثم : اسباب المشروع

 .تفريغها في االراضي الزراعية وتكوين المستنقعات في المناطق السكانية
 .لة في تلويث االراضي الزراعية والمياه الجوفيةانتهاء تأثير الحفر االمتصاصية والمتمث: النتيجة المرجوة

جميع سكان المدينة فمنهم من ستكون استفادته مباشرة وهي شبك المنازل على خطوط لتصريف مياه : المستفيدين
 .الصرف الصحي وبذلك يتم استبدال الحفر الصماء وينتهي تأثيرها من تلويث االراضي الزراعية والمياه الجوفية

هذا النظام فان مد شبكة الصرف الصحي سوف تكون في المناطق التي ال يوجد بها خطوط منشأة  بخصوص توسعة
 .سابقا وسيتم توزيع الخطوط على أربع مراحل حسب اولوية االحتياج للسكان في المناطق المختلفة

مواقع متعددة في 
 المدينة

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

3/2113 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 9
 (مرحلة لكل سنة)

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
... شباب، فئات مهمشة، 

 ( الخ

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
 1-توسعة نظام الصرف الصحي. 
 2- ردم الحفــــر الصــــماء واالنتهــــاء مــــن مشــــكلة

 .الزراعية والمياه الجوفية التلوث لألراضي
  

سكان المناطق التي يتم مد 
خطوط الصرف الصحي 

 .فيها

توسعة نظام  نسمة17,000 
 .الصرف الصحي

 

المشاريع التي تمثل  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
متطلبا سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 *ة التكلفة التقديري

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد 
  

 10 التصميم واعداد المخططات/اعمال ادارية ومكتبية    
 1511 1,000 991 تنفيذ اعمال العطاء  
      

  دوالر3511 (باألرقام)( $)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*المشروع ذي بعد مكاني/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

المشــروع لــيس ذو  األرض غيــر متــوفرة   األرض متــوفرة      
 بعد مكاني

 كيف؟ صيانة دورية من قبل دائرة المياه 
  دائرة المياه والصرف الصحي/من؟ البلدية 

   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  كان نعم أدرج الخارطة المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد والصرف الصحي دائرة المياه

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
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: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
 االنمائية 

 وزارة المالية بشكل جزئي من المشروع 

المشـــــــروع   /تكـــــــاليف تنفيـــــــذ مكـــــــون البرنـــــــامج
    متــــوفرة جزئيــــا متــــوفرة   

  غير متوفرة

  ال     نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
     متــوفرة المــوارد البشــرية    

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة
 متـوفرة    مخططـات/دراسـات    

 متوفرةغير   متوفرة جزئيا 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 : ايجابية

 توسعة نظام الصرف الصحي
 التخلص من التلوث الناتج عن الحفر الصماء

 

 : تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية
 ال يوجد

 المشروع/تواجه تنفيذ مكون البرنامجالمعيقات التي /المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 (مواقع متعددة)امالك بلدية /المشروع ضمن شوارع هيكلية  
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
تأهيـــل جـــزء مـــن  :المشاااروع/البرناااامجاسااام مكاااون 

شـــــبكات الصـــــرف الصـــــحي فـــــي عـــــدة مواقـــــع مـــــن 
 المدينة والضواحي

 تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات الصرف الصحي :لبرنامجا EI/01/02 :الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .في المدينة مة شبكة الصرف الصحي لالحتياجات السكانيةءعدم مال: القضية التنموية
 .توسعة نظام الصرف الصحي: الهدف التنموي
اهتراء عدد من خطوط الصرف الصحي القديمة مما يسبب تسرب للمياه العادمة وبالتالي تلويث : اسباب المشروع

 .للمياه الجوفية ان وجدت وتلويث للتربة
 .ة عن اهتراء هذه الخطوطانهاء تلويث االراضي الزراعية والمياه الجوفية الناتج: النتيجة المرجوة

جميع سكان المدينة فمنهم من ستكون استفادته مباشرة وهم اصحاب المباني المشبوكة على هذه : نو المستفيد
 .عن طريق التقليل من التلوثة الخطوط، او غير مباشر 

وسيتم بخصوص صيانة هذا النظام فان الصيانة ستكون بمد شبكة للصرف الصحي جديدة عوضا عن المهترئة،  
 .توزيع الخطوط على أربع مراحل حسب اولوية االحتياج للسكان في المناطق المختلفة

 مواقع متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
3/2113 

 مدة التنفيذ
 أشهر لكل مرحلة 9
 (مرحلة لكل سنة)

ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
امرأة، شباب، فئات )

 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
 1-توسعة نظام الصرف الصحي. 
 2- الـــتخلص مـــن التلـــوث النـــاتج عـــن تســـرب

الميـــــاه العادمـــــة لالراضـــــي الزراعيـــــة والميـــــاه 
 .الجوفية

  

سكان المناطق التي يتم 
خطوط الصرف مد 

 .الصحي فيها

توسعة نظام  نسمة17,000 
 .الصرف الصحي

 

المشاريع التي  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
تمثل متطلبا سابقا 

لمكون 
 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
حسب ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 مراحله 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
 ال يوجد 
  

 10 التصميم واعداد المخططات/اعمال ادارية ومكتبية    
 511 491 تنفيذ اعمال العطاء   
      

  دوالر 1111 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
بعد  والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 (*مكاني
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

المشـروع لـيس  األرض غيـر متـوفرة   األرض متوفرة      
 بعد مكاني اذ

 كيف؟ صيانة دورية من قبل دائرة المياه 
  دائرة المياه والصرف الصحي/من؟ البلدية 

   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

األقسام /حدد القسم)الهيئة المحلية 
 (المعنية

 (حدد)جهات أخرى 

 ال يوجد والصرف الصحي دائرة المياه
 جهة التمويل المقترحة
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 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

 تشغيلية
 وزارة المالية بشكل جزئي من المشروع 

ـــــامج ـــــذ مكـــــون البرن المشـــــروع   /تكـــــاليف تنفي
    متــوفرة جزئيــا متــوفرة   

  غير متوفرة

  ال     نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
     متـوفرة المـوارد البشـرية    

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة
 متـــوفرة    مخططـــات/دراســـات   

 غير متوفرة   متوفرة جزئيا 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 : ايجابية

 توسعة نظام الصرف الصحي
 التخلص من التلوث الناتج عن الحفر الصماء

 

 : تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية
 ال يوجد

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 (مواقع متعددة)امالك بلدية /المشروع ضمن شوارع هيكلية  
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
زراعــة محــيط االوديــة بأشــجار  :المشااروع/اساام مكااون البرنااامج

 .حرجية
 االنتفاع من مياه االمطارتطوير آليات  :البرنامج EI/02/02 :الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار والنفايات الصلبة : القضية التنموية

 .تطوير آليات االنتفاع من مياه االمطار: البرنامج
 .الحد من االضرار الناجمة عن الفيضانات: الهدف التنموي
 .ضرورة حماية جوانب االودية من االنهيارات وتجميل المنطقة المحيطة باالودية: اسباب المشروع
 .حماية جوانب االودية وتجميلها: النتيجة المرجوة

 سكان المدينة: نو المستفيد

 مواقع متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
9/2113 

 مدة التنفيذ
 سنوات 4

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
... شباب، فئات مهمشة، 

 ( الخ

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 .من االضرار الناجمة عن الفيضانات الحد-1
 2-تجميل المنطقة المحيطة باالودية. 
  

الحـــد مـــن االضـــرار الناجمــــة  نسمة61000  سكان المدينة
 عن الفيضانات 

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد 
  

 8 6 6 اجور االيدي العاملة  
 32 24 24 ثمن زراعة االشجار والمعدات  

  دوالر100 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية  (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 زراعة االشجاركيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 ال يوجد والصرف الصحي دائرة المياه
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
   تشغيلية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـــوفرة جزئيـــا متـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنـــامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 
  

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غير متوفرة  جزئيا  متوفرة    متوفرة    مخططات/دراسات 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 
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 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 : ايجابية
 .تجميل المنطقة -1
 االنتفاع من مياه االمطار  -2

 : تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية
 ال يوجد

 المشروع/البرنامجالمعيقات التي تواجه تنفيذ مكون /المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 
 

 موقع حرم االودية في طولكرم(: 5)خريطة رقم 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
تطبيق القانون على الجهـات التـي تنتهـك  :المشروع/اسم مكون البرنامج

 .حرمة االودية
 تطوير آليات االنتفاع من مياه االمطار :البرنامج EI/02/05 :الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار والنفايات الصلبة : القضية التنموية

 .تطوير آليات االنتفاع من مياه االمطار: البرنامج
 .الحد من االضرار الناجمة عن الفيضانات، المستفيدون من البرنامج جميع سكان المدينة: الهدف التنموي
 .ضرورة حماية حرم االودية من االنتهاكات: اسباب المشروع
 .حماية حرم االودية من االنتهاكات: النتيجة المرجوة

 سكان المدينة: نو المستفيد

 المناطق المحاذية لالودية
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 9

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

مـــن االضـــرار الناجمـــة عـــن  الحـــد-1
 الفيضانات

 2- تجميل المدينة عن طريـق االلتـزام
بعـــــــدم خـــــــرق القـــــــانون بمـــــــا يخـــــــص 

 .ارتدادات البناء
  

الحد مـن االضـرار الناجمـة عـن  نسمة61000  سكان المدينة
 الفيضانات 

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/مكون البرنامجعناصر 

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد 
  

  11 تطبيق القانوناجور العاملين في مجال    
      

  دوالر 10 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 تطبيق القانون بالغرامة المالية او غيرهاكيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 الشرطة والقضاء من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  ----  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 الحكم المحلي+ المحافظة  والصرف الصحي دائرة المياه
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
   تشغيلية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشروع   /تكاليف تنفيذ مكون البرنامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 
 قرار محافظ محافظة طولكرم 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   جزئيـا  متــوفرة    متـوفرة    مخططااات/دراساات

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 غير مطلوب جزئيا  مطلوب  مطلوب   دعم جماهيري      متوفرة
 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية تجميل المنطقة : ايجابية
 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر

 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر
 ال يوجد ال يوجد

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 
 موقع حرم االودية في طولكرم(: 2)خريطة رقم 

 
 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
 شراء اآلبار غير المستغلة :المشروع/اسم مكون البرنامج

 (سنة/بئر1)4عدد 
 كفاءة السيطرة على مياه االمطارتحسين  :البرنامج EI/03/03 :الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار والنفايات الصلبة من خالل برنامج تحسين كفاءة : القضية التنموية

 السيطرة على مياه االمطار 
 .االمطارتوسعة وتطوير نظام تصريف مياه : الهدف التنموي
، حيث ال تستغل مياه االمطار وقد واجهت المدينة 21mmمعدل هطول االمطار الطبيعي في مدينة طولكرم هو : اسباب المشروع

في بعض السنوات السابقة فيضانات جابت جميع شوارعها وعليه وجب تطوير اآلليات المستخدمة للحد من الفيضانات واالنتفاع 
مستغلة الستخدامها في البلدية لتجميع مياه االمطار، اواستخدامها كخزان البد من شراء آبار المياه غير من مياه األمطار لذا كان ال

 .لمياه الشرب
 .السيطرة على مياه األمطار، واالستفادة منها: النتيجة المرجوة

 .جميع سكان المدينة: نو المستفيد
 .اوقد قسم المشروع الى أربع مراحل لتتمكن البلدية من تمويله
 .وسيتم تعيين البقية فيما بعد 2113الخارطة المرفقة تم تعيين موقع البئر المراد شراؤه خالل 

 مواقع مختلفة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
3/2113 

 مدة التنفيذ
 سنوات 4

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

وتطــــوير نظــــام تصــــريف  توســــعة-1
 .مياه االمطار

ـــــــاه االمطـــــــار -2 ـــــــى مي الســـــــيطرة عل
 .واسغاللها لصالح البلدية والمواطن

توســـعة وتطـــوير نظـــام تصـــريف  نسمة61000  جميع سكان المدينة
 مياه االمطار

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/البرنامجوصف مختصر لمكون 
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد 
  

    5 اعمال االدارية
 195 تنفيذ اعمال المشروع    
      

  دوالر 200 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/امجمكون الرن في حال ان)متطلبات األراضي 

 اعمال الصيانة الدوريةكيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 بلدية طولكرم/ دائرة المياه  من؟  لتوفيرها؟ في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة

  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 المياهسلطة  والصرف الصحي دائرة المياه
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 ال يوجد  انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشروع   /تكاليف تنفيذ مكون البرنامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططااات/دراساات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج

 السيطرة على مياه االمطار: ايجابية
 

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 
 في طولكرم 1111البئر المراد شراؤه لعام موقع (: 2)خريطة رقم 

 
 
 
 
 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

87 

 مشروع/ مكون برنامجملخص 
 .تنفيذ ورشات عمل وبرامج تثقيفية للمجتمع المحلي :البرنامج EI/04/01 :الرقم التوعية واإلرشاد بما يخص البيئة :المشروع/اسم مكون البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
األمطار والنفايات الصلبة من خالل برنامج التوعية عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه : القضية التنموية

 .واالرشاد
رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والمؤسسات لتطبيق المواصفات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة عن طريق : الهدف التنموي

 .ن من المشروعتنفيذ ورشات عمل واصدار نشرات وبروشورات خاصة بالبيئة، حيث سيكون جميع سكان المدينة مستفيدي
 .قلة الوعي بين المواطنين للحفاظ على البيئة: اسباب المشروع
 .رفع الوعي لدى المواطنين بما يتعلق بالبيئة: النتيجة المرجوة

 جميع سكان المدينة: نو المستفيد

 المناطق المحاذية لالودية
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  5/2113 
 مدة التنفيذ

 سنة  2

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... شباب، فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  رفـــع الـــوعي البيئـــي لـــدى المـــواطنين والمؤسســـات
لتطبيـــق المواصـــفات ذات الصـــلة بالحفـــاظ علـــى 

 .البيئة

رفـــع الـــوعي البيئـــي لـــدى المـــواطنين  نسمة61000  جميع سكان المدينة
والمؤسســــــات لتطبيــــــق المواصــــــفات 

 ذات الصلة بالحفاظ على البيئة
 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد 
  

 5 5 اجور طواقم المرشدين والكادر االداري   
  21 20 تنفيذ الورشات   

  والرد 51 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

بعاااد  االمشاااروع لااايس ذ األر  غيااار متاااوفرة   األر  متاااوفرة      
 مكاني

  ال يوجدكيف؟ 

 ال يوجد من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 يوجدال  دائرة الصحة والعالقات العامة

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 البنك الدولي : بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشـروع   /تكاليف تنفيذ مكـون البرنـامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيــا     متــوفرة    مخططااات/دراسااات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية  توعية سكان المدينة للحفاظ على البيئة : ايجابية
 ال يوجد

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/البرنامجلمكون  خارطة البعد المكاني

 ال يوجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
شـراء آليـات جمـع للنفايـات عـدد  :المشاروع/اسم مكاون البرناامج

4. 
 رفع كفاءة معالجة النفايات الصلبة :البرنامج  :EI/05/01الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .عدم كفاية خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار والنفايات الصلبة: التنموية القضية

 .من خالل برنامج رفع كفاءة معالجة النفايات الصلبة
 .هو تطوير انظمة جمع ومعالجة النفايات: الهدف التنموي
 .عدم كفاية الخدمة المقدمة للنظافة: اسباب المشروع

 .ةجميع سكان المدين: المستفيدون 
 .وخصوصا اللذين سيتم توزيع الحاويات في مناطقهم

 مناطق متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
3/2113 

 مدة التنفيذ
 لتوريديوم ل  40

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 1-رفع كفاءة معالجة النفايات. 
 2-نظافة المدينة 
  

سكان االحياء التي سيتم وضع الحاويات 
 فيها

تطـــوير انظمـــة جمـــع ومعالجـــة  نسمة61000 
 النفايات

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
لمكون سابقا 
 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  ال يوجد 
   5 5 5 5 اجور ادارية 

 195 195 195 195 اعمال توريد الحاويات
  دوالر 800 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 
بعاد  االمشروع لايس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 مكاني

 كيف؟ صيانة اآلليات الدورية 

 ورشة الميكانيك  من؟  لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة 
    ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد قسم الحركة وقسم النظافة

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

   انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
 متـــــوفرة   المشـــــروع   /تكـــــاليف تنفيـــــذ مكـــــون البرنـــــامج

  غير متوفرة    متوفرة جزئيا
 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيــا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشاارية 

 غير متوفرة
 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراساات  

 غير متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 نظافة المدينة: ايجابية

 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
تاهيــــل الطــــرق الرابطــــة  :المشااااروع/اساااام مكااااون البرنااااامج

 للمدينة
 تاهيل طرق رابطة ورئيسية :البرنامج  :EI/06/01الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .استيعاب الحركة المرورية المتزايدة والتوسع العمرانيعدم قدرة شبكة الطرق بوضعها الحالي على : القضية التنموية
 .تاهيل طرق رابطة ورئيسية: من خالل برنامج
صعوبة الوصول الى بعض المناطق بسبب الحاجة الى التاهيل، الرقع االسفلتية والحفر تدمر مظهر المدينة : اسباب المشروع

 .الحضاري
 .دمة السكان بالشكل المطلوب من حيث الوصول وامكانية الحركةرفع كفاءة وتطوير المواصالت لخ: الهدف التنموي

 .جميع سكان المدينة وزوارها: المستفيدون
 .حيث سيتم تقسيم اعمال المشروع الى ثالث او اربع مراحل حسب التمويل الذي سيتم توفيره 

 مواقع متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
4/2018 

 التنفيذمدة 
 لكل مرحلة  اشهر  5

 لمدة اربع سنوات
امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف

... شباب، فئات مهمشة، 
 ( الخ

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

كفاءة وتطوير المواصـالت لخدمـة  رفع-1
الســــــكان بالشــــــكل المطلــــــوب مــــــن حيــــــث 

 .الوصول وامكانية الحركة
 2-تجميل المدينة. 
 3-جذب الزوار والمستثمرين والسياح. 
  

رفــــــــــــــــع كفــــــــــــــــاءة وتطـــــــــــــــــوير  نسمة 110,000 جميع فئات المجتمع
المواصـــــالت لخدمـــــة الســـــكان 
بالشـــكل المطلـــوب مـــن حيــــث 

 الوصول وامكانية الحركة

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/مختصر لمكون البرنامجوصف 
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   ـــــاه مـــــد مواســـــير لتصـــــريف مي

االمطــــــــــار، تصــــــــــريف ميــــــــــاه 
الصــــــــرف الصــــــــحي وتمديــــــــد 
ـــــــك  شـــــــبكة ميـــــــاه الشـــــــرب وذل

 .حسب المناطق

 20 اعداد المخططات وجداول الكميات/اعمال ادارية واعمال تصميم    
    1980 تنفيذ اعمال العطاء 

  دوالر 1111 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

المشااروع لاايس  األر  غياار متااوفرة   األر  متااوفرة      
 بعد مكاني اذ

  الصيانة الدورية للطرقكيف؟ 

 البلدية/دائرة الطرق  من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد دائرة الطرق

 المقترحةجهة التمويل 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 USAIDالصندوق العربي، صندوق البلديات، وزارة الحكم المحلي، : جهات متعددة  تشغيلية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

 متـوفرة   المشـروع   /تكاليف تنفيذ مكـون البرنـامج
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيــا   متــوفرة    متــوفرة     المااوارد البشاارية

 غير متوفرة 
 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراساات 

 غير متوفرة 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 نظافة المدينة: ايجابية

 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 في طولكرممخطط الشوارع الهيكلية (: 1)رقم خريطة 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
تاهيـــل طـــرق داخليـــة فـــي  :المشاااروع/اسااام مكاااون البرناااامج

 .دينة والضواحيمال
 تاهيل الطرق الداخلية :البرنامج  :EI/07/01الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .شبكة الطرق بوضعها الحالي على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة والتوسع العمرانيعدم قدرة : القضية التنموية
 .تاهيل طرق رابطة ورئيسية: من خالل برنامج
صعوبة الوصول الى بعض المناطق بسبب الحاجة الى التاهيل، الرقع االسفلتية والحفر تدمر مظهر المدينة : اسباب المشروع

 .الحضاري
 .رفع كفاءة وتطوير المواصالت لخدمة السكان بالشكل المطلوب من حيث الوصول وامكانية الحركة: الهدف التنموي

 .جميع سكان المدينة وزوارها: المستفيدون
 .حيث سيتم تقسيم اعمال المشروع الى ثالث او اربع مراحل حسب التمويل الذي سيتم توفيره 

 مواقع متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 

 مدة التنفيذ
 لكل مرحلة  اشهر  5

امرأة، شباب، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

كفـــــــــــــــــاءة وتطـــــــــــــــــوير  رفـــــــــــــــــع-1
المواصـــــــــــالت لخدمـــــــــــة الســـــــــــكان 
بالشــــــــكل المطلــــــــوب مــــــــن حيــــــــث 

 .الوصول وامكانية الحركة
 2-تجميل المدينة. 
 3- جــــــــذب الــــــــزوار والمســــــــتثمرين

 .والسياح
  

رفـــــــــــــــــع كفـــــــــــــــــاءة وتطـــــــــــــــــوير  نسمة 110,000 جميع فئات المجتمع
المواصـــــالت لخدمـــــة الســـــكان 
بالشــــكل المطلــــوب مــــن حيــــث 

 الوصول وامكانية الحركة

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/مختصر لمكون البرنامجوصف 
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   مـــــد مواســـــير لتصـــــريف ميـــــاه

ــــــــــاه  االمطــــــــــار، تصــــــــــريف مي
الصـــــــــرف الصـــــــــحي وتمديـــــــــد 
ـــــــك  شـــــــبكة ميـــــــاه الشـــــــرب وذل

 .حسب المناطق

 20 وتحضير وثائق العطاء اعداد المخططات وجداول الكميات/اجور ادارية    
   500 830 تنفيذ اعمال العطاء 

  دوالر1351 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*المشروع ذي بعد مكاني/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

المشاااروع لااايس  األر  غيااار متاااوفرة   األر  متاااوفرة      
 ذو بعد مكاني

  الصيانة الدورية للطرقكيف؟ 

 البلدية/دائرة الطرق  من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد دائرة الطرق

 المقترحة جهة التمويل
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 USAIDالصندوق العربي، صندوق البلديات، وزارة الحكم المحلي، : جهات متعددة  انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
 متــوفرة   المشــروع   /تكــاليف تنفيــذ مكــون البرنــامج

  غير متوفرة    متوفرة جزئيا
 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الموارد البشرية 

 غير متوفرة
 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراساات 

 غير متوفرة 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 نظافة المدينة: ايجابية

 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 في طولكرممخطط الشوارع الهيكلية (: 9)خريطة رقم 

 

 
 مشروع/ ملخص مكون برنامج



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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انشاء عدد من المبـاني  :المشروع/اسم مكون البرنامج
 .واستمارها لصالح البلدية

 استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة :البرنامج  :EC/01/03الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 الحاجة لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والحاجة لخلق بيئة استثمارية جاذبة : القضية التنموية
 .استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة: من خالل برنامج

لدية وللدولة واستثمارها تشجيع ودعم االستثمار في المنطقة عن طريق انشاء عدد من المباني على اراضي ملكية ب: الهدف
 .لصالح البلدية
 .انجاز المباني واستغاللها في االستثمار لصالح البلدية وما الى ذلك من دخل سنوي للبلدية: النتيجة المرجوة

 .المدينة بما في ذلك البلدية وسكان المدينة والضواحي ومرتاد: المستفيدون
 :بخصوص المباني المقترحة لالستثمار فهي كاتالي

 .فيه مواقف للسيارات ةبجوار مبنى جوال طابق التسوي: 1مبنى  -1
 .2مبنى مخازن بجوار بئر رقم : 2مبنى -2
 .اضافة لمبنى مخازن الملعب البلدي: 3مبنى  -3
 .مبنى مخازن بجوار مبنى النادي الثقافي: 4مبنى  -4
 .مبنى مخازن بجوار مدرسة زنوبيا: 5مبنى -5

 .على دخل سنوي من خاللها ومن المستثمرين جميعها الستثمارها لصالح البلدية والحصول

 مواقع متعددة في المدينة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
5/2113 

 مدة التنفيذ
يحدد كل مبنى على حدى 

 حسب المساحة
 سنوات 4على امتداد 

مكون  أهداف
 المشروع/البرنامج

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 1-مصدر دخل للبلدية 
 2- اســــــــــــــــتغالل االراضــــــــــــــــي

المملوكــــــــــة للبلديـــــــــــة وغيـــــــــــر 
 .مستغلة

 3-جذب المستثمرين. 

فـــي تشـــجيع ودعـــم االســـتثمار  نسمة 110,000 جميع فئات المجتمع
 المنطقة

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 18 وتحضير وثائق العطاء اعداد المخططات وجداول الكميات/اعمال ادارية    

   200 220 تنفيذ اعمال العطاء 
  431 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 

 *اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية  ( *بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 
المشااروع لاايس  األر  غياار متااوفرة   األر  متااوفرة      

 بعد مكاني اذ
  صيانة دورية للمبانيكيف؟ 

 المسثمر من؟  لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة 
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد دائرة الطرق+ وحدة التخطيط 

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 ال يوجد  انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
متـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنـــامج

  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 
 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية

 غير متوفرة 
 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراسات

 غير متوفرة  

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية مورد مادي للبلدية: ايجابية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 طولكرم في االستثمارية المباني مخطط(: 11) رقم خريطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
انشــاء شــركة اسـتثمارية مســاهمة عامــة  :المشااروع/اسام مكااون البرنااامج

 من خالل البلدية
 .استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة :البرنامج  :EC/01/04الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/مكون البرنامجخلفية عن 
 .الحاجة لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والحاجة لخلق بيئة استثمارية جاذبة: القضية التنموية
 .استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة: من خالل برنامج
 .طريق انشاء شركة استثمارية مساهمة عامة من خالل البلدية تشجيع ودعم االستثمار في المنطقة عن: الهدف التنموي

مّما ال شّك فيه بأّن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر نموذًجا متطوًرا ألنشطة األعمال التي تساعد على زيادة 
وطاقاته التشغيلية في الوطني يعمل بأدنى من كامل قدراته  االقتصاداستثمارات القطاع الخاص، وال سّيما عندما يكون 

وهنا يمكن حصر  .المجاالت االقتصادية جميًعا، من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مستحدثة
 :مبّررات اللجوء إلى أسلوب الشراكة بالنقاط اآلتية

 .عدم قدرة القطاع العام على تحقيق التنمية المستدامة بمفرده -
 .االقتصادي المتسارع الذي يتيح الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريعالتغير التقني و  -
 .ضغوط المنافسة المتزايدة وتراجع معّدالت النمّو في الناتج المحلي -
محدودية الموارد المالية والبشرية لدى القطاع العام، وعدم قدرته على مواكبة التطّور التكنولوجي بسبب تعّدد المجاالت  -

وعليه فإّن الشراكة تعمل إًذا على تخفيف حّدة المنافسة بين هذه المجاالت من خالل تبادل . طلب تنفيذهاوالمشاريع التي يت
 .االلتزامات بين الشركاء

 .زيادة الفاعلية والكفاءة من خالل االعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقالني الناتج عن هذه الشراكة -

 --
 للبدء بالتنفيذالتاريخ المتوقع 

 تم البدء
 مدة التنفيذ

 سنة   1

مكون  أهداف
 المشروع/البرنامج

امرأة، شباب، فئات مهمشة، )ات المستهدفة /الفئة
 ( الخ... 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 مصدر دخل للبلدية-1
 استغالل االراضـي المملوكـة-2

 .للبلدية وغير مستغلة
 3-جذب المستثمرين. 

تشـــــــجيع ودعـــــــم االســـــــتثمار فـــــــي  نسمة 110,000 جميع فئات المجتمع
 المنطقة

 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
المشاريع التي تمثل متطلبا 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/سابقا لمكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 5 مصاريف ادارية واجتماعات    
 15 قيم االسهم والمشاركات    

  دوالر 20 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة ( *بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

بعاااد  االمشاااروع لااايس ذ األر  غيااار متاااوفرة   األر  متاااوفرة      
 مكاني

  صيانة دورية للمبانيكيف؟ 

 المسثمر من؟  لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة 
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 ال يوجد وحدة التخطيط

 جهة التمويل المقترحة
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 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 ال يوجد: جهات متعددة  انمائية: المشروع ضمنهبند الموازنة التي يندرج 

   متــوفرة جزئيــا متــوفرة   المشــروع   /تكــاليف تنفيــذ مكــون البرنــامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة    مخططات/دراسات 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج

 يوجدال : تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية ال يوجد: : ايجابية
 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر

 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر
 ال يوجد ال يوجد

    
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
بالـدفع زيـادة عـدد مواقـف السـيارات  :المشروع/اسم مكون البرنامج

 المسبق
 استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة :البرنامج  :EC/01/05الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
القضية التنموية التي سيعمل المشروع على حلها هي الحاجة لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والحاجة 

استثمارية جاذبة من خالل برنامج استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة اما الهدف الذي يسعى البرنامج الى لخلق بيئة 
باإلضافة الى ان ذلك  الوصول اليه فهو تشجيع ودعم االستثمار في المنطقة عن طريق زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع المسبق

 .للبلدية يعتبر دخال

 --
 المتوقع للبدء بالتنفيذالتاريخ 

 
 مدة التنفيذ

 سنة   1
امرأة، شباب، فئات مهمشة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف

 ( الخ... 
األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها
 تنظيم المواقف-1
 زيادة عدد المواقف-2

 3-جذب المستثمرين. 

تشـــجيع ودعــــم االســــتثمار فــــي  نسمة 110,000 فئات المجتمعجميع 
 المنطقة

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 

  5 5 5 ات  تجهيز عطاء تركيب العداد
   45 45 45 ثمن العدادات

  150 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة ( *بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)األراضي  متطلبات

 الشركة المسؤولة عن العداداتكيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 الشركة المسؤولة عن العدادات من؟ في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 ال يوجد وحدة التخطيط
 المقترحةجهة التمويل 

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 ال يوجد: جهات متعددة  انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متــــوفرة جزئيــــا متــــوفرة   المشــــروع   /تكــــاليف تنفيــــذ مكــــون البرنــــامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة    مخططات/دراسات 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية ال يوجد: ايجابية
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 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
    

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 مدينةفي المواقع متعددة 
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
تنميــــة ســــبل المحافظــــة وتطــــوير المبــــاني التــــراث  :البرنااااامج  SO/01/01الرقم .استكمال وتجهيز مركز طولكرم الثقافي :المشروع/اسم مكون البرنامج

 التراثية والثقافية
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 .ضعف االهتمام بالقطاع الترفيهي والثقافي والرياضي: القضية التنموية
 . التراثية والثقافية ل المحافظة وتطوير المبانيتنمية سب: من خالل برنامج 

 .تعزيز وتفعيل المراكز الثقافية والتراثية: الهدف التنموي
نظرا لعدم وجود مركز ثقافي في جميع ما يختص في الثقافة من مسرح ومكتبة عامة على الطراز الحديث ومبنى : اسباب المشروع

اداري كامل متكامل فقد عملت اللجنة السابقة للبلدية على جذب تمويل لغرض انشاء مركز ثقافي متكامل ولكن المنحة المقدمة لم 
اء والتشطيب ومن ثم تشغيل المبنى بكامل اقسامه وبالتالي تفعيل دور المركز الثقافي ولكونه ضرورة عملية االنش إلنهاءتكن كافية 

 .للمدينة والمواطن فقد كان استكمال االنشاء للمركز وتشطيبه من اولويات االعمال في هذه الخطة
 .تطوير المباني الثقافية: النتيجة المرجوة

 .واحي ومرتادي المدينةجميع سكان المدينة والض: المستفيدون
 .بشكل مبدئي 500000دوالر يتوفر منها  2500000تشغيل المبنى ما يقارب  إلمكانيةعلما بان تكلفة االعمال المتبقية 

 المناطق المحاذية لالودية
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
11/2113 

 مدة التنفيذ
 أشهر  9

 كمرحلة اولى للمشروع

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/البرنامجمكون  أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

تعزيــــــــز وتفعيــــــــل المراكــــــــز الثقافيـــــــــة 
 .والتراثية

 تعزيـــز وتفعيـــل المراكـــز الثقافيـــة 110000 .جميع سكان المدينة والضواحي ومرتادي المدينة
 .والتراثية

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 الخطةحسب سنوات 
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد
  

  10 اعداد مخططات وجداول كميات واعداد وثائق للعطاءادارية اجور    
 0 0 0 490 تنفيذ اعمال المشروع 

  500 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية  ( *مكانيبعد  والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 صيانة دوريةكيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 البلدية ومديرية الثقافة  من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 مديرية الثقافة دائرة الطرق
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
   انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشروع   /تكاليف تنفيذ مكون البرنامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  على موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططااات/دراساات

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 غير مطلوب مطلوب جزئي   مطلوب   دعم جماهيري      متوفرة
 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية .تعزيز وتفعيل المراكز الثقافية والتراثية: ايجابية
 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر

 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر
 ال يوجد ال يوجد

 *المشروع/البرنامجلمكون  خارطة البعد المكاني
 

 
 طولكرم في مبنى مركز طولكرم الثقافي(: 11) رقم خريطة

 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
إنشـــاء مبنـــى جمعيــــة أطفـــال التوحــــد  :المشااااروع/اسااام مكااااون البرناااامج

 .وصعوبات التعلم
تطــوير البنيــة التحتيــة والخــدمات الخاصــة بالنســاء  :البرنااامج    SO/03/04الرقم

 واألطفال والشباب وذوي االعاقة
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 .الحاجة الى تمكين المرأة والشباب وذوي االعاقة: القضية التنموية
 .والشباب وذوي االعاقةتطوير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنساء واألطفال : من خالل برنامج
 .دمات المقدمة لذوي االعاقة،تحسين الخ: الهدف التنموي
تحسين الخدمات المقدمة لذوي االعاقة وخصوصا مرضى التوحد وصعوبات التعلم لما في ذلك من صعوبة في : النتيجة المرجوة

 .العمرية لفس المراحاندماجهم مع من هم في نالتعامل معهم من قبل المجتمع المحلي وتاهيلهم وسهولة 
لجمعية اطفال التوحد  اخاص ىم وذلك عن طريق انشاء وتشطيب مبنمرضى التوحد وصعوبات التعلم واهاليه: المستفيدون

 .وصعوبات التعلم محاولة من البلدية وهيئة الجمعية الحالية على مساعدة هذه الفئة وتحسين اوضاعهم
متر مربع، يحوي جميع  1008وابق مع التسوية بمجموع للمساحات المقترحة مقدارها مبنى مكون من أربع ط: مبنى التوحد المقترح

المتطلبات لهذه الفئة من غرف صفية تدريسية وغرف عالجية وقاعات متعددة االغراض لالجتماعات وااللعاب رياضية وقاعات 
للمراقبة في جميع الطوابق باالضافة الى الطعام ومطبخ كبير المساحة ومسبح للتبريد عند الحاجة لذلك ووحدات صحية وغرف 

 .وحدة كاملة لالدارة وهيئة واعضاء الجميع بكامل مرافقها

 المناطق المحاذية لالودية
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
2/5/2113 

 مدة التنفيذ
 أشهر  9

ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
امرأة، شباب، فئات )

 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 1-توفير وتطوير المرافق الخاصة بذوي االعاقة. 
 2-تحسين الخدمة لهم. 
 3-استغالل قطع االراضي المملوكة للبلدية. 

 مريض 200 الفئات المهمشة
 بازديادوالعدد 

تحســين الخــدمات المقدمــة لــذوي 
 االعاقة

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التقديريةالتكلفة 

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد
  

 0 140 (دعم من البلدية)البلدية/توفير قطعة االرض   
  0 10 اعداد مخططات وجداول كميات واعداد وثائق للعطاء/اجور تصميم واعمال ادارية   
 250 250 تنفيذ اعمال المشروع   

  650 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 صيانة دوريةكيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 هيئة جمعية التوحد من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 جمعية التوحد دائرة الطرق+  وحدة التخطيط
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
   انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    متــوفرة جزئيــا متــوفرة   المشــروع   /تكــاليف تنفيــذ مكــون البرنــامج
  غير متوفرة

 ال     نعم  على موافقتها المبدئية؟ هل تم الحصول 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غير متوفرة  متوفرة جزئيا     متوفرة    مخططات/دراسات 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئي   مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية تحسين الخدمات المقدمة لذوي االعاقة: ايجابية
 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر

 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر
 ال يوجد ال يوجد

 *المشروع/لمكون البرنامج المكانيخارطة البعد 
 

 
 

 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
 توسعة نطاق ومجاالت التعليم :البرنامج   SO/05/03الرقم .ادخال التعليم الرقمي للمدارس :المشروع/اسم مكون البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .التعليماالرتقاء بجودة : القضية التنموية
 .توسعة نطاق ومجاالت التعليم: من خالل برنامج

 .االرتقاء بجودة التعليم: الهدف
 .عن طريق تغيير نظام الدراسة والتعليم الى النظام الرقميعام، /طالب  3111عام، بمعدل / مدارس 4: المستفيدون

 .الحديثةاالرتقاء بجودة التعليم عن طريق استخدام االجهزة : النتيجة المرجوة
 في والتعليم التربية ضريبة لجنة تقوم حيث ذلك في الحديثة االجهزة استخدام طريق عن للدراسة الطالب جذب: المشروع اسباب
 التعليم الدخال تقريبا مدارس 4 تكفي كمبيونر جهاز 135 شراء لصالح دوالر 111-11 بين ما برصد عام كل طولكرم بلدية

 (.1-5) الدنيوي االساسي التعليم فئة المشروع هذا ويستهدف اليها الرقمي

 مدارس متعددة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

9/2018 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 6

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

التي يعمل األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 االرتقاء بجودة التعليم
جـــذب الطــــالب للدراســــة عــــن طريــــق 

 .استخدام االجهزة الحديثة في ذلك

 االرتقاء بجودة التعليم طالب 12000 طالب المدارس

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 100 100 100 100 تنفيذ المشروع  ال يوجد
  دوالر 400 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 
   صيانةاالجهزة الدورية في المدارس  كيف؟  بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      

 المدارس المعنية +التربية والتعليم  من؟  الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات 
  ---  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 التربية والتعليم المعارف

 التمويل المقترحةجهة 
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 جهة مانحة  انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشروع   /تكاليف تنفيذ مكون البرنامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططااات/دراساات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الطالب_____(: حدد)مطلوب 

 غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري    
 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية االرتقاء وتحسين جودة التعليم: ايجابية



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
مدرســة علــى نايفــة  تشــطيب :المشااروع/اساام مكااون البرنااامج

 .األساسية للذكور
 .زيادة القدرة االستيعابية للطالب في المدارس :البرنامج SO/04/05:  الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .الحاجة الى النهوض بالوضع الصحي والتعليمي في المدينة: القضية التنموية
 .االستيعابية للطالب في المدارسزيادة القدرة : من خالل برنامج

 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم: الهدف
المبنى المراد تشطيبه تم انشاؤه ليضم مدرستي ذكور شويكة األساسية وذكور شويكة األساسية العليا : اسباب المشروع

رسة األساسية غير مناسب لطالب حيث ان المباني قديمة وتفتقر الى المرافق والساحات باإلضافة الى ان موقع المد
 .المرحلة األساسية الدنيا

 .رفع مستوى الخدمات التعليمية، تقليل االكتظاظ في المدارس، زيادة الغرف الصفية: النتيجة المرجوة
 .طالب المدارس: المستفيدون من البرنامج

غرفة  23ع المحلي ويشتمل على المشروع عبارة عن مبنى مدرسة مكون من ثالثة طوابق تم انشاؤه من قبل المجتم
باإلضافة الى أعمال ( وحدات ادارة، مختبرات علمية، مختبرات حاسوب، وقاعة نشاطات)صفية باإلضافة الى مرافق 

 .خارجية تشمل األسوار والساحات

 مدرسة على نايفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

4/2113 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 9

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... شباب، فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم
 تقليل االكتظاظ في المدارس

 زيادة الغرف الصفية

 .البنية التحتية الالزمة للتعليمتوفير  طالب  900 طالب المدارس

 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 10 اعداد وثائق عطاء و اعداد مخططات وجداول كميات    
 990 تنفيذ اعمال المشروع    

  دوالر1111 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

المشااروع لاايس  األر  غياار متااوفرة   األر  متااوفرة      
 بعد مكاني اذ

  صيانة دورية للمدارسكيف؟ 

 المعارف+وزارة التربية والتعليم من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 التربية والتعليم المعارف

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

 التربية والتعليم-- : بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
 ال     نعم  ا المبدئية؟هل تم الحصول على موافقته  متـــوفرة   المشـــروع   /تكــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنــامج
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  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية 

 غير متوفرة
 متـوفرة جزئيــا     متــوفرة    مخططااات/دراساات 

 غير متوفرة 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية ال يوجد: ايجابية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 موقع مدرسة علي نايفة(: 11)خريطة 
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
انشــاء مدرســة غــازي الحــاج قاســم  :المشااروع/اساام مكااون البرنااامج

 (.4-1)االساسية للذكور 
 .زيادة القدرة االستيعابية للطالب في المدارس :البرنامج SO/04/11:  الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .الحاجة الى النهوض بالوضع الصحي والتعليمي في المدينة: التنمويةالقضية 

 .زيادة القدرة االستيعابية للطالب في المدارس: من خالل برنامج
 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم: الهدف

 .اكتظاظ الطالب في مدارس الحي الجنوبي: اسباب المشروع
رس لمسافات بعيدة اي الصفوف االساسية الدنيا من خطورة التنقل للذهاب الى المدحماية طالب المدارس ف                

 .عن مناطق السكن
 .طالب المدارس: المستفيدون من البرنامج

غرف صفية مع المرافق االساسية 11تحتوي على ( 4-1)المشروع عبارة عن مبنى مدرسة للذكور للمرحلة االساسية الدنيا 
 .الى االسوار واالعمال الخارجية باإلضافةووحدات صحية من وحدة ادارة ومعلمين 

 .علما بان قطعة االرض مقدمة من مانح من المدينة

 قطعة ارض بالقرب من قاعة ليلتي
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

3/2113 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 9

امرأة، شباب، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم
 تقليل االكتظاظ في المدارس

 زيادة الغرف الصفية

تـــــــــوفير البنيـــــــــة التحتيـــــــــة الالزمـــــــــة  طالب 411  طالب المدارس
 .للتعليم

 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 10 واعداد وثائق عطاء اعداد مخططات وجداول كميات/اجور ادارية    
 990 تنفيذ اعمال المشروع    

  دوالر 1000 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *والتشغيل والصيانةعملية اإلدارة  (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

بعااد  االمشااروع لاايس ذ األر  غياار متااوفرة   األر  متااوفرة      
 مكاني

  صيانة دورية للمدارسكيف؟ 

 المعارف +وزارة التربية والتعليم من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 التربية والتعليم المعارف

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

 GSA انمائية: يندرج المشروع ضمنهبند الموازنة التي 
متــوفرة   متـوفرة   المشــروع   /تكـاليف تنفيـذ مكــون البرنـامج

  غير متوفرة    جزئيا
 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

000 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غيـر  جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية

 متوفرة
 غيـر   متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراساات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 تقليل االكتظاظ في مدارس الحي الجنوبي: ايجابية

انشااااء مااادارس فاااي منااااطق الساااكن للطاااالب بحياااث تقااال          
الخطورة على االطفال للمراحل االساسية الادنيا بسابب االبتعااد عان 

 . مناطق السكن

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 عليهاإجراءات التغلب  المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 
 (.4-1) للذكور االساسية قاسم الحاج غازي مدرسةموقع (: 13)خريطة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

002 

 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
توســعة مدرســة الشــيخ حــافظ  :المشااروع/اساام مكااون البرنااامج
 (9-5)العليا للذكور الحمد اهلل االساسية 

 .زيادة القدرة االستيعابية للطالب في المدارس :البرنامج SO/04/12:  الرقم

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .الحاجة الى النهوض بالوضع الصحي والتعليمي في المدينة: القضية التنموية
 .في المدارسزيادة القدرة االستيعابية للطالب : من خالل برنامج

 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم: الهدف
 .اكتظاظ الطالب في المدرسة للحي المتواجدة فيه: اسباب المشروع

 .طالب المدارس: المستفيدون من البرنامج
ثالث يحوي  لطابق( 9-5)المشروع عبارة عن توسعة في مبنى مدرسة الشيخ حافظ الحمد اهلل للذكور للمرحلة االساسية العليا 

 قاعة متعددة االغراض وغرفة مصادر غرفة صفية، 2

 مدرسة الشيخ حافظ الحمد اهلل
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

3/2113 
 مدة التنفيذ

 أشهر لكل مرحلة 9

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... شباب، فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل على  المستفيدين المتوقععدد 
 تحقيقها

 .توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم
 تقليل االكتظاظ في المدارس

 زيادة الغرف الصفية

تـــــــــوفير البنيـــــــــة التحتيـــــــــة الالزمـــــــــة  طالب  60 طالب المدارس
 .للتعليم

 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
  10 واعداد وثائق عطاء كمياتاعداد مخططات وجداول    
 50 40 تنفيذ اعمال المشروع   

  دوالر 100 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 االمشاروع لايس ذ األر  غير متاوفرة   األر  متوفرة      
 بعد مكاني

  صيانة دورية للمدارسكيف؟ 

 المعارف+وزارة التربية والتعليم من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 التربية والتعليم المعارف

 التمويل المقترحةجهة 
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

 GSA انمائية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه
ـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنـــامج  مت

  غير متوفرة    متوفرة جزئيا
 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية 

 غير متوفرة
   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 

 ________________________(: حدد)مطلوب 
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 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراسات  
 غير متوفرة

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 :ايجابية

 تقليل االكتظاظ في المدارسزيادة الغرف الصفية و 
 

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد ال يوجد
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 مدرسة الشيخ حافظ الحمد اهللموقع (: 14)خريطة رقم 
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
اعـــداد نظـــام بأحكـــام خاصـــة للتنظـــيم  :المشاااروع/اسااام مكاااون البرناااامج
 .لخدمة المدينة والمواطن

تطــوير البنيــة التحتيــة واألنظمــة المســتخدمة ورفــع  :البرنااامج GO/01/01:  الرقم
 كفاءة موظفي البلدية

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 .الحاجة لتحسين جودة االداء المالي واالداري في البلدية: القضية التنموية

 .تطوير البنية التحتية واألنظمة المستخدمة ورفع كفاءة موظفي البلدية: من خالل برنامج 
 تحقيق االستقرار المالي واالداري للمؤسسة، : االهداف التنموية
 .لتنظيم لخدمة المدينة والمواطنباخاص التعديل النظام المستخدم في البلدية : اسباب المشروع

 .المدينةجميع سكان : المستفيدون
ص باحكام التنظيم يعمل بشكل رئيسي على التسهيل على المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أيسر بجميع اان تعديل النظام الخ

 ويعمل به المعمول والنظام المواطنين حاجات بين تطابق عدم وجود حال في ومساعدتهم علق برخص البناء وتنظيم المدينةما يت
 .الجاري العام نهاية حتى االحكام بعض لتعديل التوصل المتوقع من حيث المهندسين ونقابة التنظيم دائرة المشروع على

 ال يوجد
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 بدأ العمل في المشروع
 مدة التنفيذ

 أشهر  6

امرأة، شباب، فئات )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 خدمة المواطنين -
االستقرار المالي واالداري في  -
 ؤسسةالم

  

تفعيــــــــــــل الــــــــــــوعي التنمــــــــــــوي  - نسمة61000  جميع سكان المدينة
 .واالنتماء لدى الموظفين

ــــــــق االســــــــتقرار المــــــــالي  - تحقي
 .واالداري للمؤسسة

ـــي  - تاهيـــل ورفـــع المســـتوى الفن
 .للكادر

 .زيادة كفاءة االدارة والرقابة-
المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج

سابقا لمكون 
 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
 اعـــداد نظـــام بأحكـــام خاصــــة للتنظـــيم لخدمـــة المدينـــة والمــــواطن عـــن طريـــق االجتماعــــات  ال يوجد

 وورشات العمل
10    

  10 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 ال يوجد كيف؟   بعد مكاني االمشروع ليس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
---  من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  كان نعم أدرج الخارطة المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

 نقابة المهندسين دائرة التنظيم والبناء
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
 صندوق البلديات االنمائية : بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

   متـوفرة جزئيـا متـوفرة   المشروع   /تكاليف تنفيذ مكون البرنامج
  غير متوفرة 

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 
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 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غير متوفرة جزئيا   متوفرة    متوفرة     الموارد البشرية 
 غيــر   متــوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططااات/دراساات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 
 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية ال يوجد: ايجابية
 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر

 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر
 ال يوجد ال يوجد

 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني
 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج  
مشــــروع تحــــديث وتوســــعة  :المشااااروع/اساااام مكااااون البرنااااامج

 .المخطط الهيكلي
إعــــداد أحكــــام خاصــــة بالنظــــام الخــــاص باألبنيــــة لخدمــــة  :البرنااااامج GO/03/01: الرقم

نفاذ القانون  االستثمار وفي رفع أداء التطبيقات االلكترونية لتطبيق وا 
 مكان التنفيذ المشروع/عن مكون البرنامج خلفية

 .عدم تلبية المخطط الهيكلي الحتياجات المدينة: القضية التنموية
نفاذ : من خالل برنامج إعداد أحكام خاصة بالنظام الخاص باألبنية لخدمة االستثمار وفي رفع أداء التطبيقات االلكترونية لتطبيق وا 

 .القانون
 .االحتياجات المكانية والتنظيمية للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية للمنطقةتلبية : االهداف التنموية
 .عدم تلبية المخطط الهيكلي الحتياجات المدينة لذا يجب العمل على توسعة وتنظيم المخطط الهيكلي: اسباب المشروع

 .والمناطق التي سيتم ضمها جميع سكان المدينة: المستفيدون
والذي يساعد على بمعنى تحديث وموائمة الواقع مع المخطط الهيكلي حيث تعمل البلدية حاليا للبدأ باعمال توسعة وتحديث الهيكلي 

دونم أي  21111دونم الى  13191ومن المتوقع ان تصل المساحة التي يغطيها الهيكلي من  زيادة مساحة المدينة وتوسيع حدودها
والهدف منه زيادة مساحات االراضي التابعة للبلدية وبالتالي زيادة دخل البلدية  Bو C لمشروع مناطق ضعف المساحة تقريبا يشمل ا

من الرخص باالضافة الى تنظيم المناطق العشوائية وضم المناطق التي تصلها الخدمات من البلدية دون ان تدفع مقابل هذه الخدمة 
كه شرق ذنابة، ما بعد مخيم نور شمس وحتى حدود كفر اللبد، باالضافة الى شمال شوي: من امثال المناطق التي سوف يتم ضمها 

 .حدود كفا وفرعون

 ال يوجد
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
9/2113 

 مدة التنفيذ
 سنة  1

امرأة، شباب، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي  المتوقع عدد المستفيدين
 يعمل على تحقيقها

  تلبيــــــــــــة االحتياجـــــــــــــات المكانيـــــــــــــة
والتنظيميـــــــة للمتطلبـــــــات التنمويـــــــة 

 .الحالية والمستقبلية للمنطقة

تلبياااة االحتياجاااات المكانياااة  110000  جميع سكان المدينة
والتنظيميااااااااااة للمتطلبااااااااااات 
التنمويااااااااااااااااااة الحاليااااااااااااااااااة 

 .والمستقبلية للمنطقة
المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/لمكون البرنامجوصف مختصر 

سابقا لمكون 
 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 ( $)1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
تحديث وتوسـعة المخطـط الهيكلـي االعمال االدارية والمساحية في حال وجدت  ال يوجد

 عن طريق االجتماعات وورشات العمل
100 300   

  دوالر 400 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *والتشغيل والصيانةعملية اإلدارة  (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 االمشاروع لايس ذ األر  غير متوفرة   األر  متوفرة      
 بعد مكاني

  ال يوجد كيف؟ 

---  من؟  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟ ($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
 الحكم المحلي دائرة التنظيم والبناء

 جهة التمويل المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 

 صندوق البلديات تشغيلية : يندرج المشروع ضمنه الذيبند الموازنة 
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 متـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنـــامج
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية 

 غير متوفرة
 متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراسات  

 غير متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/مكون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ 
 ال يوجد: تدابير التخفيف ال يوجد: سلبية ال يوجد: ايجابية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 ال يوجد االحتالل االسرائيلي
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 المخطط الهيكلي الحالي للمناطق التابعة للمدينة(: 15)رقم  خريطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
 : المشروع/اسم مكون البرنامج

 تدريبية ودورات عمل ورشات تنفيذ
 الموظفين قدرات لتطوير

  :البرنامج GO/01/04 :الرقم
 كفاءة ورفع المستخدمة واألنظمة التحتية البنية تطوير

 البلدية موظفي
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 البلدية في واإلداري المالي األداء جودة لتحسين الحاجة: القضية -
 : الهدف التنموي -
 .تفعيل الوعي التنموي واالنتماء لدى الموظفين -
 .تحقيق االستقرار المالي واإلداري للمؤسسة -
 .تأهيل ورفع المستوى الفني للكوادر -

 (.بما يشمل تعزيز العالقة بين المؤسسات)كفاءة االدارة والرقابة زيادة  -

زيادة عدد الموظفين وازدياد المناطق التابعة للبلدية ادى الى زيادة المسؤوليات : اسباب المشروع -
 .والواجبات الملقاة على عاتق الموظفين لذا وجب وجود برنامج تاهيلي لهم في جميع المجاالت

 الفني المستوى ورفع الموظفين وتأهيل لدى واالنتماء التنموي الوعي فعيلت: النتيجة المرجوة -
 .للكوادر

 جميع موظفين الهيئة المحلية: الفئات المنتفعة

 مواقع مختلفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

4/1111 
 مدة التنفيذ

 سنة 1

ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
امرأة، شباب، فئات )

 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

 المستوى ورفع تأهيل- 3
 .للكوادر الفني

جميع موظفين الهيئة 
 المحلية

 واالنتماء التنموي الوعي تفعيل -1 موظف  382
 .الموظفين لدى

 المالي االستقرار تحقيق -2
 .للمؤسسة واإلداري

 الفني المستوى ورفع تأهيل -3
 .للكوادر

 والرقابة االدارة كفاءة زيادة -4
 بين العالقة تعزيز يشمل بما)

 (.المؤسسات
 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا 
 المشروع/لمكون البرنامج

 المشروع/البرنامجعناصر مكون 
... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 حسب مراحله ( الخ

 ( $)×1111 * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
    20 التحضير للورشات والدورات التدريبية ومصاريف ادارية  ال يوجد

  دوالر  20 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
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المشروع /في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 
 (*بعد مكاني وذ

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األر  غيار متااوفرة   األر  متاوفرة      
 بعد مكاني االمشروع ليس ذ

  كيف؟ توفير المعدات والمواد الالزمة 

الالزمة في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات 
 لتوفيرها؟

 من؟ قسم الكهرباء الفني 

  --  ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 
المشاروع ذو بعاد مكااني؟ اذا كاان نعام /مكاون البرناامج هل

 أدرج الخارطة
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

---  القسم الفني/دائرة الكهرباء  
 التمويل المقترحةجهة 

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
---  تشغيلية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

 المشــــروع   /تكــــاليف تنفيــــذ مكــــون البرنــــامج
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية 

 غير متوفرة جزئيا  
 متـوفرة     متـوفرة    مخططات/دراسات

 غير متوفرة  جزئيا 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 :ايجابية
 .للكوادر الفني المستوى ورفع تأهيل

--- : تدابير التخفيف --: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 --- ---
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
 : المشروع/اسم مكون البرنامج

 المتطوعين لفرق عمل وورشات تدريبية دورات
 .المدني الدفاع مع بالتعاون واالمن السالمة في

  :البرنامج GO/02/04 :الرقم
 دور وتفعيل العامة والسالمة األمان إجراءات تطوير

 .المتطوعين
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 والكوارث الطوارئ مع للتعامل اللوجستية والخدمات الكوادر نقص: القضية
 والحماية الدعم توفير ذلك في بما) والكوارث الطوارئ وقت في المقدمة الخدمات تطوير -1 : الهدف التنموي

 (.الكوارث من

 .رفع مستوى الوعي فيما يتصل بالسالمة واالمان والتعامل مع الطوارئ والكوارث-2        

ازدياد عدد السكان في المدينة واوضاع المدينة والدولة تحت االحتالل وضعف خبرة  :اسباب المشروع
 .المواطنين باجراءات السالمة العامة

الفئات .والكوارث الطوارئ مع والتعامل واالمان بالسالمة يتصل فيما الوعي مستوى رفع: النتيجة المرجوة
 المدينة سكان جميع: المنتفعة

 مواقع مختلفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

4/1111 
 مدة التنفيذ

 سنة 1

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
 ( الخ... شباب، فئات مهمشة، 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 بالسالمة يتصل فيما الوعي مستوى رفع 
 والكوارث الطوارئ مع والتعامل واالمان

 الخدمات تطوير -1 61000 جميع سكان المدينة
 وقت في المقدمة
 والكوارث الطوارئ

 توفير ذلك في بما)
 من والحماية الدعم

 (.الكوارث
 مستوى رفع -2

 يتصل فيما الوعي
 واالمان بالسالمة
 الطوارئ مع والتعامل
 .والكوارث

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفه التقديرية/البرنامجوصف مختصر لمكون 
سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $)×1111 * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد
  

 5 5 5 5 التحضير للورشات والدورات التدريبية ومصاريف ادارية 

  دوالر 11 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 كيف؟ توفير المعدات والمواد الالزمة  بعاااد  االمشاااروع لااايس ذ األر  غيااار متاااوفرة   األر  متاااوفرة      
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 مكاني
 من؟ قسم الكهرباء الفني  الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات 

  --  ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

---  القسم الفني/دائرة الكهرباء  
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
---  تشغيلية: التي يندرج المشروع ضمنهبند الموازنة 

متـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنـــامج
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 جزئيـا   متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية

 غير متوفرة 
 متوفرة جزئيا     متوفرة    مخططات/دراسات 

 غير متوفرة 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 :ايجابية
 .للكوادر الفني المستوى ورفع تأهيل

--- : تدابير التخفيف --: سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 --- ---
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 ال يوجد
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
 : المشروع/اسم مكون البرنامج

نشاء محطات تحويل لعدد من المناطق ا
 في المدينة والضواحي

  :البرنامج  EI/09/04 :الرقم
 تطوير شبكات الكهرباء

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج
 عدم قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية الحالية على تغطية االحتياجات الحالية والمتجددة: القضية. 
 توفير االحتياجات الالزمة لتطوير شبكات الكهرباء لتالئم الحاجات المتوقعة للمدينة: الهدف التنموي. 
 نتيجة للتوسع السكاني وبعد المناطق عن أقرب مصدر للطاقة فقد ازداد الجهد الكهربائي والذي : اسباب المشروع

 .هذه المحطات في التجمعات السكانية الممتدة نشاءالالفكرة  وبالتالي جاءتيؤثر سلبا على الشبكة بزيادة الفاقد 
 تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة المقدمة: النتيجة المرجوة. 

خربة الطياح، جبل الباشا، جبل أبو طاقة، )سكان هذه المناطق المقترح انشاء المحطات فيها : الفئات المنتفعة
 (شرقي ذنابة، الملسات، منطقة الهزاهزة

 مواقع مختلفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2/1111 
 مدة التنفيذ

 سنوات 4

امرأة، )ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
... شباب، فئات مهمشة، 

 ( الخ

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

توفير االحتياجات الالزمة  -1
الكهرباء لتالئم لتطوير شبكات 

 .الحاجات المتوقعة للمدينة
 تقليل الفاقد  -2
 .تحسين جودة الخدمة المقدمة -3

سكان هذه المناطق المقترح 
 انشاء المحطات فيها

توفير االحتياجات الالزمة  23000
لتطوير شبكات الكهرباء 
لتالئم الحاجات المتوقعة 

 .للمدينة
  

المشاريع التي تمثل  التقديرية المشروع وتكاليفه/وصف مختصر لمكون البرنامج
متطلبا سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $) * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد
  

 40 معدات فنية    
 130 مواد كهربائية    
 15 فنيين    

  دوالر  185 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

 االمشاروع لايس ذ األر  غيار متاوفرة   األر  متوفرة      
 بعد مكاني

  كيف؟ توفير المعدات والمواد الالزمة 

 من؟ قسم الكهرباء الفني  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 
---  الفنيالقسم /دائرة الكهرباء  

 جهة التمويل المقترحة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
---  تشغيلية: بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه

 المشــــــروع   /تكـــــاليف تنفيـــــذ مكــــــون البرنـــــامج
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 متـوفرة    متـوفرة     الماوارد البشارية 

 غير متوفرة جزئيا  
 متـوفرة     متـوفرة    مخططاات/دراساات

 غير متوفرة  جزئيا 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 :ايجابية

 تقليل الفاقد 
 .المقدمةتحسين جودة الخدمة 

--- : تدابير التخفيف--- : سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 --- ---
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 مواقع متعددة في الضواحي

 
  



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ ملخص مكون برنامج
 : المشروع/اسم مكون البرنامج

 .استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة
  :البرنامج  EI/09/05 :الرقم 

 تطوير شبكات الكهرباء
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 عدم قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية الحالية على تغطية االحتياجات الحالية والمتجددة: القضية. 
 توفير االحتياجات الالزمة لتطوير شبكات الكهرباء لتالئم الحاجات المتوقعة للمدينة: الهدف التنموي. 
 دم الصادرة عن استخدام زيادة فاتورة الشراء للبلدية والمستهلك، زيادة التاثيرات السلبية من العوا: اسباب المشروع

 موفرة للطاقة الغير االجهزة 
 فاتورة الشراء للبلدية وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمةتقليل : النتيجة المرجوة. 

 جميع سكان المدينة وروادها: الفئات المنتفعة

 مواقع مختلفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

5/1111 
 مدة التنفيذ

 سنوات 3

ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
امرأة، شباب، فئات )

 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

توفير االحتياجات الالزمة لتطوير  -1
شبكات الكهرباء لتالئم الحاجات 

 .المتوقعة للمدينة
تقليل فاتورة الشراء للبلدية وبالتالي  -2

 .المقدمةتحسين جودة الخدمة 

جميع سكان المدينة 
 وروادها

توفير االحتياجات  110000
الالزمة لتطوير شبكات 
الكهرباء لتالئم الحاجات 

 .المتوقعة للمدينة
  

المشاريع التي تمثل  المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
متطلبا سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج
 المشروع/البرنامجعناصر مكون 

 حسب مراحله ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 
 ( $) * التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة
  الرابعة الثالثة الثانية االولى   

 ال يوجد
  

 60 معدات فنية    
 100 مواد كهربائية    
 40 فنيين    

  دوالر  200 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة (*بعد مكاني والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)متطلبات األراضي 

المشاروع لايس  األر  غيار متاوفرة   األر  متوفرة      
 بعد مكاني اذ

  كيف؟ توفير المعدات والمواد الالزمة 

 من؟ قسم الكهرباء الفني  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
  --  ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة/مكون البرنامج هل
 جهة التنفيذ المقترحة

األقسام /حدد القسم)الهيئة المحلية 
 (المعنية

 (حدد)جهات أخرى 

---  الفنيالقسم /دائرة الكهرباء  
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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: يندرج المشروع ضمنه الذيبند الموازنة 
 تشغيلية

 ---

المشــــــروع   /تكــــــاليف تنفيــــــذ مكــــــون البرنــــــامج
    متــــوفرة جزئيــــا متــــوفرة   

  غير متوفرة

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 متـوفرة     الماوارد البشارية    

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة
 متـوفرة    مخططاات/دراساات    

 غير متوفرة  متوفرة جزئيا 

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
تحســـــين جـــــودة الخدمـــــة و تقليـــــل الفاقـــــد :ايجابياااااة
 .المقدمة

--- : تدابير التخفيف--- : سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 --- ---
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 حيث توجد انارة الشوارع طرق وشوارع في الهيكلي(: 16)خارطة رقم 

 
 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 مشروع/ مكون برنامجملخص 
 : المشروع/اسم مكون البرنامج

 .تركيب عدادات كهرباء ذكية
  :البرنامج  EI/09/06 :الرقم 

 تطوير شبكات الكهرباء
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 والمتجددةعدم قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية الحالية على تغطية االحتياجات الحالية : القضية. 
 توفير االحتياجات الالزمة لتطوير شبكات الكهرباء لتالئم الحاجات المتوقعة للمدينة: الهدف التنموي. 
 ادارة الطاقة لدى المستهلكين، ومتابعة االستهالك اللحظي للمستهلك ومتابعة التدفق للتيار : اسباب المشروع

لبلدية، تقليل الفاقد، والكشف عن االستهالك غير الكهربائي في الشبكة من خالل مركز متابعة وتحكم في ا
 .الشرعي

 تقليل فاتورة الشراء للبلدية وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة، الكشف عن االشتراكات الغير : النتيجة المرجوة
 .شرعية

 جميع سكان المدينة: الفئات المنتفعة

 مواقع مختلفة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

5/1111 
 مدة التنفيذ

ويتم استكمال ما تبقى  سنوات 4
 الحقا

ات المستهدفة /الفئة المشروع/مكون البرنامج أهداف
امرأة، شباب، فئات )

 ( الخ... مهمشة، 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

توفير االحتياجات الالزمة لتطوير  -1
لتالئم الحاجات شبكات الكهرباء 
 .المتوقعة للمدينة

 .ادارة الطاقة لدى المستهلكين -2
ومتابعة االستهالك اللحظي   -3

للمستهلك ومتابعة التدفق للتيار 
الكهربائي في الشبكة من خالل 
 .مركز متابعة وتحكم في البلدية

 .تقليل الفاقد  -4
والكشف عن االستهالك غير   -5

 .الشرعي

االحتياجات الالزمة توفير  61000 جميع سكان المدينة
لتطوير شبكات الكهرباء 
لتالئم الحاجات المتوقعة 

 .للمدينة
  

 المشروع وتكاليفه التقديرية/وصف مختصر لمكون البرنامج
المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 

 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
حسب ( الخ... بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ) 

 مراحله 

 ( $) * التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
 ال يوجد

  
 40 معدات فنية    
 100 مواد كهربائية    
 10 فنيين    

  دوالر  150 (باألرقام( )$)1111 *المجموع 
بعد  والمشروع ذ/في حال ان مكون البرنامج)األراضي متطلبات 

 (*مكاني
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 كيف؟ توفير المعدات والمواد الالزمة  المشااروع  األر  غياار متااوفرة   األر  متااوفرة      



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة
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 بعد مكاني اليس ذ
 من؟ قسم الكهرباء الفني  في حالة عدم توفر األر ، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  --  ؟($)العائد المادي السنوي المتوقع 
المشاااروع ذو بعاااد مكااااني؟ اذا كاااان نعااام أدرج /مكاااون البرناااامج هااال

 الخارطة
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 (حدد)جهات أخرى  (األقسام المعنية/حدد القسم)الهيئة المحلية 

---  الفنيقسم /دائرة الكهرباء  
 جهة التمويل المقترحة

 (حدد)جهات أخرى  (حدد ما يلي)الهيئة المحلية 
---  تشغيلية: يندرج المشروع ضمنه الذيبند الموازنة 

متــــوفرة  متـــوفرة   المشـــروع   /تكـــاليف تنفيـــذ مكـــون البرنــــامج
  غير متوفرة    جزئيا

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر
 غيــر  جزئيــا   متــوفرة    متــوفرة     المااوارد البشاارية

 متوفرة
 غيـر   متـوفرة جزئيـا     متـوفرة    مخططاات/دراساات

 متوفرة

   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ________________________(: حدد)مطلوب 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 *المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 :ايجابية

 تقليل الفاقد 
 .المقدمةتحسين جودة الخدمة 

--- : تدابير التخفيف--- : سلبية

 المشروع/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المخاطر
 إجراءات التغلب عليها المعيقات/المخاطر

 --- ---
 *المشروع/لمكون البرنامج خارطة البعد المكاني

 المباني الموجودة على الهيكلي

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

028 

 خرائطال .1.1

  
 (SO/02/01) موقع ملعب شويكه(: 12)خريطة رقم 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

029 

 

 (SO/03/03) جمعية االم والطفل موقع(: 11) رقم خريطة

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

031 

 
 (SO/01/04) محطة التنقية المقترحة موقع(: 19) رقم خريطة

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

030 

 
 

 (EI/08/01) مفترق اليونس المقترح لتركيب اشارة ضوئية موقع(: 11) رقم خريطة

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

032 

 
 (EI/08/01) ضوئية اشارة لتركيب المقترح ابو صفية معملا مفترق موقع(: 11) رقم خريطة

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

033 

 ؤ

 (SO/02/02) ملعب طولكرم البلدي موقع(: 11) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

034 

 
 (SO/03/01) مدرسة الصم والبكم/جمعية قاقون الخيرية  موقع(: 13) رقم خريطة

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

035 

 
 (SO/04/06) مدرسة صالح خلف االساسية للذكور موقع(: 14) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

036 

 
 (SO/04/09) للذكور شاكر الخريشة مدرسة موقع(: 15) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

037 

 
 

 (SO/04/08) زنوبيا الثانوية للبنات مدرسة موقع(: 12) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

038 

 
 (SO/04/07) للبنات ابي سلمى االساسية العليا مدرسة موقع(: 12) رقم خريطة

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

039 

 

 

 (EC/03/02) الحسبة المركزية المراد صيانتها موقع(: 11) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (EI/08/02) خضوري/ جامعة فلسطين التقنية موقع(: 19) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

040 

 
 

 (EC/05/04) مركز المدينة/السرايا العثمانية موقع(: 31) رقم خريطة

 

 



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (EC/03/01) المسلخ البلدي المقترح موقع(: 31) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (EI/09/07) مباني االدارة/المباني التابعة للبلدية موقع(: 31) رقم خريطة



 
 طولكرم لمدينة المحلية التنمية خطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستشفى الحكومي/مستشفى الشهيد ثابت ثابت موقع(: 33) رقم خريطة

 (SO/07/03) /(SO/07/04) /(SO/07/05) 


