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قراض البمديات. ألولىمن خبلل الدورة ا اإلستراتيجيةىذه الخطة التنموية  إعدادتم   لبرنامج تطوير وا 

يستند برنامج تطوير البمديات عمى مبدأ أن أساس تطوير الخدمات البمدية ىو ىيئات حكم محمي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة 
 أفضل.

ت عن طريق بنااء قادرات أفضال فاي المجااالت المالياةخ والتخطيطياةخ الجيد لمبمديايتميز برنامج تطوير البمديات بدعم األداء 
 والتشغيمية باإلضافة إلى تزويد البمديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية.

ييدف برنامج تطوير البمديات إلى مساعدة البمديات في تطوير قدراتيا إداريًا وماليًا وممارستيا لمحكم الرشيد. كما ييدف إلى 
البمديات من تغطية معظم الخدمات التي تقدميا لممواطنين وتحسين نوعيتيااخ وييادف أيضاا إلاى المسااىمة فاي تعزياز تمكين 

قاادرات البمديااة ال نيااة والماليااة والتخطيطيااة لتااابح لاادييا القاادرة اإلنمائيااة التااي تمكنيااا ماان الواااول إلااى رأس المااال الخااا  
المقدمة لممواطنين. ولتحقيق ىذه األىدافخ بني البرنامج عمى آلية تخاي   لتمويل المشاريع االستثمارية لتحسين الخدمات

لتوزيااع الماانح الماليااة لتموياال مشاااريع البنااى التحتيااة بناااًء عمااى عاادد السااكان  منيجااي األمااوالخ وىااي آليااة تعتمااد عمااى نظااام
 واالحتياجات وممارسات اإلدارة الجيدة.

طااوير البمااديات بالتعاااون مااع وزارة الحكاام المحمااي. ويااتم تمويمااو ماان الساامطة ين ااذ برنااامج تطااوير البمااديات ماان قباال اااندوق ت
الوطنياااة ال مساااطينية والشاااركاء المماااولين وىااام  البناااك الااادوليخ الوكالاااة ال رنساااية لمتنمياااةخ الوكالاااة الدنماركياااة لمتنمياااةخ الوكالاااة 

 كالة األلمانية لمدعم ال ني(خ الوكالة البمجيكية لمتنمية.السويدية لمتنمية الدوليةخ التعاون األماني )البنك األلماني لمتنمية والو 

تاام التعاقااد مااع معيااد التنميااة البشاارية المسااتدامة لتقااديم الاادعم ال نااي والمساااعدة االستشااارية لمبمااديات ولجااان العماال ماان خاابلل 
 .القرارةمراحل إعداد الخطة التنموية االستراتيجية لبمدة 
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 ذاءـــــــْئشكش ٔ

 

في اعداد الخطة التنموية االستراتيجية وساىم لجميع من شارك والتقدير  بالشكربمدية القرارة  تتقدم 

 نجاز إلى:ل ىذا اوتيدي  لبمدة القرارة 

 .ىمنا الكرام في بمدة القرارة الاامدين عمى ثرى فمسطين الحبيبةأ -

 .حياء في البمدةألكافة المؤسسات والجمعيات المحمية ولجان ا -

  .ابلح في البمدةوالمخاتير ولجان اإلالوجياء كافة  -

 .قراض البمديات الممول إلعداد الخطةا  اندوق تطوير و  -

  عداد الخطة. إالمشرف عمى  االستشاريمعيد التنمية البشرية المستدامة  -
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 اٌؼمذ اٌّغزّؼٟ
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 كهًخ سئٍظ انجهذٌخ

 

 وااحبو الاو وعماى وسامم عمياو اهلل اامى محماد سايدنا المرسامين أشارف عماى والسابلم والاابلة العاالمين رب هلل الحماد
 : بعد أما ثم أجمعين

 تحاديات لمواجياة قادراتيا وبنااء تطاوير إلاى الحاجاة أماس فاي القارارة بمدياة ومنياا غازة قطااع فاي المحمياة الييئاات ان
 ىاذا وفاي خ وجاو أكمال عماى الماواطنين نحاو وواجباتياا بميامياا ولمقياام خادماتيا ولتعزياز والمساتقبمية الحالياة المرحماة
 وذلاك المجتمعياة المشااركة منيجياة عماى وتعتماد القارارة لبمادة تنموياة إساتراتيجية خطاة عمل الضروري من كان اإلطار
 المحماي المجتماع وشارائح ل ئاات والحقيقياة ال عمياة االحتياجاات إلاى الوااول مان يمكنناا المشااركة مبادأ بانن مناا إيمانااً 

 بمدياة دعات فقاد وعمياو خ مادينتيم فاي والتطاوير التنمياة لمسايرة الداعماة وأفكاارىم وتطمعااتيم وآمااليم احتياجاتيم ومعرفة
 كابل مان وال ااعمين العبلقاة أااحاب مان المحماي المجتماع البمادة فاي االساتراتيجي التخطايط لعممياة قائادة با تيا القرارة

 البمدة ووجياء والمواطنين والخريجين والشباب والموظ ين واألكاديميين  المجتمع في العمرية ال ئات جميع ومن الجنسين
 العبلقاة أااحاب ولجناة التخااية المجان بتشكيل األول المجتمعي المقاء في  لمشاركتيا المدني المجتمع ومؤسسات

 المشااركة أسااس عماى المقبماة سانوات لؤلرباع  البمادة فاي اإلساتراتيجية التنمياة خطاة وضاع إلاى تيادف منياا خطاوة فاي
 . المجتمعية

ننا نجاح لتحقيق وأساسي ميم عامل ىو الخطة ىذه إنجاز أن نرى القرارة بمدية في وا   .التنمية عممية وا 
 جمياع خابلل وجيودىاا بطاقاتياا والادفع الابلزم الادعم وتقاديم المواتياة الظاروف بتييئاة البمدياة قامات المنطماق ىاذا ومان

 . إنجازىا تم أن إلى األولى خطواتيا من الخطة  ىذه إعداد مراحل
نجازىا إنجاحيا في وساىم شارك من جميع عمى نثني فإننا المقام ىذا وفي قاراض تطاوير ااندوق بالاذكر ونخا  وا   وا 

 شاارك مان وجمياع البمدياة وماوظ ي البمادي والمجماس المساتدامة البشارية التنمياةز مركا االستشااري والمكتاب البماديات
 نتيجاة كاان اإلنجااز ىذا أن عمى نؤكد أن نود كما خ المختم ة المجتمع شرائح من الرائد المشروع ىذا إنجاز في وساىم
 .القرارة مدينة وتطوير تنمية في مستقببلً  الطيب األثر لو يكون أن نتمنى والذي الجميعخ جيود تكاثف
 فاي الماواطنين آماال وتحقياق لتمبياة الواقاع أرض عماى الخطاة ىاذه بناود لتحقياق يوفقناا أن اهلل مان ننمال فإنناا وأخياراً 

 . اهلل بإذن أفضل مستقبل أجل من ودعمنا بجانبنا الوقوف الجميع من وننمل كما بمدينتيم النيوض
 

  انقشاسح ثهذٌخ سئٍظ

 انؼجبدنخ انشحٍى ػجذ .و
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 كهًخ فشٌق انتخطٍط األعبعً 
 

 :بعد أما ثم أجمعين واحبو الو وعمى محمد بسم اهلل والابلة والسبلم عمى رسول اهلل سيدنا
 ان عمميااة التخطاايط التنمااوي االسااتراتيجي ماان العواماال االساسااية إلنجاااح أي مؤسسااة وخاواااا الييئااات المحميااةخ وفااي

بتمويااال مااان ااااندوق تطاااوير واقاااراض  ماااوي االساااتراتيجي فاااي بمااادة القااارارةىاااذا الساااياق تااام انطااابلق عممياااة التخطااايط التن
 لمشااركةفباالنطااقخ واساعة  مجتمعياة مشااركةبالبمديات وبإشراف فني من االستشاري معيد التنمية البشرية المساتدامة و 

ولاى فاي عممياة وكانات الخطاوة األو المساتقبميةخ وتطمعاتااىدافاو  تحقياقو  ع المحمياحتياجات المجتم إلى الواول يمكننا
ول الاذي تام فياو دعاوة جمياع فئاات وشارائح المجتماع التخطيط التنموي االستراتيجي ىي الدعوة لعقاد المقااء المجتمعاي األ

التخاااية  اختيار لجان العملتم خبللو و الخطة  دعداإالمحمي في البمدة وتم خبللو توضيح وعرض منيجية وخطوات 
عممياة  قياادةساساي ليكاون ىاذا ال رياق مسائوال عماى سايا فرياق التخطايط األأالتي ستشارك في اعداد الخطة وكاان عماى ر 

خااراج الخطااة وتوثيقياااو التخطاايط  عمااى ماادار فتاارة اعااداد الخطااة لماادة سااتة اشااير كاممااة  عماال واحاادخ وقااد عممنااا ك ريااق ا 
يماازم ماان التنساايق والتيسااير المتواااال  لمجااان المجتمعيااة وقمنااا بكاال ماااا عمااى تنظاايم ورشااات العماال واجتماعاااتشاارفنا أو 

الورشااات واالجتماعااات وترتيبيااا وتوثيااق مخرجاتيااا واعتمادىااا حسااب المنيجيااة المتبعااة فااي اعااداد الخطااةخ ىااذه إلنجاااح 
 آماااالو  ياااديكم والتاااي نتمناااى ان تكاااون قاااد عكسااات احتياجااااتأوفاااي نياياااة المطااااف تااام الخاااروج بياااذه الخطاااة التاااي باااين 

 وتطمعات مجتمعنا المحمي في بمدة القرارة. 
 عداد الخطة واهلل الموفق لما فيو الخير إوفي النياية نتوجو بالشكر والتقدير لجميع من ساعدنا وساندنا خبلل فترة 

التطاوير والتنمياة فاي لمسايرة  نجاح ىذه الخطة لما فيو المن عة والخير واستمرارا ا  ونتمنى من الجميع تقديم الدعم لتن يذ و 
 اٌمشاسح. بمدة

 
 

 فشٌق انتخطٍط األعبعً
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 قبئًخ ثأػضبء انهجبٌ

 االعتشاتٍجً نجُخ انتخطٍط انتًُٕي

 يجبل تخصصّ/ا دٔسِ/ا فً انهجُخ اعى انؼضٕ/ح

 ٕ٘ذعخ وٙشثبئ١خ سئ١ظ اٌٍغٕخ ػجذ اٌشؽ١ُ اٌؼجبدٌخ

 ئسشبد رشثٛٞ ػضٛ أد٠ت ع٠ٛذاْ

 ٌغخ ػشث١خ ػضٛ ٠ؾ١ٝ اٌفشا

 ئداسح أػّبي -ٕ٘ذعخ  ػضٛ ثبعُ ششاة

 ٕ٘ذعخ ِذ١ٔخ ػضٛ شبدٞ اٌجطش

 ٕ٘ذعخ ١ِىب١ٔى١خ ػضٛ ئثشا١ُ٘ ف١بع

 ئداسح ػضٛ ػجذ اٌؾى١ُ اٌؼجبدٌخ

 لطبع خبص ػضٛ ػجذ اٌشؽ١ُ اٌغ١ّشٞ

 ئداسح ػضٛ ِؾّذ ثذس

 

 فشٌق انتخطٍط األعبعً

 االعى انؼًش انجُظ انًإعغخ انًغًى انٕظٍفً

 أؽّذ اٌط١ّبٚٞ 29 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِٕٙذط اٌّشبس٠غ

 ػج١ش ِخ١شص 35 أٔضٝ ثٍذ٠خ اٌمشاسح زخط١ظإٌِٙذط 

 طشاد إٌغ١ٍٟ 26 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِغئٛي لغُ ا١ٌّبٖ

 ٚع١ُ عشغْٛ 27 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ػاللبد ػبِخ

 ػجذ هللا األعطً 34 روش ِىزت ٔٛاة اٌّغٍظ اٌزشش٠ؼٟ ِذ٠ش اٌّىزت

 ِؾّذ ػجذ هللا 51 روش ششوخ ػب١ٌخ ِذ٠ش اٌششوخ

 طجؾٟ ػجذ اٌغفٛس 47 روش ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِذ٠ش ِذسعخ

 خبٌذ اٌجٕب 40 روش ٌغبْ األؽ١بء ٌغبْ األؽ١بء ِٕغك

 أعّبء أثٛ ػضة 25 أٔضٝ ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِٕٙذط ِؼّبسٞ

 ٘بٌخ أثٛ ع١ّضح 36 أٔضٝ اٌششطخ اٌمضبئ١خ ِالصَ أٚي

 

 نجُخ انجُبء انًإعغً

 يغًبِ/ا انٕظٍفً  يجبل تخصصّ/ا دٔسِ/ا فً انهجُخ  اعى انؼضٕ/ح

 ٔبئت سئ١ظ اٌجٍذ٠خ ِششذ رشثٛٞ ػضٛ أد٠ت ع٠ٛذاْ

 ػضٛ ِغٍظ ثٍذٞ ئداسح أػّبي -ٕ٘ذعخ ػضٛ ثبعُ ششاة

 ػضٛ ِغٍظ ثٍذٞ ٕ٘ذعخ ِذ١ٔخ ػضٛ شبدٞ اٌجطش

 ػضٛ ِغٍظ ثٍذٞ ئداسح ػضٛ ِؾّذ ثذس

 لغُ اٌّشبس٠غ ٕ٘ذعخ ِذ١ٔخ ػضٛ اٌط١ّبٚٞأؽّذ 

 اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ ِؾبعجخ ػضٛ ِؾّذ شج١ش

 اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ ؽمٛق ػضٛ ٔج١ً ػغمٛي

 شئْٛ اٌّٛظف١ٓ ئداسح أػّبي ػضٛ أ٠ّٓ اٌفشا

 اٌشئْٛ اإلداس٠خ عىشربس٠ب ػضٛ فبطّخ اٌشٛثىٟ
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 نجُخ انًجبل االقتصبدي

 االعى انؼًش انجُظ انًإعغخ انًغًى انٕظٍفً

 ِؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا 51 روش ششوخ ػب١ٌخ ِذ٠ش اٌششوخ

 اٌؼجبدٌخػضّبْ ػالء  37 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح أ١ِٓ اٌظٕذٚق

 ٔج١ً اٌغ١ّشٞ 55 روش ِؾ١ٍخ عّؼ١خ ػضٛ 

 اوشاَ أثٛ ٌؾ١خ 24 أٔضٝ ٍِزمٝ شجبة اٌمشاسح ِزطٛػخ

 ١ِٕش األغب 55 روش ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِؾبضش

 أششف اٌغ١ّشٞ 33 روش ٌغبْ األؽ١بء ػضٛ

 طبسق اٌؼجبدٌخ 25 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح لغُ اٌؾبعٛة

 ػالء اٌؼجبدٌخ 29 روش ٚصاسح اٌّب١ٌخ ِشالت ِبٌٟ

 أعّبء أثٛ ػضة 25 أٔضٝ ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِٕٙذعخ ِؼّبس٠خ

 اثزغبَ أثٛ ع١ّضح 35 أٔضٝ ٍِزمٝ شجبة اٌمشاسح ِذ٠شح اٌغّؼ١خ

 سعت ف١بع 26 روش ِؾ١ٍخ عّؼ١خ ػضٛ

 ِؾّذ أثٛ ٌؾ١خ 20 روش ِؾ١ٍخ عّؼ١خ ػضٛ

 ٠ٛٔظ ػجذ اٌغفٛس 53 روش ٚصاسح اٌّب١ٌخ ِشالت ِبٌٟ

 ف١فٟ اٌج١بسٞ 56 أٔضٝ ِذسعخ اٌمشاسح اٌّشزشوخ ِذ٠شح 

 أؽالَ أثٛ ِٛعٝ 24 أٔضٝ ٍِزمٝ شجبة اٌمشاسح ِزطٛػخ

 

 نجُخ انجٍُخ انتحتٍخ ٔانجٍئٍخ

 االعى انؼًش انجُظ انًإعغخ انًغًى انٕظٍفً

 ِذ٠ش اٌّىزت
ِىزت ٔٛاة اٌّغٍظ 

 اٌزشش٠ؼٟ

 روش
 ػجذ هللا األعطً 34

 ػجذ اٌؾ١ّذ ِؼّش 37 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِٕٙذط اٌزٕظ١ُ

 ِّزبصح اٌغ١ّشٞ 35 أٔضٝ ِذسعخ ػ١ٍجْٛ ِذسعخ

 طشاد إٌغ١ٍٟ 26 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ِغئٛي لغُ ا١ٌّبٖ

اإلعال١ِخاٌغبِؼخ  ِؾبضش  ػضاَ أثٛ ؽج١ت 36 روش 

 طذلٟ ػجذ اٌغفٛس 60 روش ٌغبْ االطالػ ِخزبس ٚسعً ئطالػ

 ػجذ هللا األغب 26 روش عّؼ١خ إٌخ١ً اٌفٍغط١ٕ١خ أ١ِٓ اٌغش

 رؤاثخ أثٛ خشبْ 44 أٔضٝ إٌفب٠بد اٌظٍجخ ئسشبد طؾٟ

 غبدح أثٛ عبِٛط 50 أٔضٝ عّؼ١خ اٌشبثبد اٌّغٍّبد ػضٛ

 ِؾّذ اٌغمب 37 روش األؽ١بءٌغبْ  ػضٛ

 ػضٛ
عّؼ١خ اٌمشاسح ٌز١ّٕخ 

 اٌّشأح ٚاٌطفً
 عّش اٌغ١مٍٟ 28 أٔضٝ

 ِٕغك اٌّشبس٠غ
عّؼ١خ ط١جخ ٌٍز١ّٕخ 

 ٚاٌزط٠ٛش
 ٔضبي اٌغبٌّٟ 29 روش

 ٘شبَ شج١ش 37 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح لغُ اٌزخط١ظ

 س٠بع أثٛ شّبٌخ 42 روش اٌخذِبد اٌطج١خ ِذ٠ش اٌّغزشفٝ اٌغضائشٞ

 ٔٛس أثٛ ػ١شخ 21 أٔضٝ عّؼ١خ اٌشبثبد اٌّغٍّبد ػضٛ

 أؽّذ ف١بع 48 روش ِؾ١ٍخ عّؼ١خ ػضٛ
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 ٌغٕخ اإلداسح ٚاٌؾىُ اٌشش١ذ

 االعى انؼًش انجُظ انًإعغخ انًغًى انٕظٍفً

 خبٌذ اٌجٕب 40 روش ٌغبْ األؽ١بء ِٕغك

 ئ٠ٙبة ِٕٙب 35 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ثبؽش لبٟٔٛٔ

 ٔبطش اٌؼجبدٌخ  50 روش األلظٝعبِؼخ  ػ١ّذ

 طالي اٌؼجبدٌخ 43 روش اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ِذسط

 أؽّذ خشبْ 37 روش عّؼ١خ اإلٔغبْ اٌز٠ّٕٛخ ِذ٠ش اٌغّؼ١خ

 ِؾّذ اٌؼجبدٌخ 23 روش اٌمطبع اٌؾىِٟٛ ِٛظف

 سا١ٔخ أثٛ ع١ّضح 24 أٔضٝ ٍِزمٝ شجبة اٌمشاسح عىشر١شح

 ٚع١ُ عشغْٛ 27 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح ػاللبد ػبِخ

 ف١ظً اٌؼجبدٌخ 63 روش ٌغبْ اطالػ ِخزبس

 ئوشاَ اٌّظشٞ 22 أٔضٝ عّؼ١خ اٌمشاسح ٌٍز١ّٕخ ِزطٛػخ

 فبطّخ اٌشٛثىٟ 38 أٔضٝ ثٍذ٠خ اٌمشاسح عىشر١شح

 ِذ٠شح اٌغّؼ١خ
عّؼ١خ اٌمشاسح ٌز١ّٕخ 

 اٌّشأح ٚاٌطفً
 ٠غشٜ اٌؼجبدٌخ 46 أٔضٝ

 ػّبد األغب 45 روش و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ِؾبضش

 

 ٌغٕخ اٌّغبي االعزّبػٟ

 االعى انؼًش انجُظ انًإعغخ انًغًى انٕظٍفً

 طجؾٟ ػجذ اٌغفٛس 47 روش ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِذ٠ش اٌّذسعخ

سئ١ظ شؼجخ شئْٛ 

 اٌّٛظف١ٓ
 أ٠ّٓ اٌفشا 41 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح

 طبثش٠ٓ اٌؼجبدٌخ 26 أٔضٝ عّؼ١خ ٔغبئُ األًِ أخظبئ١خ رؾب١ًٌ طج١خ

 رمٜٛ األعطً 26 أٔضٝ عّؼ١خ اٌشبثبد اٌّغٍّبد ػضٛ

 ِبعذ اٌجطش 49 روش ِغزشفٝ ٔبطش سئ١ظ لغُ

 أ١ِٓ اٌغش
عّؼ١خ األِٙبد 

 اٌفٍغط١ٕ١بد
 أؽّذ ثذس 40 روش

 سف١ك اٌغٕٛاس 56 روش اٌخذِبد اٌطج١خ اٌؼغىش٠خ ِذ٠ش ئداسٞ

 صوش٠ب األعطً 27 روش ثٍذ٠خ اٌمشاسح لٍُ اٌغّٙٛس

 ِذسعخ
ِذسعخ اٌمشاسح االثزذائ١خ 

 اٌّشزشوخ
 أعّبء اٌفشا 49 أٔضٝ

 ػضِٟ ف١بع 31 روش ٌغٕخ ؽٟ أثٛ ف١بع ِٕغك

 ٘بٌخ أثٛ ع١ّضح 36 أٔضٝ اٌششطخ اٌمضبئ١خ ِالصَ أٚي

 ِؾّذ اٌششث١ٕٟ 24 روش وشٔفبي ػضٛ

 ِؾّذ أثٛ ٌؾ١خ 24 روش عّؼ١خ ٍِزمٝ اٌمشاسح اٌغبٔت اٌفٕٟ

 ػضٛ
ٌز١ّٕخ عّؼ١خ اٌمشاسح 

 اٌّشأح ٚاٌطفً
 عّش اٌغ١مٍٟ 28 أٔضٝ
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 قبئًخ انًصطهحبد

 التعريف المصطمح
سنوات( استراتيجية تنموية تبنى وفق الرؤية التنموية واألىداف  4خطة عمل متوسطة المدى ) الخطة التنموية االستراتيجية

االستراتيجية الرئيسية لممجتمع المحمي وتتضمن القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية التنموية 
 م.والتقييواألىداف والمشاريع المقترحة والبعد المكاني لممشاريع وخطة التن يذ والمتابعة 

من الممكن أن يكون مدينة أو بمدة أو قرية أو مجموعة من القرى وتشترك في ىيئة محمية  التجمع السكاني
 واحدة.

 بمدية أو مجمس مشترك. الييئة المحمية
مجموعة يتم اختيارىا من أبناء البمد بحيث يمثمون مختمف فئات المجتمع وقطاعاتوخ مثل فئات  ممثمي المجتمع المحمي

 والشباب والقطاع الخا  ومؤسسات المجتمع المحمي. النساء
 المؤسسات التي تعمل عمى المستوى الداخمي لمتجمع السكاني مثل الجمعيات والنوادي. مؤسسات المجتمع المحمي

 األشخا  أو المؤسسات التي من المتوقع أن تتنثر سمبًا أو إيجابًا بعممية التخطيط. أصحاب العالقة
 مجموعة األشخا  الذين يقودون عممية التخطيط وىم مسؤولون عن إخراج الخطة وتوثيقيا. ساسيفريق التخطيط األ

لجنة يتم تشكيميا من أعضاء المجمس المحمي ميمتيا متابعة عممية التخطيط والتنكد من أنيا  لجنة التخطيط التنموي االستراتيجي
بمجريات عممية التخطيط أول تسير بحسب ما ىو مخطط ليا و إبقاء المجمس عمى إطبلع 

 بنول.
مختمف فئات المجتمع وقطاعاتوخ مثل فئات مجموعة يتم اختيارىا من أبناء البمد بحيث يمثمون  لجنة ممثمي أصحاب العالقة

 النساء والشباب والقطاع الخا  ومؤسسات المجتمع المحمي.
متخااين في مجاالت معينةخ وتكون مشاركتيا في ىي مجموعات عمل تكون عضويتيا من  مجموعات العمل المتخصصة

 عممية التخطيط مشاركة فنية )تحميلخ اقتراحخ توايف مشاريع(.
قضايا قد تكون ذات طابع أو أثر سمبي أو إيجابي ولكنو تمثل أىمية بالغة في تحقيق التنمية  قضايا تنموية

سمبية أو االست ادة والبناء عمى المحميةخ وبالتالي فيي بحاجة إلى تدخل لمتغمب عمى آثارىا ال
 آثارىا اإليجابية.

مقياس يمكن أن يكون رقمي أو نوعي يستخدم لتقييم الوضع في مجاالت العمل التنموي  مؤشرات
المختم ة وذلك من خبلل مقارنتو بقيم أو أوضاع قياسية. من األمثمة عمى المؤشرات  معدل 

عدد الغرف الا ية في  أي مياهخ نسبة عدد الطبلبدخل ال ردخ نسبة المنازل المربوطة بشبكة ال
 تجمع سكاني ما.

 جدول أو نموذج يستخدم لتنظيم عممية تن يذ نشاط أو توثيق مخرج. مصفوفة
 اورة المستقبل الذي تطمح البمد الواول إليو خبلل فترة محددة من الزمن. األىداف التنموية 

التنموي االستراتيجي التي تعمل عمى تحقيق األىداف  ىي مخرج من مخرجات عممية التخطيط المشاريع
 والرؤية التنموية لمبمد عمى أرض الواقع.

توايف األماكن المقترحة لتن يذ المشاريع ذات الطابع المكاني من خبلل إظيار مواقع  البعد المكاني لممشاريع
المتوقعة بين التخطيط  المشاريع المقترحة عمى الييكل التنظيمي لمبمدة وذلك لتجسيد التكاممية

 التنموي االستراتيجي والتخطيط ال يزيائي لمبمدة.
خطة تتضمن برنامج زمني متكامل لتن يذ المشاريع وتقدير التكم ة المتوقعة لكل مشروع والجية  خطة التنفيذ

 المرشحة لتن يذه 
ومؤشرات القياس وماادرىا وطريقة قياسيا والجية خطة تربط بين المجاالت التنموية واألىداف  خطة المتابعة والتقييم  

 المسؤولة عن قياسيا ومتابعتيا.
 



2016-2013اخلطت التنمويت االسرتاتيجيت لبلذة القرارة    

  
 

12 

 يقذيخ

تُقاس ثقافة األمم ومدى تقدميا ونجاحيا بوجود ثقافة التخطيط االستراتيجي بعيد المدى لبلرتقاء بمجتمعاتيا في جميع 
نواحي الحياة سواًء الثقافية أو االقتاادية أو العممية أو االجتماعية أو حتى السياسية. فنجد مثبًل دواًل أابحت في مقدمة 

ترة قايرة من الزمن بعدما دمرت اقتاادىا الحروب وال قر ومشاكل النمو السكانيخ وذلك الدول اناعيًا واقتااديًا خبلل ف
من خبلل وجود ثقافة التخطيط االستراتيجي لدى ىذه الدول فنابحت ب ضمو في مااف الدول العالمية اناعيًا 

الجنوبية وماليزيا وانتياًء بالاين. ونجد  واقتااديًاخ وأكبر مثال عمى ذلك دول الشرق األقاى ابتداًء باليابان ومرورًا بكوريا
أيضًا دواًل أخرى حافظت عمى تقدميا السياسي والعممي والعسكري ب ضل التخطيط االستراتيجي وما يتبعو من إن اق ال 
محدود عمى البحث العممي القائم عمى ضرورة بقائيا في مااف دول العالم في ىذه المجاالت الحياتيةخ وأكبر مثال عمى 

ك الدول الواليات المتحدة األمريكية ودول أوربا الغربية وفي مقدمتيا بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ونجد أيضًا دواًل اغيرة جدًا تم
ال تكاد أن تظير عمى الخارطة العالمية أابحت في مااف الدول العالمية إعبلميًا بسبب وجود التخطيط االستراتيجي 

عندما نتحدث عن ضرورة وجود وانتشار ثقافة التخطيط االستراتيجي فإننا نتحدث عن  المبني عمى دراسات عممية متقدمة.
جميع قطاعات المجتمع المدني ابتداًء باألسرة ومرورًا بكل مؤسسة خااة أو عامةخ اغيرة أو كبيرة وانتياًء باإلدارة 

اتيا خبلل عدة سنوات فيذا دليل قاطع الحكومية والوزارة. فعندما تجد أن ىذه المؤسسة لم تغير منيجيا وتحسن من خدم
عمى عدم وجود ثقافة التخطيط االستراتيجي الكمي والنوعي لدى ىذه المؤسسة. وعندما تجد أو تسمع عن ال ساد المنتشر 
في ىذه المؤسسة وعدم إخبل  موظ ييا فيذا دليل عمى وجود ما ُيطمق عميو التخطيط االستراتيجي العكسي الذي ينخر 

المؤسسة. وعندما تجد أن ىذه المؤسسة تنشغل باغائر األمور وحل المشاكل ال ورية )قايرة المدى( فقط  في جسم ىذه
 وتترك كبائر األمور والمشاكل بعيدة المدى فيذا دليل عمى عدم وجود ىذه الثقافةخ والعكس احيح. 

ت جميع مؤسسات المجتمع المدني من الميم ذكره ىنا أن ثقافة التخطيط االستراتيجي يجب أن تكون من أىم أولويا
والحضاري الذي يريد أن يكون في مقدمة مااف دول العالم ثقافيًا واجتماعيًا واقتااديًا وعمميًا ودينيًا وسياسيًا بل وحتى 
عسكريًا. والسؤال الذي يجب عمينا أن نجيب عميو يتمثل في معرفة اإلدارة أو الجزء من المؤسسة التي ُيناط إلييا ميمة 

وير الخطط االستراتيجية ليذه المؤسسة واإلدارات التي يجب عمييا تن يذ ىذه الخطط واإلدارة التي يجب عمييا المراقبة تط
والتحقق من التن يذ وتقييم ما تم تن يذه من ىذه الخطط. من الميم أيضًا أن تكون ىذه اإلدارات مختم ة ذات ابلحية شبو 

برئيس أو مجمس اإلدارة ليذه المؤسسة تطبيقًا لمبدأ وثقافة تعارض الماالح التي  مطمقة وذات مرجعية عالية تتال مباشرة
تكاد أن تكون غير موجودة في كثير من المجتمعات المدنية. ومن الميم معرفتو أنو كمما كبرت المؤسسة كمما زادت أىمية 

االستراتيجي يجب أن تزرع في عقول الشباب  وجود ثقافة التخطيط االستراتيجي. ومن الميم معرفتو أيضًا أن ثقافة التخطيط
من خبلل المناىج العممية وبخااة المناىج والبرامج التعميمية في الجامعات وبرامج التعميم والتميز المستمر لدى بعض 

 المؤسسات إليجاد جيل جديد ذي فكر وثقافة تطويرية. 
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 أْذاف انخطخ:

 تحقيق ىدفين رئيسيين ىما  القرارةتيدف الخطة التنموية االستراتيجية المعدة لبمدية 

 الحكم مع المجمس البمدي وذلك لتحقيق أساليب  من خبلل ت عيل دور المشاركة المجتمعية التواال االجتماعي
 .الرشيد والرقي بالمجاالت التنموية المختم ة وعمى رأسيا مجال البناء المؤسسي

 المجاالت التنموية المختم ة وذلك لمرقي وتطوير عن طريق تحسين  وضع الخدمات المقدمة لممواطنين تحسين
 بمستوى الخدمات المقدمة.

 انخطخ ئػذاديُٓجٍخ 

في إعداد الخطة التنموية االستراتيجية خطوات التخطيط التنموي االستراتيجي لممدن والبمدات ال مسطينية  القرارةاتبعت بمدية 
(SDIP)  قراض البمديات بإشراف ودعم فني المعد والمعتمد من قبل وزارة الحكم المحمي ووزارة التخطيط واندوق تطوير وا 

 من معيد التنمية البشرية المستدامة وكانت المراحل المتبعة كالتالي 

 تجيب عمى تساؤل "أين نحن اآلن؟" وتحتوي عمى ثبلث خطوات تنظيم وتحميل :المرحمة األولى  
 وتشمل التييئة والعداد -1

 تشكيل فريق التخطيط األساسي 
 وضع ىيكمية إلدارة عممية التخطيط 

 وتشمل أصحاب العالقة وحشد تحميل  -2
 تحميل وحشد أاحاب العبلقة 
 تشكيل لجنة تمثل أاحاب العبلقة ولجان العمل المتخااة 
 اعتماد خطط التن يذ وأدوار المشاركين 

 وتشمل بتشخيص الوضع القائم -3
 تشخي  المجاالت التنموية 
 تحضير التقرير التشخياي 
 تحديد القضايا التنموية ذات األولوية 

 
 وتجيب ىذه المرحمة عن تساؤل " أين نريد أن نتجو؟" وتتكون من  الطار التنموي االستراتيجي :المرحمة الثانية

  خطوتين
 تحديد األولويات المجتمعية -1

 

 وتشمل تحديد الرؤية واألىداف التنموية  -2
 تحديد الرؤية التنموية 
 تحديد األىداف التنموية 
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 وتجيب عن سؤال "كيف نال؟" ويندرج تحت ىذه المرحمة ثبلث خطوات الخطة االستراتيجية :المرحمة الثالثة  
 وتشملتحديد وتوصيف المشاريع  -1

 وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق األىداف 
 اقتراح مشاريع تنموية 
  والمشاريع المقترحة وتحديدىا بشكل نيائيمراجعة األىداف 

 وتشمل وضع خطط التنفيذ والمتابعة -2
 تحضير ما وفة خطة التن يذ 
 تحضير خطة المتابعة والتقييم 

 وتشمل تحضير وثيقة الخطة وتحقيق شرعيتيا -3
 تحضير مسودة الخطة 
 اعتماد الخطة من المجمس البمدي بشكل مبدئي 
 مراجعة الخطة تمييدا العتمادىا 
 تسميم نسخة من الخطة لوزارة الحكم المحمي من أجل تاديقيا 
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 َجزح ػٍ انجهذح

 
القرارة بمدة حديثة النشنة إال أنيا قديمة بالتاريخ تمتد لعيد الرومان وتقع بمدة القرارة في الجزء الشمالي من محافظة خان 

شرقا ومع البحر المتوسط  1948مع أراضي النقب المحتل عام  يونسخ وىي واحدة من البمدات القبلئل التي تتمتع بحدود
غرباخ وبالنسبة لتسميتيا فان القرارة لغة ىي المستقر الثابت من األرضخ وىي أيضا األرض المنخ ضة والقاع المستدير 

 الذي يتجمع فيو المطرخ ولقد سميت بيذا االسم نظرا الستقرار أرضيا وخاوبة تربتيا.
المجاورة بننيا األكثر ىدوءًا باإلضافة إلى طبيعتيا الخبلبة وتتميز أيضا بنظافة وجمال  دنن غيرىا من المعتتميز القرارة 

المجاورة  دنشواطئيا وموااييا عمى ساحل البحر األبيض المتوسط خ  مما حدا بالكثير من العائبلت التي تقطن الم
لبلنتقال إليياخ وبالتالي اعتبرت القرارة من أعمى المناطق من حيث معدالت النمو السكاني في قطاع غزةخ كما ويوجد في 
القرارة العديد من المرافق العامة كالمدارس التي تضم مدارس حكومية ومدارس خااة ومدارس لوكالة الغوثخ باإلضافة 

خ كما ويوجد العديد من المرافق قسم الكيرباء -دار الحديث ومعيد التدريب الميني إلي المعاىد حيث يوجد بيا معيد 
الاحية التي تقدم خدماتيا لممواطنين باإلضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية واألىمية والخااةخ وكذلك بعض المرافق 

 العامة كالمبلعب والحدائق.
واستمر عمل المجمس  خم1983القرارة تتبع بمدية خان يونسخ حتى تنسس أول مجمس قروي فييا عام  بمدة في البداية كانت

مخ وبعدىا تنسست السمطة الوطنية ال مسطينية وانبثق عنيا وزارة 1994حتى مجيء السمطة الوطنية ال مسطينية عام القروي 
تم ربط مجالس القروية والمجان المحمية تتبع لياخ وعندىا الحكم المحمي بدال من الداخمية سابقا والتي كانت البمديات وال

 خ وفياإلشراف اإلداري والرقابي عمى البمدية التي تولتبالقرارة وسائر البمديات األخرى بوزارة الحكم المحمي  الييئة المحمية
 .)ب( إلى بمدية فئةالمجمس م تم تحويل 1997عام 
 

 الخصائص الجغرافية

الشمالي من محافظة خان يونسخ ويحدىا من الشمال الغربي مدينة دير البمح ومن الشمال الشرقي  تقع القرارة في الجزء
من  اومن الجنوب الشرقي مدينة  بني سييبل ومدينة عبسان كما يحدى سوادي السمقا ومن الجنوب الغربي مدينة خان يون

 ( ومن الغرب البحر األبيض المتوسط.1948الشرق خط اليدنة )عام 

دونم خ ممتدة من خط اليدنة شرقا إلى البحر األبيض المتوسط غرباخ وتمثل حوالي  11777مساحة القرارة حوالي  تقدر
 .% من المساحة اإلجمالية لقطاع غزة3
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 يخطط ٌٕضح حذٔد ثهذح انقشاسح

 
 الخصائص الديمغرافية

 السكان:
 ( نسمة . 11436ٌبلغ عدد سكان لبلدة القرارة حالٌاً حوالً) 

 ٌوضح عدد سكان ونسبة الزٌادة فً بلدة القرارة جدول

 7002 7007 7000 7000 7002 7002 7002 السنة

 11436 11679 11969 11181 13667 13371 19133 عدد السكان

 1.11 1.11 1.11 1.98 1.96 1.91 - الزٌادة )%(

 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً المصدر

 
 التوزٌع الجغرافً للسكان

يتركز السكان بكثافة في مركز البمدةخ ويوجد تجمعات مت رقة في المنطقة الشرقية لمبمدةخ أما المنطقة الغربية فالسكان قميمون 
 ألنيا أراضي المحررات التي تم ضميا مؤخرًا لن وذ بمدة القرارة ولم يتم االنتياء من مخططيا الييكمي.

 التضاريس

أرض بمدة القرارة ىي جزء من أراضي قطاع غزة التي تتميز بسيولتيا و قمة ارت اعاتيا و ىي جزء من السيل الساحمي 
 86ال مسطيني الكبيرخ ومع ذلك تتميز أراضي القرارة بنعمى منطقة مرت عة في قطاع غزة عن سطح البحر و ىي تبة 

شرق منطقة القرارة خ وىذا يؤدي  إلى انحدار تدريجي في مترًا عن سطح البحر و ذلك شمال  86حيث ترت ع مسافة 
 (.األرض ناحية الغرب )شاطئ البحر
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 انقضبٌب انتًٌُٕخ راد األٔنٌٕخ
 

 ترتٌب القضاٌا
 بحسب األولوٌة

 القضاٌا التنموٌة

, كيرباءالو  نارة, وال شربال مياه, و صحيال صرف, والطرقال) التحتية البنية ضعف 1
 مطار. األ تصريف مياهو 

2 
ة, زراعة, و صناعة, و تجار )البمدة   في واالستثمار االستثمارية البيئة ضعف

 . ةسياحو 
 الصغيرة  المشاريع دعم وقمة والمينيين الخريجين تشغيلفرص  نقص 3

4 
وغيابيا في المنطقة  التفصيمية المخططات ونقصلمتطوير  الييكمي المخططحاجة 
  الغربية

 بالبمدية  الخاصة والمعدات اآلليات وفرة عدم 5
 الكوارث واألزمات  لدارة خطةعدم وجود  6
 والمجتمعية  والنسوية والثقافية والصحية التعميمية المراكز وكفاية كفاءة عدم 7
 القرارة  بسكان الخاصة السكان مشاريع نقص 8
 الصمبة  النفايات إدارة ضعف 9

 
 

 انقشاسحانشؤٌخ انتًٌُٕخ نجهذح 

 تحتٌررة ببنٌررة تتمٌررز لالسررتثمار  ومشررج ة هٌكلٌررا منظمررة وثقافٌررة اقتصررادٌة مدٌنررة القرررارة

 ال رٌ  وسربل ال مرل فرر  وتروفر نوعٌرة  اجتماعٌرة خردما  تقرد  مسرتدامة وبٌئة حدٌثة

 . آمنة وحٌاة مرٌح بسكن المواطن فٌها وٌن   الكرٌ  
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 نتحقٍقٓب اإلعتشاتٍجٍخاألْذاف انتًٌُٕخ انتً تغؼى انخطخ انتًٌُٕخ 

المحور 

 التنموي
 األهداف التنموٌة القضاٌا ذا  األهمٌة

 المجال

 االجتماعً

 والصحية التعميمية المراكز وكفاية كفاءة عدم
 والمجتمعية  والنسوية والثقافية

والتعميمية في مدارس  تطوير الخدمات التعميمية
 القرارة

 ةتحسين مستوى الخدمات الاحية المقدم
 لمواطني القرارة

 ت عيل المراكز الثقافية الموجودة
 متكامل تنمويامركز نسوي  تطوير

 ت عيل نادي القرارة الرياضي 
 بسكان الخاصة السكان مشاريع نقص

 القرارة 
 اإلسكان المبلئم مشاريع تشجيع االستثمار في 

المجال 

 االقتصادي

 في واالستثمار االستثمارية البيئة ضعف
 في بمدة القرارةتحسين البيئة االستثمارية  . ةسياحة, و زراعو  ة,صناعة, و ) تجار البمدة 

 وقمة والمينيين الخريجين تشغيلفرص  نقص
 الصغيرة  المشاريع دعم

 تشغيل الخريجين فر زيادة 
 تشغيل المينيين فر زيادة 

مشاريع التدريب والتنىيل والتوعية زيادة دعم 
المدرة  الاغيرة المجتمعية و المشاريعوالمشاركة 

 لمدخل 

 االدارة مجال

 الرشٌد والحك 

 ونقص لمتطوير الييكمي المخططحاجة 
 التفصيمية  المخططات

 زيادة مشاريع المخططات الت ايمية
 المخطط الييكمي ليشمل المنطقة الغربية وسيعت

في  (GIS)دمج نظام المعمومات الجغرافية 
دارة العمميات في البمدية  أعمال التخطيط وا 

 بالبمدية  الخاصة والمعدات اآلليات وفرة عدم

آبار وآليات كسح  جمع الن ايات آلياتتوفير 
 لاحيا الارف

 توفير آليات ايانة الطرق والتدخل
 توفير آليات ايانة شبكة اإلنارة والكيرباء

 ير خطة إلدارة األزمات والكوارث في البمدةطو ت واألزمات الكوارث  لدارة خطةعدم وجود 

 البنٌة مجال

 والبٌئة التحتٌة

 التحتية  البنية ضعف
, شربال مياه, و صحيال صرف, والطرقلم)

 مطاراأل تصريف مياه, و كيرباءالو  نارةوال 
 . وعدم وجود مقبرة عامة

 
 

 تنىيل شبكة الطرق الداخمية والمحيطة
 الداخمية والمحيطةتوسيع الطرق 

تطوير مخطط ت ايمي لجمع وتاريف 
عادة استخدام مياه الارف الاحي   ومعالجة وا 
تحسين نظام الارف الاحي شامبل الشبكة 
عادة االستخدام  ومحطة المعالجة المحمية وا 

خطوط المياهخ  المياه شامبلتنىيل شبكة تزويد 
أجيزة التعقيمخ و الخزاناتخ و الضخخ  اتمحطو 
 اآلبار(و 
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 تنىيل وتوسيع شبكة اإلنارة والكيرباء 
 تحسين جمع واستغبلل مياه األمطار

 القرارة ألىاليتوفير مقبرة عامة 
 تحسين نظام جمع وترحيل الن ايات الصمبة  النفايات إدارة ضعف

مجال البناء 

 المؤسسً

عدم موائمة مقر البمدية من حيث قمة 
وضعف التجييزات المكتبية الخاصة مساحتو 

وغياب اآلليات والمعدات الالزمة  ببمدية القرارة
 لتقديم خدمة مناسبة لممواطنين 

إنشاء مقر لمبمدية مجيز بكافة المعدات و 
 األجيزة

 زيادة عدد اآلليات 

عدم كفاءة الييكل التنظيمي لمبمدية و عدم  
توفر أدلة إجراءات و ضعف قدرات طاقم 

  البمدية

اعتماد ىيكل تنظيمي محدث  لمبمدية و تحديد 
 واف وظي ي دقيق لكافة الموظ ين

 إيجاد نظام تقييم األداء
إعداد أدلة عمل لكافة المعامبلت الخااة 

 بالبمدية

عدم وجود أنظمة مالية و إدارية محوسبة 
  بمعايير عالية

 توفير نظام إلدارة المعمومات
 توفير  نظام أرش ة إلكترونية
 اعتماد نظام مالي محوسب
 توفير قمم جميور محوسب

 تحسين و تنمية القدرات المينية ألطقم البمدية
 توفير دليل التشغيل والايانة

 

 ٔاألْذاف ٔانًشبسٌغ انقضبٌب 

 المشارٌع األهداف التنموٌة القضاٌا ذا  األهمٌة

 المجال التنموي: المجال االجتماعً

 المراكز وكفاية كفاءة عدم
 والثقافية والصحية التعميمية
 والمجتمعية  والنسوية

والتعممية في  تطوير الخدمات التعميمية
 مدارس القرارة

  إنشاء مدرسة مسقط أساسية )ارض
 األوقاف(

 )إنشاء مدرسة أساسية )شارع المحررات 
  إنشاء مدرسة أساسية )ارض محمد كامل

 األغا أو منطقة عبد الغ ور(
  إنشاء مدرسة أساسية )أرض مدرسة

أو  فالقرارة الثانوية أو منطقة أبو ىدا
 ال را(

 أو  إنشاء مدرسة أساسية )منطقة الزنة
 (5جنوب شرق شارع 

  منطقة الشيخ إنشاء مدرسة أساسية(
 حمودة أو بجوار نادي القرارة(

 التعميمية الوسائل إلنتاج مركز إنشاء 
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 ةتحسين مستوى الخدمات الاحية المقدم
 لمواطني القرارة

  إنشاء مركز طبي عيادة مسقط الطبية
 بالقرارة )ارض األوقاف(

  إنشاء مركز طبي في منطقة السريج
 مزود بوحدة إسعاف)منطقة السريج(

 بالبمدية الحالي الثقافي المركز تطوير  ت عيل المراكز الثقافية الموجودة
 (مراحل3)والط ل المرأة مركز تطوير  متكامل تنمويامركز نسوي  تطوير

 تطوير االة نادي القرارة الرياضي  ت عيل نادي القرارة الرياضي 
 السكان مشاريع نقص

 القرارة  بسكان الخاصة
اإلسكان مشاريع تشجيع االستثمار في 

 البمدة في إسكان مشروع عمل  المبلئم 

 المجال التنموي: المجال االقتصادي

 االستثمارية البيئة ضعف
البمدة   في واالستثمار

ة, زراعو  ة,صناعو ة, )تجار 
 .ةسياحو 

 في بمدة القرارةتحسين البيئة االستثمارية 

 لمخطوط موقف سيارات مركزي و  إنشاء
 الداخمية.

  إنشاء سوق مركزي متكامل 
  إنشاء منتزه سياحي عمى شاطئ بحر

 القرارة.  

 تشغيلفرص  نقص
 وقمة والمينيين الخريجين

 الصغيرة  المشاريع دعم

   .تمويل مشاريع تشغيل عمال ومينيين  تشغيل الخريجين فر زيادة 
 تشغيل المينيين فر زيادة 

والتنىيل مشاريع التدريب زيادة دعم 
 والتوعية والمشاركة المجتمعية و المشاريع

 المدرة لمدخل  الاغيرة

  دعم المشاريع الاغيرة المدرة لمدخل
والتدريب والتنىيل والتوعية والمشاركة 

 المجتمعية .
 المجال التنموي: مجال االدارة والحك  الرشٌد

 الييكمي المخططحاجة 
 المخططات ونقصلمتطوير 

 التفصيمية 

عداد  المخطط الييكمي تطوير  زيادة مشاريع المخططات الت ايمية وا 
وتوفير اورة  لمقرارة مخططات ت ايمية 

 جوية حديثة.
المخطط الييكمي ليشمل المنطقة  وسيعت

 الغربية

 (GIS)دمج نظام المعمومات الجغرافية 
دارة العمميات في  في أعمال التخطيط وا 

 البمدية

  تحديد وزراعة  نقاط مرجعية(GPS)   و
أعمال رفع مساحي ودمج نظام 

في إدارة  (GIS)المعمومات الجغرافية 
 المخطط الييكمي لمبمدة.

 والمعدات اآلليات وفرة عدم
 بالبمدية  الخاصة

وآليات كسح  جمع الن ايات آلياتتوفير 
 لاحيا آبار الارف

  توفير آليات متعددة األغراض ) ارف
ايانة  -مياه  -جمع الن ايات  –احي 

 توفير آليات ايانة الطرق والتدخل طرق وتدخل وانارة وتنقل(.
 توفير آليات ايانة شبكة اإلنارة والكيرباء

 لدارة خطةعدم وجود 
 الكوارث واألزمات 

ير خطة إلدارة األزمات والكوارث في طو ت
 البمدة

  إعداد خطة إلدارة األزمات والكوارث في
 البمدة.

 المجال التنموي: مجال البنٌة التحتٌة والبٌئة

 التحتية  البنية ضعف
, صحيال صرف, والطرقال)

 توريد أدوات ومعدات لزوم ايانة الطرق.  تنىيل شبكة الطرق الداخمية والمحيطة
 مراحل(. 4طرق داخمية ) تطوير وراف 
  توسيع الطرق الداخمية والمحيطة 16تطوير وراف شارع ىيكمي رقم 
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 نارة, وال شربال مياهو 
 تصريف مياه, و كيرباءالو 

وعدم وجود مقبرة  مطاراأل
 . عامة

 
 

تطوير مخطط ت ايمي لجمع وتاريف 
عادة استخدام مياه الارف  ومعالجة وا 

 الاحي 

  إعداد مخطط ىيكمي لزوم شبكة الارف
 الاحي.

تحسين نظام الارف الاحي شامبل 
عادة الشبكة ومحطة المعالجة  المحمية وا 

 االستخدام

  إنشاء خطوط رئيسية لشبكة الارف
 الاحي.

خطوط  المياه شامبلتنىيل شبكة تزويد 
الخزاناتخ و الضخخ  اتمحطو المياهخ 

 اآلبار(و أجيزة التعقيمخ و 

 .إنشاء بئر مياه جديد 
  كوب. 0222إنشاء خزان مياه سعة 
 تنىيل وتطوير شبكة المياه 

 توريد مواد لزوم تنىيل شبكة اإلنارة.       تنىيل وتوسيع شبكة اإلنارة والكيرباء 

إنشاء بركة تجميع مياه األمطار وشبكة   تحسين جمع واستغبلل مياه األمطار
 التاريف في المنطقة الغربية.

 إنشاء مقبرة عامة في البمدة  القرارة ألىاليتوفير مقبرة عامة 
 النفايات إدارة ضعف

 الصمبة 
 توريد حاويات لزوم جمع الن ايات.  تحسين نظام جمع وترحيل الن ايات

 البناء المؤسسًالمجال التنموي: مجال 
عدم موائمة مقر البمدية من 
حيث قمة مساحتو وضعف 

التجييزات المكتبية الخاصة 
وغياب اآلليات  ببمدية القرارة

والمعدات الالزمة لتقديم 
 خدمة مناسبة لممواطنين 

 إنشاء مقر لمبمدية مجيز بكافة المعدات 
 األجيزةو 

  إنشاء وتجييز وتنثيث طابق إضافي
 لمباني البمدية

عدم كفاءة الييكل  
التنظيمي لمبمدية و عدم 

توفر أدلة إجراءات و ضعف 
  قدرات طاقم البمدية

و  محدث لمبمديةاعتماد ىيكل تنظيمي 
تحديد واف وظي ي دقيق لكافة 

تطوير الييكل التنظيمي لمبمدية وعمل   الموظ ين
 إيجاد نظام تقييم األداء واف وظي ي دقيق.

إعداد أدلة عمل لكافة المعامبلت الخااة 
 بالبمدية

عدم وجود أنظمة مالية و 
بمعايير إدارية محوسبة 

  عالية

 نظام إلدارة المعمومات توفير
  إنشاء و تجييز مركز خدمة الجميور 

(OSS)  و تزويده بالبرامج المحوسبة
 البلزمة 

 إعداد دليل التشغيل والايانة 
  توفير نظام مالي و إداري محوسب إلدارة

 المعمومات

 توفير  نظام أرش ة إلكترونية
 اعتماد نظام مالي محوسب
 توفير قمم جميور محوسب

تحسين و تنمية القدرات المينية ألطقم 
 البمدية

 توفير دليل التشغيل والايانة



  

 
 

 انتٕصٍف انًكبًَ نهًشبسٌغ

 

11 

 



 

 
 

 داخلٌةتطوٌر ورصف طرق 
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 تأهٌل وتطوٌر شبكة المٌاه

 
24 

 



 

 
 

 خطخ اٌزٕف١ز
 

انًج

ال 

انتًُ

 ٔي

 اعى انًششٔع انقضٍخ
سيض 

 انًششٔع

انتكهفخ 

 انتقذٌشٌخ

 ×

0111$ 

 نهتًٌٕم خانجٓخ انًششح انجٓخ انًششحخ نهتُفٍز تقغٍى انًشبسٌغ حغت تٕفش انتًٌٕم و3105-3102خطخ انتُفٍز 

 انصشف انغُٕي

 يحتًم يضًٌٕ

غٍش يتٕفش 

تًٌٕم فً 

انًُظٕس 

 انحبنً

 انٍٓئخ انًحهٍخ
غٍش انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

غٍش انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

 انجٓخ انقغى انًؼًُ انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى
ثُذ 

 انًٕاصَخ
 انجٓخ

 اث
ي

غب
ِ

خ 
ز١
ؾ

ٌز
 ا
١خ

ٕ
 

ضععؼف انجٍُععخ 

انتحتٍععععععععععععععععععخ 

)انطعععععععععععععععععش  

ٔانصععععععععععععشف 

انصعععععععععععععععععحً 

ٔيٍععععععععععععععععععععععبِ 

انشععععععععععععععععععشة 

ٔاإلَععععععععععععععععبسح 

ٔانكٓشثععععععععععبء 

ٔتصععععععععععععشٌف 

يٍععععععععععععععععععععععععععبِ 

 األيطبس(

ئػذاد ِخطظ ١٘ىٍٟ ٌضَٚ شجىخ 

 اٌظشف اٌظؾٟ.
Infra.01 04 04 04 4 4  04  

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

اٌظؾٟ ثبالعزؼبٔخ 

 ثبعزشبسٞ

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

 اٌّشبس٠غ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

 ئٔشبء ثئش ١ِبٖ عذ٠ذ.

Infra.02 04 04 4 4 4 04   

لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 رط٠ٛش ٚسطف طشق داخ١ٍخ 

 ِشاؽً( .0) 

Infra.03 054 

044 054 044 044 

044 054 044 

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

ِٓ ط١بٔخ اٌطشق 

خالي اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ ط١بٔخ 

 اٌطشق

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد / 

ِٕؼ لطش٠خ/ 

اٌجٕه 

اإلعالِٟ 

ٌٍز١ّٕخ / 

UNDP 

044 

 01رط٠ٛش شبسع ١٘ىٍٟ سلُ 

Infra.04 000 000 4 4 4 000   

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

ِٓ ط١بٔخ اٌطشق 

خالي اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ ط١بٔخ 

 اٌطشق

ِٕؾخ 

 لطش٠خ

( 0444ئٔشبء خضاْ ١ِبٖ عؼخ )

 وٛة.
Infra.05 044 044   044 

لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

رٛس٠ذ ِٛاد ٌضَٚ رأ١ً٘ شجىخ 

 اإلٔبسح .

Infra.06 14 04 04 04 04  14  

لغُ اٌىٙشثبء 

ِٓ خالي  ٚاإلٔبسح

اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌىٙشثبء 

 ٚاإلٔبسح

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

رٛس٠ذ ِٛاد ٚ أدٚاد ِٚؼذاد 

 ٌضَٚ ط١بٔخ اٌطشق
Infra.07 14 04 04 04 04  14  

 لغُ ط١بٔخ اٌطشق

ِٓ خالي اإلششاف 
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد



 

 
 

لغُ ط١بٔخ  ػٍٝ اٌّمبٚي

 اٌطشق

 رأ١ً٘ ٚرط٠ٛش شجىخ ا١ٌّبٖ 

Infra.08 54 05 05 04 04  54  

لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

 ا١ٌّبٖلغُ 

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

ئٔشبء ثشوخ رغ١ّغ ١ِبٖ  

األِطبس ٚشجىخ اٌزظش٠ف فٟ 

 Infra.09 044 إٌّطمخ اٌغشث١خ.
044 

 
  044 

لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

اٌغبؽً/ 

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

ئٔشبء خطٛط سئ١غ١خ ٌشجىخ  

 اٌظشف اٌظؾٟ. 

Infra.10 044 044   044 
لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

 اٌظؾٟ

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد / 

ِظٍؾخ 

١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً

 ئٔشبء ِمجشح ػبِخ ٌٍجٍذح  

Infra.11 04 04   04 
لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

 اٌّشبس٠غ

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد / 

ٚصاسح 

 األٚلبف

ضععععععؼف ئداسح 

انُفبٌععععععععععععععععبد 

 انصهجخ 

رٛس٠ذ ؽب٠ٚبد ٌضَٚ عّغ 

 إٌفب٠بد 

Infra.12 14 4 04 4 04  14  
 لغُ اٌظؾخ ٚإٌظبفخ

ِٓ خالي اإلششاف 

 ػٍٝ اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌظؾخ 

 ٚإٌظبفخ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد
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ضععؼف انجٍئععخ 

االعععععععتثًبسٌخ 

ٔاالعععععععععتثًبس 

فعععععععً انجهعععععععذح 

)تجععععععععععععععععععبسح 

ٔصععععععععععععععُبػخ 

ٔصساػععععععععععععععععخ 

 ٔعٍبحخ (

ئٔشبء ِٛلف ع١بساد ِشوضٞ 

 ٌٍٚخطٛط اٌذاخ١ٍخ 

Econ.01 54 4 04 04 4  54  
لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ 
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

 ئٔشبء عٛق ِشوضٞ. 

Econ.02 54 4 4 54 4  54  
لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

ئٔشبء ِٕزضٖ ع١بؽٟ ػٍٝ شبطئ 

  Econ.03 044 4 4 54 54  044 اٌمشاسح
لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد



 

 
 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

َقعععععععععععععععععععع   

فعععععععععععععععععععععش  

تشعععععععععععععععععععع ٍم 

انخعععععععععععشٌجٍٍ 

ٔانًٍُٓععععععععععٍٍ 

ٔقهععععععخ دػععععععى 

انًشععععععععععععبسٌغ 

 انص ٍشح 

ر٠ًّٛ ِشبس٠غ رشغ١ً ػّبي  

 ١١ِٕٙٚٓ ٚخش٠غ١ٓ
Econ.04 054 054   054 لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

ِإعغبد 

اٌّغزّغ 

 اٌّذٟٔ/

ٚصاسح 

اٌؼًّ/ 

اٌظ١ٍت 

األؽّش 

 اٌذٌٟٚ

 

ٚصاسح 

اٌؼًّ/ 

ِإعغبد 

اٌّغزّغ 

اٌّذٟٔ / 

اٌظ١ٍت 

األؽّش 

اٌذٌٟٚ/ 

UNRW

A  /

UNDP  /

/GIZ 

CHF 

دػُ ِشبس٠غ اٌزذس٠ت ٚاٌزأ١ً٘ 

ٚاٌزٛػ١خ ٚاٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ 

ٚاٌّشبس٠غ اٌظغ١شح اٌّذسح 

 ٌٍذخً 

Econ.05 054 054   054 لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

ِإعغبد 

اٌّغزّغ 

اٌّذٟٔ/ 

 ٚصاسح 

 

ٚصاسح 

اٌؼًّ/ 

ِإعغبد 

اٌّغزّغ 

اٌّذٟٔ / 

اٌظ١ٍت 

األؽّش 

اٌذٌٟٚ/ 

UNRW

A  /

UNDP/

/GIZ 

CHF 
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ؽبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 اٌّخطةةةةةةةةةةةةةةةظ

 ا١ٌٙىٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ

ٌٍزطةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛش 

 ٚٔمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض

 اٌّخططةةةةةةةةبد

 اٌزفظ١ٍ١خ.

ٚئػذاد  اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ رط٠ٛش

 ٌٍمشاسح ِخططبد رفظ١ٍ١خ 

  ٚرٛف١ش طٛسح ع٠ٛخ ؽذ٠ضخ.

MGG.01 04 5 5 4 4  04  

لغُ اٌزخط١ظ 

اٌؾضشٞ ٚلغُ 

اٌّغبؽخ ثّغبػذح 

 ِىزت اعزشبسٞ

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

UNDP 

رؾذ٠ذ ٚصساػخ  ٔمبط ِشعؼ١خ 

(GPS)   ٟأػّبي سفغ ِغبؽ ٚ

ٚدِظ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 

فٟ ئداسح  (GIS)اٌغغشاف١خ 

 اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ ٌٍجٍذح.

MGG.02 04 04 04 04 4  04  

لغُ اٌزخط١ظ 

اٌؾضشٞ ٚلغُ 

اٌّغبؽخ ثّغبػذح 

 ِىزت اعزشبسٞ

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌزخط١ظ 

اٌؾضشٞ 

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

UNDP 



 

 
 

 ٚاٌّغبؽخ

ػةةةةةةذَ ٚفةةةةةةشح 

ا١ٌ٢ةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد 

ٚاٌّؼةةةةةةةةةةةةذاد 

اٌخبطةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ثبٌجٍذ٠خ 

 رٛف١ش آ١ٌبد ِزؼذدح األغشاع

عّغ  –) طشف طؾٟ 

ط١بٔخ طشق  -١ِبٖ  -إٌفب٠بد 

 ٚرٕمً(.

MGG.03 044 044   044 لغُ ا١ٌ٢بد  

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

 ا١ٌ٢بد

اٌجٕه 

اإلعالِٟ 

ٌٍز١ّٕخ 

/طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

UNDP 

/اٌٛوبٌخ 

ا١ٌبثب١ٔخ 

ٌٍز١ّٕخ 

)عب٠ىب( / 

KFW ،

CHF 

ػةةةةةذَ ٚعةةةةةٛد 

خطةةةةةةخ إلداسح 

اٌىةةةةةةةةةةةةةةٛاسس 

 ٚاألصِبد

ئػذاد خطخ إلداسح األصِبد 

 ٚاٌىٛاسس فٟ اٌجٍذح
MGG.04 0 4 0 4 4  0  لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

ٚصاسح 

اٌظؾخ/ 

ششطخ 

اٌّشٚس/ 

اٌٙالي 

 األؽّش 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

اٌؼاللبد 

 اٌؼبِخ

ٚصاسح 

اٌظؾخ/ 

ششطخ 

اٌّشٚس/ 

اٌٙالي 

 األؽّش

  200 59 0 1 01 23 04 342 )مجال االدارة والحك  الرشٌد( انًجًٕع انجضئً

 

انًجبل 

انتًُٕ

 ي

 اعى انًششٔع انقضٍخ
سيض 

 انًششٔع

انتكهفخ 

 انتقذٌشٌخ

 ×

0111$ 

 انجٓخ انًششخ نهتًٌٕم نهتُفٍزانجٓخ انًششحخ  تقغٍى انًشبسٌغ حغت تٕفش انتًٌٕم و3105-3102خطخ انتُفٍز 

 انصشف انغُٕي

 يحتًم يضًٌٕ

غٍش يتٕفش 

تًٌٕم فً 

 انًُظٕس انحبنً

انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

غٍش انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

غٍش انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

 انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى
انقغى 

 انًؼًُ
 انجٓخ

ثُذ 

 انًٕاصَخ
 انجٓخ

ا
ً
ػ
ًب
جت
ال
 ا
ل
جب
نً

 

 كفعععععععععبءح ػعععععععععذو

 انًشاكععععض ٔكفبٌععععخ

 انتؼهًٍٍعععععععععععععععععععععععخ

 ٔانصعععععععععععععععععععععحٍخ

 ٔانثقبفٍعععععععععععععععععععععععخ

 ٔانُغعععععععععععععععععععععٌٕخ

 ٔانًجتًؼٍخ.

ئٔشبء ِذسعخ  ِغمظ 

األعبع١خ )اسع 

   Soci.01 044 044 4 4 4 044 األٚلبف(

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

أعبع١خ أٚ ئٔشبء ِذسعخ 

صب٠ٛٔخ )شبسع 

  Soci.02 044 4 044 4 4  044 اٌّؾشساد(

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ/ 

UNRWA 

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ



 

 
 

ئٔشبء ػ١بدح ِغمظ اٌطج١خ 

ثبٌمشاسح )اسع 

  Soci.03 044 4 044 4 4  044 األٚلبف(

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

 اٌظؾخ
 

ٚصاسح 

 اٌظؾخ

ئٔشبء ِذسعخ أعبع١خ 

)أسع ِؾّذ وبًِ األغب 

 Soci.04 544 أٚ ِٕطمخ ػجذ اٌغفٛس(
544 

 
  544 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

ئٔشبء ِذسعخ أعبع١خ 

)أسع ِذسعخ اٌمشاسح 

ِٕطمخ أثٛ اٌضب٠ٛٔخ أٚ 

أٚ اٌفشا( ف٘ذا  

Soci.05 544 544   544 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

ئٔشبء ِشوض إلٔزبط 

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

Soci.06 05 05   05 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

ئٔشبء ِشوض طجٟ ِضٚد 

ثٛؽذح ئعؼبف فٟ ِٕطمخ 

 Soci.07 044 044   044 )اٌغش٠ظ(

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

 اٌظؾخ
 

ٚصاسح 

 اٌظؾخ

ئٔشبء ِذسعخ أعبع١خ 

)ِٕطمخ اٌضٔخ أٚ عٕٛة 

(5ششق شبسع   Soci.08 544 544   544 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 رأ١ً٘ٚ رط٠ٛش ٚرغ١ٙض

 ِشوض اٌّشأح ٚاٌطفً

Soci.09 044 10 4 04 10 10 000  

لغُ 

اٌّشبس٠غ 

ِٓ خالي 

اإلششاف 

ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

 اٌّشبس٠غ

اٌجٕه 

اٌذٌٟٚ/ 

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

أ١ٔشا/ 

UNDP /

CHF 

ٔبدٞ رط٠ٛش طبٌخ 

 اٌمشاسح اٌش٠بضٟ
Soci.10 04 4 4 4 04  04  

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 
 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

اٌجٕه 

اٌذٌٟٚ/ 



 

 
 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

لغُ 

 اٌّشبس٠غ

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

أ١ٔشا/ 

UNDP /

CHF 

ئٔشبء ِذسعخ أعبع١خ 

 )ِٕطمخ ٔبدٞ اٌمشاسح أٚ

 Soci.11 544 544   544 ِٕطمخ اٌش١خ ؽّٛدح( 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ٚصاسح 

اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

رط٠ٛش اٌّشوض اٌضمبفٟ 

 اٌؾبٌٟ ثبٌجٍذ٠خ

Soci.12 54 4 04 04 4  54  

لغُ 

 اٌّشبس٠غ
ِٓ خالي 

اإلششاف 

ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

لغُ 

 اٌّشبس٠غ

اٌجٕه 

اٌذٌٟٚ/ 

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

أ١ٔشا/ 

UNDP /

CHF 

 يشعععععبسٌغ َقععععع 

 اإلععععععععععععععععععععععععععكبٌ

 ثغععععكبٌ انخبصعععخ

 انقشاسح.

ػًّ ِششٚع ئعىبْ فٟ 

 اٌجٍذح

Soci.13 544 544   544 

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ

ٚصاسح 

اإلعىبْ/ 

اٌمطبع 

اٌخبص/ 

ِإعغبد 

أ١ٍ٘خ / 

ِإعغبد 

 خ١ش٠خ

 

ٚصاسح 

اإلعىبْ/ 

اٌمطبع 

اٌخبص/ 

ِإعغبد 

أ١ٍ٘خ / 

ِإعغبد 

 خ١ش٠خ

 )المجال االجتماعً(انًجًٕع انجضئً
 

5655 

262 
0270 000 042 

963 1967 2725 
 

 المجموع الكلً )للقضاٌا التنموٌة(
 

2222 0426 7022 460 422 
1626 2846 4865 

 

 

 

 

 



 

 
 

 يصفٕفخ خطخ انتُفٍز )انجُبء انًإعغً(

انًجبل 

 انتًُٕي
 اعى انًششٔع انقضٍخ

سيض 

 انًششٔع

انتكهفخ 

 انتقذٌشٌخ

 ×

0111$ 

 تقغٍى انًشبسٌغ حغت تٕفش انتًٌٕم و3105-3102خطخ انتُفٍز 
انجٓخ انًششحخ 

 نهتُفٍز
 نهتًٌٕم خانجٓخ انًششح

 انصشف انغُٕي

 يحتًم يضًٌٕ

غٍش يتٕفش 

تًٌٕم فً 

انًُظٕس 

 انحبنً

انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

غٍش 

انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

 انٍٓئخ انًحهٍخ
غٍش انٍٓئخ 

 انًحهٍخ

 انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى
انقغى 

 انًؼًُ
 انجٓخ ثُذ انًٕاصَخ انجٓخ

ً
غ
ع
ًإ
 ان
ء
ُب
نج
ا

 

ػععذو يٕائًععخ 

يقععععش انجهذٌععععخ 

يعععععععٍ حٍععععععع  

قهععخ يغعععبحتّ 

ٔضعععععععععععععععؼف 

انتجٍٓععععععععضاد 

انًكتجٍععععععععععععععخ 

انخبصعععععععععععععععخ 

ثجهذٌععععععععععععععععععععخ 

 .انقشاسح

ئٔشةةةبء ٚرغ١ٙةةةض ٚرأص١ةةةش 

طةةةةبثك ئضةةةةبفٟ ٌّجةةةةةبٟٔ 

 اٌجٍذ٠خ

Instit.01 014 044 14 4 4  014  
لغُ 

  اٌّشبس٠غ
 

اٌّٛاصٔخ 

لغُ  /اإلّٔبئ١خ

 اٌّشبس٠غ

طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ 

UNDP 

ػععععذو كفععععبءح 

انٍٓكععععععععععععععععععم 

انتُظًٍععععععععععععً 

نهجهذٌعععععععععععععخ ٔ 

ػعععععذو تعععععٕفش 

أدنعععععععععععععععععععععععععخ 

ئجععععععشاءاد ٔ 

ضعععععععععععععععععععؼف 

قعععذساد معععبقى 

  انجهذٌخ

 

رطةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛش ا١ٌٙىةةةةةةةةةةةةةةةً 

اٌزٕظ١ّةةةةةةةةةةةةٟ ٌٍجٍذ٠ةةةةةةةةةةةةخ 

ٚػّةةةً ٚطةةةف ٚظ١فةةةٟ 

 دل١ك.

Instit.02 05 5 5 5 4  05  

لغُ 

اٌّب١ٌخ/ 

لغُ 

اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

اٌّغٍظ اٌجٍذٞ 

/لغُ اٌّب١ٌخ/ 

لغُ اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

ػععععذو ٔجععععٕد 

أَظًعععخ يبنٍعععخ 

ٔ ئداسٌعععععععععععععخ 

يحٕععععععععععععععجخ 

ثًؼععععععععععععععععبٌٍش 

   ػبنٍخ

  

ئٔشةةةةبء ٚ رغ١ٙةةةةض ِشوةةةةض 

 خذِةةةةةةةةةةةخ اٌغّٙةةةةةةةةةةةٛس 

(OSS)  ٖرض٠ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ ٚ

ثةةةةةةةةبٌجشاِظ اٌّؾٛعةةةةةةةةجخ 

 اٌالصِخ 

Instit.03 04 04 4 4 4 04   

لغُ 

اٌّشبس٠غ/ 

لغُ 

اٌؼاللبد 

 اٌؼبِخ

 

اٌّٛاصٔخ 

لغُ  /اإلّٔبئ١خ

اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

ئػةةةةةةذاد د١ٌةةةةةةً اٌزشةةةةةةغ١ً 

 ٚاٌظ١بٔخ
Instit.04 04 4 04 4 4  04  

لغُ 

اٌّشبس٠غ 

/لغُ 

 اٌظ١بٔخ

 

اٌّٛاصٔخ 

لغُ  /اإلّٔبئ١خ

اٌّشبس٠غ /لغُ 

 اٌظ١بٔخ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد



 

 
 

رةةةةةةٛف١ش ٔظةةةةةةبَ ِةةةةةةبٌٟ ٚ 

ئداسٞ ِؾٛعةةةةةةةت إلداسح 

 اٌّؼٍِٛبد

Instit.05 04 4 4 04 04  04  

لغُ 

اٌّب١ٌخ/ 

لغُ 

اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

 

اٌّٛاصٔخ 

 /اإلّٔبئ١خ

اٌّغٍظ اٌجٍذٞ 

/لغُ اٌّب١ٌخ/ 

لغُ اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

طٕذٚق 

 اٌجٍذ٠بد

  0 205 20 00 05 25 075 775  انًجًٕع انكهً )انجُبء انًإعغً(

  4865 3051 1646 422 425 2114 0670 9562  انًإعغً( انًجًٕع انكهً )انقضبٌب انتًٌُٕخ + انجُبء
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 خطخ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ

اٌّغبي 

 اٌزّٕٛٞ
 ِإشش اٌم١بط اٌٙذف اٌزّٕٛٞ اٌمض١خ

ل١ّخ 

اٌّإشش 

 اٌؾب١ٌخ

 اٌم١ّخ إٌّشٛدح ٌٍّإشش ػٍٝ اِزذاد عٕٛاد اٌخطخ
ِظذس 

 اٌّؼٍِٛبد
 أداح اٌم١بط

اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ ػٓ 

 اٌّزبثؼخ
 اٌشاثؼخ اٌضبٌضخ اٌضب١ٔخ األٌٚٝ

ئخ
ج١
 اٌ

ٚ 
١خ

ؾز
اٌز

خ 
١ٕ
اٌج

ي 
غب

ِ
 

  اٌج١ٕخ ضؼف

اٌزؾز١خ 

)اٌطشق 

ٚاٌظشف 

اٌظؾٟ 

١ِٚبٖ 

اٌششة 

ٚاإلٔبسح 

ٚاٌىٙشثبء 

ٚرظش٠ف 

١ِبٖ 

 األِطبس(

تسههههههههههههٌ  حركهههههههههههة 
مهههههههرور المهههههههواطنٌن 

علهههههههههى  والبضهههههههههائع
الطههههههههرق الداخلٌههههههههة 

 والمحٌطة

ق المؤهلههههههههههة مسههههههههههاحة الطههههههههههر
 بالمتر المربعوالموسعة 

004444 

000444 000444 054444 054444 

 البلدٌة

 المخطط الهٌكلً
الحضري لمدٌنة 

 القرارة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 050444 ٚاٌّشبس٠غ

تطههههههههههوٌر مخطههههههههههط 
تفصههههههههههٌلً لجمههههههههههع 
وتصهههههههههههههههههههههههههههههرٌف 
ومعالجههههههههة وإعههههههههادة 
اسههههههههههههتخدام مٌهههههههههههها  

 الصرف الصحً

التفصههههههٌلً للصههههههرف المخطههههههط 
 موجود الصحً 

 البلدٌة 0 0 0 طفش طفش

المخطط 
التفصٌلً 

 للصرف الصحً

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 تطوٌر خدمات
فً الصرف الصحً 
 بلدة القرارة

ػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ٔظبَ اٌظشف 

 اٌظؾٟ
 00444 طفش

 البلدٌة
 مصلحة المٌا 

 البلدٌةتقارٌر 
مصلحة تقارٌر 

 المٌا 

 ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

شجىخ طشف طؾٟ عضئ١خ 

 ِٛعٛدح )خطٛط سئ١غ١خ(
 0 طفش

 البلدٌة
 مصلحة المٌا 

 البلدٌةتقارٌر 
مصلحة تقارٌر 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 تحسهههههههههههٌن تزوٌهههههههههههد
المٌههههها  كمههههها ونوعههههها 
للمههههههههههواطنٌن فههههههههههً 

 (بلدة القرارة

 04 05 05 04 05 الفرد باللتر/ الٌوممعد  استهالك 
 البلدٌة

 مصلحة المٌا 

 البلدٌةتقارٌر 
مصلحة تقارٌر 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 %04 %04 %04 %05 %04 نسبة الفاقد فً الشبكة
 البلدٌة

 مصلحة المٌا 

 البلدٌةتقارٌر 
مصلحة تقارٌر 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

 اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ



 

 
 

نوعٌة المٌا  )نٌترات ، الكلورٌد( 
 ملجم/لتر

05 05 04 04 14  
 البلدٌةتقارٌر 
مصلحة تقارٌر 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

المٌا  الجدٌدة أطوا  شبكة 
 بالكٌلومتر

 0.5 0 0.5 0.5 طفش
 البلدٌة

 مصلحة المٌا 
مخطط شبكة 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 0 0 0 0 0 بئر مٌا  موجود ٌعم 
 البلدٌة

 مصلحة المٌا 
مخطط شبكة 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 0 0 خزان مٌا  موجود
 البلدٌة

 مصلحة المٌا 
مخطط شبكة 

 المٌا 

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

تحسٌن خدمات 
ٚاٌىٙشثبء فٟ ثٍذح  اإلنارة

 اٌمشاسح

اإلنارة الجدٌدة أطوا  شبكة 
 بالكٌلومتر

 0.5 0 0 0 طفش

 البلدٌة
  
 

 

مخطط شبكة 
 اإلنارة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 044 004 014 04 طفش عدد الفوانٌس الجدٌدة
 البلدٌة
       

مخطط شبكة 
 اإلنارة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

تههههههههههههوفٌر مقبهههههههههههههرة 
 عامة

 المخطط الهٌكلً البلدٌة 0 طفش مقبرة عامة موجودة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 
 
 

 إدارة ضعف

االسهههههههتفادة تحسهههههههٌن 
 مٌههههها  األمطهههههار مهههههن

 فٟ ثٍذح اٌمشاسح.

مٌا  األمطار التً ٌتم  كمٌة
 المتر المكعباستغاللها ب

05444 
 البلدٌة   

 مصلحة المٌا  

تقارٌر نظام جمع 
 مٌا  األمطار

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 



 

 
 

 

انًجبل 

 انتًُٕي
 يإشش انقٍبط انٓذف انتًُٕي انقضٍخ

قًٍخ 

انًإشش 

 انحبنٍخ

انقًٍخ انًُشٕدح نهًإشش ػهى ايتذاد عُٕاد 

 انجٓخ انًغئٕنخ ػٍ انًتبثؼخ أداح انقٍبط يصذس انًؼهٕيبد انخطخ

 انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى

ي
بد
ص
قت
ال
 ا
ل
جب
نً
ا

 

 البيئععععععععععععععة ضعععععععععععععععف
 االسعععععععععععععععععععععععععععععععتثمارية

 فععععععععععععي واالسععععععععععععتثمار
ة, البمععععععععععدة  ) تجععععععععععار 

ة, زراعععععععو  ة,صععععععناعو 
 .  ةسياحو 

 
 

اسااااااااااااااتثمارية  خمااااااااااااااق بيئااااااااااااااة
جاذبااااااااااااااة لممشااااااااااااااااريع فاااااااااااااااي 

 بمدة القرارة

 
 عاااااااااااااادد المشاااااااااااااااريع االسااااااااااااااتثمارية التجاريااااااااااااااة

والساااااااااااااااااااااااياحية  الزراعياااااااااااااااااااااااةو  الااااااااااااااااااااااااناعيةو 
 المضافة

 
 

 0 0 0 طفش طفش

 البلدٌة
وزارة االقتصاد 

هٌئة تشجٌع  -
 االستثمار

تراخٌص المشارٌع 
 االستثمارٌة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

المشاااااااااااااااااااااااريع  فااااااااااااااااااااااي عاااااااااااااااااااااااممينالعاااااااااااااااااااااادد 
 14 04 04 طفش طفش المضافة ةستثمارياال

 البلدٌة
 وزارة العم 

عقود تشغٌ  العاملٌن 
فً المشارٌع 
 االستثمارٌة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 تشععععغيلفعععرص  نقعععص
 الخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععريجين

 وقمعععععععععععة والمينيعععععععععععين

تشاااااااااااااااغيل  فااااااااااااااار زياااااااااااااااادة 
   الخريجين

 المست يدين من الخريجين عدد
 54 طفش

 البلدٌة
 وزارة العم 
المؤسسات 
 المشغلة

عقود تشغٌ  
الخرٌجٌن فً 
 المؤسسات المشغلة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 النفاٌات
 الصلبة.

مسهههههههههتو  تحسهههههههههٌن 
جمههههههههههههع  خههههههههههههدمات

 وترحٌ  النفاٌات

جمع وترحٌ   حاوٌاتعدد 
 النفاٌات

 

 054 05 05 طفش طفش

 البلدٌة 
مجلس إدارة 
النفاٌات 
 الصلبة

البلدٌة تقارٌر 
مجلس إدارة و

 النفاٌات الصلبة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

جمع وترحٌ   سٌاراتعدد 
 النفاٌات

 

0 0 

 البلدٌة 
مجلس إدارة 
النفاٌات 
 الصلبة

البلدٌة تقارٌر 
مجلس إدارة و

 النفاٌات الصلبة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 0 0 0 0 0 ػذد ِشاد رشؽ١ً إٌفب٠بد

 البلدٌة 
مجلس إدارة 
النفاٌات 
 الصلبة

البلدٌة تقارٌر 
مجلس إدارة و

 النفاٌات الصلبة

ٚؽةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ



 

 
 

 المشععععععععععععاريع دعععععععععععععم
 الصغيرة 

تشاااااااااااااااغيل  فااااااااااااااار زياااااااااااااااادة 
 المينيين

 المينيينعدد المست يدين من 
 54 طفش

 البلدٌة
 وزارة العم 
المؤسسات 
 المشغلة

تشغٌ  المهنٌٌن عقود 
فً المؤسسات 

 المشغلة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 زيااااااااااااااااادة دعاااااااااااااااام مشاااااااااااااااااريع

اٌزةةةةةةةةةةةةةةةةذس٠ت ٚاٌزأ١٘ةةةةةةةةةةةةةةةةً 

ٚاٌزٛػ١ةةةةةةةةةةةخ ٚاٌّشةةةةةةةةةةةبسوخ 

و المشاااااااااااااريع  اٌّغزّؼ١ةةةةةةةةةةةةخ
 المدرة لمدخل الاغيرة

الماااااااااادرة لماااااااااادخل  الاااااااااااغيرةالمشاااااااااااريع عاااااااااادد 
اٌزةةةةةةةةذس٠ت ٚاٌزأ١٘ةةةةةةةةً ٚاٌزٛػ١ةةةةةةةةخ  مشاااااااااريعو 

 0 طفش   ٚاٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ

 البلدٌة
مؤسسات دعم 
التدرٌب و 
المشارٌع 
 الصغٌرة

عقود دعم المشارٌع 
الصغٌرة المدرة 

للدخ  بٌن المؤسسات 
الداعمة والرٌادٌٌن 

 ات/

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

المشااااااااااااااااااااريع عااااااااااااااااااادد المسااااااااااااااااااات يدين مااااااااااااااااااان 
 مشااااااااااااااااااريعالمااااااااااااااااادرة لمااااااااااااااااادخل و  الااااااااااااااااااغيرة

اٌزةةةةةةةةةةةةةةةةةذس٠ت ٚاٌزأ١٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةً ٚاٌزٛػ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

   ٚاٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ
 طفش

14 

 

 البلدٌة
مؤسسات دعم 
المشارٌع 
 الصغٌرة

 مشارٌعتقارٌر 
التدرٌب والتأهٌ  
والتوعٌة والمشاركة 

و المشارٌع  المجتمعٌة
المدرة  الصغٌرة

 للدخ  

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

ل 
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 المخطععععععععععععطحاجععععععععععععة 
لمتطعععععععععوير  الييكمعععععععععي
 المخططععععععات ونقععععععص

 التفصيمية 

زياااااااااااااااااااااااااااااااااااادة مشااااااااااااااااااااااااااااااااااااريع 
 المخططات الت ايمية

 عااااااااااااادد المخططاااااااااااااات الت اااااااااااااايمية المنجااااااااااااازة
 المضافة

 04 04 04 04 طفش
قسم  -البلدٌة

 التخطٌط
 المخطط الهٌكلً

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

المخطااااااااااااااااااااااااااااااط  وسااااااااااااااااااااااااااااايعت
الييكماااااااااي ليشااااااااامل المنطقاااااااااة 

 الغربية

مساااااااااااااااااحة المخطااااااااااااااااط الييكمااااااااااااااااي المنجااااااااااااااااز 
 تخطيطو

0444 0444 0444 00000 00000 
قسم التخطٌط 
 بالبلدٌة

المخطط الهٌكلً 
 الحالً

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 
دمااااااااااااج نظااااااااااااام المعمومااااااااااااات 

فااااااااااااااااااي  (GIS)الجغرافيااااااااااااااااااة 
دارة  أعمااااااااااااااااال التخطاااااااااااااااايط وا 

 العمميات في البمدية

اساااااااااااااتعمال نظاااااااااااااام المعموماااااااااااااات الجغرافياااااااااااااة 
(GIS)  دارة فاااااااااااااااااااي أعماااااااااااااااااااال التخطااااااااااااااااااايط وا 

 العمميات في البمدية

 

 البلدٌة %40 % 05 %05 طفش طفش

 النظام اإلداري
 للبلدٌة

برنامج المعلومات 

 (GIS)الجغرافٌة 

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 اآلليععععععات وفععععععرة عععععععدم
 الخاصعععععععة والمععععععععدات

آباااااااااااااااااار تساااااااااااااااااييل كساااااااااااااااااح 
 لااااااااااااااااااااااااااااحيا الاااااااااااااااااااااااااااارف

اٌزةةةةةةةٟ ٠ةةةةةةةزُ  المتاااااااوفرة اآللياااااااات ونوعياااااااةعااااااادد 

 1 طفش ئضبفزٙب
قسم الصحة 
 والبٌئة

وثائق المشترٌات 
 والمنح المقدمة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 



 

 
 

 ٚاٌّشبس٠غ ٌٍّٛاط١ٕٓ بالبمدية 

اااااااااايانة   تعزياااااااااز عممياااااااااات
   الطرق والتدخل

اٌزةةةةةةةٟ ٠ةةةةةةةزُ  المتاااااااوفرة اآللياااااااات ونوعياااااااةعااااااادد 

 0 طفش ئضبفزٙب
 االلٌاتقسم 

 البلدٌة
وثائق المشترٌات 
 والمنح المقدمة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 تحساااااااااين عممياااااااااات اااااااااايانة 
 شبكة اإلنارة والكيرباء

اٌزةةةةةةةٟ ٠ةةةةةةةزُ  المتاااااااوفرة اآللياااااااات ونوعياااااااةعااااااادد 

 ئضبفزٙب

 0 طفش
قسم اإلنارة 
 والكهرباء البلدٌة

وثائق المشترٌات و 
 المنح المقدمة

 

 

 

 

 

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 

جعععععععود خطعععععععة و  ععععععععدم
الدارة الكععععععععععععععععععععععععععوارث 

 واالزمات في البمدة

تحسااااااااااااااااااااااااااااااين اإلعااااااااااااااااااااااااااااااداد 
لمواجيااااااااااااااااااااااااااة الطااااااااااااااااااااااااااوارئ 

 والكوارث في البمدة

األزماااااااااااااات  إلدارةخطاااااااااااااة ودليااااااااااااال إرشاااااااااااااادي 
 البلدٌة 0 0 0 طفش طفش والكوارث

 اإلرشاديالدلٌ  
إلدارة األزمات 
 والكوارث

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

فااااااااااارق إدارة األزماااااااااااات مدرباااااااااااة وبمسااااااااااائوليات 
 0 0 طفش طفش طفش واضحة

 البلدٌة
 وزارة الشباب
 -وزارة الداخلٌة
 الدفاع المدنً

سجالت اللجان 
المتطوعة  الشبابٌة

لد  وزارة الشباب 
 والداخلٌة

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

لئلخااااااااااااااابلء األماااااااااااااااكن المخااااااااااااااااة عاااااااااااااادد 
 0 0 0 طفش طفش محددة ألزمات والكوارثوالتجمع في ا

 البلدٌة
 وزارة الداخلٌة

برامج الدفاع المدنً 
للتعام  مع الكوارث 

 والحروب

ٚؽةةةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ
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انًجبل 

 انتًُٕي
 يإشش انقٍبط انٓذف انتًُٕي انقضٍخ

قًٍخ 

انًإشش 

 انحبنٍخ

انقًٍخ انًُشٕدح نهًإشش ػهى ايتذاد عُٕاد 

 انجٓخ انًغئٕنخ ػٍ انًتبثؼخ أداح انقٍبط يصذس انًؼهٕيبد انخطخ

 انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى

ً
ػ
ًب
جت
ال
 ا
ل
جب
نً
ا

 

 وكفايعععة كفعععاءة ععععدم
 التعميميعععععععة المراكعععععععز

 والثقافيععععة والصععععحية
 والنسعععععععععععععععععععععععععععععععععععوية

ٔ  والمجتمعيعععععععععععععععععععععة
 انشٌبضٍخ

تحسااااااين جااااااودة التعماااااايم فااااااي 
 القرارة

 األساساااااااااايةالجدياااااااااادة الماااااااااادارس مباااااااااااني عاااااااااادد 
الاااااااااااااااااادنيا و العميااااااااااااااااااا أو الثانويااااااااااااااااااة المجياااااااااااااااااازة 
بمختبااااااااااارات الحاساااااااااااوب والمختبااااااااااارات العممياااااااااااة 

 ووحدات األنشطة البلمنيجية

 طفش

0 0 2 2 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
وزارة تقهههههههههههههههههههههههههههارٌر 
 التربٌة والتعلٌم

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 6 والمشارٌع

 05 الواحد عدد الطمبة في ال ال
00 00 38 38 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
وزارة تقهههههههههههههههههههههههههههارٌر 
 التربٌة والتعلٌم

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 35 والمشارٌع

تحساااااااين مساااااااتوى الخااااااادمات 
لماااااواطني  ةالااااااحية المقدمااااا

 القرارة

الجديااااااااااااادة متعاااااااااااااددة كاااااااااااااز الطبياااااااااااااة اعااااااااااااادد المر 
 التخااات 

 طفش
 1 1 0 طفش

 وزارة الصحة
وزارة  تقهههههههههههههههههههههههههههارٌر

 الصحة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع
2 

 وزارة الصحة 0 طفش والطوارئ اإلسعاف وحداتعدد 
وزارة  تقهههههههههههههههههههههههههههارٌر

 الصحة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

 1544 عدد المست يدين من الخدمات الاحية
0444 0444 8000 8000 

 وزارة الصحة
وزارة  تقهههههههههههههههههههههههههههارٌر

 الصحة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 10000 والمشارٌع

تعزيااااااااااااز اليويااااااااااااة الثقافيااااااااااااة 
 القرارة ال مسطينية في بمدة

 عدد المراكز الثقافية المتطورة والمتكاممة وال عالة

 

 

 0 طفش طفش
0 

 

0 

 
 ةتقارٌر البلدٌ البلدٌة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

عاااااااااااادد المساااااااااااات يدين ماااااااااااان خاااااااااااادمات المركااااااااااااز 
   الثقافي

 ةتقارٌر البلدٌ البلدٌة 0444 0544 0044 044 044
وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 



 

 
 

 والمشارٌع

تعزيااااااز مؤسسااااااات المجتمااااااع 
المااااااااااادني لتقاااااااااااديم خااااااااااادمات 

 ٚ األطفبيالنساء 

ػةةةةةةةةذد اٌّشاوةةةةةةةةض إٌغةةةةةةةة٠ٛخ اٌز٠ّٕٛةةةةةةةةخ اٌّزىبٍِةةةةةةةةخ 

 ٚاٌفبػٍخ
 مركز المرأة والطف  0 0 طفش طفش طفش

تقههههارٌر مركههههز المههههرأة 
 والطف 

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

تي تمقااااااااين تاااااااادريب ميناااااااااي واعاااااااادد النساااااااااء الماااااااا
داري  .وا 

 مركز المرأة والطف  054 004 04 04 طفش
تقههههارٌر مركههههز المههههرأة 

 والطف 

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

مااااااااااان خااااااااااادمات  ينالمسااااااااااات يد األط اااااااااااالعااااااااااادد 
 مركز المرأة والط ل

 مركز المرأة والطف  0444 0544 0444 544 طفش
تقههههارٌر مركههههز المههههرأة 

 والطف 

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

تطاااااااااااااااااااااااااااوير الك ااااااااااااااااااااااااااااءات 
الرياضااااااااااااااااااااية لممااااااااااااااااااااواطنين 

 في القرارة

 نادي القرارة الرٌاضً 0 طفش طفش طفش طفش ػذد إٌٛادٞ اٌش٠بض١خ اٌّغٙضح ٚاٌفبػٍخ
نهههههههههههههههادي  تقهههههههههههههههارٌر

 القرارة الرٌاضً

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

عاااااااااااادد الشااااااااااااباب المساااااااااااات يدين ماااااااااااان خاااااااااااادمات 
 ادي الرياضية.و الن

 نادي القرارة الرٌاضً 044 044 044 044 044
نهههههههههههههههادي  تقهههههههههههههههارٌر

 القرارة الرٌاضً
 

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع
 

 

رؾغةةةةةةةةة١ٓ عةةةةةةةةةٛدح اإلعةةةةةةةةةىبْ 

ٚرٍج١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ االؽز١بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد 

اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةىب١ٔخ ٌّةةةةةةةةةةةةةةةةةٛاطٕٟ 

 اٌمشاسح

 السكنية المتوفرةعدد الشقق 

05 
 البلدٌة

 وزارة اإلسكان

 تراخٌص المبانً
عقههههههههههههههههود الشههههههههههههههههقق 

 السكنٌة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع

 عدد المست يدين من الشقق السكنية

044 
 البلدٌة

 وزارة اإلسكان
عقههههههههههههههههود الشههههههههههههههههقق 

 السكنٌة

وحههههههههههههدة التخطههههههههههههٌط 
التنمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي 
االسههههههههههههههههههههههههههههتراتٌجً 

 والمشارٌع



 

 
 

 

 

 انًتبثؼخ ٔ انتقٍٍى )انجُبء انًإعغً( ثهذح انقشاسح يصفٕفخ خطخ

 

انًجبل 

 انتًُٕي
 يإشش انقٍبط انٓذف انتًُٕي انقضٍخ

قًٍخ 

انًإشش 

 انحبنٍخ

انقًٍخ انًُشٕدح نهًإشش ػهى ايتذاد عُٕاد 

 أداح انقٍبط يصذس انًؼهٕيبد انخطخ
انجٓخ انًغئٕنخ ػٍ 

 انًتبثؼخ
 انشاثؼخ انثبنثخ انثبٍَخ األٔنى

ً
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ػععععععععذو يٕائًععععععععخ يقعععععععععش 

انجهذٌععععخ يععععٍ حٍعععع  قهععععخ 

يغعععععععععععععبحتّ ٔضعععععععععععععؼف 

انتجٍٓعععععععععضاد انًكتجٍعععععععععخ 

 انخبصعععخ ثجهذٌععععخ انقععععشاسح

ٔغٍعععععععععععععععبة اَنٍعععععععععععععععبد 

ٔانًؼعععععععععععذاد ان صيعععععععععععخ 

نتقعععععذٌى خذيعععععخ يُبععععععجخ 

 نهًٕامٍٍُ.

 

ئٔشةةةةةةةبء ِمةةةةةةةش ٌٍجٍذ٠ةةةةةةةخ 

ِغٙةةةةةةةةةةةةةةةةةض ثىبفةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

طبثك ئضبفٟ )طبثك صبٟٔ( ٌٍجٍذ٠خ  اٌّؼذاد ٚ األعٙضح

ِغٙض ثىً ِب ٠ٍضَ ِٓ ِٛعٛد ٚ 

 ِؼذاد ٚ أعٙضح

تقارير قسم  بمدية  القرارة 0 0 0 طفش طفش
 المشاريع

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 

 ص٠بدح ػذد ا١ٌ٢بد 
 بمدية  القرارة 0 طفش آ١ٌبد ئضبف١خ ِٛعٛدح

تقارير قسم 
اآلليات/ وثائق 
 الشراء لآلليات

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

ػعععععععذو كفعععععععبءح انٍٓكعععععععم  

انتُظًٍععععععععععً نهجهذٌععععععععععخ ٔ 

ػععععععععععذو تععععععععععٕفش أدنععععععععععخ 

ئجععععععععععشاءاد ٔ ضعععععععععععؼف 

  قذساد مبقى انجهذٌخ

اػزّةةةةةةةةةةةةةةةةبد ١٘ىةةةةةةةةةةةةةةةةً 

رٕظ١ّةةةةةةةةةةةةةٟ ِؾةةةةةةةةةةةةةذس  

ٌٍجٍذ٠ةةةةةةةةةةةةةةخ ٚ رؾذ٠ةةةةةةةةةةةةةةذ 

ٚطةةةةةةةةةةةةةةف ٚظ١فةةةةةةةةةةةةةةٟ 

دل١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ٌىبفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 اٌّٛظف١ٓ

١٘ىةةةةةةةً رٕظ١ّةةةةةةةٟ ِؾةةةةةةةذس ِٛعةةةةةةةٛد 

 ِغ ٚطف ٚظ١فٟ دل١ك
الشئون  تقارير بمدية  القرارة 0 0 0 طفش طفش

 اإلدارية

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

ئ٠غةةةةةةةةبد ٔظةةةةةةةةبَ رم١ةةةةةةةة١ُ 

 األداء
تقارير الشئون  بمدية  القرارة 0 0 0 طفش طفش ٔظبَ رم١١ُ األداء ِٛعٛد

 اإلدارية

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

ئػةةةةةةةةذاد أدٌةةةةةةةةةخ ػّةةةةةةةةةً 

ٌىبفةةةةةةةةةةةةخ اٌّؼةةةةةةةةةةةةبِالد 

 اٌخبطخ ثبٌجٍذ٠خ

 بمدية  القرارة 0 0 طفش طفش طفش أدٌخ ئعشاءاد ِٛعٛدح 

تقارير الشئون 
 اإلدارية

 الشئون المالية
الحرف 
 والاناعات

 االقسام ال نية 

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ
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ػععععععععذو ٔجععععععععٕد أَظًععععععععخ 

يبنٍعععععععععععععععخ ٔ ئداسٌعععععععععععععععخ 

   ثًؼبٌٍش ػبنٍخيحٕعجخ 

 

رةةةةةةةةةٛف١ش ٔظةةةةةةةةةبَ إلداسح 

 اٌّؼٍِٛبد

ٔظةةةةةةةةبَ إلداسح اٌّؼٍِٛةةةةةةةةبد ٚعةةةةةةةةٛد 

 ِؾٛعت
 بمدية  القرارة 0 0 طفش طفش طفش

تقارير الشئون 
 اإلدارية
 ال نيةواألقسام 

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

رةةةةةةٛف١ش  ٔظةةةةةةبَ أسشةةةةةةفخ 

 ئٌىزش١ٔٚخ
 بمدية  القرارة 0 0 0 طفش طفش ٚعٛد ٔظبَ أسشفخ ئٌىزش١ٔٚخ

تقارير الشئون 
 اإلدارية

 واألقسام  ال نية

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

اػزّةةةةةةةبد ٔظةةةةةةةبَ ِةةةةةةةبٌٟ 

 ِؾٛعت
 بمدية  القرارة 0 0 طفش طفش طفش ٚعٛد ٔظبَ ِبٌٟ ِؾٛعت

تقارير الشئون 
 المالية
 

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

رةةةةةةةٛف١ش لٍةةةةةةةُ عّٙةةةةةةةٛس 

 ِؾٛعت
 بمدية  القرارة 0 0 0 0 طفش ٚعٛد لٍُ عّٙٛس ِؾٛعت

تقارير الشئون 
 اإلدارية

و العبلقات 
 العامة

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

رؾغةةةةةةةةةةةةة١ٓ ٚ ر١ّٕةةةةةةةةةةةةةخ 

اٌمةةةةةةةةةةةةذساد ا١ٌّٕٙةةةةةةةةةةةةخ 

 ألطمُ اٌجٍذ٠خ

ٚعةةةةةةةٛد وةةةةةةةبدس ٚظ١فةةةةةةةٟ ِةةةةةةةذسة ٚ 

 رٚ لذساد ١ِٕٙخ ػب١ٌخ
 بمدية  القرارة 0 0 طفش طفش طفش

تقارير الشئون 
 اإلدارية
 

اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ ٚؽةةةةةةةةةةذح 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ

رةةةةةٛف١ش د١ٌةةةةةً اٌزشةةةةةغ١ً 

 ٚاٌظ١بٔخ
 بمدية  القرارة 0 0 0 طفش طفش ٚعٛد د١ًٌ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ

تقارير الشئون 
 اإلدارية
 

ٚؽةةةةةةةةةةذح اٌزخطةةةةةةةةةةة١ظ 

اٌزّٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٞ 

االعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزشار١غٟ 

 ٚاٌّشبس٠غ
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7005ال ا  خطة  لإلشراف \الجهة المرشحة للتنفٌذ  تحضٌرا  الزمة للتنفٌذ  الجهة المرشحة للتموٌل 

 \)دراسا  جدوى

بنود  \مقترحا  مشارٌع

وثائق عطاء( \مرج ٌة  

البلدٌةغٌر  البلدٌة الصرف الربع سنوي  غٌر البلدٌة البلدٌة 

الربع 

 األول

الربع 

 الثانً

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

 حدد الجهة حدد بند الموازنة حدد الجهة حدد القس  الم نً

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ ط١بٔخ  Infra.03 310 0 102 108 100 داخلٌة  طرق ورصف تطوٌر

ِٓ خالي اإلششاف اٌطشق 

 ػٍٝ اٌّمبٚي

 

لغُ  /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

اٌّشبس٠غ/ لغُ ط١بٔخ 

 اٌطشق

طٕذٚق اٌجٍذ٠بد / ِٕؼ 

لطش٠خ/ اٌجٕه اإلعالِٟ 

 UNDPٌٍز١ّٕخ / 

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

ِٓ  لغُ اٌىٙشثبء ٚاإلٔبسح Infra.06 25 25 0 0 0 اإلنارة شبكة تأهٌ  لزوم مواد تورٌد

خالي اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 
لغُ  /اإلّٔبئ١خاٌّٛاصٔخ 

 اٌىٙشثبء ٚاإلٔبسح
 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

 Infra.07 10 0 0 10 0 الطرق صٌانة لزوم ومعدات أدوات و مواد تورٌد
ِٓ  لغُ ط١بٔخ اٌطشق

 خالي اإلششاف 
 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

اٌّٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ لغُ 

 ط١بٔخ اٌطشق

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِشبس٠غِمزشؽبد 

 ػطبء

لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف  Infra.08 18 0 18 0 0  المٌا  شبكة وتطوٌر تأهٌ 

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

 اإلششاف ػٍٝ اٌّمبٚي

 
لغُ  /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

 ا١ٌّبٖ
 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

 التصرٌف وشبكة األمطار مٌا  تجمٌع بركة إنشاء 

 الغربٌة المنطقة فً

Infra.09 460 0 0 0 460  لغُ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف

ِٓ خالي  اٌظؾٟ

 اإلششاف ػٍٝ اٌّمبٚي

ِظٍؾخ ١ِبٖ 

 ثٍذ٠بد اٌغبؽً
 

ِظٍؾخ ١ِبٖ ثٍذ٠بد 

 اٌغبؽً/ طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

ِٓ  لغُ اٌظؾخ ٚإٌظبفخ Infra.12 30 0 0 0 30  النفاٌات جمع لزوم حاوٌات تورٌد

خالي اإلششاف ػٍٝ 

 اٌّمبٚي

 
لغُ  /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

 اٌظؾخ ٚإٌظبفخ
 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

  590 118 120 25 853 المجموع الجزئً



 

 
 

ي
اد
ص

قت
ال
 ا
ال
ج
لم
 ا

 وللخطوط مركزي سٌارات موقف إنشاء

  الداخلٌة
Econ.01 50 0 0 0 50 

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ 
 

 اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

رؾذ٠ذ ِٛلغ / رخظ١ض 

اسع/ دساعخ عذٜٚ 

 /ِمزشؽبد ِشبس٠غ/

 ٚصبئك ػطبء

 Econ.02 50 0 0 0 50 مركزي سوق إنشاء 

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ
 

 اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

لغُ اٌّشبس٠غ/ لغُ 

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

رؾذ٠ذ ِٛلغ / رخظ١ض 

اسع/ دساعخ عذٜٚ 

 /ِمزشؽبد ِشبس٠غ/

 ٚصبئك ػطبء

  100 0 0 0 100 المجموع الجزئً

  
حك

وال
ة 
ار
الد

ا
ٌد
ش
ر
ال

 أعما  و  (GPS) مرجعٌة نقاط  وزراعة تحدٌد 

 الجغرافٌة المعلومات نظام ودمج مساحً رفع

(GIS) ًللبلدة الهٌكلً المخطط إدارة ف. 

MGG.02 30 0 0 30 0 

لغُ اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ 

ٚلغُ اٌّغبؽخ ثّغبػذح 

 ِىزت اعزشبسٞ

 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

لغُ اٌزخط١ظ 

 اٌؾضشٞ ٚاٌّغبؽخ

طٕذٚق اٌجٍذ٠بد/ 

UNDP 

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 مساحً رفع/  ػطبء

 المعلومات نظام ودمج

 فً  (GIS)   الجغرافٌة

 الهٌكلً المخطط إدارة

 .للبلدة

وع الجزئًالمجم  30 0 0 30 0  

ً
ع
ما
جت

ال
 ا
ال
ج
لم
 ا

الوقف( ارض) األساسٌة مسقط مدرسة إنشاء  Soci.01 900 0 0 900 0  ُلغُ اٌّشبس٠غ/ لغ

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ

ٚصاسح اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ِزبثؼخ ٚصاسح اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 جنوب أو الزنة منطقة) أساسٌة مدرسة إنشاء

1 شارع شرق  
Soci.08 0 0 0 0 0  ُلغُ اٌّشبس٠غ/ لغ

 اٌزخط١ظ اٌؾضشٞ

ٚصاسح اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ِزبثؼخ ٚصاسح اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

 ثقافًال مركزوتجهٌز مبنى ال اعماراعادة 

  ومركز الحاسوب ومخازن البلدٌة والمكتبة
Soci.14 300 0 0 0 300 

ِٓ خالي لغُ اٌّشبس٠غ 

 اإلششاف ػٍٝ اٌّمبٚي
 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

 لغُ اٌّشبس٠غ

اٌجٕه اٌذٌٟٚ/ طٕذٚق 

اٌجٍذ٠بد/ أ١ٔشا/ 

UNDP /CHF 

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

الجزئً المجموع  1200 0 0 900 300  
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تطوٌر الهٌك  التنظٌمً للبلدٌة وعم  وصف 

 وظٌفً دقٌق.

Instit.02 5 0 0 5 0 
اٌّغٍظ اٌجٍذٞ 

/لغُ اٌّب١ٌخ/ 

لغُ اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

 

 /االّٔبئ١خاٌّٛاصٔخ 

اٌّٛاصٔخ اٌؼبد٠خ 

/اٌّغٍظ اٌجٍذٞ 

/لغُ اٌّب١ٌخ/ لغُ 

 اٌشإْٚ اإلداس٠خ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

تفعٌ  لجنة تطوٌر 

 وتحدٌث الهٌك  التنظٌمً

 Instit.04 إعداد دلٌ  التشغٌ  والصٌانة

10 0 0 0 10 
لغُ اٌّشبس٠غ 

 /لغُ اٌظ١بٔخ
 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

لغُ اٌّشبس٠غ /لغُ 

 اٌظ١بٔخ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

 إلدارة محوسب إداري و مالً نظام توفٌر

 المعلومات
Instit.05 20 0 20 0 0 

لغُ اٌّب١ٌخ/ 

لغُ اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

اٌّغٍظ اٌجٍذٞ /لغُ 

اٌّب١ٌخ/ لغُ اٌشإْٚ 

 اإلداس٠خ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

البلدٌة مبنى تأهٌ  إعادة  Instit.06 35 35 0 0 0 
لغُ اٌّشبس٠غ 

 /لغُ اٌظ١بٔخ
 

 /اٌّٛاصٔخ اإلّٔبئ١خ

لغُ اٌّشبس٠غ /لغُ 

 اٌظ١بٔخ

 طٕذٚق اٌجٍذ٠بد

ٚصبئك  /ِمزشؽبد ِشبس٠غ

 ػطبء

  10 5 20 35 70 المجموع الجزئً

7005مجموع اإلنفاق الكلً لل ا    2253 60 140 1053 1000  
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7004نموذج متاب ة تنفٌذ الخطة السنوٌة لل ا    

المشارٌع المتأخرة التً ل  ٌت  تنفٌذها 

7004بحسب الخطة السنوٌة لل ا    

المجال التنموي  رمز المشروع

 للمشروع

بحسب الخطة السنوٌةأسباب عد  تنفٌذ المشروع   التوصٌا  

اٌؼًّ ػٍٝ رخظ١ض لطؼخ اسع  ػذَ رٛفش ر٠ًّٛ / اٌؾظبس اٌّغبي االلزظبدٞ Econ.01 اٌذاخ١ٍخ ٌٍٚخطٛط ِشوضٞ ع١بساد ِٛلف ئٔشبء

ٚادساعٗ ٚرغ٠ٛمٗ ِٓ ضّٓ خطخ ػبَ  

0405 

 ئٔشبء ِذسعخ ِغمظ األعبع١خ )اسع اٌٛلف(

Soci.01 

رُ ٚثغٛاس ِذسعخ ػ١ٍجْٛ  اٌجٍذ٠خ ِٓ أسع لطؼخ اٌجٍذ٠خ ثزخظ١ضلبِذ  اٌّغبي االعزّبػٟ

)ر٠ًّٛ ػّبٟٔ( ، رُ ثذأ  ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسحػٓ طش٠ك  ر٠ًّٛاٌؾظٛي ػٍٝ 

ٚػذَ رٛفش  اٌؾظبس ثغجتاٌّششٚع  رٛلف ٚثؼذ٘ب األعبعبد ؽفشرُ ٚاٌزٕف١ز 

 اٌجٕبء. ِٛاد

0405ادساعٗ ِٓ ضّٓ خطخ ػبَ    

 اٌّزبثؼخ ِغ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ئٔشبء ػ١بدح ِغمظ اٌطج١خ ثبٌمشاسح )اسع 

 Soci.03 اٌٛلف(

رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٚثغٛاس ِذسعخ ػ١ٍجْٛ  أسع لطؼخ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثزخظ١ض اٌّغبي االعزّبػٟ

 ثغجتػٓ طش٠ك ٚصاسح اٌظؾخ )ر٠ًّٛ ػّبٟٔ( ، ٌُ ٠جذا رٕف١ز اٌّششٚع  ر٠ًّٛ

 اٌجٕبء. ٚػذَ رٛفش ِٛاد اٌؾظبس

0405ادساعٗ ِٓ ضّٓ خطخ ػبَ    

 اٌّزبثؼخ ِغ ٚصاسح اٌظؾخ

 رط٠ٛش اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؾبٌٟ ٌٍجٍذ٠خ

 Soci.12 

)ْذو كهً(    0400رؼشع اٌّجٕٝ ٌٍمظف اٌّجبشش فٟ اٌؾشة األخ١شح  اٌّغبي االعزّبػٟ  ٔٛطٟ ثبعزؾذاس ِششٚع عذ٠ذ ثبعُ  

) ئػبدح اػًبس يجُى انًشكض انثقبفً 

 ٔيشكض انحبعٕة ٔيخبصٌ انجهذٌخ ( 

 ئٔشبء ٚرغ١ٙض طبثك ئضبفٟ ٌّجبٟٔ اٌجٍذ٠خ

 

Instit.01 
 .0400رؼشع اٌّجٕٝ ألضشاس عضئ١خ فٟ اٌؾشة األخ١شح  - اٌجٕبء اٌّإعغٟ

 ػذَ رؾًّ اٌّجٕٝ ٌطبثك عذ٠ذ ؽغت اٌذساعخ اإلٔشبئ١خ .  -

ٔٛطٟ ثبعزؾذاس ِششٚع عذ٠ذ ػبعً 

  )اػبدح تأٍْم يجُى انجهذٌخ(ثبعُ 



 

 
 

7004 حتى نهاٌة عا ملخ  تقٌٌ  مدى تحقق األهداف التنموٌة   

القٌمة الحالٌة  مؤشرا  القٌاس الهدف التنموي

 للمؤشر )لهذا ال ا (

 للمؤشر ةالمفترضالقٌمة 

 للمؤشر )لهذا ال ا (

نسبة التحقٌق من القٌمة 

 المنشودة لهذا ال ا 

األسباب فً حال عد  تحقٌق 

 تقد  فً المؤشر

 التوصٌا 

التحتٌة البنٌة مجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 المواطنين مرور حركة تسييل
 الداخمية الطرق عمى والبضائع
 والمحيطة

اٌّشثغ ثبٌّزش ٚاٌّٛعؼخ اٌّإٍ٘خ اٌطشق ِغبؽخ  246965 244000 101 %   

 لجمع ت ايمي مخطط تطوير
عادة ومعالجة وتاريف  استخدام وا 

 الاحي الارف مياه

ِٛعٛد اٌظؾٟ ٌٍظشف اٌزفظ١ٍٟ اٌّخطظ   1 1 100 %   

 في الاحي الارف خدمات تطوير
 القرارة بمدة

اٌظؾٟ اٌظشف ٔظبَ ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ػذد عدم انشاء الخطوط الرئٌسٌة  0 12000 0 

والمضخات  للشبكة فً شارع 

صالح الدٌن حٌث ان المشروع 

مرتبط بالشبكة لمحافظة 

خانٌونس وكذلك برك التجمٌع 

الرئٌسٌة و محطة المعالجة فً 

منطقة صوفا / تاخر مشروع 

شارع صالح الدٌن فً منطقة 

القرارة /عدم توفر تموٌ  / 

 الحصار

هات متابعة المشروع مع الج

والوزارات المعنٌة وتسوٌقه 

 للجهات المانحة 

سئ١غ١خ خطٛط) ِٛعٛدح عضئ١خ طؾٟ طشف شجىخ عدم انشاء الخطوط الرئٌسٌة  0 1 0 (

والمضخات  للشبكة فً شارع 

صالح الدٌن حٌث ان المشروع 

مرتبط بالشبكة لمحافظة 

خانٌونس وكذلك برك التجمٌع 

الرئٌسٌة و محطة المعالجة فً 

متابعة المشروع مع الجهات 

والوزارات المعنٌة وتسوٌقه 

 للجهات المانحة 



 

 
 

صوفا / تأخر مشروع منطقة 

شارع صالح الدٌن فً منطقة 

القرارة /عدم توفر تموٌ  / 

 الحصار

المياه كما ونوعا  تحسين تزويد
 (لممواطنين في بمدة القرارة

ثبٌٍزش/ ا١ٌَٛ ال ردِؼذي اعزٙالن   85 85 100%   

   %100 %30 %30 اٌفبلذ فٟ اٌشجىخٔغجخ 

   %100 70 70 ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ )١ٔزشاد ، اٌىٍٛس٠ذ( ٍِغُ/ٌزش

   %120 2.5 3 ا١ٌّبٖ اٌغذ٠ذح ثبٌى١ٍِٛزشأطٛاي شجىخ 

   %100 4 4 ثئش ١ِبٖ ِٛعٛد ٠ؼًّ

 خضاْ ١ِبٖ ِٛعٛد

عدم توفر تموٌ  / الحصار/  50% 2 1

اضرار فً خزان المٌا  الحالً 

1314بسبب الحرب االخٌرة  

متابعة المشروع مع مصلحة 

مٌا  بلدٌات الساح  وتسوٌقه 

للجهات المانحة إلصالح 

  اضرار الخزان الحالً 

والكيرباء في  اإلنارةتحسين خدمات 
 بمدة القرارة

   %120 2.5 3 اإلٔبسح اٌغذ٠ذح ثبٌى١ٍِٛزشأطٛاي شجىخ 

   %75 160 120 ػذد اٌفٛا١ٔظ اٌغذ٠ذح

 توفير مقبرة عامة
 ِمجشح ػبِخ ِٛعٛدح

عدم توفر قطعة ارض  0 1 0

مخصصة / عدم توفر تموٌ  / 

 الحصار

العم  على تخصٌص قطعة 

ارض  وتسوٌق  المشروع  

  للجهات المانحة

 األمطار مياه من االست ادة تحسين
 .القرارة بمدة في

 اعةةةةةةةةزغالٌٙب ٠ةةةةةةةةزُ اٌزةةةةةةةةٟ األِطةةةةةةةةبس ١ِةةةةةةةةبٖ و١ّةةةةةةةةخ

 اٌّىؼت ثبٌّزش
 7تم تخصٌص ارض بمساحة  0 25000 0

دونم / تم الحصو  على تموٌ  

من بنك التنمٌة االسالمً للبدا 

فً تنفٌذ المرحلة االولى 

للمشروع )تنفٌذ مصلحة مٌا ( 

متابعة المشروع مع مصلحة 

مٌا  بلدٌات الساح  وتسوٌق 

 المرحلة الثانٌة للجهات المانحة



 

 
 

 بلدٌات الساح ( 

 وترحيل جمع خدمات مستوى تحسين
 الن ايات

 عدم توفر تموٌ  / الحصار %53.3 75 40 إٌفب٠بد ٚرشؽ١ً عّغ ؽب٠ٚبد ػذد

تدمٌر عدد من الحاوٌات فً 

1314حرب   

 للجهات  المشروع  تسوٌق

لزٌادة عدد الحاوٌات المانحة  

   %100   2   2 ع١بساد عّغ ٚرشؽ١ً إٌفب٠بدػذد 

 ػذد ِشاد رشؽ١ً إٌفب٠بد

1 1 100%   

 

 المجا  االقتصادي  

خمق بيئة استثمارية جاذبة لممشاريع 
 في بمدة القرارة

 ٚاٌظٕبػ١خ اٌزغبس٠خ االعزضّبس٠خ اٌّشبس٠غ ػذد

 اٌّضبفخ ٚاٌغ١بؽ١خ ٚاٌضساػ١خ
عدم توفر قطعة ارض  0 1 0

مخصصة ألنشاء سوق تجاري 

وموقف سٌارات / عدم توفر 

 تموٌ  / الحصار

 قطعة تخصٌص على العم 

ألنشاء سوق تجاري  ارض

  وتسوٌق وموقف سٌارات

المانحة للجهات  المشروع  

عدم توفر قطعة ارض  0 20 0 اٌّضبفخ االعزضّبس٠خ اٌّشبس٠غ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد

مخصصة ألنشاء سوق تجاري 

وموقف سٌارات / عدم توفر 

 تموٌ  / الحصار

 قطعة تخصٌص على العم 

ألنشاء سوق تجاري  ارض

  وتسوٌق وموقف سٌارات

المانحة للجهات  المشروع  

   %68 50 34 ػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخش٠غ١ٓ تشغيل الخريجين فر زيادة 

   %110 50 55 ا١١ٌّٕٙٓػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ  تشغيل المينيين فر زيادة 

 والتنىيل التدريب مشاريع دعم زيادة
 و المجتمعية والمشاركة والتوعية
 لمدخل المدرة الاغيرة المشاريع

 ِٚشبس٠غ ٌٍذخً اٌّذسح اٌظغ١شح اٌّشبس٠غ ػذد

 اٌّغزّؼ١خ ٚاٌّشبسوخ ٚاٌزٛػ١خ ٚاٌزأ١ً٘ اٌزذس٠ت
6 4 150%   

 اٌظةةةةةةةةغ١شح اٌّشةةةةةةةةبس٠غ ِةةةةةةةةٓ اٌّغةةةةةةةةزف١ذ٠ٓ ػةةةةةةةةذد

 ٚاٌزأ١٘ةةةةةةةً اٌزةةةةةةةذس٠ت ِٚشةةةةةةةبس٠غ ٌٍةةةةةةةذخً اٌّةةةةةةةذسح
100 60 167%   



 

 
 

 اٌّغزّؼ١خ ٚاٌّشبسوخ ٚاٌزٛػ١خ

زياااااااااااااااااادة مشااااااااااااااااااريع المخططاااااااااااااااااات 
 الت ايمية

 ػةةةةةةةةةةةةذد اٌّخططةةةةةةةةةةةةةبد اٌزفظةةةةةةةةةةةة١ٍ١خ إٌّغةةةةةةةةةةةةةضح

 اٌّضبفخ
27 20 135%   

المخطاااااااااااااااااااط الييكماااااااااااااااااااي  وسااااااااااااااااااايعت
 ليشمل المنطقة الغربية

 ِغبؽخ اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ إٌّغض رخط١طٗ

9000 9000 100%   

دماااااااااااااااااااااااج نظاااااااااااااااااااااااام المعموماااااااااااااااااااااااات 
فاااااااااااااي أعماااااااااااااال  (GIS)الجغرافياااااااااااااة 

دارة العممياااااااااااااات فاااااااااااااي  التخطااااااااااااايط وا 
 البمدية

اعةةةةةةةةةةةةزؼّبي ٔظةةةةةةةةةةةةبَ اٌّؼٍِٛةةةةةةةةةةةةبد اٌغغشاف١ةةةةةةةةةةةةخ 

(GIS)  فةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ أػّةةةةةةةةةةةةةةةةةبي اٌزخطةةةةةةةةةةةةةةةةة١ظ ٚئداسح

 اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌجٍذ٠خ

40% 15% 267%   

 آبااااااااااااار الااااااااااااارفتسااااااااااااييل كسااااااااااااح 
 ٌٍّٛاط١ٕٓ لاحيا

اٌزةةةةةةةٟ ٠ةةةةةةةزُ  اٌّزةةةةةةةٛفشح ا١ٌ٢ةةةةةةةبد ٚٔٛػ١ةةةةةةةخػةةةةةةةذد 

 ئضبفزٙب
صعوبة ادخا  االلٌات الجدٌدة  0 1 0

من المعابر بسبب الحصار 

 /عدم توفر تموٌ  

  المشروع  تسوٌق العم 

المانحة للجهات  

ايانة الطرق   تعزيز عمميات
  والتدخل

اٌزةةةةةةةٟ ٠ةةةةةةةزُ  اٌّزةةةةةةةٛفشح ا١ٌ٢ةةةةةةةبد ٚٔٛػ١ةةةةةةةخػةةةةةةةذد 

 ئضبفزٙب
1 1 100%   

 اإلنارة شبكة  ايانة عمميات تحسين
 والكيرباء

 ٠ةةةةةةةزُ اٌزةةةةةةةٟ اٌّزةةةةةةةٛفشح ا١ٌ٢ةةةةةةةبد ٚٔٛػ١ةةةةةةةخ ػةةةةةةةذد

 ئضبفزٙب
صعوبة ادخا  االلٌات الجدٌدة  0 1 0

من المعابر بسبب الحصار 

 /عدم توفر تموٌ  

  المشروع  تسوٌق العم 

المانحة للجهات  

 الطوارئ لمواجية اإلعداد تحسين
 البمدة في والكوارث

 

 األصِةةةةةةةةةةةةبد إلداسح ئسشةةةةةةةةةةةبدٞ ٚد١ٌةةةةةةةةةةةً خطةةةةةةةةةةةخ

 ٚاٌىٛاسس
1 1 100%   

   %100 1 1 ٚثّغةةةةةةةةةةئ١ٌٛبد ِذسثةةةةةةةةةةخ األصِةةةةةةةةةةبد ئداسح فةةةةةةةةةةشق



 

 
 

 ٚاضؾخ 

 ٚاٌزغّةةةةةةةغ ٌإلخةةةةةةةالء اٌّخظظةةةةةةةخ األِةةةةةةةبوٓ ػةةةةةةةذد

 ِؾذدح ٚاٌىٛاسس األصِبد فٟ
0 

 

 

1 0   

 المجا  االجتماعً

 تحسين جودة التعميم في القرارة

 األعبعةةةةةةةةة١خ اٌغذ٠ةةةةةةةةةذح اٌّةةةةةةةةةذاسط ِجةةةةةةةةةبٟٔ ػةةةةةةةةةذد

 اٌّغٙةةةةةةةةةةةةةةضح اٌضب٠ٛٔةةةةةةةةةةةةةةخ أٚ اٌؼ١ٍةةةةةةةةةةةةةةب ٚ اٌةةةةةةةةةةةةةةذ١ٔب

 اٌؼ١ٍّةةةةةةةةةخ ٚاٌّخزجةةةةةةةةةشاد اٌؾبعةةةةةةةةةٛة ثّخزجةةةةةةةةةشاد

 اٌالِٕٙغ١خ األٔشطخ ٚٚؽذاد

 قطعة بتخصٌص البلدٌة قامت 50% 2 1

 مدرسة بجوار البلدٌة من أرض

 على الحصو  وتم عٌلبون

 التربٌة وزارة طرٌق عن تموٌ 

 بدأ تم ،( عمانً تموٌ ) والتعلٌم

 األساسات حفر وتم التنفٌذ

 بسبب المشروع توقف وبعدها

البناء مواد توفر وعدم الحصار . 

 

   %100 38 38 اٌٛاؽذ اٌفظً فٟ اٌطٍجخ ػذد

 الاحية الخدمات مستوى تحسين
القرارة لمواطني المقدمة  

 ِزؼةةةةةةةةةةذدح اٌغذ٠ةةةةةةةةةةذح اٌطج١ةةةةةةةةةةخ اٌّشاوةةةةةةةةةةض ػةةةةةةةةةةذد

 اٌزخظظبد
 قطعة بتخصٌص البلدٌة قامت 0 1 0

 عٌلبون مدرسة بجوار أرض

 عن تموٌ  على الحصو  وتم

 تموٌ ) الصحة وزارة طرٌق

 المشروع تنفٌذ ٌبدا لم ،( عمانً

 مواد توفر وعدم الحصار بسبب

 البناء

 

   %100 1 1 ٚاٌطٛاسئ اإلعؼبف ٚؽذاد ػذد

   %100 8000 8000 اٌظؾ١خ اٌخذِبد ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ػذد

ػةةةةةةةذد اٌّشاوةةةةةةةض اٌضمبف١ةةةةةةةخ اٌّزطةةةةةةةٛسح ٚاٌّزىبٍِةةةةةةةخ تعزيااز اليويااة الثقافيااة ال مسااطينية فااي 
1 1 100%   



 

 
 

 ٚاٌفؼبٌخ بمدة القرارة

   %182 1100 2000 خذِبد اٌّشوض اٌضمبفٟػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ 

 الماااااادني المجتمااااااع مؤسسااااااات تعزيااااااز
 خدمات لتقديم

 األط ال و النساء

ػةةةةةةةةذد اٌّشاوةةةةةةةةض إٌغةةةةةةةة٠ٛخ اٌز٠ّٕٛةةةةةةةةخ اٌّزىبٍِةةةةةةةةخ 

 ٚاٌفبػٍخ

عدم توفر تموٌ  لتطوٌر  50% 1 0.5

 المركز / الحصار

 

 للجهات  المشروع  تسوٌق -

 المانحة

ضرورة  تفعٌ  مركز المرأة  -

 والطف  بشك  اكبر

رٟ رٍمةةةةةةة١ٓ رةةةةةةةذس٠ت ِٕٙةةةةةةةٟ ٛاػةةةةةةةذد إٌغةةةةةةةبء اٌٍةةةةةةة

 .ٚئداسٞ

عدم توفر تموٌ  لتطوٌر  50% 70 35

 المركز / الحصار

 

 للجهات  المشروع  تسوٌق -

 المانحة

ضرورة  تفعٌ  مركز المرأة  -

 والطف  بشك  اكبر

ِشوةةةةةض ِةةةةةٓ خةةةةةذِبد  ٠ٓاٌّغةةةةةزف١ذ األطفةةةةةبيػةةةةةذد 

 اٌّشأح ٚاٌطفً
2000 1000 200%   

تطااااااااااااااااوير الك اااااااااااااااااءات الرياضااااااااااااااااية 
 لممواطنين في القرارة

 ػذد إٌٛادٞ اٌش٠بض١خ اٌّغٙضح ٚاٌفبػٍخ

عدم توفر تموٌ  لتطوٌر النادي  50% 1 0.50

 / الحصار

 

 للجهات  المشروع  تسوٌق -

 المانحة

ضرورة  تفعٌ  النادي بشك   -

 اكبر

ػةةةةةةةةةةذد اٌشةةةةةةةةةةجبة اٌّغةةةةةةةةةةزف١ذ٠ٓ ِةةةةةةةةةةٓ خةةةةةةةةةةذِبد 

 ادٞ اٌش٠بض١خ.ٛإٌ
200 200 100%   

رؾغةةةةةةةةة١ٓ عةةةةةةةةةٛدح اإلعةةةةةةةةةىبْ ٚرٍج١ةةةةةةةةةخ 

االؽز١بعةةةةةةةةةبد اإلعةةةةةةةةةىب١ٔخ ٌّةةةةةةةةةٛاطٕٟ 

 اٌمشاسح

عدم توفر تموٌ  لد   - 0 25 0 ػذد اٌشمك اٌغى١ٕخ اٌّزٛفشح

 الوزارات المختصة / الحصار

عدم توفر قطعة ارض  -

 مخصصة

 

متابعة المشروع مع الجهات  -

المختصة وزارة االسكان لجلب 

 تموٌ 

العم  على تخصٌص قطعة  -

ارض لعم  اسكان خصوصا 

للمتضررٌن فً الحرب من 



 

 
 

 سكان القرارة 

 0 ػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌشمك اٌغى١ٕخ

 

 

200 

 

 

0 

 

عدم توفر تموٌ  لتطوٌر 

 المركز / الحصار

 

 للجهات  المشروع  تسوٌق -

 المانحة

ضرورة  تفعٌ  مركز المرأة  -

 والطف  بشك  اكبر

المؤسسًمجا  البناء   

 ثىبفةةةةةةخ ِغٙةةةةةةض ٌٍجٍذ٠ةةةةةةخ ِمةةةةةةش ئٔشةةةةةةبء

 األعٙضح ٚ اٌّؼذاد

 ثىةةةةةةً ِٚغٙةةةةةةض ِٛعةةةةةةٛد ٌٍجٍذ٠ةةةةةةخ اضةةةةةةبفٟ طةةةةةةبثك

 .ٚاعٙضح ِؼذاد ِٓ ٠ٍضَ ِب
المبنى الذي ٌضم  تعرض - 0 1 0

المركز الثقافً ومخازن البلدٌة 

ومركز الحاسوب والتدرٌب 

 وقاعة المؤتمرات والمكتبة

 الحرب فً المباشر للقصف

(كلً هد ) 1314 األخٌرة   

ألضرار تعرض مبنًٌ االدارة  -

فً الحرب األخٌرة جزئٌة 

1314.  

عدم تحم  مبنًٌ االدارة  -

لطابق جدٌد حسب الدراسة 

.اإلنشائٌة   

نوصً باستحداث مشروع  -

 جدٌد عاج  باسم 

) إعادة اعمار مبنى المركز 

الثقافً ومركز الحاسوب 

( والعم  على ومخازن البلدٌة 

  بشك  عاج تسوٌقها 

نوصً باستحداث مشروع  -

 جدٌد عاج  باسم

 )اعادة تأهٌل مبنى البلدٌة( 

والعم  على تسوٌقها بشك  

 عاج 

 

 ص٠بدح ػذد ا١ٌ٢بد 

 آ١ٌبد ئضبف١خ ِٛعٛدح
3 3 100%   

اػزّةةةةةةةةةبد ١٘ىةةةةةةةةةً رٕظ١ّةةةةةةةةةٟ ِؾةةةةةةةةةذس  

ٌٍجٍذ٠ةةةةةةةخ ٚ رؾذ٠ةةةةةةةةذ ٚطةةةةةةةف ٚظ١فةةةةةةةةٟ 

 دل١ك ٌىبفخ اٌّٛظف١ٓ

ٚطةةةةةةف ١٘ىةةةةةةً رٕظ١ّةةةةةةٟ ِؾةةةةةةذس ِٛعةةةةةةٛد ِةةةةةةغ 

 ٚظ١فٟ دل١ك

جاري العم  على تحدٌث  0 1 0

الهٌك  التنظٌمً من خال  لجنة 

مختصة العتماد  من وزارة 

 الحكم المحلً

استمرار العم  على تحدٌث  

الهٌك  التنظٌمً العتماد  من 

 وزارة الحكم المحلً

   %100 1 1 ٔظبَ رم١١ُ األداء ِٛعٛد ئ٠غبد ٔظبَ رم١١ُ األداء



 

 
 

ٌىبفةةةةةخ اٌّؼةةةةةبِالد ئػةةةةةذاد أدٌةةةةةخ ػّةةةةةً 

 اٌخبطخ ثبٌجٍذ٠خ
   %100 1 1 أدٌخ ئعشاءاد ِٛعٛدح 

 ٚعٛد ٔظبَ إلداسح اٌّؼٍِٛبد ِؾٛعت رٛف١ش ٔظبَ إلداسح اٌّؼٍِٛبد

حصلت البلدٌة على تموٌ   0 0 0

للنظام االداري والمالً 

المحوسب من صندوق البلدٌات 

وجاري التحضٌرات من 

 الصندوق لبدا المشروع قرٌبا

استمرار المتابعة مع الصندوق 

 لبدا المشروع بالسرعة  الممكنة

   %100 1 1 ٚعٛد ٔظبَ أسشفخ ئٌىزش١ٔٚخ رٛف١ش  ٔظبَ أسشفخ ئٌىزش١ٔٚخ

 ٚعٛد ٔظبَ ِبٌٟ ِؾٛعت اػزّبد ٔظبَ ِبٌٟ ِؾٛعت

حصلت البلدٌة على تموٌ   0 0 0

للنظام االداري والمالً 

المحوسب من صندوق البلدٌات 

التحضٌرات من وجاري 

 الصندوق لبدا المشروع قرٌبا

استمرار المتابعة مع الصندوق 

 لبدا المشروع بالسرعة  الممكنة

   %100 1 1 ٚعٛد لٍُ عّٙٛس ِؾٛعت رٛف١ش لٍُ عّٙٛس ِؾٛعت

رؾغةةةةةةة١ٓ ٚ ر١ّٕةةةةةةةخ اٌمةةةةةةةذساد ا١ٌّٕٙةةةةةةةخ 

 ألطمُ اٌجٍذ٠خ

ٚعةةةةةةةةٛد وةةةةةةةةبدس ٚظ١فةةةةةةةةٟ ِةةةةةةةةذسة ٚ رٚ لةةةةةةةةذساد 

 ١ِٕٙخ ػب١ٌخ
1 1 100%   

 ٚعٛد د١ًٌ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ رٛف١ش د١ًٌ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ

استمرار المتابعة مع صندوق  عدم توفر تموٌ  0 1 0

البلدٌات للحصو  علٌه من 

خال  رزم تطوٌر االداء 

 للبلدٌات 
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