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الصور الفوتوغرافية
أرشيف بلدية نابلس

إعداد وتحرير 
قسم العالقات العامة والدولية - بلدية نابلس
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الرؤية
 بلدية متطورة ومتحضرة خدماتيًا ومؤسساتيًا،  تحقيقًا للعيش الكريم 

والرفاه لمواطنيها .

الرسالة
 التميز والشمولية في تقديم كافة خدمات البنى التحتية والخدمات 
الصحية والبيئية والثقافية من خالل االستثمار األمثل للموارد المالية 

والبشرية، مع الحفاظ على اإلرث الثقافي والتاريخي للمدينة .
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كلمة رئيس بلدية نابلس

أهلنا في نابلس 
خدمتكــم،  فــي  العمــل  مــن  الماضييــن  العاميــن  نتــّوج  أن  لنــا  اهلل  قــّدر 
ــا  ــين عام ــة وخمس ــرور مائ ــي م ــًا، ه ــا جميع ــى قلوبن ــزة عل ــرى عزي ــال بذك باالحتف
علــى تأســيس بلديــة نابلــس. هــذه المؤسســة الجامعــة، التــي بنيــت بســواعد 
ــا  ــن رجاالته ــواج م ــا أف ــة أمانته ــل راي ــّرف بحم ــا، وتش ــاء مدينتن ــن أبن ــن م المخلصي
العظمــاء الذيــن وضعــوا نصــب أعينهــم هدفــًا واحــداً هــو أن تكــون نابلــس وبلديتهــا 

ــدا.ً ــًا وأب ــة دائم ــي المقدم ف

وقبــل عاميــن، وفــي ظــّل ظــروف اتّســمت بتعقيــٍد بالــغ، وقفنــا أمــام أحــد خياريــن، فإّمــا أن نتوّجــه نحــو صناديــق اإلقتــراع 
مــن خــالل قوائــم تمّثــل رؤيتهــا وتوجهاتهــا للعمــل البلــدي، أو أن نخــوض االنتخابــات تحــت رايــة قائمــة واحــدة موّحــدة مــن 
ألــوان الطيــف السياســي واإلجتماعــي، تضــّم كفــاءات مهنّيــة وازنــة فــي مختلــف التخصصــات. وبعــد أن قرأنــا الواقــع 
بعمــق، آثرنــا أن نقــدم نموذجــًا وحدويــًا يضــع المصلحــة الوطنيــة العليــا، ومصلحــة نابلــس وبلديتهــا فــي المقدمــة، بعيــدا 
عــن اإلعتبــارات األخــرى. ومــع أّن القــرار لــم يكــن ســهاًل، وبالّرغــم مــن تأثيــره علــى نســبة المشــاركة فــي التصويــت، إالّ أننــا 
أثبتنــا - وبالرغــم مــن كّل االنتقــادات التــي تعّرضنــا لهــا -  أن قرارنــا كان صائبــًا، ألنــه كان مبنيــًا علــى فهمنــا العميــق 
للواقــع، وعلــى قناعتنــا بــأن العمــل الجماعــّي يحّقــق أفضــل النتائــج، ومــا أدّل علــى ذلــك مــن حصولنــا علــى أكثــر مــن 75% 

مــن أصــوات المواطنيــن الذيــن شــاركوا فــي انتخابــات المجلــس البلــدي.
واليــوم، والتزامــا بمــا تعّهدنــا بــه أمــام اهلل ســبحانه، ومــن ثــم أمامكــم، ســنقوم بتســليم رئاســة المجلــس البلــدي 
الحالــي إلــى األخ المهنــدس ســميح طبيلــة، بنــاًء علــى مــا تــم االتفــاق عليــه. ومــن هنــا، نــرى أّن مــن واجبنــا ومــن حقنــا، 
أن نقــّدم لكــم كشــف حســاب بإنجــازات البلديــة للعاميــن الماضييــن، موّضحيــن ذلــك باألرقــام والوثائــق بعيــداً عــن المــزاودات، 
وعــن كل مــا يمكــن أن يعرقــل مســيرة عملنــا وعطائنــا، ومتمنيــن لمجلســنا البلــدي التوفيــق لمــا فيــه مصلحــة نابلــس، 
واســتمرارية العمــل معــًا الســتكمال مســيرة العطــاء، ومؤكديــن علــى العمــل الجماعــي والوحــدوي تجســيداً لقرارنــا 

وقناعتنــا. 
ــا،  ــون إلنجازه ــدي والموظف ــس البل ــاء المجل ــن أعض ــون م ــا اهلل والمخلص ــي وّفقن ــة الت ــازات الملموس ــى اإلنج ــة إل وإضاف
والتــي ســتأتي صفحــات هــذه الوثيقــة علــى ذكرهــا الحقــا، أســمح لنفســي أن أضعكــم فــي صــورة بعــض اإلنجــازات 
الهاّمــة التــي قــد ال يالحظهــا البعــض، وأهّمهــا أننــا أنهينــا سياســة التفــّرد فــي صنــع القــرار، وكّرســنا مبــدأ التكامــل 
فــي الواجبــات والمســؤوليات مــع باقــي مؤسســات المدينــة خدمــة للصالــح العــام، فلــم تعــد بلديــة نابلــس تعمــل 
لوحدهــا، بــل باتــت تعيــش حالــة مــن التناغــم الكامــل مــع باقــي المؤسســات الرســمية واألهليــة. وال يفوتنــا أن نســّجل أننــا 
ــًا علــى الوحــدة الوطنيــة، كان لــه أكبــر األثــر فــي تخفيــف حالــة اإلحتقــان التــي كانــت تمــّر بهــا مدينتنــا.  قّدمنــا نموذجــًا حّي
وختامــًا، فإننــي آمــل أن نضــع فــي الحســبان أن هــذه اإلنجــازات تحققــت فــي ظــل واحــدة مــن أصعــب الظــروف السياســية 
واالقتصاديــة التــي يمــّر بهــا وطننــا ومدينتنــا علــى وجــه الخصــوص، وأنهــا إنجــازات إســتراتيجية، وليســت مرحليــة بــكل 
المقاييــس، ترجمــًة لرؤيتنــا بتنفيــذ مشــاريع بعيــدة المــدى، قــد ال يلمــس جميــع المواطنيــن نتائجهــا فــي الوقــت الحالــي، 
والتــي ســيكون لهــا أكبــر األثــر علــى بلديتنــا ومدينتنــا فــي المســتقبل وعلــى صمــود اهلنــا، فنحــن نعتبــر أن العمــل فــي 

خدمــة اآلخريــن عبــادة هلل عــّز وجــل. 
داعيًا المولى عّز وجل أن يحفظ محافظتنا ومدينتنا ومؤسساتنا، وأن يوفقنا لكل ما هو خير.

واهلل من وراء القصد 

المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس
نابلس/ آيار2019
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المشاريع واألنشطة التي تم إنجازها والمخطط لها للفترة 5/2019-5/2017م

قطاع المياه والصرف الصحي

عملنا برؤية استراتيجية واضحة لسنوات طويلة قادمة 
مصادر مياه جديدة ..عدالة في التوزيع..وكفاءة في 

“التشغيل

“

المشاريع المائية :

مشروع شريان الحياة بتكلفة تقديرية )2( مليون دوالر 

ُصرف واستثمر في هذا القطاع حوالي )4(مليون دوالر  بحيث شملت ما يلي:

طول 5700 متراً من البادان إلى المساكن الشعبية.
عمل خزان مياه في منطقة المساكن سعة 1500م3 /كوب.

ضخ 24000 متر مكعب من المياه يوميا.
انتظام دورة المياة وإنهاء المعاناة من أزمات الصيف لسنوات طويلة قادمة.

توقيع اتفاقيات لشراء مياه من آبار خاصة.

تركيب واستبدال 7 مضخات مياه.
تأهيل 4 آبار ماء. 

حفر بئر مياه جديد في المنطقة الشرقية.

تنفيذ شبكات مياه بطول 7900 مترا 
تفعيل وتشغيل خزانات المياه.

خلق فرص عمل جديدة والحّد من البطالة.
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المشاريع البيئية :

 نابلس تواكب المقاييس الدولية في الحفاظ على البيئة.
بلغ حجم اإلنفاق والمبالغ المرصودة )67( مليون يورو لهذه المشاريع وفق االتي:.

حماية المياة الجوفية من التلوث في البادان ووادي الساجور.
إنهاء مشكلة خطوط الصرف الصحي المكشوفة بالمنطقة الشرقية.

إحياء القطاع الزراعي في االأغوار.
حماية المزروعات في األغوار من التلوث.

خلق فرص عمل جديدة والحّد من البطالة خالل العمل والتشغيل.

احياء مشروع محطة التنقية الشرقية 

تم استكمال تمديد مشاريع صرف صحي حيث تعتبر نابلس األولى في فلسطين والمنطقة،حيث أن 97% 
من السكان مخدومون بخدمة الصرف الصحي.
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مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة لمحطة التنقية الغربية بقيمة 10مليون يورو يشمل زراعة 3000دونم 
في منطقة القرى الغربية لمدينة نابلس وتأهيل المزارعين وتقديم المعدات الالزمة لذلك من أجل التالي:

تمديد وتطوير شبكات صرف صحي ومياه أمطار بطول 5500 متر. 

مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة توفيراً  للنفقات التشغيلية في محطة التنقية الغربية من خالل عمل :

دعم االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير  بمنتجات محلية والعودة لألرض لنأكل مما نزرع
تثبيت المواطن على أرضه.

إنتاج محاصيل زراعية وأعالف.
حماية المياة الجوفية من التلوث.

خلق مئات فرص عمل جديدة

الخاليا الشمسية وتوفر %10 من استهالك المحطة من الكهرباء.
وحدة تحويل الغاز إلى كهرباء ومعالجة الحماة الالهوائي لتوليد الكهربائي مما يولد حوالي %60 من 

استهالك المحطة من الكهرباء.
إنشاء 23 وحدة معالجة أولية لمصانع الطحينة والجنيز ومناشير الحجر ومعاصير الزيتون.
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العمل جار على تنفيذ 6 مدارس بتكلفة تقديرية )6( مليون دوالر  وهي:

صندوق ضريبة التربية والتعليم

مدرسة الحاجة دولت مكاوي وزوجها المرحوم حسن العاصي/خلة االيمان. 
مدرسة الدكتور عبد الرحمن األدهم/نهاية شارع عصيرة الشمالية.

مدرسة عفاف العكر/شارع حياة نابلس.
مدرسة نديم طاهرالهدهد/الشارع الدائري خلف جامعة النجاح الحرم الجديد. بحيث تكون مدرسة مهنية متطورة

مدرسة وداد األدهم/ شرق مدرسة سعد صايل في الجبل الشمالي.
مدرسة رئيسة عرفات/خلة العامود.

اشتمل على تطوير وصيانة )44( مدرسة من صندوق ضريبة التربية والتعليم بمليون دوالر.

قطاع التعليم لبناء المدارس وصيانتها وتطويرها

منارة العلم تستعيد مجدها

“

6 مدارس خالل العامين ..40 مدرسة خالل ثالثة عشر عامًا ماضية“
حيث أصبح متوسط عدد الطالب في الصف حوالي 29.5 طالب
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قطاع الهندسة العمرانية والبنية التحتية  

بلغ حجم اإلنفاق على المشاريع الهندسية
والعمرانية والبنية التحتية 5 مليون دوالر 

“

“ شق الطرق وتأهيل وتزفيت الشوارع 

تاهيل مداخل المدينة 

البدء بشق طرق )الطريق الدائري R.R. ،ش المساكن ،ش سعد صايل، ش حياة نابلس، ش مسجد أم سلمة(.
تعبيد وتأهيل وتزفيت 34 شارعا، وبمساحة إجمالية بلغت 21 كيلومتراً. 

المدخل الغربي الجنوبي - ش قلقيلية -قوصين المدخل الشمالي الشرقي - ش المساكن

العمــل جــار علــى تأهيــل الشــارع كامــاًل وبنــاء 
جــزر وســطية وأرصفــة وخطــوط ميــاة وأعمــال 
كهربــاء باتجاهيــن وبعــرض 30متــراً بتمويــل مــن 

صنــدوق البلديــات وميزانيــة البلديــة.

مفــرق  مــن  كامــاًل  الشــارع  تأهيــل  علــى  جــار  العمــل 
الجديــد  الحــرم  األكاديميــة  مبنــى  لغايــة  قوصيــن 
وزارة  وإشــراف  بتمويــل  الوطنيــة  النجــاح  لجامعــة 

الفلســطينية. العامــة  االشــغال 
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تأهيل وترتيب مناطق ومالعب والحدائق العامة

بناء أدراج وأسوار

محطة الطوارئ الغربية :

تأهيل منطقة خلة العامود
تطوير وتاهيل متنزة جمال عبد الناصر 

تأهيل متنزة إسعاد الطفولة .
إنشاء ملعب في المنطقة الشرقية بالتعاون مع بلدية 

ليل ونادي أهلي بالطة. 

تم بناء أدراج لـ 5 مواقع عامة                
تم بناء 14 جداراً استناديًا

مركز إطفاء تابع إلطفائية البلدية.
مركز طوارئ للصرف الصحي.

مركز اآلليات الثقلية لقسم الهندسة لخدمة 
المنطقة في حالة الطوارئ.

االتصال جار مع األخوة في الهالل االحمر لوضع 
سيارة إسعاف ليصبح مركز طوارئ متكاماًل.

بعــد توســع المدينــة بشــكل كبيــر والتأخــر فــي تقديــم بعــض الخدمات بســبب التباعــد الجغرافــي ،تم إنشــاء هذه المحطــة التي 
تقــع بالقــرب مــن دوار زواتــا لتخــدم كامــل المنطقــة مــن أجل تســهيل الخدمــات بصــورة أســرع ، وتحوي علــى المراكز التاليــة وهي:
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احياء البلدة القديمة 

ثبتنا الحقوق..حمينا االرض...وعززنا السلم األهلي في المدينة 

ضمــن برنامــج متكامل إلحيــاء البلــدة القديمــة بالتعاون 
الســويدية  والمؤسســة  التعــاون  مؤسســة  مــع 
ــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي  والصنــدوق العرب

فتــم تأهيــل األماكــن التاليــة :

ضمن مشروع تسوية األراضي ضمن حدود بلدية نابلس  
حيــث تــم اإلنتهــاء مــن 7 أحــواض مــن أصــل 63 حوضــًا وجــار العمــل 
علــى 4 أحــواض أخــرى ألعمــال التســوية بالتعــاون مــع هيئــة 

تســوية األراضــي والغرفــة التجاريــة.

بــاب الســاحة :حيــث تعتبــر رمــز البلــدة القديمــة، 
وتــم تأهيــل المــكان وتوحيــد األبــواب والمظــالت 
تأهيــل  علــى  جــار  والعمــل  التجاريــة  للمحــالت 

ــر. ــارع النص ش

ــزاً  ــح مرك ــان :ليصب ــدي كنع ــة حم ــل صبان تأهي
ثقافيــًا متطــوراً للذاكــرة والروايــة الفلســطينية 

ــة ــة إلكتروني ــود مكتب ــى وج ــة إل باالضاف

تأهيــل أحــواش: ضمــن برنامــج متكامــل لتأهيــل 
كامــل البلــدة القديمــة ، منهاحــوش الخمــاش، 

ــره. حــوش تريت
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تأهيل قاعة استقبال المواطنين في البلدية بقسم االيرادات .

المصادقة على المخطط الهيكلي 

تنظيم الوضع المروري من خالل عمل خطط مرورية وتغيير مسارات بالتعاون مع لجنة السير في المحافظة .
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عمل عدة ميادين )دوار( في مناطق مختلفة في المدينة لترتيب السير ولتسجيد رموز الشعب الفلسطيني منها:

الدواوين:التي تم إنجازها والمقترحة هي

قسم الصحة والبيئة )الحفاظ على البيئة وصحة المواطن( 

ميدان ياسر عرفات - مفرق سالم /دير الحطب/عزموط

ميدان أحمد الشقيري - أسفل شارع تونس

ميدان جورج حبش - قرب مصنع الزيوت النباتية

ميدان عبد اللطيف الحمد - ش تونس - مفرق مسجد أم سلمة

ديوان مهند المصري )تحت التشطيب(.                      ديوان الشيخ مسلم ) بالتعاون مع سكان الحي(.

ديوان في مدرسة دولت مكاوي والمرحوم حسن العاصي 
في منطقة خلة اإليمان) تحت اإلنشاء(.

ديوان في مدرسة رئيسة عرفات في منطقة خلة العامود
) تحت اإلنشاء(.

ديوان في مدرسة وداد األدهم امتداد شارع سعد صايل
) تحت اإلنشاء(.

وضع نظام منع المكاره الصحية لملوثي البيئة في المدينة والمصادقة عليه، وذلك لضبط البيئة والنظافة في المدينة.

توفير 5 شاحنات نفايات ضاغطة.

توفير 1340 حاوية نفايات جديدة.

توفير 260 سلة نفايات يدوية.

توفير 400 حاوية نفايات بالستيكية  وزعت بالبلدة القديمة وأنحاء متفرقة من المدينة.

دعم ومساندة 39 حملة نظافة في مختلف المناطق ،بالتعاون مع مؤسسات المدينة وحمالت التطوع من 

اهالي المناطق لتشجيع العمل التطوي في تنظيف وتأهيل لبعض المناطق.

تمت زراعة 1000 شجرة وجزر وميادين في مواقع متفرقة من المدينة. 
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الوضع المالي: 

من خالل:

جار العمل على توحيد األنظمة المحوسبة اإلدارية والمالية والتحول إلى البلدية اإللكترونية وأرشفة المستندات في 
البلدية إلكترونيًا بما يلي:

زيادة االيرادات حوالي %22.                                      زيادة في النفقات حوالي 6%.

انخفاض بالعجز السنوي حوالي %46.            زيادة في المشاريع التطويرية والبنية التحتية أكثر من 75%.

توحيد النظام المحاسبي و اإليرادات في البلدية.  

توحيد وتحديث بيانات المواطنين. 

البلدية االلكترونية. 

 أرشفة مستندات ووثائق البلدية وقرارات المجلس البلدي. 

تطوير األنظمة المحاســبية ووضع خطة واضحة 
وتشــجيعهم  المواطنيــن  مديونيــة  لتخفيــض 
التســديد  تفعيــل  خــالل  مــن  الســداد  علــى 
اإللكترونــي مثــل التســديد مــن خــالل شــركة 
نظــام  وتطبيــق  الفواتيــر   لتســديد   PalPay
القــارئ المحمــول الــذي يقلص مــن الفترة ما بين 
تاريــخ قــراءة العــداد وتســليم الفاتــورة للمواطــن 
تقســيط  فــي  للمواطنيــن  تســهيالت  وعمــل 
مديونيتهــم بأكثــر الطــرق الميســرة وتفعيــل 
مبــدأ التكافــل اإلجتماعــي بيــن المواطنيــن مــن 

بالمعــروف. أولــى  األقربــون  حملــة  خــالل 

تطوير وتاهيل بيئة العمل في البلدية

نواكب التطوير
لنسهل على المواطنين

“

“
وهــو األهــم حيــث تــم وضــع إســتراتجية وعــدد مــن االجــراءات و السياســات الواضحــة لتحســين الوضــع المالــي للبلديــة عــن 

العاميــن الســابقين ممــا أدى إلــى: 
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بعــد أن بلــغ عــدد المســاجد أكثــر مــن مائــة وعشــر 
اهالــي  ورغبــة  المدينــة  مســاحة  واتســاع  مســاجد 
اذان  لســماع  المدينــة  خــارج  يســكون  الذيــن  نابلــس 
نابلــس المميــز فقد تم اســتخدام التقنيــات الحديثة من 
القمــر الصناعــي حيــث تــم ربــط معظــم المســاجد فــي 
المحافظــة ويمكــن ســماع أذان نابلــس مــن كل انحــاء 
العالــم مــن خــالل قمــر النايلســات تــردد 12645 افقــي 

علــى 27500.

شؤون الموظفين 

آليات وسيارات وشاحنات البلدية

قسم اإلطفائية 

تم عمل اتفاقية مع وزارة الحكم المحلي النهاء موضوع 
الكادر الوظيفي حيث أنه منذ اكثر من 4 سنوات اليوجد 

مصادقة على الموازنة بسبب هذا الملف الذي تم انهائه مع 
الوزارة مشكورة بهذا االتفاق.

تثبيت الموظفين تدريجيا ضمن معايير واضحة وذلك لتحقيق 
االمن الوظيفي.

تم تشكيل لجنة للعمل على وضع هيكلية وظيفية للبلدية.

حل العديد من المظالم للعاملين في البلدية.

إستبدال وشراء 14 سيارة للعمل اليومي في البلدية.
توفير 5 شاحنات ضاغطات للنفايات.

شراء 3 شاحنات للصرف الصحي )نضح(.
شراء 3 بواجر.

دراجات نارية عدد 5 ودرجات هوائية كهربائية عدد12.

بلغ مجموع البالغات الواردة إلطفائية بلدية نابلس 6704 بالغا 
موزعة كما يلي: 168 حريق منزل، 184 حريق محل أو مصنع، 
93 حريق سيارة، 162 حادث سير، 560 إنقاذ من مصاعد، 840 
حاالت إنقاذ متنوعة، 81 حرائق كهرباء، 2405 أعشاب، 1670 

نفايات، 541 تصريف مياه وورش رمل.  
توفير أجهزة كاشفات غاز وكاميرات حرارية ومعدات فتح ابواب 

اوتماتيكية، وتحديث ماكينة تعبئة أسطوانة الهواء،
توفير شاحنات إطفاء عدد 2 مجهزه بكامل التجهيزات الالزمة 

للطوارئ من بلدية نورينبيرغ –ألمانيا.

 تحسين أسطول البلدية من خالل :
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معركة الرواية .. 
الحقائق األصيلة في مواجهة زيف االحتالل

مرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس هذا الصرح الخدماتي األضخم على مستوى الوطن.

عملت بلدية نابلس على توثيق تاريخها بإصدار 22 بحثًا علميًا 
حول تاريخ بلدية نابلس منذ تأسيسها عام 1869 حتى 

تاريخنا الحالي. 

تم إطالق المشروع التوثيقي ضمن مؤتمر علمي تم خالله 
مناقشة وعرض كافة األبحاث التوثيقية. 

سيكون هذا المشروع ضمن سلسلة لتوثيق تاريخ المدينة 
كاماًل،  حيث تم إصدار السلسلة األولى وتتضمن خمسة محاور 

على أن يتم عمل اصدارات أخرى  في المستقبل . 
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القطاع الثقافي

المكتبة العامة: 

مركز الطفل الثقافي:

مركز حمدي منكو:

مركز إسعاد الطفولة

إجمالي اشتراكات المكتبة بلغ 26,000 إشتراكًا منهم 2300 
إشتراكًا جديداً ومجدداً. 

120 ألف زائر.
تم رفد المكتبة بـ 2422 كتاب جديد بمختلف اللغات.

تم عقد 14 أمسية شعرية.
تم ترتيب زيارات تثقيفية للمدارس حيث تم استقبال 67 مدرسة.
تم إشهار 10 إصدارات وكتب وإطالق مسابقة ثقافية الكترونية 

شارك فيها 5320 متسابقًا وفاز فيها 162 مشتركًا. 

نفذ المركز ما مجموعه 174 نشاطًا وبرنامجًا ودورة استفاد منها 55 ألف زائر. 
تضمنت األنشطة: دورات حاسوب، ومحادثة إنجليزية، وفرنسية، وفنون، ورسم، وخط عربي، وموسيقى، ودبكة، وجوالت 

ميدانية، وعروض مسرحية ودمى، وبرامج المكتبة، وجوالت ميدانية إستطالعية داخل نابلس وخارجها. 

نفذ المركز العديد من األنشطة استفاد منها ما مجموعه 76 ألف مواطن.
وتضمنت األنشطة: عروضًا مسرحية ودبكة وسينما ودورات ومناقشة كتب وروايات والحاضنة الشبابية ومشاركات 

دولية ومنح لمبادرات شبابية وحمالت توعوية وطوعية وورش عمل متنوعة، واحتضان العديد من أنشطة وفعاليات 
مؤسسات المدينة. 

نفذ المركز العديد من النشاطات والخدمات استفاد منها ما مجموعه 125 ألف مواطن. 
تضمنت النشاطات: رحالت مدرسية ومبادرات طالبية ومسرحًا وألعابًا خارجية وأنديًة صيفية. 
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وهي عبارة عن مشاريع مستقبلية تم اعتمادها ضمن الخطة التنموية للمدينة وتم ادراج بعضها ضمن موازنة عام 
2019 المصادق عليها من قبل المجلس البلدي وهي: 

عمل سوق خضار مركزي جديد)الحسبة(.
توفير قطعة أرض في المنطقة الشرقية إلقامة مستشفى حكومي وذلك بناًء على تعهد وزير 

الصحة الفلسطيني بالخصوص .
تحويل الحسبة القديمة كمنطقة حرفية.

استكمال شق الطريق الدائري  R.R.وكذلك شق طرق بمناطق مختلفة. 
مشروع نفق المشاة والحديقة السفلية أمام المستشفى الوطني.

قصر الثقافة .
الطاقة المتجددة )الشمسية(.

تطوير الحدائق والمتنزهات.
العمل على توسعة المخطط الهيكلي للمدينة.

تأهيل وتطوير المكتبة العامة بتمويل من مؤسسة تيكا التركية.
إعادة تأهيل وصيانة الحسبة الحالية بتمويل من مؤسسة فاو.

تزفيت شوارع متفرقة في المدينة .
العمل على تجميل وتزين وتشجير المدينة وتأهيل مداخلها.

تفعيل واستكمال بناء الصالة الرياضية.
إنشاء ملعب في المنطقة الشرقية بالتعاون مع اللجنة األهليه لمنطقة المساكن الشعبية  

والقطاع الخاص.
مشروع تطوير قصر طوقان كمركز نشاطات مجتمعية للبلدة القديمة.

مشروع بوليفارد بالتعاون مع بلدية ليل.
مشروع نابلس تكنولوجي NabTeck بالتعاون مع بلدية ليل.

مشروع انارة كامل الشوارع وساحاتها. 
مشروع تحويل درج الكرمل إلى شارع وفتح شارع مقابله يصل مع شارع سفيان.

اضافة طابق ثاني لمبنى البلدية بحيث يكون طابقين من الجهة الغربية.

مشاريع خطط لها
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شكر وعرفان

ســاهم  مــن  كل  مــن  تتقــدم  أن  نابلــس  بلديــة  تــوّد 
ــا  ــا ،لم ــًا أو معنوي ــواء مادي ــة س ــم البلدي ــارك ودع وش
ــر فــي إنجــاح مســيرة هــذه المؤسســة  كان لــه مــن أث
الخدماتيــة العريقة،وتحســين واقــع الخدمــات، ونخــص 

بالذكــر كل مــن:

وزارة الحكم المحلي
محافظة نابلس
الغرفة التجارية

ملتقى رجال االعمال
جامعة النجاح الوطنية

جامعة القدس المفتوحة 
)kfw( بنك التنمية األلماني

)GIZ( مؤسسة التعاون األلماني
صندوق تطوير وإقراض البلديات 

)MDLF(
مؤسسة التعاون

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي

بلدية نورينبيرغ –ألمانيا
بلدية ليل -فرنسا

شركات القطاع الخاص


