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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة  1.1
  :بما يلي جناتةلبلدة  محليةيمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية 

 جناتةلتي تواجه عملية التنمية في بلدة احة والمعيقات اتحديد الفرص المت. 
  جناتةتشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة. 
  4من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته  جناتةوضع رؤية تنموية شاملة لتطوير 

 سنوات.
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
 جناتةت والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة تحديد المشروعا. 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 منهجية إعداد الخطة  .2.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد إلى  جناتةل المحليةارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية 
مجموعة العمل الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع  حليالمدليل التخطيط التنموي 

)انظر  وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية (GIZ، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية)الوطنية
األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة  الثةتم تطبيق المراحل الث (1-شكل

يق التخطيط تم تشكيل فر منذ بداية المشروع ادناه.لى أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل تحتوي ع
 ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات والمؤهالت من موظفي البلدية ثة عشر شخصااألساسي المكون من ثال

ية، حيث قام ، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشاروذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي
وحصر  تحليللكل مرحلة، وكذلك فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح 

، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية التخطيط لجان المجاالت التنمويةقة، وتشكيل العال أصحاب
المواطنين، واللجان  ، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضيرجناتةل

 .المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط1شكل )            

. وقد تجلى )لجان 4(محدد  كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي ، فقد كانتما لجان المجاالت التنمويةأ
وتقديم  )تشخيص الوضع القائم(دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى

والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من  المعلومات،
. جناتةحضير ملخص عن التجمع السكاني في مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم ت

على  واستنادا، جناتةلجميع المجاالت التنموية في  تقرير التشخيص واالحتياجاتبعد ذلك، تم إعداد 
، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل اجتماعات ارير األولية التي أعدتها اللجانالتق

والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. ومن ثم مع اللجان لتحديد نقاط القوة 
 جناتةلبلدة  تقرير التشخيص واالحتياجاتإعداد 

المرحلة األولى: 
ين نحن اآلن؟ أ

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 
 اإلطار التنموي

 

المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 
 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ

 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1  

هيئة واالعداد الت
وحشد اصحاب 

 العالقة

 

2 

تشخيص الوضع 
 القائم

5 

إعداد خطة التنفيذ 
مكونات  ووصف
المشاريع البرامج/  

3 

تحديد التوجهات 
 االستراتيجية

للمجتمع   

6 
وضع خطط المتابعة 
 والتقييم

7 

 تبني وثيقة الخطة واطالقها

8 

إجراءات 
 التنفيذ

9 

حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

10 

متابعة وتقييم 
 واطالع 

11 

اعداد الخطة 
القادمة السنوية  

 الخطوات

4 

تحضير وثيقة 
 االطار التنموي
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 :التطرق إليها في الخطة التي تمالمجاالت 

حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم 
ة مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب ربط الخطط المحلي

 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي: 15المادة 

 المجاالت الرئيسية

 "حسب الخطط الوطنية"
 المجال الفرعي

التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة  الخدمات البلدية والبنى مجال البيئة والبنى التحتية
 والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(

 العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة مجال تنمية االقتصادي المحلي

لخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، ا مجال التنمية االجتماعية
 الرياضة، والسكن

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة  مجال االدارة والحكم الرشيد
 المحلية

 

القطاعات  ،وشارك فيها ممثلون عن  2018/1/27التي عقدت بتاريخ  ولىاالومن خالل ورشة العمل 
، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية المختلفة في البلدة

، )نقاط القوة والفرص(، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية جناتة المستقبلية لبلدة 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون أيضا بتحديد  )قاط الضعف والتهديداتن(وكذلك المؤثرات السلبية 

كما تم تحديد . وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية األساسية ذات األولوية االحتياجات
م ت. بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات التنموية المشاريع

استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج ( 2018ادراجه ضمن السنة االولى للخطة )
التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه،  لمشروع، ومكان تنفيذه، والموازنةاسم ا

ذلك، تم إعداد خطة التنفيذ،  وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على
الخطة السنة االولى في  مشاريعوتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من 

من خالل اجتماع عام عرض فيه  جناتة. وتم عرض هذه الخطة على أهالي جناتةل المحليةالتنموية 
 .م صياغة الخطة بشكلها النهائيمخرجات الخطة، وبناء على مالحظات األهالي ت
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 بلدة جناتةنبذة عن  2.0

جنوب شرق مدينة بيت لحم، ويتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بين   5على بعد جناتةتقع بلدة 
 . م وتمتاز بطبيعة جبلية 460-650

د في الجهاز وتعد البلدة تجمعا ريفيا حسب نوع التجمع المعتم منطقة زعترةوتمتد أراضي البلدة حتى مشارف 
المخطاط الهيكلاي   وتبلغ مسااحة   2كم 7200المساحة الكلية للتجمع تصل  والمركزي لإلحصاء الفلسطيني 

دونام   1096وتقدر مسااحة األراضاي الزراعياة     التجمع  % من مساحة52دونم وتشكل ما نسبته  3764
دونام أي ماا   1956مرانية % من مساحة المخطط الهيكلي في حين تبلغ مساحة المناطق الع 29وتشكل نسبة 

تقاع فاي الرياف      الحالياة   جناتة% من مساحة المخطط الهيكلي وهنا البد أن نشير إلى أن بلدة 52نسبته 
باان وحرملاة واباو انجايم     قرى وهي رخمة العساكرة والعق 6الشرقي لمحافظة بيت  وهي تتكون من دمج 

   1997ة حيث تمت عملية الدمج في العاام   جالمندم من البلديات جناتة، ومن الجدير بالذكر أن بلدية والعروج
 لها. المشكلةمن خالل دمج المجالس القروية 

ومن  واد رحالويحدها من الجنوب بلدة تقوع ومن الغرب قرية  هندازةويحد البلدة من الشمال قرية 
 . ترةزعالشرق 
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 الخصائص الجغرافية  .1.2
 الموقع والعالقة اإلقليمية: 

كم جنوب شرقي مدينة بيت لحم وتتوسط قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة 5على بعد  جناتةتقع بلدة 
ويحد البلدة من الشمال قرية هندازة ويحدها من الجنوب بلدة تقوع ومن الغرب قرية واد رحال لحم بيت 

 . ومن الشرق زعترة

  B. نف منطقةدونم داخل حدود المخطط الهيكلي المص 3764دونم منها  7200: المساحة 
وتصنف تجمعا ريفيا  650 – 460منطقة جبلية ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين  جناتة: التضاريس

  .حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 المناخ 

الجهة الشرقية  منمطلة فهي ، شرق بيت لحمحارا صيفا ودافئ شتاء وذلك لوقوعها إلى  جناتةيعتبر مناخ 
مترا فوق سطح البحر،  645-460على ارتفاع  جناتةوتقع بلدة  بين الجبلية والهضاب والسهلية،على مناطق 

  .ملم 300ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي 
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 الخصائص الديموغرافية  .2.2

، 2016نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني للعام  6816بلغ عدد سكان بلدة جناتة  
اسرة تشغل  1300نسمة تتقارب نسبة االناث والذكور  وبواقع  7600رات بدية جناتة فتشير الى اما تقدي
 وحدة سكنية.  1050

 1(2007جدول توزيع السكان حسب فئة العمر و الجنس )
 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

 % عدد % عدد % عدد
0-4 504  458  962 10% 
5-9 451  412  863 14% 

10-14 394  418  812 20% 
15-19 332  334  666 10% 
20-24 312  262  574 10% 
25-29 239  217  456 8% 
30-34 228  193  421 8% 
35-39 176  158  334 6% 
40-44 112  135  247 2% 
45-49 73  108  181 2% 
50-54 87  68  155 2% 
55-59 58  44  102 2% 
60-64 27  29  56 2% 
65-69 26  25  51 1,5% 
70-74 18  29  47 1% 
75-79 11  21  32 0,5 
80-84 9  18  27  
85-89 12  10  22  
90-94 3  11  14  
  12  1  11 فما فوق  95

 

 
 
 

                                                             
 لحم بيت محافظة في 2007 عام للسكان العام التعداد ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 1
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 2الهرم السكاني

 
 

 

                                                             
 2007) الجنس و العمر فئة حسب السكان توزيع جدول 2
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 تشخيص المجاالت التنموية  –التحليل التشخيصي  .3
 مجال البيئة والبنى التحتية  .1.3

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-المصادر المتوفرة ذلكبما في -المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة 

 على المخطط الهيكلي وجود شوارع مقترحة   -1
 وجود شوارع معبدة حديثا  -2
  وجود شبكة كهرباء -3

 (:التهديداتالمؤثرات السلبية )نقاط الضعف/
 عدم وجود مجمع للسيارات العمومي ومظالت انتظار  -1
 وجود شوارع بحاجة الى للتعبيد والصيانة -2
 عدم وجود خزان للمياه -3
 عدم وجود مضخات للمياه -4
 الت بالستيكيةوجود شبكة مياه قديمة ووص -5
 عدم تأهيل مداخل البلدة -6
  عدم وجود صرف صحي في البلدة -7
 شبكة االنارة الموجودة قديمة  -8
 نقص الحاويات للنفايات الصلبة -9
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 مجال تنمية االقتصاد المحلي  .2.3
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 املة من كافة األعمار. وجود أيدي ع   .1
 وجود مزارع حيوانية في البلدية. .2
 وجود آبار ارتوازية في البلدة. .3
 توافر آراضي صالحة للزراعة. .4
 وجود احراش للمناطق السياحية. .5
 توفر اراضي صالحة للبناء على شارع المنطقة الصناعية التابع للهيئة المحلية . .6

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 عدم توفر مشاريع اقتصادية في البلدة   .1
 عدم  وجود اماكن ترفيهية ومنتزهات  في المنطقة. .2
 عدم توفر آليات زراعية كافية ومناسبة. .3
 عدم وجود معاصر ومشاتل وجمعيات تهتم بالمجال الزراعي. .4
 أغلب العمال يعملون بالداخل المحتل. .5
 عدم دخول اراضي البلدة في الطابو .6
 ل بدخول االحراش الموجودة في المنطقة.عدم سماح االحتال .7
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 مجال التنمية االجتماعية  .3.3
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 وجود طالب متفوقين في البلدة   -1
 وجود كادر معلمين مميز -2
 وجود مدارس بعضها نموذجية -3
 وجود اراضي لبناء مدارس -4
 لمؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:ا

 نقص في الغرف الصفية   .1
 بعض القرى ال يوجد فيها مدارس مما يسبب المشقة للطالب .2
 اعادة تأهيل بعض الغرف الصفية القائمة .3
 وجود مدارس ثانوية مختلطه .4
 عدم وجود ملعب رياضي في البلدة .5
 عدم وجود مكتب للبريد وللداخلية .6
 وي االحتياجات الخاصةوجود مركز صغير لذ  .7
 ساعه 24عدم وجود عيادة طوارئ  .8
 عدم وجود سيارة اسعاف  .9



20 
 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد . 4.3
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة 
 وجود مخطط هيكلي للبلدة   -1
 وجود قسم هندسة في البلدية -2
 ملكية االراضي عدم تفتت  -3
 البدء بتطبيق القوانين واألنظمة الخاصة بالتسوية والطابو   -4
 وجود اراضي مصنفه )ا , ب ( اي سياده فلسطينية  -5
 وجود مبنى للبلدية حديث ومناسب -6
 قدرة الهيئة المحلية على تكوين عالقات شراكة مع مؤسسات لزيادة توظيف الطالب الخريجين. -7

 ضعف/التهديدات(:المؤثرات السلبية )نقاط ال
 قدرة الهيئة المحلية على االطالع بعملية التنمية االقتصادية والحصول على التمويل الالزم  -1
 مجتمع محافظ تندر فيه  الجرائم والسرقات والحوادث -2
 سيطرة القضاء العشائري في البلدة -3
 االسعاف االولي و شهادات علياوجود كادر من ابناء البلدة يعملون في االجهزة األمنية واخرون لديهم خبرة في  -4
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة االطار( .4
 جناتة ذات موقع جذب اقتصادي الرؤية:

 للمشروع الرئيسية العناصر المقترح المشروع االولوية ذات االحتياجات التنموية المجاالت

البيئة والبنية 
 التحتية 

 وبناء مضخات وتركيب المياه شبكة تأهيل اعادة
 مياه خزان
 

 المياه لشبكة الداخلية الشبكة تاهيل

 العمل على الحصول على التمويل والتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -1

 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء -2

 تقييم وترسية العطاء -3

 االشراف على التنفيذ -4

 مكعب متر 1500 مياه خزان بناء

 نسيق مع الجهات ذات العالقة العمل على الحصول على التمويل والت  -1
 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء -2
 تقييم وترسية العطاء -3
 االشراف على التنفيذ -4

 البلدة ومداخل طرق تأهيل اعادة
 

 داخلية طرق تاهيل

 العمل على الحصول على التمويل والتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -1
 ق العطاءاعداد المخططات الالزمة واعداد وثائ -2
 تقييم وترسية العطاء -3
 االشراف على التنفيذ -4

 الشمالي المدخل تاهيل
 العمل على الحصول على التمويل والتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -1
 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء .2
 تقييم وترسية العطاء .3
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 االشراف على التنفيذ .4

 تنمية مجال
 المحلي االقتصاد

 االستثمارية ةالبيئ تهيئة
 
 

 للمنطقة والترويج التراخيص منح تسهيل
 (مؤهلة الحتية البنية ) الصناعية

 دراسة واقع امكانات االستثمار في المنطقة  -1
 تصميم برنامج ترويجي -2
  متابعة ايصال الخدمات الى المنطقة مع الجهات ذات العالقة -3

 االغراض متعدد مبنى

 نسيق مع الجهات ذات العالقة العمل على الحصول على التمويل والت (1

 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء (2

 تقييم وترسية العطاء (3

 االشراف على التنفيذ (4

 التنمية مجال
 االجتماعية

 المدارس وتاهيل بناء
 
 

 العمل على الحصول على التمويل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  -1 المختلطة االساسية رخمة مدرسة بناء

 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء -2

 تقييم وترسية العطاء -3

 االشراف على التنفيذ -4

 االساسية والمروج العقبان  وروضة مدرسة بناء
 المختلطة

 المختلطة االساسية الزير لمدرسة طابقين بناء

 رياضي ملعب انشاء
 

 رياضي ملعب انشاء

 24 طوارئ عيادة ايجاد على العمل
 اسعاف سيارة وتوفير  ساعة

 
 صحي مركز انشاء

 العمل على الحصول على التمويل والتنسيق مع الصحة  -1

 اعداد المخططات الالزمة واعداد وثائق العطاء -2

 تقييم وترسية العطاء -3

 االشراف على التنفيذ -4
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 االدارة مجال
 الرشيد والحكم

 الهيكلي المخطط توسعة الهيكلي المخطط توسعة

الحكم  حصول على التمويل والتنسيق مع وزارةالعمل على ال -1
 المحلي 

 اعداد الصور الجوية والوثائق ذات العالقة -2

 االشراف على التنفيذ -3

 للبلدية وسيارة ثقيلة معدات شراء
 

 تراكتور ، سيارة باجر، ) ثقيلة معدات شراء
 صحي( صرف سيارة ) (كهرباء صيانة

 تقييم المعدات الحالية  -1
 تقدير االحتياجات  -2
التواصل مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض  -3

 البلديات 
 اعداد برنامج لتشغيل االليات الجديدة  -4

 البلدية وخدمات للبلدية المؤسسي البناء تطوير
 المؤسسي البناء تطوير 

 تقييم الوضع الحالي للبناء المؤسسي -1
التواصل مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض  -2

 ات من اجل الحصول على حزمة البناء المؤسسي البلدي
 اعداد برنامج تطوير قدرات الموظفين في البلدية  -3
 متابعة واالشراف على تنفيذ البرنامج -4
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 خطة التنفيذ .5

 خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات  .1.4

 اسم المشروع المجال التنموي
 التكلفة
 X التقديرية

1000$ 

 للتنفيذالجهة المرشحة  2021-2018خطة 
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية الصرف السنوي

حدد القسم  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 قيمة المساهمة حدد الجهة قيمة المساهمة الموازنة حدد بند دورها اسم الجهه المعني

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

 950 سلطة المياه 50 التطويرية تنفيذ سلطة المياه الهندسة 200 200 200 400 1,000 تاهيل الشبكة الداخلية لشبكة المياه
 580 سلطة المياه 20 التطويريبة تنفيذ سلطة المياه الهندسة 280 300 20 0 600 متر مكعب 1500بناء خزان مياه 

 590 مساهمات 10 التطويرية تنفيذ مساهمات الهندسة 120 180 180 120 600 تاهيل طرق داخلية
 106 صندوق البلديات - التطويرية تنفيذ صندوق البلديات الهندسة 0 0 0 106 106 تاهيل المدخل الشمالي

 2,226  80  600 680 400 626 2,306 المجموع الجزئي

اد 
تص

االق
ية 

تنم
ال 

مج
حلي

الم
 

تسهيل منح التراخيص والترويج للمنطقة الصناعية 
 -  10.00 التشغيلية   الهندسة 0 2 2 6 10 ) البنية الحتية مؤهلة(

صندوق تطوير  20.00 التطويرية تنفيذ صندوق تطوير البلديات الهندسة 200 230 0 0 430 مبنى متعدد االغراض
 410.00 البلديات

 410  30  200 232 2 6 440 المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

 1,000 وزارة التربية - التطويرية تنفيذ وزارة التربية الهندسة 0 0 0 1,000 1,000 بناء مدرسة رخمة االساسية المختلطة
بناء مدرسة وروضة  العقبان والمروج االساسية 

االتحاد االوروبي  الهندسة 0 0 0 830 830 المختلطة
االتحاد االوروبي  - التطويرية تنفيذ وصندوق البلديات

 830 وصندوق البلديات

االتحاد االوروبي  الهندسة 0 0 0 460 460 بناء طابقين لمدرسة الزير االساسية المختلطة
االتحاد االوروبي  10 التطويرية تنفيذ وصندوق البلديات

 450 وصندوق البلديات

 15 وزارة التربية 10 التطويرية تنفيذ وزارة التربية الهندسة 0 0 25 0 25 ب رياضيانشاء ملع
 80 وزارة الصحة 10  تنفيذ وزارة الصحة الهندسة 45 45 0 0 90 انشاء مركز صحي

 2,375  30   45 45 25 2,290 2,405 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

 30 وزارة الحكم المحلي 10 التطويرية تنفيذ وزارة الحكم المحلي الهندسة 0 20 20 0 40 توسعة المخطط الهيكلي
شراء معدات ثقيلة ) باجر، سيارة ، تراكتور 

 65 صندوق البلديات 10 التطويرية تنفيذ صندوق البلديات الهندسة 0 10 40 25 75 صيانة كهرباء( ) سيارة صرف صحي (

 15 صندوق البلديات 5 التشغيلية تنفيذ صندوق البلديات لهندسةا 0 5 10 5 20 تطوير البناء المؤسسي
 0 35 70 30 135 المجموع الجزئي

    
25 

 
110 

 5,121  165     845 992 497 2,952 5,286 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية
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 البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( .2.5
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 حق المال .6

 اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها  .1.6
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ة/اسم العضو
 ا في اللجنة/دوره

 )مقرر أو عضو(
 مجال التخصص

 قانون عضو زياد علي
 ادارة مقرر احمد ابو نصار
 تنميه اجتماعية عضو حنين شاوريه
 دارةا عضو قصي الزير
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 تشكيلة فريق التخطيط األساسي

 ة/اسم العضو
 في الفريقا /دوره

 عضو(/)منسق

 المؤسسة التي يعمل
 تعمل بها/

 مجال االهتمام
المسمى الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

فوق  29-16 أنثى ذكر
29 

 *   * رئيس قسم  البنية التحتية وزارة التنمية االجتماعية عضو هاشم علي
 *   * رئيس قسم البنية التحتية وزارة التنمية االجتماعية عضو عمر العروج
  * *   االدارة والحكم الرشيد المركز النسوي عضو حنين شاورية
 *   * - التنمية االجتماعية خاص عضو احمد عبداهلل
 *   *   خاص عضو عدنان صبح
 منسق الخطه محمدزواهرة

 منسق لجنه

 *   * مدير بلدية  دارة والحكم الرشيداال بلدية جناتة
 *   * مدير التنمية االجتماعية وزارة الشباب عضو سامي التنح 

 *  *  - التنمية االجتماعية خاص عضو  ميادة شاورية 
 *   * - البنية التحتية خاص عضو  نصري سليمان
 *  *  مهندسة البنية التحتية بلدية جناتة  منسق لجنه مسعده جبران
  *  * - البنية التحتية خاص منسق لجنه قصي الزير

  * *  علوم تنمويه اللجنه االقتصادية خاص منسق لجنه  سحر عسكر 
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 لجنة مجال االدارة والحكم الرشيد                                 

 محمد زواهرة منسق اللجنة: 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 رالعم الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  0598964243 *   * مدير بلدية جناتة  بلدية جناتة  محمد ابراهيم زواهرة  1
  0598517811 *   * موظف حكومي التربيةوالتعليم  محمد ابراهيم العروج  2
  0599927673 *   * تاجر  - سعيد عسكر  3
  0598244795 *  *  موظفة  موظفة حكومة الزير فاطمة  4
  0569202819  *  * طالب جامعي  جامعة اهلية  سيف العروج 5
  0592502758  * * * محامي - بكر صالحات  6
  0598590770 *  *  - - ايات العروج  8
  0597285105  *  * فني اشعة مجلس شبابي قصي الزير  9
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 نصري سليمانمنسق اللجنة: والبنى التحتية                                  لجنة مجال البيئة 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  0599927732 *   * عضو بلدية  بلدية جناتة  نصري سليمان  1
  0598318054 *  *  مهندسة البلدية  بلدية جناتة  بران مسعدة ج 2
    *  * - مجلس شبابي صالح تعامرة  3
  0568371849  *  * - مجلس شبابي قسام العروج  4
  0592934497 *   * - مجلس شبابي عمر العروج  5

  0597276493 *   * - - هاشم علي  6
  059776436  *  * محامي - بالل صالحات  7
  0599600295 *   * - - طالل عيسى صالحات  8
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 حنين شاوريةالتنمية االجتماعية                                     منسق اللجنة:  مجاللجنة 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
29-15 أنثى ذكر 29فوق    

1          
  0598205927 *   * موظف حكومي التربية والتعليم  محمد صبيح  2
  0598161202  *  * مهندس  وسيم صالحات  3
  0592372704  *  * - - عالء صالحات 4
  0595560430  *  * - مجلس شبابي محمود عساكرة  5

  0586522523  * *  - - ميرا نعيم  6
  0598493907  * *  - - نور العروج 7
  0599312767  *  * - - يوسف صالحات 8
  0595479500  *  * - - اسماعيل صالحات 9
  0598567443 *   * - - عدنان صالحات 10
  0592261490  *   - مركز نسوي  حنين شاورية  
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 سحر عسكر: منسق اللجنةلجنة مجال تنمية االقتصاد المحلي                                 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  0595163142  * *  علوم تنموية  - سحر عسكر   .1
  0599040881 *  *  موظفة بلدية  موظفة بلدية جناتة  سامية حمدان   .2
  0597221027  *  * طالب جامعي  ف بلدية جناتةموظ محمد ابو نصار   .3
  0597440808 *   * شركة حماية  قطاع خاص  طارق عساكرة   .4
  0569726928 *   * - - خالد الزير   .5
  0597992894 *  *  عضو بلدية  - ميادة شاورية   .6
  0595128992  * *  - - ختام الزير   .7
  0569596158 *  *  - - صابرين علي   .8
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 ريع السنة األولى أوصاف مشا .2.6
 ملخص المشروع

 المجال االجتماعي  SO1 :  الرقم : بناء مدرسة رخمة االساسية المختلطةإسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000ي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها قرى وه 6دمج 

 تقريبا 

غرفة  12حيث سوف يتم هدم الجزء القديم وبناء   : بناء مدرسة رخمة االساسية المختلطةوياتي مشروع 
واسايب  صفية جديدة نموذجية لتخفيف االكتظاظ في الصفوف وانشاء مرافق صحية جديدة وغارف للح 

 والمختبرات والمصادر  

 رخمة 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/1/2018 

 مدة التنفيذ

 سنه على االقل

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه 
  تحسين االساليب العلمية وتوفير مناخ

 تعليمي نموذجي 
 فيف معاناة الطلبة واالهلتخ 

 جميع سكان البلدة /الطلبة وذويهم  500:مباشر 
 2000:غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 احلهحسب مر

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الراب الثالثة الثانية األولى
 عة

 نعم 0 0 0 0 موافقة المانح .1
 0 0 0 0 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .2
إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط العامة  .3

 والخاصة
0 0 0 0 

 0 0 0 0 طرح العطاء  .4
 0 0 0 0 الترسية  .5
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  .6
 0 0 0 1000 تنفيذ األعمال  .7
 0 0 0 0 التأثيث  .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .9



33 
 

 ملخص المشروع

 المجال االجتماعي  SO1 :  الرقم : بناء مدرسة رخمة االساسية المختلطةإسم المشروع

 0 0 0 0 االستالم النهائي .10
 0 0 0 0 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 1000 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 

1000 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة ة المشروع ذي بعد مكاني(متطلبات األراضي )في حال

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 ستقوم البلدية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالصيانة الالزمه

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

  من؟ 

   االرض متوفرة والشوارع محدده   0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

   المجلس البلدي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خاالل
توفير وثائق العطاء )أعمال المساحة ، المخططات الهندساية،  

 العامة( المواصفات الفنية، جداول الكميات، الشروط الخاصة و

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 وزارة التربية والتعليم 

 جهة التمويل المقترحة

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

  سيساهم المجلس البلدي في مرحلة اعداد المخططات
 وتخصيص االرض واالشراف    

 البنك الدولي   

 لمشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ ا

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :مطلوب غير  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:   
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 ملخص المشروع

 المجال االجتماعي  SO1 :  الرقم : بناء مدرسة رخمة االساسية المختلطةإسم المشروع

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه 
  تحسين االساليب العلمية وتوفير مناخ تعليمي

 نموذجي 
 تخفيف معاناة الطلبة واالهل 
  

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول   التأكد من القدرة الفنية والمالية للمقاول 
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 ملخص المشروع

بنااء مدرساة وروضاة  العقباان     : إسم المشروع
 والمروج االساسية المختلطة

 المجال االجتماعي  SO2:   الرقم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو  6دمج 

 تقريبا 

حياث ان منطقاة العقباان    : بناء مدرسة وروضة  العقبان والمروج االساسية المختلطة وياتي مشروع 
والمروج محاطة بالمستوطنات وهي مناطق مهمشة تصنف )ج(  ويعاني طلبتها من صعوبة الوصول الى 

ل المشقة والعناء والمخاطرة على طلبة وخاصة عند قطعهم الشارع المدارس في القرى المجاورة حيث تشك
 االلتفافي السريع .

 العقبان 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/4/2018 

 مدة التنفيذ

 سنة

 عدد المستفيدين المتوقع )من وكيف( الفئة/ات المستهدفة أهداف المشروع

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه وامنه 
 ين االساليب العلمية وتوفير مناخ تحس

 تعليمي نموذجي 
  تخفيف معاناة الطلبة واالهل وخاصة عند

 قطعهم الشارع االلتفافي 
  تعزيز صمود المواطنين في المناطق

 المحاطه بالمستوطنات

 جميع سكان البلدة /الطلبة وذويهم  500:مباشر 
 2500:غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  اليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتك
 سابقا لهذا المشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الراب الثالثة الثانية األولى
 عة

 توفير االرض  0 0 0 0 موافقة المانح .8
 0 0 0 10 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .9
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 ملخص المشروع

بنااء مدرساة وروضاة  العقباان     : إسم المشروع
 والمروج االساسية المختلطة

 المجال االجتماعي  SO2:   الرقم

إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط  .10
 العامة والخاصة

2 0 0 0 
 0 0 0 1 طرح العطاء  .11

 0 0 0 0 الترسية  -2
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  -3
 0 0 0 818 تنفيذ األعمال  -4
 0 0 0 0 التأثيث  -5
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  -6
 0 0 0  1 االستالم النهائي -7

 0 0 0 830 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  830 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 ستقوم البلدية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالصيانة الالزمه

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

  من؟ 

  االرض متوفرة  ومصنفة اماكن عامه  0متوقع )$(؟ العائد المادي السنوي ال 
 

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

  بالتعاون مع وزارة التربية من خاالل تاوفير   المجلس البلدي
وثائق العطاء )أعماال المسااحة ، المخططاات الهندساية،     
 المواصفات الفنية، جداول الكميات، الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 وزارة التربية والتعليم 
 صندوق البلديات واالتحاد االوروبي 
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 ملخص المشروع

بنااء مدرساة وروضاة  العقباان     : إسم المشروع
 والمروج االساسية المختلطة

 المجال االجتماعي  SO2:   الرقم

 ةجهة التمويل المقترح

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

    سيساهم المجلس البلدي بمرحلة اعداد المخططات واالشراف  صندوق البلديات واالتحاد االوروبي 
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه وامنه 
  تحسين االساليب العلمية وتوفير مناخ تعليمي

 نموذجي 
  تخفيف معاناة الطلبة واالهل وخاصة عند

 قطعهم الشارع االلتفافي 
 نين في المناطق المحاطه تعزيز صمود المواط

 بالمستوطنات
  

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول   التأكد من القدرة الفنية والمالية للمقاول 
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 ملخص المشروع

: بناء طابقين لمدرسة الزير االساساية  المشروعإسم 
 المختلطة

 المجال االجتماعي  SO3:   الرقم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو  6دمج 

 تقريبا 

: بناء طابقين لمدرسة الزير االساسية المختلطة لضرورة قصوة حيث ان الصفوف مكتظة وياتي مشروع 
بشكل اليطاق وال يوجد مدارس اساسية قريبة منها وبناء طابقيين يحل مشكلة االكتظاظ وزيادة الصافوف  

 ف الثالث في الوقت الحالي لتصبح للصف السادس بدل الص

  حرملة 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/5/2018 

 مدة التنفيذ

 اشهر  7

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه
 وواسعه 

  تحسين االساليب العلمية وتوفير مناخ
 تعليمي نموذجي 

 خفيف معاناة الطلبة واالهل وخاصة ت 
  رفع الصفوف الموجوده من الثالث الى

 السادس 

 جميع سكان البلدة /الطلبة وذويهم  600:مباشر 
 3000:غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 توفر االرض 0 0 0 0 موافقة المانح -8
 0 0 0 6 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  -9

إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط  -10
 العامة والخاصة

2 0 0 0 
 0 0 0 1 طرح العطاء  -11
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 ملخص المشروع

: بناء طابقين لمدرسة الزير االساساية  المشروعإسم 
 المختلطة

 المجال االجتماعي  SO3:   الرقم

 0 0 0 0 الترسية  -12
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  -13
 0 0 0 450 تنفيذ األعمال  -14
 0 0 0 0 التأثيث  -15
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  -16
 0 0 0 1 االستالم النهائي -17

 0 0 0 460 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  460 باألرقام(دوالر أمريكي المجموع )

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 يق مع وزارة التربية والتعليم بالصيانة الالزمهستقوم البلدية بالتنس

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

  من؟ 
 

  االرض متوفرة  ومصنفة اماكن عامه   0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخطة ولايس علاى مساتوى    الخارطة تم ادراجها ضمن 
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

    المجلس البلدي بالتعاون مع وزارة التربية من خاالل تاوفير
 وثائق العطاء )أعماال المسااحة ، المخططاات الهندساية،    
 المواصفات الفنية، جداول الكميات، الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 وزارة التربية والتعليم 
 صندوق البلديات واالتحاد االوروبي 

 جهة التمويل المقترحة
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 ملخص المشروع

: بناء طابقين لمدرسة الزير االساساية  المشروعإسم 
 المختلطة

 المجال االجتماعي  SO3:   الرقم

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

 منحة المخصصة   سيساهم المجلس البلدي بما يزيد عن قيمة ال  صندوق البلديات واالتحاد االوروبي 
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غير  ة جزئيا متوفر متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ة: ايجابي

 

  توفير غرف صفية جديدة ومريحه وواسعه 
  تحسين االساليب العلمية وتوفير مناخ تعليمي

 نموذجي 
  تخفيف معاناة الطلبة واالهل وخاصة 
  رفع الصفوف الموجوده من الثالث الى السادس 

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 تغلب عليهاإجراءات ال المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول   التأكد من القدرة الفنية والمالية للمقاول 
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 ملخص المشروع

: تسهيل مانح التاراخيص والتارويج    إسم المشروع
 للمنطقة الصناعية ) البنية الحتية مؤهلة(

 المجال : االقتصادي   EC1:  الرقم

 مكان المشروع لمشروعخلفية عن ا

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها  6دمج 

 تقريبا 

طقة الصناعية حيث ان البنية التحتية مؤهلة من شارع وياتي مشروع تسهيل منح التراخيص والترويج للمن
 نموذجي وكهرباء واتصاالت وانارة كما ان البلدية تقدم كافة التسهيالت لجذب المستثمرين

بمحاذات شارع المنطقة 
 الصناعية

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/6/2018 

 دة التنفيذم

 سنة

 عدد المستفيدين المتوقع فة )من وكيف(الفئة/ات المستهد أهداف المشروع

  جذب المستثمرين وتحسن وضع البلدة
 االقتصادي

  توفير فرص عمل 

  جميع سكان البلدة  2000:مباشر 
 6000:غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 ال يوجد 0 0 0 0 موافقة المانح .1
 0 0 0 0 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .2
وط إعداد المواصفات وجداول الكميات والشر .3

 العامة والخاصة
0 0 0 0 

 0 0 0 0 طرح العطاء  .4
 0 0 0 0 الترسية  .5
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  .6
 0 0 0 6 تنفيذ األعمال  .7
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 ملخص المشروع

: تسهيل مانح التاراخيص والتارويج    إسم المشروع
 للمنطقة الصناعية ) البنية الحتية مؤهلة(

 المجال : االقتصادي   EC1:  الرقم

 0 0 0 0 التأثيث  .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .9

 0 0 0 0 االستالم النهائي .10
 0 0 0 6 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 10 األرقام(دوالر أمريكي المجموع )ب
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 بالتنفيذ ستقوم البلدية 

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

  من؟ 
 

   المشروع ليس بحاجة لالرض   5000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال منع 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

   كافة االقسام في البلدية  حسب طبيعة العمل والمساهمة    
 جهة التمويل المقترحة

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

 اعداد برامج الترويج واالتصال     تمويل ذاتي 
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية   :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
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 ملخص المشروع

: تسهيل مانح التاراخيص والتارويج    إسم المشروع
 للمنطقة الصناعية ) البنية الحتية مؤهلة(

 المجال : االقتصادي   EC1:  الرقم

 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 رةمتوف

 مطلوب)حدد(:   

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

 لدة جذب المستثمرين وتحسن وضع الب
 االقتصادي

  توفير فرص عمل 
  

 سلبية: 

 

 ال يوجد

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
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 ملخص المشروع

 حكم الرشيدالمجال ال LG1:   الرقم تطوير البناء المؤسسي: إسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها  6دمج 

 تقريبا 

يث ان البلدية بحاجة الى قسم مساحة وقسم لنظم المعلومات وبعاض االثااث   مشروع البناء المؤسسي ح
المكتبي من ماكنات تصوير ومقسم تلفون واجهزة كمبيوتر وتطوير اجراءات العمال ومركاز لخادمات    

 الجمهور

 

  جناتةبلدية 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/6/2018 

 مدة التنفيذ

 سنة 

 عدد المستفيدين المتوقع ة/ات المستهدفة )من وكيف(الفئ أهداف المشروع

  تطوير عمل البلدية والمضي نحو
 بلدية الكترونيه

  اعادة تاهيل اقسام البلدية 

  جميع سكان البلدة  1000:مباشر 
 7000 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 سابقا لهذا المشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 ال يوجد 0 0 0 0 موافقة المانح .11
 0 0 0 0 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .12
اول الكميات والشروط إعداد المواصفات وجد .13

 العامة والخاصة
0 0 0 0 

 0 0 0 0 طرح العطاء  .14
 0 0 0 0 الترسية  .15
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  .16
 0 5 10 5 تنفيذ األعمال  .17
 0 0 0 0 التأثيث  .18
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 ملخص المشروع

 حكم الرشيدالمجال ال LG1:   الرقم تطوير البناء المؤسسي: إسم المشروع

 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .19
 0 0 0 0 االستالم النهائي .20

 0 0 0 5 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 20 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 

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

  من؟ 

      0العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 

 ال نعم  مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةهل المشروع ذو بعد 

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( ية(الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعن

     المجلس البلدي من وبالتنسيق مع صاندوق تطاوير البلاديات
 ووزارة الحكم المحلي  

 وزارة الحكم المحلي./البلدية 
 إدارة المشروع 
   صندوق البلديات 

 جهة التمويل المقترحة

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

 مة المنحة المخصصة سيساهم المجلس البلدي بما يزيد عن قي
 من صندوق تطوير وإقراض البلديات 

 تمويل ذاتي 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية   :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
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 ملخص المشروع

 حكم الرشيدالمجال ال LG1:   الرقم تطوير البناء المؤسسي: إسم المشروع

 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

  مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 مشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ ال

 ايجابية: 

 

  تطوير عمل البلدية والمضي نحو بلدية
 الكترونيه

  اعادة تاهيل اقسام البلدية 

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
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 المشروع ملخص

شراء معدات ثقيلة ) باجر، سايارة ،  : إسم المشروع
 تراكتور صيانة كهرباء( ) سيارة صرف صحي (

 LG2:  الرقم

 

 الحكم الرشيد

 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها  قرى 6دمج 

 تقريبا 

مشروع شراء باكر للبلدية من الضروري وجود باكر للبلدية مما يسهل اعمال البلدية من حفرياات وشاق   
 طرق وفي حاالت الطوارىء

 للصرف الصحي ومعدة لصيانة الكهرباءكما يمكن ان يكون مصدر دخل للبلدية باالضافة الى سيارة 

  جناتةبلدية 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ

1/6/2018 

 مدة التنفيذ

 شهر 6

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

  توفير مصدر دخل للبلدية 
   قدرة البدية على انجاز بعض المهام الضرورية 
  ثابت للبلدية يعد اصل 

  جميع سكان البلدة  8000:مباشر 
  

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 سابقا لهذا المشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 نوات الخطةحسب س

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 ال يوجد 0 0 0 0 موافقة المانح .1
 0 0 0 0 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .2
إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط العامة  .3

 والخاصة
0 0 0 0 

 0 0 0 0 طرح العطاء  .4
 0 0 0 0 الترسية  .5
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 المشروع ملخص

شراء معدات ثقيلة ) باجر، سايارة ،  : إسم المشروع
 تراكتور صيانة كهرباء( ) سيارة صرف صحي (

 LG2:  الرقم

 

 الحكم الرشيد

 

 0 0 0 0 ل توقيع اإلتفاقية مع المقاو .6
 0 10 40 25 تنفيذ األعمال  .7
 0 0 0 0 التأثيث  .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .9

 0 0 0 0 االستالم النهائي .10
 0 0 0 25 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 75 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 
 لتشغيل والصيانةعملية اإلدارة وا متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 

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

  من؟ 

      10000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةهل 

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

 ع صندوق تطوير واقراض المجلس البلدي  من خالل التعاون م
 البلديات ووزارة الحكم المحلي 

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 صندوق البلديات واالتحاد االوروبي 

 جهة التمويل المقترحة

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

شراء معدات ثقيلة ) باجر، سايارة ،  : إسم المشروع
 تراكتور صيانة كهرباء( ) سيارة صرف صحي (

 LG2:  الرقم

 

 الحكم الرشيد

 

    سيساهم المجلس البلدي بما يزيد عن قيمة المنحة المخصصة  واالتحاد االوروبي صندوق البلديات 
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

  توفير مصدر دخل للبلدية 
   قدرة البدية على انجاز بعض المهام الضرورية 
  يعد اصل ثابت للبلدية 

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
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 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية   IS1:   الرقم لمدخل الشمالي: تاهيل اإسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون مان   5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000ا قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانه 6دمج 

 تقريبا 

وياتي مشروع تاهيل المدخل الشمالي لتقليل الخطر وتحسين حركة السير والمواصالت حيث يعد المدخل 
 الرئيسي لبدة جناتة وهو المدخل الذي يربط البلدة بالمحافظة .

 واعادة تاهيلة يعطي منظرا حاضريا يلفت االنتباه للسياحة واالستثمار 

  رخمة 
 قع للبدء بالتنفيذالتاريخ المتو

1/5/2018 

 مدة التنفيذ

 اشهر6

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

    تسهيل حركة السير والمشاه 
  تقليل الخطر وذلك ببناء اسوار استنادية 
  توسيع الشارع 
  

  جميع سكان البلدة  100000: مباشر 
 100000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديريةوصف 
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الراب الثالثة الثانية األولى
 عة

 ال يوجد 0 0 0 0 افقة المانحمو .1
 0 0 0 0 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .2
إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط العامة  .3

 والخاصة
0 0 0 0 

 0 0 0 0 طرح العطاء  .4
 0 0 0 0 الترسية  .5
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  .6



51 
 

 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية   IS1:   الرقم لمدخل الشمالي: تاهيل اإسم المشروع

 0 0 0 106.2 تنفيذ األعمال  .7
 0 0 0 0  التأثيث .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .9

 0 0 0 0 االستالم النهائي .10
 0 0 0 106.2 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 106.2 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  وفرة             األرض مت
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 ستقوم البلدية بعمل الصيانة الالزمة والدورية للمدخل 

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

  من؟ 
 

  المدخل قائم وبحاجة لالعادة الهيكلة  لعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ ا 
 

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

  ، المجلس البلدي من خالل توفير وثائق العطاء )أعمال المساحة
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جاداول الكمياات،   

 الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 صندوق البلديات 

 جهة التمويل المقترحة

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

  سيساهم المجلس البلدي بما يزيد عن قيمة المنحة المخصصة
 من صندوق تطوير وإقراض البلديات اذا دعت الحاجة

  صندوق البلديات 
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 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية   IS1:   الرقم لمدخل الشمالي: تاهيل اإسم المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 توفرةغير م

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 ا مطلوب جزئي مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

    تسهيل حركة السير والمشاه 
  تقليل الخطر وذلك ببناء اسوار استنادية 
  توسيع الشارع 

 سلبية: 

 

 ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول   التأكد من القدرة الفنية والمالية للمقاول 
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 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية IS2:  الرقم : تاهيل طرق داخليةإسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

كيلو عن مركز المدينه وهي تتكون من  5لمحافظة بيت لحم وتبعد إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي 
نسمه  8000قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها  6دمج 

 تقريبا

 وياتي مشروع تاهيل الطرق الداخلية لتحسين حياة المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية

  في منطقة حرملة
 والعقبان

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/5/2018 

 مدة التنفيذ

 اشهر8

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

 تسهيل حركة المواطنين اليوميه 
 تحسين المواصالت وتنظيم حركة السير 

 جميع سكان البلدة  100000: مباشر 
 20000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية وصف مختصر
 سابقا لهذا المشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الراب الثالثة الثانية األولى
 عة

 ال يوجد 0 0 0 0 لمانحموافقة ا .1
 0 0 0 5 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية ( .2

إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط العامة  .3
 والخاصة

1 0 0 0 
 0 0 0 1 طرح العطاء .4

 0 0 0 0 الترسية .5
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 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية IS2:  الرقم : تاهيل طرق داخليةإسم المشروع

 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول .6
 120 180 180 113 تنفيذ األعمال .7

 0 0 0 0 التأثيث .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي .9
 0 0 0 0 االستالم النهائي .10

 0 0 0 120 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 600 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة     األرض متوفرة          
 

 كيف؟ 
 ستقوم البلدية بعمل الصيانة الدورية للطرق

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

 من؟ 

 الطرق موجوده وبحاجة الى التاهيل  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةهل المشروع ذو بعد مكاني

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى 
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

 احة ، المجلس البلدي من خالل توفير وثائق العطاء )أعمال المس
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جداول الكميات، 

 الشروط الخاصة والعامة(

 .وزارة الحكم المحلي 
 إدارة المشروع 
 صندوق البلديات 

 جهة التمويل المقترحة

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

  سيساهم المجلس البلدي يبما يزيد عن قيمة المنحة المخصصة
اذا دعت الحاجة وحسب  ندوق تطوير وإقراض البلدياتمن ص

 صندوق البلديات 
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 ملخص المشروع

 المجال : البنية التحتية IS2:  الرقم : تاهيل طرق داخليةإسم المشروع

 االمكانات المالية للبلدية
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 مطلوب جزئيا مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 ار المتوقعة لتنفيذ المشروعاآلث

 تسهيل حركة المواطنين اليوميه  ايجابية:
 تحسين المواصالت وتنظيم حركة السير 

 ال يوجد  سلبية:

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 نقص التمويل  توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول  كد من القدرة الفنية والمالية للمقاولالتأ 
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 ملخص المشروع

: اعادة تأهيل شبكة الميااه وتركياب   إسم المشروع
 مضخات

 المجال : البنية التحتية   IS3: الرقم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

مدينه وهي تتكون مان  كيلو عن مركز ال 5إن بلدة جناتة تقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم وتبعد 
نسمه  8000قرى وهي رخمة العساكرة والعقبان وحرملة وابو انجيم والعروج .ويبلغ عدد سكانها  6دمج 

 تقريبا 

 وياتي مشروع تاهيل شبكة المياه لتحسين خدمة ايصال المياه وتخفيض الفاقد 

    في منطقة اباو انجايم
 والعقبان ورخمه

 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

1/7/2018 

 مدة التنفيذ

 سنوات 4

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( داف المشروعأه

  تسهيل خدمة ايصال المياه للجميع 
  تخفيض نسبة الفاقد في الشبكة 
  ايصال المياه للمناطق المرتفعه وخاصة

 في فصل الصيف

  جميع سكان البلدة  300000: مباشر 
 60000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 سابقا لهذا المشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

رابال الثالثة الثانية األولى
 عة

 ال يوجد 0 0 0 0 موافقة المانح .1
 0 0 0 10 تحضير وثائق العطاء ) مخططات هندسية (  .2
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 ملخص المشروع

: اعادة تأهيل شبكة الميااه وتركياب   إسم المشروع
 مضخات

 المجال : البنية التحتية   IS3: الرقم

إعداد المواصفات وجداول الكميات والشروط العامة  .3
 والخاصة

1 0 0 0 
 0 0 0 1 طرح العطاء  .4
 0 0 0 0 الترسية  .5
 0 0 0 0 توقيع اإلتفاقية مع المقاول  .6
 200 200 200 388 تنفيذ األعمال  .7
 0 0 0 0 التأثيث  .8
 0 0 0 0 اإلستالم األولي  .9

 0 0 0 0 االستالم النهائي .10
 0 0 0 400 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 1000 المجموع )باألرقام(دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
   

  كيف؟ 
 ستقوم البلدية بعمل الصيانة الدورية للشبكة 

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

  من؟ 
 

   الشبكة موجودة وبحاجة الى تغير  وقع )$(؟ العائد المادي السنوي المت 
 

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة ولايس علاى مساتوى    
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

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

 تعاون مع سلطة المياه من خالل توفير وثائق المجلس البلدي باال
العطاء )أعمال المساحة ، المخططات الهندسية، المواصافات  

 الفنية، جداول الكميات، الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 سلطة المياة الفلسطينية 
 إدارة المشروع 
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 ملخص المشروع

: اعادة تأهيل شبكة الميااه وتركياب   إسم المشروع
 مضخات

 المجال : البنية التحتية   IS3: الرقم

 جهة التمويل المقترحة

 خرى )حدد(جهات أ الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  بما يزيد عن قيمة المنحة المخصصة سيساهم المجلس البلدي
  من صندوق تطوير وإقراض البلديات

 سلطة المياة الفلسطينية 
  

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 ر متوفرةغي

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

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

 زئيا مطلوب ج مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 تسهيل توصيل خدمة المياه   ايجابية: 
 تخفيض الفاقد 

 ال يوجد  سلبية: 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل   توفير التمويل وتجنيد الدعم 
 قدرة المقاول   التأكد من القدرة الفنية والمالية للمقاول 
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