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 ملخص تنفيذي
 :التنموية المجاالت ولجان األساسي التخطيط فريق .1
 

  1.1  فريق التخطيط األساسي:
 الرقم االسم الدور
  .1 حازم علي احمد الريماوي منسق
  .2 فاطمة حامد البرغوثي عضو
  .3 سائد محمد عبيد عضو
  .4 نادي احمد الحج عضو
  .5 محمد نعيم الخطيب عضو
  .6 فوزي ساطي حلبي عضو
  .7 عاكف اسماعيل البرغوثي عضو
  .8 جميل افراح الخطيب عضو
  .9 انصاف عبد الرحمن الشعيبي عضو
  .11 منى عارف الريماوي عضو
 عضو

  .11 خالد باجس البرغوثي
 عضو

  .12 محمود عطا حجاج
 عضو

  .13 عثمان علي ارحيمة
  

 1.2 لجنة المجال االجتماعي   

 الرقم االسم الدور
 1 خالد باجس البرغوثي المنسق
 2 د.صوفيا سعيد الريماوي عضو
 3 ماهرة حسان البرغوثي عضو
 4 انصاف عبد الرحمن الشعيبي عضو
 5 منى عارف الريماوي عضو
 6 امل خضر البرغوث عضو
 7 سالم سالمة الرمحي عضو



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 لجنة المجال االقتصادي

 8 جمال مسحلعبد المطلب  عضو
 9 عاكف اسماعيل البرغوثي عضو
 11 عزمي سميح الريماوي  عضو
 11 عالء خالد الريماوي  عضو
 12 رائد وجيه الريماوي عضو
 13 عثمان علي الريماوي عضو
 14 نعيمة ناجح الريماوي عضو
 15 جميل افراح الريماوي عضو
 16 عودة نزيه الريماوي عضو
الحجامل عبد الحميد  عضو  17 
 18 فاطمة حامد البرغوثي عضو

 الرقم االسم الدور
 1 محمود عطا حجاج المنسق
 2 احمد عدنان االسمر عضو
 3 احمد خليل مسحل  عضو
 4 سامي محمود الريماوي عضو
 5 سالم فيصل خطيب  عضو
 6 ميسرة علي الشعيبي عضو
 7 الريماويزينب جميل  عضو
 8 شيماء سمير الريماوي عضو
 9 نعيمة ناجح حلبي عضو
 10 يونس محمد البرغوثي عضو
 11 محمد صافي الشعيبي عضو
 12 فراس محمود عقل  عضو
 13 رامي عزت البرغوثي عضو
 14 ميادة سعد االسمر عضو
 15 جميل حسين ابو عقل عضو



 
 
 

 1.4 لجنة اإلدارة والحكم الرشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.5  لجنة البيئة والبنى التحتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 محمد عبد الحفيظ غيث عضو

 الرقم االسم الدور

 1 عثمان علي ارحيمة المنسق
 2 نادي احمد الحج عضو
 3 جميل درويش زيداني عضو
 4 نعيمة ناجح حلبي عضو
 5 زينب جميل الريماوي عضو
 6 جميل سالمة الخطيب عضو
 7 سائد عبد حسن عضو
 8 فوزي ساطي حلبي عضو
 9 البرغوثيفاطمة حامد  عضو
 10 فائد حسن الريماوي عضو
 11 سائد محمد عبيد عضو

 الرقم االسم الدور

 1 م.سائد محمد عبيد المنسق
 2 د. حسسين احمد الريماوي عضو
 3 محمود عطا حجاج  عضو
 4 م. سمير علي رحيمي عضو
 5 م.نصر عبد اهلل عادي عضو
 6 م. اياد فتحي البرغوثي عضو
 7 م. نداء ارحيم سطوف عضو
 8 نادي احمد الحج عضو
 9 محمد نعيم الخطيب  عضو
 11 اخالص جمال الريماي  عضو



 قرار اعتماد الخطة التنموية االستراتيجية .2

 



 الوثيقة المجتمعية: .3

 



 



 



 



 



 



 



 
 المقدمة .4

وفق منهج  لنا الطريق التي نسير عليها للوصول الى تحقيق اهدافنا ورؤيتناتنبع اهمية التخطيط من كونه يرسم 
 بعيدا عن العشوائية في العمل . علمي مدروس

تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، "التخطيط ب وفي هذا الخصوص وزارة الحكم المحلي  لقد قامت
دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات باعداد  متوقاالتنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" 

 لالسترشاد به ولمساعدة الهيئات المحلية اثناء مراحل اعداد الخطة التنموية لكل منها . وذلك الفلسطينية
االجتماعية، مجال التنمية مجال البيئة والبنية التحتية، قامت لجان التخطيط وفي المجاالت التنموية المختلفة  )   لقد

بعمل كبير ابتداء من دراسة واقع بلدتنا في كل مجال  مجال االدارة والحكم الرشيد (مجال التنمية االقتصادية، 
واالولويات , ونقول البلدة وال نقول البلدية الننا عملنا وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف  وتحديد اهم االحتياجات 

مبادئ الحكم ب آخذين سنة  16لمحلي لتحديد ما يراه لبلدته وكيف يراها بعد معا واعتمدنا على مشاركة المجتمع ا
 . واإلدارة الرشيدة

يحرص على  اساسيا ان مشاركة المجتمع المحلي مؤسسات وافراد في اعداد الخطة التنموية للبلدة يجعل منه شريكا
, فالمشاركة في تشخيص تضمنتها  التياالهداف والبرامج تبني هذه الخطة والعمل بكل جهد ممكن على تحقيق 

دمة فحسب الى واقع البلدة وتحديد اهم االحتياجات والقضايا واالهداف التنموية تنقل المواطن من دور متلقي الخ
دور الشريك الكامل , ان نجاحنا بانجاز االهداف التنموية لهو نجاح للمجتمع المحلي بكل مكوناته , وان كانت 

ال ان المجتمع سيتابع ويراقب عملها الذي سعيا الى تحقيق الرؤية المنشودة االخطة التنموية  البلدية من سيقود تنفيذ
 .   سيكون خاضعا للمراجعة والمساءلة

 
  األهداف.  5

 

 :باآلتيتتمثل األهداف العامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي 
 

  أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات.ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل 
 .بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي 
  تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق

 األهداف المشتركة.
  الريادية في دعم جهود التنمية المحلية.إفساح المجال للكفاءات والمبادرات 
 .تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية 



 

 :باآلتيالمتوقعة من عملية إنجاز الخطة التنموية االستراتيجية للبلدة  المخرجاتكما يمكن تلخيص أهم 
 

 ختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة تشخيص وتحليل المجاالت التنموية الم
 بهذه المجاالت.

 .تحديد القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية 
  تحديد االهداف التنموية المتربطة بالقضايا ذات األولوية، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه

 األهداف.
  هداف.المرتبطة بهذه األ والمشاريع البرامجتحديد وتوصيف 
 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 

 اإلعدادالعمل و منهجية.  6 

 التنظيم والتحليل –المرحلة األولى 

 : العمل على تم في هذه المرحلة
 ة والتحضيرات المؤسسية  .ئالتهي 
 . تشكيل لجنة التخطيط التنموي 
  التخطيط االساسي .تشكيل فريق 
 . تشكيل لجان التخطيط التنموي المختلفة 
 . عقد اللقاء المجتمعي االول 
  من خالل عشرات االجتماعات لمختلف اللجان تشخيص الواقع الحالي للبلدة. 
 . تحديد نقاط القوة والفرص ونقاط الضعف والتحديات 
 . تحديد اهم االحتياجات التنموية 



 التنموي االستراتيجي اإلطار –المرحلة الثانية 

 تم في هذه المرحلة وبناء على نتائج التشخيص السابق العمل على : 
 . تحديد اهم القضايا التنموية للبدة 
 . عقد ورشة العمل االولى 
  االهداف التنموية  . الرؤية وتحديد 
 . عرض الرؤية المقترحة على صفحة البلدية لضمان اطالع اكبر عدد من المواطنين 
  ترتيب وصياغة القضايا التنموية حسب اولويات المجتمع المحلي .اعادة 

 
 الخطة االستراتيجية –المرحلة الثالثة 

 تم في هذه المرحلة العمل على : 
 . تحديد البرامج ومكوناتها 
 . اعداد وثيقة االطار التنموي 
 . تبني الوثيقة من قبل المجلس البلدي والمجتمع المحلي 
  اعداد مصفوفة التنفيذ. 
 . اعداد مصفوفة المتابعة والتقييم 
  اعداد مسودة الخطة التنموية االستراتيجية 
 . عقد اللقاء المجتمعي الثاني 
 . تبني مسودة الخطة من المجلس البلدي والمؤسسات في البلدة والمجتمع المحلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بني زيد الغربية لمحة عامة عن بلدة.  7

 الموقع الجغرافي والمساحة 7.1

ومن ، النبي صالحتجاورها من الجنوب قرية و ،كم شمال غرب رام اهلل 27مسافة  بني زيد الغربية علىبلدة تقع 
ترتفع بني زيد الغربية عن مستوى  ومن الغرب قرية عابود.، ومن الشمال قرية كفر الديك، عين الشرق قرية كفر

بلغ يو. درجة  شرقًا 35.12درجة شمااًل وخط طول  31.51وتقع على خط عرض  ترم 511بِـ  سطح البحر
منها مساحة ، شجار الزيتونأب ةمعظمها مزروع دونم 25,111جمالي مساحة األراضي المملوكة لها حوالي إ

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 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  
التهيئة واالعداد 

اصحاب وحشد 
 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 

 السنوية
 القادمة

 الخطوات



% 58ذ تشكل إ "ج"راضي البلدة ضمن المنطقة المصنفة أوتقع معظم ، دونم ضمن حدود المخطط الهيكلي 5,663
 راضي البلدة.أجمالي إمن 

 وبارد نسبيًا لى حار صيفًاإتتميز بني زيد الغربية بشكل عام بغطاء نباتي متنوع وبيئة نقية يسودها مناخ معتدل 
 ملم في السنة . 411ويبلغ معدل الهطل المطري  شتاًء

 تاريخ بلدة بني زيد الغربية 7.2

سميت بهذا بني زيد الغربية )بلدتا بيت ريما و دير غسانة( هي جزء من منطقة بني زيد )شمال غرب رام اهلل( و
بان إقامت فيها وذلك أمن الجزيرة العربية واالسم نسبة إلى قبيلة بني زيد التي قدمت في الماضي إلى المنطقة 

 سالمية. الفتوحات اإل

للكثير من القرى المحيطة  وتجاريًا تعليميًا وتعتبر مركزًا دير غسانة وبيت ريمابني زيد الغربية تتألف من بلدتي 
وفي عهد   "ريماتا"حينها باسم بيت ريما عرفت ذ إلى عهد الكنعانيين إترجع بني زيد الغربية بتاريخها و .بها

 ما دير". أبيت ريما"م وذكرها باسم 1731وقد مر بها اللقيمي عام   "بيترايم"الرومان عرفت بيت ريما باسم 
حيث مر بها الرحالة مصطفى ، ن طائفة من الغساسنة نزلتها فخلدت اسمها فيهاعرفت بهذا االسم ألفقد غسانة 

ويوجد في بني زيد الغربية عدة مقامات تاريخية  ة.غسان اسم ديركثر من مرة بأم وذكرها 1711البكري في العام 
الشيخ ، والخضر، والشيخ عصفور، والمجدوب، والشيخ خالد، والخواصمقام  منهاولياء والصالحين لبعض األ

لى إثرية التي تشير األ والكهوف والِخرب والُمغر ثريةالمواقع األ راضيها العديد منأويوجد ضمن . غيث
 . راس علم، وصريدا، وتبنة، والهيرة سكنت البلدة منها سالميةإديمة رومانية وحضارات ق

ولعل البلدة القديمة بطرازها المعماري المتميز ، بان العهد العثمانيإحدى قرى الكراسي إغسانة  دير بلدةكانت 
هلها بالعلم أعرفت بلدتي بيت ريما ودير غسانة بشَغف و شاهٌد على تاريخها وما كانت عليه من تطور وعراقة.

زهر منذ منتصف تلقوا تعليمهم في األ رجالهان العديد من أوالدليل على ذلك ، لى يومنا هذاإمنذ فجر التاريخ و
وائل القرن ألى إولى ذ تعود نشأتها األإقدم المدارس في فلسطين أن مدارسها من أكما و، القرن التاسع عشر

 .نالعشري
ربعة أ، ومكتب بريد، وصحة، ومركز مركز شرطةمن هلية في البلدة يوجد العديد من المؤسسات الرسمية واأل

. كما أن هنالك لى عدة مؤسسات نسوية وثقافية وزراعية ونادي رياضيإضافة باإلرياض أطفال، ربعة أمدارس و
غسانة الزراعية وهي مفتوحة للعموم  تتبع لجمعية دير خرىواألتتبع للبلدية  واحدةمنها  وحديقتينمساجد   ربعةأ
 كما يوجد ملعب كرة قدم واحد يتبع للبلدية. .يضًاأ

 



 السكان والنمو السكاني الديموغرافيا/ 7.3

حصاء الفلسطيني لمنتصف العام نسمة وفق الجهاز المركزي لإل 7,269سكان بني زيد الغربية بحوالي عدد يقدر 
 5قل من عمر أ 1,113منهم و (.%49.5من اإلناث ) 3,562و (%51.5) الذكورمن  3,687منهم ، 2117
 31ما بين  2,137، وسنة 29ـــــ  19ما بين  2,173و ،سنة 18ـــــ6ما بين  1,485و ،سنوات

ل العام في د% وهي حول المع3وتبلغ نسبة النمو السكاني كما  سنة. 61كثر من أ 371، وسنة 59ــــ 
 .الضفة الغربية

زواج الشابة تنتقل للعيش % من األ51ن نسبة أذ ، إوهي ظاهرة قديمة لى المدينةإبنائها أاجه البلدة مشكلة هجرة تو
جديدة مع عدم توفر شقق  ينشاء مبانإالرتفاع تكاليف  إضافًةعملهم أماكن وذلك لقربها من ة، في مركز المحافظ

رض الوطن منذ أبناء البلدة يعيشون خارج أمن  كبيرة جدًا ًاعدادأن أكما  .ي في البلدةيجار بشكل كافسكنية لإل
مما يحد من  ، وغيرها من الدولوالواليات المتحدة ،ودول الخليج العربي ،ردنساسي في األأزمن بعيد وبشكل 

 النمو السكاني داخل البلدة.

 

 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية.  8

 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1
 البيئة والبنية التحتية المجاالت الفرعية التالية:يشمل مجال 

 المياه 
نسمة، يتلقون الخدمات من بلدية بني زيد الغربية. وتعتبر  7311يقطن في بلدتي دير غسانة وبيت ريما ما يقارب 

الناس خدمة المياه من الخدمات األكثر حيوية في مجال البيئة والبنية التحتية لما لها من ارتباط مباشر بحياة 
وأخذت تمتد وتتوسع بشكل عشوائي تلبية لزيادة النمو  1965واحتياجاتهم اليومية. أنشأت شبكة المياه في العام 

كم ويوجد خزان مياه أرضي سعته  51السكاني وزيادة البقعة الجغرافية للبلدة، حيث يصل طول الشبكة حاليًا إلى 
. ويتم 1968كوب أنشأ في العام  221مرتفع( تبلغ سعته ، وخزان آخر معلق )2119كوب أنشأ في العام  1,111

تزويد البلدة بالمياه من شركة مكروت عن طريق دائرة مياه الضفة الغربية وال يوجد أية آبار محلية لالستفادة 
 منها، أي أن االعتماد الكلي على الكمية المزودة من شركة مكروت وهنا تكمن معاناة البلدة في أن الكمية الموردة

 لهم غير كافية، وهناك عدم تجاوب حول زيادة هذا الكمية من قبل الشركة االسرائيلية.
 الصرف الصحي 



متر  2,511لى شبكة صرف صحي تخدم كافة أرجاء البلدة. لكن يوجد حاليًا خط بطول إتفتقر بني زيد الغربية 
. تخدم 2114متر أنشأ في العام  411، باإلضافة إلى محطة تنقية تجريبية وخط آخر بطول 2112أنشأ في العام 

% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في البلدة، وتصب هذه 4.58منزل أي ما نسبته  71الشبكة الحالية ما يقارب 
% من سكان البلدة يلجؤون الستخدام الحفر 95الخطوط في محطة تجريبية ذات سعة محدودة. أي أن ما نسبته 

% صممت كحفر صماء. إن اعتماد سكان 95، منها 1751االمتصاصية  االمتصاصية، حيث بلغ عدد الحفر
المنطقة على الحفر االمتصاصية يشكل ضرر بيئي جسيم سواء بسبب المكاره الصحية نتيجة التسريبات إلى التربة 

لنضح أو التسرب إلى المياه الجوفية، باإلضافة إلى التلوث البيئي والمكاره الصحية الناجمة عن تفريغ صهاريج ا
صهاريج نضح لتفريغ الحفر  3في المناطق المحيطة بالبلدة والتي تمتاز بالطبيعة الخالبة، حيث يوجد 

 االمتصاصية.
 النفايات الصلبة 

تدير بلدية بني زيد الغربية خدمة جمع النفايات الصلبة في منطقتي دير غسانة وبيت ريما من خالل قسم الصحة 
 1حاوية سعة  271البلدية بجمع النفايات المنزلية يوميًا، إذ يوجد في أرجاء البلدتين والبيئة، حيث تقوم طواقم 

كوب، معظمها بحالة جيدة إال أن بعضها تالف بحاجة إلى االستبدال، كما أن هذه الحاويات موزعة جيدًا على كافة 
ا. يتم جمع النفايات بواسطة سيارتان مناطق في كال البلدتين وبشكل يكفي الستيعاب كميات النفايات التي يتم إنتاجه

طن. أي يتم جمع ما متوسطه  2.5طن واألخرى قديمة سعتها  7لجمع النفايات )ضاغطة( إحداهما حديثة سعتها 
طن من النفايات في اليوم، ويتم تفريغها في مكب نفايات عشوائي مقام على قطعة أرض مستأجرة من قبل  9

كم  2ربع ويتم التخلص من النفايات بالحرق داخل المكب والذي يبعد حوالي متر م 4,111البلدية تبلغ مساحته 
 فقط عن أقرب وحدة سكنية.

 الطاقة والكهرباء 
الطاقة هي عصب الحياة المعاصرة وهي أساس التنمية في أي مجتمع، وهنا نخص بالذكر الطاقة الكهربائية التي 

مختلف المجاالت الحيوية على حد سواء. تقع منطقة خدمة  تعتبر محور التطور والحداثة للعديد من الخدمات في
بلدية بني زيد الغربية ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، لذلك تعتمد البلدة على شركة كهرباء 

شيكل. شبكة الكهرباء في المنطقة  1.62القدس لتزويدها بالطاقة الكهربائية، حيث يتم شراء الكيلو واط بِـ 
. وبالتالي ينحصر دور البلدية في هذا المجال في متابعة وضع الكهرباء والتواصل مع 1969منذ عام  ستتأس

 الشركة باستمرار من أجل حل أي مشاكل والعمل على تطوير الشبكة وتوسيعها لتغطي المناطق السكنية الجديدة.
كم، ويقع على عاتق  41طول الشبكة  اشتراك كهرباء، بنظام عداد مسبق الدفع، ويبلغ 1,851يوجد حاليًا حوالي 

البلدية مسؤولية إنارة الطرق الداخلية في البلدة حيث أنها هي المسؤولة عن تركيب وصيانة وحدات اإلنارة، حيث 
وظفت البلدية فني صيانة لمتابعة خدمة اإلنارة، وتسديد فواتير الكهرباء الخاصة بوحدات اإلنارة البالغ عددها 

 فلورسنت. وحده من نوع 1,211
 الطرق والمواصالت 



هم الخدمات التي تقع ضمن واجبات البلدية وهنا تنبع أهمية وجود بنية تحتية جيدة في قطاع أتعتبر الطرق من 
دونم. يبلغ طول الطرق  5,663الطرق. تبلغ مساحة المخطط الهيكلي لمنطقة خدمة بلدية بني زيد الغربية حوالي 

المعبدة منها أو غير المعبدة. وبشكل مفصل يبلغ طول الطرق المعبدة بشكل عام كم سواء  68في المنطقة حوالي 
كم غير معبدة في األحياء الجديدة، وتتصف جميع الطرق في البلدة بالضيقة. كما أن ما  12كم باإلضافة إلى  34

تالي أمست متر، و بال 3وبعرض  1978كم هي طرق قديمة جدًا أنشأت منذ عام  8% منها أي بطول 42نسبته 
مهترئة وتشكل خطورة على المارة والمركبات ال سيما األطفال وذوي االحتياجات الخاصة منهم، كونها ال تتفق 

 مع المعايير الفنية والهندسية وال تتناسب مع حجم الحركة لمرورية عليها.
 المناطق التاريخية 

بقطاع السياحة بسبب وجود عدة مواقع أثرية في المنطقة وكذلك العديد من  تبدي بلدية بني زيد الغربية اهتمامًا
المقامات الدينية والتاريخية، باإلضافة إلى تميز البلدة القديمة في دير غسانة بالنمط المعماري العريق، والتي ال 

ا المعماري وجمالها، تزال قائمة لغاية اآلن حيث تعتبر متميزة بين مثيالتها على مستوى الوطن من حيث طرازه
وقد تم خالل السنوات السابقة وبالتعاون مع مركز المعمار الشعبي )رواق( ترميم جزء منها وسيتم العمل الحقا 
ًعلى استكمال أعمال الترميم لتشمل البلدة القديمة جميعها إلحيائها من جديد، حيث تبين بعد المرحلة التي تمت بأن 

للمضي باتجاه خلق نواة جذب سياحي في البلدة وخصوصًا إذا تم تأهيل الطرق النتائج كانت إيجابية ومحفزه 
المؤدية إلى المقامات )مقام الخواص، ومقام الشيخ غيث، ومقام الشيخ عصفور، والمجدوب، والخضر، والشيخ 

العصور  خالد(، والمواقع األثرية األخرى )الهيرة، وصريدا، وتبنة، وراس علم(، والتي تعود في تاريخها إلى
الرومانية واإلسالمية حيث العديد من الشواهد التاريخية من حفريات، وبقايا مباني، وبقايا كنيسة صليبا، 

 والفسيفساء غير الملونة.
 

 مجال التنمية االجتماعية .2

 يشمل مجال التنمية االجتماعية المجاالت الفرعية التالية:
 التعليم 

حيث يعود تاريخ أول مدرسة  بالتعليم يرجع إلى أكثر من قرن من الزمن،بالرغم من أّن اهتمام منطقة بني زيد 
، ومدرسة بنات قاسم 1941 زمن الحكم العثماني، ثم مدرسة بشير بني زيد الثانوية سابقًا 1912لى عام إ

ذلك شكل بو .2113ومدرسة بنات بني زيد األساسية ، 1976 ، ومدرسة ذكور بني زيد األساسية1965
( 5ـ  3والذي يتمثل بحقيقة مفادها؛ أن كل أسرة لديها من ) أهم مكونات هوية وشخصية المنطقة حدأالتعليم 

وأيضًا يظهر ذلك في نسبة اإلنفاق والدعم المرتفع من قبل البلدية والمجتمع  أبناء من حملة الشهادات الجامعية،
ة التعليم والمعدالت العالية وااللتحاق لى أّن نسبإالمحلي نتيجة وجود مجلس أولياء أمور فاعل، هذا باإلضافة 

ال أنه مقابل هذه الميزة والوضعية الجيدة نالحظ أّن واقع إ ر، الذكو بالجامعات عند اإلناث أعلى منها عند



بعد المسافة بين بعض المدارس وسكن الطالب نتيجة تركز المدارس في منها  إشكاليات عديدةالتعليم يعاني من 
م وجود مدرسة صناعية تستقطب طالب المنطقة الذين لديهم ميول مهنية وصناعية، وعد ،الجهة الشمالية

"ضعف مدخالت  في حين تتمثل اإلشكالية الرئيسية للتعليم في .وكذلك ضعف التواصل بين األهالي والمدارس
ارج مدارس خاصة خوالذي دفع بالعديد من الطالب لاللتحاق ب "الغربية جودة التعليم في مدارس بني زيد

المنطقة بحثًا عن جودة التعليم، وذلك فيما يبدو نتيجًة لمحدودية استخدام مختبرات العلوم والتكنولوجيا ومهارات 
ضعف التعليم األساسي، هذا باإلضافة لنقص المرافق لنجليزية والبحث العلمي في التعليم، وكذلك اللغة اإل

  والبنية التحتية في المدارس.
 

 الصحة 
من تدني في جودة الخدمات الصحية على الرغم من توفر مركز طوارئ باسم  الغربية بني زيدتعاني منطقة 

يخدم منطقة بني زيد والقرى المجاورة مع وجود والذي منة مركز شهداء بني زيد للطوارئ والوالدة اآل
 إضافًة إلى. سعاف تابعة للمركزإوسيارة  ،شعةأوعيادات اختصاص مع مختبر و ،وليةأعيادات رعاية صحية 

 ،ومختبر للتحاليل الطبية ،ناوصيدليت ،سنانأربع عيادات طب أو للطب العام،ربع عيادات خاصة أوجود 
 غاثة الطبية للمنطقة.وعيادة لإل

 الثقافة والتراث 
 نه غني ومتنوع من حيثأبوضوح تظهر الغربية لموروث الثقافي في منطقة بني زيد ان عملية استقراء وفحص إ

اآلثار  الضارب في القدم، ويدلل على ذلك وجود والموروث المادي ،والموروث الثقافي ،العمرانيالموروث 
وجود إضافة إلى وبيوت العقد،  حواش والشامياتوما يعرف بالعاللي واأل والعمائر العثمانية، الكنعانية والرومانية

 .ود والمقتنيات التراثيةبار القديمة والُمغر والبدالمقامات والولي، والعديد من الخرب واآل
ن بالعادات طيويزداد الموروث الثقافي ثراًء وغنى بوجود العديد من كبار السن خاصة النساء الذين ال زالوا مرتب

ن واقع الموروث الثقافي يعاني من أال أنه وبالرغم من ذلك نالحظ إالقديمة ولديهم هذا المخزون الثقافي، 
ن نسبة أعدم االهتمام بترميم وصيانة الموروث الثقافي العمراني، كذلك يالحظ في  إشكاليات عديدة تتمثل

المعرفة واالطالع على التراث وتقدير قيمته الحقيقية خاصة بين جيل الشباب آخذة بالتراجع المستمر، في حين 
جتماعية، وذلك مة واستخدام الموروث الثقافي في الحياة االءتكمن القضية الرئيسية في عدم توظيف ودمج وموا

 .منطقة ريفية بلدة بني زيد الغربية هي بالرغم من أن
 الحماية االجتماعية والتمكين 

ت منها الفئات المهمشة على ييتحقق في بني زيد الغربية تطورات وتقدم نوعي وكمي في مجاالت عديدة، استثن
فالرعاية  . على مستوى المنطقةمستوى الشمول والتخصيص، حيث ال تتوفر مؤسسات رعاية وخدمات اجتماعية 

نساء، والطفال، ألاوعاقة، إلذوي او،  مسنينللساسية  للفئات المهمشة غير مالئمة وال تلبي الحاجات األ المقدمة
  وغيرهم.فقراء وال



بالرغم من وجود جمعيات نسوية اال ان نشاطها في مجال تنمية مهارات النساء محدود والسيما الشابات , كما انه 
اليوجد أي مراكز او حتى نادي يعنى بشؤون المسنين واالهتمام بهم , واليوجد مراكز تعنى باالطفال سواء تنمية 

ئمة مع احتياجات ذوي االعاقة سواء في الطرق او المهارات او الترفيه , كما انه اليؤخذ باشتراطات الموا
 المحالت التجارية والخدماتية  والعديد من المرافق العامة .

 الرياضة والشباب 
، إضافة لى الديمومة في النشاطاتإن النادي يفتقر أال إندية عريق في مجال عمل األ ين المنطقة لها ماضأبالرغم 

من عدم كما وتعاني أنشطة كرة القدم  .كبر من باقي النشاطاتأالقدم بشكل  عدم شموليتها والتركيز على كرة إلى
و مركز أال يوجد قاعة  يضًاأنه ينقصه الكثير، وأال إبالرغم من وجود ملعب كرة قدم  تفاعل الجماهير معها

 نشاطات واسع ومغلق. 
تفعيل نشاط النادي في جميع المجاالت المخصصة له، وجذب  في هذا المجال في ساسيةالقضية األتتمثل 

 الجماهير، وتمكين الشباب من خالل تطوير الملعب وتوفير قاعة نشاطات.
 
 

 مجال التنمية االقتصادية .3

 يشمل مجال التنمية االقتصادية المجاالت الفرعية التالية:
 الزراعة 

األراضي الزراعية وبمساحات كبيرة، حيث تبلغ مساحة البلدة إن أهم ما يميز بلدة بني زيد الغربية هو توفر 
% داخل المخطط الهيكلي. وتشكل 22.6دونم أي ما نسبته  5,663دونم منها  25,111اإلجمالية حوالي 

دونم، بينما تشكل  13,111% أي أكثر من 51األراضي الصالحة للزراعة من مجمل هذه المساحة أكثر من 
% من المساحة الكلية والذي باإلمكان العمل على استصالح جزء كبير منها 21ن األراضي الوعرة أكثر م

واستغالله، غير أن الصعوبات الناتجة عن سياسات االحتالل وانخفاض الجدوى والمردود الزراعي أدى إلى 
 تراجع االهتمام بالوضع الزراعي.  

ي هذا المجال، إذ تعتبر البلدة من كبار منتجي زيت وتعتبر زراعة الزيتون من أهم ما يميز بلدة بني زيد الغربية ف
طن من زيت الزيتون، إال  451 - 351الزيتون على مستوى الوطن حيث تنتج البلدة في المواسم الجيدة حوالي 

أن االهتمام يتراجع تدريجيًا بسبب الصعوبات الناتجة عن انخفاض األسعار وارتفاع تكاليف اإلنتاج وصعوبة 
 خذ بعين االعتبار عدم توفر الجمعيات التعاونية أو عدم فعاليتها إن وجدت. مع األالتسويق 

أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فقد لوحظ تراجع االهتمام بتربية الثروة الحيوانية وخصوصًا األبقار واألغنام 
عتبار وجود اهتمام بتربية والذي تعزى أسبابه لمعاناة القطاع الزراعي في البلدة بشكل عام، مع األخذ بعين اال

 الدواجن والطيور وكذلك النحل، والذي يعتبر جيدًا من حيث المردود.



 الصناعة والتجارة والخدمات 
حيث منشأة،  116حوالي في بلدة بني زيد الغربية يبلغ مجمل المنشآت التجارية والخدماتية والصناعية الحرفية 

 11العدد الكلي للمنشآت خالل الفترة الماضية مقارنة بآخر  تراجع وقد .شخص 161توفر وظائف لما يقارب 
(، مع األخذ بعين االعتبار التذبذب في عدد المنشآت والقدرة التوظيفية 2117ة عام أمنش 133سنوات )حوالي 

 .2119شخص عام  252خالل الفترة الماضية إذ بلغ عدد العاملين في هذه القطاعات حوالي 
ستراتيجي والمتوسط والزيادة الطبيعية لعدد السكان، فيمكن ربط هذا التذبذب والتراجع البلدة االوبالنظر إلى موقع 

)منشآت حرفية بسيطة مثل  بعدة عوامل أهمها: طبيعة المنشآت من حيث قدراتها المحدودة في التسويق والتطوير
تنظيم عمل هذه المنشآت وضعف مكانية تدريبها وتطويرها، إالقدرات المهنية ووضعف المناجر والمحادد(، 
عدم توفر البنية التحتية الالزمة للتشجيع واستقطاب أصحاب رؤوس األموال إضافة إلى وعشوائية انتشارها، 

السياسات التحفيزية التي من الممكن اعتمادها لتشجيع هذه غياب ما يتعلق بالمنطقة الصناعية الحرفية، وفيوبالذات 
 وسع وجلب مستثمرين وبرؤوس أموال عالية.المنشآت على االستمرار والت

 السياحة 
لنهوض لعليها  نه يوجد العديد من نقاط القوة للبناءأيعتبر المجال السياحي في البلدة بمختلف عناصره ضعيف، إال 

تحتاج إلى جهد وخطط عملية للنهوض تأخذ بعين لكنها بهذا الجانب، إذ أن السياحة في البلدة تعتبر واعدة، و
يمكن البناء عليه، إذ  الذيستراتيجي تمتاز البلدة أساسًا بموقعها االحيث مكانيات والموارد المتاحة. بار اإلاالعت

تمتاز بوجود العديد من  كما أن البلدةيوجد بالفعل عدد من المنشآت السياحية التي بحاجة إلى تطوير وتشجيع. 
بحاجة إلى ترميم وخطط هي موقع و 21لى أكثر من ثرية والمقامات التاريخية التي يصل عددها إماكن األاأل

سيما في دير غسانة،  وال والتي تعتبر من أهم مميزات البلدة وجود البلدة القديمة إضافة إلىللمتابعة والتسويق. 
 حيث تم بالفعل العمل على ترميم بعض المناطق واستغاللها كمقرات لبعض المؤسسات. 

 
 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  .4

 يشمل مجال اإلدارة والحكم الرشيد المجاالت الفرعية التالية:
 التخطيط والتنظيم 

بني زيد الغربية أراضي جمالي مساحة إو دونمًا 5,563 لبلدة بني زيد الغربية تبلغ مساحة المخطط الهيكلي
 3,119بالسكان فهي ما مساحة المنطقة المأهولة المصنفة "ج"، أ % منها ضمن المنطقة58تقع ، دونمًا 25,111

ن التوسع العمراني تجاوز حدود هذا أو 2115المخطط الهيكلي الحالي منذ العام  ن العمل يتم بموجبأ . علمًادونمًا
لى ضرورة إضافة باإل، المخطط الهيكلي مما يعني عدم القدرة على توفير الخدمات لهذه المناطق بشكل مناسب

والمنطقة المخصصة للحرف  ،والحدائق ،اكن العامة والتجاريةمعادة النظر في المساحات المخصصة لألإ



ن المساحة الحالية المخصصة لها أو خصوصًا يل يتناسب مع وظيفتهاأهلى تإ يضًاأوالصناعات والتي تحتاج 
كل ذلك . باالحتياجات المستقبلية والتي تتطلب بالضرورة مراعاة توزيع هذه المساحات بشكل مناسب ضئيلة قياسًا

ضرورة العمل على تنظيم مخطط هيكلي جديد يراعي متطلبات التنمية والنمو السكاني وكذلك يأخذ  يعني
 بمخرجات مشروع تسوية األراضي.

، % من الطرق المقترحة على المخطط الهيكلي53كم وتشكل نسبة  36تخدم البلدة شبكة طرق معبدة يبلغ طولها 
عادة إلى الحاجة الملحة لتوسيع وإضافة ة تأهيل الطرق الداخلية باإلعادإيعني احتياج البلدة لمزيد من تعبيد ومما 

 إضافة إلى أن رقام تميزها.أتحمل  سماء تميزها والمباني الأتحمل  لطرق الان كافة أكما ، تأهيل الشارع الرئيسي
 .غيرمناسبةضاءة الليلية ن اإلأناهيك عن ، لى تأهيلإرصفة ترابية غير آمنة وغير مشجرة وبحاجة كافة األ

مشروع تسوية األراضي مما يعني حل الكثير من المشاكل بتنفيذ في الوقت الحالي ومن جانب آخر، تقوم البلدية 
 ."ج"راضي البلدة كافة بما فيها المناطق المصنفة أن المشروع  يشمل أوال سيما 

 االمن وادارة الكوارث 
لى وجود بوابة عسكرية على مدخلها الرئيسي إضافة باإلكم  27 تبعد بلدة بني زيد الغربية عن مركز المحافظة

 دارة الكوارث داخل البلدة لمواجهة الظروف الطارئة.إمن ومما يستوجب توفير عناصر ومتطلبات األ
ن كان إحيث يوجد مركز شرطة داخل البلدة و ،لى تطوير وتحسينإمكانيات التي تحتاج بعض اإل في البلدةيتوفر 
ولية كما يوجد مركز صحي يقدم الرعاية الصحية األ ،ب وحجم المنطقة التي تخضع لمسؤولياتهفراده اليتناسأعدد 

ثناء أمما يعني عدم توفير خدمة الطوارئ  ن دوامه ينتهي الساعة العاشرة لياًلأ إال ،ويوجد فيه قسم للطوارئ
 ساعات الليل وحتى الصباح.

بسبب ظروف الطرق  الخطورةمر غاية في أن خدمة الدفاع المدني غير متوفرة في البلدة وهذا إخرى فأمن جهة و
و أوسائل  ةلك أيتتم ن البلدية الأكثر أومما يفاقم المشكلة  ،غير المستقرة ولبعد البلدة عن مراكز الدفاع المدني

حياء بلدة باستمرار وتغطية الشبكة لكافة األوبالرغم من توفر المياه في ال. معدات تستطيع بواسطتها تقديم المساعدة
همية توفير مركز للدفاع مدني أمن هنا تبرز . حياء المختلفةيوجد مخارج مياه طوارئ موزعة داخل األ نه الأال إ

 .داخل البلدة
 ادارة وحوكمة المؤسسات 
هالي البلدة كما تقديم الخدمات أل ذ يقع على عاتقها، إكبر في بني زيد الغربية والمنطقةتعتبر البلدية المؤسسة األ

 وتدعم وتساند مختلف المؤسسات العاملة في بني زيد ويتسع نطاق خدماتها ليشمل القرى المجاورة.
الشؤون قسم  هي: قسامأموزعين على سبعة  موظفًا 27ويعمل في البلدية ، 1965واخر العام أتأسست البلدية في 

التنمية  ، قسمالمياه والصرف الصحي، قسم العالقات العامة، قسم لهندسةا، قسم  الشؤون المالية، قسم داريةاإل
لتسهيل  2116واخر العام ألخدمات الجمهور في  افتتحت البلدية مركزًا . وقدالصحة والبيئةوقسم  االقتصادية

ية على تحرص البلد حيث مع افتتاح المركز جراءات العمل تزامنًاإعداد دليل إتم ، وقد الحصول على الخدمات
 نجاز معامالت المواطنين ضمن فترة قصيرة. إ



 .نها مدينة بمبالغ كبيرة لصالح دائرة المياهأذ أبرزها الواقع المالي أتعاني البلدية بعض المعيقات في عملها لعل 
راكم ديون على يخرى يحجم قسم كبير من المواطنين عن دفع المستحقات المترتبة عليهم مما أومن جهة 

 لى ماليين الشواقل.إوالمستفيدين من خدماتها حتى وصل حجمها  المواطنين
خبارها وبياناتها المالية وتقرير مدقق الحسابات وبيان عن مشاريعها عبر أتتواصل البلدية مع المواطنين وتنشر 

 هاولكن، وتسعى البلدية على الدوام لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها خالل وقت قصير ،فيس بوكالصفحتها على 
كما تحتاج لتوفير  ،لى تحديث منظومة القوانين التي تنظم عملهاإشأنها في ذلك شأن باقي بلديات الوطن , تحتاج 

  توفير قاعدة بيانات شاملة.ونظام مالي محوسب توفير سيما  ساسية والجهزة والبرمجيات األبعض المعدات واأل
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  رؤية البلدة.
 

          بني زيد الغربية مدينة  متطورة جاذبة مزدهرة علميا وثقافيا تمتاز بالعدالة(())           
 

 القضايا التنموية
 

ضية لكل مجال تنموي خمسة قضايا حسب دليل التخطيط ق 21في مختلف المجاالت وكانت تم ترتيب القضايا 
 التنموي  حيث كانت كما يلي  :

 
 مجال البيئة والبنية التحتية

 البنية التحتية لشبكة المياه..ضعف  .1
 الفرعية، والرابطة، والطرق الزراعية.وضعف البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية،  .2
 ضعف خدمة النفايات الصلبة وأسلوب معالجتها. .3
 محدودية خدمة شبكة الصرف الصحي. .4
 ضعف خدمة الطاقة الكهربائية واالضاءة الليلة للطرق. .5

 
 مجال التنمية االجتماعية 

 .ضعف مدخالت جودة التعليم في مدارس بني زيد الغربية - 1



 جودة الخدمات الصحية. ضعف -2
 .وعدم االهتمام بالتراث والموروث الشعبينشاط المراكز الثقافية في البلدة  ضعف -3
 تدني مستوى الرعاية االجتماعية للفئات المهمشة. -4
 والمرافق الرياضية غير مؤهلة ومحدودة .النادي بحاجة الى تطوير وزيادة نشاطاته ,  - 5
 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي
 عدم وجود منطقة حرف وصناعات مؤهلة . - 1
 ضعف القطاع الزراعي وعدم فعالية الجمعيات الزراعية. - 2
 ضعف الخدمات المساندة والداعمة لالقتصاد المحلي سواء حكومية أو قطاع خاص. -3
 البلدة وفي جميع القطاعات الفرعية.ضعف االستثمارات في  -4

 ضعف استغالل عناصر ومكونات الجذب السياحي المتعددة والمتنوعة في البلدة - 5
 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد.
عدم وجود مركز دفاع مدني وافتقار البلدية للوسائل والمعدات لمواجهة الطوارئ والكوارث مما يجعل أهل  -1

 بشكل دائم.البلدة عرضة للمخاطر 
عدم وجود مركز دفاع مدني وافتقار البلدية للوسائل والمعدات لمواجهة الطوارئ والكوارث مما يجعل أهل  -2

 البلدة عرضة للمخاطر بشكل دائم.
 عدم توفر البرمجيات اإللكترونية وقاعدة البيانات الالزمة في البلدية.عدم وجود شبكة صرف صحي. -3
 رصفة واكتاف الطرق .ضعف البنية التحتية لال -4
 المباني غير مرقمة والشوارع التحمل اسماء وغير مخططة -5
 

 وبعد عمل المجموعات في ورشة العمل تم ترتيب األولويات كالتالي:
 
 الفرعية، والرابطة، والطرق الزراعية.وضعف البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية،   .1
 ضعف البنية التحتية لشبكة المياه.  .2
 ضعف خدمة النفايات الصلبة وأسلوب معالجتها.  .3
 ضعف خدمة الطاقة الكهربائية واالضاءة الليلة للطرق.  .4
 ضعف مدخالت جودة التعليم في مدارس بني زيد الغربية.  .5
 ضعف البنية التحتية لالرصفة واكتاف الطرق .  .6



 ضعف جودة الخدمات الصحية.  .7
 البيانات الالزمة في البلدية. عدم توفر البرمجيات اإللكترونية وقاعدة  .8
 عدم وجود منطقة حرف وصناعات مؤهلة   .9

 عدم وجود مركز دفاع مدني وافتقار البلدية لوسائل ومعدات لمواجهة الطوارئ والكوارث.  .11

قدم المخطط الهيكلي وافتقاره إلى الكثير من التفاصيل مع عدم مراعاة مخرجات مشروع التسوية   .11
 يشكل عائق امام التنمية في البلدة. 

 محدودية خدمة شبكة الصرف الصحي.  .12
 تدني مستوى الرعاية االجتماعية للفئات المهمشة.  .13
 متنوعة في البلدة.ضعف استغالل عناصر ومكونات الجذب السياحي المتعددة وال  .14
 النادي بحاجة الى تطوير وزيادة نشاطاته , والمرافق الرياضية غير مؤهلة ومحدودة .  .15
 ضعف القطاع الزراعي وعدم فعالية الجمعيات الزراعية.  .16
 ضعف الخدمات المساندة والداعمة لالقتصاد المحلي سواء حكومية أو قطاع خاص.   .17
 التحمل اسماء وغير مخططة .المباني غير مرقمة والشوارع   .18
 ضعف نشاط المراكز الثقافية في البلدة وعدم االهتمام بالتراث والموروث الشعبي.  .19
 ضعف االستثمارات في البلدة وفي جميع القطاعات الفرعية.  .21
 

 
 
 
 

 األهداف التنموية 
 ترتيبها كما ييلي : تم حصر األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية وتم 

توفير شبكة طرق مؤهلة وشاملة وفقا للمعايير الهندسية ومعايير السالمة العامة    - 1  
توفير شبكة مياه مؤهلة وتوسيع شبكة الصرف الصحي . 2  
ادارة خدمة النفايات الصلبة والمرافق التابعة لها وفقا للمعايير البيئية المعتمدة وتحقيق   - 3

 رضا المواطنين.
توفير طاقة كهربائية تلبي كافة االحتياجات والتطور االقتصادي على مدار العام لكافة  - 4

 االحياء مع اضاءة للطرقات تحقق رضا المواطنين.
توفير كافة المتطلبات الالزمة لرفع جودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية .  - 5  



الخدمات الصحية على مدار اليوم وطيلة ايام توفير كافة المتطلبات الالزمة لرفع جودة  - 6
 االسبوع .

توفير البرمجيات والتجهيزات والمعدات الالزمة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات البلدية  - 7
 وتحسين بيئة العمل الداء افضل  .

تعزيز العناصر الجاذبة لالستثمار وتهيئة البيئة الداعمة لها    . - 8  
يد مفصل يراعي مخرجات مشروع التسوية والتعاون مع القرى اعداد مخطط هيكلي جد - 9

., وتوفير قاعدة البيانات الالزمة في مجاالت التخطيط والتنمية المجاورة  
توفير كافة االحتياجات الالزمة لتمكين وتحسين معيشة الفئات المهمشة. - 11  
تطوير القطاع السياحي وتعزيز النشاط الثقافي والترفيهي. - 11  
توفير الدعم والرعاية لفئة الشباب واهتماماتهم وللمؤسسات التي تعنى بشؤونهم . - 12  

 تطوير ودعم القطاع الزراعي وتنشيط المؤسسات والمرافق ذات العالقة وتوفير الخدمات الداعمة - 14
 
 
 وثيقة االطار التنموي المحلي. .5
-األهداف-األولوية، تم بلورة مصفوفة القضية وفق القضايا التنموية ذات ةاء على األهداف التنموية المحددبن

:البرامج التنموية والتي تشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل برنامج، وكانت كالتالي  
 

 

القضيا التنموية ذات  المجال التنموي

 االولوية

 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية

 

مجال البيئة والبنية  

 التحتية

ضعف البنية التحتية 
لشبكة الطرق 

الفرعية، والرئيسية، 
والرابطة، والطرق 

 الزراعية. 
 

ضعف البنية التحتية 
لالرصفة واكتاف 

 الطرق . 
 

توفير شبكة طرق 
مؤهلة وشاملة وفقا 
للمعايير الهندسية 
ومعايير السالمة 

 العامة  

تحسين وتطوير 
الطرق  شبكة

بمختلف تقسيماتها 
 ومكوناتها

 اعادة تأهيل الشارع الرئيسي – 1
كم طرق  8اعادة تأهيل  – 2

 داخلية
 12شق وتعبيد طرق داخلية  – 3

 كم 
شق طرق داخلية جديدة معتمدة  4

 كم  11على الخطط الهيكلي 
اعادة تأهيل طريق رابط بني  – 5

 كفر عين   –زيد 
اعداد دراسة وتصاميم لشبكة  – 6



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تصريف مياه االمطار 
 تأهيل االرصفة وتشجيرها – 7
 انشاء جدران استنادية  – 8
 تخصيص مواقف للمركبات – 9
 

 
ضعف البنية التحتية 

 لشبكة المياه. 
 
 

محدودية خدمة 
شبكة الصرف 

 الصحي.

 
توفير شبكة مياه 

مؤهلة وتوسيع شبكة 
 الصرف الصحي 

وتطوير تحسين 

شبكة المياه وشبكة 

 الصرف الصحي

التحول الى عدادات المياه  – 1
 مسبقة الدفع .

اعادة تأهيل شبكة المياه  – 2
  . الداخلية

اعداد الدراسة والتصاميم  – 3
لتطوير محطة التنقية وشبكة 

 الصرف الصحي 
 اعادة تأهيل محطة التنقية . - 4
انشاء خطوط صرف صحي  - 5

 . كم 4جديدة بطول 
 
 

ضعف خدمة 
النفايات الصلبة 

 وأسلوب معالجتها.

ادارة خدمة النفايات  
الصلبة والمرافق 
التابعة لها وفقا 
للمعايير البيئية 

المعتمدة وتحقيق 
 رضا المواطنين 

تحسين و تطوير 

خدمة جمع 

 النفايات الصلبة

اعادة تأهيل مكب النفايات  – 1
 وتحويله الى محطة ترحيل .

الحاويات وزيادة عددها تجديد  – 2
. 

ضعف خدمة الطاقة 
الكهربائية واالضاءة 

 الليلة للطرق.

توفير طاقة كهربائية 

تلبي كافة 

اضاءة الطرق استبدال نظام – 1تحسين وتطوير 
 الى نوع صوديوم .

 شبكة الكهرباء  عةتوستطوير و -3 



االحتياجات والتطور 

االقتصادي على 

مدار العام لكافة 

االحياء مع اضاءة 

للطرقات تحقق 

 رضا المواطنين 

خدمة الطاقة 

 الكهربائية

مجال التنمية 

 االجتماعية

ضعف مدخالت 
جودة التعليم في 
مدارس بني زيد 

 الغربية.

توفير كافة 
المتطلبات الالزمة 
لرفع جودة التعليم 

وتحسين البيئة 
 المدرسية 

تحسين وتطوير 

 التعليم 

 انشاء مدرسة جديدة . – 1
 انشاء مركز تعليم مهني  – 2
اعادة تاهيل مختبرات  – 3

الحاسوب والعلوم في المدارس 
 الثانوية 

توفير مختبر حاسوب في  – 4
 مدرسة الذكور االساسية 

ترميم واعادة تاهيل مدرسة  -5
 بنات قاسم الريماوي

  انشاء نادي المبدعين -6
تاهيل ساحة مدرسة الذكور  – 7

 االساسية 
يدة في دغرف صفية جء انشا -8

 . مدرسة بشير البرغوثي
مجال التنمية 

 االجتماعية 

ضعف جودة 
 الخدمات الصحية.

توفير كافة 
المتطلبات الالزمة 

لرفع جودة الخدمات 
الصحية على مدار 

اليوم وطيلة ايام 
 االسبوع 

تحسين وتطوير 

 الخدمات الصحية

توريد االجهزة والمعدات  – 1
 الالزمة للمركز الصحي 

تأهيل ساحة وحديقة المركز  – 2
 الصحي

 



مجال االدارة 

 والحكم الرشيد

عدم توفر 
البرمجيات 

اإللكترونية وقاعدة 
البيانات الالزمة في 

 البلدية.
 

عدم وجود مركز 
دفاع مدني وافتقار 

البلدية لوسائل 
ومعدات لمواجهة 

الطوارئ 
 والكوارث.

 

توفير البرمجيات 
والتجهيزات 

والمعدات الالزمة 
لتحسين جودة وكفاءة 

الخدمات البلدية 
وتحسين بيئة العمل 

 الداء افضل .

تحسين وتطوير  

اداء البلدية 

 وموظفوها 

توفير نظام مالي واداري  – 1
تحديث اجهزة الحاسوب  و محوسب

 والشبكة الداخلية 
 بناء قدرات موظفي البلدية -2
والعدد الالزمة  دواتالاتوفير و
 لعملل

توفير المعدات واالليات  – 3
الالزمة النجاز االشغال ومواجهة 

 االزمات 
اعادة تأهيل مبنى البلدية  – 4

وتحسين بيئة العمل ) بما يشمل 
 تركيب مصعد (

 تأسيس مركز للدفاع المدني  – 5
 

مجال التنمية 

 االقتصادية 

عدم وجود منطقة 
حرف وصناعات 

 مؤهلة 
 

ضعف االستثمارات 
في البلدة وفي جميع 
 القطاعات الفرعية.

 
 

تعزيز العناصر 
الجاذبة لالستثمار 

وتهيئة البيئة الداعمة 
 لها  

جذب  

 االستثمارات 

تأهيل منطقة الحرف  – 1
 والصناعات 

 

مجال االدارة 

 والحكم الرشيد

قدم المخطط الهيكلي 
وافتقاره إلى الكثير 

من التفاصيل مع 
مراعاة عدم 

مخرجات مشروع 
التسوية يشكل عائق 

امام التنمية في 
 البلدة.

 

اعداد مخطط هيكلي 
جديد مفصل يراعي 
مخرجات مشروع 

التسوية والتعاون مع 
في  القرى المجاورة
مجال التخطيط 

, وتوفير  والتنمية
قاعدة البيانات 

اعداد مخطط هيكلي تفصيلي  – 1 التخطيط والتنظيم 
  Master Planجديد

اعداد مخطط مع القرى  – 2
 Outline clusterالمجاورة  

Plan  
ترقيم المباني وتسمية الشوارع  – 3
. 
اعداد قاعدة بيانات شاملة   – 4

GIS   



المباني غير مرقمة 
والشوارع التحمل 

اسماء وغير 
 مخططة .

 

تاسيس مخارج مياه للطوارئ  – 5 الالزمة

 في مختلف االحياء

مجال التنمية 

 االجتماعية 

تدني مستوى 
الرعاية االجتماعية 

 للفئات المهمشة.

توفير كافة 
االحتياجات الالزمة 

لتمكين وتحسين 
معيشة الفئات 

 المهمشة 

تعزيز الرعاية  

 االجتماعية 

 تأسيس نادي المسنين  – 1
 بناء قدرات المؤسسات النسوية  – 2
انشاء مركز لذوي االحتياجات  – 3

 الخاصة .
4 

مجال التنمية 

 االقتصادية 

ضعف استغالل 
عناصر ومكونات 

الجذب السياحي 
المتعددة والمتنوعة 

 في البلدة.
 

ضعف نشاط 
المراكز الثقافية في 
البلدة وعدم االهتمام 
بالتراث والموروث 

 الشعبي.

تطوير القطاع 

السياحي وتعزيز 

النشاط الثقافي 

 والترفيهي 

السياحة والثقافة 

 والتراث 

 تأهيل المسارات البيئية  -1
 ترميم البلدات القديمة  -2
 تأهيل المقامات التاريخية  -3
 انشاء نزل عدد اثنان -4
متحف المشغوالت  تطوير -5

والموروث   اليدوية
 الشعبي

تنشيط وتفعيل دور  - 6
 المراكز الثقافية 

 
مجال التنمية 

 االجتماعية

النادي بحاجة الى 
تطوير وزيادة 

نشاطاته , والمرافق 
الرياضية غير 

 مؤهلة ومحدودة .
 

توفير الدعم 
والرعاية لفئة 

الشباب واهتماماتهم 
وللمؤسسات التي 

 تعنى بشؤونهم 

تطوير المؤسسات 

والمرافق الشبابية 

 والرياضية

 تأهيل الملعب البلدي -1
انشاء قاعة نشاطات مغلقة  -2

 متعددة االغراض
 بناء قدرات فئة الشباب  -3
 

مجال التنمية 

 االقتصادية 

ضعف القطاع 
الزراعي وعدم 
فعالية الجمعيات 

 الزراعية. 

تطوير ودعم القطاع 

الزراعي وتنشيط 

تطوير وتعزيز 

 قطاع الزراعة 

انشاء صناعات  - 1
د على منتجات اعتمباال

والمنتجات الزيتون 
والنباتات  الزراعية



 
ضعف الخدمات 

المساندة والداعمة 
لالقتصاد المحلي 
سواء حكومية أو 

 قطاع خاص.

المؤسسات والمرافق 

ذات العالقة وتوفير 

 الخدمات الداعمة 

 العطرية 
تنشيط وتفعيل  - 2

 الجمعيات الزراعية
انشاء مسلخ طيور  – 3

 ومواشي
شق طرق زراعية بطول  4

 كم 12
 

 
 

 
 
 
 

 المشاريع التنموية / ومكوناتهاالبرامج  -8
 

 المجال التنموي

 

 المشاريع رقم البرنامج البرامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئة والبنى مجال 

 التحتية

 

 

 

 

 

 

 

تحسين وتطوير شبكة 

الطرق بمختلف 

 تقسيماتها ومكوناتها.

  

IN1 

 

 

 

 

 اعادة تأهيل الشارع الرئيسي.

 كم طرق معبدة داخلية. 8اعادة تأهيل 

 كفر عين.   –اعادة تأهيل طريق رابط بني زيد 

 كم 12شق وتعبيد طرق داخلية 

 اعداد دراسة وتصاميم لشبكة تصريف مياه االمطار. 

 تأهيل االرصفة وتشجيرها.

 انشاء جدران استناديه. 

 تخصيص مواقف للمركبات. 

تحسين وتطوير شبكة 

المياه وشبكة الصرف 

 الصحي.

IN2  التحول الى عدادات المياه  مسبقة الدفع 

 اعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية

 

 اعداد الدراسة والتصاميم لتطوير محطة التنقية وشبكة 

 الصرف الصحي. 

 اعادة تأهيل محطة التنقية

 كم 4انشاء خطوط صرف صحي جديدة بطول 

تطوير خدمة تحسين و 

 جمع النفايات الصلبة 
IN3 .اعادة تأهيل مكب النفايات وتحويله الى محطة ترحيل 

 تجديد الحاويات وزيادة عددها 



تحسين وتطوير خدمة 

 الكهرباء

IN4 استبدال نظام اضاءة الطرق الى نوع صوديوم 

 تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء

مجال التنمية 

 االجتماعية

 انشاء مدرسة جديدة SO1 تحسين وتطوير التعليم 

اعادة تأهيل مختبرات الحاسوب والعلوم في المدارس 

 الثانوية 

 توفير مختبر حاسوب في مدرسة الذكور االساسية 

 ترميم واعادة تأهيل مدرسة بنات قاسم الريماوي

 تأهيل ساحة مدرسة الذكور االساسية 

 زيادة عدد الغرف الصفية في مدرسة بشير البرغوثي

 المبدعينانشاء نادي 

 انشاء مركز تعليم مهني

تحسين وتطوير الخدمات 

 الصحية.

SO2  توريد االجهزة والمعدات الالزمة للمركز الصحي 

 تأهيل حديقة وساحة المركز الصحي.

تعزيز الرعاية 

 االجتماعية.
SO3  .تأسيس نادي المسنين 

 بناء قدرات المؤسسات النسوية. 

 لذوي االحتياجات الخاصة .انشاء مركز 

تطوير المؤسسات 

والمرافق الشبابية 

 والرياضية.

SO4 .تأهيل الملعب البلدي 

 انشاء قاعة نشاطات مغلقة متعددة األغراض.

 بناء قدرات فئة الشباب. 

 

مجال التنمية 

 االقتصادية

 تأهيل منطقة الحرف والصناعات.  EC1 جذب االستثمارات

 تأهيل المسارات البيئية. EC2 السياحة والثقافة والتراث 

 ترميم البلدات القديمة. 

 تأهيل المقامات التاريخية. 

 انشاء نزل عدد اثنان.

 والموروث الشعبي.اليدوية متحف المشغوالت  تطوير

 تنشيط وتفعيل دور المراكز الثقافية.

تطوير وتعزيز قطاع 

 الزراعة.

EC3  انشاء صناعات باالعتماد على منتجات. الزيتون

 . والنباتات العطريةوالمنتجات الزراعية 

 تنشيط وتفعيل الجمعيات الزراعية.

 انشاء مسلخ طيور ومواشي

 كم 12شق طرق زراعية بطول 

مجال االدارة والحكم 

 الرشيد

تحسين وتطوير اداء 

 البلدية وموظفوها. 

GG1  للبلدية نظام مالي واداري محوسبتوفير 

 تحديث اجهزة الحاسوب والشبكة الداخلية و

والعدد  دواتاالتوفير و بناء قدرات موظفي البلدية
 لعملالالزمة ل

توفير المعدات واالليات الالزمة إلنجاز االشغال 

 ومواجهة االزمات. 

 اعادة تأهيل مبنى البلدية وتحسين بيئة العمل )يشمل 

 تركيب مصعد(

 .Master Planاعداد مخطط هيكلي تفصيلي جديد GG2 التخطيط والتنظيم.



 Outlineاعداد مخطط هيكلي مع القرى المجاورة. 

cluster Plan  

 ترقيم المباني وتسمية الشوارع

  .GISاعداد قاعدة بيانات شاملة 

 تاسيس مخارج مياه طوارئ في كافة االحياء  GG3 االمن

 تأسيس مركز للدفاع المدني  

 
 

 
 
 
 
 
 

 ) المشاريع ( مكونات البرامجتصنيف 
 

 سنة التنفيذ هتصنيف المشروع رقم المشروع المكون/ اسم
 الرابعة الثالثة الثانية األولى متمنى محتمل مضمون

    IN/RT/01        اعادة تأهيل الشارع الرئيسي
    IN/RT/02         كم طرق داخلية 8اعادة تأهيل 

اعادة تأهيل طريق رابـط بنـي   
 كفر عين    –زيد 

IN/RT/03           

  IN/RT/04            كم  12شق وتعبيد طرق داخلية 
اعداد دراسة وتصـاميم لشـبكة   

 تصريف مياه االمطار
IN/RT/05           

  IN/RT/06          تأهيل االرصفة وتشجيرها
    IN/RT/07        انشاء جدران استنادية

    IN/RT/08        تخصيص مواقف للمركبات
التحول الى عدادات المياه مسبقة 

 الدفع
IN/WS/01          

    IN/WS/02        اعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية
    IN/WS/03      اعداد الدراسة والتصاميم لتطوير 



 محطة التنقية وشبكة الصـرف 
 الصحي

  IN/WS/05          اعادة تأهيل محطة التنقية
انشاء خطوط صـرف صـحي   

 كم 4جديدة بطول 
IN/WS/06            

اعادة تأهيـل مكـب النفايـات    
 وتحويله الى محطة ترحيل

IN/WL/01          

     IN/WL/02      تجديد الحاويات وزيادة عددها 
استبدال نظام اضاءة الطرق الى 

 صوديوم نوع
IN/EL/01          

   IN/EL/02         تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء
    SO/ED/01        انشاء مدرسة جديدة

اعادة تاهيل مختبرات الحاسوب 
 والعلوم في المدارس الثانوية 

SO/ED/02           

توفير مختبر حاسوب في مدرسة 
 الذكور االساسية

SO/ED/03           

تاهيل مدرسة بنات ترميم واعادة 
 قاسم الريماوي

SO/ED/04           

    SO/ED/05       تأسيس نادي المبدعين
تاهيل ساحة مدرسـة الـذكور   

 االساسية
SO/ED/06           

انشاء غرف صفية جديـدة فـي   
 مدرسة بشير البرغوثي

SO/ED/07          

   SO/ED/08        انشاء مركز تعليم مهني 
والمعدات الالزمة توريد االجهزة 
 للمركز الصحي

SO/HE/01           

تاهيل ساحة وحديقـة المركـز   
 الصحي

SO/HE/02          

توفير نظام مالي واداري 
وتحديث اجهزة  محوسب للبلدية

 الحاسوب والشبكة الداخلية

GG/MU/01          



 بناء قـدرات مـوظفي البلديـة   
والعدد الالزمة  دواتاالتوفير و
 لعمل ل

GG/MU/02            

توفير المعدات واالليات الالزمة 
النجاز االشغال ومواجهة 

 االزمات 

GO/MU/03           

تأهيل مبنى البلدية وتحسين بيئة 
 العمل )يشمل تركيب مصعد (

GG/MU/04           

تاسيس مخارج مياه للطوارئ في 
 مختلف االحياء

GG/SE/01          

  GG/SE/02         تأسيس مركز للدفاع المدني 
تأهيل منطقة الحرف 

 والصناعات 

EC/TI/01          

اعداد مخطط مع القرى 
 Outline Clusterالمجاورة  

Plan  

GG/PL/01          

اعداد مخطط هيكلي تفصيلي 
  Master Planجديد

GG/PL/02          

    GG/PL/03       ترقيم المباني وتسمية الشوارع 
 GISاعداد قاعدة بيانات شاملة  

  
GG/PL/04          

    SO/MC/01        بناء قدرات المؤسسات النسوية 
   SO/MC/02        تأسيس نادي المسنين

انشاء مركز لذوي االحتياجـات  
 الخاصة

SO/MC/03          

   EC/TO/01          ترميم البلدات القديمة
   EC/TO/02          تأهيل المسارات البيئية 

ــغوالت  تطــوير متحــف المش
 والموروث الشعبي  اليدوية

EC/TO/03          



   EC/TO/04          انشاء نزل عدد اثنان
   EC/TO/05          تأهيل المقامات التاريخية 

تنشيط وتفعيل دور المراكز 
 الثقافية 

SO/CU/01          

     SO/SY/01      تأهيل الملعب البلدي
نشاطات مغلقة انشاء قاعة 

 متعددة االغراض
SO/SY/01          

    SO/SY/01        بناء قدرات فئة الشباب 
انشاء صناعات معتمـدة علـى   

والمنتجـات   منتجات الزيتـون 
 والنباتات العطرية الزراعية

EC/AG/01          

ــات   ــل الجمعي ــيط وتفعي تنش
 الزراعية

EC/AG/02          

   EC/AG/03        انشاء مسلخ طيور والمواشي
  EC/AG/04          كم 12شق طرق زراعية بطول 
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التكلفةةة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع
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 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 ش
سين

تح
رق

الط
كة 

ب
 

ها 
ونات

ومك
ها 

مات
قسي

ف ت
ختل

بم
 

كفر  –تأهيل طريق رابط بني زيد 
 عين  

IN/RT/05 300      وزارة  الهندسة
االشةةغال 

 العامة

مةالي /  
 فني

وزارة االشةةةةغال   
 العامة

تصةةةميم /  300000
 وثائق عطاء 

فنةةةي/   الهندسة   IN/RT/02 400    كم طرق داخلية 5تأهيل
 اداري

العربةةي الصةةندوق   
لالنمةةاء االجتمةةاعي  

 واالقتصادي

دراسةةةةةة  400000
وتصةةةميم / 

 وثائق عطاء
استبدال نظام اضاءة الطرق الـى  

 نوع صوديوم
IN/EL/01 125      سةةةةلطة  الهندسة

 الطاقة
 وثائق عطاء 125000 سلطة الطاقة   مالي 

شةةةةركة  الهندسة   IN/EL/02 515    تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء
كهربةةةاء 

 القدس

مةةالي / 
 فني  

  515000 شركة كهرباء القدس  

مشروع التحول الى عدادت مسبقة 
 الدفع

IN/WS/01 250      وزارة الحكم  قسم المياه
 المحلي

مةةالي / 
 فني

  250000 وزارة الحكم المحلي  

تأهيل مكب النفايات وتحويله الـى  
 محطة ترحيل

IN/WL/01 430       الصةةةةحة
 والبيئة

المجلةةةس  
 المشترك

مةةةالي/ 
 فني

المجلةةس المشةةترك    
 الدارة النفايات الصلبة

430000  

الصةةةةحة    IN/WL/02 15    تجديد الحاويات وزيادة عددها
 والبيئة

المجلةةةس  
 المشترك

مةةةالي/ 
 فني

المجلةةس المشةةترك    
 الدارة النفايات الصلبة

15000  

             2035 المجموع الجزئي             

 

مختبرات الحاسوب والعلوم تاهيل 
 في المدارس الثانوية

SO/ED/02 45      التربيةةةةة  الهندسة
 والتعليم

دراسةةةةةة    45000 المعارف فني  
وتصةةةميم / 

 وثائق عطاء
العالقةةةات   SO/ED/03 10    توفير مختبر حاسوب في مدرسـة  

 العامة
التربيةةةةة 

 والتعليم
  10000 مجلس اولياء االمور   فني



ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 الذكور االساسية
ترميم واعادة تاهيل مدرسة بنـات  

 قاسم الريماوي
SO/ED/04 260      وزارة  الهندسة

التربيةةةةة 
 والتعليم  

مةةةالي/ 
فنةةةي/ 

 اداري

  260000 وزارة التربية والتعليم  

انشاء غرف صـفية جديـدة فـي    
 مدرسة بشير البرغوثي

 50      وزارة  الهندسة
التربيةةةةة 

 والتعليم

اداري / 
 فني

تصةةةةةميم  50000 اولياء االمورمجلس   
ومخططةةات / 

 وثائق عطاء
تاهيل سـاحة مدرسـة الـذكور    

 االساسية
SO/ED/06 10      فنةةةي /   الهندسة

 اداري
 مخططات 10000 مجلس اولياء االمور  

             375 المجموع الجزئي          

 
حية

لص
ت ا

دما
الخ

ير 
طو

 وت
سين

تح
 

     
تأهيل سـاحة وحديقـة المركـز    

 الصحي
 
 

 20      نصةةةةةميم  20000 شركة بينار   مالي شركة بينار الهندسة
 ومخططات

              20 المجموع الجزئي       

ق 
اف
ر
لم
وا
ت 
سا
س
مؤ
 ال
ر
وي
ط
ت

ية
ض
ريا
وال
ة 
بي
با
ش
ال

 

 بناء قدرات فئة الشباب
 
 

SO/SY/01 25       عالقةةةةات
عامة وتنمية 

 اقتصادية

    Enabe 
 لروزنا

 مرجعيةبنود  25000

 تأهيل الملعب البلدي
 

SO/SY/02 464      تصاميم /وثائق  464000 بكدار     قسم الهندسة
 عطاء

             489 المجموع الجزئي        



ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ية
عا
ر
 ال
ز
زي
تع

 

 بناء قدرات المؤسسات النسوية
 
 
 
 
 

SO/MC/01 20        تنميةةةةةة
 اقتصادية

عالقةةةةات 
 عامة

Enabe 
 الروزنا

 Enabe   مالي
 الروزنا

 بنود مرجعية 20000

             20 المجموع الجزئي                  

دية
البل

اء 
 اد

وير
وتط

ن 
حسي

ت
 

 
 توفير نظام مالي واداري محوسب

تحديث اجهزة الحاسـوب   و للبلدية
 والشبكة الداخلية

GG/MU/01 65      شؤن ادارية 
 شؤون مالية

 ITوقسم 

Enabe مالي   Enabe 65000 بنود مرجعية 
 زثائق عطاء

توفير و بناء قدرات موظفي البلدية
 لعملوالعدد الالزمة ل دواتاال

GG/MU/02 82        الشةةةؤون
 االدارية

Enabe مالي   Enabe 82000   بنود مرجعية 

تأهيل مبنى البلدية وتحسـين  
 بيئة العمل  

GG/MU/04 80       شةةةةؤون
 ادارية  
 هندسة

Enabe مالي   Enabe 80000 وثائق عطاء 

ــي   ــط هيكل ــداد مخط اع
Outline Cluster Plan 

 
 

GG/PL/01 50      وزارة الحكم  الهتدسة
 المحلي

فنةةةةي 
 /اداري

  Enabe 50000  دراسات/ بنود
مرجعيةةةةة/ 

 وثائق عطاء

             277 المجموع الجزئي                



ج 
نام

لبر
م ا

اس
ور

مه
ق

 

 
 

 المشروع مكون البرنامج/ اسم

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفةةة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 2018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 المحلية/الشريك

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 

 المعني
 دورها حدد الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 
ث
را
الت
 و
فة
قا
الث
 و
حة
يا
س
ال

 
  اليدويـة متحف المشغوالت  تطوير        

 والموروث الشعبي
 
 
 
 

EC/TO/03 35  
 
 
 
 

     قسم التنمية
 اقتصادية  

جمعيةةةةة 
سيدات دير 

 غسانة

فنةةةةي 
 اداري

  Enabe 35000  تصةةةةةميم
 ومخططات

             35 المجموع الجزئي

             3251 2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرباعيةخطة التنفيذ 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
رنا

 الب
رقم

* 

 
مكون  اسم

 البرنامج/
 المشروع

رق
نام

لبر
ن ا

مكو
م 

/ج
وع

شر
الم

 

التكلفة 
التقديري

 Xة 
1000$ 

   خطة
توفر  بمكون البرنامج/المشروع حس تصنيف

 التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
مكونات الجهة المرشحة لتمويل 

 اريعمشالبرامج/ال
 المضمونة والمحتملة فقط 

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 /الشريكالمحلية

غير الهيئة  الهيئة المحلية
 /الشريكالمحلية

 متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد القسم 

 المعني
 الجهةاسم 

دوره
 ا

حد
د 
بند 
الم
واز
 نة

قيمة 
المساه

 مة
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

بكة
 ش

سين
تح

 
رق

الط
تها 
ونا

ومك
ها 

مات
قسي

ف ت
ختل

بم
 

 
 
IN1 

اعادة تأهيل 
الشارع 
 الرئيسي

IN/RT/01  
1225 

         
 الهندسة

وزارة 
 االشغال

فني 
 /

 مالي
  

وزارة 
 1225000 االشغال

 8اعادة تأهيل 
كم طرق 

 معبدة داخلية

IN/RT/02  

600 

          الصندوق  الهندسة
العربي 
   مالي لالنماء

الصندوق 
العربي 
لالنماء 

االجتماعي 
 واالقتصادي

600000 

يل اعادة تأه
طريق رابط 

 –بني زيد 
  كفر عين

IN/RT/03  

300 
         وزارة  الهندسة

 االشغال
مالي 

 /
 فني

  
وزارة 
 300000 االشغال

شق وتعبيد 
طرق داخلية 

 كم 12

IN/RT/04  

800 

           الصندوق  الهندسة
العربي 
   مالي لالنماء

الصندوق 
العربي 
لالنماء 

االجتماعي 
 واالقتصادي

800000 

اعداد دراسة 
تصاميم و

لشبكة 
تصريف مياه 

  االمطار

IN/RT/05  

7 

         الهندسة 

Enable مالي   Enable 7000 



تأهيل 
االرصفة 
 وتشجيرها

IN/RT/06  

200 
          الصندوق  الهندسة

العربي 
 لالنماء

    200000 

انشاء جدران 

 استناديه
IN/RT/07  

350 
           صندوق  الهندسة

تطوير 
 البلديات

   مالي
صندوق 
تطوير 
 البلديات

350000 

تخصيص  

مواقف 

 للمركبات

IN/RT/08  
35 

         صندوق  الهندسة
صندوق    مالي البلديات

 البلديات
35000 

حي
لص

ف ا
صر

ة ال
شبك

ه و
ميا

ة ال
شبك

ير 
طو

 وت
سين

تح
 

IN2 
 
 
 

التحول الى 
عدادات المياه  
 مسبقة الدفع 

 

IN/WS/01 
250 

         
 المياه

وزارة 
الحكم 
 المحلي

فني/ 
 مالي

  
وزارة الحكم 

 المحلي
250000 

اعادة تأهيل 
شبكة المياه 

 الداخلية

 

IN/WS/02  

450 
         المياه 

 الهندسة
سلطة 
 المياه

مالي 
 /
 فني

 450000 سلطة المياه   

 
اعداد الدراسة 

والتصاميم 
لتطوير محطة 
 التنقية وشبكة 

الصرف 
 الصحي

  

IN/WS/03 

10 

         الهندسة 

Enable مالي   Enable 10000 

 

اعادة تأهيل  
 محطة التنقية

 

IN/WS/05  

1000 
         مجموعة  الهندسة

الهيدرولو
 جيين

    1000000 

انشاء خطوط 

صرف صحي 

 4جديدة بطول 

 كم

IN/WS/06  

500 
          الهندسة 

 500000 جايكا   مالي جايكا

ر 
وي
ط
 ت
 و
ن
سي
ح
ت

ع 
جم
ة 
دم
خ

بة
صل
 ال
ت
يا
فا
الن

 

IN3  اعادة تأهيل
مكب النفايات 
وتحويله الى 
 محطة ترحيل

IN/WL/01 

435          الصحة 
 الهندسة

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

مالي 
 /
 فني

  

مجلس 
الخدمات 
المشترك 

الدارة 
النفايات 

 الصلبة

435000 



تجديد 

الحاويات 

 وزيادة عددها 

IN/WL/02 

15           الصحة
 والبيئة

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

   مالي

مجلس 
الخدمات 
المشترك 

الدارة 
النفايات 

 الصلبة

15000 

ر  
وي
ط
وت
ن 
سي
ح
ت

ة 
دم
خ

ا
اء
رب
كه
ل

 

 
IN4 

استبدال نظام 
اضاءة الطرق 

الى نوع 
 صوديوم

IN/EL/01 
125          

سلطة  الهندسة
سلطة    مالي الطاقة

 الطاقة
125000 

تطوير 
وتوسعة شبكة 

 الكهرباء

IN/EL/02 

515          

شركة  الهندسة
كهرباء 
 القدس

سلطة 
 الطاقة

مالي 
 /
 فني

  

شركة 
كهرباء 
 القدس

+سلطة 
 الطاقة

515000 

           5617 المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

ن 
حسي

ت
وير

وتط
 

عليم
الت

 

 
SO1 
 
 
 

انشاء مدرسة 
 جديدة

SO/ED/01  
1194 

         الهيئة  الهندسة
العمانية 
لالعمال 
 الخيرية

   مالي

الهيئة 
العمانية 
لالعمال 
 الخيرية

1194000 

اعادة تاهيل 
مختبرات 
الحاسوب 

والعلوم في 
المدارس 
 الثانوية 

SO/ED/02  

45 

         الهندسة 

  
الم
عار
 ف

450
00 

  

توفير مختبر 
حاسوب فـي  
مدرسة الذكور 

 االساسية

SO/ED/03  

10 

         اولياء االمور الهندسة 

   مالي
مجلس 
اولياء 
 االمور

10000 



ترميم واعادة 
تاهيل مدرسة 
بنــات قاســم 

 الريماوي

SO/ED/04  

260 

         وزارة التربية  الهندسة
 والتعليم

مالي/ 
فني/ 
ادار
 ي

  
وزارة 
التربية 
 والتعليم

260000 

تأسيس نادي 
 المبدعين

SO/ED/05 
150 

         الهندسة 
 عالقات عامة

مجلس اولياء 
   ماالي االمور

مجلس 
اولياء 
 االمور

150000 

تاهيل سـاحة  
مدرسة الذكور 

 االساسية

SO/ED/06  

10 
         وزارة التربية  الهندسة

 والتعليم
 فني

  
مجلس 
اولياء 
 االمور

10000 

انشاء غـرف  
صفية جديـدة  
في مدرسـة  
ــير  بشـــ

 البرغوثي

SO/ED/07 

50 

         مجلس اولياء  الهندسة
 االمور

   مالي
مجلس 
اولياء 
 االمور

50000 

انشاء مركز 
 تعليم مهني 

SO/ED/08  
150 
 

         مالي  وزارة العمل الهندسة
 / فني

   150000 

حية
لص

ت ا
دما

الخ
ير 

طو
 وت

سين
تح

 

 
SO2 

توريد االجهزة 
ــدات  والمعـ
ــة  الالزمــ
ــز  للمركــ

 الصحي

SO/HE/01 

75 

      

    

وزارة  الهندسة
فني /  الصحة

ادار
 ي

 75000 جايكا  

تاهيل سـاحة  
ــة  وحديقــ
ــز  المركــ

 الصحي

SO/HE/02 

20 

     

    

 شركة البينار الهندسة

   مالي
شركة 
 20000 البينار 

ز 
زي
تع

ة 
اي
ع
ر
ال

ية
ع
ما
جت
ال
ا

 

 
SO3 

بناء قدرات 
المؤسسات 

 النسوية 

SO/MC/01 

20 
          عالقات عامة 

Enable 
 الروزنا

   مالي
 االروزنا 
Enable 

20000 



تأسيس نادي 
 المسنين

SO/MC/02 
25 

         عالقات عامة 
 25000     تيكا

انشاء مركـز  
ــذوي  لـــ
ــات  االحتياج

 الخاصة

SO/MC/03 

75 

         عالقات عامة 

 75000     تيكا

ة 
بي
شبا
 ال
ق
اف
ر
لم
وا
ت 
سا
س
مؤ
 ال
ر
وي
ط
ت

ية
ض
ريا
وال

 

  
SO4 

تأهيل الملعب 
 البلدي

SO/SY/01 
464 

         بكدار الهندسة 
 464000 بكدار   مالي

انشاء قاعة 
نشاطات مغلقة 

متعددة 
 االغراض

SO/SY/01 

250 

         الهندسة 
وزارة 
الرياضة 
 والشباب

فني / 
 250000    مالي

بناء قدرات 
 فئة الشباب 

SO/SY/01 
25 

          
 عالقات عامة

Enable 
 الروزنا

   
Enable 

 الروزنا
25000 

           2323 المجموع الجزئي

ية 
صاد

القت
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

ت
را
ما
ستث
ال
 ا
ب
جذ

 

 
EC1 

تأهيل منطقة 
الحرف 

 والصناعات 

EC/TI/01 

1000           

 الهندسة
 تنمية اقتصادية

وزارة 
 االقتصاد

مالي / 
   فني

وزارة 
 االقتصاد

1000
000 

ة 
اف
ثق
وال
ة 
ح
يا
س
ال

ث
را
الت
و

 

 
EC2 

ترميم البلدات 
 القديمة

 
EC/TO/01 

350 
          الهندسة  

 رواق تنمية اقتصادية
مالي / 

 فني
 350000 رواق   

تأهيل 
المسارات 

 البيئية 

 
EC/TO/02 75 

          
  الهندسة

 تنمية اقتصادية

 الروزنا
مالي 
 فني

 75000 الروزنا  



متحف  تطوير
ــغوالت  المش
ــة   اليدويــ
ــوروث  والم

 الشعبي

EC/TO/03 

35 

         

  الهندسة
 تنمية اقتصادية

Enable مالي   Enable 35000 

انشاء نزل 
 عدد اثنان

 
EC/TO/04 

40 
          الهندسة  

 تنمية اقتصادية
 40000 الروزنا   مالي الروزنا

تأهيل 
المقامات 
 التاريخية 

 
EC/TO/05 75 

          
  الهندسة

 تنمية اقتصادية

وزارة 
مالي/  السياحة

   فني
وزارة 
 75000 السياحة

تنشيط وتفعيل 
دور المراكز 

 الثقافية 

SO/CU/01 

10 
         

 Enable 10000   مالي Enable عالقات عامة

عة
را
ز
 ال
ع
طا
 ق
ز
زي
تع
 و
ر
وي
ط
ت

 

 
EC3 

 

ــاء  انشـــ
ــناعات  صـ
معتمدة علـى  
ــات  منتجــ
ــون  الزيتــ
والمنتجــات  
ــة  الزراعيـ
ــات  والنباتـ

 العطرية

EC/AG/01 

500 

         

  الهندسة
 تنمية اقتصادية

قطاع 
 خاص

مالي / 
فني 
 /اداري

 500000 قطاع خاص  

تنشيط وتفعيل 
ــات  الجمعيـ

 الزراعية

EC/AG/02 

10 
         

 Enable 10000   مالي Enable تنمية اقنصادية

انشاء مسـلخ  
ــور  طيـــ

 والمواشي

EC/AG/03 

45 
         

  الهندسة
 تنمية اقتصادية

Enable مالي   Enable 45000 



شق طرق 
زراعية بطول 

 كم 12

EC/AG/04 

360 

          
 الهندسة

وزارة 
 360000    مالي الزراعة

             2140 المجموع الجزئي

رة 
إلدا

ا
شيد

الر
كم 

الح
و

 

ها
فو
ظ
مو
 و
ية
لد
الب
ء 
دا
 ا
ر
وي
ط
وت
ن 
سي
ح
ت

 

 
GG1 

توفير نظام 
مالي واداري 

محوسب 
 للبلدية

وتحديث 
اجهزة 

الحاسوب 
والشبكة 
 الداخلية

GG/MU/01 

65 

     

    
 شؤون ادارية 

 شؤون مالية
 ITقسم 

Enable  مالي   Enable 65000 

بناء قـدرات  
 موظفي البلدية

ــوفير و تــ
 دواتاال

والعدد الالزمة 
  لعملل

GG/MU/02  

82 

      

    شؤون ادارية Enable  مالي   Enable 82000 

توفير المعدات 
واالليات 
الالزمة 
النجاز 

االشغال 
ومواجهة 
 االزمات 

GO/MU/03 

200 

      

    شؤون ادارية Enable  مالي   Enable 200000 



تأهيل مبنـى  
البلديـــــة 
وتحسين بيئة 
العمل )يشمل 
تركيب مصعد 

) 

GG/MU/04 

90 

      

     شؤون ادارية 
 الهندسة

Enable  مالي   Enable 9000 

ــيس  تاســ
مخارج ميـاه  
 للطوارئ في

 االحياء كافة

GG/SE/01 

20          المياه 
 20000 سلطة المياه   مالي  سلطة المياه الهندسة

ن
الم
ا

 

GG3  تأسيس مركز
 للدفاع المدني 

GG/SE/02 
20          عالقات عامة 

 
الدفاع المدني 
 الفلسطيني

فني / 
 اداري

   20000 

يم
ظ
تن
وال
ط 
طي
خ
الت

 

 
GG2 

اعداد مخطط 
مع القرى 
المجاورة  
Outline 
Cluster 

Plan  

GG/PL/01 

50 

         

 الهندسة
وزارة الحكم 
  المحلي

فني / 
 اداري

  Enable 50000 

اعداد مخطط 
هيكلي 

تفصيلي 
 Masterجديد

Plan  

GG/PL/02 

50 

         

 الهندسة
وزارة الحكم 
 المحلي

مالي / 
 فني 

  
وزارة الحكم 

 المحلي 
50000 

ترقيم المباني 
ــمية  وتســ

 الشوارع 

GG/PL/03 

40 
         الهندسة 

 شؤون ادارية
 ITقسم 

Enable  مالي   Enable 40000 

اعداد قاعدة 
بيانات شاملة  

GIS   

GG/PL/04 

50 
         الهندسة الهندسة 

 شؤون ادارية
 ITقسم 

Enable  مالي   Enable 50000 

                   647                                    المجموع الجزئي              
           دوالر 10727000 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 



 
 
 
 
 
 
 
 

  المتابعة والتقييممصفوفة خطة 

 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 مؤشرات القياس المنجزة

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 البيئة والبنى التحتيةمجال 

 
تحسيييين وتطيييوير شيييبكة 

الطيييييييييييرق بمختليييييييييييف 

 تقسيماتها ومكوناتها
 

عييييرض   متر 5عرض  حالة الشارع وعرضه اعادة تأهيل الشارع الرئيسي

 متر 11

وحيييييييييييدة التخطييييييييييييط  ابعاد الشارع البلدية  
 االستراتيجي

كم طرق معبدة  8اعادة تأهيل 

 داخلية

كيييييييييم  3 كم تالف 8 التالفةطول  الطرق الداخلية المعبدة 

 تالف

وحدة التخطيط  اطوال الطرق  البلدية   تالف 0

 االستراتيجي

اعادة تأهيل طريق رابط بني 
 كفر عين  –زيد 

 3سيييير بعييييرض  حالة الطريق وعرضه
 متر

ممتيييييياز 
بعيييرض 

 متر 5

وحدة التخطيط  ابعاد الطريق البلدية   
 االستراتيجي

 12شق وتعبيد طرق داخلية 

 كم

كييييييم طييييييرق  12 الطرق الترابية طول

 ترابية

كيييييييييييم 8 

طييييييييرق 

 ترابية

كيييييييييم  4

طييييييييرق 

 ترابية 

 كم 0

طييييييييرق 

 ترابية

وحدة التخطيط  اطوال الطرق البلدية

 االستراتيجي

اعداد دراسة وتصاميم لشبكة 

 تصريف مياه االمطار 

وحدة التخطيط  جاهزية الدراسة البلدية   جاهزة  غير موجودة وجود الدراسة والمخططات

 االستراتيجي

اطيييييوال االرصيييييفة  البلدية كم 4.5 كم 2.5   متر 500 ارصفة مؤهلة غير ترابية ومشجرة تأهيل االرصفة وتشجيرها

 المؤهلة

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

تحسيييين وتطيييوير شيييبكة 

المييياه وشييبكة الصييرف 

التحول الى عدادات المياه  

 مسبقة الدفع 

 1500 عداد 0  عدد العدادات مسبقة الدفع

 عداد

1800 

 عداد

وحدة التخطيط  عدد العداد  البلدية  

 االستراتيجي

وحدة التخطيط  نسبة مئوية البلدية   %15  % 38 نسبة الفاقداعادة تأهيل شبكة المياه 

           دوالر  2060000 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 
دوالر   -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 

 أمريكي
           دوالر  12787000



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 الصحي

 

 

 االستراتيجي الداخلية

 

اعداد الدراسة والتصاميم 

 لتطوير محطة التنقية وشبكة 

 الصرف الصحي

وحدة التخطيط  جاهزية الدراسة البلدية   جاهزة  غير موجودة والمخططات وجود الدراسة

 االستراتيجي

 1000    كوب 300 الطاقة االستيعابية للمحطة اعادة تأهيل محطة التنقية

 كوب

وحدة التخطيط  حجم االستيعاب البلدية

 االستراتيجي

انشاء خطوط صرف صحي 

 كم 4بطول 

الصيرف عدد المنازل المربوط بخطيوط 

 الصحي

وحدة التخطيط  عدد المشتركين البلدية  250 150  71

 االستراتيجي

تحسين و تطوير خدمة 
 جمع النفايات الصلبة 

 

  

 

اعادة تأهيل مكب النفايات 
 وتحويله الى محطة ترحيل

 

التخلص بطريقية  طريقة التخلص من النفايات
 الحرق

ترحييييييل 
 النفايات

التخطيط وحدة  عدد الشكاوى البلدية   
 االستراتيجي

وحدة التخطيط  عدد الحاويات البلدية    346 276 عدد الحاويات  تجديد الحاويات وزيادة عددها 

 االستراتيجي

تحسين وتطوير خدمة 

 الكهرباء
استبدال نظام اضاءة الطرق 

 الى نوع صوديوم

عدد وحدات االنارة  البلدية    1320 2 عدد وحدات االنارة  الصوديوم

 الصوديوم

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

تطوير وتوسعة شبكة 

 الكهرباء

 عدد المحوالت

 عدد االعمدة

 محوالت 8

 عامود 1120

11  

1320 

وحدة التخطيط  عدد المحوالت البلدية   12

 االستراتيجي

 مجال التنمية االجتماعية

 

 تحسين وتطوير التعليم
وحدة التخطيط  عدد المدارس البلدية   5  4 عدد المدارس في البلدة انشاء مدرسة جديدة

 االستراتيجي

اعادة تأهيل مختبرات العلوم 

  في المدارس الثانوية

وحدة التخطيط  عدد المختبرات البلدية    2 0 عدد مختبرات العلوم المؤهلة والحديثة

 االستراتيجي

توفير مختبر حاسوب في 

 مدرسة الذكور االساسية 

وحدة التخطيط  عدد المختبرات ادارة المدرسة    4 3 الحاسوب في المدارسعدد مختبرات 

 االستراتيجي

ترميم واعادة تأهيل مدرسة 

 بنات قاسم الريماوي

وحدة التخطيط  صالحية المباني البلدية    1 2 عدد المدارس التي تحتاج الى ترميم

 االستراتيجي

تأهيل ساحة مدرسة الذكور 

 االساسية 

الساحات الخلفية في مدرسة الذكور عدد 

 االساسية

وحدة التخطيط  عدد الساحات ادارة المدرسة    1 0

 االستراتيجي

زيادة عدد الغرف الصفية في 
 مدرسة بشير البرغوثي

وحدة التخطيط  عدد الغرف الصفية البلدية   18  15 عدد الغرف الصفية في المدرسة 
 االستراتيجي

تحقييق وجيييود نيييادي  البلدية   1  0 عدد نوادي المبدعين والمتفوقين انشاء نادي المبدعين

 المبدعين

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

وحدة التخطيط   البلدية  1   0  عدد مراكز التدريب المهني انشاء مركز تعليم مهني



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 االستراتيجي

 
تحسيييييييييييين وتطييييييييييييوير 

 الخدمات الصحية
 

توريد االجهزة والمعدات 

 الالزمة للمركز الصحي 

وحدة التخطيط  وجود المعدات  البلدية  8 6  4 عدد االجهزة والعدات الموردة

 االستراتيجي

تأهيل حديقة وساحة المركز 

 الصحي

سيييييييييييئة غييييييييييير  حالة الحديقة 

 مشجرة

 وال يوجد مقاعد

جيييييييييييدة 

ومشيجر

ة ويوجد 

 مقاعد

حاليييييييييية السيييييييييياحة  البلدية   

 والحديقة

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

تعزيز الرعاية 

 االجتماعية

 

 

وحدة التخطيط  تحقق وجود النادي البلدية  1   0 عدد نوادي المسنين في البلدة تأسيس نادي المسنين

 االستراتيجي

بناء قدرات المؤسسات 
 النسوية 

عييدد الييدورات التييي  البلدية   4 2 0 عدد الدورات السنوية  
 تمت

وحدة التخطيط 
 االستراتيجي

انشاء مركز لذوي االحتياجات 

 الخاصة 

وحدة التخطيط  تحقق وجود المركز البلدية  1   0 عدد المراكز الخاصة بذوي االعاقة

 االستراتيجي

تطوير المؤسسات 

والمرافق الشبابية 
 والرياضية

 

وحدة التخطيط  مؤهلملعب  البلدية    1 0 عدد المالعب المعشبة تأهيل الملعب البلدي

 االستراتيجي

انشاء قاعة نشاطات مغلقة 

 متعددة األغراض

وحدة التخطيط  تحقق وجود العاقة البلدية 1    0 عدد قاعات النشاطات متعددة االغراض

 االستراتيجي

 بناء قدرات فئة الشباب 
 

عيييييييييدد اليييييييييدورات     6 2 0 عدد دورات تعزيز قدرات الشباب سنويا
 المنجزة

التخطيط  وحدة
 االستراتيجي

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 

 جذب االستثمارات

 

 

تأهيييييييييل منطقييييييييية الحيييييييييرف 

 والصناعات

عدد محالت الحرف  البلدية 1 1   0 منطقة حرف وصناعات مؤهلة  
 في داخل البلدة

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

السيييييييييييياحة والثقافييييييييييية 

 والتراث

 

 

ــارات  البلدية  3 2  1 المسارات البيئيةعدد  تأهيل المسارات البيئية ــود المس وج
 المؤهلة

وحدة التخطيط 
 االستراتيجي

عدد االحواش القديمة المرممية فيي بييت  ترميم البلدات القديمة

 ريما
وحدة التخطيط  عدد المباني الرممة البلدية  3 2  1

 االستراتيجي

المرممية فيي ديير عدد المقات التاريخيية  تأهيل المقامات التاريخية

 غسانة
عــدد المقامــات   البلدية  5 3  1

 المرممة
وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

وحدة التخطيط  عدد النزل العاملة البلدية  2 1  0 عدد النزل في البلدة انشاء نزل عدد اثنان



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 االستراتيجي

تطوير متحف المشغوالت 

 اليدوية والموروث الشعبي

وحدة التخطيط  عدد المتاحف العاملة البلدية    1 0 وتراثية مؤهلمتحف مشغوالت يدوية 

 االستراتيجي

تنشيط وتفعيل دور المراكز 

 الثقافية

ــاطات   البلدية   1  0 عدد المراكز الثقافية الفاعلة  ــدد النش ع
 الثقافية

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

تطوير وتعزيز 

 قطاع الزراعة
 
 
 
 
 
 
 

باالعتماد على انشاء صناعات 

منتجات. الزيتون والمنتجات 

 الزراعية والنباتات العطرية

عدد الصناعات المعتمدة على الزيتون او 

 النباتات العطرية

تحقييييق وجييييود هييييذه  البلدية 2    0

 الصناعات

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

تنشيط وتفعيل الجمعيات 

 الزراعية

عييييييييدد التييييييييدخالت  البلدية   1  0 عدد الجمعيات الزراعية الفاعلة

االيجابيييييية لصيييييال  

 المزارعين

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

وحدة التخطيط  تحقق وجود المسلخ البلدية 1    0 عدد مسالخ الدواجن والمواشي انشاء مسلخ طيور ومواشي

 االستراتيجي

 12شق طرق زراعية بطول 

 كم

اطيييييييوال الطيييييييرق   البلدية كم 30  كم 23  كم  18  طول الطرق الزراعية

 الزراعية الجيدة

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

 
تحسين وتطوير اداء 

 البلدية وموظفوها
 

توفير نظام مالي واداري 
 محوسب للبلدية

وتحديث اجهزة الحاسوب 

 والشبكة الداخلية 

 نظام مالي وادري محوسب 
 core i7 عدد اجهزة حاسوب  

0 
3 

1 
16 

سيييييييييرعة انجييييييييياز  البلدية   
 المعامالت

وحدة التخطيط 
 االستراتيجي

بناء قدرات موظفي 

توفير االدوات و البلدية

 والعدد الالزمة للعمل

عييدد الييدورات التدريبييية سيينويا لمييوظفي 

 البلدية
عييييييييدد المييييييييوظفين  البلدية   8 3 0

القييييييييادرين عليييييييييى 

استخدام التكنولوجيا  

 واللغات

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

توفير المعدات واالليات 

الالزمة إلنجاز االشغال 

 ومواجهة االزمات

وحدة التخطيط   البلدية  3 1  0 عدد المعدات واالليات التي تملكها البلدية

 االستراتيجي

اعادة تأهيل مبنى البلدية 

وتحسين بيئة العمل 

 )يشمل 

 عدد المصاعد في مبنى البلدية

 المكيفات في مقر البلديةعدد 

 واجهات ومكاتب بحاجة لصيانة

0 

5 

16 

 

11 

0 

تحقيييييييييييق وجيييييييييييود  البلدية   1

التجهيييزات  وحاليية 

 المبنى

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي



المشاريع مكونات البرنامج/ البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

الجهة المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر
 تركيب مصعد(

 
 التخطيط والتنظيم

اعداد مخطط هيكلي 

 Masterتفصيلي جديد

Plan. 

مخطط هيكلي تفصيلي يراعي مخرجات 

 مشروع التسوية
شيييييمولية المخطيييييط  البلدية  1   0

الهيكليييييييييي لكافييييييييية 

التفاصيييييييييييييييييييييييييييييل  

 والمستجدات

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

اعداد مخطط هيكلي مع 
القرى المجاورة. 

Outline cluster 

Plan  

وجود مخطط اطيار  البلدية    1 0 مع القرى المجاورة  outlineمخطط  
 يضم قرى التجمع

وحدة التخطيط 
 االستراتيجي

وتسمية ترقيم المباني 

 الشوارع

سيييييهولة الوصيييييول  البلدية   1000  0 عدد المباني المرقمة 

 الي عنوان 

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

اعداد قاعدة بيانات 

  .GISشاملة 

سيييييهولة الوصيييييول  البلدية   GIS 0  1وجود قاعدة بيانات شاملة نظام 

 للمعلومات

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

 

 االمن
تاسيس مخارج مياه طوارئ  

 في كافة االحياء

وجييييييييود مخييييييييارج  البلدية   30  1 عدد مخارج مياه الطوارئ في البلدة

طيييوارئ فيييي كافييية 

 االحياء

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

 وحدة التخطيط  تحقق وجود المركز البلدية 1    0 عدد مراكز الدفاع المدني في البلدة  تأسيس مركز للدفاع المدني  
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