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 الملخص التنفيذي .1

 
وتحديد التوجهات التنمويةة للمجتمةا المحلةي عامعتمةاى علةى الةنه   المستقبل  تسعى عملية التخطيط اإلستراتيجي الى إستشراف

البلةداات واالتعةاو   بتمويل من صندوق تطوير واقةرا  للبلدةالقائم على الشراكة المجتمعية عالتخطيط، تم اعداى الخطة التنموية 
 تهدف عملية التخطيط الى. 2021-2018ما وزارة الحكم المحلي، وذلك في سياق عملية التخطيط التنموي للبلدة لألعوام من 

مةةن لةةرا ىراسةةة الواقةةا الحةةالي وتحليةةل وتشةةخين القطاعةةات التنمويةةة ذلةةك و المسةةتقبلية.  التنمويةةةتحديةةد رةيةةة البلةةدة وتوجهاتهةةا 
 امهداف والتدلرت والبرام  لرا المرحلة القاىمة. صياغةديد اهم امولويات والقضااا التنموية،عامضافة الى المختلفة لتح

، عامضافة الى ملخةن حةوا تشةخين القطاعةات التنمويةة فةي مجةامت البينةة والبنيةة التحتيةة، بلدةالتتضمن الخطة لمحة عن 
المتاععةة و والحكم الرشيد. هذا الى جانب إستعرا  امطةار التنمةوي ولطةط التنفيةذ  التنمية امجتماعية، امقتصاى المحلي، امىارة

مجتمةةةا والتقيةةيم وغيرهةةا مةةن المرفقةةات لقةةوائم اللجةةا  المشةةارلة وقةةرار اعتمةةاى الخطةةة والو يقةةة المجتمعيةةة والتةةي تتضةةمن اقةةرار ال
 المحلي بتبني الخطة والموافقة على مخرجاتها والعمل على تنفيذها. 

 جان المشاركة بعملية التخطيط الل .1.1

ادعم من و  ،البلدةمواطني و المشترلة ومجتما ومؤسسات البلداة بتظافر جهوى  عررتم إعداى الخطة التنموية المحلية لبلداة 
اا مزاو لم " "معا للهندسة وامستشارات وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقرا  البلداات واإشراف ائترف المجموعة العالمية

 :. وقد شملت اللجا للجا  العمل الدةوبلرا ومن ، لخدمات األعماا

 لجنة التخطيط التنموي المحلي .أ

 مجاا التخصن ا في اللجنة/ىوره ة/اسم العضو

 اىارة مقرر معتصم قبها

 MIS عضو عامر شديد

 مشرفة تراية عضو اسمها  عزوني

 مهندس مدني عضو محمد طقاطقة

 س مدنيمهند عضو  ائر قشوعم. 
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 مقدمة .2

 وتوجهةةات لصةائن ألهةم تحليليةة لارطةةة( 2021-2018) لألعةوام عةرر لبلةدة المحليةةة التنمويةة الخطةة تتضةمن 
 رحةةة،المقت والمشةةاريا البةةرام  التنمويةةة،، امهةةداف األولويةةة تذا القضةةااا أهةةم ، الرةيةةة التنمويةةة حيةة  مةةن المنطقةةة
 .والمتاععة التنفيذ ولطط

ط وعبةر تبنةي منهجيةة التخطةي البلةدة وأهةالي ومؤسسةات البلداةةلافة الجهات مةن  جهوى بتضافر الخطة هذه إعداى تم
 فةةي ينفةةذ والةةذي الفلسةةطينية اتوالبلةةد للمةةد  المحلةةي التنمةةوي  التخطةةيط ىليةةل منهجيةةة تطبيةةق لةةرا مةةنعالمشةةارلة، و 

 تطةةوير واقةةا القطاعةةات التنمويةةة فةةي التنمةةوي  التخطةةيط اسةةهممةةن المتوقةةا أ   .الةةوطن مسةةتو   علةةى المحليةةة الهينةات
 وصةةوم الرشةةيدة واإلىارة لمةةةو الح مفةةاهيم ومأسسةةة تعزيةةزالمختلفةةة علةةى صةةعيد البلةةدة، عامضةةافة الةةى العمةةل علةةى 

 .ضمن التوجهات التنموية للبلدة أولوية اعد ما وهو المستدامة للتنمية

 

 التنموية الخطة أهداف .2.1
 :يلي عما عرر بلداة في المحلي التنموي  التخطيطعملية  أهداف تتمثل

لك في يهدف هذا التقرير الى تشخين وتحليل الوضا الراهن في بلدة عرر  في المجامت التنموية األساسية، وذ
 م ، واشكل تفصيلي اعمل هذا التقرير على تحقيق األهداف2021-2018ية اطار اعداى الخطة التنموية المحل

 التالية:

 .عما يتوافق ما امحتياجات المطلواة تحديد الرةية والتوجهات التنموية للمجتما المحلي .1

 تحديد أهم القضااا واألولويات التنموية التي سيتم العمل في إطارها لرا المرحلة القاىمة. .2

 اهن وتقدام صورة لافية عن مجامت العمل التنموية المختلفة في البلدة.تشخين الوضا الر  .3

 تحديد أهم امحتياجات التنموية في لل مجاا من المجامت التنموية في البلدة. .4

 . سنوات مدته أربعة زمني إطار ضمنصياغة امهداف التنموية ولطط التنفيذ  .5

تحقيقق النتقا   والتاكد من مدى ،لخطة التنمية ومخرجاتهاوتقيميم عملية تنفيذ ا مراقبةأدوات لمتابعة ووضع  .6

 المخطط لها.
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  الخطة إعداد منهجية  .2.2
 وزارة قبل من دالمع المحلي التنموي  التخطيط ىليل الى عامستناى للبلدة المحلية التنموية الخطة إعداى منهجية ارتكزت
 إعداى يةوالمتعلقة ععمل األولى الثرث المراحل تطبيق تمحي   المحلي. تتضمن المنهجية لمس مراحل أساسية الحكم

 مختلفة، أنشطةعدة  على لطوة لل وتحتوي  لطوات، عدة على مرحلة لل تحتوي  حي  الحالية،التنموية  لو يقةا
 مبين هو مال وتقييمها؛ الخطة بتنفيذ والمرتبطة والخامسة الراععة المرحلتين لتطبيق الطريق الخطة إنجاز يهيئ فيما
 .أىناه شكلال في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخطواتها المحلية بالمشاركة التنموية الخطة إعداد مراحل :1 شكل

 فريةق تشةكيل تم حي  تضمنت المرحلة امولى التهينة والتحضير لعملية التخطيط وتشكيل لجا  التخطيط امساسية،
احةةل المختلفةةة وفةةق مةةا لطةةط لهةةا، ، والةةذي عمةةل واالتعةةاو  مةةا امستشةةاري والمجتمةةا المحلةةي بتطبيةةق المر  التخطةةيط

 لطةة وإعةداى أىوارهةا، وتحديةد والمجتمعيةة، المتخصصةة اللجةا  وتشةكيل العرقةة، ذوي  مبتةدئا بتحديةد لجنةة أصةحاب
 .التخطيط، والبدء ععقد امجتماعات عملية

اء جوهر بن في اللجا  هذه ىور تجلى محدى، وقد تنموي  مجاا في مختصة منها وتشكلت أراعة لجا  متخصصة لل
 تةم كمةا التحليةل، فةي والمسةاهمة المعلومةات، وتقةدام   القةائم الوضةا تشةخين)مبتةدئين عمرحلتهةا األولةى  الخطةة،
 التنموية القطاعات لجميا تفصيلية تشخيصية ىراسة إعداى ذلك وتر .البلدة في السكاني التجما عن ملخن تحضير



19 
 

 الرسةمية، والتقةارير اإلحصةائية البيانةات المتخصصةة، وعلةى اللجةا  أعةدتها التةي األولية التقارير على بناء البلدة في
والتحةديثات للقطاعةات وصةوم  والفةر،، والضةع،، القةوة نقةاط لتحديةد المتخصصةة اللجةا  ما اجتماعات لرا ومن
 .عررلبلدة  التشخيصي التقرير إلعداى

نتةائ   عامضةافة الةى اسةتعار للبلةدة،  لمسةتقبليةا الرةيةة تحديدامولى والتي استهدفت  عملال ورشة كذلك فقد تم عقد
اعةداى  التقرير التشخيصي والتيار القضااا وامولويات التي سيتم العمل عليها لةرا المرحلةة القاىمةة. هةذا الةى جانةب

 امطةةار التنمةةوي عمةةا يتضةةمني مةةن قضةةااا واهةةداف تنمويةةة واةةرام  ومكونةةات للمشةةاريا المنةةوي تنفيةةذها لةةرا المرحلةةة
 ،اسةيانية. وقد تم مراجعة تلك المخرجات لرا ورشةة العمةل الثانيةة عمشةارلة اللجةا  الفنيةة وفريةق التخطةيط امسالث
 تةمد فقة ذلةك، على واناء   .النهائي عشكلها صياغتها  م ومن ،المقترحة قائمة المشروعات عمراجعة المشارلو   قاموقد 
 الخطةة مخرجةات عةر  تةم وقةد .اإلنجةاز، لقيةاس مؤشةرات دوتحدية والتقيةيم، المتاععةة ولطةة التنفيةذ، لطةة إعةداى

يةة الخطةة التنمو  وتوقيةا الو يقةة المجتمعيةة وإقةرار عةام اجتمةاع جمةاهيري  لةرا مةن المجتمةا المحلةي، علةى التنمويةة
التةةي تضةةمنتها منهجيةةة اعةةداى المراحةةل ويمكةةن تلخةةين أهةةم  .واعتماىهةةا مةةن قبةةل المجلةةس البلةةدي والمجتمةةا المحلةةي

 على النحو التالي: وذلك. التنمويةالخطة 

 اعداى الخطة التنموية.التي عملت على التهينة وتشكيل اللجا  المختلفة التحضير و  .1

من لرا لجا  العمل تشخين الوضا الراهن والتحليل امستراتيجي على مستو  القطاعات التنموية  .2
 المتخصصة.

 . مقترحةوية القاىمة ويتضمن الرةية وامهداف والبرام  التنماعداى امطار التنموي امستراتيجي لرعوام امراا ال .3

 . اعوام 4ضمن اطار زمني ولدة  لطط التنفيذ والمتاععة والتقييمإعداى  .4

 واعتماىها من قبل المجلس البلدي والمجتما المحلي.التنموية الخطة  أقرار .5

 

 عالر حول بلدةنبذة   .3

 تاريخية عن بلده عالر  لمحة .3.1
لةةم إلةةى الشةةماا مةةن مدينةةة طةةولكرم علةةى الطريةةق المةةؤىي إلةةى محافظةةة جنةةين وعلةةى  17علةةى ععةةد  تقةةا بلةةدة عةةرر

متر عن سطح البحر على تلة محاطة عالجباا والوىاا  من  ةرث جهةات، امةا مةن الفةرب فهةي  250حوالي  ارتفاع 
 ا ومةن الجنةوب قريةة بلعةامنطقة سهلية واسعة تمتد إلى ساحل البحر األبيض المتوسط ويحدها من الشماا قريةة صةيد

  .وىير الفصو  ومن الشرق لفر راعي ومن الفرب عرر وااقة الشرقية وقرية زيتا
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، والةغ سةكانها عةام  1945نسةمة عةام  1450نسمة ، ةم ارتفةا الةى  835حوالي  1922بلغ عدى سكا  عرر عام 
 1987نسةمة عةام  3600تفةا الةى نسةمة ،  ةم ار  2300ععد امحترا ) حسب امحصاء امسرائيلي( حةوالي  1967

عحسةةةب احصةةةاءات الجهةةةاز المرلةةةزي لرحصةةةاء  2007نسةةةمة فةةةي نهااةةةة عةةةام  6300فيمةةةا بلةةةغ عةةةدى سةةةكا  البلةةةدة 
 نسمة. 7390 الفلسطيني ويقدر عدى سكا  عرر حاليا

مةن حية  تعمةل النسةبة امكبةر مختلفةة حسةب النشةاط امقتصةاىي، الةى فنةات بلةدة عرر من جهة ألر  ينقسةم سةكا  
لةل فةي الزراعةة وىا وجةوى نسةبة ممةن اعملةو   ، عامضةافة الةى   والوظائ، العامة الحكومي القطاعفي  القو  العاملة

 . جوى ععض امنشطة التجارية والخدماتية على مستو  البلدة و  الخط املضر. هذا الى جانب

 املةر   عتبةر مرتفعةة عالمقارنةة مةا المنةاطقفتنسبة التعليم في القريةة  عقطاع التعليم فا وفيما يتعلق من جهة الر  
لةةة يوجةد فةةي عةرر سةتة مةدارس، منهةةا أراعةة مةدارس للمرحلمةا و ، نتيجةة وجةوى اهتمةام مةةن قبةل امهةالي لتعلةيم ابنةةائهم

طالةةةب وطالبةةةة، وفيهةةةا روضةةةتا أطفةةةاا.  1800األساسةةةية ومدرسةةةتا  للمرحلةةةة الثانويةةةة، وعةةةدى الطةةةرب فيهةةةا يتجةةةاوز 
ن المهندسةةين والمتخصصةةيالكفةةاءات الفنيةةة و مةةن ى العديةةد مةةن الخبةةرات والمةةوارى البشةةرية المحليةةة عامضةةافة الةةى وجةةو 

 .وغيره. المتخصصينو عالمجامت المختلفة واألطباء العةةامين 

% مةةن احتياجةةات 100تعتمةةد عةةرر عةةالتزوى عالمةةاء علةةى شةةبكة الميةةاه التةةي تفطةةي أمةةا فيمةةا يتعلةةق عالبنيةةة التحتيةةة ف
%. وم توجد في البلدة شةبكة 100ا الكهرااء فتعتمد البلدة على الشبكة القطرية امسرائيلية وتفطي الشبكة السكا ، أم  

 .%99صرف صحي؛ حي  تعتمد البلدة في التصريف على الحفر اممتصاصية بنسبة 
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 التنمويةوالقطاعات تشخيص المجاالت ملخص  .4
 مخرجات لاحد  وذلك للبلدة، التنموية القطاعات ينتشخ عملية نتائ  ألبرز إستعرا  المحور هذا يتضمن
 ما قواالتنسي التنموية المجامت ولجا  األساسي التخطيط فريق عمشارلة اعداىه تم والذي التشخيصي التقرير
 :التالي النحو على اليها امشارة امكن والتي. الصلة ذات والجهات العرقة أصحاب

 مجال البيئة والبنية التحتية .4.1
ن ا  م، وعلى الرغم  للمواطنين األساسية الخدمات إحد  القطاعات الرئيسية التي تمس واقاالبنية التحتية  تعتبر

ة البنيةةة التحتيةةة فةةي عةةرر تعتبةةر مقبولةةة نسةةبيا عالمقارنةةة مةةا المنةةاطق املةةر  ام ا  ضةةع، اممكانةةات ومحدوىاةة
لتحتيةةة منةةا تطةةوير وتنفيةةذ مشةةاريا البنيةةة اسةةرائيلي توالعوائةةق التةةي اضةةعها امحةةترا ام المةةوارى المحليةةة والوطنيةةة

، وتعةةد مشةةكلة ضةةع، البنيةةة التحتيةةة احةةد  المشةةكرت العامةةة فةةي األراضةةي ج()ولاصةةة فةةي المنةةاطق المصةةنفة 
 يةالتحت البنية تطوير وتأهيل الفلسطينية والتي توجب على صانعي القرار وضا السياسات الداعمة،وزياىة مشاريا

 لمحطةةات تكريةةر الميةةاه العاىمةةة ومكبةةات النفااةةات المختلفةةةمشةةاريا البنيةةة التحتيةةة  وتةةوفير،  المنةةاط كافةةة فةةي
 وتطويرها.  التحتية البنية صيانة وتحسين لدماتومعالجتها ولطوط المياه والطرق الرئيسة.  

نةةاطق قارنةةة مةةا المأمةةا فيمةةا يتعلةةق بواقةةا البنيةةة التحتيةةة فةةي عةةرر فةةيرحظ عةةا  البلةةدة تمتلةةك شةةبكة طةةرق جيةةدة عالم
تضةةررت  الميةةاه شةةبكةتاهيةةل  مشةةروع تنفيةةذ واعةةد ولكةةن حديثةةة البلةةدة فةةي القائمةةة الطةةرق  معظةةمالمحيطةةة، حيةة  أ  

 القطرية الشبكة على الكهرااء لدمة على الحصوا في البلدة تعتمد صيانة، وأصبحت عحاجة الى اتالطرق ععض
 القةةةدرة فةةةي ضةةةع، يرحةةةظ وجةةةوى ولكةةةن ، البلةةةدة فةةةي  كا السةةة لجميةةةا الكهراةةةاء لدمةةةة تتةةةوفر حيةةة . امسةةةرائيلية
 هالميةا لدمةة تقةدامها فةي عةرر بلةدة  تعتمةد. لةذلك امحيةا  ععةض فةي الكهراةاء انقطةاع الةى يةؤىي مما الكهراائية
 التكلفةة يرفةا ممةا ،2009 عةام صةيدا مجلةس مةا مشترك مشروع ضمن زيتا بلداة من المياة شراء على للمواطنين

ممةا اسةتدعي العمةل علةى ااجةاى مصةاىر مياهةة  بهةا لةا، ميةاه مصةدر البلداةة امةترك عةدم نتيجة المواطن على
 الحفةةةةر وجةةةةوى علةةةةى عةةةةرر بلةةةةدة تعتمةةةةد حيةةةة  الصةةةةحي، الصةةةةرف لدمةةةةة عالبلةةةةدة يتةةةةوفر مجديةةةةدة. وأليةةةةرا فانةةةةي 

 عام. عشكل والصحة الجوفية والمياه البينة على سلبي عشكل يؤ ر مما العاىمة المياه لتصريف اممتصاصية

 المحلي االقتصاد مجال .4.2
تتنوع مصةاىر الةدلل لسةكا  البلةدة تبعةا لتنةوع طبيعةة النشةاط امقتصةاىي. فهنةاك عةدى لبيةر مةن السةكا  اعتمةدو  

الةةدلل األلةةر ،  عمصةةاىرالقطةةاع األكبةةر مقارنةةة  والةةذي اعتبةةرعلةةى الوظةةائ، الحكوميةةة لمصةةدر أساسةةي للةةدلل، 
بلداة عرر. في حين أ  جزءا آلر مةن السةكا  اعتمةدو   بياناتعحسب % من مصاىر الدلل 40ويحتل حوالي 

علةةى الةةرغم مةةن ا  هةةذا القطةةاع اعةةاني مةةن ضةةع، الخةةدمات المقدمةةة وارتفةةاع اسةةعار  %35علةةى الزراعةةة بنسةةبة 
، مدلرت امنتاج الزراعي ومحدوىاة برام  امرشةاى والتةدريب الزراعةي وضةع، فةر، التسةويق والتصةنيا الفةذائي

علةى العمةل فةي األنشةطة امقتصةاىاة األلةر  مثةل التجةارة والصةناعة والعمةل  نسبة أقل ممن اعتمةدو  إلى  إضافة
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 والمشةةرواات الشةةولومتة تجةةارة واهمهةةا التجاريةةة المحةةرتوجةةوى ب عةةرر تشةةتهر. ىالةةل منةةاطق الخةةط املضةةرفةةي 
 اشةةةجا ممةةةا جيةةةدة تجاريةةةة حرلةةةةبلةةةدة ال تشةةةهد، لةةةذلك الطيةةةور وتجةةةارة الصةةةحية امىوات وتجةةةارة التموينيةةةة والمةةةواى

 .البلدةمن لارج  ستثماراتعانشاء المشاريا الجديدة وم سيما ما وجوى عدى من ام المجتما المحلي

 التنمية االجتماعية  .4.3
يم حيةة  تعةةد قطاعةةات التعلةةمسةةتدامة للمجتمةةا . تعزيةةز فةةر، التنميةةة التشةكل التنميةةة امجتماعيةةة أساسةةا  مهمةةا  فةةي 

طةوير تعحاجةة إلةى قطاعات التنمية الرئيسية والتةي تعةد األطفاا فة والرياضة وفنات الشباب والمراة و والصحة والثقا
كةةذلك تةةوفير  التعلةةيم، والتأهيةةل والرعااةةة الصةةحي ة، تحسةةين مسةةتو  لاصةةة علةةى صةةعيد وتحسةةين تلةةك المجةةامت و 

لةى اهةذا . ومراكةز رعااةة وتاهيةلعيةة ، وتةوفير أنظمةة حمااةة اجتماللمسنينو  المتميزة لذوي امعاقةالرعااة لدمات 
 ضةع، جانب تنمية قدرات الفنةات المختلفةة والعمةل علةى امسةتفاىة مةن المةوارى المحليةة المتاحةة. ومسةيما فةي ظةل

رر عةعلى مستو  بلةدة التنمية امجتماعية  بين المؤسسات العاملة في مجاموالتشبيك التنسيق والتعاو  مستويات 
ية القطاعات امجتماعممثلي تنسيق بين التعاو  وال أشكاا منشاملة. ورغم وجوى و موحدة  بلورة رةيةواما اضمن 

وجةوى  يرحةظ ضةع، تكامليةة امىاء وعةدموالخةدمات امجتماعيةة وغيرهةا، فإنةي  العاملة في مجةاا التعلةيم والصةحة
التنميةةة قطةةاع تحديةةد احتياجةةات وأولويةةات  ؛ فهنةةاك ضةةع، فةةيالمشةةترك التعةةاو   تةةنظم عرقةةاتسةةس واضةةحة أ

  .عشكل عامامجتماعية 
 والمجتمةا المحلةي ولكةن مةا زاا هةذا القطةاع اعةاني األهةاليقبةل  مةن عةالتعليم اهتمةاميرحةظ وجةوى  من جهة الةر  

 مةدارس فةي الطلبةة لةد  التحصةيل ضةع،والتاهيةل  والصةيانة المةدارس توزيةا حية  مةن التحتيةة البنيةة ضع،من 
ة عصةفة عامة (الرياضةية المرافةق)والمرأة  والرياضةة للشةباب التحتيةة البنية ضع، . هذا عامضافة الىلاصة الذلور

الخةةةدمات الصةةحية المختلفةةةة علةةةى مةةةدار وعةةةدم لفايتهةةةا ممةةةا اسةةتدعي تةةةوفير  المقدمةةة الصةةةحية الخةةةدمات ضةةع،و 
 الساعة وزياىة نوعية وجوىة الخدمات التخصصية. 

 االدارة والحكم الرشيد .4.4
اقعيةة الهيكلي للبلةدة علةى أسةاس الو فةي سةياق التخطيطةالتنظيم للبلده والتي تةتم عةاىة تكمن أهمية عملية التخطيط و 

ز  فةي والمرونة في فهم وتقدير اإلمكانات المتاحة وامحتياجةات المطلواةة لنمةو البلةدة مةا العمةل علةى تحقيةق التةوا
ىات الطبيعيةةة وانةةاء  علةةى توزيةةا السةةكا  والخةةدمات وشةةبكات الطةةرق والمرافةةق علةةى مسةةتو  البلةةدة فةةي إطةةار المحةةد

قةوم بهةا ىراسة المحدىات والمشاكل واإلمكانات التنموية للبلدة . ويعتبر التخطةيط والتنظةيم مةن أهةم األنشةطة التةي ت
 الهينة المحلية.

المؤسسات أما عخصو، امىارة والحكم الرشيد فقد برزت مصطلحات الحولمة والحكم الرشيد في اىبيات 
الحكم الرشيد هو احد أهم مباى ء أ  عدم تطبيق  والذي اشير الى  ،مجتما المدنيمنظمات الو  المجتمعية

وتحسين  تطوير اىوات امىارة والحكم الرشيد، لذا لا  م بد من وتطوير القطاعات المختلفةأسباب منا التنمية 
ويات متميزة من لضما  تقدام مست\منوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات المجتمعية ولصوصا بلداة عرر 
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 .الخدمات ذات الجوىة العالية
ا  أهمية مبدأ الحولمة والحكم الرشيد م تقتصر على أنها آلية لتحقيق التنمية المستدامة وانما هي تمثل ترسيخا 
فعليا لمباى ء امىارة  ابتداء من التخطيط ومىارة األزمات ومرورا ععملية التنظيم وامشراف والمتاععة والتقييم  

تقدم  والتي تساهم فييوجد في  بلدة  عرر عدى من المؤسسات المجتمعية  وصوم الى النتائ  المرجوة .
، جمعية سيدات عرر، ناىي عرر عرر جمعية عرر  الخيرية مجلس شباب تشملو الخدمات للمواطنين 

اممكانات المتاحة  الرياضي، ومؤسسات التعليم المختلفة، المرلز الصحي، حي  أ   هذه المؤسسات وضمن
تعاني المؤسسات المجتمعية في البلدة من  .للمواطنين تعمل لتقدام الخدمات وتنفيذ البرام  وامنشطة المختلفة

 ضع، فر، التمويل مما يهدى استمرار عملها عامضافة الى محدوىاة امنشطة المنفذة من قبلها. 

سةية والتةي تةم عرضةها لقضةااا اسا التشخيصةي التقريةرتضةمنها  أليرا امكن امشارة الى أهم القضااا التنموية التي
، والتةي لانةت علةى النحةو ية منهةا مةا هةو إاجةاعس ومنهةا مةا هةو سةلبيقضة 17 والتةي تضةمنت األولةى العمل ورشةلرا 
 التالي:

 البنية التحتية

 عدم وجوى نظام صرف صحي .1

 ية(ضع، البنية التحتية للطرق )الطرق الداللية والراعطة والزراع .2

 السلطة( –البديلة  –رفا القدرة الكهراائية عالطرق المتاحة والمتوفرة )القطرية الحاجة ل .3

 عدم وجوى مصدر ماء لا، ببلداة عرر  .4

 ضع، البنية التحتية لخدمة جما النفااات .5

 االقتصاد المحلي

 ضع، التسويق .6

 ضع، التصنيا الزراعي .7

 يةوفرة المياه والمساحات الواسعة من األراضي الزراع .8

 اهماا األماكن األ رية والترفيهية .9

 ضع، القدرة الكهراائية .10

 التنمية االجتماعية

 ضع، البنية التحتية للملعب .11

 ضع، البنية التحتية وتوزيا المدارس والصيانة .12
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 تطوير امهتمام بتحصيل الطرب في المدارس .13

 عدم القدرة البعض على متاععة التعليم الجامعي عسبب عدم وجوى الدعم الكافي .14

 الحكم الرشيد

 عدم توفر نظام الكتروني مرلزي اسهل عمل الهينة المحلية الخدماتية والمالية وامىارية .15

 ضع، الوعي العام ألهمية الملكية العامة مما يؤىي الى اعتداءات متكررة على الملكية العامة .16

 والمالية واإلىاريةعدم توفر نظام الكتروني مرلزي وعلى مستو  اسهل عمل الهينة المحلية الخدماتية  .17
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 التنموي اإلطار .5

 الرؤية التنموية  .5.1
تحتية بنية الهرة، والمن خالل الزراعة المتطورة، والسياحة المزدفي عالر  "نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة 

 لرشيدة"رة اباالداالفاعلة بمؤسساتها و  ،قوية بأبنائها، غنية بسلتها الغذائية ،العصرية، متطورة علميا   والخدماتية

 القياس ومؤشرات ومكوناتها التنموية والبرامج التنموية واألهداف القضايا .5.2
 االمجتم أكد والتي الملحة المجتمعية القضااا معالجة أجل من وضعها تم التي التنموية األهداف تحقيق على حرصا
 تمجام لجا  وهي المحلي؛ المجتما من المشكلة اللجا  لرا ومن معالجتها، اجب التي األولويات أنها على المحلي
 األهداف ققاح عما لها األىاء قياس ومؤشرات( المشاريا) ومكوناتها التنموية البرام  تحديد تم فقد المجتمعية؛ التنموية
 لسكا  كالمشتر  امهتمام وذات األولوية ذات القضااا معالجة في المحلي المجتما رغبة عن بدورها تعبر والتي التنموية

 جدواال يلخن فيما الخطة؛ في( 8.2) رقم الملحق في( المشاريا) البرام  لمكونات الكامل التوصي، أىرج وقد. لدةالب
 :ومكوناتها المقترحة التنموية والبرام  األولوية ذات والقضااا التنموية المجامت التالي

 

 االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية

في مجاا الطرق ضع، البنية التحتية  -1
والنفااات الصلبة وعدم وجوى مصاىر مياه 

 للبلداة

 تحسن جوىة الطرق الراعطة  –
 تحسين مستو  لدمة الوصوا لكافة المناطق السكنية والزراعية  –
 تحسين لدمة جما النفااات الصلبة  –
 تحسين لدمات المياه –

 مصاىر للطاقة البديلةتحسين جوىة ولفاءة شبكة الكهرااء وتوفير  – القدرة الكهراائية ضع،  -2

 تخفي، العبء المالي على المواطنين – ضع، التصنيا الزراعي والتسويق -3
 تشجيا وتحسين  القطاع الزراعي –

 األماكن األ رية والترفيهية تطوير – اهماا امماكن ام رية والترفيهية -4

ضع، البنية التحتية للشباب والرياضة  -5
 والمرأة)المرافق الرياضية(

 آة في البلدة والمشارلة في صنا القرارتفعيل ىور المر  –
 تطوير المرافق الرياضية والشبابية –

ضع، البنية التحتية للتعليم من حي    -6
 توزيا المدارس والصيانة

تخفي، امكتظاظ في المدارس، تطوير العملية التعليمية ورفا مستو   –
 التحصيل العلمي

 تحسين الوضا الصحي – ضع، الخدمات الصحية المقدمة -7
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توفر نظام الكتروني مرلزي اسهل  عدم -8
عمل الهينة المحلية من الناحية الخدماتية 

 والمالية وامىارية

 التسهيل على المواطنين ورفا جوىة الخدمات المقدمة –
 رفا الكفاءة امىارية للبلداة –

عدم لفااة مساحة المخطط الهيكلي الحالي  -9
وضع، الوعي العام مهمية الملكية العامة 

 ءات متكررةووجوى اعتدا

 تطوير المخطط الهيكلي ليلبي احتياجات سكا  البلدة –
 نشر الوعي العام لد  المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة –

 عرر مراضي تسوية عمل -10
  امراضي تسجيل اعاىة –
 الضريبة قيد تسجيل اعاىة –

 رفا الجاهزية لمواجهة الكوارث – ضع، قطاع األمن والكوارث  -11

وتوفير التجهيزات الخاصة تطوير القدرات  -12
 لعملية الصيانة

 المقدمة من قبل البلداة صيانةضع، لدمات ال –
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 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية .6

 البرامج ومكوناتها/المشاريع المقترحة  .6.1

 ت التنميةمجاال القضايا التنموية ذات االولوية االهداف التنموية البرامج التنموية المكونات الرئيسية لكل برنامج

 اعاىة تأهيل المدلل الفراي للبلدة -

تعبيد وشق طرق جديدة ىاللية وراعطة  -
 لم( وتاهيل طرق ىاللية 25)

 

اعاىة تأهيل الطرق الراعطة  -
 وتطويرها

 

 تحسن جوىة الطرق الراعطة -
تحسين مستو  لدمة  -

الوصوا لكافة المناطق 
 السكنية والزراعية

ضع، البنية التحتية في مجاا 
النفااات الصلبة وعدم الطرق و 

 وجوى مصاىر مياه للبلداة

مجال البيئة 
 والبنى التحتية

  حفر بنر ارتوازي  -

اعداى ىراسة جدو  وتوفير اراضي  -
 لمشروع برك تجميا امطار

 ااجاى مصاىر مياه جديدة -
 تحسين لدمات المياه -

 توفير حاويات جما نفااات -

 استبداا سيارة جما النفااات -

ات تطوير قطاع النفاا -
 الصلبة

 
تحسين لدمة جما  -

 النفااات الصلبة
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 امبير( 30رفا القدرة الكهراائية للبلدة ) -

عن ترشيد   8حمرت توعية عدى  تنظيم -
 استهرك الكهرااء

 شراء عداىت تحديد اممبير -

 تحسين القدرة الكهراائية -

 

تحسين جوىة ولفاءة شبكة  -
الكهرااء وتوفير مصاىر للطاقة 

 البديلة
 قدرة الكهراائيةضع،  ال

توفير مصاىر لهرااء جديدة )طاقة  -
 ميجا 1شمسية( 

توفير مصاىر لهراائية 
 بديلة

توفير مصاىر لهراائية جديدة 
 للطاقة البديلة

عدم وجوى مصاىر بديلة للطاقة 
 الكهراائية

 compostانشاء مصنا سماى لمبوست  -
 )مخلفات مواى زراعية( 

 اوية انشاء حسبة مرلزية لمنطقة الشعر  -

 جمعية زراعية ىعم -

 استصرح اراضي مشاع البلدة -

 انشاء عياىة بيطرية -

 تطوير القطاع الزراعي -
 ضع، التصنيا الزراعي والتسويق تشجيا وتحسين  القطاع الزراعي -

تنمية مجال 
 االقتصاد المحلي

 وحداقة علمية رانشاء حداقة طيو  -

 تطوير المنتزه -
 اهماا امماكن ام رية والترفيهية األ رية والترفيهية تطوير األماكن - تطوير القطاع السياحي  -
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 تفعيل الجمعية النسوية -

تعشيب ملعب بلداة عرر ععشب  -
 صناعي

 تأ ي  مقر الناىي الرياضي -

 رعااة ىوري لرة القدم -

 تفعيل ىور المراة عالمجتما -

تطوير قطاع الشباب  -
 والرياضة

تفعيل ىور المرآة في البلدة  -
 راروالمشارلة في صنا الق

تطوير المرافق الرياضية  -
 والشبابية

ضع، البنية التحتية للشباب 
 والرياضة والمرأة)المرافق الرياضية(

مجال التنمية 
 االجتماعية

صفوف في مدرسة بنات  3اعاىة تاهيل  -
 عرر الثانوية

انشاء مجالس اعاء وامهات لجميا  -
 المدارس 

 توفير اجهزة لمبيوتر لمختبرات الحاسوب -

 تدريبية وتقوية للطربىعم ىورات  -

 عرر مدرسة بنات انشاء -

 تفعيل ىور المكتبة العامة -

 تطوير قطاع التعليم -
تخفي، امكتظاظ في المدارس،  -

تطوير العملية التعلمية ورفا 
 مستو  التحصيل العلمي

ضع، البنية التحتية للتعليم من 
 حي  توزيا المدارس والصيانة



 30 

عمل  حمرت توعية للمواطنين  -
 ، الصحة العامة عخصو 

 تجهيز سيارة امسعاف وتشفيلها -

 24)صحي المرلز ال زياىة عمل ساعات -
 (ساعة

 تطوير قطاع الصحة  -
 ضع، الخدمات الصحية المقدمة تحسين الوضا الصحي -

 4000توسيا المخطط الهيكلي عمساحة  -
 ىونم

حمرت توعية للمواطنين عخصو،  عمل -
 الحفاظ على الممتلكات العامة

سعة المخطط تطوير وتو  -
  الهيكلي

تطوير المخطط الهيكلي ليلبي  -
 احتياجات سكا  البلدة

نشر الوعي العام لد  المواطنين  -
 والحفاظ على الممتلكات العامة

عدم لفااة مساحة المخطط الهيكلي 
الحالي وضع، الوعي العام مهمية 
الملكية العامة ووجوى اعتداءات 

 متكررة

مجال االدارة 
 والحكم الرشيد

 فير نظام البلداة املكتروني تو  -

نشر التقارير المالية عشكل شهري  -
 وترسيخ سياسة امفصاح

تحسين وتطوير الخدمات 
 العامة

 الكفاءة امىارية للبلداةرفا  -
التسهيل على المواطنين ورفا  -

 جوىة الخدمات المقدمة

عدم توفر نظام الكتروني مرلزي 
اسهل عمل الهينة المحلية من الناحية 

 تية والمالية وامىاريةالخدما

 مدحلة ورافعة ،شراء عاجر -

 GPSشراء  -

 شراء سيارة حرلة، تراكتور وترلة -

 توفير التجهيزات الخاصة -
 الصيانةع

تطوير القدرات وتوفير التجهيزات  -
 الخاصة لعملية الصيانة

المقدمة من  صيانةضع، لدمات ال
 قبل البلداة
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ىعم واستكماا مشروع تسوية اراضي   -
 عرر

 سمية وترقيم شوارع البلدةت  -

رراضي لتسوية  اعداى -
 وترقيم شوارع البلدة

 اعاىة تسجيل امراضي  -
 اعاىة تسجيل قيد الضريبة -
 

 راضي عرر معمل تسوية 

 عقد ىورات تدريبية لطاقم البلداة -

 تدريب متطوعين لمواجهة الكوارث -

 مىارةقدرات ال تحسين -
 ضع، قطاع اممن والكوارث رفا الجاهزية لمواجهة الكوارث - الكوارث

 

 البعد )التوصيف( المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريع .6.2
ر األراضةي إلقامةة وإنشةاء المشةاريا عليهةةا تةم تحديةد أمةاكن تنفيةذ العديةد مةن المشةاريا غيةر أ  هنةاك عةدى مةن المشةاريا لةم يةتم تحديةةد أمةاكن تنفيةذها ويعةوى السةبب فةي ذلةك إلةى عةدم تةوف

( توضةةح البعةةد المكةةاني لةةبعض 8.2جاهةةدة وفةةي حةةاا تةةوفر التمويةةل الةةرزم لهةةذه المشةةاريا علةةى تةةوفير األراضةةي الرزمةةة إلقامةةة المشةةاريا عليهةةا. الخةةرائط فةةي الملحةةق ) وسةةتعمل البلداةةة
 المشاريا التنموية. 
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  والمتابعة والتقييمالرباعية والسنوية خطة التنفيذ   .7

 خطة التنفيذ الرباعية  .7.1

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 

 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 
 خطة التنفيذ لالعوام

 تصنيف مكون البرنامج/المشروع 2021-2018من  
 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجهة المرشحة للتنفيذ
 لمضمونة والمحتملة فقطا 

الهيئة  $1000 الصرف السنوي 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية

 األولى
 

 الثانية
 

 الثالثة
 

 الرابعة
 

 متمنى محتمل مضمون 
حدد 

القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهه
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 دد الجهةح المساهمة

قيمة 
 المساهمة

تية
لتح

ة ا
لبني

 وا
يئة

 الب
جال

م
 

اعاىة تاهيل 
الطرق 
الراعطة 
 وتطويرها

EI\01 

اعاىة تاهيل 
المدلل 
EI الفراي للبلدة

\01
.0

1
 

944   944   944  
قسم 
 الهندسة

وزارة 
امشفاا 
 العامة

 فني

 ومالي
  

وزارة 
امشفاا 
 العامة

944 

تعبيد وشق 
طرق جديدة 

ا عطو  وراعطة
EI لم  25

\01
.0

2
 

111  111    111  
قسم 
 الهندسة

 وزارة

 االشغال

 العامة

   فني
الصندوق 
العراي 
 الكويتي

111 

ااجاى 
مصاىر مياه 
 جديدة

EI/02 

 حفر بنر نبا

EI
\02

.0
1

 

66       66 
قسم 
 الهندسة

 فني سلطة المياه
 واىاري 

    

ىراسة جدو  
وتوفير ار  
لبرك تجميا 
EI مياه اممطار

\02
.0

2
 

58       58 
قسم 
 الهندسة

 فني سلطة المياه
 واىاري 
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القدرة تحسين 
 الكهراائية 

EI/03 

رفا القدرة 
 الكهراائية 

EI
\03

.0
1

 

345 

  45  45   
قسم 
 الكهرااء

سلطة 
 الطاقة

شرلة النقل 
 الوطنية

 فني
 واىاري 

   45 تطويرية

      300 

تنظيم حمرت 
 8توعية عدى 
عن ترشيد 
استهرك 
 الكهرااء

EI
\03

.0
2

 

10 5 5   10   

قسم 
 الكهرااء
 +

العرقات 
 العامة

 سلطة

 الطاقة
   10 تشفيلية فني

شراء عداىت 
 تحديد اممبير

EI
\03

.0
3

 

1000       1000 
قسم 
 الكهرااء

سلطة 
 الطاقة

فني 
 ومالي

    

توفير 
مصاىر 
 كهرااء بديلة

EI/04 

توفير مصاىر 
بديلة كهرااء 

)طاقة 
EI شمسية(

\04
.0

1
 

2085  2085    2085   
سلطة 
 الطاقة

 فني
 واىاري 

  

شرلات 
 لاصة

 )ساتكو/
 كفاءة(

2085 

 قطاع تطوير
 النفااات
 الصلبة

EI/05 

زياىة عدى 
حاويات 
النفااات 
EI الصلبة

/0
5/

01
 

15  15    15  
قسم 
 الصحة

JICA 
فني 
 ومالي

تطويرية 
 تشفيلية

7.5 JICA 7.5 

تبداا سيارة اس
 جما النفااات

EI
/0

5/
02

 

100  100    100  
قسم 
 الصحة

JICA 
فني 
 ومالي

  JICA 100 
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 3247.5   62.5   1424 3255 55 0 989 2316 5 4734 (1000المجموع الجزئي)*

مية
 تن

جال
م

  
حلي

الم
اد 

تص
االق

 

تطوير 
القطاع 
 الزراعي

EC\01 

انشاء مصنا 
سماى 
EC الكمبوست

\01
.0

1
 

620       620 
قسم 
 الهندسة

قطاع 
لا، 
عالشراكة 
 ما البلداة

فني 
 ومالي

    

انشاء حسبة 
 مرلزية

EC
\01

.0
2

 

200       200 
قسم 
 الهندسة

قطاع 
لا، 
عالشراكة 
 ما البلداة

فني 
 ومالي

    

جمعية ال ىعم
 زراعيةال

EC
\01

.0
3

 

10  10    10  
عرقات 
 عامة

المجتما 
المحلي 
عالشراكة 
 ما البلداة

ني ف
 ومالي

   10 تطويرية

استصرح 
 مشاع البلد

EC
\01

.0
4

 

390       390 
قسم 
 الهندسة

وزارة 
امشفاا 
ووزارة 
 الزراعة

     مالي 

انشاء عياىة 
 بيطرية

EC
\01

.0
5

 

120  120    120  
قسم 
 الهندسة

امغا ة 
 الزراعية

فني 
 ومالي

  
المجتما 
 المحلي

120 
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تطوير 
القطاع 
 السياحي

EC/02 

انشاء حداقة 
طيور وحداقة 
علمية )تطوير 
EC المنتزه(

\02
.0

1
 

220  220    220  
قسم 
 الهندسة

صندوق 
تطوير 
واقرا  
 البلداات

فني 
 ومالي

 100 تطويرية
المجتما 
 المحلي

120 

 240  110  1210 350    350  1560 (1000المجموع الجزئي)*

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

تطوير 
القطاع 
 الصحي

 

 

 

SO\1 

 

 

 

تنظيم حمرت 
توعية 
عخصو، 
SO الصحة العامة

\01
.0

1
 

8 2 2 2 2 8   
قسم 
 الصحة

الهرا 
 امحمر

   8 تشفيلية فني

سيارة تشفيل 
 امسعاف 

SO
\01

.0
2

 

52.9 52.9    52.9   
عرقات 
 عامة

الهرا 
 امحمر

   فني
مانحين 
ومجتما 
 محلي

52.9 

زياىة عمل 
مرلز  ساعات
  24)صحي 
SO (ساعة

\01
.0

3
 

15       15 
قسم 
 الصحة

وزارة 
 الصحة

     فني

تطوير قطاع 
الشباب 
 والرياضة

 

 

تعشيب ملعب 
 بلداة عرر

SO
\02

.0
1

 

138 69 69   138   
قسم 
 الهندسة

مجلس ال
امعلى 
للشباب 
 والرياضة

  فني

 مالي
 108 تشفيلية

مجلس ال
امعلى 
للشباب 
 والرياضة

30 
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SO\02 
تا ي  مقر 
 الناىي
SO الرياضي

\02
.0

2
 

2.5  2.5    2.5  
قسم 

العرقات 
 العامة

مجلس ال
امعلى 
للشباب 
 والرياضة

 فني 

 مالي 
  

مجلس ال
على األ

للشباب 
 والرياضة

2.5 

رعااة ىوري 
 كرة قدم

SO
\02

.0
3

 

0.65 0.65    0.65   
عرقات 
 عامة

   0.65 تشفيلية  

تطوير قطاع 
 التعليم 

 

 

 

 

 

 

SO\03 

 

 

 

مدرسة انشاء 
 بنات عرر 

SO
\03

.0
1

 

730       730 
قسم 
 الهندسة

وزارة التراية 
 والتعليم

فني 
 ومالي

    

اعاىة تاهيل 
صفوف في  3

مدرسة بنات 
SO عرر الثانوية

\03
.0

2
 

25  25    25  
قسم 
 الهندسة

وزراة 
اتلتراية 
 والتعليم

فني 
 ومالي

  
وزارة التراية 
 والتعليم

25 

انشاء مجالس 
ء وامهات اعا

لجميا 
SO المدارس 

\03
.0

3
 

1 1    1   
عرقات 
 عامة

المجتما 
 المحلي

   1 تشفيلية فني

توفير اجهزة 
كومبيوتر 
لمدرسة بنات 
SO عرر الثانوية

\03
.0

4
 

10  10    10  
عرقات 
 عامة

وزراة 
اتلتراية 
 والتعليم

فني 
 ومالي

   10 تطويرية
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ىعم ىورات 
تدريبية وتقوية 
SO للطرب

\03
.0

5
 

11  11    11  
عرقات 
 عامة

المجتما 
 المحلي

مالي 
 وفني

  
جامعة 
 لضوري 

11 

تفعيل ىور 
 المكتبة العامة

SO
\03

.0
6

 

24 9 5 5 5  24  
عرقات 
 عامة

مجتما 
 محلي

   24 تشفيلية فني

تفعيل ىور 
المراة 
 عالمجتما

SO\04 
تفعيل 
الجمعية 
SO النسوية

\04
.0

1
 

5 5    5   
عرقات 

 مةعا
المجتما 
 المحلي

   5 تطويرية وفني

 121.4  156.65  745 72.5 205.55 7 7 124.5 139.55 1023.05 (1000المجموع الجزئي)*

شيد
الر

كم 
والح

رة 
إلدا

ا
 

تطوير 
وتوسعة 
المخطط 
 الهيكلي

 

GO\01 

توسعة 
المخطط 
الهيكلي 
عمساحة 
 ىونوم 4000

GO
\01

.0
1

 

25   25   25  
قسم 
 الهندسة

م وزارة الحك
 المحلي

 5 تطويرية فني
وزارة الحكم 
 المحلي

20 

 3عمل 
حمرت توعية 
عخصو، 
الحفاظ على 
الممتلكات 
 العامة

GO
\01

.0
2

 

5 2.5 2.5   5   
عرقات 
 عامة

   5 تشفيلية  
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تحسين 
وتطوير 
الخدمات 
 العامة

GO\02 

توفير نظام 
البلداة 
GO املكترونية

\02
.0

1
 

7  7    7  
العرقات 
 العامة

ندوق ص
تطوير 
واقرا  
 البلداات

مالي 
 وفني

  

صندوق 
تطوير 
واقرا  
 البلداات

7 

نشر التقارير 
المالية عشكل 
شهري 
وترسيخ 
سياسة 
 امفصاح

GO
\02

.0
2

 

0 0    0   
عرقات 
 عامة

      

اعداى تسوية 
لرراضي 
وترقيم شوارع 

 البلدة

 

GO\03 

عمل تسوية 
لجميا 
امراضي 
ىالل بلدة 
 عرر

GO
\03

.0
1

 

215 53.75 53.75 53.75 53.75 215   
قسم 
 الهندسة

هينة تسوية 
امراضي 
 والمياه

   215 تشفيلية فني

تسمية وترقيم 
 شوارع البلدة

GO
\03

.0
2

 

5  5    5  
العرقات 
العامة 
 والهندسة

ىائرة 
 امحصاء

   5 تشفيلية فني
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تحسين 
القدرات 
مىارة 
 الكوارث

GO\04 

تطوير قدرات 
البلداة ولواىر 

والمتطوعين 
لمواجهة 
الطوار ء 
 والكوارث

GO
\04

.0
1

 

5  5    5  
قسم 
 الصحة 

الدفاع 
 المدني

الهرا 
 األحمر

امغا ة 
 الطبية

   5 تشفيلية اىاري 

توفير 
التجهيزات 
الخاصة 
 عالصيانة

GO\05 

 شراء عاجر

GO
\05

.0
1

 

100 100    100   
قسم 
 الهندسة

صندوق 
تطوير 
واقرا  
 البلداات

 فني
 مالي

  

صندوق 
تطوير 
واقرا  
 البلداات

100 

 شراء رافعة

GO
/0

5.
02

 

50    50  50  
 قسم
 الهندسة

   50 تشفيلية  

شراء جهاز 
Gps 

GO
/0

5.
03

 

20    20  20  
 قسم
 الهندسة

   20 تشفيلية  

شراء سيارة 
 حرلة 

GO
/0

5.
04

 

30       30 
 قسم
 الهندسة

 صندوق

 تطوير

 واقراض

 البلديات

 اليم

 وفني
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شراء تراكتور 
 وترلي

GO
/0

5.
05

 

60       60 
 قسم
 الهندسة

 صندوق

 تطوير

 واقراض

 البلديات

 مالي

 وفني
    

 127  305  90 112 320 123.75 78.75 73.25 156.25 522 (1000المجموع الجزئي)*

 المجموع الكلي
7839.05 300.8 

2863.75 1074.75 130.75 580.55 3789.5 3469  634.15  3735.9 

 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 
*(1000) 

4,370.05           

           3469 (1000)* دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 

المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ 
 (1000)* دوالر  أمريكي -متمنى( 

7,839.05           
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 خطة التنفيذ السنوية مصفوفة  .7.2

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 قمهور اسم البرنامج 

 
 

اسم مكون البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةة 

X 
1000$ 

  2018خطة العام  
الجهة المرشحة 
 للتنفيذ/اإلشراف

 الجهة المرشحة للتمويل
تحضيرات 

الزمة 
للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات 
 بنود /

مرجعية/ 
وثائق 
 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 

القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد 
بند 

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

ة قيم
 المساهمة

ية 
تحت

ة ال
لبني

 وا
يئة

الب
 

 القدرة تحسين 
 وتوفير الكهربائية

  بديلة طاقة مصادر
EI\03 

تنظيم حمرت توعية 
ترشيد  عن  8عدى 

 استهرك الكهرااء
EI/03.02 5   5  

قسم 
 الكهرااء
 +

العرقات 
 العامة 

 سلطة

 الطاقة
   5 تشفيلية فني

مواى 
لحملة 
 التوعية

  0  5     0 5 0 0 5 ( 1000*المجموع الجزئي )

عية
تما

الج
ة ا

نمي
الت

 

تطوير القطاع 
 الصحي
SO\01 

حمرت توعية  لعم
عخصو، الصحة 

 العامة
SO\01.01 2 2    

قسم 
 الصحة

الهرا 
 امحمر

 ىراسات   2 تشفيلية فني

سيارة تشفيل 
 امسعاف

SO\01.02 52.9    52.9 
عرقات 
 عامة

الهرا 
 امحمر

مانحين    فني
مجتما و 

52.9 
ىراسة 
 جدو  
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 قمهور اسم البرنامج 

 
 

اسم مكون البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةة 

X 
1000$ 

  2018خطة العام  
الجهة المرشحة 
 للتنفيذ/اإلشراف

 الجهة المرشحة للتمويل
تحضيرات 

الزمة 
للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات 
 بنود /

مرجعية/ 
وثائق 
 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 

القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد 
بند 

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

ة قيم
 المساهمة

 محلي

تطوير قطاع الشباب 
 والرياضة
SO\02 

تعشيب ملعب بلداة 
 SO\02.01 69    69 عرر

قسم 
 الهندسة

مجلس ال
امعلى 
للشباب 
 والرياضة

  فني

 مالي
 69 تشفيلية

مجلس ال
امعلى 
للشباب 
 والرياضة

 
و ائق 
 العطاء

  SO\02.03 0.65   0.65 رعااة ىوري لرة قدم
قات عر

 عامة
 -   0.65 تشفيلية  

 تطوير قطاع التعليم
SO\03 

انشاء مجالس اعاء  
وامهات لجميا 
 المدارس

SO\03.03 1  1   
عرقات 
 العامة

المجتما 
 المحلي

   1 تشفيلية فني
تحضير 
 لطة

    9 تشفيلية فنيمجتما عرقات  SO\03.06 9  3 3 3تفعيل ىور المكتبة 
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 قمهور اسم البرنامج 

 
 

اسم مكون البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةة 

X 
1000$ 

  2018خطة العام  
الجهة المرشحة 
 للتنفيذ/اإلشراف

 الجهة المرشحة للتمويل
تحضيرات 

الزمة 
للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات 
 بنود /

مرجعية/ 
وثائق 
 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 

القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد 
بند 

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

ة قيم
 المساهمة

 محلي عامة العامة

 
يل دور المرأة تفع

 بالمجتمع
SO\04 

تفعيل الجمعية 
 النسوية

SO\04.01 5 5    
عرقات 
 عامة

المجتما 
 المحلي

    5 تطويرية وفني

   52.9   86.65         124.9 3.65 4 7 139.55 (1000المجموع الجزئي)*

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اال
 

تطوير وتوسيع 
 المخطط الهيكلي

GO\01 

حمرت  3عمل 
خصو، توعية ع

 لىالحفاظ ع
 الممتلكات العامة

GO\01.02 2.5  2.5   
عرقات 
 عامة

    2.5 تشفيلية  

تحسين وتطوير 
 الخدمات العامة

GO\02 

نشر التقارير المالية 
عشكل شهري وترسيخ 
 سياسة امفصاح

GO\02.02 0 0    0   
عرقات 
 عامة
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 قمهور اسم البرنامج 

 
 

اسم مكون البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةةةةةةةةةةة 
التقديريةةةةةة 

X 
1000$ 

  2018خطة العام  
الجهة المرشحة 
 للتنفيذ/اإلشراف

 الجهة المرشحة للتمويل
تحضيرات 

الزمة 
للتنفيذ 

)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات 
 بنود /

مرجعية/ 
وثائق 
 عطاء(*

 الصرف الربع سنوي 
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد 

القسم 
 المعني

حدد 
 الجهة

 دورها
حدد 
بند 

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

ة قيم
 المساهمة

اعداد تسوية لألراضي 
 وترقيم شوارع البلدة

GO\03 

ل تسوية لجميا عم
األراضي ىالل بلدة 

 عرر
GO\03.01 53.75 13.44 13.44 13.43 13.44 الهندسة 

هينة 
تسوية 
امراضي 
 والمياه

    53.75 تشفيلية فني

توفير التجهيزات 
 الخاصة بالصيانة

GO\05 

 الهندسة  GO\05.01 100   100 شراء عاجر

صندوق 
تطوير 
واقرا  
 البلداات

فني 
 مالي

  

صندوق 
طوير ت

واقرا  
 البلداات

100 
و ائق 
 عطاء

   100   56.25         13.44 113.43 15.94 13.44 156.25 (1000المجموع الجزئي)*

   152.9  147.9     138.34 122.08 19.94 20.44 300.8 (=1000مجموع اإلنفاق الكلي للعام)*



 45 

 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم  .7.3

المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

الجهة المسئولة عن  أداة القياس المعلومات
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 مجال البيئة والبنى التحتية

 اعادة تأهيل الطرق الرابطة -
 والداخلية وتطويرها

 

اعةةةةةاىة تأهيةةةةةل المةةةةةدلل الفراةةةةةةي 
 للبلدة

عةةةةةةدى المداللةةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةم 
 تاهيلها

 قسم الهندسة 1 1 0 0 0
قسم  تقارير

 الهندسة
 قسم الهندسة

تعبيد وشق طرق جديدة  -
 لم( 25وراعطة )

 78 78 78 53 53 طوا الطرق المعبدة )كم(
تقةةةةارير قسةةةةم 

 الهندسة
ارشةةي، قسةةم 

 الهندسة
 دسةقسم الهن

  الكهربائية القدرة تحسين -

  8حمرت توعية عدى   -
عن ترشيد استهرك 

 الكهرااء
 8 8 8 8 0 عدى الحمرت المنفذة

قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 الكهرااء

تقةةةةارير قسةةةةم 
 الكهرااء

 قسم الكهرااء

 %28 %28 %33 %33 %33 نسبة انقطاع الكهرااء رفا القدرة الكهراائية -
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 الكهرااء
تقةةةةارير قسةةةةم 

 الكهرااء
 كهرااءقسم ال

 بديلةتوفير مصادر كهرباء  -
)طاقة توفير مصاىر لهرااء بديلة 

 غير متوفر  توفر مصاىر بديلة شمسية(
غير 
 متوفر 

غير 
 متوفر 

قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  متوفر  متوفر 
 الكهرااء

تقةةةةارير قسةةةةم 
 الكهرااء

 قسم الكهرااء
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المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

الجهة المسئولة عن  أداة القياس المعلومات
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

تطوير قطاع النفايات  -
 الصلبة

زياىة عدى حاويات النفااات  -
 قسم الصحة  150 150 150 100 100 عدى الحاويات الصلبة

تقارير قسم 
 قسم الصحة الصحة

استبداا سيارة جما  -
 النفااات

 قسم الصحة جيدة جيدة جيدة سينة سينة حالة سيارة جما النفااات
تقارير قسم 
 الصحة

 قسم الصحة

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 تطوير القطاع الزراعي -

 1 1 0 0 0 بيطريةعدى العياىات ال انشاء عياىة بيطرية -
قسةةةةةم صةةةةةحة 
 بلداة عرر

 
ارشي، قسم 

 الصحة
 قسم صحة بلداة عرر

  زراعيةالجمعية ال ىعم -
 عةةةةةدى الجمعيةةةةةات الزراعيةةةةةة

 المدعومة 
0 0 1 1 1 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزارعين 
 البلدة

 بلداة عرر ىراسات

انشاء حداقة طيور وحداقة  -  يحالقطاع السياتطوير  -
 علمية )تطوير المنتزه(

حداقة طيور وحداقةة وجوى 
 علمية ىالل المنتزه

قسةةةم هندسةةةة  يوجد يوجد يوجد يوجدم  يوجدم 
 بلداة عرر

ارشةةي، قسةةم 
 الهندسة

 قسم هندسة بلداة عرر

 مجال التنمية االجتماعية

 تفعيل دور المراة بالمجتمع -
  

 نعم نعم نعم م م نشطة نسويةالقيام عأ تفعيل الجمعية النسوية -
مجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 محلي
 ارشي،

عرقةةةةةةات عامةةةةةةة بلداةةةةةةة 
 عرر

تطوير قطاع الشباب  -
 والرياضة

  تعشيب ملعب بلداة عرر -
معشةةةةةةبة المرعةةةةةةب العةةةةةةدى 

 ععشب صناعي
0 0 1 1 1 

قسةةةم هندسةةةة 
 بلداة عرر

ارشةةي، قسةةم 
 الهندسة

 قسم هندسة بلداة عرر
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المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

الجهة المسئولة عن  أداة القياس المعلومات
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 نعم نعم نعم م م ر الناىيتأ يت مق تأ ي  مقر الناىي الرياضي -
نةةةاىي عةةةرر 

 الرياضي
ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 

 الناىي
عرقةةةةةةات عامةةةةةةة بلداةةةةةةة 

 عرر

 1 1 1 1 0 عدى ىوريات رعااة ىوري لرة القدم -
نةةةاىي عةةةرر 

 الرياضي
 تقارير

عرقةةةةةةات عامةةةةةةة بلداةةةةةةة 
 عرر

 تطوير قطاع التعليم -

صفوف في  3اعاىة تاهيل  -
 ةلثانويمدرسة بنات عرر ا

ى عةةةةةةةةةدى الصةةةةةةةةةفوف المعةةةةةةةةةا
 تاهيلها

0 0 3 3 3 
مدرسة بنةات 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر 

 االثانوية

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارير 
 المدرسة

مديريةةةة الترايةةةة والتعلةةةيم 
وقسةةةةةةم الهندسةةةةةةة بلداةةةةةةة 

 عرر

مجالس اعاء وامهات انشاء  -
 لجميا المدارس

 6 6 6 6 0 عدى المجالس 

عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارس 

 البلدة

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارير 
 المدارس

 عرقات عامة

مبيوتر توفير اجهزة ل -
 ةات عرر الثانويلمدرسة بن

عةةدى اجهةةزة الكمبيةةوتر فةةةي 
 المدارس

12 12 22 22 22 
مدرسة بنةات 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر 

 الثانوية

ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 
 المدرسة

مديريةةةة الترايةةةة والتعلةةةيم 
وقسةةةم العرقةةةات العامةةةة 

 بلداة عرر

ىعم ىورات تدريبية وتقوية  -
 للطرب

 2 2 2 0 0 عدى الدورات التدريبة
عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عامةةةةة بلداةةةةة 

 عرر

ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 
ات عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 عامة

قسةةةةةم العرقةةةةةات العامةةةةةة 
 بلداة عرر

 1 1 1 0 0 عدى المكاتبات الفعالة تفعيل المكتبة العامة -
عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عامةةةةة بلداةةةةة 

 عرر

ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 
عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 عامة

قسةةةةةم العرقةةةةةات العامةةةةةة 
 بلداة عرر
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المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

الجهة المسئولة عن  أداة القياس المعلومات
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 تطوير قطاع الصحة -

تنظيم حمرت توعية  -
 عخصو، الصحة العامة

 4 3 2 1 0 عدى الحمرت المنفذة
لصةةحة قسةةم ا

 بلداة عرر
ارشةةي، قسةةم 

 الصحة
 وزارة الصحة

 سيارة امسعافتشفيل  -
عةةةةةةةدى سةةةةةةةيارات امسةةةةةةةعاف 

 المجهزة
0 1 1 1 1 

عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عامةةةةة بلداةةةةة 

 عرر

ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 
 البلداة

 وزارة الصحة

 مجال االدارة والحكم الرشيد

تطوير وتوسعة المخطط  -
 الهيكلي

توسيا المخطط الهيكلي  -
 ىونم 4000عمساحة 

 

مخطةةةط الهيكلةةةي مسةةةاحة ال
 الحالي )ىونم(

2531 2531 2531 4000 4000 
قسم الهندسة 
 بلداة عرر

ارشةةي، قسةةم 
 الهندسة

قسةةةةةةةةم الهندسةةةةةةةةة بلداةةةةةةةةة 
 عرر

حمرت توعية  3عمل  -
للمواطنين عخصو، 
الحفاظ على الممتلكات 

 العامة

 3 3 3 1 0 عدى الحمرت
قسم عرقات 
عامةةةةة بلداةةةةة 

 عرر

ارشةةي، قسةةم 
العرقةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العامة

سةةةةةةةم عرقةةةةةةةات عامةةةةةةةة ق
 بلداة عرر

حسين وتطوير الخدمات ت -
  العامة

توفير نظام البلداة  -
  ةاملكتروني

نظةةةةةةةةةةةةةةام البلداةةةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةةةوفر 
 املكترونية 

 itقسم اا  1 1 1 0 0
تقةةةةارير قسةةةةم 

it 
فةةةةةي بلداةةةةةة  ITقسةةةةةم اا 
 عرر

نشر التقارير المالية عشكل  -
شهري وترسيخ سياسة 

 امفصاح
 12 12 12 12 0 عدى التقارير المنشورة

قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 المحاسبة

تقةةةةارير قسةةةةم 
 المحاسبة

 قسم العرقات العامة

اعداد تسوية لالراضي  -
 وترقيم شوارع البلدة

عمل تسوية لجميا امراضي  -
 14800 0 0 0 0 عدى ىونومات  ىالل بلدة عرر

قسةةةم التنظةةةيم 
فةةةةةةةةةي بلداةةةةةةةةةة 

 عرر

ارشةةةةيق قسةةةةم 
 التنظيم

قسةةةم التنظةةةيم فةةةي بلداةةةة 
 عرر
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المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
القيمة الحالية  مؤشرات القياس المنجزة

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

الجهة المسئولة عن  أداة القياس المعلومات
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 2 2 2 0 0 ترقيم والتسمية الشوارع شوارع البلدةتسمية وترقيم  -
عرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 عامة

ارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي، 
العرقةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العامة
 قسم العرقات العامة

تحسين القدرات الدارة  -
 الكوارث

 ولواىر قدرات تطوير -
 والمتطوعين البلداة
 والكوارث الطوارئ  لمواجهة

وجةةةةةةةةةةوى قةةةةةةةةةةدرات ولةةةةةةةةةةواىر 
مدراةةةةةة لمواجهةةةةةة الطةةةةةوارئ 

 والكوارث 
 غير موجوى 

ر غي
 موجوى 

 موجوى موجوى موجوى 
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
العرقةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العامة

تقةةةةارير قسةةةةم 
العرقةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العامة
 قسم العرقات العامة

توفير التجهيزات الخاصة  -
 بالصيانة

 1 1 1 1 0 عدى البواجر في البلداة شراء عاجر  -

 قسم الهندسة
تقةةةةارير قسةةةةم 

 الهندسة
 1 0 0 0 0 في البلداةعدى الرافعات  شراء رافعة - قسم الهندسة

 1 0 0 0 0 البلداة في  GPSعدى  GPSشراء جهاز  -



 
50 

 المالحق .8

 ىأوصاف مكونات ومشاريع السنة األول 8.1

 مشروع مكون برنامج/ ملخص

عةن  8تنظيم حمةالت توعيةة عةدد المشروع :  \اسم مكون البرنامج 
 ترشيد استهالك الكهرباء

 بائيةالقدرة الكهر تحسين البرنامج :  EI/03.02 الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

ك ستهراطالما عانت بلدة عرر من مشكلة امنقطاع المتكرر للتيار الكهراائي لذلك نسعى ىائما للترشيد من 
 حمرت فيجب علينا القيام ععدةدر ممكن من الكهرااء لرا اليوم، الطاقة الكهراائية من اجل تفطية اكبر ق

يا وتوز  لمواطنين نشرح من لرلها الطريقة المثلى مستخدام التيار الكهراائي وفوائد ترشيد الطاقةتوعية ل
 اوقات التشفيل عشكل سليم.

 بلدة عالر 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018/تموز 
 مدة التنفيذ

 على مدار سنتين 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
ة، شباب، فئات الفئة/ات المستهدفة )مرأ

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

 على تحقيقها

تةةوفير وعةةي لةةد  المةةواطنين 
عكيفيةةة امسةةتفرا الصةةحيح 

 للطاقة

تحسةةةةةةين جةةةةةةوىة ولفةةةةةةاءة شةةةةةةبكة   8000 جميا طبقات المجتما
 الكهرااء

 

 يةالتقدير  وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
    3000 3000 الحالي للمنطقةاعداى ىراسة عن وضا الكهرااء   

 2000 2000 تجهيز المطبوعات وتوزيعها   

  دوالر10,000 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *بعد مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

 االمشةةروع لةةيس ذ رض غيةةر متةةوفرة  األ     األرض متةةوفرة   
 بعد مكاني

 التوعية المجتمعيةخطة  كيف؟ 

 البلدية من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
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 ال نعم  ةأدرج الخارط؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 العالقات العامةالكهرباء و  قسم  الطاقة سلطة 
 جهة التمويل المقترحة

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

   تشفيلية  يندرج المشروع ضمني:بند الموازنة التي 

 متةةةةوفرة      مكةةةةو  البرنام /المشةةةةروعتكةةةةالي، تنفيةةةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

  م     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعتياجات الالزمة لتنفيذ المصادر/االح

 جزئيةا   متةوفرة    متةوفرة     المةوارد البشةرية
 غير متوفرة

  متةةةوفرة جزئيةةةا     متةةوفرة دراسةةةات/مخططات
 غير متوفرة

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

     غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري 

 *عمكون البرنامج/المشرو اآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 ء الكهراائي عن الشبكةتخفي، العب

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 ة المواطنين للنشراتءعدم قرا  عما فيها النشر املكتروني النشر عطريقة فعالة للمواطنين 
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 مشروع مكون برنامج/ صملخ

تنظةةةةيم حمةةةةالت مكةةةةون البرنةةةةامج:  اسةةةةم 
 توعية بخصوص الصحة العامة

 القطاع الصحي تطوير البرنامج: SO/01.01 الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

اجب علينا القيام بتوعية المواطنين لبعض التصرفات التي قد من منطلق تطوير قطاع الصحة 
   ريق احضار متخصصين اقومو الى ععض المخاطر الصحية على المواطنين وذلك عن ط تؤىي
 .هذه النشراتعاعداى 

 بلدة عالر 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018/انيثكانون ال 
 مدة التنفيذ

 سنوات  4على مدار 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

 همشة، ... الخ( م
األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها

تحسةةةةةين الوضةةةةةا الصةةةةةحي 
 في البلدة

 تطوير قطاع الصحة  8000 جميا اهالي البلدة
 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 ه )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحل 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
    2000 2000 2000 2000 وتوزيعهاالالزمة المطبوعات الدراسات و توفير 

  دوالر 8000  المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *بعد مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

المشةةروع لةةيس  األرض غيةةر متةةوفرة      األرض متةةوفرة   
 بعد مكاني اذ

 التوعية المجتمعية كيف؟ 

 البلداة من؟  ة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حال

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

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( األقسام المعنية(/الهيئة المحلية )حدد القسم
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  قسم الصحة  الهالل االحمر 
 جهة التمويل المقترحة

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

   تشفيلية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةوفرة      مكةةو  البرنام /المشةةروعتكةةالي، تنفيةةذ 
  غير متوفرة   متوفرة جزئيا

  م نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 ئيةةةا  جز  متةةةوفرة متةةةوفرة     المةةةوارد البشةةةرية
 غير متوفرة

  متةةوفرة جزئيةةا     متةةوفرة دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 ),وجوى لاىر طبي قاىر على اعداى النشرات:مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري   

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 تحسين الوضا الصحي في البلدة

 

 تدابير التخفيف: لبية:س
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 القطاع الصحي تطويرالبرنامج :   SO/01.02  الرقم: االسعافسيارة اسم مكون البرنامج: تشغيل 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

البلدة واأسرع وقت  دام اقصى الخدمات الصحية لمواطنيمن منطلق تطوير قطاع الصحة والحر، على تق
بلدة اسعاف لاصة عالبلدة تخدم ال م  صحة وسرمة المواطن على راس اولوياتنا ارتأت البلداة وجوى سيارة

 .والبلدات المجاورة املر  

  
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 /2018تشرين االول 
 مدة التنفيذ

 شهر 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 
تي يعمل األهداف التنموية ال عدد المستفيدين المتوقع

 على تحقيقها

تحسةةةةةةين الوضةةةةةةا الصةةةةةةحي 
 في البلدة

 تطوير قطاع الصحة  8000 جميا اهالي البلدة
 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله )بما في ذلك خدمات استشارية،  

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   الحصةةوا علةةةى التمويةةةل الةةةرزم لتحويةةةل السةةيارة التةةةي تةةةم شةةةراةها لسةةةيارة

 اسعاف
52200    

     700 ىها  السيارة

  دوالر   52900 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *بعد مكاني( وذ مكون البرنامج/المشروع ان األراضي )في حال متطلبات

 االمشةةروع لةةيس ذ األرض غيةةر متةةوفرة      األرض متةةوفرة   
 بعد مكاني

 كي،؟ لطة امىارة والتشفيل والصيانة

 البلداة من؟ وفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم ت

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

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

  عالقات عامة   الهالل االحمر 
 جهة التمويل المقترحة

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

 مانحين والمجتمع المحلي  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةةوفرة      مكةةةو  البرنام /المشةةةروعتكةةةالي، تنفيةةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 م نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 جزئيةةةةا   متةةةةوفرة متةةةةوفرة     المةةةةوارد البشةةةةرية
 غير متوفرة

 متةةوفرة جزئيةةا     متةةوفرة  دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 ),اوجوى لاىر قاىر على تشفيل اتلمرلبة وقياىته:مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

تحسةةةةةةةين الوضةةةةةةةا الصةةةةةةةحي وانقةةةةةةةاذ ععةةةةةةةض 
 الحامت الصحية عسرعة لبيرة

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعات التي تواجه تنفيذ المخاطر/المعيق

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 زياىة وعي المواطنين البرغات الكاذعة
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 تطوير قطاع الشباب والرياضةالبرنامج :    SO/02.01    الرقم: ب ملعب بلدية عالريتعشاسم مكون البرنامج : 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/عن خلفية 

لدة نفس الوحيد لشباب البتفقد لا  الم 2007يوجد في بلدة عرر ملعب معشب ععشب طبيعي تم افتتاحي عام 
لملعب الكن عسبب قدم الملعب وعدم وجوى لاىر متخصن لرعااة  ،في بلدة عرر ا  لبير  ا  ومقى المشروع ترحيب

 تم تاكل العشب وتخريبي.

 لعب البلدية م 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018/تشرين االول 
 مدة التنفيذ

 سنتان 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
شباب، فئات مهمشة، ... 

 الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

تةةةةةةةوفير متةةةةةةةنفس لشةةةةةةةباب 
 ةالبلد

 تطوير المرافق الرياضية  3000 الشباب
 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله 

 )$(  التكلفة التقديرية

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   )45000 45000 توفير األر  )الملعب   

 24000 24000 توريد العشب وترليبي   

  دوالر 138000 المجموع )باألرقام(

 وذ مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال
 *بعد مكاني(

 *لصيانةعملية اإلدارة والتشغيل وا

 األرض غيةةةةةر متةةةةةوفرة      األرض متةةةةةوفرة   
 بعد مكاني االمشروع ليس ذ

 تصليح الملعب الموجوى
 كي،؟ لطة التشفيل والصيانة

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

 البلداة من؟

  دي السنوي المتوقع )$(؟العائد الما 
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أدرج ؟ اذا كةان نعةم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل
 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 قسم الهندسة   
 جهة التمويل المقترحة

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

 مجلس امعلى للشباب والرياضةال تشفيلية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني:  

متةةوفرة      مكةةو  البرنام /المشةةروعتكةةالي، تنفيةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 

 م نعم ول على موافقتها المبدئية؟ هل تم الحص

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

جزئيةةةا   متةةةوفرة متةةةوفرة     المةةةوارد البشةةةرية
 غير متوفرة 

متةةوفرة جزئيةةةا    متةةةوفرة دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة 

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 وجوى لبرات ساعقة في تنفيذ المرعب مطلوب)حدى(: 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

  ايجابية:

 ااجاى متنفس لشباب البلدة

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 امستمرار عامتصاا ما وزارة الشباب والرياضة صناعيالتالير في الحصوا على العشب ال
 زياىة الوعي عند الشباب حوا اهمية الملعب واهمية الحفاظ عليي العب  عالملعب وتخريبي
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 تطوير قطاع الشباب والرياضةالبرنامج :  SO\02.03  الرقم: رعاية دوري كرة قدماسم مكون البرنامج : 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

، يتم عاىة عقد  عطومت محلية شعبية وتنافسية لكرة القدم لونها الرياضة األشمل في فلسطين
وتمتاز عأجواء طيبة وألوية  ويسوىها الروح الرياضية العالية وتشكل بهجة لعموم الشباب  

 والرياضيين في أي بلد

  ملعب البلدية 
 خ المتوقع للبدء بالتنفيذالتاري

 /2018تموز 
 مدة التنفيذ

 اسبوع 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

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

 على تحقيقها

رفا روح المنافسة عند 
 الشباب

   3000  الشباب
الرياضة وتشجيع  تطوير قطاع

 الشباب
 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

 التكلفة التقديرية )$( 

 ت الخطةحسب سنوا

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   500 توفير الدعم المالي - - - 

 150 توفير لجنة حكام - - - 

  دوالر   650 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

 والمشةةروع لةةيس ذ األرض غيةةر متةةوفرة      رض متةةوفرة  األ  
 بعد مكاني

  

 من؟ في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  رطةأدرج الخا؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل
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 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 عرقات عامة   
 جهة التمويل المقترحة

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

   ة تشفيلي بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةةةةوفرة      مكةةةةةو  البرنام /المشةةةةةروعتكةةةةةالي، تنفيةةةةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 م نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 نامج/المشروعمكون البر المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

غيةر  جزئيةا   متةوفرة متةوفرة     الموارد البشةرية
 متوفرة

 متةةوفرة جزئيةةا     متةةوفرة  دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة

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

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 د الشبابايجاد روح التنافس عن

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 -  - 
 



 
60 

 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 مجةةةالس انشةةةاءاسةةةم مكةةةون البرنةةةامج : 
 المدارس لجميع وامهات اباء

 التعليم تطوير قطاعالبرنامج :  SO/03.03الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

س مجالو  ،لداة عرر عالترليز عليها وىعمهامقدمة اعتبر قطاع التعليم من اهم القطاعات التي تقوم ب
كو  ىة توفي العا امعاء هي الراعط اموا والكبير الذي اقوم عالمتاععة الحثيثة للطرب في المدارس

 .لرسمي لمجلس امعاءالبلداة الراعي ا

  مدارس البلدة 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018/حزيران 
 مدة التنفيذ

 شهر 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة 
)مرأة، شباب، فئات 
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

عةةةةةةةةةةةةةةةةاء مىاء متاععةةةةةةةةةةةةةةةةة ام
 الطرب

 تطوير قطاع التعليم  1000 طرب الذلور
 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( 
 حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   1000 االجتماع مع المواطنين    

 تشكيل مجلس آباء لكل مدرسة -    

  دوالر   1000 المجموع )باألرقام(

 وذ مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال
 *بعد مكاني(

 *لتشغيل والصيانةعملية اإلدارة وا

 األرض غيةةةر متةةةوفرة      األرض متةةةوفرة   
 بعد مكاني االمشروع ليس ذ

  

 من؟ في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 
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 لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
؟ اذا كةةان نعةةم بعةةد مكةةاني وذروع مكةةون البرنامج/المشةة هةةل

 أدرج الخارطة
 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 قسم العالقات العامة  المجتمع المحلي 
 جهة التمويل المقترحة

 هات أخرى )حدد(ج الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   تشفيلية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

متةةوفرة     مكةةو  البرنام /المشةةروعتكةالي، تنفيةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 

 م نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

جزئيةةا   متةةوفرة متةةوفرة     المةةوارد البشةةرية
 غير متوفرة 

متةةةوفرة     متةةوفرة  دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة جزئيا 

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

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعتنفيذ اآلثار المتوقعة ل

 ايجابية: 

متاععةةةةةة التحصةةةةةيل العلمةةةةةي مةةةةةن قبةةةةةل 
 امعاء

 تدابير التخفيف: لبية:س
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 تطوير قطاع التعليمالبرنامج :  SO\03.06  الرقم: دور المكتبة العامة عيلتفاسم مكون البرنامج : 

 ان التنفيذمك المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

عتبر من يفهو  يعتبر قطاع التعليم من اهم القطاعات التي تقوم بلدية عالر بالتركيز عليها ودعمها ، لذلك
كل جيد وض بشاهم االولويات التي ال بد ومن التركيز عليها وتوفير كل ما يحتاجه الطالب والطالبات للنه

دا من هم مبلبلدة تكون فاعلة بالمجتمع لترسيخ افي البلدة ، لذلك ال بد من اهمية توفير مكتبة عامة ل
 مبادىء التعليم وهو القراءة.

  
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 /2018ايار 
 مدة التنفيذ

 سنوات  4على مدار 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية التي يعمل  قععدد المستفيدين المتو 

 على تحقيقها

 يتحسةةةين الوضةةةع التعليمةةة
 وتطوير مهارات القراءة

 جميا اهالي البلدة
 8000 تطوير قطاع الصحة 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 لمشروعمكون البرنامج/اعناصر 

  )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   500 تنظيف القاعة    

 500 دهان القاعة وتجهيزها    

 3000 توفير التجهيزات المكتبة الالزمة وحاسوب    

 5000 5000 5000 5000 شرفة مكتبةتوفير م 

  دوالر   24000.  المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

المشةةةروع لةةةيس  األرض غيةةةر متةةوفرة      األرض متةةوفرة   
 بعد مكاني وذ

  

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذمكون البرنامج/المشروع  هل
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 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  عالقات عامة   مجتمع محلي 
 جهة التمويل المقترحة

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

   تشفيلية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةةوفرة      مكةةةو  البرنام /المشةةةروعتكةةةالي، تنفيةةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 م نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 جزئيةةةةا   متةةةةوفرة متةةةةوفرة     المةةةةوارد البشةةةةرية
 غير متوفرة

 متةوفرة جزئيةا     متةوفرة   دراسةات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 ),اتلمرلبة وقياىتها وجوى لاىر قاىر على تشفيل:مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 تحسين قطاع التعليم وزيادة الوعي الفكري 

 

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعقات التي تواجه تنفيذ المخاطر/المعي

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

عةةةةدم اقبةةةةال النةةةةاس علةةةةى المكتبةةةةة لالسةةةةتفادة مةةةةن الكتةةةةب 
 الموجودة فيها

  توعية الناس تجاه فوائد القراءة وجذبهم عن طريق عمل فعاليات تشجيعية 
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

 المجتمع في المراة دور تفعيلالبرنامج :  SO\04.01 الرقم: النسوية الجمعية فعيلتامج : اسم مكون البرن

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

لك تعتبر المراة نصف المجتمع لذا ال بد من عمل هيئة او تجمع يمثل هذه الفئة في المجتمع وذ
 هم.اتهم وتطوير القدرات والمهارات الموجودة لديلمساعدتهم على العمل بشكل يلبي جميع احتياج

 عالر

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018اذار/

 مدة التنفيذ

 شهور 3

مكون  أهداف
 البرنامج/المشروع

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

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقهاعلى 

عمل جسم يمثل النساء 
 في البلدة

 تفعيل دور المراة بالمجتمع 8000 جميا اهالي البلدة

 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

  عدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله)بما في ذلك خدمات استشارية، م 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى 

 

 

    1000 ومتوفير النظام الداخلي وما يلزم من وثائق ومراسالت ودفع الرس

    4000 توفير مكان خاص للجمعية

  5000 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروع ان )في حال متطلبات األراضي

 والمشروع ليس ذ األرض غير متوفرة   األرض متوفرة    
 بعد مكاني

 

 من؟ في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

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

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 حلي المجتمع الم عالقات عامة 

 جهة التمويل المقترحة

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

  تطويرية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متوفرة      مكو  البرنام /المشروعتكالي، تنفيذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا

 م نعم  الحصول على موافقتها المبدئية؟ هل تم 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 جزئيا   متوفرة متوفرة     الموارد البشرية
 غير متوفرة

 متوفرة جزئيا     متوفرة  دراسات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة

 ),وجوى لاىر قاىر على تشفيل اتلمرلبة وقياىتها:مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  لوب جزئيامط  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 تفعيل دور المراة في البلدة وعمل جسم يمثلها

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 هاإجراءات التغلب علي المخاطر/المعيقات

 عمل حمالت توعية حول ضرورة اشراك المراة في المجتمع عدم تقبل الناس فكرة انشاء جسد يمثل المراة
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

حمةةةةالت  3عمةةةةل اسةةةةم مكةةةةون البرنةةةةامج : 
 توعية حول الحفاظ على الملكية العامة

 تطوير وتوسعة المخطط الهيكليالبرنامج :  GO\01.02 الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/ن خلفية ع

ي ليست يها فهتعتبر الممتلكات العامة هي ملك المواطنين جميعا وال يحق الي كان ان يقوم باالعتداء عل
ملك الي شخص من االشخاص وال أي جهة من الجهات او مؤسسة من المؤسسات لذا ال بد من عمل 

 ت العامةحمالت توعية حول اهمية الحفاظ على الممتلكا

 عالر
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

  2018حزيران/
 مدة التنفيذ

 على مدار سنتين
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

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

 على تحقيقها

ت الحفةةةةةاظ علةةةةةى ممتلكةةةةةا
 البلدة

زيةةةادة الةةةوعي لةةةدى   8000  جميا اهالي البلدة
 المواطنين

 

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروععناصر 

 له )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراح 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   500 500 توفير الدراسات الالزمة   

 2000 2000 توفير المطبوعات وتوزيعها   

  دوالر5000 المجموع )باألرقام(

 *اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية  *ذي بعد مكاني( مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال

 والمشةروع لةيس ذ األرض غيةر متةوفرة      األرض متوفرة   
 بعد مكاني

  

 من؟ في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني وذرنامج/المشروع مكون الب هل
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 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  عالقات عامة   
 جهة التمويل المقترحة

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

   تشفيلية  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةةةوفرة      مكةةةو  البرنام /المشةةةروعتكةةةالي، تنفيةةةذ 
  غير متوفرة   متوفرة جزئيا

  م نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

غيةر  جزئيةا  متةوفرة متةوفرة     الموارد البشرية
 متوفرة

 متةةوفرة جزئيةةا     متةةوفرة  دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 ),وجوى لاىر طبي قاىر على اعداى النشرات:مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مج/المشروعمكون البرنااآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 الحفاظ على جميع الممتلكات العامة

 

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 -  - 
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

عمةةةةل تسةةةةةوية اسةةةةم مكةةةةون البرنةةةةامج: 
 ل بلدة عالرلجميع االراضي داخ

 البرنامج : اعداد تسوية لالراضي وترقيم الشوارع  GO\03.01 الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

 اساعد اعتبر مشروع تسوية اراضي عرر من اهم المشاريا التي امكن امستفاىة منها لجميا اهالي البلدة فهو
 المجاورين على حدوى امر  وتحفظ حقوق جميا امفراى.في حل جميا المشاكل التي قد تحصل بين 

 اراضي البلدة
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

 /2018تشرين االول 
 مدة التنفيذ

 اربع سنوات 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

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

 على تحقيقها

تسةةةةةةوية جميةةةةةةا الخرفةةةةةةات 
 في ارضي البلدة

عمققققققق  تسقققققققوية لجميقققققققع   8000 جميا اهالي عرر 

االراضقققي الموجقققودة فقققي 

 بلدة عالر
 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 

المشاريع التي تمثل متطلبا 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع

 لبرنامج/المشروعمكون اعناصر 

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   و الحصول على الموافقة من  اعداد الدراسات الالزمة

 هيئة التسوية
1000 1000 1000 1000 

  50000 50000 50000 50000 او مكتب للقيام بعملية المسحاالتفاق مع شركة 

 1000 1000 1000 1000 تتجهيز مكتب للهيئة 

 1750 1750 1750 1750 اعمال المساحة والتطويب  

  دوالر   215,000 المجموع )باألرقام(

ذي بعد  مكون البرنامج/المشروع ان متطلبات األراضي )في حال
 *مكاني(

 *التشغيل والصيانةعملية اإلدارة و 

  المشةةةروع  األرض غيةةةر متةةةوفرة      األرض متةةةوفرة   
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 بعد مكاني اليس ذ

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
أدرج ؟ اذا كةةةةان نعةةةةم بعةةةةد مكةةةةاني وذشةةةةروع مكةةةةون البرنامج/الم هةةةةل

 الخارطة
 ال م نع 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 قسم الهندسة  هينة تسوية امراضي والمياه 
 جهة التمويل المقترحة

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

   تشفيلية بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

متةةةةةةوفرة     مكةةةةةةو  البرنام /المشةةةةةةروعتكةةةةةةالي، تنفيةةةةةةذ 
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 

 م     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

جزئيةةةةةةا   متةةةةةةوفرة متةةةةةةوفرة     المةةةةةةوارد البشةةةةةةرية
 غير متوفرة 

جزئيةةا  متةةوفرة    متةةوفرة  دراسةةات/مخططات
 غير متوفرة 

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

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري    

 *مكون البرنامج/المشروعالمتوقعة لتنفيذ اآلثار 

 ايجابية: 

تسةةةوية جميةةةع الخالفةةةات علةةةى االراضةةةي 
 في عالر

 

 تدابير التخفيف: لبية:س

 مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  عدم استجابة الناس للمشروع  مية المشروع توعية الناس حول اه 
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص

  بالصيانة الخاصة التجهيزات توفيرالبرنامج :  GO\05.01 الرقم: باجر شراءاسم مكون البرنامج : 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

ماا ميا اعجل القيام عجنظرا لعدم وجوى معدات صيانة في البلدة قا  البلداة عحاجة لشراء العدة الرزمة من ا
 صيانة للشوارع والكهرااء والماء وامبنية التاععة للبلداة والمرافق العامة.

 عالر 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018/تموز 
 مدة التنفيذ

 3 شهور 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية التي يعمل  لمستفيدين المتوقععدد ا

 على تحقيقها

 8000 جميا اهالي البلدة القيام عاعماا الصيانة
تاسققيس نققواة لوحققدة اشقق ال 

 عامة في بلدية عالر

 التقديرية وتكاليفهمكون البرنامج/المشروع لوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل متطلبا 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 مكون البرنامج/المشروعاصر عن

 ه )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحل 

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
   100000 شراء الباجر المناسب    

  دوالر   100000 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *(ذي بعد مكاني مكون البرنامج/المشروع ان المتطلبات األراضي )في ح

المشةةروع لةةيس  األرض غيةةر متةةوفرة      األرض متةةوفرة   
 بعد مكاني وذ

 وزارة االشغال العامة 

 من؟  لالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات ا

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

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 دسةقسم الهن  صندوق تطوير واقراض البلديات 
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 جهة التمويل المقترحة

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

 صندوق تطوير واقراض البلديات   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمني: 

 متةةوفرة      مكةةو  البرنام /المشةةروعتكةةالي، تنفيةةذ 
  غير متوفرة    رة جزئيامتوف

 م     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ 

 ئيةةةا  جز  متةةةوفرة متةةةوفرة     المةةةوارد البشةةةرية
 غير متوفرة

 متةوفرة جزئيةا     متةوفرة  دراسةات/مخططات
 غير متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة
 ),مرلبة وقياىتهاالوجوى لاىر قاىر على تشفيل :مطلوب)حدى 

 غير مطلوب  مطلوب جزئيا  مطلوب  ي    دعم جماهير 

 *مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

 توفير العدة الالزمة بالوقت المناسب

 

 تدابير التخفيف: لبية:س

 المشروعمكون البرنامج/المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

- - 
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 الخرائط 8.2

 

 

 : موقع ملعب عالر 1خريطة 

 

 

 المدارس حيث سيقام مجلس اباء لكل مدرسة: موقع  2خريطة 
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 الجمعية النسوية والمكتبة العامة: موقع  3خريطة 
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 التقرير التشخيصي 8.3
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 مقدمة .1

 خلفية المشروع .1.1

  ف  التقرير التشنننننننخيصننننننن  وال   ي ت ا يايبتمويل من صنننننننويو  تقوير وابراي البلييتع وبتلت تون م  بليية   ر ت  
. و لك من خ ل يراسننة الواب  اللتل  وتلليل وتشننخي  8180-8102سننيت  د ياي الخقة التوموية للبليل لو وا  من 

الققت تع التوموية المختلفة لتلييي اه  مكتمن القول والضنننننننننننننن د والفر  والتلييتعي وبتلتتل  تلييي اه  ا لتيت تع 
الت  سننننننيت  ال مل  ليقت مسننننننتقب . لي  تم ل وتتير ه ا التقرير ميخ ع رييسننننننية ف  تلييي ا قتر  والقضننننننتيت التوموية

 التومو  الملل  ومن    د ياي الخقة التوموية للبليل.

يتضننننمن التقرير لملة  ن الت م  السننننكتو  وخلفية  تمة  ن القيية الملليةي بت ضننننتفة الة تشننننخي  لكتفة الققت تع 
ت ع البوية التلتيةي ا  تمت يةي ا بتصنننتييةي ا يارل واللك  الرشنننيي بت ضنننتفة الة تلييي كتفة القضنننتيت التوموية ف  م 

 .تيت تع الم تم  الملل  بصفة  تمةالتوموية المت لقة بتل

 

 أهياد المشروع  .1.1

 لك ف  اقتر سيةي و يقيد ه ا التقرير الة تشخي  وتلليل الوض  الراهن ف  بليل   ر  ف  الم ت ع التوموية األست
   ي وبشكل تفصيل  ي مل ه ا التقرير  لة تلقي  األهياد التتلية:8180-8102ا ياي الخقة التوموية المللية 

 توفير بيتوتع أستسية لول الم ت ع التوموية المختلفة ف  البليل. .0

 البليل.تشخي  الوض  الراهن وتقيي  صورل كتفية  ن م ت ع ال مل التوموية المختلفة ف   .8

 تلييي المؤشراع األستسية ف  كل بقتع من الققت تع التوموية ف  الت م . .3

 التلليل ا ستراتي   من لي  تلييي المؤ راع ا ي تبية والسلبية ف  كل م تل من الم ت ع التوموية. .4

 تلييي أه  ا لتيت تع والقضتيت التوموية ف  كل م تل من الم ت ع التوموية ف  البليل. .5

 

 موق ية د ياي التقرير التشخيص   .1.1

ارتكزع خقة وموق ية د ياي ه ا التقرير  لة م مو ة من المرالل واألوشقة الت  لصل دو تزهت بتستخيا  ب ي 
 األستليب واأليواع. ويمكن تلييي ه ه المرالل واألوشقة  لة الولو التتل :

 و يع(.مرا  ة التقترير واليراستع  اع ال  بة والمو زل مسبقت )دن  .0
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تشخي  الوض  الراهن والتلليل ا ستراتي    لة مستوى الققت تع التوموية وتلييي المؤ راع ا ي تبية والسلبية  .8
 وأه  ا لتيت تع. 

مشتركة الل تن التخصصية بتشخي  الوض  الراهن والمؤشراع والتلليل ا ستراتي   ف  كل م تل تومو  والخروج  .3
 بتلليل شبه وقتي . 

 ير لم ت ع ال مل التومو  األستسية تتضمن تشخي  الوض  الراهن والمؤشراع والتلليل ا ستراتي  . د ياي تقتر  .4

 صيتغة تقترير الم ت ع  لة شكل تقرير تشخيص  شتمل يتضمن وتتير التشخي  والمؤشراع والتلليل ا ستراتي  . .5

 

 بلده عالر عن خلفية

  ن بليه   ر لملة تتريخية .1.1

لوال   ك  دلة الشمتل من مييوة قولكر   لة القري  المؤي  دلة ملتفظة  وين و لة ارتفتع  01  ر  لة ب ي بليل تق  
امت من الغرب فق  موققة سننننننقلية واسنننننن ة  يمتر  ن سننننننقر البلر  لة تلة ملتقة بتل بتل والوييتن من      قتع 851

صننييا ومن ال ووب برية بل ت ويير الغصننون ومن الشننر   تمتي دلة سننتلل البلر األبيي المتوسننق ويليهت من الشننمتل برية
 كفر را   ومن الغرب   ر وبتبة الشربية وبرية زيتت 

 0291ر وبلغ سنننننكتوقت  ت   0245وسنننننمة  ت   0451وسنننننمة ر   ارتف  الة  235لوال   0288بلغ  يي سنننننكتن   ر  ت  
فيمت بلغ  يي  0221وسننننمة  ت   3911وسننننمة ر    ارتف  الة  8311ب ي ا لت ل ) لسننننب ا لصننننتي ا سننننراييل ( لوال  

قتز المركز  ل لصتي الفلسقيو  ويقير  يي سكتن بلسب الصتياع ال  8111وسمة ف  وقتية  ت   9311سكتن البليل 
 وسمة. 1321   ر لتليت 

يوقسنن  السننكتن الة فيتع موق  من ي مل ف  اليواير اللكومية وبسنن  موق  ي مل بتلزرا ة ويخرون ي ملون ف  من  قة أخرى 
  بيوع الب ستيك. -اسراييل وب ضق  اصلتب مل ع ت ترية. ت تمي وسبة  تلية من األهتل   لة الزرا ة الملمية

ن للمرللة ال توويةي و يي الق ب فيقت يت توز تميرسننننتميارس للمرللة األسننننتسننننية و  ةميارسي موقت أرب  ةيو ي ف    ر سننننت
قتلب وقتلبةي وفيقت روضننننننننتت أقفتل. أمت وسننننننننبة الت لي  ف  القرية فق  من أ لة الوسننننننننبي لي  يو ي فيقت  يي من  0211

واأل ن  األقفتلي واألود المقويسين والمتخصصين بتلم ت ع المختلفة واألقبتي ال ننننننننننننننننننننتمين واألقبتي المتخصصيني وأقبتي
 واللو رلي والو يلي وقب األسوتن.

 

أّمت الكقربتي فت تمي البليل  لة ي من التيت تع السكتن %011غق  ت تمي   ر بتلتزوي بتلمتي  لة شبكة الميته الت  ت
. و  تو ي ف  البليل شبكة صرد صل ؛ لي  ت تمي البليل ف  %011الشبكة الققرية ا سراييلية وتغق  الشبكة 

 %22 لة اللفر ا متصتصية بوسبة  التصريد
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 وصد الواب  التومو  ف    ر .1.1

  البنى التحتية والخدمات العامة

 ه  الوسيلة التلتية فتلبوية للمين والبلياع الفلسقيوية؛ وا بتصتيية ا  تمت ية للتومية ت تبر البوية التلتية وسيلة
 المين والبلياعي وبلك  و وي ا لت ل ا سراييل  والتوزي  بين مت وللتواصل للمواقوين األستسية الخيمتع لتقيي 

و لة الرغ  من ان  ألخرى؛ موققة من يختلد التلتية البوية واب  المتلية فإنّ  المواري توفر ي  و  للسكتن ال غراف 
مليويية و ض د ا مكتوتع  البوية التلتية ف    ر ت تبر مقبولة وسبيت بتلمقتروة م  الموتق  ا خرى ا  ان

وت ي ي  Cو Bمو  تقوير وتوفي  مشتري  البوية التلتية وختصة ف  الموتق  المصوفة ي. المواري المللية والوقوية
و   القرار صت لة  والت  تو بف  األراض  الفلسقيوية مشكلة ض د البوية التلتية اليى المشك ع ال تمة 

الفلسقيويةي وي    الموتق  كتفة ف  التلتية البوية يلتقوير وت ه ي. وزيتيل مشتري  وض  السيتستع اليا مة
مشتري  البوية التلتية الكبيرل كملقتع تكرير الميته ال تيمة ومكبتع الوفتيتع وم تل تقت وخقوق الميته والقر  

 سيؤي  دلة وال   الغتيةي لق ه الموازوة وتوفير التلتيةي البوية صيتوة مفقو  أهمية وضرورل ت زيزالرييسة.  
  لقت ال مر ا فتراض  دقتلة

 النشاط اإلقتصادي ومصادر الدخل

تب ت لتووع قبي ة الوشتق ا بتصتي  فيقت. فقوتك  يي كبير من السكتن ي تميون  لتتووع مصتير اليخل لسكتن البلي
يلتل و  لة الوظتيد اللكومية كمصير أستس  لليخلي فقو ي تبر الققتع األكبر مقتروة بققت تع اليخل األخرىي 

يخر من السكتن  ايل من بليية   ر. ف  لين أن  زيمن مصتير اليخل بلسب ا لصتياع الوار  %41لوال  
ي دضتفة دلة ال يي المتبق  ال   ي تمي  لة ال مل ف  األوشقة ا بتصتيية %35ي تميون  لة الزرا ة بوسبة 

  .األخرى م ل الت ترل والصوت ة وال مل ف  اسراييل

 االجتماعية التنمية 

تشكل التومية ا  تمت ية أستسًت مقمًت ف  بوتي تومية مستيامة للم تم  الفلسقيو . فتألقفتل ف  فلسقين بلت ة دلة 
 والت هيل والر تية الصلّيةي ختصة  لة ص يي بضتيت الت لي ي مضت فة ال قوي لتلبية التيت تتق ي وتقوير واب ق ي

ه  بلت ة دلة الر تية ا  تمت ية والصلّيةي وتوفير   ت ي وال ين 95فو  الن ك لك توفير الر تية ال ييل للمسوين
لر تيتق . وم  مليويية ال  بة وض د التوسي  والت تون بين المؤسستع  أوظمة لمتية ا تمت ية لق  ومؤسستع

 لة. ورغ  و وي لقتياعالتومية ا  تمت ية فإّن ه ا كتن له األ ر ف   ي  بلورل رؤية موليل شتم ال تملة ف  م ت ع
والخيمتع ا  تمت ية وغيرهتي  يورية وتوسي  خ ول بين الققت تع ا  تمت ية ال تملة ف  م تل الت لي  والصلة

تلييي التيت تع وأولويتع التومية بشكل  مضمون ه ا الت تون؛ فقوتك ض د ف  فإوه   و وي ألسس واضلة تشّكل
المللية ف  تشخي  واب  التومية الم تم ية ف  البلياع والمين الفلسقيويةي  ع ت  ل ا كتن   بي من دشراك الم تم ت
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وف  ه ا الملور سوتقر  دلة وصد الخيمتع ا  تمت ية الت لي  والصلة واللمتية ا  تمت ية والتمكين وال قتفة 
 والترا  والشبتب والريتضة.

 

 رة والحكم الرشيداواالد والتنظيم التخطيط

أستس الواب ية  ة ملية التخقيق والتوظي  للبليه والت  تت   تيل من خ ل تليي  المخقق القيكل  للبليل  لتكمن أهمية 
والمرووة ف  فق  وتقيير ا مكتوتع المتتلة وا لتيت تع المقلوبة لومو البليل م  ال مل  لة تلقي  التوازن ف  توزي  

البليل ف  دقتر المليياع القبي ية وبوتًي  لة يراسة المليياع  السكتن والخيمتع وشبكتع القر  والمراف   لة مستوى
 والمشتكل وا مكتوتع التوموية للبليل . وي تبر التخقيق والتوظي  من أه  األوشقة الت  تقو  بقت القيية المللية.

برزع مصقللتع اللوكمة واللك  الرشيي ف  ايبيتع  لتومية و مل  موظمتع أمت بخصو  ا يارل واللك  الرشيي فقي 
 كتن ل ا يمو  التومية ولصول لت ع الفستيالم تم  الميو   لي  أشير أن  ي  تقبي  اللك  الرشيي  هو الي أه  أسبتب 

  بي من دي تي م تم   تي  وف تلر كمت   بي من و وي لك  ووظت  ايار  ومؤسستع فلسقيوية  صرية وليي ة تضمن 
كرامة المواقن وتقي  له الخيمتع المميزل  اع ال ويل ال تلية ر وتلقي  لت تته ومتقلبتته ورغبتته مرا ية الخصوصية 

 الفلسقيوية
 تف لي تيخترستم ل لتلقي  التومية المستيامة واومت ه   يليةقتصر  لة أوقت تك  الرشيي   مبيأ اللوكمة والل ان أهمية

الوتتير الة   وصو التقيي   وا شراد والمتتب ة و  يارل األزمتع ومرورا ب ملية التوظي  و لمبتيىي ا يارل  ابتياي من التخقيق 
 م ية ي م لس شبتب ظن  لخيرية م ية   ر  ا وه  يةالم تم مؤسستع ال يي من ف   بليل    ر يو ي .المر ول 

لي  أن  ه ه المؤسستع وضمن  يصل ال مركزالي المختلفة ومؤسستع الت لي ي وتي    ر الريتض ي سيياع   ر
.ةوتوفي  البرامر وا وشقة المختلفالخيمتع لتقيي  ت مل  ا مكتوتع المتتلة
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 تشخيص المجاالت التنموية .1

 البيية والبوية التلتيةم تل .1.1

 البيئة والبنية التحتية المجال التنموي الرئيسي:
 الصرد الصل  المجال التنموي الفرعي:

                                                         
  . م  لسن  تمر           ة اللجنة:/منسق

  .ملمي ققتققة -8ي وصوح  تيل شييي                                     -0 األعضاء:
 ملمي ابو لفيظة -4ملمي لتفظ بشوع                                        -3          
 م  لسن  تمر -9م تص  يوسد فققت                                      -5          

 
 المقدمة:

ممت  ةلتصريد الميته ال تيماللفر ا متصتصية و وي ت تمي بليل   ر  لة  ة الصرد الصل ي لي مر بتلبليل خي  يتوف 
يؤ ر بشكل سلب   لة البيية والميته ال وفية والصلة بشكل  ت ؛ البليية   تمتلك أ  صقترير وضر ختصة بقت ويت  الوضر 

ة  لة المواقويني م  ال ل   اوه   يو ي مكب بتووو  او مرخ  ليخي  ه ا بتستخيا  صقترير من خترج البليل ممت يزيي التكلف
 الموضوع

 

 
 (1)المؤشر )كمي(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
القياسية

/ 
المرجعية

(1) 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 *   صفر بس  الصلة/البليية 0511  يي اللفر ا متصتصية
الصلة/البلييةبس   صفر  يي اللفر الصمتي  0511   * 

 *   0 بس  الصلة/البليية صفر  يي صقترير الوضر
 *   0 بس  الصلة/البليية صفر و وي مكب بتووو 
-15 بس  الصلة/البليية   011 شيكل()شقريت  تكلفة الوضر ل سرل

21  
 *  

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(
 ض يد الم تم  ميى رضت الوتس  ن الخيمة

 ض يد بس  الصلة/البليية لتت ير  لة الصلة ال تمة والبييةا
 ض يد بس  الصلة/البليية  تلو  الميته ال وفية
 ض يد بس  الصلة/البليية الت  ير  لة الخيمة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات
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 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة

 صرد صل ليل تش    لة و وي مشروع قبي ة تضتريس الب .0
 الوتس لفكرل المستهمة ف  المشروعتقبل  .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 ة الصرد الصل م ي  توفر خي .0
 التلو  البيي  وا مراي .8
 تلو  الميته ال وفيه .3
  ي  و وي مكب مرخ  )بتووو ( .4
 بتلوسبة للمواقوين ةالوضر  تلي تكلفة .5

  المجالأهم القضايا األساسية السلبية في هذا 
  ي  و وي وظت  صرد صل 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
 ي وتقبل األهتل  للمشروعقبي ة تضتريس البليل تست ي  لة توفي  المشروع 

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
 مشروع الصرد الصل توفي   .0
 لوضرلمشروع صقرير توفير  .8
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 البيئة والبنية التحتية المجال التنموي الرئيسي:

                                                        الطرق المجال التنموي الفرعي:

                   م  لسن  تمر ة اللجنة:/منسق

  .ملمي ققتققة -8ي وصوح  تيل شييي                                    -0 األعضاء:

 ملمي ابو لفيظة -4ملمي لتفظ بشوع                                       -3          

 م  لسن  تمر -9م تص  يوسد فققت                                      -5          

 المقدمة:

م ظ  القر  القتيمة ف  البليل ليي ة ولكن وب ي توفي  مشروع شبكة الميته أصيبع القر  بتلضرر وتلتتج الة صيتوةي يبلغ  
ياخل سيية متر ي بيومت القر  الم بيل وبلتلة  988ر02لوال  ياخل المخقق القيكل  قول القر  الم بيل وبلتلة  ييل 

  متر 111ر02الة لم بيالغير  فيمت يصل قول 439ر1لوال  المخقق القيكل  

 

 (1)المؤشر )كمي(
 المصدر القيمة

 /القيمة القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

ياخل وخترج قول القر  الم بيل 
 )ك (القيكل  

بس  القويسة ف  القيية  53
 المللية

95  *  

بس  القويسة ف  القيية  91  يي الشتخصتع 
 المللية

95 *   

وسبة الموتق  المخيومة بقر  
 م بيل )وسبة ميوية(

بس  القويسة ف  القيية  29%
 المللية

011%  *  

بس  القويسة ف  القيية  3 قول ا رصفة ف  البليل )ك (
 المللية

4 *   

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

  يي البليية القر  الم بيل وف  لتلة  ييل

 ض يد البليية الصيتوة السووية للقر 
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  ييل البليية  لتلة القر  من وتلية ال ري او التوس ة

 متوسق البليية كمية ال يران ا ستوتيية

 متوسق البليية لتلة التقتق تع والمفتربتع

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة

 و وي قر  بتبلة للتوس ة .0

 بتبلة للش  والت بييو وي قر   .8

 تصريد ميته وظت و وي  .3

 و وي كتير ف  البليية .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ض د البيوة التلتية لب ي القر   .0

  ي  و وي م ياع كتفية لش  القر  وغ ي المست  ر موقت .8

 ا  تمتي الكل   لة المتولين بتلوسبة لت بيي وت هيل القر  .3

 غ ي ا متل الصيتوة .4

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
  ي  ت هيل القر  الزرا ية  .0
 بلة ا رصفة للقر  السكوية وال وتصر التكميلية  ليقت.  .8
 الت ي   لة لر  القر   .3

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
 وببولق  بفتر القر . المواقويناست ياي . 0

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

 ت هيل القر  الياخلية المتضررل من أ متل شبكة الميته .0

 ش  قر  مقترلة ياخل المخقق القيكل  .8

 ت هيل القر  الزرا ية. .3



11 
 

 بوتي  يران استوتيية .4

  مل قر  رابقة .5

 و لمتيتقت  مل و صب أكتتد القر  .9
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 البيئة والبنية التحتية المجال التنموي الرئيسي:

                                                   الفرعي: الكهرباء والطاقةالمجال التنموي 

              م  لسن  تمر ة اللجنة:/منسق

 سلي    بي الرلمن سلي  -8ي وصوح  تيل شييي                                    -0 األعضاء:

 ميستي ملمي بشوع -4ملمي لتفظ بشوع                                       -3          

 م  لسن  تمر -9م تص  يوسد فققت                                      -5          

 المقيمة:

بليل   ر ف  اللصول  لة خيمة الكقربتي  لة الشبكة الققرية ا سراييلية. تتكون الشبكة ف  البليل من بسمين شبكة  تمي ت 
من  %22ك ي لتغق  الشبكة مت وسبته  48ك ي وشبكة ضغق موخفي يصل قولقت الة 9ضغق متوسق يصل قولقت الة 

ي ف  البليل كلقت م زولة مت  يا ي شبكة الضغق الموخف%00لة البليلي ووسبة الفتبي  لة شبكة الضغق الموخفي تصل ا
متر. تتوفر خيمة الكقربتي ل مي  السكتن اللتليين ف  البليل  وتتوس   111ر0موققة  واليل يصل قول الشبكة فيقت الة 

اييل  ممت لقرد ا سر هت من اؤ   القيرل الكقربتيية الت  ت  شرابتزييتيه  وتوس ق ي ولكن  وف  وفس الوبع هوتك وق  لتي ف
يؤي  الة اوققتع الكقربتي وتي ة زيتيل ا لمتل وختصة ف  فصل الصيد و  يو ي أ  أف  لرف  القيرل من القرد ا سراييل  

الوبع  سف  الوبع الموتظري ممت اضقر البليية لشراي مولياع كقربتيية لسي ال  ز ف  القيرل الكقربتيية وال    يكلفقت ف  وف
 .لة تره  كتهلقتمبتلغ قتي

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

  *  1.53 ش بة الكقربتي/البليية   1.91 (شيكلبتل) سعر الكيلو واط

 معدل االستهالك الشهري
 (بالكيلو واط)

  *  381 ش بة الكقربتي/البليية 851

 المتوسط طول شبكة الضغط
 (بالكيلو متر)

  *  ك 01 ش بة الكقربتي/البليية  9
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طول شبكة الضغط 
 )بالكيلو متر( المنخفض

  *  91 ش بة الكقربتي/البليية  48

   * 228ر0 ش بة الكقربتي/البليية 251ر0 عدد العدادات مسبقة الدفع

نسبة الفاقد في شبكة 
 الضغط المنخفض

  *  %01-2 ش بة الكقربتي/البليية 00%

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 متوسقة ش بة الكقربتي/البليية حالة شبكة الكهرباء في البلدة

  ييل الم تم  الملل  مدى رضا الناس عن الخدمة

 متوسقة الم تم  الملل  كفاءة الشبكة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 .%011صل الة توسبة تغقية الشبكة للبليل  .0

 . و وي صيتوة  لة ميار الست ة.8

 وسبة الفتبي  لة شبكة الضغق المتوسق ضمن الم قول. .3

 و وي مفتتير سكيوة متفربة لتسقيل الصيتوة. .4

 . و وي اوترل للشوارع.5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 للمستقلكينالكقربتيية كفتية القيرل  ي   .0

 تغيير ابقتر كوابل الضغق المتوسقاللت ة الة  .8

 ي التيتر ف   ياياع اليف  المسب  ي  المقيرل  لة تليي .3

 ع ال رول )تكتليد تشغيلية بتهظة(و وي مولياع لسي الوق  ف  اوبت .4

 ض د الكقربتي ف  اقراد البليل .5
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  ي  كفتية م ياع الصيتوة للفويين .9

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 

 ( لرف  القيرل الكقربتيية للبليلاللت ة) ضرورل متسة  .0
 ة التلتية ف  شبكة الضغق المتوسقض د البوي  .8
 لي  اوقت   تقيس الفتبي و  يمكوقت تلييي التيتر مشتكل ال ياياع  .3
 اللت ة الة تركيب ملو ع  يييل  .4
   الضغق الموخفي )ا ميل خشبيه(بكة تلد ا  ميل ف  ش  .5

 
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال: 

 و وي شبكة كقربتي تغق  م ظ  البليل .0
 لشبكة مستمرل لو وي صيتوة  .8

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

 كفتيتقت.رف  القيرل الكقربتيية للشبكة  وتلسين  .0
 تغيير ابقتر كوابل الضغق المتوسق .8
 ا  تمتي  لة القتبة الوظيفة/الشمسية. .3
  ن ب ي  ية تستقي  فيقت التلك  بتلتيترتغيير ال ياياع لوو  .4
 زيتيل الملو ع لتغقية الض د .5
 تزويي الخيمة لكتفه الموتق . .9
 توفير مولي متوقل للقت تع والبليية للت ع بق  الكقربتي من ببل الشركة الققرية ا سراييلية  .1
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 البيئة والبنية التحتية المجال التنموي الرئيسي:

                                                    : المياهالمجال التنموي الفرعي

                م  لسن  تمر ة اللجنة:/منسق

 سلي    بي الرلمن سلي  -8ي وصوح  تيل شييي                                    -0 األعضاء:

 ميستي ملمي بشوع -4ملمي لتفظ بشوع                                       -3          

 م  لسن  تمر -9                 م تص  يوسد فققت                     -5          

 المقدمة:

من بليية زيتت ضمن مشروع مشترك م  م لس صييا  لتيالمت تمي  بليل   ر ف  تقييمقت خيمة الميته للمواقوين  لة شراي   
ست ةي ممت يرف  التكلفة  لة المواقن  84ي ويت  توزي  الميته للمواقوين بواسقة شبكة ميته ياخل البليل  لة ميار 8112 ت  

ن مواقني  يي المواقوين المشتركيامت ك البليية مصير ميته خت  بقت وال   بيوره سيقلل ال بي الواب   لة ال وتي ة  ي 
ي وير    لك الة ا ستق ك الزرا   من  قة اضتفة كوب شقريت للمواقن 39مشترك بم يل  0941هو  والمزويين بتلخيمة

ن لصيتوتقت و الشبكة الياخلية  ييل ويتوفر فويي لتلة متق البوتي ف    رمن او استيي تالة ر  اللياي  الموزلية الت  ت تبر ومق
 .اية شكتو  من المواقو ف  لتلة و وي اية ا قتل او تلق  

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

ش بة  3 سعر كوب الماء )شيكل(
 /البلييةالميته

8.3  *  

 )كوب( معدل االستهالك الشهري

 

ش بة   39
 الميته/البليية

02  *   

ش بة   9 )بالكيلو متر( طول شبكة المياه
 الميته/البليية

9  *   
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ش بة   941ر0 عدد المشتركين
 الميته/البليية

   *  941ر0

ش بة  %01 نسبة الفاقد في الشبكة
 الميته/البليية

5-01% *   

ش بة   011 مسبقة الدفععدد العدادات 
 الميته/البليية

 *   541ر0

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

ش بة  حالة شبكة المياه في البلدة
 الميته/البليية

  ييل

  ييل الم تم  الملل  مدى رضا الناس عن الخدمة

  ييل الم تم  الملل  كفاءة الشبكة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 %011تغقية الشبكة للبليل . وسبة 0

 ست ة 84الخيمة متوفرل  لة ميار  .8

 . و وي صيتوة  لة ميار الست ة3

 ة الفتبي  لة الشبكة ضمن الم قولوسب .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 (وغيره) ابتر  وفية.. البليية   تملك أ  مصير متي  خت  بقت .0

 ة لتزويي الخيمةمالمضختع المستخيض د بيرل  .8

 وهو غير كتدكوب  511والي بس ة و وي خزان  .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
  ي  و وي مصير ميته خت  بتلبليية .0
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  بيرل المضختع وس ة الخزان غير كتفية. .8
 هذا المجال أهم القضايا األساسية االيجابية في: 

 ست ة 84خيمة الميته متوفرل  لة ميار  
 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و

 ر متي ف  الموققة الشربية للبليللفر بي .0
 مضخة ميته التيتقية  .8
 8 يي  ميته  مل خزاوتع .3
م ل ) بير الل ة غزالة ( لت مي  ميته ا مقتر هوتك  الموتق  الت  يلي  بقت ت م   تل  مل خزاوتع ت مي  ميته ف  .4

 واستغ لقت ل ستخيامتع الزرا ية
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 البيئة والبنية التحتية المجال التنموي الرئيسي:

                                                        النفايات الصلبة: المجال التنموي الفرعي

                   م  لسن  تمر                                                   ة اللجنة:/منسق

  .ملمي ققتققة .8ي وصوح  تيل شييي                                    .0 األعضاء:

 ملمي ابو لفيظة .4بشوع                                      ملمي لتفظ . 3          

          م  لسن  تمر                                          .9م تص  يوسد فققت                                      .5          

 المقدمة:

طن، ومن ثم ارسالها الى  8-1بها تقوم بالجمع يوميا بمعدل تعتمد بلدية عالر في جمع النفايات الصلبة على سيارة خاصة 
تقوم سيارة جمع  لبلدية لتنظيف الشوارعن لووكذلك يوجد عمال تابع %99ة بمعدلمكب زهرة الفنجان، يتم تغطية البلد

 .حاوية الى مكب زهرة الفنجان  111النفايات بنقل النفايات من حاويات القمامة والبالغ عددها 

 

 (1))كمي( المؤشر

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

  *  8 بس  الصلة/البليية 0 عدد سيارات جمع النفايات

  *  81 بس  الصلة/البليية 05 االشتراك الشهري )منزلي( شيكل

االشتراك الشهري)التجاري( 
 شيكل

  *  31 بس  الصلة/البليية 15

  *  811 بس  الصلة/البليية 011 الحاوياتعدد 

  *   2 بس  الصلة/البليية  9 )بالطن( حجم النفايات اليومي

   * 0 بس  الصلة/البليية 0 وجود مكب قانوني

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(
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  يي الم تم  مدى رضا الناس عن الخدمة

 تغطية الخدمة لكافة سكان البلدة

 

  يي الصلة/البلييةبس  

 ض يد بس  الصلة/البليية  فصل النفايات

 ض يد بس  الصلة/البليية مدى وعي الناس في موضوع البيئة والصحة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 و وي سيترل وفتيتع  .0
 يوميتخيمة متوفرل ال  .8
 و وي مكب رسم   .3

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 السيترل بلت ة  ستبيال .0

 الوفتيتع بلة  يي لتويتع .8

   للمكب)زهرل الفو تن(  ن البليلالب ي المكتو .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

 بوية التلتية لخيمة  م  الوفتيتعض د ال  .0
 ليى المواقوين بخصو  م تل البيية والملتفظة  ليقت ض د الو    .8

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال
  ة  م  الوفتيتع  لة ميار ا سبوعو وي خيم  .0

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

 فتيتعاللت ة الة سيترل  م  و .0
  يي اللتويتعزيتيل  .8
 الكتير المسؤول  ن وظتفة الشوارعزيتيل  .3
 شراي مكوسة الية .4
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 م تل ا بتصتي الملل  .1.1

 المجال التنموي الرئيسي: االقتصادي )تنمية االقتصاد المحلي(
 المجال التنموي الفرعي: التجارة والخدمات

                                                         
 بتس  فيتي  كتو                      ة اللجنة:/منسق

  األعضاء:
 فوز  المي بركتع  .0
 ملمي مصقفة   تر .8
 بتس  فيتي  كتو  .3
 و ية اس ي غتلب ابو س يل .4
 ملمي س يي  سترول .5
 ملمي مفيي شرار .9

                                                        
 :مقدمةال

التجارية واهمها تجارة الشوكوالتة والمشروبات والمواد التموينية وتجارة االدوات الصحية وتجارة تشتهر عالر بالمحالت 
جنين وطولكرم لذلك فهي تشهد حركة تجارية جيدة مما يشجع الناس  ر هي البلدة الرابطة بين محافظتيتعتبر عال  الطيور

 للقيام باستثمارات جيدة في البلدة.
 

 (1)المؤشر )كمي(
 

 المصدر ةالقيم
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   *  البليية 91 المحالت التجاريةعدد 
   *  البليية 21 عدد العاملين بالتجارة
  *   البليية 01 عدد الشركات التجارية

 1عدد المشاريع الصغيرة لغاية 
 عمال

  *   البليية 05

 لغاتيةعدد المشاريع المتوسطة 
 عمال 11

   *  البليية 01

  *   البليية 5 عدد المنشأت الصناعية
  *   البليية 91 عدد محالت الحرف والصناعات

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات
 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 المتوسق للبلياع الملتيية الموب  ال غراف   .0
 رؤوس ا موالالمواري المللية والمتم لة ف  توفر   .8
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 م ل الميته وموت تع زرا ية توفر مصتير المواي الخت   .3
 ليى المواقوينتووع الخبراع   .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 اي تي موتف  تسويقيةمليويية   .0
 ي   ومستويل الت ترلض د القيرل  لة   .8
 المتوفرل ل وشقة الصوت ية القيرل الكقربتيية مليويية  .3
  يي  ال تملة المقرلالتيريب لض د   .4
 ا ستيرايمتقلبتع ص وبة   .5

 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال
 التسوي فر  ض د  .0
 المتوفرل ل وشقة الصوت ية القيرل الكقربتيية ض د .8
 للت ترل الختر يةللتصيير و  قيي ا  راياع ت .3

 
 :األساسية االيجابية في هذا المجالأهم القضايا 

 الموب  ال غراف  .0
 رؤوس ا موالالمواري المللية والمتم لة ف  توفر  .8

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
 تش ي  البيية ا ست مترية .0
 الكقربتييةزيتيل القيرل  .8
 ي   ومستويل الت ترل .3
 تسويقيةاي تي موتف   .4

 

 

 

 

  



21 
 

 المجال التنموي الرئيسي: االقتصادي )تنمية االقتصاد المحلي(

                                                  المجال التنموي الفرعي: الزراعة

 بتس  فيتي  كتو                       ة اللجنة:/منسق

  األعضاء:

 فوز  المي بركتع .0
 ملمي مصقفة   تر .8
 فيتي  كتو بتس   .3
 و ية اس ي غتلب ابو س يل .4
 ملمي س يي  سترول .5
 ملمي مفيي شرار .9

 المقدمة:

الزراعة السهلية تكون عادة مزروعة بالخضروات )محمية وغير محمية( ، اعية نوعان في عالر بعلية ومرويةاالراضي الزر 
حيث يعتمد معظم اهالي عالر على الزراعة  (والزراعة البعلية) الوعرية مزروعة بزراعة بعلية )اشجار الزيتون واللوزيات(

 وتعتبر من اهم مصادر الدخل في البلدة.

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 داخل مساحة االراضي المروية
 )دونم(الهيكلي وخارج 

 *    البليية 6,000

داخل  مساحة االراضي البعلية
 )دونم(الهيكلي وخارج 

 *    البليية 7,000

 *    البليية 511 عدد المزارعين

 *    البليية 01 مزارع الدواجن

 *    البليية 01 مزارع االغنام
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 *    البليية 4 مزارع االبقار

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 المخصصة للزرا ة توفر الميتل .0
 توفر القر  الزرا ية .8
 الخبرل ال ييل ل يي  ال تملة .3
 خصوبة ا راض  الزرا ية .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ض د التسوي  .0
  ي  التوظي  الزرا   .8
 ض د التصوي  الزرا   .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
 ض د التسوي  .0
 الزرا   ي  التوظي   .8
 ض د التصوي  الزرا   .3

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال: 
 وفرل الميته والمستلتع الواس ة من ا راض  الزرا ية .0

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

 اي تي موتف  تسويقية  يييل  .0
 تش ي  التصوي  الزرا    .8
 لمتية المزار ين  .3
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 المجال التنموي الرئيسي: االقتصادي )تنمية االقتصاد المحلي(

                                              المجال التنموي الفرعي: السياحة والترفيه

 بتس  فيتي  كتو                       ة اللجنة:/منسق

  األعضاء:

 فوز  المي بركتع -0
   ترملمي مصقفة  -8
 بتس  فيتي  كتو  -3
 و ية اس ي غتلب ابو س يل -4
 ملمي س يي  سترول -5
                                              ملمي مفيي شرار -9

 :مقدمةال

وبعض ح ترفيهيه لألطفال ومساب نكاللعائالت وام متنزهحيث يقتصر على  ايعتبر قطاع السياحة والترفيه في عالر ضعيف
 المواقع االثرية في البلدة 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

عدد الزوار للبلدة )للمتنزة والمواقع 
 االثرية(

 *    بليية   ر 91111

   *  البليية 0 عدد المنتزهات

 *   3 البليية 1 التي تم تاهيلها االماكن االثرية

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 الد زاير 91لي  يزور   ر سوويت مت يقترب  الموب  ال غراف  المتوسق بين الت م تع الملت ية .0
 يووو  . 41 وو وي متوزه  لة مستلة ا ق لة ال ميلة للبليل .8
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 ا  رية وا متكن توفر ب ي البيوع  .3
 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 اهمتل بقتع السيتلة والترفيه .0
 اهمتل ا متكن ا  رية .8
  ي  و وي خقة لتف يل السيتلة المللية .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
 اهمتل بقتع السيتلة والترفيه .0
 اهمتل ا متكن ا  رية .8
 السيتلةض د التروير للققتع  .3

 :أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

 الموب  ال غراف  .0
 ا ق لة ال ميلة .8
 توفر المواري .3

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

 ترمي  ا متكن ا  رية .0
  يةمتكن الترفيق لو التو ية وتروير لققتع السيتلة  .8
 ا هتمت  بتألمتكن الترفيقيةزيتيل  .3
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 المجال التنموي الرئيسي: االقتصادي )تنمية االقتصاد المحلي(

                                                       المجال التنموي الفرعي: الصناعة

 بتس  فيتي  كتو                        ة اللجنة:/منسق

  األعضاء:

 فوز  المي بركتع  -0
 ملمي مصقفة   تر -8
 بتس  فيتي  كتو  -3
 و ية اس ي غتلب ابو س يل -4
 ملمي س يي  سترول -5
 ملمي مفيي شرار                                                       -9

 :مقدمةال

 (يوموااللمنتشتهر عالر بمشاغل الخياطة والمعاصر الحديثة للزيتون ووجود االعمال الحرفية الصغيرة )المناجر و المحادد  

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   *  البليية 5 مشاغل خياطة مالبس

  *   البليية 4 مشاغل المنيوم

  *   البليية 8 معاصر زيتون

   *  البليية 4 المحادد

   *  البليية 3 المناجر

  *   البليية 0 حجر

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
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 الموب  ال غراف  بتلقرب من ا راض  الفلسقيوية الملتلة .0
 توفر رؤوس ا موال. .8
 توفر الخبراع والمقتراع .3

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 القيرل الكقربتييةض د  .0
 ض د التسوي  .8
 توظي  الققتع الصوت  ض د  .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
 القيرل الكقربتييةض د  .0
 ض د التسوي  .8
 ض د توظي  الققتع الصوت   .3

  
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال: 

 الموب  ال غراف  .0
 توفر رؤوس ا موال .8
  توفر الخبراع والمقتراع .3

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11ألربع سنوات )فترة الخطة( واالحتياجات/االولويات 

 زيتيل القيرل الكقربتيية .0
 اي تي موتف  تسويقية .8
 ي   تقوير الصوت تع .3
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 الم تل ا  تمت   .1.1

 المجال التنموي الرئيسي: اللجنة االجتماعية

 المجال التنموي الفرعي: الشباب والرياضة

 سترل برهتن بتروقمنسق اللجنة: 

 األعضاء: 

 غصون   تر-1م تهي بركتع                           -4                                    يزن بشوع -0

 ملمي   تر -2ملمي  ويو                             -5                                   أمين   تر -8

 أصيلة  ويع -9                                 سمير بتروق -3

 المقدمة

ت تبر   ر من الم تم تع الغوية بتلقتبتع الشبتبية وم  األسد فإن األمكوة المخصصة لك  يمترس الشبتب وشتقتتق  
 .الريتضية فيقتي ت تبر سيية وبلت ة لت هيل وتف يل

القيمة القياسية  المصدر القيمة المؤشر الكمي
 المرجعية

 التقييم

 

وتي    ر  0 ةرياضيعدد المالعب ال
 الريتض 

0 * 

 عالر نادي 0 عدد اندية اللياقة البدنية

 الرياضي
0 * 

 عالر نادي 1  عدد المؤسسات الشبابية

 الرياضي
0 * 

 التقييم المصدر المؤشر الوصفي

 عالر نادي الفريق الرياضي لنادي عالر الثقافي الرياضي

 الرياضي
يلتتج دلة مشتريتع ريتضية وميرب 

 ريتض  ولبتس ريتض 

 عالر نادي وجود فرق رياضية

 الرياضي
 متوسق



28 
 

 عالر نادي رياضي وجود ناد

 الرياضي
 ض يد)  يو ي موظد بتي   لة ا هتمت 

 بتلوتي (

 عالر نادي الرغبة والدافع لدى شباب عالر

 الرياضي
بو  )يو ي م لس شبتب  ولكن توبد مؤخرا 
بسبب اللتلة الختصة بتلبليل فيمت يت ل  

 بت وتختبتع(

 عالر نادي مقر للكادر الشباب

 الرياضي
 ض يد)  يو ي(

 تحليل الوضع القائم/ االستنتاجات

 المؤثرات االيجابية:

 ت رتقتي الريتض  من ببل شبتب البليل ب و وي رغبة .0

 فت لةا ببتل الشييي  لة الوتي  الريتض  وو وي  قة ديارية  .8

 و وي مستلتع يمكن استغ لقت من أ ل دوشتي م  ب وأمتكن مفتولة مخصصة لل ب .3

 استخيا  ستلتع الميارس القتيمةامكتوية  .4

 و وي فري  ريتض  لكرل القي  مس ل ف  ا تلتي الفلسقيو  لكرل القي  يشترك ف  البقو ع الرسمية  .5

 المؤثرات السلبية:

 (مليويل الوتي  الريتض  ض د ا مكتويتع المتيية )ميزاوية .0

 يل لتليت ف  البليلو  و  ي   تهزية الم  ب الم .8

 بلة الو   ليى أفراي الم تم  وختصة كبتر السن ب همية وتش ي  ال توب الريتض  الشبتب  ف  بليل   ر  .3

  ي  ف تلية الم لس الشبتب  القتي   .4

 (ةشبتبيمؤسسة  ي  و وي  قة رسمية تم ل الشبتب )  يو ي  .5

 و وي مشتري  صغيرل ختصة بتلشبتب ي   .9

  ي  و وي  قة مسؤولة ت مل  لة توظي  وتو يه القتبتع الشبتبية ف  بليل   ر .1
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 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:

 والت  من خ لقت يت  توفير كتفة المتقلبتع الريتضية للوتي   -ميزاوية الوتي  –ض د ا مكتويتع المتيية  .0

 البوية التلتية للمراف  الريتضية )م  ب( ف  بليل   ر و ي  كفتيتقتض د  .8

 أهم القضايا اإليجابية:

 و وي مبوة للوتي  الريتض  و قة ديارية فت لة  .0

 و وي قتب  و س  شبتب  وشيق ولكوه بلت ة دلة ي   متي   .8

 االحتياجات/ األولويات ألربع سنوات

 صغيرلدي تي فر   مل للشبتب من خ ل دبتمة مشتري   .0

 تف يل اليوراع التيريبية الت  تمكن الشبتب من بوتي القيراع الشخصية  .8

 ت هيل مل ب بليية   ر  .3

 ت  ي  الوتي  الريتض  بمسلتزمتع ريتضية  .4

 ي   ميزاوية الوتي  الريتض  من ببل أهتل  البليل  .5

 دي تي يليتع لتش ي  الم تم  الميو   لة ي   الوتي  الريتض   .9
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 اللجنة االجتماعية المجال التنموي الرئيسي:

                                                         ، ذوي االعاقة()المرأة الخدمات االجتماعيةالمجال التنموي الفرعي: 

                 سترل برهتن بتروق ة اللجنة:/منسق

 األعضاء: 

 غصون   تر-1م تهي بركتع                           -4                                    يزن بشوع -0

 ملمي   تر -2ملمي  ويو                             -5                                   أمين   تر -8

 أصيلة  ويع -9                                 سمير بتروق -3

 :مقدمةال

الخدمات االجتماعية التي تعتمد على تقديم المساعدة والتمكين في عدة قطاعات مستواها ضعيف جدا نظرا  لعدم تطبيقها او 
 الكافي.االعالن عنها، كما تم توقيف عدد من الجمعيات وتجميد عملها نظرا لعدم توفر الدعم المادي 

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 0 الجمعيات النسوية
تقييراع الل وة 
 ا  تمت ية

0 *   

  *  51 تقييراع البليية 05 متلكن مشاريع صغيرةعدد النساء اللواتي ي

 اللجنة تقديرات صفر عدد الجمعيات لذوي االعاقة

 *   0 االجتماعية

 اللجنة تقديرات صفر عدد صناديق اقراض الطالب

 *   0 االجتماعية

عدد المؤسسات التي تعنى بقضايا 
 للمعاقين

 اللجنة تقديرات 1

 *   0 االجتماعية

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )
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تقييراع الل وة  مشاركة المراة في الحياة العامة
 ا  تمت ية

 ض يد

تقييراع الل وة  .للمعاقين الراعية المؤسسات فاعلية
 ا  تمت ية

 ض يد

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 تقوير الفكر الم تم   .0
 ت زيز ال مل الت توو  .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 توفر فر   مل للوستي و و  ا  تبة ي   .0
 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 قتفة الم تم  مليويل بلي    تقبل ا وفتتح وتقيي  ب ي الخيمتع ا  تمت ية م ل  ي  تقبل ا خت ق بقيد التومية  .0
 .و ي  ي   القبقتع المقمشة وختصة ف  م تل ال مل

 يجابية في هذا المجالأهم القضايا األساسية اال

 و وي ر تل ا متل ممكن ان يقيموا المست ياع .0
 و وي بياية لمرللة تقوير الرؤية ت ته ا مور .8

  سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل: 
 ف  الم تم  الملل  ا  تبةاشراك  و  .0

 .اوشتي صويو  ابراي القتلب8

 يور المرال بتلم تم  .تف يل3
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 التنمية االجتماعية  المجال التنموي الرئيسي:

 الصحة المجال التنموي الفرعي:

 سترل برهتن بتروق ة اللجنة:/منسق

  :األعضاء

   تر غصون -1                          بركتع م تهي -4                                    بشوع يزن -0

   تر ملمي -2                            ويو  ملمي -5                                     تر أمين -8

  ويع أصيلة -9                                 بتروق سمير -3

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

الوضع الصحي في البلدة جيد ويحتاج إلى المزيد من ساعات العمل وخاصة بعد أوقات الظهر إن أمكن ويحتاج إلى أطباء 
 .نسائية(  -باطني -متخصصين )أطفال

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   * 0 وزارل الصلة 0 صحية عيادة

   * 0 البليية 0 سيارة إسعاف

   * 8 خت  8 صيدلية

  *  0 خت  0 مختبر خاص

  *  8 خت  8 أطباء أسنان

   * 0 وزارل الصلة 0 عيادة

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

 بلت ة دلة وبع يوا  أقول وتخصصتع مختلفة أك ر  وزارل الصلة العيادة الصحية 
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 بلت ة دلة ستي  لسيترل ا س تد وهوتك سيترل دس تد بليية   ر سيارة اإلسعاف

 بلت ة دلة م ياع أك ر ل مي  الفلوصتع خت  مختبر

 بلت ة دلة وبع يوا  أقول وتخصصتع مختلفة أك ر  وزارل الصلة العيادة الصحية 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-المصادر المتوفرةبما في ذلك -المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 و وي  يتيل صلية .0
 و وي أقبتي من أبوتي البلي .8
 توفر مبتو  لتلسين الخيمة القبية .3
 توفر سيترل دس تد .4
 رغبة الوتس ف  تقوير المركز الصل  .5

 
 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ض د ال قتفة الصلية  وي بقتع كبير من المواقوين .0
 المواقوين لو وي أقبتي متخصصين ف  البلي ي  تش ي   .8
 القبيب يياو  أيت  ملييل وليس قوال األسبوع .3
  ي  توفر خيمتع قبية ب ي ست تع اليوا   .4

 
 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

  ي  يوا  القبيب كتفة أيت  األسبوع .0
 ست تع اوتظتر قويلة لرؤية القبيب ف  أيت  يوامه ب  ر  .8
 توفر األ قزل ال زمة ف  المختبر ي   .3
 وق  األقبتي المتخصصين .4
  ي  و وي  يتيل قب أسوتن لكومية  .5

 
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال: 

 خربة شري (  -ال يتيل وختصة المختبر يقي  خيمتع للقرى الم تورل )صييا .0
 اهتمت  الوتس بتلسين الوض  الصل  ف  البلي وتخفيد الضغق  لة المستشفيتع  .8
  و وي مبتو  لتقيي  خيمتع قبية .3

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 
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 توفير أقبتي متخصصين وتوسي  المبوة الصل   .0
 توفير ستي  وضتبق دس تد  .8
 توفير  يتيل أسوتن لكومية  .3
 توفير أ قزل للمختبر .4
 رف  الو   الصل  للمواقوين .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 التنمية االجتماعية  المجال التنموي الرئيسي:

 التربية والتعليم المجال التنموي الفرعي:

 سارة برهان قاروط ة اللجنة:/منسق

  األعضاء:

   تر غصون-1                          بركتع م تهي -4                                    بشوع يزن-0

   تر ملمي -2                            ويو  ملمي -5                                     تر أمين-8

  ويع أصيلة -9                                 بتروق سمير-4

 :المقدمة

ناث ووضعها جيد جدا وهناك اهتمام بالتعليم من األهالي مع قلة المتابعة والتواصل مع المدارس وهناك  وجود مدارس ذكور وا 
رة الى أن التحصيل العلمي للذكور متراجع قليال بالنسبة لالناث، اكما وتجدر االش .حاجة للبلدة لمبنى جديد للمدرسة الثانوية

مل تحاق بمجاالت العلة الذكور من المدرسة وعدم رغبتهم باستكمال الدراسة واال بتسرب الطلفقد تم رصد عدد ال بأس به من 
 .المختلفة

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

أرشيد  3 ذكور المدارس عدد 
 الميارس

3 *   

أرشيد  3 ناث اإل مدارس عدد 
 الميارس

3  *  

أرشيد  0 مدرسة أساسية خاصة مختلطة
 الميارس

0  *  

أرشيد  0 مختبر لتسوب لكل ميرسة         
 الميارس

0  *  
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أرشيد  0 مكتبة لكل ميرسة أستسية.
 الميارس

  *  

مختبر ميرس  لكل ميرسة 
  .أستسية

أرشيد  1
 الميارس

   * 

أرشيد  0  .ميرسة مقصد/
 الميارس

  *  

أرشيد  3 رياض أطفال خاصة 
 الميارس

 *   

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

أرشيد  جودة التعليم 
 الميارس

المستوى  ييي ميارس ا وت  أك ر كفتيل من ميارس 
 ال كور ويلية المتتب ة والتش ي  والل   لة الت لي 

أرشيد  اإلقبال على التعليم 
 الميارس

 ا وت  أك ر من ال كور يي  ياي دببتل القتلبتع 

أرشيد  البنية المدرسية 
 الميارس

 ييي البليل بلت ة لميرسة  تووية دوت  تواكب تقور 
الت لي  من المرللة ال تووية وتلسين األبوية وتقوير 

 مراف  الميارس األخرى 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-المصادر المتوفرةبما في ذلك -المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 توفر م لمتع وم لمين متخصصين   .0
 التزا  القتلبتع بتليراسة والتسرب بليل .8
 توفر بق ة أري لبوتي ميرسة دوت   تووية وتوفر الكتير الت ليم   .3

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

وت  و كور  .0  ت لي  مقو  وغيرهت ي  و وي فروع أخرى للمرللة ال تووية دوت  ت تر  وا 
 التلصيل ال لم  ت ف ض ف يسببتزا  بتليوا  ليى ال كور لو وي تسرب للق ب و ي  ا  .8
 القتلبتعبتلوسبة أل ياي صفود الميرسة ال تووية وال ليت لإلوت  مستلة ضي   .3
  ي  توفر الي   المتل  لبوتي الميرسة  .4
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 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

 دوت  بميرسة واليل والميارس بلت ة دلة صيتوة يايمة ميرست ت م   .0
 لصيل ليى القلبة ف  ميارس ال كور ختصةض د الت .8
 او يا  الت لي  المقو  والت تر  لإلوت  والمقو  لل كور .3
 أ قزل مختبر اللتسوب البوتع بييمة وبلت ة دلة ت ييي .4
 و وي الي   الكتف   ي  القيرل  للب ي  لة متتب ة الت لي  ال تم   بسبب  ي  .5

 

 :أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال

 اهتمت  الوتس بتلت لي  .0
 مبتو  الميارس  ييل بشكل  ت  .8

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 بوتي ميرسة بوتع  تووية مميزل .0
 ال توو فتر تخصصتع مقوية ت ترية للت لي   .8
 تليي  مختبراع اللتسوب .3
 الميرسة )مظ عي مقتصدي صيتوة م  ب وبوية تلتية( تلسين مراف  .4
 تركيب خ يت شمسية فو  مبتو  الميارس وتلسين القيرل الكقربتيية للتيفية والتبريي لسب الققس  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التنمية االجتماعية  المجال التنموي الرئيسي:
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 الثقافة والتراث المجال التنموي الفرعي:

 سارة برهان قاروط ة اللجنة:/منسق

 :األعضاء

   تر غصون-1                          بركتع م تهي -4                                    بشوع يزن-0

   تر ملمي -2                            ويو  ملمي -5                                     تر أمين-8

  ويع أصيلة -9                                 بتروق سمير-4

 :المقدمة

استنادا إلى بعض المقابالت التي أجريت إلتمام الورقة البحثية في هذا الشأن، تبين أنه ال يوجد أماكن خاصة بالمجال 
م لشروحات مدرسية ومع األسف ت الثقافي فهناك مكتبة احتوت على العديد من الكتب القيمة وكانت تحتضن تجمعات الطلبة

 إغالقها كما ال يوجد مركز يذكر ويحافظ على األماكن األثرية والقيمة التراثية لها في عالر.

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 *   0 البليية 1 عدد الجمعيات الثقافية

)إلكترونية وكتب  مكتبة عامة
 ثقافية(

   0 البلدية مغلقة
* 

 *   0 البلدية ميارس 9 مكتبات ضمن المدارس 

 *   0 البلدية   يو ي عدد مركز التراث

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

مغلقة رغ  التوايقت  لة ال ييي من الكتب القيمة والمكتن   حالة المكتبة العامة
 غير موتسب
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ض يفةي خيمع القلبة ف  المستبقتع ال قتفية دلة لي مت   حالة المكتبات في مدارس البلدة   
وبلت ة دلة التووع ف  مواضي  الكتب بت ضتفة دلة 

 و وي أ قزل دلكترووية

 و وي ه ه اآل تر ولكن بلت ة دلة اهتمت  وت هيل ور تية  وجود آثار قديمة وبيوت تاريخية  

 القائم/االستنتاجاتتحليل الوضع 

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 هوتك دببتل من الشبتب ف  البليل لفتر المكتبتع والتزوي بتل قتفة .0
 و وي بوي مخص  ف  موازوة بليية   ر يي   ال توب ال قتف  .8
 و وي كتير  قتف  يرغب ف  ا هتمت  بق ا الم تل .3
 المستوى الت ليم  ال تل  ف  البليل )بكتلوريوسي ومت ستير( بلت ة دلة مركز  قتف  يلب  الرغبتع .4
 و وي م تل  أ رية بلت ة دلة ر تية .5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

   يو ي أمتكن مؤهلة لخيمة ا قتر ال قتف  والترا   مت يي و دلة ا همتل ف  ه ه ال واوب .0
 الو   ليى الم تم  ب همية المكتبة والفتييل الموقوية  وقتبلة  .8
 مليويية ا وشقة والبرامر ال قتفية .3

 :أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال

 ي  و وي مركز  قتف  شتمل لكتفة ال واوب ال قتفية )مكتبةي أ قزل دلكتروويةي فربة اليبكة( كمت   يو ي ي   متي   .0
 ال توب.ملموس ف  ه ا 

 أهم القضايا اإليجابية:
 و وي فيتع شتبة يرغبون بتف يل الم تل ال قتف  ف  لتل توفر ا مكتوتع .0

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 كتبة  تمة)كتبي دلكترووية( تف  بتألغراي المقلوبة الملققة للقيدمتوفير  .0
لت زيز وتو يه القلبة من كل الفيتع ال مرية للتو ه للمكتبتع والت رد  لة أه  الصوت تع واألق مة خقة درشتيية  .8

 الترا ية
 تف يل اليوراع التيريبية الت  تمكن المشتركين من بوتي القيراع الشخصية لق   .3

 

 م تل ا يارل واللك  الرشيي .1.1
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 االدارة  والحكم الرشيد  المجال التنموي الرئيسي:

                                                      االدارة والحكم الرشيدالمجال التنموي الفرعي: 

                 هتي   شييي ة اللجنة:/منسق

  السيي يوسد ربتح            -1                                     السيي سفيتن شييي -0 األعضاء:

                                                 مقوي ابو س يل  السيي  -8          

                  مت ي شرار                          السيي  -3          

                  ظتفر   تر                              السيي  -4          

                  مفيي  شرار                              السيي -5          

                                                       السيي م   شييي -9          

 :قدمةالم

 

ت اْستاقاْ ُع {   حا ما ْص ا ت ۚ  دْن ُأِريُي ِد ا اْ ِ ما لاْيهِ  ۚ   ِبتللاهِ  ِد ا  تاْوِفيِق  وا كاْلعُ   ا لاْيِه ُأِويبُ  تاوا  { وااِ 
برزت  مصطلحات الحوكمة والحكم الرشيد في ادبيات  التنمية وعمل  منظمات المجتمع المدني حيث أشير أن الحكم الطالح 
او بمعنى آخر عدم تطبيق الحكم الرشيد هو احد أهم أسباب اسباب فساد المجتمعات، لذا كان ال بد من إيجاد مجتمع جاد  

كما ال بد من وجود حكم ونظام اداري ومؤسسات فلسطينية عصرية وحديثة تضمن كرامة المواطن وتقدم له الخدمات  وفعال،
 المميزة ذات الجودة العالية، وتحقيق حاجاته ومتطلباته ورغباته مراعية الخصوصية الفلسطينية.

تنمية المستدامة وانما هي ترسيخ فعلي لمبادىء ان أهمية مبدأ الحوكمة والحكم الرشيد ال يقتصر على أنها آلة لتحقيق ال
االدارة ابتداء من التخطيط واستباق االحداث الدارة األزمات بإجراء وقائي فعال ومرورا بعملية التنظيم وصوال لعملية التقييم  

 واستياغ العبر والنتائج المرجوة.

تارية وقسم الهندسة والمالية ومركز خدمة الجهور وشعب تتكون البلدية من االدارة العامة والتي تضم رئاسة المجلس والسكر 
 المياه والصحة والكهرباء.

 

 التقييم المصدر القيمة 
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 (1المؤشر )كمي()

 

القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 ضعيف متوسط جيد

   * 0 البليية 0 المجتمعيةعدد المؤسسات 

   * 48 البليية 41 البلدية عدد موظفي

الموظفين االداريين عدد 
 )المكتبي(

04 
 البليية

09 *   

   * 05 البليية 05 عدد مرافق البلدية 

  *   البليية 1 عدد غرف البلدية

  *  1 البليية 5 عدد سيارات البلدية

 التقييم المصدر (1المؤشر )وصفي( )

وزارل اللك   الشفافية والمسؤولية
 الملل 

المتلية  وا يارية الواريل من ف  م ظ  اللت ع التقترير 
 ببل اللك  الملل  تكون اي تبية

 لي  اوه هوتك مستويتع ايارية  )أبست  ر ش ب ( البليية وجود نظام اداري  محكم  ومتسلسل

  يي البليية وجود نظام الكتروني يسهل  خدمة الجمهور

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-القوة المؤثرات االيجابية )نقاط 

 ب  ضتي الم لس البلي  والموظفينو وي هيكلية ايارية متم لة  .0
 بليلو وي ابست  ايارية وخيمتتية تلب  لت ة ال .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

  مر ال   يؤ ر  لة الوض  المتل الوض  السيتس  واو كتستته ا .0
 واليتوت ف  فترل بصيرل البليية ي رؤستييت  .8
 لية بتست وتي خيمة  شلن الكقربتيوظت  ال بتية غير مف ل بتلقريقة الم ت .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال  
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 ة الخيمتتية والمتلية وا يارية. ي  توفر وظت  الكتروو  مركز  و لة مستوى يسقل  مل القيية المللي  
 

 األساسية االيجابية في هذا المجالالقضايا  أهم
  البوية التلتية لبليية   ر بتيرل  لة تقيي  خيمتع  صرية وميسرل  وب بل األس تر وف  اسرع وبع ممكن.  
 

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 
 ل  قي الورشتع واليوراع الموتسبةخ  . تيريب كواير المؤسسة  لة ال مل المؤسستت  من0
 ك. تسقيل  ملية التواصل بين المواقن وأ  مؤسسة ياخل البلي ومرا تل ل  الفري ف  اللصول  لة أ  م لومة  تخ  تل8

 المؤسسة
 خل البليل او ختر قت وبصفة رسمية. ال مل  لة تم يل مؤسسة البليية بشكل اكبر سواي يا3
 قور. تقوير مركز خيمتع ال م4
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 االدارة  والحكم الرشيد  المجال التنموي الرئيسي:

                                                  التخطيط والتنظيمالمجال التنموي الفرعي: 

                 هتي   شييي ة اللجنة:/منسق

  السيي يوسد ربتح            -1                                     السيي سفيتن شييي -0 األعضاء:

                                                 مقوي ابو س يل  السيي  -8          

                  مت ي شرار                          السيي  -3          

                  ظتفر   تر                              السيي  -4          

                  مفيي  شرار                              السيي -5          

                                                       السيي م   شييي -9          

 ة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسب
( نسمة وتمثل نسبة 06111)  1111يبلغ عدد سكان عالر حسب تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني عام  

الذين ، أما نسبة %11سنة النسبة الغالبة في عالر حيث يشكلون نسبة  11سنة وتقل عن  11الذين تزيد أعمارهم عن 
وتبلغ مساحة بلدة   %1سنة  11، في حين تصل نسبة من تزيد أعمارهم عن %10سنة فبلغت  11تقل أعمارهم عن 

. واراضي بلدة عالر 1111دونما تمت العمل به عام  16111دونم، وبينما تبلغ مساحة المخطط الهيكلي  116111عالر 
ضي مالية الراضي طابو، علما ان هناك بعض االراضي الواقعة  واقعة حاليا ضمن التسوية حيث يجري على تحويلها من ارا

 في الجهة الشرقية من البلدة هي اراضي طابو مسبقا وتقع ضمن طابو جنين.

 

 (1المؤشر )كمي()

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (1المرجعية)

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 بس  القويسة ف  531ر8 المخطط الهيكلي )دونم(
 القيية المللية

4111 *   

بس  القويسة ف   1 حوسبة المخطط الهيكلي
 القيية المللية

011%   * 
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طول االرصفة في البلدة 
 )كم(

بس  القويسة ف   3
 القيية المللية

4 *   

 *   %91 بس  القويسة 0149 الرخص الصادرة

داخل  اراضي زراعية
 )دونم(الهيكلي 

   * 04811 س  القويسةب 0811

  *  04811 بس  القويسة 5145 )دونم(cاراضي 

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

القر  الم بيل الت   تق  خترج المخقق القيكل   مميزل   بليية   ر حالة الطرق المعبدة
 والت  تق  ضمن المخقق القيكل  ف  لتلة متوسقة

 تصل وتغق  وسبة كبيرل من اراض  البليل    ربليية   مستوى الخدمات المفدمة )تعبيد6 انارة6 مياه(

وسبيت تغقية المخقق القيكل  ضييلة  لي  ان المخقق  بليية   ر تغطية المخطط الهيكلي للبلدة
 بلت ة لتوس ة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 لتسوية ا راض  والميته.و وي مقر  .0
 وض  متل  مستقر ف  البليية .8
 خبرل وكفتيل  تليتينو وي كتير وظيف  مؤهل     .3
 بليية   ر ومو  ية بتلوسبة المتولين والمتبر ين. .4
 و وي ممتلكتع لبليية   ر يمكن ا تمتيهت لزيتيل المراف  ال تمة خترج المخقق .5
 8108و وي مخقق هيكل  ل ت   .9

 السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:المؤثرات 

 لين ا وتقتي من ا راياع التسوية ملية التسوية ت ي   ملية توسي  المخقق القيكل  ل .0
 ةيا  تياي المتكرر  لة الملكية ال تمة من ببل المواقوين و ي  ا لتزا  بقواوين التوظي  المتب ة ف  البلي .8
  ي  و وي مستح ضمن كتير البليية .3
 GISمخققتع القيكلية بتستخيا  ال  ي  لوسبة ال .4
 والو   ل ملية التخقيق والتوظي  ض د الت قيد .5
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 وت تهل ا وظمة وبواوين التوظي  قل  .9
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 لة الملكية ال تمةي وض د الت قيد ليى المواقوين  همية التخقيق والتوظي ي  ي  لوسبة       لا  تياياع المتكرر   
 GISالمخقق القيكل  بتستخيا   قتز ال

 
 القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال أهم

 و وي مشروع تسوية األراض  والميته
 :)فترة اإلطار التنموي( سنة 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 . تقوير وتليي  المخقق القيكل  ولوسبته0
 لتوظي  والقتوون . زيتيل الو   بتقبي  ا8
 . توظيد مستح 3
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 نمويةالقضايا الت .1

 البنية التحتية

 عدم وجود نظام صرف صحي .1

 الداخلية والرابطة والزراعية( قضعف البنية التحتية للطرق )الطر .2

 السلطة( –البديلة  –الحاجة لرفع القدرة الكهربائية بالطرق المتاحة والمتوفرة )القطرية  .3

 السعي اليجاد مصدر ماء خاص ببلدية عالر والتقليل من االعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال .4

 ضعف البنية التحتية لخدمة جمع النفايات .5

 

 االقتصاد المحلي

 ضعف التسويق .6

 راعيضعف التصنيع الز .2

 وفرة المياه والمساحات الواسعة من األراضي الزراعية .8

 اهمال األماكن األثرية والترفيهية .1

 ضعف القدرة الكهربائية .11

 

 التنمية االجتماعية

 ضعف البنية التحتية للملعب .11

 ضعف البنية التحتية وتوزيع المدارس والصيانة .12

 تطوير االهتمام بتحصيل الطالب في المدارس .13

 الجامعة )صندوق اقراض الطالب(مساعدة طلبة  .14

 

 الحكم الرشيد

 توفر نظام الكتروني مركزي يسهل عمل الهيئة المحلية الخدماتية والمالية واالدارية معد .15

 ضعف الوعي العام ألهمية الملكية العامة مما يؤدي الى اعتداءات متكررة على الملكية العامة .16

 ا يمكنمياه، تنظيم، نظام بناء( بأسرع م)كهرباء، الحاجة للتحول الى بلدية الكترونية  .12
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 المالحق .1

الخرايق .1.1
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 دليل التجمع السكاني .1.1

 11/1/11110تاريخ التعبئة:

 معلومات عامة: .1
 :شمال شرق طولكرم الموقع 

رمز الت م  بلسب ا لصتي  111101
 المركز 

 الت م اس   بلدة عالر

 

 :الجغرافية 
 الموب  بتلوسبة للملتفظة شمال شرق محافظة طولكرم

 الب ي  ن مركز الملتفظة )ك ( كم 10

E35°06'38.88"             
N32°22'29.28"                       

 دليا يتع خقوق القول وال ري

111 M ا رتفتع  ن سقر البلر 

ويير بل ت  ووب: كفرا  شر :  تيلالغرب:
 الغصون

صييا شمتل:
 والوز ع

 الت م تع السكتوية المليقة

 م يل هقول األمقتر ملم سنويا 111-011

 قبي ة األراض     سقلية/  بلية

 المستلة الكلية للت م  )يوو ( 04811

 

 )معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية: 
  يي السكتن 0191
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 وسبة ال كور 11%

 وسبة ا وت  19%

  ت  05وسبة من تقل أ متره   ن  10%

 94-05وسبة من ا متره  من  91%

  ت  95وسبة من تزيي أ متره   ن  3%

  يي األسر 1011

  يي الولياع السكوية 0921

 وسبة األمية 8%

وسبة اللتصلين  لة شقتياع ب ي  11%
 التو يق 

وسبة ال تقلين  ن ال مل )بت ريد  81%
 ا لصتي(

وسبة ال تملين ف  الققتع اللكوم    01%
 )من م موع ال تملين الكل (

 وسبة ال تملين ف  الققتع الخت   15%

 غير  لك:
 أوشقة لرل

 الت ترل
* 

 الزرا ة الصوت ة
* 

وظتيد 
 لكومية

 المصير الرييس  ليخل السكتن

 

 :األيدي العاملة 
 خترج الت م  ياخل الت م 

 موتق  مليقة بتلت م 
الخق ياخل 

 األخضر
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م تل 
 موظد زرا ة ال مل

ت ترل 
 وخيمتع

صوت ة 
 ولرد

 موظد زرا ة
ت ترل 
 وخيمتع

صوت ة 
 ولرد

 متل ف  
مختلد 
 المقن

 

 الم موع 

35% 31% 81% 05% 31% 01% 81% 81% 81% 

657 562 375 281 187 63 125 125 125 

الم موع 
 الكل  

   فري 8511

 

 البنية التحتية والبيئة: .1
 

 :الطرق والمواصالت 
 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني: 

 غير م بي 
 م بي 

 أسمتي المياخل الرييسية
 بلتلة  ييل بلت ة دلة صيتوة

 الميخل الغرب   * 

 الميخل الشرب  *  

 شبكة الطرق الداخلية: 
 ووع القري  م بي )ك ( مفتولة )ك (

بلت ة دلة  يو ي بيس كورس   يو ي
 صيتوة

بلتلة 
  ييل

 متر(كيلو ) قر  ياخلية 18.111 19.108 1 

 قر  زرا ية 18  18 

 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط: 
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  م بي )ك ( مفتولة )ك (

بلت ة دلة  يو ي بيس كورس   يو ي اس  القري  الرابق
 صيتوة

بلتلة 
  ييل

 قري  بل ت    1

 قري  خلة القويلة وابو الكسبر 1.1   

 

 والمواصالت: النقل 

 كفتيتقت

اوتظت  
الخيمة 
) زي  أو 
 كل (

 يي اآلليتع/المركبتع 
 المتوفرل بتلموب 

 ووع الخيمة موب قت  ييهت

 ملقة بتصتع مركزية 1    

 ملقة بتصتع فر ية 1    

 خق سرفيس ياخل    1    

 خق سرفيس ختر   0  11 كلي كامفي

 مكتب تتكس  8  9 كلي كافي

 سفريتعم م   1    

 موابد السيتراع الختصة 0    كافي

 هل هوتلك موتق    تصلقت خقوق الوقل ال ت ؟ ليي. -
 و  ر وسق البلي

مت هو  يي اللواي   لة القربتع ف  المييوة/البليل ف  السوة المتضية )سوة.......(؟ ف  لتل كتن  يي  -
لتي  وهو  يي  تي  وقبي    واك ر ا متكن تكررع  81 اللواي  مرتف تي ليي امتكن تكرار اللواي ؟

 فيقت اللواي  ه  اسفل مس ي القست  و وي يكتن  ي  راشي 
 ليي الموتق  الت  تشقي ازيلتمت مروريت أك ر من غيرهت؟ -
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 وسق البلي ر اللترل الغربية

 

 :الطاقة 
 الكهرباء: 

س ر بي  
الكيلو واق 
 للمستقلك

 )شيكل(

س ر 
شراي 
الكيلو 
واق من 
 المصير

سوة 
 ا وشتي

ا لتيتج 
 الف ل 
 اللتل 

 كمية
 ا ستق ك
 الشقر 
 ووسبة

 ا ستق ك
 الموزل 
 موقت

مصير الكقربتي 
)بقرية/مولي/قتبة 

 بييلة(

ميل 
التغقية 
الزموية 

)من اصل 
ست ة  84

 ف  اليو (

وسبة التغقية 
 ال غرافية

1.1 1.11 1990 911111 

KWH 

191118 

81% 

 %011 84 قطرية

 دوترل الشوارع %21وسبة تغقية الشوارع الم بيل: %00وسبة الفتبي ف  الكقربتي:

 

 

 االتصاالت: 
 شبكة القتتد األرض  %15وسبة التغقية:  ييال ويل:

 شبكة ا وتروع %21وسبة التغقية:  ييال ويل:

 شبكة القتتد الخلو  %21وسبة التغقية:  ييال ويل:

 

 :المياه والصرف الصحي 
 المياه: 

 يو ي شبكة ميته ياخلية  و   %01 وسبة الفتبي:
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س ر بي  
المتر 
المك ب 
 للمستقلك

س ر شراي 
المتر 
المك ب 
من 
 المصير

سوة 
 ا وشتي

 ا لتيتج الف ل 
 اللتل 

كمية 
 ا ستق ك
الشقر  
ووسبة 

ا ستق ك 
الموزل  
 موقت

المصير 
)مكروع/م لس 

خيمتع 
مشترك/بير 
خت /يبتر 
 م  ميته 
أمقتر/غير 

  لك(

ميل 
التغقية 
الزموية 
)أسبو يت 
 أو شقريت(

وسبة 
التغقية 
 ال غرافية

8.2 
0.8 

8119 
كوب/  41111
 شقر

85111 
21% 

بليية زيتت وابتر 
 ارتوازية

 %011 كتمل

 

 اس   ين المتي صتللة للشرب غير صتلر للشرب /يو (3م يل التيف  ) 

   يو ي   

 الصرف الصحي: 
الموت ة الكمية 

 ف  اليو 
قر  التخل  من ميته  شبكة صرد صل  % لفر امتصتصية %

 الصرد الصل 

 
011%  

 أمتكن التخل  الوقتيية  زهرل الفو تن

                                       (      )هل يو ي ملقة توقية؟              

 موب  الملقة سوة الت سيس الملقةكفتيل  وض قت/اللتلة التصميمية الس ة م لظتع

      

هل يت  التخل  من ميته  تيمة للمستوقوتع ف  اراض  المييوة/البليل؟         و  : )وضر( 
........................................... 
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 :النفايات الصلبة 
 قر   م  الوفتيتع الصلبة (سيتراع ضتغقة) ترولة م  تركتور ييو  غير  لك

 وسبة التغقية ال غرافية 21%  01% 

 5 يي مراع ال م  أسبو يت: شيكل شقريت 05 رسو  ال م : 011 يي اللتويتع وكفتيتقت:

 مكب  شواي  زهرل الفو تن  (مكب دبليم )
مكب خت  
 بتلت م 

أمتكن التخل  من الوفتيتع 
 الصلبة

 لر  (يفن) غير  لك )ليي(: 
قريقة التخل  من الوفتيتع 

 الصلبة

 الس ة اللتلية للمكب مليون قن 3  

 اللتل ا لتيتج الف ل   مليون قن 4

 بقتع خت  م لس خيمتع )ليي(:
م لس القيية )

 (المللية
 الخيمة تيار من ببل 

 

 االقتصاد: .1
 

 الصناعة والتجارة والخدمات: 
 الموشآع   ييهت  يي ال تملين فيقت موب قت

)تليي بلسب ت ريد  
 ا لصتي(

 الموشآع الزرا ية  -  

 الموشآع الصوت ية  02 011 

 الموشآع السيتلية  0  
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الموشآع المت لقة بتلصوت تع  3 01 
 ا وشتيية 

 الموشآع الخيمتتية  9 95 

 الموشآع الت ترية  91 21 

 البووك -  

 

 السياحة واآلثار: 
 المواب  األ رية الرييسية   8 ييهت= وو قت بيع صتمت + مصين أسمتؤهت:

المواب  السيتلية الرييسية  0  موتزه بليية   ر أسمتؤهت:
)بمت يشمل  اع التميز 
القبي   كت ق  ع 

 واأللراش و يون الميته(

  يي المكتتب السيتلية -

  يي الفوتي  -

مستلة المركز التتريخ   -
 ووصد لوض ه القتي 

 

 :الزراعة 
 على اراضي عالر كاملة وليس فقط داخل الهيكلي. الثروة الزراعية: 

 /يوو مستلة األراض  الزرا ية 811ر08 :ان و يع خلد ال يارموقت 

مستلة األراض  الزرا ية   811ر5
 /يوو المروية
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مستلة األراض  الزرا ية  (  واش تر م مرلملتصيل لقليةي )موقت  111ر1 
 /يوو الب لية

القتبلة مستلة األراض   1111
 /يوو ل ستص ح

 ميى ايصتلية القر  الزرا ية جيدة

 يوو  111ر2 وبتتية: يوو  111ر8 ليواوية: :مختلقة
الليتزاع الزرا ية لسب   يي

 ا لصتي

 :الثروة الحيوانية 
 الووع  يي المزارع  يي الرؤوس م لظتع

 األبقتر 0  

 األغوت  11  

 ي تج  ل  1  

 ي تج بيتي 11  

 ولل 1  

 

 المعاصر والمشاتل والجمعيات: 
 والت توويتع ال م يتع  يي  يي المشتتل الم تصر  يي

 ال تملة الزرا ية
8 8 0 

 

 :خدمات زراعية 

 تصوي  ت بية وتغليد تسوي  درشتي الووع
 تخزين
 وتبريي

 تمويل

 - - - - - - المصير
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 - - - - - - الكفتية

 :خدمات بيطرية 
  يتيل بيقرية ختصة الزرا ة والبيقرليايرل  المصير

 %05  وسبة التغقية

 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة: 

 المصير
 الوسبة

)%( 
  ييهت

القتبة 
 ا وتت ية

 الموب  بتلوسبة للت م  الملكية

 خترج الت م  ياخل الت م   تمة ختصة

       %01 ميته أمقتر

        ارتوازيةأبتر 

 *   *  3 %21 يوتبي 

 

 

 اآلليات الزراعية المستخدمة: 

 لصتيل ب ارل تراكتور الووع
اآلع رش 
 وتسميي

 اليتع أخرى

  

   15 3 1 21 ال يي

الملكية ) ت ي خت ي 
 ت توو (

*  * *   

 

 

 :الوضع االجتماعي .1
 الصحة: 
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 التصويد

 يي ست تع توفر 
 الخيمة يوميت

 المستوى

 الووع
أهل  
 يول 

أهل  
 ملل 

  ت / لكوم  خت 

 ال يي

 يتيل تشمل )قب  ت  +   يي 5 )(   
أمومة وقفولة + مختبر + 

 صلة سوية(

 يتيل تشمل بت ضتفة دلة  -     
البوي األول )أش ة + 
قوارئ +  يتياع 

 اختصتصتع بيوا   زي (

مستوصد + تخصصتع  -     
 ست ة 84بيوا  

  تمة وختصةمستشفيتع  -     

 –مركز قب  خت  أش ة  -     
  يتيل تخصصية

د متل   يي األسرل ف   -  
 المستشفيتع

 د متل   يي األقبتي   

د متل   يي ال تملين ف   -  
 الققتع الصل 

امتكن اللصول  لة    المستشفيتع اللكومية والختصة ف  مييوة قولكر 
الخيمتع الصلية من 
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خترج الت م  السكتو  
مكتوية الوصول اليقت  وا 

 

 

 التعليم: 
 يي 

 المختبراع
 يي 
الغرد 
 الصفية

 يي 
 الميرسين

 المرللة الق ب
 اس  الميرسة

 روضة أستس   توو   كور دوت 

 ميرسة  كور   ر ال تووية   )( )(  05 08 0

  كور   ر ا ستسية ال ليت    )(  08 2 

  كور   ر ا ستسية  )(  )(  2 2 0

 بوتع   ر ال تووية   )(  )( 04 2 

 بوتع   ر ا ستسية  ليت     )( 01 1 

 بوتع   ر ا ستسية  )(   )( 01 08 

  م ية   ر )(       

 روضة الوفتي )(       

 اس  ال تم ة/الكلية  يي القلبة

- - 

 وتبلس - تم ة الو تح الوقوية 

 قولكر  -خضور   – تم ة فلسقين التقوية 

  وين -ال تم ة األمريكية 

 قولكر  -الميرسة الصوت ية 

امتكن اللصول  لة 
الخيمتع الت ليمية من خترج 

مكتوية  الت م  السكتو  وا 
 الوصول اليقت
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 الثقافة والرياضة والجمعيات: 
 الم تل ال يي تقيي  وض قت اللتل  وميى ف تليتقت

 وواي  ريتضية 0 

 وسوية م يتع  0 

 مراكز  قتفية - 

 مراكز أقفتل - 

 مكتبة 0 غير ف تلة

 متلد - 

 لييقة  تمة 0 

 مل ب ريتض  0 

 بت ة  تمة 4 

 أخرى  

 

 :مرافق عامة اخرى 
 المرف اس   ال يي م لظتع

  مست ي 1 

 كوتيس - 

 مقتبر 5 
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 مؤسسات أهلية: 
 اس  المؤسسة م تل  ملقت م لظتع

 وتي    ر ريتض   

  م ية   ر خير  

 

 :اإلدارة والحكم الرشيد .1
 الوضع اإلداري: 

مركز شبه  (مركز ملل ) م تورل 
 دبليم 

تصويد الت م  السكتو  لسب  مركز دبليم 
 هرمية الخيمتع

 ووع هيية اللك  الملل  بلدية

  يي أ ضتي هيية اللك  الملل  1
 )ل وة تسيير ا متل(

اللك  الملل   يي موظف  هيية  11
 اليايمين

 ير ة التلييي د ا كتن ال واب و  :

 مجلس خدمات مشترك _الشعراوية

هل تشترك ف  م تلس مشتركة 
)م لس خيمتع/ م لس تخقيق 

 وتقوير(

 

 مرافق إدارية رسمية: 
 المراف  ال يي تقيي  وض قت اللتل  وميى كفتيته

 مكتب بريي 0  يي

 غرفة ت ترية - 

 تربيةمييرية  - 
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 مييرية زرا ة - 

 مييرية صلة - 

 مييرية شؤون ا تمت ية - 

 مكتب ياخلية - 

 يفتع ميو  - 

 مخفر شرقة 0 غير كتف 

 ملكمة شر ية - 

 ملكمة صلر - 

 مسلخ - 

 لسبة - 

 

 

 المخطط الهيكلي: 
 هل يو ي مخقق هيكل  مصتي  8108ي سوة التصيي : (و  )  

 الكلية للت م  )يوو (المستلة  04811

 مستلة المخقق القيكل  )يوو ( 8530

 المستلة الخضراي )لياي ي الراشي...الخ( 51
 )يوو (

 )يوو ( مستلة األراض  السكوية 0231

 )يوو ( مستلة األراض  الصوت ية صفر

 )يوو ( مستلة األراض  الت ترية 98
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 :اإلمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية )تكلفة المشاريع المنجزة آلخر أربع سنوات(

 السوة
بيمة المشتري  المو زل 

(NIS) 
 مستهمة القيية المللية

(NIS) 
مستهمة ال قتع الممولة 

(NIS) 

 - 191077 415616 ا ولة

 - 59949 31960 ال توية

  ال تل ة

17443584 
360495 

- 

 918400 الراب ة

 

102010 

 
- 

 - 103530 02212591 الم موع

 - 012328.15 4118321 الم يل السوو  )$(

 - %011 %100 الوسبة الميوية )%(

مليون يو ر كم يل  خر ارب  سوواعي فيمكوقت  4لي القييتع المللية وف ع مشتري  بقيمة أن أ لة فري * 
  .مليون يو ر 5 لة ه ا المبلغ )أ  مليون يو ر( ليصبر المبلغ ا  متل   %85ف  خقتقت القتيمة ان تضيد 

 

 المشاريع المنجزة خالل األربع سنوات األخيرة

 العملة التكلفة المشروع

 دوالر 101199.10 بناء جدران استنادية

 للقر  والمواص ع مستلة األراض  المستخيمة 434
 )يوو (

 )يوو ( المراف  ال تمةمستلة  1.4

 وصد ميى توفي  المخقق وا لتزا  به 11%
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 يورو 111110.08 حديقة مرحلة ثانيةانشاء 

 شيكل 101111 بناء مستودع وكراج لبلدية عالر

 شيكل 11111 بناء مطبخ لبلدية عالر

 شيكل 00981 شق طرق مقترحة

 شيكل 1111 دهان مطبات

 شيكل 1111 شعار بلدية

 شيكل 11111 تشطيب قاعة وتكييف

 شيكل 10111 صب اكتاف

وتوريد لوازم بناء جدران استنادية 
 كهربائية

 شيكل 111111

  المشاريع الجارية

 العملة التكلفة المشروع

 تعبيد وتاهيل طريق خلة الطويلة
 

 شيكل 000333

 

 


