
 

 

 

اتيجية  تقييم وتحديث الخطة التنموية االستر
 2022واعداد مسودة  2021

2021 

 

 

 
  



 مقدمة 

وري حيث تكون المتابعة من خالل ضبط  ان عملية  متابعة خطة التنفيذ السنوية بشكل سنوي امر ضر

ي عام ما بحسب ما كان مخطط لها، وأيضا من خالل 
ي لم تنفذ فر

امج/المشاري    ع المتأخرة الت  مكونات البر

ي 
ض تنفيذها فر ي نفذت بشكل ُمَسّبق وكان من المفب 

امج/المشاري    ع الت  أعوام الحقة.  ضبط مكونات البر

ي حددتها  SDG’sباالضافة اىل إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق األهداف المستدامة 
امج الت  وانجاز البر

ي مصفوفة المتابعة 
ي حددت مسبقا فر

ات التنمية المستدامة  الت  الخطة؛ عىل أن يرتكز التقييم عىل مؤشر

امج التنموية ومؤشر  ر البر ي تربط بي 
ات القياس ومصادرها وطريقة قياسها، والتقييم؛ وهي المصفوفة الت 

 وبناء عىل ذلك يتم اعداد مسودة خطة السنة القادمة. 

  2021-2018وتماشيا مع دليل الحكم المحىلي للتحديث والتقييم الخطة التنموية المحلية لمدينة نابلس 

 فقد تم : 

ي نهاية  .1
ي اللجان المختلفة فر

ي 2020التواصل مع منسق 
ي تلك وحرص جميع المشاري    ع الت 

نفذت فر

ي لم 
ي ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد وكذلك المشاري    ع الت 

ي الخطة والمشاري    ع الت 
السنة وذكرت فر

ي كل قطاع وتكلفته التقديريه ونسبة 
تنفذ حسب ما كان مخطط لها وتم حرص اسماء المشاري    ع فر

 تنفيذه ماليا ونسبة ما تنفيذه كاعمال وتم تعبئة الجداول الخاصة بذلك 

ي نقل ال .2
ي لم تنفذ فر

ي  المتخططاىل المشاري    ع واضافتها  2020مشاري    ع الت 
 2021تنفيذها فر

 2022وتحضتر مسودة خطة  2021الخطوات المتبعة بالتحديث وتقييم خطة 

ي نهاية عام 
ي تم   2021تم فر

ي اللجان وعقد عدة اجتماعات لتقيم ما تم تنفيذه من مشاري    ع  الت 
التواصل مع منسق 

، القطاع االقتصادي  افةوتعبئة النماذج الخاصة بذلك لكالتخطيط لها  القطاعات التنموية ) بنية تحتية ، القطاع االجتماعي

اتيجية  وتم  ي الخطة االسب 
ي تم تنفيذها ولم يتم ذكرها فر

وقطاع الحكم الرشيد واالدارة(، وكذلك تم حرص المشاري    ع الت 

وع وما تم ضفة وكذلك ي حالت دون تنفيذ المشاري    ع االخرى . حيث  تحديد نسبة االنجاز لكل مشر
تحديد االسباب الت 

تنفيذ مشاري    ع وانشطة لمواجهة الجائحة  من اكبر تنفيذ بعض المشاري    ع حيث اصبح وبال شك اثرت جائحة كورونا عىل 

ي  اولوية،  اتيجية.  اضافة اىل قلة التمويل الخارجر  حالت دون تنفيذ العديد من المشاري    ع االسب 

ر  ومن ثم تم  2022ومسودة  2021 ةتهاء من اعداد قائمة تقيم وتحديث خطوبعد االن تم غرضها للمراجعة عىل المنسقي 

 اطالع سعادة رئيس البلدية عليها

ر من كافة المؤسسات الرسمية واالهلية لحضور اللقاء حيث  ة تم عقد لقاء البيت المفتوح وتم دعوة ممثلي  وكخطوة اخب 

ي س
ر اال  2022ومشاري    ع سنة  2021نة تم عرض ما تم تنفيذه فر تبار وتم اعداد تقرير عوتم اخذ توصياتهم ومداخالتهم بعي 

 عن اللقاء )مرفق مع هذا التقرير(. 

 



 

 

 الرؤية 

 

 " نابلس باهلها: لالقتصاد عاصمة، للعلم حاضنة، للصمود وطن، وللعراقة عنوان "

 

 القضايا التنموية ذات األولوية .1

الرشيد من المشاركة المجتمعية والسكانية تم تشكيل لجان عمل تمثل المؤسسات والمجتمع بهدف تحقيق مبادئ الحكم 

 عىل للخروج بأهم القضايا 
ً
ي عملت معا

ي كافة المجاالت التنموية، والت 
ر
ي المدينة، وكذلك لجان عمل تخصصية ف

ر
المحىلي ف

ي المجاالت المختلفة باالستناد إىل حقائق ومعطيات واقعية وبم
ر
شاركة مجتمعية واسعة حيث تم عرض هذه التنموية ف

 :  - القضايا خالل ورشة العمل األوىل عىل النحو التاىلي

 القضايا التنموية 

القضايا التنموية كما ذكرت  المجاالت التنموية
اتيجية  ي الخطة االستر

 
 ف

 القضايا التنموية بالصيغة العالمية 

ي  البيئة والبنية التحتية 
محدودية مصادر الطاقة فر

المدينة لتلبية االحتياجات االنية 
 والمستفلية 

الحصول عىل الطاقة من المصادر المختلفة الحديثة 
 والتقليدية لتلبية االحتياجات االنية والمستقبلية 

عدم وجود إدارة متكاملة لنظام 
المياه والرصف الصحي ومياه 
ي المدينة والنفايات 

االمطار فر
ي وضعف ا

لوعي الصحي والبيت 
 والسلوكي لدى الجمهور

ي حماية النظم الطبيعية والبيئة للمياه 
 ضعف فر

 الحاجة اىل تطوير نظام النظافة العامة والرصف الصحي 

 تطوير كفاءة استخدام المياه 

ضعف البنية التحتية لنظام 
الطرق والمواصالت والسالمة 

المرورية وتزايد الضغط المروري 
ي 
ي المدينة فر

يانات الرئيسية فر الشر
ر   مثال شارع فيصل باالتجاهيي 

ضعف البنية التحتية لنظام الوصول اىل النقل 
 والمواصالت والسالمة المستدام

الحاجة اىل تطوير نوعية  التنمية االجتماعية 
الخدمات الصحية والتعليمية 

 نوعا وكما وتوزيعا 

التعليمية الحاجة اىل تطوير نوعية الخدمات الصحية و 
 نوعا وكما وتوزيعا

ضعف البنية التحتية للمرافق 
 الرياضية والشبابية والثقافية

الحاجة اىل القضاء عىل العنف والممارسات العنيفة ضد 
 االطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة



الحاجة لتطوير الموارد المالية  االدارة والحوكمة 
ية وتطوير النظام االداري  والبشر

ي البلدية
 فر

ية واالنظمة االدارية   الحاجة اىل تطوير القدرات البشر

 الحد من الفساد

 عدم اتخاذ القرارات بشكل تشاركي وكامل 

ي البلدية والحاجة اىل تقوية 
عدم كفاية الموارد المالية فر

 المصادر الموجودة 

عدم مالئمة مساحة المخطط 
ي لتلبية 

الهيكىلي وحدودية االراضر
حاجات السكان وضعف العالقة 
ر المدينة ومحيطها   التنظيمية بي 

عدم مالئمة مساحة المخطط الهيكىلي وحدودية 
ي لتلبية حاجات السكان وضعف العالقة 

االراضر
ر المدينة ومحيطها  التنظيمية بي 

عدم وجود خطة متكاملة للحد 
اطر الكوارث )ويشمل من مخ

ذلك: التجنب/او التخفيف، 
واالستعداد، والمواجهة 

(، وعدم /  ي
االستجابة، والتعافر

دمج القدرة عىل الصمود   
Resilience  مع وظائف

المدينة الرئيسة األخرى، 
باإلضافة اىل لضعف اإلمكانيات 

 والقدرات

ضعف البنية التحتية المستدامة والقدرة عىل الصمود 
 لكوارثلمواجهة ا

عدم االهتمام بدعم الصناعات  تنمية االقتصاد المحلي 
ي 
وتطويرها والحرف الخفيفة فر

 المدينة

عدم وضوح نظام لتشجيع االستثمار والحاجة اىل 
 تطويره

ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة 
 وقلة االهتمام بالبلدة القديمة 

 

  االهداف التنموية 

األهداف التنموية بالصيغة  القضايا التنموية بالصيغة العالمية 
 العالمية 

ي الخطة 
 
االهداف التنموية ف

اتيجية   االستر

الحصول عل الطاقة من المصادر المختلفة الحديثة 
 والتقليدية لتلبية االحتياجات االنية والمستقبلية 

طاقة نظيفة وباسعار معقولة 

 (7)هدف 

اضافية للطاقة ايجاد مصادر 
 الكهربائية والطاقة البديلة

 ترشيد استخدام الطاقة

 تطوير الشبكات وتقليص الفاقد

ي حماية النظم الطبيعية والبيئة للمياه 
 
المياه النظيفة والنظافة الصحية  ضعف ف

 (6)هدف 

زيادة كميات المياه الالزمة 
لتلبية احتياجات السكان 

لية والصناعية والتجارية  ر  المبر

المياه النظيفة والنظافة الصحية  تطوير كفاءة استخدام المياه

 (6)هدف 

 

المياه النظيفة والنظافة الصحية  الحاجة اىل تطوير نظام النظافة العامة والرصف الصحي 

  (6)هدف 

 طوير نظام الرصف الصحي ت



ضعف البنية التحتية لنظام الوصول اىل النقل 
 والمواصالت والسالمة المستدام

الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية 

 ( 9)هدف 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة )هدف 

11 ) 

 

  ر مستوى الخدمة تحسي 
 المرورية للطرق

  طوير مرافق المواصالت
والمشاة ومواقف السيارات 

 والسالمة المرورية 

  شق وإعادة تأهيل الطرق
 الداخلية 

  ر خدمة ومواقع تحسي 
مجمعات البلدية الداخلية 

 والخارجية

الحاجة اىل تطوير نوعية الخدمات الصحية والتعليمية 
 نوعا وكما وتوزيعا

الصحة الجيدة والرفاه )هدف 

3) 

تطوير المرافق الصحية  .1
وضمان تغطية الخدمات 
الصحية بشكل متوازن 

 جغرافيا 

 رفع المستوى الصحي  .2

 

 تطوير المرافق التعليمية  .3

ر مستوى التعليم  . تحسي 

الحاجة اىل القضاء عل العنف والممارسات العنيفة ضد 
 االطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة

 (4التعليم الجيد)هدف 

ر )هدف  ر الجنسي   (5المساواه بي 

 (10الحد من اوجه عدم المساواه)هدف 

 تطوير البنية التحتية الثقافية

 

ي كافة 
ر ودعم المرأة والطفل فر تمكي 

 المجاالت وتعزيز االهتمام بهم

 ايجاد مراكز ومرافق رياضية

توفب  الرعاية المناسبة لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 الثقافيةزيادة الفعاليات واالنشطة 

ية واالنظمة االدارية  الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية  الحاجة اىل تطوير القدرات البشر

 (9)هدف 

السالم والعدل والمؤسسات القوية 

 (16)هدف 

تطوير الهيكلية الحالية واعداد 
 االوصاف الوظيفية

ر خدمات البلدية وتطويرها  تحسي 
ونيا  االلكب 

ي البلدية والحاجة اىل تقوية عدم كفاية الموارد 
 
المالية ف

 المصادر الموجودة
اكات لتحقيق االهداف )هدف  عقد الشر

17) 

ر  ايجاد بدائل تمويلية مالئمة وتحسي 
 مصادر دخل البلدية

ر القطاع العام  اكة بي  تفعيل الشر
 والخاص

ي 
عدم مالئمة مساحة المخطط الهيكلي وحدودية االراض 

العالقة التنظيمية بير  لتلبية حاجات السكان وضعف 
 المدينة ومحيطها

مدن ومجتمعات محلية مستدامة )هدف 

11) 

ي المدينة 
تطوير عملية التخطيط فر

بما يتالءم مع االحتياجات 

 المستقبلية 



توسعة حدود المدينة وعمل 

ك مع المحيط لخدمة  تخطيط مشب 

السكان بمشاري    ع مختلفة مما يعزز 

ي المتكامل  النسيج الحرصر

نية التحتية المستدامة والقدرة عل الصمود ضعف الب
 لمواجهة الكوارث

مدن ومجتمعات محلية مستدامة )هدف  

11) 

ي مجال  .1
تطوبر القدرات فر

ادراة مخاطر الكوارث 
وذلك بهدف رفع الجاهزية 
 للحد من مخاطر الكوارث

وضع خطة متكاملة للحد  .2
من مخاطر الكوارث 

تتوافق مع المعايب  العالمية 
واالممية واهمها إطار 

سينداي، بحيث يتم ادماج 
القدرة عىل الصمود 

Resilience)) مع وظائف
 المدينة الرئيسة األخرى. 

ي يمكن  .3
تحديد االخطار الت 

ان تتعرض لها المدينة، 
وتقييم المخاطر والخسائر 

مل خرائط المحتملة، وع
 لجميع المخاطر المحتملة. 

تعزيز التأهب لعمليات 
االستجابة أثناء الكوارث 
ي وإعادة البناء بعد 

وللتعافر
 الحدث. 

العمل الالئق ونمو االقتصاد  عدم وضوح نظام لتشجيع االستثمار والحاجة اىل تطويره

 (8)هدف 

 

ي المناطق 
تطوير البنية التحتية فر
 الصناعية والحرفية

 تفعيل اشغال المناطق الصناعية 

تشجيع االستثمار وتقديم 
 التسهيالت الالزمة

ي 
تسهيل اإلجراءات االستثمارية فر

 المدينة 

ي 
تطوير عناض الجذب السياجي فر

 المدينة 

اثية  تنشيط وتفعيل الحرف الب 
 والمهنية والسياحية

 

ي نابلس
 احياء البلدة القديمة فر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومشاري    ع سنةخطة 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اتيجية  تحديث وتقييم مشاري    ع الخطة االستر

2021لعام 



 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

المياه والرصف 
 الصحي 

ي 
انشاء شبكات للرصف الصحي فر

 مناطق متعددة من المدينة
1750  16% 

 منفذ

 بلدية نابلس 

KfW+ 

280$ 0 

استكمال أعمال محطة التنقية 
 الغربية

 

 بلدية نابلس  1.3%  1100

KfW+ 

0 14$ 

ي 
البدء بأعمال محطة تنقية فر
قية من مدينة  المنطقة الشر

 نابلس

 بلدية نابلس  8.8%  8700
KfW+ 

0 765$ 

انشاء شبكة ترصيف مياه مطر 
ي مناطق متعددة من المدينة

 فر

 

250 

 

 0% 

 منفذ

 0 0 بلدية نابلس 

اعادة استخدام المياه المعالجة 
الناتجة من محطة التنقية 

 الغربية

11300  13.7% 

 منفذ

 KfW 0 1550$ 

ي المنطقة 
ر بب  مياه فر تجهب 

قية من مدينة نابلس  الشر
بالمعدات الكهروميكانيكية من 

 اجل تشغيله )بب  المسلخ(

عدم توفر  غب  منفذ وثائق العطاء جاهزة 700$

 تمويل

 0 0 الحكومة

ي منطقة 
انشاء خزان مياه فر

 3م2000نابلس الجديدة سعة 
500 $ عدم توفر  غب  منفذ الدراسة جاهزة 

 تمويل

 0 0 

استبدال خط مياه ناقل من 
محطة ضخ المساكن وحت  
ر دفنة قطر  محطة ضخ عي 

 مب  3000انش بطول حواىلي 16

عدم توفر  غب  منفذ - $ 100

 تمويل

- - - 

ي 
ر
محطة بب  انشاء خزان مياه ف

 3م1400البادان سعة 
عدم توفر  غب  منفذ الدراسة جاهزة 200$

 تمويل

 0 0 بلدية نابلس

 0 - بلدية نابلس - منفذ - $60 استبدال مضخة البادان

ي 
ر
انشاء شبكات مياه جديدة ف

 عدة مواقع
صندوق  - منفذ - 150$

 البلديات

 بلدية نابلس

- 150$ 

ي 
استبدال شبكات مياه تالفة فر

 عدة مواقع
صندوق  - منفذ - 80$

 البلديات

 بلدية نابلس

- 80$ 

صندوق  - منفذ - $50 تطوير نظام سكادا 
 البلديات

0 50$ 

اء مضخة احتياط لبب   شر
 الفارعة

 

صندوق  - منفذ - 45$
 البلديات

0 45$ 

       



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

الطرق 
 والمواصالت 

يه شامله  دراسه مروريه و حرصر
 لمدينة نابلس

منفذغب   - $ 250 ال يوجد  
 تمويل 

صندوق 
تطوير 
 البلديات

تمويل 
ي   خارجر

- - 

تنفيذ مخرجات الدراسه 
 المروريه

ال يوجد  غب  منفذ - $ 2000
 تمويل 

صندوق 
تطوير 
 البلديات

الهيئة 
 المحلية

- - 

ي   تأهيل وفتح و تعبيد الشوارع
فر

ي المدينة 
 مناطق مختلفة فر

3,200 
NIS 

صندوق  - منفذ -
 البلدية

3,200 
NIS 

- 

344€ MDLF - 344€ 

جدار كتىلي للشارع  NIS 830 انشاء الجدران االستنادية 
 الدائري

ي كفر قليل
 جدار سعادة فر

الهيئة  - منفذ
 المحلية

830 - 

ال يوجد  غب  منفذ - 200 انشاء الدوارات
 تمويل

صندوق 
تطوير 
 البلديات

الهيئة 
 المحلية

- - 

 NIS 77 انشاء االدراج

 

ي  ي الجبل الجنوبر
ر
الهيئة  - منفذ درج ف

 المحلية
- - 

إنشاء مجمع تجاري ومواقف 
ي أرض سينما العاضي 

سيارات فر
ي المركز التجاري للمدينة

 فر

ال يوجد  غب  منفذ - $ 6000
 تمويل

صندوق 
تطوير 
 البلديات

الهيئة 
 المحلية

- - 

إنشاء محطة لمواقف الشفيس 
الداخىلي لخدمة احياء  للمنطقة 

قية  الشر

 

2500  $ ال يوجد  غب  منفذ - 
 تمويل

صندوق 
تطوير 
 البلديات

 

الهيئة 
 المحلية

- - 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

النفايات 
 الصلبة 

 حاويات باحجام مختلفة 

( 598.سعة واحد كوب عدد )1
 حاوية 

( 10كوب عدد )  10سعة  . 2
 .حاوية

( 10كوب عدد )20سعة  . 3
 حاوية

)منحة صندوق البلديات مع  
 البلدية(

صندوق  - منفذ - 167€
تطوير 
واقراض 
الهيئات 
 المحلية

MDLF 

- 167€ 

 سيارات نفايات مع مكنسة 

 سيارات نفايات مع كباش

)منحة صندوق البلديات مع 
 البلدية( 

 

 

صندوق  -- منفذ - 240€
تطوير 
واقراض 
الهيئات 
 المحلية

MDLF 

- 240€ 

 

الكهرباء 
 والطاقة 

 4,000 برنامج تأهيل الشبكات الحالية
NIS  

2,500 
NIS  

اعادة تأهيل نقاط 
الربط،نقل شبكات،نقل 

ابراج،مغذيات ضغط،رفع 
 قدرة

 4,000 - - - منفذ
NIS  

مساهمة 
كة  شر
 الكهرباء

2,500 
NIS 

مساهمة 
ك  المشب 
او سلطة 
 الطاقة 

         

$200 تأهيل وصيانة مدارس قائمة التعليم   صندوق  - منفذ - 
 المعارف

 314$ 

$ 6400 بناء مدارس جديدة  مدرسة الهدهد 

 مدرسة عفاف العكر

مدرسة دولت مكاوي 

ر  - قيد التنفيذ عي  قطعة  متبر
 االرض

طواقم 

ر  عي   متبر



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 
)  )الجبل الشماىلي

مدرسة عبد الرحمن 
 االدهم

)خلة مدرسة رئيسة عرفات

 العامود

قاوي (مدرسة يوسف البر  

 ) اعمال تشطيب(

اف  االشر

ي 
المنطقة انشاء ملعب فر
قية من المدينة  الشر

ال يوجد  غب  منفذ - $5000
 تمويل 

- - - 

ي 
ح  لرئيس  $6000 انشاء قرص ثقافر تم تقديم مقب 

  الوزراء
ال يوجد  غب  منفذ

 تمويل 
- - - 

لمركز اسعاد  تاهي وصيانة
 الطفولة 

 

200$   10 البلدية  - منفذ - 

االطفال وذوي 
 االعاقة 

ذوي تسهيل حركة االشخاص 
ي المدارس والشوارع

 االعاقة فر
كة  - تعديل رصيف امام شر

ر   التكافل للتامي 
 - - - - منفذ

ي 
دمج اطفال ذوي االعاقة فر

بية والتعليم وروضة  مدارس الب 
 مركز تنمية الموارد 

بية  - ي مدارس الب 
طفل فر

 والتعليم 

ي روضة مركز  3
اطفال فر

 تنمية الموارد 

 - - - - منفذ

  

ي رياض 
لقاءات متعددة فر

االطفال والمدارس  مع امهات 
االطفال  ضمن اتفاقيات 

حول عدة االرشاد المقامة 
 مواضيع 

سلوكيات الطفل من سن  -

 سنوات 6اىل  3

صعوبات التعلم واليات 

التعامل مع كل حالة عىل 

 حدا. 

مفهوم االعاقة واالسباب 

المؤدية اليها وذلك ضمن 

ي والكشف 
العالج الوقاب 

الالعاقة وتغيب   المبكر. 

النظرة المجتمعية تجاه 

بالتعاون مع  - منفذ
بية  الب 
الخاصة/ 
لجنة 
 التوعية. 

- - 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

 االعاقة

تخفيف االعباء المادية عىل 
االهاىلي وتطوير القدرات 

الوظيفية لالشخاص  ذوي 
 االعاقة

 

ي  -
اجراء عالج وظيقر

لخمس اطفال بشكل 

العمل عىل  دوري اسبوعي 

حاالت لمركز  3تحويل 

ي  فرح للتشخيص الطتر

اكة  للتاهيل، وذلك بالشر

ر  مع اغاثة اطفال فلسطي 

ي الحاالت ماديا. 
 لتبتر

اغاثة اطفال  - منفذ
ر   فلسطي 

- - 

 مساعدة طلبة المدارس   

 

 10تقديم القرطاسية ل -

اطفال  6اطفال  مساعدة 

ي 
من ذوي االعاقة فر

 احتياجاتهم الشخصية . 

 - - - - منفذ

المشاركة مع اللجنة التنسيقية 
بعدة انشطة حول القانون 
ر الصحي واالعفاء  والتامي 

 .  الجمركي

 - -  - منفذ - -

 المرأه

 

تنفيذ عدة ورشات توعية 

 بعناوين مختلفة 

ورشات عمل نساء البلدة  -
القديمة مع طالب قسم 

التخطيط  حول 
ي تطوير 

احتياجاتهن فر
 البلدة القديمة .   

 - - - - منفذ

تطوير تطبيق أماكن الذي 
ر عىل  يساعد الموطني 

تقديم الشكاوي المتعلقة 
باالماكن العامة وربطه مع 
 أقسام البلدية المختلفة . 

 

وع  ي مشر
المشاركة فر

ر خريجات علم  تمكي 
النفس وعلم االجتماع 
واالدارة والمحاسبة من 
خالل عضوية المجلس 

سة مؤس
هيليا 

االسبانية 
وبلدية 
 برشلونة

 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

وع  االستشاري للمشر
ي وضع خطته 

والمشاركة فر
ي ترشيح 

والمشاركة فر
وتدريب الخريجات 

وكذلك تشغيل ث منهن 
ي مرافق البلدية بشكل 

فر
اكة مع مركز  ي بالشر

جزب 
 الدراسات النسوية 

وع التدقيق الجندري  مشر

 لبلدية نابلس 

مؤسسة 
هيليا 

االسبانية 
وبلدية 
 برشلونة . 

 

معرض كولونيا المتنقل 
بالتعاون مع 

UNWOMAN  ضمن
حملة مناهضة العنف 

 ضد المرأة

  

تعميم مفهوم النوع 

االجتماعي وربطه مع 

المختلفة خدمات البلدية 

 3حيث تم تنفيذ 

تدريبات وخمس ورشات 

ي أقسام 
ر فر عمل للعاملي 

 البلدية المختلفة . 

 

  

سوق المنشية وهو 
معرض أسبوعي لتسويق 
منتجات النساء يقام كل 
ي وسط المدينة 

ر
سبت ف

استفادت منه حت  االن 
سيدة من  150ما يقارب 

صاحبات المشاري    ع 
ة   الصغب 

 

بتمويل من 
البلدية 
وبتمويل 
ي 
 ذاب 

10 NIS  

ي الخطة
 
 مشاري    ع نفذت ولم تذكر ف



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ي  
تحديث القطاع االجتماعي فر

اتيجية   الخطة االسب 
 - - GIZ - منفذ - -

ي  
وع اكتشقر ح مشر تقديم مقب 

 ذاتك 
20 $ اعطاء النساء  فرصة  

للتعيب  واكتشاف الذات 

وذلك من خالل تنظيم 

ورشات عمل اساليب 

التعبب  عن الذات بالطرق 

 المبتكرة 

ال يوجد  غب  منفذ
 تمويل 

تم تقديمه 
اىل 

الصندوق 
الثقافة 
ي 
 الفلسطيتر

- - 

       

 التثقيف الصحي  الصحة 

 

تثقيف حول فايروس   -
والتطعيم  ،كورونا 

ها    ،الفحوصات وغب 

وزارة  - مستمر 
 الصحة 

- - 

اضافة طابق رابع اىل مديريه 
صحة محافظة نابلس مما 

تب عليه تحويل مبتر الصحة  يب 
ي بالطة اىل مركز طوارئ 

فر
 ورعاية أولية

ال يوجد  غب  منفذ - -
 تمويل 

- - - 

ي العيادات 
ي فر
بناء طابق اضافر

 المركزية )الوسىط(

 

 

ال يوجد  غب  منفذ - -
 تمويل

- - - 

تأهيل وانشاء المرافق الصحية 
 وتطويرها

 - -  - قيد التنفيذ   

  مستشقر سعد
ي المنطقة 

صايل فر
قية   الشر

جاري العمل حاليا عىل  
 تنفيذ المخططات 

االتحاد  
ي   االوروبر

 الحكومة

ي 
وع تطوير   تأهيل مستشقر الوطتر اعادة احياء مشر

ي مستشقر 
 الوطتر

مؤسسة 
TIKA 

فتح مستشقر الهالل  $ 100 مستشقر الهالل االحمر
 االحمر لمرضر كورونا

وزارة 
 الصحة

ي االقتصاد 
 المظهر الجماىلي فر

ر $120تحسي   $100 - التعاون  منفذاعادة تأهيل حديقة  



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

 هاشم البلدة القديمة المحلي 

اعادة تأهيل االحواش السكنية 
ي البلدة 

 القديمةفر

 

 

150$ اعادة تاهيل منازل حوش  
(3الخماش )مرحلة   

 $120 - التعاون  منفذ

اعادة ترميم وتاهيل الواجهات 
ي مواقع مختلفة من 

الخطرة فر
 البلدة القديمة

اعادة تأهيل منازل درج  55$
ه  تريب 

 $150 - التعاون  منفذ

اعادة تاهيل واجهات 
وتركيب مظالت موحدة 
ة سوق  )مرحلة اخب 

 الحدادين(  

 $55 - التعاون  منفذ

تطوير المنطقة الصناعية 
 والحرفية

ال يوجد  غب  منفذ  
 تمويل 

- - - 

ال يوجد  غب  منفذ   نقل سوق الخضار المركزي
 تمويل 

   

ي 
تطوير الحدائق العامة فر

 المدينة 
ية  € 169 تأهيل جيوب حرصر

 وحديقة لكبار السن 
 قيد التنفيذ

30 % 

- MDLF -  

     غب  منفذ  $ 1000 انشاء ارض معارض

ي الخطة 5
 
مشاري    ع نفذت ولم تذكر ف  

وع االقتصاد الدائري   تعزيز الصناعات التدويرية   مشر
واالقتصاد الدائري من 
ي 
ر
خالل االبتكار والتعليم ف
الصناعات الثقافية 
ي المدن 

ر
االبداعية ف

 المتوسطية 

دائرة  -  قيد التنفيذ 
الهندسة 
المعمارية 
والتخطيط 
ي 
ر
ي ف

ر
الفراع

جامعة 
زيت  بب 

بالتعاون مع 
سبع 

مؤسسات 
اكاديمية من 
االتحاد 
ي  االوروبر
 باالضافة اىل
دول 

-  



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ر  فلسطي 
وتونس 
 واالردن 

ر  اكة بي  حضور ورشة عمل الشر
ر العام والخاص   القطاعي 

 منفذ  -

 

صندوق  -
تطوير 

واقراض 
الهيئات 
المحلية 

بالتعاون مع 
كة  شر

Pillars  

- - 

       

التخطيط 
 والتنظيم 

 تصوير جوي

 

50$ تم عمل تصوير جوي  
جديد لمدينة نابلس مع 
حة  المناطق المقب 

 للتوسعة

90% تم عمل   
تصوير 
جوي من 
قبل 

مؤسسة 
منيب 
وانجيال 
 المرصي

 200 

 تحديث المخطط الهيكىلي 

 

وع  50$ العمل جاري بالمشر
كة معالم  من قبل شر
ي المراحل 

وع فر والمشر
 النهائية

الممول   80%
وع   للمشر

من قبل 
مؤسسة 
منيب 
وانجيال 
 المرصي

 

حمالت توعية باهمية 
 التخطيط 

 

تم عمل ورشات توعية  10$
 للمجتمع المحىلي 

البلدية   
قامت 
بورشات 
 العمل

  

اتيجية  اعداد الخطة االسب 
كة  المكانية واالستثمارية المشب 

الخاصة بمناطق 
نابلس،غزه،الخليل، رام هللا 

ه..(  والبب 

ي اعداد  
العمل جاري فر

وع  الخطة ضمن مشر
المدن المتكاملة من قبل 

كات ااتالف    شر

 

25% وع    المشر
ممول من 
البنك 
 الدوىلي 

وع   المشر
بتكلفة 
 تقديرية 

مليون  4
دوالر 
امريكي 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

للضفة 
الغربية 
 وغزة 

ي 
تنظيم انشطة مجتمعية فر
 االماكن العامة المستهدفة 

وضع مبادئ توجيهية سياساتية 
لتنظيم فراغات امنه مراعية 

 للنوع االجتماعي 

وع حياة(  )مشر

 

وع   تم االنتهاء من المشر
وتقيم الفراغات العامة 
وتم عمل ورشة عمل 

ي 
وعرضت نتائج التقييم فر

 هذه الفراغات

90% وع    المشر
ممول من 
الحكومة 
الكندية 

ومنظمات 
المجتمع 

ي وتم 
المدبر

تنفيذه من 
قبل 

مؤسسات 
األمم 

 المتحدة

  

       

ي الخاص  االمن والكوارث 
اعداد الكود الفلسطيتر

باجراءات الوقاية من الحرائق 
واعتماده من قبل مجلس الوزراء 
والعمل عىل تطبيقه عىل الواقع 
ر  ي بحيث يوازن بي 

الفلسطيتر
تطبيق اجراءات السالمة العامة 
ر  ي فلسطي 

 وواقع االستثمار فر

 - - - منفذ  - - -

توزي    ع خيم وبعض المعدات 
الخفيفة بمنحة من المنظمة 

 الدولية للحماية 

 - - - منفذ - - -

اختتام مؤخرا ثالث سنوات من 
ي مع االتحاد  برنامج تدريتر

ي  بتمرين  pprd south3االوروبر
دول لتنسيق دخول المساعدات 

ر دول االقليم  االنسانية بي 
بمشاركة وزارة الخارجية،هيئة 

طة،االرتباط  المعابر والحود،الشر
 العسكري 

 - - - منفذ - - -

ي لتنسيق 
تشكيل فريق وطتر

ر دخول المساعدات  وتامي 
ي حاالت الكوارث 

ر
االنسانية ف

والذي يضم وزارة الخارجية 

- - - - - - - 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

،هيئة المعابر ،الدفاع  ي
المدبر

 والحدود،الجمارك،االرتباط

 

اقات   Firewall االدارة والحوكمة  لصد االخب 
ونية  االلكب 

 منفذ تم توريد الجهاز وتشغيله $ 13 

 

صندوق  -
تطوير 
 البلديات

- - 

اضافة تكنولوجيا اخرى لتخزين 
البيانات كاستخدام تكنولوجيا 

 Cloudالسحابية 

عدم  غب  منفذ - 
وجود 
 تمويل

- - - 

تحديث نظام المعلومات 
ي 
 GISالجغرافر

100 $ تم تشكيل لجنة للتنفيذ  
 برئاسة سعادة الرئيس

واتخاذ قرارات بهذا الشأن 
من ضمنها تحديث البنية 
التحتية لشبكة كمبيوتر 
ي قدما 

البلدية للمضر
ها.  وع وغب   بالمشر

 قيد التنفيذ

 )البدايات(

 - - - 

ونية  البلدية االلكب 

استكمال الفحص الداخىلي 
ي البلدية( للخدمات 

)موظقر
ونية  االلكب 

التدقيق عىل البنية التحتية 
ونية  للخدمات االلكب 

36 $ ر التطبيق   تم تحسي 
واضافة خدمات اضافية 
مثل االشعارات وقسيمة 

 الراتب ... 

تم عمل تقرير بتكاليف 
البنية التحتية وتزويد 

الحاىلي بهالمجلس البلدي   

انتظار  قيد التنفيذ
 تمويل

 

توقف 
لجنة 
التحول 
الرقمي 
وعدم 
توفب  

بديل مع 
وجود 
رغبة 
وتوجه 
من االدارة 
العليا 
)غب   
 كاف(

 

- - - 

االعالن عن الخدمات 
ونية  االلكب 

 GIZتم التواصل مع  -
ي الموضوع 

ووعدت بتبتر
 وما زلنا باالنتظار

 - - - - باالنتظار



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة المشر

التقديرية  
 للمشوع

*1000  

ايه تفاصيل عل 
وع   المشر

وع  حالة المشر

)منفذ/قيد 
التنفيذ* /غتر 

 منفذ(

 االنجاز*نسبة 

اسباب 
عدم 
 التنفيذ

الجهة 
الممولة 
وع  للمشر

 حالة الرصف 

ما تم 
رصفه 
من 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

ما تم 
رصفه من 
غتر 
الهيئة 
المحلية 

*1000 

االنظمة الداخلية استكمال بناء 
ونية   الداعمة للخدمات االلكب 
)لوحة تحكم الشكاوى الهاتفية، 
، نظام  نظام الرسائل الداخىلي

 .)  االشعارات الداخىلي

تم عمل 
مقسم 

بتكنولوجيا 
جديدة 
لقسم 
الشكاوي 
الهاتفية/ 
وتزويد 
رسائل 
 للبلدية   

المقسم يعمل عىل تقنية 
ي  نت والنظام السحابر االنب 

صاالت من طرف االت
 الفلسطينية

 قيد التنفيذ

90%  

- - - - 

 مراجعة وانهاء تحديث البيانات

 

 

 

عدم  غب  منفذ - -
وجود 
توجه 
 اداري

 

 

 

- - - 

ي الخطة 
 
 مشاري    ع نفذت ولم تذكر ف

   ) ي
تم عمل قسم )تسوية األراضر
ي لألرض تبنته 

وع وطتر كمشر
البلدية بالتعاون مع الوزارة، وال 

جارية زالت توسعته كقسم 
حيث أن متطلبات العمل لديهم 

 بازدياد

 - - بلدية نابلس - منفذ - 8$

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

سودة مشاري    ع م

2202  

 
 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة التقديرية المشر

 



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة التقديرية المشر

 

ي مناطق متعددة من المدينة المياه والرصف الصحي 
 $625,000 انشاء شبكات للرصف الصحي فر

ي مناطق
 $470,000 متعددة من المدينة انشاء شبكة ترصيف مياه مطر فر

قية من مدينة نابلس ي المنطقة الشر
 $2,800,000 البدء بأعمال محطة تنقية فر

 1اعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطة التنقية الغربية )جزء
 (3و2و

8,000,000$ 

وع شبكة مجاري بيت فوريك قية-مشر  $3,400,000 المحطة الشر

وع شبكة  قية -مجاري قرى دير الحطب، سالم وعزموطمشر  $1,700,000 المحطة الشر

وع معالجة المياه العادمة الخارجة من مصانع الطحينة المحطة -مشر
قية  الشر

800,000$ 

 $250,000 المحطة الغربية-محطات لتفري    غ سيارات النضخ 

يل مضخة( ر  $300,000 استبدال مضخة سبسطية )اعمال رفع وتبر

ي مناطق متفرقة من المدينةانشاء 
 $150,000 شبكات مياه فر

ي مواقع متعددة
 $300,000 تاهيل شبكات شبكات مياه فر

 $470,000 تطوير محطات الضخ

 $1,500,000 تمديد خط مياه ناقل من الفارعة وحت  البادان

ر دفنة  $1,000,000 استبدال خط المياه الناقل من محطة ضخ المساكن وحت  عي 

 

)عطاء الحكم  رتا ،نابلس الجديدة،شارع عماناتأهيل شوارع سدرة عو  الطرق والمواصالت
 المحىلي (

1,800,000 NIS 

 € 392,000 استكمال اعمال تأهيل شارع عسكر



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة التقديرية المشر

 

ي المدينة
ي مناطق متفرقة فر

 NIS 5,000,000 تأهيل عدة شوارع فر

 $ 1,200,000 ومعداتانشاء محطة ترحيل وتشمل اعمال انشائية  النفايات الصلبة

 $10,000 حمالت توعية لرفع مستوى الوعي 

 $500,000 جهاز ومعدات لمعالجة النفايات الطبية

 

 $ 15,000,000 ميغا 20تركيب انظمة خاليا شمسية النتاج الكهرباء بقدرتة  االكهرباء والطاقة

ي المدينة 
ي مناطق متفرقة فر

)تأهيل شبكات تأهيل وتمديد شبكات الكهرباء فر
ر جدد،ازالة خطر،ازالة شبكات معارضة،تطوير  كي 

قائمة،تزويد مشب 
 انظمة،مشاري    ع الربط،اجهزة وعدد مختلفة. 

18,000,000 NIS 

   

 $ 8,000,000 بناء مدارس جديدة القطاع االجتماعي 

 $ 2,700,000 استكمال اعمال تشطيب وتوسعة المدارس

قدرات النساء بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة تنفيذ دورات تدريبية لبناء 
 االقتصاد . 

4000 NIS 

ر خريجات علم النفس وعلم االجتماع واالدارة  وع تمكي  ي مشر
المشاركة فر

ي 
وع والمشاركة فر والمحاسبة من خالل عضوية المجلس االستشاري للمشر

ي ترشيح وتدريب الخريجات وكذلك تعميم مفهوم 
وضع خطته والمشاركة فر

 النوع االجتماعي وربطه مع خدمات البلدية المختلفة

 

ي مدينة نابلس
 $ 20000 تشكيل مجلس اسناد نسوي فر

سوق المنشية وهو معرض أسبوعي لتسويق منتجات النساء يقام كل سبت 
ي وسط المدينة

 فر
10000 NIS 

وع سينما المرأة والذي سيتم فيه عرض ومناقشة أفالم وثائقية ونقاش  مشر
 القضايا المطروحة

5000 NIS 

  مأسسة ملف المرأة بتأسيس وحدة النوع االجتماعي 

 

  تأهيل وانشاء المرافق الصحية وتطويرها الصحة

 قية ي المنطقة الشر
 $9,000,000 بناء مستشقر سعد صايل فر

  ي  6بناء
 الحاىلي لمستشقر الوطتر

 6,000,000  $ طوابق مقابل المبتر

  لمستشقر الهالل االحمر  لجراحة االعصابتشطيب طابق جديد  



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة التقديرية المشر

 

   ومستشقر جمعية الهالل , تزويد اجهزة لمستشقر رفيديا
ر ، جهاز   االحمرولمديرية الصحة ، جهاز اكسجي  ر مغناطيسي )رني 

ها(  الماموغرام وغب 

2,350,000 $ 

 $ 1,500,000 اعادة تأهيل االحواش والمنازل السكنية والمهجورة  االقتصاد المحلي 

  اعادة تأهيل بعض الساحات العامة )ساحة االوقاف ،ساحات
قية(  متفرقة بالمنطقة الشر

250,0000$ 

 )ة ه )مرحلة اخب 
 $150,000 اعادة تأهيل واجهات والدرج الخاص بحوش تريب 

  اعادة تأهيل واجهات ومظالت موحدة )شارع سوق البصل( مع
 صيانة ابواب المحالت

100,000$ 

  دخلة جروان )تغطية موحدة،تاهيل للمظالت اعادة تاهيل
 ،االرضيات،الواجهات وابواب المحالت(

70,000$ 

  ي البلدة القديمة واستبدال البالط
اعادة تأهيل بعض الطرق فر

ي مناسب
 الحجري القديم القائم ببالط ترابر

150,000 $ 

 $ 5,000,000 انشاء المنطقة الحرفية

 $ 6,000,000 بناء مسلخ جديد

 $10,000,000 اقامة سوق خضار جديد

ي 
 $ 1,500,000 القرص الثقافر

قية ي المنطقة الشر
 $ 1,500,000 انشاء صالة رياضية  محلية مغلقة فر

ي تل صوفر 
ي المنطقة الغربية فر

استكمال انشاء الصالة الرياضية المغلقة فر

 )معطلة منذ سنوات(

9,000,000 $ 

 $ 2,300,000 انشاء ارض معارض

ف–تأهيل وتطوير المنطقة الصناعية   NIS 6,000,000 دير شر

ي مدينة نابلس
ي  البدء بتنفيذ مشاري    ع العنقود الصناعي فر  دعم حكومي وخارجر

 

 $ 50,000 تصوير جوي التخطيط والتنظيم



 

 

 القطاع

 

وع  التكلفة التقديرية المشر

 

 البنية التحتية لتوسعة المخطط الهيكىلي للمدينة

 

10,000,000$ 

 حمالت توعية باهمية التخطيط

 

10,000 $ 

 

  زيادة عدد المراكز االمن والكوارث

ر    تعزيز عدد االطفائي 

اء معدات   شر

  توقيع عدة اتفاقيات دولية

  تطوير خطط الطوارئ

ونية االدارة والحوكمة  )البنية التحتية( تحديث شبكة البلدية االلكب 

 وتحديث شبكة الكهرباء

36000 $ 

20000 $ 

ي 
جاري العمل عليه مع عدة  GISتحديث نظام المعلومات الجغرافر

كة   جهات من ضمنهم شر
 كهرباء الشمال

ر ونظام  إضافة قوالب إضافية لحوسبة النظام الداخىلي لشؤون الموظفي 
ي الدوام  الرواتب ومراقتر

 $ / بلدية نابلس 1800

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ي لالستجابة لجائحة كورونا   للمرحلة الثالثة الموضوع : مشاري    ع صندوق تطوير واقراض الهيئات 
 
الدورة –المحلية  /التمويل االضاف

 الثانية

 يورو 1,755,522 قيمة المنحة : 

وع القطاع وع )يورو( اسم المشر  المخصص الماىلي للمشر

1 .

المصاريف 
 الجارية

تحميل وترحيل  ودفن النفايات من مدينة نابلس اىل مكب 
 زهرة الفنجان

702,208 

2 .

المصاريف 
 التشغيلية

مشاري    ع 
 الهندسة 

ي المدينة 
 148,192 تأهيل االدراج العامة فر

 151,180 تأهيل االرصفة العامة 

قية والغربية(  83,500 تأهيل المقابر )الشر

 68,800.33 تأهيل الحدائق العامة والجزر 

استبدال وصيانة عدادات ومجمعات  مشاري    ع المياه
ر المياه  لية وحملة توعية المواطني  ر

المبر
بدفع المستحقات وتركيب عدادات مياه 

 رئيسية لمحطات الضخ. 

118,500 

ي التابعة لدائرة المياه 
تأهيل وصيانة المبابر

 والرصف الصحي 
136,000 

ي مناطق 
تمديد واستبدال خطوط مياه فر

 متعددة من مدينة نابلس
145,500 

 

 

ر بعقود مؤقتة لالرشفة   تشغيل موظفي 
ونية لتحديث وجمع بيانات البلدية  االلكب 

 )للمنشات االقتصادية(            140,750

 )ادراج المدينة(           61,690

التمويل 
ي 
 االضافر

وع البلدة القديمة    210,000 مشر

وع تأهيل المعلب     40,000 مشر

 

 

 



 

 

 


	 الرؤية

