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 ملخص تنفيذي

على مختلف نواحي الحياة وأهمها االقتصادية  ديد من التحديات والتي تؤثر سلبًاوالبلدات الفلسطينية العتواجه المدن 
نه يقع على عاتقها الحمل إالصلة المباشرة مع المواطنين فواالجتماعية، ولكون الهيئات المحلية الفلسطينية هي المؤسسات ذات 

للمواطنين من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة. وفي األكبر في مواجهة التحديات وتوفير حياة أفضل 
 ظل محدودية الموارد الذاتية وكبر حجم التحديات واالحتياجات، تصبح عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي احتياجًا

 . ملحًا
 

الذي  2017 المحلي التنموي المعد من قبل وزراة الحكمعداد الخطة التنموية على دليل التخطيط إفي  ترمسعيابلدية استندت 
 ساسي على المشاركة المجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي: أبشكل ركز 

 لجنة التخطيط التنموي. 
  ساسياالفريق التخطيط. 
 لجان المجاالت التنموية. 
 

وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل لبلدة ترمسعيا  ق الخطة التنمويةطالول إلحيث تم عقد اللقاء المجتمعي األ
ساسي ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان األشراف والمتابعة من فريق التخطيط إلالمذكورة. وبالتنسيق وااللجان التنموية 

في  لبلدةجل تشخيص الواقع الحالي لن أالتنموية بعقد عدة اجتماعات وجمع البيانات الالزمة من البلدية والمؤسسات المعنية م
 ربعة وهي: األ المجاالت التنموية

 البيئة والبنية التحتية. 
 التنمية االقتصادية. 
 التنمية االجتماعية. 
 والحكم الرشيد دارةاإل. 

 
ا تم تحليل نقاط القوة/ الفرص والضعف/ التهديدات كما تم تحديد االحتياجات والقضاي بلدةوعند تشخيص الواقع الحالي لل

لترتيب القضايا التنموية حسب األولوية وصياغة الرؤية  ولىأ ربعة. وبعدها، تم عقد ورشة عملالتنموية للمجاالت التنموية األ
لمجتمعي الثاني حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل تم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء ا خيرًاأوالتنموية  واألهداف

خالل  بلدة ترمسعيااحتياجات وتطلعات  ربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبيل رئيسي من المجاالت التنموية األمجا
 سنوات. 4فترة الخطة ومدتها 
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  األساسي التخطيط فريق .1

 

 الرقم االسم الدور

 1 احمد محمد جبر منسق الخطة
 2 د.تيسير جبارة عضو
 3 م.جواد محمد عضو
 4 يوسف رشيد عضو
 5 احمد عبد الحميد جبارة عضو
 6 احمد خميس سليمان عضو
 7 سعيد طالب كوك عضو
 8 مشهور حمدان عضو
 9 زاهر صبحي عضو
 10 المعتصم باهلل االسمر عضو
 11 رسمي حسن شحادة عضو
 12 عبلة الفي كوك عضو
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 قرار اعتماد الخطة التنموية االستراتيجية .2
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 الوثيقة المجتمعية .3
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 المقدمة

إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل 
واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، 

هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم واإلدارة الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع 
المشاركة، : تمثل هذه المبادئ بما يلييسعى للتحرر والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وت

 الكفاءة والفعالية.وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والتكاملية، والشفافية والمساءلة، و
 

لقد باشرت وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في 
التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار األراضي الفلسطينية في مجال 

إليه بـ "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن 
 . 2017والبلدات الفلسطينية

 

لترسم الصورة المستقبلية التي يطمح أهلها للوصول إليها آخذين بعين االعتبار المقومات  يابلدة ترمسعجاءت الرؤية التنموية ل
إلى الوصول ببلدتهم لتكون مدينة  -من خالل رؤيتهم الممتدة لـألعوام  القادمة -ترمسعياالمحلية والوطنية، حيث يسعى أهل 

فق ذلك خلق جيل واعي ومثقف ينتمي لبلده ويسعى لخدمته، ذبة بإدارة عصرية تقودها نحو التقدم والتطّور والرخاء، يرااج
ويأتي ذلك انسجاما مع توّجه الحكومة في ترسيخ دعائم ومبادئ الحكم الرشيد ودعم وتطوير المؤسسات وتحسين إدارتها، كما 

 .ورد في وثيقة "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة"
 

تعزيز النواحي الصحّية والثقافية إلى في رؤيتهم  ترمسعيالذا يسعى أهالي  ،وحيث أن اإلنسان هو محور العملية التنموية
والرياضية في البلدة، كما يتطّلع أهالي البلدة لتوفير األمن واألمان ومقّومات السالمة العامة للمواطنين، مع وجود قيادة مخلصة 

 أمينة ومنتمية للبلدة تقود البلدة نحو تحقيق الرؤية المنشودة.
 

 متلقيا وليس شريكا استراتيجيا كونه التخطيط عملية في وشرائحه وفئاته مؤسساته بكافة المحلي المجتمع إشراك بأهمية اناوإيم
 في المحلي المجتمع في الرأي وقادة والعملية والقدرات العلمية والكفاءات الخبرات أصحاب كان إشراك فقد، فقط للخدمات
 لتحقيق المشاريع وتوصيف تحديد وكذلك ،والقضايا واألهداف وتحديد الرؤية الواقع تشخيص التخطيط،من مراحل مختلف

 .، أمرًا جوهريًا إلنجاح هذا العملالمرجوة األهداف
 

 السلطة مؤسسات الذي تتبعه العام النهج أن خاصة المجتمع، ولكافة وللمؤسسات للبلدية نجاح هو الخطة نجاح أن نعتبر ونحن
الواضحة  اإلستراتيجية الخطط وجود علىبشكل أساس  يعتمد أصبح المانحة المؤسسات المركزيةوكذلكالوطنية الفلسطينية

 .المختلفة لمشاريعا تمويلبهدف 
 

 استمراريتها مما يضمن الحالي البلدي بالمجلس مرتبطة غير وهي للبلدية، وليست للبلدة خطة هي اإلستراتيجية الخطة إن
 .والمواطن البلدة مصلحة فيه لما وتطبيقها
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 أهداف الخطة .1
 :باآلتيالعامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي  األهدافتتمثل 

 

 .ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات 
  التنموي االستراتيجي.بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال التخطيط 
  المشتركة. األهدافتعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق 
 .إفساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية 
  والعدالة االجتماعية.تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفافية والنزاهة والمساءلة 
 

 :باآلتي لبلدةخطة التنموية االستراتيجية لالمتوقعة من عملية إنجاز ال األهدافكما يمكن تلخيص أهم 
 

 .تشخيص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه المجاالت 
  رؤية.وال األولويةتحديد القضايا التنموية ذات 
  األهداف، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األولويةالتنموية المتربطة بالقضايا ذات  األهدافتحديد. 
  األهدافالمرتبطة بهذه  والمشاريع البرامجتحديد وتوصيف. 
 .وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل المدة المحددة 

 
 الخطة إعداد منهجية .2

 التنظيم والتحليل –المرحلة األولى 
تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي للبلدية والمجتمع من خالل عقد اللقاءات التحضيرية 

كذلك تحليل وتحديد واللقاء المجتمعي األول،، وتم أيضًا تشكيل اللجان المرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط األساسي. وتم 
أصحاب العالقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل اللجان 

 .بلدةختلف المجاالت التنموية في الالمختصة للوقوف على نقاط القوة والضعف في م
 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 
 بناء على نتائج األولويةمن خالل تحديد القضايا التنموية ذات  بلدةديد التوجهات اإلستراتيجية للالمرحلة تح تم في هذه
، ومؤشرات بلدةالرؤية واألهداف التنموية لل والتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة األولى، وتم كذلك تحديد التشخيص

 القياس المرتبطة بها.
 

 الخطة االستراتيجية –المرحلة الثالثة 
التنموية، وتحضير  األهدافتم في هذه المرحلة تحديد وتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من 

مصفوفة التنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية االستراتيجية ةاعتمادها والمصادقة عليها 
 عاليات والمؤسسات والمجتمع.من قبل جميع الف
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 بلدة ترمسعيالمحة عامة عن 
 

 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ .1
 الموقع الجغرافي والمساحة   1.1

الشمال الشرقي منها وتقع في الضفة الغربية وتابعة  كيلو متر عن مدينة رام اهلل وإلى 23بلدة ترمسعيا هي بلدة فلسطينية تبعد 
لمحافظة رام اهلل والبيرة. مساحتها ثمانية عشرة الف دونم وتقع في المنتصف بينها وبين مدينة نابلس على الخط الرئيسي 

 د وأبو فالح،رق قرى: المغير، جالومترًا عن سطح البحر، وتحيط بها من الش 620الواصل بين المدينتين. ترتفع ترمسعيا 
 من الشمال: قريوت. ومن الجنوب: المزرعة الشرقية، ومن الغرب: سنجل،

. كانت ترمسعيا قديمًا اء وحيد وقدرتة االنتاجية محدودةتشتهر ترمسعيا بالسهول الخضراء والجبال كما أنه يوجد بها نبع م
وعة ربلغ مساحة األراضي المزتحيث مجلسًا قرويًا وكان كل سكان البلدة يعملون في الزراعة وخصوصًا في زراعة الزيتون 

. حديثًا أنشئت فيها العديد من الخدمات منها بناء المدارس وتم تطويرها وبناء مستشفى والعديد من تقريبًا دونم (3,015) به
ميالدية  2005ميالدية بعد قيام السلطة الفلسطينية. في العام  1997لبنى التحتية وقد أصبحت بلدية في العام  الخدمات وا

ميالدية تم افتتاح مقر البلدية الجديد الذي يتكون من ثالث طبقات على الطراز  2009أجريت أول انتخابات بلدية. في العام 
 المعماري الحديث.

ناة من التسوية( ويتم منذ باستثناء البلدة القديمة )مستث 1963ت للتسوية غير المنتهية منذ عام اراضي ترمسعيا جميعها خضع
( دونم جميعها تقع 4121)راضي داخل المخطط الهيكلي حوالي ، وتبلغ مساحة األحوالي عام اعادة تسجيل االراضي فيها

 نيف "ج" .ضمن تصنيف "ب" ويوجد جزء من األراضي خارج المخطط الهيكلي ضمن تص

معدل سقوط األمطار في البلدة حسب دائرة  كما ويبلغ. ماطر شتاء ةبلدة ترمسعيا حار جاف صيفا، معتدل البرود مناخ 
شرق غرينتش  35تواء وخط الطول شمال خط االس 32وتقع البلدة على ملتقى دائرة العرض  ملم. 462األرصاد الجوية 

  .(1984)الموسوعة الفلسطينية،

 ترمسعياتاريخ بلدة   1.2

وحرف منة الى ترمسعيا وهي  رت في العصور المسيحية بترماسيا،، فقال انها ذككر مصطفى الدباغ ترمسعيا في كتابهذ
عد عصره او شجر الميس، وعيا بمعنى : بقايا العنب ب: تحريف الى طور وهو الجبل وماشةمركبة من تر +ماشة +عيا )تر

 ث انتقل سكانها من خربة ابو ملول،حي ،سنة 400بحوالي  ويقدر عمر البلدة .بقايا العنب( خراب، أي الجبل الخرب الذي به
 . ى خرب البلدةاحد

باالضافة الى اضرحة وقبور  ،االثرية االسالمية مثل المسجد العمري والشيخ العجميكما وتشتهر البلدة بوجود عدد من المعالم 
 كانت فهو بقعة السهل غرب البلدة والتي يقال انهااما ما يعرف بمرج عيد،  .سعة في المتحف الفلسطيني في القدقديمة موضو

 .مكان احتفاالت لالعياد المسيحية
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 الديموغرافيا/السكان والنمو السكاني .2
 

 1967نسمة، وفي عام  960ميالدية  1945نسمة، وفي عام  707ميالدية حوالي  1922ُقدر عدد سكان بلدة ترمسعيا عام 
 3241ميالدية ارتفع العدد إلى    1996نسمة، وفي العام  2636ميالدية  1987نسمة، وفي العام  1562ميالدية وصل العدد 

نسمة  6000، منهم حوالي نسمة 10000وحسب آخر إحصاء حوالي لحالي نسمة )دون المغتربين(. عدد سكانها االجمالي ا
ويبلغ عدد  يعيشون في المهجر ويتوزعون بين الواليات المتحدة األمريكية وبنما واألردن والبرازيل واألمارات العربية المتحدة.

 .ساعة كهرباء 1500وبها حوالي  رخصة بناء، (1110الرخص الصادرة في البلدة الى اكثر )
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 تشخيص المجاالت التنموية الرئيسية
 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1
 

 المجال التنموي الرئيسي: البيئة والبنية التحتية.
 ، والمياه، والصرف الصحي، ومياه األمطار، والبيئة.المجال التنموي الفرعي: الطاقة الكهربائية

 المقدمة:
من العناصر األساسية للنمو والتطور، لذلك تولي بلدية ترمسعيا اهتمامًا كبيرًا لقطاع الطاقة حرصًا منها على  الطاقة تعتبر

% من المناطق السكنية في بلدة 98توفير الطاقة للمواطنين من أجل تسهيل حياتهم اليومية. تغطي شبكة الكهرباء ما نسبته 
 أغلب هذه االشتراكات تعمل بنظام الفاتورة والبعض مسبق الدفع. اشتراك كهرباء،  1500ترمسعيا، ويوجد حوالي 

تقع بلدة ترمسعيا ضمن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، وتقوم شركة كهرباء القدس بتزويد البلدة بالطاقة الكهربائية على 
قريبًا إال أن كمية الكهرباء شيكل ت 0.62ساعة متواصلة بدون انقطاع(، حيث يتم شراء الكيلوواط بسعر  24مدار الساعة )

)القدرة( التي يتم تزويد البلدة بها من قبل شركة كهرباء القدس غير كافية كما أن المحوالت غير قادرة على خدمة كافة 
كم. ونأمل تعزيز االستثمار  3المناطق )التوزيع الجغرافي(. إضافة إلى ذلك، يوجد خطوط غير معزولة يبلغ طولها حوالي 

لطاقة الشمسية، بالشراكة مع شركة كهرباء القدس. وبشكل عام فإن الشبكة الداخلية تحتاج إلى صيانة وتطوير في مجال ا
 ووضع خطوط الضغط العالي في األرض.

فهناك حاجة ماسة لزيادة كميات ضخ المياه لمواجهة االنقطاع الطويل في المياه ابتداًء من أول نيسان وحتى أول  المياهأما 
 ني من كل عام.تشرين الثا

لتجميع المياه العادمة، كما وأنها تفتقر  ، فتفتقر بلدة ترمسعيا إلى وجود شبكة صرف صحيبالصرف الصحيوفيما يتعلق 
ألية وسيلة لمعالجة المياه العادمة المتدفقة من الحفر االمتصاصية والصماء في أحياء البلدة. حاليًا يتم التخلص من المياه 

ماء والتي في أغلبها حفر منفذة غير صحفرة  950تقريبًا بـِـ العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية حيث يقدر عددها 
غير مصممة طبقًا للمعايير البيئية مما يؤثر سلبًا على التربة والبيئة والمياه الجوفية. يتم تفريغ تلك الحفر االمتصاصية من 
خالل شاحنات النضح حيث يتم نضح الحفر االمتصاصية بمعدل نقلتان إلى ثالث نقالت شهريًا، كما أن النقلة الواحدة تكلف 

يشكل عبئًا على كاهل المواطن. وهنالك شاحنتان للنضح تخدمان البلدة لتفريغ الحفر  شيكل مما 100-70ما يقارب 
 االمتصاصية الممتلئة.

ملم، وهي كمية متوسطة بالمقارنة بباقي  462فيبلغ معدل هطول األمطار في بلدة ترمسعيا  بمياه األمطارأما فيما يتعلق 
استغالل كمية األمطار التي تهطل خالل فصل الشتاء وتواجه بعض المناطق. وتعاني بلدة ترمسعيا من عدم قدرتها على 

 المشاكل لتصريف هذه المياه داخل البلدة. حيث أنه ال يوجد في البلدة شبكة تصريف مياه أمطار.
وبشكل عام تعتبر بلدة ترمسعيا بلدة نظيفة صحية هواؤها نظيف وخالية من الملوثات الصناعية لعدم وجود المصانع فيها. 

االضافة إلى أنها تنعم بالهدوء فال يوجد أي مصدر من مصادر الضجيج بها؛ فهي منطقة هادئة وجميلة. كما وتمتاز البلدة ب
بالتنوع الحيوي في جبالها كوجود العديد من الطيور، وتمتاز أيضًا بوجود التنوع النباتي حيث تنمو في جبال البلدة العديد من 

 وط والزعرور، على الرغم من تكاثر الخنازير المتسارع وما تحدثه من أضرار.األعشاب واألشجار البرية كالبل

 المصدر القيمة المؤشر )كمي(
القيمة 
 /القياسية
 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد



16 

 

  √  - البلدية 300 عدد الحفر الصماء 
 √   0 البلدية 650 عدد الحفر االمتصاصية

بشبكة صرف نسبة المناطق المخدومة 
 صحي

 √   %100 البلدية 0%

   √ 2 البلدية 2 عدد سيارات النضح
   √ %100 البلدية %98 نسبة البيوت المتصلة بشبكة الكهرباء

  √  8 البلدية 6 عدد محوالت الكهرباء
   √ %100 البلدية %99 نسبة البيوت المتصلة بشبكة المياه

   √ %100 البلدية %95 نسبة اآلبار المنزلية داخل البلدة
  √  400 البلدية 300 عدد الحاويات

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(
 ضعيف البلدية آلية التخلص من محتوى الحفر االمتصاصية

 متوسط البلدية درجة تأمين متطلبات السالمة العامة
 متوسط البلدية مدى االلتزام بالنظافة والصحة العامة

وزارة  الينابيعدرجة تلوث مياه 
 الصحة

 ضعيف

 البلدية مدى صالحية شبكة الكهرباء وقوتها
متوسط، الشبكة بحاجة لصيانة وتجديد وتوسيع 
حيث أن الفولتية غير كافية وبحاجة لزيادة 

 المحوالت.

 البلدية توفر المياه داخل البلدة

ضعيف، حيث تعاني البلدة من انقطاع للمياه 
إلى عدم قوة ضخ المياه وألوقات طويلة باإلضافة 

ووصولها إلى منطقة الجبلين بطريقة مستمرة وقدم 
 الشبكة داخل البلدة

 البلدية خدمة الطرق داخل المخطط الهيكلي
متوسط، حيث أن البلدة بحاجة لفتح وتأهيل الطرق 

 الفرعية

 البلدية خدمة الصرف الصحي
ضعيف، حيث يتم االعتماد بشكل كامل على حفر 

 والتي تعتبر مكلفة لعملية الضخاالمتصاص 

 البلدية توفر خدمات جمع النفايات 

متوسط، حيث أن هنالك سيارة نفايات واحدة 
لجميع القرى المحيطة وتقوم بالجمع ثالثة أيام في 
األسبوع وبالتالي بحاجة لزيادة عدد األيام لتصبح 
يومية وكذلك توفر حاويات نفايات في جميع 

 الطرق
 ضعيف البلدية ات مناسبتوفر مكب نفاي

 البلدية توفر معدات متخصصة داخل البلدية
ضعيف، حيث ال يوجد معدات متخصصة مثل 

 معدات الكهرباء والمعدات الثقيلة األخرى
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 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة 

 وإن كانت بحاجة لتأهيل.وجود شبكة كهرباء  .1
 العظمى من المنازل بشبكة الكهرباء. اتصال الغالبية .2
 وجود نسبة عالية من آبار المياه المنزلية. .3
 قلة الفاقد في شبكة الكهرباء للبلدة. .4
 استعداد أهالي البلدة للمساهمة في تطوير الخدمات المختلفة. .5
 وجود آبار جمع منزلية لمياه األمطار. .6
 من المائي لسلطة المياه.وجود مشروع األ .7

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 قدم شبكة الكهرباء. .1
 ضعف فولتية الكهرباء. .2
 ارتفاع تكاليف شبك )ربط( المنازل والمحالت التجارية بالكهرباء. .3
 عدم وجود مشاريع طاقة شمسية. .4
 المناطق المرتفعة.عدم توفر المياه بشكل دائم واالنقطاع المتكرر وخصوصًا في  .5
 عدم االستغالل األمثل لعين المياه الموجودة في البلدة. .6
 التوسع في الطرق الفرعية حسب المخطط. .7
 ارتفاع تكاليف ضخ مياه المجاري. .8
 عدم توفر خدمة دائمة للنفايات واالعتماد على سيارة واحدة للنفايات تخدم المنطقة. .9

 .عدم وجود حاويات النفايات في جميع المناطق .10
 تجمع مياه األمطار وعدم تصريفها بالطريقة الصحيحة. .11
 قرب مكب النفايات من البلدة وبالتالي المعاناة من الحشرات والروائح والنفايات الدائم. .12
 عدم وجود تفاهم بين البلديات المجاورة لتنفيذ مشروع صرف صحي. .13
 ضغوطات االحتالل. .14
 تكاليف مشاريع الصرف الصحي الهائلة. .15

  القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:أهم 
 ضعف في شبكة الكهرباء وخصوصًا القدرة الفولتية. .1
 ضعف شبكة المياه. .2
 توسع البناء في الطرق الفرعية داخل البلدة. .3
 عدم توفر شبكة صرف صحي. .4
 ضعف الخدمات المقدمة في مجال جمع النفايات والتخلص منها والنقص في عدد الحاويات. .5

 
  القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال:أهم 

 استعداد األهالي للمساهمة في تطوير الخدمات بشكل عام. .1
 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 16االحتياجات/األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
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 عمل دراسة متخصصة لقطاع الكهرباء ولتوزيع أحمال الشبكة وقدرة الفولتية. .1
 دائمة لشبكة الكهرباء والمياه.توفير صيانة  .2
 تشجيع وإنشاء مشاريع طاقة متجددة وخصوصًا للمباني العامة. .3
 توفير محوالت كهرباء جديدة. .4
 تأهيل وتطوير عين الماء. .5
 دراسة آليات إيجاد حلول لمشاكل انقطاع المياه. .6
 فتح وتعبيد وتأهيل طرق فرعية داخلية. .7
 توفير سيارة للنفايات للبلدة. .8
 عمال النفايات. زيادة عدد .9

 توفير حاويات إضافية للنفايات. .10
 تفعيل معدل الجباية لتغطية تكاليف جمع النفايات. .11
 إيجاد مكب نفايات جديد بعيد عن المناطق السكنية. .12
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سؤال العينة وفيما يتعلق بأبرز مخرجات االستبيان المتعلقة بمجال البيئة والبنية التحتية، تبين الرسومات البيانية أدناه نتائج 
 (.تطوير أم ال؟إلى المذكور بحاجة  لمجالهل االممثلة عن حاجة مجاالت البنية التحتية الفرعية المختلفة للتطوير )

 الكهرباء:  .1
% من العينة إلى أن مجال الكهرباء في البلدة بحاجة إلى 16كما هو مبين في الرسم البياني أدناه، فقد أشار ما نسبته 

 %( إلى عدم الحاجة لتطوير المجال.84ت النسبة المتبقية )تطوير، بينما أشار
 

 
 

 المياه: .2
% إلى أن قطاع المياه في بلدة ترمسعيا بحاجة إلى 75أشارت الغالبية العظمى من العينة الممثلة والتي شكلت ما نسبته 

 تطوير كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.
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 الصرف الصحي:  .3
 % من العينة أكدت على حاجة قطاع الصرف الصحي للتطوير.75سم البياني التالي، فإن ما نسبته كما هو مبين في الر

 

 
 

 
 النفايات: .4

%( على عدم حاجة مجال النفايات إلى تطوير، بينما 84يشير الرسم البياني أدناه إلى إجماع الغالبية العظمى من العينة )
إلى التطوير.% فقط إلى حاجة هذا المجال 16أشار ما نسبته   

 

 
 
 

  



21 

 

 الطرق واألرصفة: .5
%( إلى 25% من العينة أشارت إلى أن الطرق الحالية واألرصفة ليست بحاجة إلى تطوير، بينما أشارت األقلية )75ما نسبته 

 وجود حاجة لتطوير الطرق واألرصفة كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.
 

 
 
 
 

 المواصالت: .6
 %( توافقت على أن مجال المواصالت في البلدة ليس بحاجة إلى تطوير.92أن الغالبية العظمى ) يبين الرسم البياني أدناه
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 تنمية االجتماعيةمجال ال .2
 

 المجال التنموي الرئيسي: التنمية االجتماعية.
 المجال التنموي الفرعي: التعليم، والصحة، والثقافة، والحماية االجتماعية والشباب.

 المقدمة:
هو عملية يتم من خاللها بناء الفرد ومحو األمية في المجتمع، وهو المحور األساسي في تطور الحضارات ومحور  التعليم

قياس تطور ونمو المجتمعات، فتقوم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين بها. ويعتبر التعليم من أهم مجاالت الجانب 
عيا، ومن أهم احتياجات سكان البلدة؛ ويشتمل مجال التعليم على تتبع تعليم أبناء االجتماعي ومن أولويات اهتمام بلدة ترمس

 البلدة من مرحلة رياض األطفال إلى المدارس بمراحلها األساسية والثانوية وصواًل إلى المعاهد والجامعات. 
ة من النساء المولودات في % غير أن هناك نسب1% ونسبة األمّيين إلى 99وصلت نسبة المتعلمين في بلدة ترمسعيا إلى

المهجر ال يعرفن اللغة العربية كتابة وقراءة. في حين شكّلت نسبة المتعلمين ّممن يحملون شهادة التوجيهي فما دون حوالي 
طالب وطالبة في مختلف المراحل، فيما يبلغ عدد  791% من إجمالي السكان، ويبلغ عدد طلبة المدارس حوالي 16.5

مختبرًا، فيما يبلغ عدد  2غرفة صفية، و 17ًا في مدرسة ذكور ترمسعيا الثانوية التي تحوي علىمدّرس 23المدرسين 
مختبرًا. وعدد المدرسين في  2غرفة صفية و 16مدّرسة في مدرسة بنات ترمسعيا الثانوية التي تحتوي  28المدرسات 

. 50معلمات  وعدد طالبها  7اصة ففيها غرفة صفية. أما المدرسة الخ10مدرسات وتحتوي على  10 ةالمدرسة المختلط
 غرف صفية. 10مدّرسات و 10طفاًل موزعين ما بين الذكور واإلناث ويوجد  109ويوجد روضة لألطفال بها 

فتعني صقل النفس، والمنطق، والفطانة، فهي كل مركب يتضمن؛ المعارف، والعقائد، والفنون، واألخالق، أما الثقافة 
هو الموروث الحضاري المتبادل عبر األجيال من؛ عادات، وتقاليد، ونمط حياة، وفنون، التراث و والقوانين، والعادات.

كأحد جوانب المجال االجتماعي، باألماكن األثرية الموجودة داخل البلدة،  . ويهتم مجال الثقافة والتراثوعلوم، وعمران
إلى إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة لخدمة البلدة، كما وبصيانتها، وترميمها، وتأهيلها الستقبال الزوار والسياح، ويسعى 

يرعى االهتمام بكافة احتياجات المساجد من؛ أدوات، ومعدات، ولوازم، والعمل على توفيرها، إضافة إلى االهتمام بدور 
 القرآن وطلبتها.
أطفال تحتاج إلى صيانة وتنظيم من مساجد أحدهم قديم وغير مشغول، كما يوجد في البلدة أيضًا حديقة  3يوجد في البلدة 

حيث األسوار والبوابات، إضافة إلى وجود عدة أماكن أثرية أخرى غير مفعلة، وأيضًا يوجد جمعية للثقافة والتنمية ولكنها 
 غير مفعلة.

الل تعزيز فتتكون من؛ السياسات، والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف االجتماعي، من خ الحماية االجتماعيةأما 
كفاءة األفراد وأسواق العمل، ودعم توفير تأمين اجتماعي، ومساعدات اجتماعية، ويقوم التمكين االجتماعي على إكساب 
الفئات الضعيفة في المجتمع؛ المعارف، واالتجاهات، والقيم، والمهارات، والتي تؤهلهم للمشاركة اإليجابية في مختلف أنشطة 

بتمكين؛ األسرة، والمرأة، وذوي االحتياجات الخاصة،  مجال الحماية االجتماعية والتمكين. ويهتم وفعاليات الحياة اإلنسانية
 والمسنين، ويدعم إنشاء جمعيات ترعى هذه الفئات.

على مرحلة عمرية هي ذروة القوة والحيوية والنشاط بين جميع مراحل العمر لدى البشر، وتعتبر الشباب  يطلق مصطلح
ية تربوية متصلة ومستمرة ومتكاملة تمتد وتعم الشباب في أوقات فراغهم وعملهم وهي عبارة عن مجموعة رعاية الشباب عمل

من الخدمات التي تقدم من خالل مؤسسات وهيئات مما يتيح لهم فرص النمو االجتماعي والنفسي والمهني على أساس من 
وفق ميولهم وقدراتهم ورغباتهم. ويهتم مجال الشباب كأحد  المعرفة والمبادئ اإلنسانية والمهارات والتي تقدم لهم التوجيه

 مجاالت الجانب االجتماعي بتوفير نادي ثقافي، ورياضي، واجتماعي يعنى بمختلف أنواع األنشطة الرياضية والثقافية



23 

 

 المصدر القيمة المؤشر )كمي(
القيمة 
 /القياسية
 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   √ - البلدية 4 البلدة عدد المدارس في

مديرة  250 عدد طلبة المرحلة األساسية المختلطة
   √ - المدرسة

 541 عدد طلبة المرحلة الثانوية )ذكور وإناث(
مدراء 
   √ - المدارس

 2 عدد األخصائيين االجتماعيين/مدرسة
مدراء 
   √ - المدارس

عدد مختبرات الحاسوب لكل مدرسة 
 2 )أساسية عليا(

 مدراء
   √ - المدارس

مدراء  2 عدد المكتبات لكل مدرسة )أساسية عليا(
 المدارس

- √   

عدد المختبرات لكل مدرسة )أساسية 
 عليا(

مدراء  2
 المدارس

- √   

مدراء  0 معدل التسرب من المدارس )ذكور(
 المدارس 

- √   

مدراء  0 معدل التسرب من المدارس )إناث(
   √ - المدارس

  √  - البلدية 1 الصحيةعدد المراكز 
   √ - البلدية 1 عدد المستشفيات

   √ - البلدية 1 عدد سيارات اإلسعاف

البحث  2 عدد الصيدليات
 المباشر

- √   

البحث  2 عدد المختبرات الصحية
 المباشر

- √   

عدد النوادي الرياضية والثقافية 
 واالجتماعية

البحث  1
 المباشر

-  √  

البحث  2 الخيرية والتنمويةعدد الجمعيات 
   √ - المباشر

 √   - البلدية 0 عدد مراكز للرعاية بالمسنين
عدد مراكز للرعاية بذوي االحتياجات 

 √   - البلدية 0 الخاصة

 √   - البلدية 0 عدد المراكز الثقافية
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 عدد المكتبات العامة
1 

   √ - البلدية )قيد اإلنشاء(

  √  - البلدية 1 عبعدد المال

 1 عدد رياض األطفال
البحث 
  √  - المباشر

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(
 جيد البلدية درجة مالءمة مساحة الصف الدراسي وتهوية الصف

 متوسط البلدية حالة الوحدات الصحية
 جيد البلدية التوزيع الجغرافي للمباني المدرسية
 جيد البلدية استخدام التكنولوجيا داخل المدارس

 جيد البلدية مدى مالءمة المباني المدرسية واألثاث المدرسي
 متوسط البلدية توفر خدمة الطوارئ الطبية

 ضعيف البلدية كفاية الخدمات المقدمة داخل المستشفى 
 ضعيف البلدية كفاية الخدمات المقدمة داخل المركز الصحي

 ضعيف البلدية النادي(مدى مشاركة المرأة في مؤسسات البلدة )البلدية، 
توفر برامج ودورات تأهيلية سواء مهنية أو غيرها 

 ضعيف البلدية تستهدف الشباب والنساء

 متوسط البلدية مدى اهتمام الشباب بالمشاركة الفعالة داخل البلدة
 ضعيف البلدية مدى االهتمام باآلثار القديمة

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

 توفر عدد مناسب من المدارس. .1
 عدم وجود ظواهر العنف داخل المدارس. .2
وجود مبادرات متعددة لجمع األموال بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف صيانة المدارس ومساعدة الطلبة الجامعيين  .3

 المحتاجين. 
 داخل البلدة.وجود مستشفى العيون  .4
 وجود مركز صحي. .5
 وجود ثقافة ووعي صحي داخل المجتمع. .6
 وجود سيارة إسعاف. .7
 وجود صيدليتان. .8
 وجود مختبر تحليل. .9

 تعدد الخدمات داخل المركز الصحي. .10
 وجود نادي رياضي ثقافي داخل البلدة. .11
 وجود لجنة نسائية فاعلة. .12
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 وجود رأسمال قادر على المساهمة والتطوير. .13
 إلطالق وإنشاء مكتبة من خالل الجمعية النسائية.وجود خطة  .14
 تاريخ البلدة العريق الذي يدل على تراثها وتاريخها العريق. .15
 توفر العديد من المواقع األثرية والقديمة والبلدة القديمة. .16
 وجود قدرة مادية داخل المجتمع للمساهمة في تطوير الموروث الثقافي واألثري. .17
 ستغاللها للتطوير لخدمة الشباب والمجتمع المحلي.وجود ملعب ومساحات يمكن ا .18

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 بعض المدارس قديمة وبحاجة لصيانة. .1
 عدم وجود أجهزة كمبيوتر ومختبرات وتعليم ذكي. .2
 عدم وجود تنسيق فعال بين األطراف المعنية في التعليم )مجلس أولياء، بلدية، إدارة مدارس(. .3
 المكتبات داخل المدارس بحاجة إلى تطوير. .4
 قدم بعض األثاث المدرسي. .5
 جميع الخدمات داخل المستشفى والمركز الصحي غير متوفرة وخصوصًا الطوارئ وعدم تنوع التخصصات الطبية. .6
 عدم وجود دورات تأهيلية للكوادر الطبية. .7
 ع.عدم توفر طبيب بدوام كامل في العيادة الصحية طوال أيام األسبو .8
 نقص دائم في األدوية سواء في المركز الصحي أو المستشفى. .9

 عدم وجود مؤسسات أو برامج لرعاية المسنين. .10
 عدم وجود مركز لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة. .11
 قلة مشاركة المرأة في المؤسسات الخدماتية الفاعلة في البلدة. .12
 وجود نسبة عالية من النساء ال يستكملن التعليم الجامعي. .13
 نتشار ظاهرة التدخين بين األطفال.ا .14
 عدم وجود فرق نسائية ومشاركة في النادي. .15
 الهجرة واالغتراب للشباب وخصوصًا إلى أمريكا. .16
 عدم وجود برامج وخطط تدريب مهني للنساء والشباب.  .17
 عدم وجود مراكز ثقافية. .18
 عدم وجود مكتبات عامة. .19
 األثرية القديمة.عدم االهتمام واندثار العديد من المحتويات  .20
 التعدي على المباني القديمة والزحف العمراني. .21

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال:
 ضعف مشاركة المرأة والشباب الفاعلة وفي جميع المجاالت. .1
 ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة وعدم كفايتها. .2
 عدم مالءمة البنية التحتية للمدارس. .3
 بالتاريخ واآلثار داخل البلدة.ضعف االهتمام  .4
 نقص خدمات العناية بالمسنين وذوي االحتياجات الخاصة. .5
 ضعف خدمات اإلرشاد والتأهيل النفسي. .6
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 ضعف االهتمام بالتعليم المهني والجامعي للشباب والنساء. .7
 

 أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال:
 المجتمع للمساهمة في تحسين وتطوير المجاالت المختلفة.وجود استعداد وقدرات مالية من قبل  .1
 وجود المستشفى والمركز الصحي. .2
 الموقع االستراتيجي للبلدة على الطريق الرابطة بين محافظات الشمال والوسط. .3

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 16االحتياجات/األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
 ارس )صيانة، إضافة مختبرات حاسوب، مكتبة، أجهزة حاسوب، أثاث مدرسي، غرفة مصادر(.تطوير البنية التحتية للمد .1
 مأسسة العالقة بين األطراف المعنية في التعليم )مجلس أولياء األمور، البلدية، إدارة المدارس(. .2
 مكافحة ظاهرة انتشار التدخين. .3
 ساعة. 24توفير عيادة حكومية متطورة تخدم  .4
 تشفى الحالي بطريقة فعالة لخدمة المجتمع.تفعيل استخدام المس .5
 زيادة دوام األطباء وتنويع تخصصاتهم سواء في المستشفى أو المركز الصحي. .6
 ساعة. 24توفير خدمة الطوارئ  .7
 توفير دورات لتأهيل فرق اإلسعاف. .8
 توفير دورات تأهيل للمجتمع وزيادة الوعي حول مفهوم التطوع. .9

 لألمومة والطفولة.توفير دورات توعية وإرشاد  .10
 توفير دورات ونشرات توعية وإرشاد نفسي. .11
 إنشاء مكتبات وزيادة الوعي في مجال القراءة والحاسوب. .12
 فتح وتشجيع االنتساب للنساء داخل النادي. .13
 تفعيل دور الجمعيات النسائية. .14
 زيادة مشاركة المرأة داخل مؤسسات البلدة. .15
 االقتصادي.تشجيع المشاريع النسائية للتمكين  .16
 تشجيع مشاركة المرأة في الجمعيات المختلفة. .17
 حماية األماكن األثرية القديمة. .18
 ترميم البلدة القديمة واستخدامها. .19
 تشجيع العمل الحرفي التقليدي )المطرزات(. .20
 إيجاد آليات لحفظ وأرشفة تاريخ البلدة )متحف(. .21
 المختلفة. تفعيل التنسيق بين مؤسسات البلدة وتفعيل استخدام المرافق .22

 

رضا العينة الممثلة عن جوانب مختلفة ضمن المجاالت الفرعية لمجال  مستوىنتائج االستبيان، فقد تم تقييم ب فيما يتعلقأما 
 وقد كانت النتائج كما هو مبين في الجدول أدناه.التنمية االجتماعية، 

 

 المجال الرقم
 مستوى الرضا

 عدم رضا رضا متوسط رضا تام
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 المجال الرقم
 مستوى الرضا

 عدم رضا رضا متوسط رضا تام

 التعليم 1
 .عدد المدارس 
 .موقع المدارس 

  حالة مباني المدارس
 القائمة.

 .المالعب والساحات 
 .العالقة مع األهالي 
 .مجلس اآلباء واألمهات 
 .األنشطة الالمنهجية 

 .التعليم الجامعي 
 .التعليم المهني 

 - - الصحة 2

  خدمات المراكز الصحية
 الحكومية.

  خدمات اإلسعاف
 والطوارئ.

  المستشفيات.خدمات 

 الشباب 3

 .الرعاية الصحية للشباب 
 .تعليم الشباب 
 التمكين والحماية من 

 االستغالل.

  الخدمات الرياضية
 والترفيهية.

  المشاريع الصغيرة
 والقروض.

  الخدمات الثقافية والفنية
 والتوعوية.

 .خدمات التدريب المهني 

 المرأة 4

 التعليم. 
 رياضيةالخدمات ال. 
 صغيرةالمشاريع ال 

 .قروضالو

 نفسي الرشاد اإل
 .جتماعيالوا

 صحيةالرعاية ال. 
  التمكين والحماية من العنف

 .واالستغالل
 فنية الثقافية والخدمات ال

 .توعويةالو
 مهنيالتدريب ال. 

 األطفال 5
 .التعليم 
  التمكين والحماية من العنف

 واالستغالل.

  اإلرشاد الوتأهيل النفسي
 واالجتماعي.

 .الرعاية الصحية 
 .المالعب والحدائق 
 .الخدمات الفنية والرياضية 

 - خدمات المساعدة المالية.  كبار السن 6

 .الرعاية الصحية 
  خدمات تحسين ظروف

 المعيشة والسكن.
 .خدمات مراكز كبار السن 

 ذوي اإلعاقة 

 .خدمات التعليم 
  التأهيل الجسدي والنفسي

 واالجتماعي.
  الخدمات الثقافية والفنية

 والتوعوية.

  التمكين والحماية من
اإلهمال والعنف 

 واالستغالل.
 .الخدمات الرياضية 

 .الخدمات الصحية 
 .التدريب المهني 
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 المجال الرقم
 مستوى الرضا

 عدم رضا رضا متوسط رضا تام
  تحسين ظروف المعيشة

 والسكن.
  المشاريع الصغيرة

 والقروض.
 .مواءمة المباني والشوارع 
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 مجال التنمية االقتصادية .3
 

 المجال التنموي الرئيسي: التنمية االقتصادية.
 المجال التنموي الفرعي: الزراعة، والتجارة، والصناعة.

 المقدمة:
التضاريس، وتقع غالبية أراضي البلدة ضمن تضم بلدة ترمسعيا العديد من األراضي التي تعتبر مميزة من حيث طبيعة 

المناطق السهلية، باإلضافة إلى مساحات وعرة جبلية ووديان مختلفة. وتشكل األراضي المزروعة بالزيتون غالبية األراضي 
تعاني دونم. أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فهي  3000من  الزراعية إذ تبلغ مساحة األراضي المزروعة بالزيتون أكثر

 من تراجع مستمر ويتوفر في البلدة حاليًا مزرعة نموذجية للدواجن.
في بلدة ترمسعيا بشكل عام من العديد من الصعوبات أهمها صعوبة الوصول إلى األراضي الزراعية  الزراعة ويعاني قطاع

ة، ناهيك عن انخفاض المردود بسبب تعديات المستوطنات، غير أن شح المياه يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجهها البلد
 والعائد الزراعي من حيث التكلفة وصعوبة التسويق.

، فتتمتع بلدة ترمسعيا بموقع استراتيجي بالقرب من عدة مدن ورام اهلل والبيرة ونابلس، باإلضافة إلى الصناعةأما من حيث 
في البلدة عدة صناعات خفيفة باإلضافة إلى  موقعها االستراتيجي على الطريق الواصل بين الجنوب والوسط والشمال. ويوجد

توفر العديد من الحرف المهنية المختلفة التي توفر العديد من فرص العمل ألهالي البلدة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية 
 منشأة. 12حوالي 

ة على أنها منطقة لكن البلدة تعاني من عدم وجود منطقة صناعية متخصصة، إذ لم يتم لغاية اآلن إنشاء منطقة مصنف
صناعية وحرفية وتجارية متخصصة، األمر الذي يشكل عائق أمام االستثمار في المشاريع الصناعية وجذب االستثمارات. 
وتعتزم البلدية تغيير صفة االستخدام لجزء من المخطط الهيكلي لمنطقة صناعية من أجل تنظيم وتشجيع الصناعة واستقطاب 

 رؤوس األموال.
من أهم القطاعات في بلدة ترمسعيا حيث يقوم هذا القطاع على توفير االحتياجات اليومية المختلفة  التجارةيعتبر قطاع 

منشأة تعمل على توفير الخدمات المختلفة مثل المواد الغذائية  80ألهالي البلدة، إذ يبلغ عدد المنشآت التجارية ما يقارب 
ت والمخابز والبنوك والصيدليات ومعاصر الزيتون والمطاعم وغيرها. والخضار والفواكه ومواد البناء وخدمات السيارا

ويمكن العمل على تطوير هذا القطاع من خالل تشجيع التجارة وتطوير القدرات، إذ يمكن أن تقوم البلدية بدور أساسي في 
 اع الخاص.تطوير هذا القطاع من خالل االستثمار والتوسع والقيام بتنفيذ عدة مشاريع بالشراكة مع القط

 المصدر القيمة المؤشر )كمي(
القيمة 
 /القياسية
 المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

مساحة األراضي الزراعية من مجمل 
 مساحة أراضي البلدة

12,00
  √  - البلدية 0

   √ - البلدية 3000 مساحة األراضي القابلة لالستصالح )دونم(
  √  - البلدية 3000مساحة األراضي المزروعة بالزيتون 
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 )دونم(
   √ - البلدية 4000 مساحة األراضي السهلية )دونم(

   √ - البلدية 2 عدد معاصر الزيتون
  √  - البلدية 1 عدد الجمعيات التعاونية الزراعية

عدد المرافق والمواقع السياحية واألثرية في 
 البلدة القديمة

   √ - البلدية 47

  √  - البلدية 10 وورش الحرفعدد المناجر والمحادد 
  √  - البلدية 1 عدد مزارع الحيوانات )أغنام، دواجن( 

 

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

جيد، حيث تقع البلدة في منطقة واصلة بين عدة  البلدية وقوع البلدة في موقع استراتيجي
 محافظات )نابلس، رام اهلل(

 البلدية مدى االهتمام بالزراعة
حيث يعتبر جزء أساسي من تراث وتاريخ جيد، 

البلدة حيث يعتني الناس باألرض بالرغم من 
 ارتفاع التكاليف

 البلدية مدى التنوع الزراعي داخل البلدة
متوسط، حيث يوجد مساحات متنوعة جبلية 
وسهلية ويتم زراعة العديد من المنتجات الزراعية 

 وإن كانت محدودة بالرغم من قلة المردود

ضعيف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف مدخالت  البلدية دود المتأتي من الزراعةالمر
 الزراعة وعدم القدرة على التسويق

 البلدية توفر الخدمات الزراعية

ضعيف، حيث ال يوجد اهتمام من قبل المؤسسات 
فيما يتعلق باإلرشاد والتوجيه  الرسمية  وخصوصًا

الزراعي وكذلك المساهمة في التكاليف أو حتى 
 التسويق الزراعي

 البلدية أسعار الكهرباء والمياه
متوسط، حيث تعتبر أسعار المياه والكهرباء 
مرتفعة إضافة إلى عدم توفر منطقة حرفية تجارية 

 وصناعية مختصة

 البلدية لفةتنظيم ورقابة عمل المحال والمهن المخت

ضعيف، حيث ال يوجد رقابة فعلية على عمل 
وانتشار المهن المختلفة وذلك أساسًا بسبب ضعف 
تطبيق القوانين المختلفة وعدم وجود منطقة حرفية 

 خاصة
ضعيف، حيث يمكن البناء على تطوير هذا المجال  البلدية مدى االهتمام بالتدريب المهني
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الصغيرة الحرفية والمساهمة في تشجيع المشاريع 
 والمهنية للشباب والنساء

 البلدية مدى االهتمام بالترميم واآلثار

ضعيف، حيث يمكن استغالل البلدة القديمة 
وترميمها واستخدامها كعنصر جذي سياحي 

 وخدماتي

 البلدية مدى استغالل التنوع التضاريسي الجاذب للبلدة

ضعيف، حيث ال يوجد أية خطط وأفكار ومشاريع 
احية وترفيهية الستغالل الطبيعة المميزة وكذلك سي

عدم وجود وتحديد مسارات سياحية طبيعية بالرغم 
 من توفر التنوع التضاريسي

 البلدية الدخل المتأتي للبلدية

ضعيف، وذلك بسبب عشوائية انتشار الورش 
والمحال وكذلك عدم تنفيذ البلدية لمشاريع مختلفة 

واستغالل القدرات تدر دخاًل إضافيًا للبلدية 
المختلفة في هذا المجال وخصوصا استخدام 
مشاريع الطاقة وكذلك عدم وجود وحدة متخصصة 

 بالتنمية االقتصادية والتخطيط داخل البلدية
 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة 
 زراعية واسعة.وجود مساحات  .1
 هتمام بزراعة أشجار الزيتون والمحافظة عليها.اال .2
 وجود تنوع في األراضي الزراعية. .3
 توفر طرق زراعية وإن كانت غير كافية. .4
 مالية بالرغم من قلة المردود.القدرة البالزراعة و مواطنينهتمام من قبل الاال .5
 زيتون.هتمام باالستصالح الزراعي وتوسعة الرقعة المزروعة بالاال .6
 وجود معصرتين لزيت الزيتون. .7
 وجود العديد من المواقع األثرية في البلدة وخصوصًا البلدة القديمة. .8
 وجود حديقة واحدة فقط كمتنفس للبلدة. .9

 تنوع التضاريس من جبلي وسهلي ومناظر جاذبة في الطبيعة تساهم في جذب الزوار. .10
 السياحية. الموقع المناسب للبلدة الذي يمكن أن يجذب المشاريع .11
 اعتماد منطقة حرفية صناعية ضمن المخطط الهيكلي. .12
 توفر عدد من المشاريع التجارية والخدماتية الصغيرة داخل البلدة. .13
 وجود بنوك عاملة داخل البلدة. .14
 مال داخل البلدة. توفر رأس .15
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 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 قلة األيدي العاملة وذلك بسبب الهجرة. .1
 ارتفاع التكاليف الزراعية وخصوصًا تكلفة العمالة. .2
 االعتماد على الزراعة البعلية بسبب ارتفاع تكاليف المياه. .3
 عدم توفر المياه بالشكل المطلوب للزراعة. .4
 عدم وجود جمعيات تعاونية زراعية فاعلة. .5
 ا بشكل دائم.وعدم السماح للمزارعين بالوصول إليهمن االحتالل وجود مساحات مهددة بالمصادرة  .6
 قلة الخبرة بالتسويق الزراعي. .7
 عدم وجود توعية وإرشاد زراعي. .8
 عدم وجود حدائق عامة مناسبة. .9

 عدم االهتمام بالبلدة القديمة وترميم اآلثار. .10
 عدم االهتمام من قبل البلدية بتطوير المسارات السياحية وتوثيقها. .11
 وآليات تطوير المجاالت االقتصادية المختلفة.عدم وجود دوائر مختصة داخل البلدية لدراسة مواضيع  .12
 عدم وجود محفزات استثمارية وخطط لجذب االستثمار. .13
 انتشار المنشآت التجارية والحرفية بطريقة عشوائية. .14
 عدم وجود برامج تشجيعية للشباب والنساء ضمن إطار التدريب المهني وتشجيع المشاريع الريادية الصغيرة. .15
 صناعية تساهم في جذب وتنظيم االستثمار.عدم وجود منطقة حرفية  .16
 عدم وجود رقابة على عمل المنشآت التجارية والصناعية المختلفة. .17

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
 عدم توفر دوائر مختصة داخل البلدية للدراسة والتخطيط والتطوير االقتصادي. .1
 البلدة.عدم استغالل التنوع التضاريسي الجاذب في  .2
 قلة االهتمام باآلثار والسياحة والترفيه داخل البلدة. .3
 عدم استغالل األراضي الزراعية الواسعة بالطريقة األفضل. .4
 ضعف في التسويق الزراعي. .5
 .وضعف الرقابة عليها عدم تنظيم الحرف والصناعات المنتشرة في البلدة .6
 عدم وجود منطقة حرفية تجارية. .7
 بلدية.محدودية الدخل المتأتي لل .8

 
  
 أهم القضايا األساسية اإليجابية في هذا المجال: 

 وجود رأسمال وفرص قوية لتطوير القطاعات االقتصادية المختلفة. .1
 الموقع االستراتيجي للبلدة. .2
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 التنوع التضاريسي الجاذب في البلدة. .3
   وجود مساحات زراعية واسعة ومتنوعة. .4

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 16الخطة( واالحتياجات/األولويات ألربع سنوات )فترة 
 تشجيع التنوع الزراعي. .1
 تشجيع الزراعة العضوية والحديثة. .2
 إيجاد آليات فعالة للتسويق الزراعي. .3
 إنشاء جمعيات تعاونية زراعية. .4
 حفر آبار مياه للزراعة. .5
 استصالح األراضي الزراعية. .6
 فتح وتأهيل الطرق الزراعية. .7
 الصناعات الزراعية.تشجيع االستثمار في  .8
 إنشاء حدائق عامة وتأهيل الحديقة الحالية. .9

 ترميم البلدة القديمة. .10
 تشجيع االستثمار السياحي. .11
 إنشاء وتشجيع المسارات السياحية. .12
 تفعيل اإلشراف والرقابة على الحرف والمهن وتنظيمها. .13
 إنشاء وحدة اقتصادية داخل البلدية. .14
 فية والصناعية وإنشائها.إيصال البنية التحتية للمنطقة الحر .15
 تشجيع المشاريع الصغيرة الريادية للشباب والنساء. .16
 تشجيع التدريب المهني واألكاديمي للشباب. .17
 تعزيز دخل البلدية من خالل االستثمار )مشاريع الطاقة(. .18
 تشجيع االستثمار في البلدة من خالل وضع حوافز مختلفة. .19
 

المتعلقة بمجال التنمية االقتصادية، تبين الرسومات البيانية أدناه نتائج سؤال العينة وفيما يتعلق بأبرز مخرجات االستبيان 
 (.تطوير أم ال؟إلى المذكور بحاجة  لمجالهل االممثلة عن حاجة مجاالت التنمية االقتصادية الفرعية المختلفة للتطوير )

 
 الزراعة: .1

ة مجال الزراعة في البلدة للتطوير كما هو مبين في الرسم %( إلى حاج70أشارت الغالبية العظمى من العينة الممثلة )
 البياني أدناه.
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 السياحة: .2
% فقط أشارت إلى الحاجة لتطوير مجال السياحة في البلدة، 24كما هو مبين في الرسم البياني أدناه، فإن ما نسبته 

 %( إلى عدم الحاجة لذلك.76بينما أشارت الغالبية العظمى )
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 التجارة والخدمات: .3
% فقط من العينة الممثلة أشارت إلى وجود حاجة لتطوير مجال التجارة والخدمات في البلدة، بينما أشارت النسبة 30

 المتبقية إلى عدم وجود حاجة للتطوير كما هو مبين في الرسم البياني التالي.
 

 

 
 

 الصناعة والحرف: .4
العينة الممثلة على وجود حاجة لتطوير مجال الصناعة والحرف في البلدة كما %( من 77لقد أجمعت الغالبية العظمى )

 هو مبين في الرسم البياني أدناه.
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 مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4
 

 المجال التنموي الرئيسي: اإلدارة والحكم الرشيد.
 التخطيط والتنظيم، واألمن وإدارة الكوارث، والحكم الرشيد. المجال التنموي الفرعي:

 المقدمة:
يعتبر المجتمع في بلدة ترمسعيا مجتمع فتي وبالتالي هناك طاقات شبابية يجب االستفادة منها رغم المعيق األساسي وهو 

 الهجرة . ويجب أن ال تحول الهجرة من االستفادة من الشباب.
يوجد في البلدية قسم سكرتاريا وقسم مالية وقسم هندسي ويبلغ عدد الموظفين في البلدية سبعة موظفين بدوام كامل 
)المحاسب، والمراقب،  والسكرتيرة، والمراسل، وعاملين للنظافة(، أما عدد الموظفين بدوام جزئي فيبلغ ستة موظفين 

فايات، والكهربائي، ومستشار قانوني يعمل يوم واحد في األسبوع(. )المهندس، والمساح، وعمال النظافة على سيارة الن
 وتتصل البلدية بشبكة اإلنترنت وتعمل على النظام المالي المحوسب. 

كما ويوجد في البلدية صندوق شكاوى وصفحة إلكترونية على موقع التواصل االجتماعي يتم فيها عرض جميع الفعاليات 
ئب النفايات، والمعارف، واألمالك، ورخص المهن، ورخص األبنية، والمعامالت من أهم والقرارات الهامة، وتعتبر ضرا

 موارد البلدية المالية.

 /القيمة القياسية المصدر القيمة المؤشر )كمي(
 المرجعية

 التقييم
 ضعيف متوسط جيد

نسبة أصحاب الشهادات الجامعية والدبلوم 
 والدراسات العليا للموظفين

  √  %100 البلدية 50%

قيمة الديون المتراكمة على المواطنين 
)ألف  2017للبلدية حت  منتصف عام 

 شيكل(
 √   0 البلدية 660

   √ - البلدية 1 عدد الشكاوى شهريًا
 √   - البلدية 0 عدد متطوعي الدفاع المدني 

 √   - البلدية 1 عدد مراكز اإلسعاف والطوارئ
 √   - البلدية 0 عدد مراكز الشرطة

عدد المناطق التي توفر البلدية فيها مخرج 
 √   - البلدية 0 مياه لالطفاء

   √ - البلدية 18000 المساحة الكلية لألراضي )دونم(
  √  - البلدية 4121 مساحة المخطط الهيكلي )دونم(

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(
 القيام بها يدويًاضعيف، يتم  البلدية حوسبة المعامالت المالية
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 ضعيف البلدية عدد النشاطات المتعلقة بالشباب
 ضعيف البلدية عدد اللقاءات بين البلدية والشباب

 ضعيف البلدية توفر مركز خدمات للجمهور

متوسط، حيث اليوجد آليات واضحة للتواصل  البلدية آليات تواصل البلدية مع المجتمع
 خطط البلديةوعقد االجتماعات الدورية وشرح 

جيد، ولكن تعدد القوائم االنتخابية وتداول الرئاسة  البلدية وجود مجلس بلدي منتخب
 تحد من الفعالية

 البلدية مستوى المشاركة المجتمعية واآلليات المتبعة
ضعيف، حيث ال يوجد آليات واضحة للمشاركة 
المجتمعية )ندوات، اجتماعات، مجالس إستشارية 

 وهيئات تشاورية(

 البلدية أداء مركز خدمات للجمهور
ضعيف، حيث ال يوجد مركز خدمات للجمهور 

 وال وضوح
 ضعيف البلدية استعمال سجل شكاوى ) دفتر(

 جيد البلدية توفر هيكل تنظيمي واضح
 ضعيف البلدية مستوى توفر حماية للطرق الداخلية وشواخص مرور

 جيد البلدية مستوى الرقابة الخارجية من الحكم المحلي 
 متوسط البلدية توفر وصف وظيفي وااللتزام به

 ضعيف البلدية مستوى التصنيف من قبل صندوق البلديات
 جيد البلدية وجود تدقيق محاسبي خارجي

مدى مالءمة توزيع الموازنات المختلفة وتغطيتها لجميع 
 جيد البلدية األمور وااللتزام بها في التنفيذ

 متوسط البلدية اليدويحالة األرشيف 
 ضعيف البلدية مستوى جباية رسوم المعارف

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

 وجود مخطط هيكلي منظم. .1
 وجود البلدية ومؤسسات البلدة األخرى. .2
 وجود مبنى جيد للبلدية. .3
 .لمساحات كبيرة من األراضي امتالك البلدة .4
 توفر مبنى عام للبلدية يمكن استخدامه كمركز للطوارئ. .5
 وجود شبكة من الطرق المعبدة. .6

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
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 عدم وجود خدمات إلكترونية وأرشفة إلكترونية. .1
 عدم وجود مركز خدمات للجمهور. .2
 قلة الدورات التدريبية للموظفين. .3
 التوعية في العالقة بين المواطنين والبلدية.ضعف  .4
 قلة المشاركة من قبل المواطنين وعدم وجود آليات لذلك. .5
 عدم وجود تسمية وترقيم. .6
 عدم حل كافة شكاوى المواطنين. .7
 عدم وجود دوائر واضحة للبلدية. .8
 عدم وجود كادر كافي وفاعل مؤهل )مدير بلدية أو موظف رئيسي(. .9

 ادًا للمخطط الهيكلي.نقص في فتح الطرق استن .10
 وجود عدة فترات رئاسية للبلدية. .11
 عشوائية انتشار الحرف والصناعات في البلدة. .12
 عدم توفر مركز شرطة أو إطفاء. .13
 ساعة(. 24عدم توفر مركز إسعاف طوارئ ) .14
 عدم وجود إشارات مرورية للطرق.  .15
 قلة التجهيزات للمتطوعين وعدم وجود تدريب دوري لمتطوعين جدد. .16

  القضايا األساسية السلبية في هذا المجالأهم: 
 تقسيم الفترات الرئاسية للبلدية. .1
 وعدم وجود طواقم كافية فيها. ضعف النظام اإلداري في البلدية .2
 ترقيم في البلدة.التسمية وغياب ال .3
 ضعف نظام األرشفة اإللكترونية. .4
 عدم وجود مركز خدمات للجمهور. .5
 ضعف الرقابة والتفتيش داخل البلدة. .6
 

 في هذا المجال يجابيةأهم القضايا األساسية اإل: 
 وجود مخطط هيكلي منظم. .1
 وجود البلدية ومؤسسات البلدة األخرى. .2
 امتالك البلدة لمساحات كبيرة من األراضي. .3

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 16االحتياجات/األولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و
 واصل الدائم بين البلدية والمجتمع.وضع آليات للمشاركة المجتمعية والت .1
 توفير معدات للطوارئ. .2
 وضع شواخص ولوحات مرورية على جميع الطرق داخل البلدة. .3



39 

 

 تطوير النظام اإلداري واإللكتروني في البلدية. .4
 التسمية والترقيم في البلدة.تنفيذ مشروع  .5
 توفير دورات تدريبية للموظفين. .6
 .بما يتناسب مع الزيادة في احتياجات المواطنينزيادة الكادر الوظيفي في البلدية  .7
 دراسة الوضع الحالي للخدمات المقدمة من البلدية. .8
 إلكتروني. فةإيجاد نظام أرش .9
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 المحلي طار التنموياإل
 

 الرؤية التنموية .1

وجيل واع طموح ومحافظة على تراثها ""حديثة، آمنة، خضراء وصحية تسودها العدالة االجتماعية تحت إدارة رشيدة 
 " ، ببنية تحتية متميزة وبشبكة تواصل قوية مع ابنائها في المهجرواصالتها

 
 القضايا التنموية .2

 لتحديد األولويات المجتمعية والتي كانت على النحو االتي: القضايا التنمويةتم ترتيب القضايا حسب األولوية وترتيب اهم 
 
 التحتيةمجال البيئة والبنية  .1
  شبكة الكهرباء وخصوصًا قدرة الفولتية، وارتفاع كلفة توصيلها الى المناطق رغم كونها داخل المخطط ضعف في

 الهيكلي.
 .ضعف شبكة المياه 
 .عدم توفر شبكة صرف صحي 
 .ضعف الخدمات المقدمة في مجال جمع النفايات والتخلص منها ونقص في عدد الحاويات 
  عية داخل البلدة.التوسع في الطرق الفرعدم 

 
 مجال التنمية االجتماعية .2
 ضعف جودة التعليم. 
 قلة التوجه للتعليم المهني. 
 الخدمات الصحية جودة ضعف. 
 عدم االهتمام بفئة وطاقات الشباب. 
 .قلة مشاركة المرأة في النشاطات المجتمعية وإهمال دورها في تنمية االقتصاد المنزلي 
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 المحليمجال تنمية االقتصاد  .3
 .)ضعف البيئة الناظمة والمناسبة والجاذبة لالستثمار في البلدة )منطقة صناعية، مرافق...إلخ 
 بالقطاع الزراعي عدم االهتمام. 
 .عدم االهتمام باآلثار والسياحة في البلدة 
 .محدودية الدخل المتأتي للبلدية 
 
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4
 التخطيط والتنظيم في مجاالت ضعف. 
 .ضعف النظام اإلداري والداخلي وكفاءة الكادر الداخلي 
 .ضعف التواصل والمشاركة 
 .)عدم وجود بعض الخدمات )مركز خدمات الجمهور 
 .عدم االستعداد الكافي لحاالت الطواريء 
 

 األهداف التنموية  .3

 تم حصر األهداف التنموية وفق القضايا التنموية ذات األولوية وتم جدولتها وفق االتي:
 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1
 .تحسين خدمة الكهرباء 
 .تطوير وتحسين خدمة المياه 
 .البدء بالعمل على تأسيس شبكة صرف صحي 
 .تحسين خدمة جمع النفايات 
 .تحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية 

 
 
 مجال التنمية االجتماعية .2
 .تحسين بيئة التعليم داخل البلدة 
  وايجاد حل لواقع مستشفى الشيخة فاطمة. التي يقدمها مركز الصحةتحسين جودة الخدمات الصحية 
 تعزيز مشاركة الشباب واستغالل طاقاتهم للنهوض بالمجتمع المحلي. 
  المجتمع المحلي وزيادة مشاركتهم في نهضةتفعيل دور النساء. 
 .تشجيع التعليم المهني  
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 مجال تنمية االقتصاد المحلي .3
 .تحسين البيئة االستثمارية 
 يادة اإلنتاج الزراعي.ز 
 .زيادة االهتمام بالسياحة واآلثار 
 .زيادة الدخل المتأتي للبلدية 

 
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد .4
 .زيادة الممارسة العلمية المهنية والممنهجة في التخطيط والتنظيم 
 .تحسين نظام العمل داخل البلدية ورفع أداء الكادر 
 ألهالي.تحسين التواصل بين مؤسسات البلدة وا 
 .إنشاء مركز خدمة الجمهور 
 رات في مجال األمن وحاالت الطوارئ.تحسين القد 
 

 البرامج التنموية .4

البرامج التنموية -األهداف-اء على األهداف التنموية المحدد وفق القضايا التنموية ذات األولوية، تم بلورة مصفوفة القضيةبن
 :برنامج، وكانت كالتاليوالتي تشمل تحديد المكونات الرئيسية لكل 

 

 

المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

مجال البيئة 
 والبنية التحتية

 
 

 ضعف شبكة الكهرباء .1
 
 
 
 
 
 
 
 

. تحسين خدمة 1
 الكهرباء المقدمة

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

المستمرة لشبكة . الصيانة 1
 االنارة والكهرباء

 3. زيادة عدد المحوالت  بعدد 2
 محوالت

. تحويل خطوط الضغط العالي 3
 الى ارضية

. دراسة الية تخفيض كلفة 4
 تمديد االعمدة
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 ضعف شبكة المياه .2
 

. تطوير وتحسين 2
 خدمة المياه

 
 

 
. توفير صيانة دائمة لشبكة 1

 المياه.
ترخيص . التشجيع على شمول 2

 البناء لآلبار
. عمل دراسة لتنفيذ وإنشاء 3

 خزان مياه في البلدة
. بناء منطقة التجميع لعين 4

 الماء ومد انابيب حديثة لها.
 

 عدم توفر شبكة صرف صحي .3
 
 
 
 

 
 
 

. العمل على 3
تاسيس شبكة صرف 

 صحي
 
 
 
 
 

 

 

 
عمل دراسات وابحاث لشبكة . 1

ومدى امكانية  الصرف الصحي
 تنفيذها.

. توفير مكان لتكرير مياه 2
النضح التي تقوم بها سيارات 
النضح كاستثمار للبلدية )محطة 

 تنقية(
 

 
 ضعف خدمات النفايات .4

 
 
 
 
 

 
 

عدم التوسع في شبكة الطرق  .5
 الفرعية

 

 
. تحسين خدمة 4

 جمع النفايات
 
 
 

 
 
 
.تاهيل وتحسين 5

 الطرق الفرعية
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . إعادة تأهيل المكب الحالي 1
. تنظيم إدارة مكب النفايات 2

 )المشترك(
. زيادة عدد الحاويات الى 3

400 
. زيادة عمال النظافة في 4

 الشوارع الداخلية الى اربعة
. العمل على امتالك سيارة 5

 نفايات
 
 
 .اعادة تأهيل طرق داخلية 1

 كم( 3بطول )
. تعبيد الطرق غير المعبدة في 2
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 
 

 المخطط الهيكلي
 كم( 4بطول )

طرق زراعية بطول  . فتح3
 كم(10)

مجال تنمية 
االقتصاد 
 المحلي

 
 

 
 . ضعف البيئة االستثمارية1
 
 
 
 
 
. عدم االهتمام الكافي بالقطاع 2

 الزراعي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .عدم االهتمام باالثار والسياحة3

 
. تحسين البيئة 1

 االستثمارية
 
 

 
 
 
. زيادة انتاج 2

 القطاع الزراعي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
القطاع .تفعيل 3

 السياحي في البلدة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. توفير بنية تحتية )مياه 1

وكهرباء وطرق( للمنطقة 
الصناعية في المخطط الهيكلي 

لتشمل الصناعات والحرف 
 الخفيفة. 

 
 
 
 . حفر ابار جمع زراعية1
 . شق طرق زراعية2
 . مكافحة الخنازير3
 . توفير االشتال واألشجار4
التعاونية . تنشيط الجمعية 5

 الزراعية
. دورات توعوية في أساليب 6

 مكافحة اآلفات الزراعية
. تشجيعم اصحاب االراضي 7

في مواجهة االستيطان لحرث 
 وزراعة اراضيهم 

 
 
 . ترميم اجزاء من البلدة القديمة1
. تشكيل لجنة لتنمية السياحة 2

العداد الدراسات الالزمة 
 للمسارات وغيرها

االطفال . صيانة حدائق 3
)البيارة( واضافة العاب لها 
واستثمارها وترميم االلعاب 
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 بالقرب من الجامع الشرقي
. العمل على إضافة المعالم 4

االثرية )خربة ابو ملول، خربة 
ابو عبد اهلل وغيرها( على المسار 

 السياحي لوزارة السياحة
. اقامة حديقة عامة في ارض 5

 البصة 
 

 المتأتي للبلدية. محدودية الدخل 4
 

 .زيادة دخل البلدية4
  

. تأجير المحالت في مبنى 1
 المضافة

 .فتح محطة المحروقات2
.االستثمار في مجال الطاقة 3

 البديلة 
.االستثمار في المنطقة 4

 الصناعية 
 .جمع الديون المتراكمة للبلدية5
.التشبيك مع المؤسسات المحلية 6

 والخارجية للحصول على تمويل
ستثمار في اقامة الطاقة . اال7

 البديلة

مجال التنمية 
 االجتماعية

 
 

 . ضعف جودة التعليم 1
 

 
 

. تحسين بيئة 1
 التعليم

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 . صيانة مدرسة الذكور1
. تعزيز دور مجلس أولياء 2

 األمور المشترك
. عقد ورشة عمل حول واقع 3

 التعليم بالتعاون مع المدارس
. تحسين المالعب لمدرسة 4

 الذكور
. انشاء غرفة مصادر لمدرسة 5

 الذكور 
. تحسين اداء مجالس اولياء 6

 االمور
. تنشيط وتفعيل العالقة بين 7

اطراف العملية التربوية )طلبة، 
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 أهالي، ادارات، لجنة معارف(
 

 
 . ضعف جودة الخدمات الصحية2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. تحسين جودة 2 .1
واداء المراكز 

والمرافق الصحية 
 البلدةفي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيادة عدد أيام دوام الطبيب  .1
 في المركز الحكومي 

تفعيل المختبر الموجود في  .2
 مستشفى الشيخة فاطمة

تشجيع االستثمار الخاص  .3
في المختبرات وعيادات 

 التخصص
تقديم خدمات لذوي  .4

االحتياجات الخاصة 
والمسنين من خالل العيادة 

الحكومية بالتعاون مع 
 وزارة الصحة

تنظيم أيام طبية وعمل  .5
 دورات اسعاف اولي

إيجاد آلية لتطوير عمل  .6
مستشفى الشيخة فاطمة 

 لتفعيله
تحسين خدمة االسعاف  .7

 والطواريء بسيارة اخرى
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

عدم االهتمام بفئات وطاقات . 3
 الشباب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
. ضعف مشاركة المرأة في 4

 النشاطات
 
 
 

 
 
 المهني. قلة التوجه للتعليم 5

 
 
 

. تفعيل دور 3
 الشباب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
. زيادة اشراك 4

 المرأة
 
 
 
 

 
. تشجيع التعليم 5

 المهني
 

 
 
 
 

عمل أنشطة رياضية ثقافية  .1
 واجتماعية لكال الجنسين

توسيع الية استخدام الملعب  .2
 المعشب

تفعيل النادي وفتح باب  .3
 االنتساب والنشاط  

اشراك الشباب في لجان  .4
 العمل داخل البلدية 

تشكيل لجان للعمل  .5
 التطوعي من الشباب

مكافحة تدخين االطفال  .6
باالرشاد واالجراءات ضد 

 من يبيعهم
 
 

 
. دمج النساء في عضوية 1

 النادي
 انشاء جمعية نسوية. 2
. ورشة عمل بأهمية دور 3

 المرأة في المجتمع.
 
 
بالبلدة . تشجيع فتح معهد مهني 1

لخدمة المنطقة بمبادرة من لجنة 
 المعارف في البلدية

مجال االدارة 
 والحكم الرشيد

 
 

ضعف مجاالت التخطيط  .1
 والتنظيم

 
 
 

. زيادة الممارسة 1
العلمية والمنهج 

العلمي في التخطيط 
 والتنظيم

 

 
 
 
 
 

 . تحديث المخطط الهيكلي1
. مشاركة القسم الهندسي في 2

 عملية التخطيط
. تعيين مستشاري )محام 3

لمتابعة مشاكل الترخيص 
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 
 
 
 
 
 
 

ضعف النظام االداري داخل  .2
 البلدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضعف التواصل والمشاركة .3
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عدم وجود مركز لخدمات  .4
 الجمهور

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

. تحسين نظام 2
العمل ورفع اداء 

 الكادر
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. تحسين التواصل 3

بين مؤسسات البلدة 
 واالهالي

 
 
 
 

 
 
 

. انشاء مركز 4
 خدمة الجمهور

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالعتداءات(
. مشاركة المجتمع المحلي في 4

 التخطيط  
 . تنفيذ مشروع التسمية والترقيم5
. وضع شواخص ولوحات 6

 مرورية
 
 
 
وتطوير اإلجراءات . مراجعة 1

 اإلدارية داخل البلدية
. وضع نظام عمل الكتروني 2

 للبلدية
. دورات تدريب لطواقم البلدية 2

 على النظام االلكتروني
. تشكيل لجنة إدارية لمتابعة 3

 تنفيذ الخطة االستراتيجية
 . إنشاء نظام أرشفة إلكتروني4
 
 
. تشكيل لجنة تنسيق 1

 للمؤسسات في البلدية
ل صفحة التواصل . تفعي2

 االجتماعي للبلدية 
. عقد اللقاءات العامة الدورية 3

يعرض فيها التوجهات 
 واالقتراحات

. فتح باب تقديم الشكاوي 4
 مكتوبة لمعالجتها 

 
 
. تاهيل كادر وتدريبه على 1

 تقديم  خدمة الجمهور 
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المجاالت 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 
 
 

.ضعف االمان ومواجهة 5
 الطوارئ

 
 

 
 
 

 
 

.تحسين القدرات 5
في مجال االمان 
 وحاالت الطوارئ

 
 
 
 
 

. ادخال الخدمة االلكترونية في 2
 كل المجاالت 

. فتح وتأثيث مركز خدمة 3
 الجمهور 

 
 
. توفير معدات واليات لمواجهة 1

الطوارئ مثل اليات ثقيلة 
 )جرافة(

. العمل على الحصول على 2
 سيارة للبلدية

. التواصل لفتح مركز للدفاع 3
 المدني 

. عقد دورات وتشكيل فرق 4
 لمواجهة حاالت الطوارئ

. بناء االرصفة للشوارع داخل 5
 البلدة 

من .التعاون مع الشرطة للحد 6
ظاهرة استخدام السيارات غير 
 القانونية والسياقة بدون رخصة(
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 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم
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 20121-2018لألعوام  التنفيذ الرباعية ةخط .1

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

اسم 
مج البرنامج

رنا
 الب

رقم
* 

 
اسم مكون 

 المشروعالبرنامج/ 

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تصنيف مكون  2021-2018خطة 
البرنامج/المشروع حسب 

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط 
 الصرف السنوي

1000 $ 
الهيئة 
 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك المحلية

مضم الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ون

حدد القسم  متمنى محتمل
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

قيمة  حدد الجهة
 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

 الكهرباء
EI/ 
01 

زيادة عدد المحوالت 
 لشبكة الكهرباء

EL/ 
 الهندسي  √  0 45 45 0 90 01

شركة كهرباء 
 90 شركة الكهرباء 0 مشاريع إشراف القدس

الصيانة الدورية 
نارة لشبكة اإل

 والكهرباء

EL/ 
02 

 - - 48 الصيانة - - الهندسي   √ 12 12 12 12 48

تحويل خطوط 
الضغط العالي إلى 

 خطوط أرضية

EL/ 
 120 شركة الكهرباء 0 مشاريع إشراف شركة الكهرباء الهندسي  √  40 40 40 0 120 03

 المياه
EI/ 
02 

دراسة بناء خزان 
 مياه

WA/ 
04 

 - - 5 المياه - - الهندسي  √  5 0 0 0 5

 /WA ترميم عين الماء
05 

 سلطة المياه الهندسي  √  0 0 10 0 10
تنفيذ 
وإشرا
 ف

سلطة  0 مشاريع
 المياه/جمعيات

10 

الصرف 
 الصحي

EI/ 
03 

بحاث أدراسات و
لشبكة الصرف 

 الصحي

S/ 
01 

 - - 15 الصحة - - الصحة  √  0 0 15 0 15

تكرير المياه دراسة 
العادمة من الحفر 

 االمتصاصية

S/ 
02 

8 0 0 8 0   √ - - - - - - - 

النفايات 
 الصلبة

EI/ 
03 

إعادة تأهيل المكب 
 الحالي للنفايات

SW/ 
01 10 0 10 0 0  √  

الهندسي/ال
 صحة

إدارة النفايات 
 المشترك

تنفيذ 
وإشرا
 ف

 - - 10 الصحة

 زيادة عدد الحاويات 
SW/ 
02 

12 0 12 0 0  √  
الهندسي/ال

 صحة
 - - 12 الصحة - -
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زيادة عدد عمال 
 النظافة

SW/ 
 - - 39 الصحة - - الصحة  √  12 12 12 3 39 03

امتالك سيارة نفايات 
 خاصة بالبلدية

SW/ 
04 

70 0 0 0 70   √ - - - - - - - 

الطرق 
والمواصال

 ت

EI/ 
03 

 طرقالإعادة تأهيل 
RT/ 
01 

 الهندسي  √  0 30 30 0 60
صندوق 
 البلديات

 60 صندوق البلديات - الطرق إشراف

 /RT شق طرق زراعية
02 

 الهندسي  √  60 51 0 0 111
وزارة 

األشغال/مؤسسا
 ت

إشراف
 /تنفيذ

 - الطرق
وزارة 

األشغال/مؤسسا
 ت

111 

تعبيد طرق غير 
 معبدة داخل المخطط

 الهيكلي

RT/ 
03 

 الهندسي  √  40 40 0 0 80
صندوق 
 البلديات

 80 صندوق البلديات - الطرق إشراف

 /RT مشروع األرصفة
04 

 - - 20 الطرق - - الهندسي   √ 0 10 10 0 20

وضع الشواخص 
 على الطرق

RT/ 
 - - الهندسي   √ 5 5 0 0 10 05

الطرق 
 - - 10 واألمن

        244 253 196 15 708 المجموع الجزئي

حلي
 الم

صاد
القت

ة ا
نمي

ل ت
مجا

 

 الصناعة
EC/ 
01 

توفير البنية التحتية 
للمنطقة الصناعية 

 المنوي عملها

IN/ 
01 

80 0 0 40 40   √ - - - - - - - 

 /EC االستثمار
02 

االستثمار في الطاقة 
 البديلة

IV/ 
01 

 - - 70 الطاقة - - الهندسي  √  0 35 35 0 70

 السياحة
EC/ 
03 

 إنشاء حديقة عامة
TO/ 
01 25 0 25 0 0   √ - - - - - - - 

صيانة حدائق 
األطفال )البيارة 

 والشرقية(

TO/ 
02 

 الهندسي  √  0 5 0 0 5
مؤسسات 
 وتبرعات

 - حدائق تمويل
مؤسسات 
 وتبرعات

5 

ترميم ممرات البلدة 
 القديمة

TO/ 
03 

مؤسسات  الهندسي  √  25 25 0 0 50
 وتبرعات

تمويل 
 وتنفيذ

المباني 
 القديمة

مؤسسات  -
 وتبرعات

50 

مسارات إضافة 
 أثريةومعالم 
 

TO/
 إشراف وزارة السياحة الهندسي  √  0 0.5 0.5 0 1 05

السياحة 
 - وزارة السياحة 1 واآلثار

 الزراعة
EC/ 
 حفر آبار زراعية 04

AG/ 
 الهندسي  √  15 15 15 0 45 01

وزارة زراعة 
 ومؤسسات

إشراف 
 - الزراعة وتنفيذ

وزارة زراعة 
 45 وجمعيات
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 مكافحة الخنازير
AG/ 
 الهندسي   √ 1 1 1 1 4 02

وزارة زراعة 
 وجمعيات

إشراف 
 - الزراعة وتنفيذ

وزارة زراعة 
 4 وجمعيات

توفير األشتال 
 واألشجار

AG/ 
03 

وزارة زراعة  الهندسي   √ 1 1 1 0 3
 وجمعيات

إشراف 
 وتنفيذ

وزارة زراعة  - الزراعة
 وجمعيات

3 

إحياء الجمعية 
 التعاونية الزراعية

AG/ 
04 

 الهندسي  √  0 0 1 0 1
األهالي 

 والمزارعين
إشراف 
 وتنفيذ

 - الزراعة
األهالي 

 والمزارعين
1 

دورات توعوية في 
أساليب مكافحة 
 اآلفات الزراعية

AG/ 
05 

وزارة زراعة  الهندسي   √ 0 0 1 1 2
 وجمعيات

إشراف 
 وتنفيذ

وزارة زراعة  - الزراعة
 وجمعيات

2 

        82 122.5 79.5 2 286 المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

 التعليم
SO/ 
01 

صيانة مدرسة 
 الذكور

ED/ 
01 

 - وزارة التربية 15 التعليم إشراف وزارة التربية  الهندسي   √ 0 0 15 0 15

تعزيز دور لجنة 
المعارف وأولياء 

 األمور

ED/ 
02 1 0 1 0 0 √   

البلدية/المعا
 رف

لجنة أولياء 
 األمور

إشراف 
 1 المعارف وتنفيذ

لجنة أولياء 
 - األمور

دراسة رضا األهالي 
 عن مستوى التعليم

ED/ 
03 

لجنة أولياء  المعارف  √  0 1 1 0 2
 األمور

لجنة أولياء  2 المعارف إشراف
 األمور

- 

تحسين ملعب 
 مدرسة الذكور

ED/ 
04 

15 0 15 0 0 √   - - - - - - - 

دراسة حول التعليم 
 المهني

ED/ 
05 

3 0 3 0 0  √  - - - - - - - 

تمكين 
 المرأة

SO/ 
02 

تعزيز دمج و
عضوية النساء في 
المؤسسات )النادي 

 والجمعيات(

WE/ 
01 

إشراف  جمعيات/نادي البلدية  √  0 0 1 0 1
 وتنفيذ

 1 جمعيات/نادي - -

تنظيم دورات 
وورشات عمل حول 
أهمية وآليات تفعيل 

 دور المرأة

WE/ 
02 

إشراف  جمعيات البلدية  √  0.5 0.5 0 0.5 1.5
 وتنفيذ

 1.5 جمعيات - -

 /WE إنشاء جمعية نسوية
03 

إشراف  جمعيات/أهالي البلدية  √  0 0 0.5 0 0.5
 وتنفيذ

 0.5 جمعيات/أهالي - -

الشباب 
 واألطفال

SO/ 
03 

تشكيل لجان شبابية 
ومكافحة تدخين 

 األطفال

YC/ 
01 

1 0 1 0 0  √  
البلدية/أنشط

 ة
 - - 1 أنشطة - -
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 /SO الصحة 
04 

تفعيل مختبر الشيخة 
 فاطمة

H/01 2 0 0 0 2  √  البلدية 
الصحة/الخدما

 ت
إشراف 
 وتنفيذ

 2 الصحة/الخدمات - -

يام دوام أزيادة عدد 
 البلدية  √  H/02 5 0 1 2 2 العيادة الصحية

الصحة/الخدما
 ت

إشراف 
 - - وتنفيذ

الصحة 
 5 والخدمات

تحسين مركز 
الطوارئ وزيادة 
عدد سيارات 

 اإلسعاف

H/03 60 60 0 0 0 √   إشراف  وزارة الصحة البلدية
 وتنفيذ

 40 الصحة وتبرعات 20 صحة

تنظيم أيام طبية 
وعمل دورات 

 إسعاف أولي
H/04 2 0 2 0 0  √  إشراف  لجان إغاثة البلدية

 وتنفيذ
 2 لجان إغاثة - -

         4.5 3.5 40.5 60.5 109 المجموع الجزئي

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

التخطيط 
والتنظيم 
والحكم 
 الرشيد

MG/
01 

إجراء مراجعة 
 للمخطط الهيكلي

P/01 5 5 0 0 0  √  وزارة الحكم  الهندسي
 المحلي

 - المحليالحكم  5 المخطط إشراف

شبكة عمل تأسيس 
 وأرشفة إلكترونية

P/02 30 0 30 0 0  √  صندوق  البلدية
 البلديات

إشراف 
 وتمويل

 30 صندوق البلديات - اإلدارة

تأسيس مركز خدمة 
 الجمهور

P/03 30 0 0 0 30  √  البلدية/خدما
 ت الجمهور

صندوق 
 البلديات

إشراف 
 وتمويل

 15 صندوق البلديات 15 خدمات

 دورة في اإلنقاذ
 والدفاع المدني

 والطوارئ
P/04 4 0 2 2 0  √  البلدية 

الدفاع 
 المدني/الصحة

إشراف 
 - - وتنفيذ

الدفاع 
 4 المدني/الصحة

تأهيل الكادر للعمل 
 اإللكتروني

P/05 5 0 5 0 0  √  صندوق  البلدية
 البلديات

إشراف 
 وتمويل

 5 صندوق البلديات - -

مستشار تعيين 
 قانوني

P/06 21 3 6 6 6 √    الشؤون
 اإلدارية

استشارا إشراف الحكم المحلي
 ت

 - الحكم المحلي 21

التسمية والترقيم 
 للشوراع والمباني

P/07 10 0 0 5 5  √  الشوارع  - - الهندسي
 والطرق

10 - - 

توفير معدات 
 وسيارات للبلدية

P08 65 0 0 25 40  √  40 معدات - - البلدية - - 

           81 38 43 8 170 المجموع الجزئي

الكلي )محتمل +  المجموع
 دوالر أمريكي -مضمون( 

1,090 85.5 334 369 301.5           

           183 دوالر أمريكي -الكلي )متمناة(  المجموع
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           1,273 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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2018للعام  السنوية التنفيذ ةخط .2
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مه
روق

ج 
نام

لبر
م ا

اس
 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

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

جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

الهيئة  الصرف الربع سنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة  غير الهيئة المحلية/الشريك

الربع 
 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني األول

 
حدد 
القسم 
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

ظيم
التن

ط و
خطي

الت
 

 

وزارة الحكم  الهندسة P/ 01 5 0 0 2.5 2.5 اجراء مراجعة على المخطط الهيكلي 
 المحلي

 اشراف

 
- 
 
 

5 
 

- - 
وثيقة عطاء وبنود 

 مرجعية

الشؤون  P/ 06 3 0 0 1.5 1.5 تعيين مستشار قانوني
 اإلدارية

وزارة الحكم 
 المحلي

 - - 3 - اشراف
وثيقة عطاء، بنود 

 مرجعية، اتفاقية
         4 4 0 0 8 المجموع الجزئي

تية
لتح

ة ا
لبني

ا
 

 

 لشبكة اإلنارة الصيانة الدورية
 EL/ 02 12 3 3 3 3 والكهرباء

البلدية 
 - - - 12 - إشراف البلدية /االهندسة

 -  - - 3 - - - البلدية SW/ 03 3 0 0 0 3 زيادة عدد عمال النظافة

         6 3 3 3 15 المجموع الجزئي

 
عية

تما
الج

ة ا
نمي

الت
 

 

تنظيم دورات وورشات عمل حول 
 أهمية وآليات تفعيل دور المرأة

WE/ 02 0.5 0 0 0.25 0.25 جمعيات البلدية 
تنفيذ 
وإشرا
 ف

 - 0.5 الجمعيات - -

تحسين مركز الطوارئ وزيادة عدد 
 سيارات اإلسعاف

H/ 03 60 0 0 0 60 تبرعات  20 البلدية إشراف وزارة الصحة البلدية
 األهالي

40 - 

         60.25 0.25 0 0 60.5 المجموع الجزئي

صاد
القت

ا
 

 البلدية AG/ 02 1 0 0 0.5 0.5 مكافحة الخنازير
وزارة 

الزراعة/جمعيا
 ت

- - - 
وزارة 

الزراعة / 
 جمعيات

1 - 

توعوية في أساليب مكافحة  دورات
 اآلفات الزراعية

AG/ 05 1 0 0 0.5 0.5 وزارة زراعة  البلدية
 / جمعيات

- - - 
وزارة 

الزراعة / 
 الجمعيات

1 - 

         1 1 0 0 2 المجموع الجزئي
         71.25 8.25 3 3 85.5 2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 خطة المتابعة والتقييم .3

 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 مجال البيئة والبنى التحتية

 الكهرباء

 الصيانة الدورية للشبكة -1
 زيادة عدد المحوالت -2
الضـغط  تحويل خطوط  -3

 العالي إلى أرضية

 حالة الشبكة
عدم وجود 

صيانة دورية 
 منتظمة

 البلدية 100% 95% 85% 75%
حالة الشبكة، أعمدة 

 البلدية وإنارة

البلدية وشركة  11 10 9 8 8 عدد المحوالت
 الكهرباء

 البلدية عدد المحوالت

 0 كم1 كم2 كم2 كم 2 وضع خطوط الضغط العالي
البلدية وشركة 

 الكهرباء
خطوط الضغط 
 البلدية العالي إلى أرضية

 دراسة بناء خزان مياه -1 المياه
 ترميم عين المياه -2

 البلدية تنفيذ الدراسة البلدية والمياه 1 0 0 0 ال يوجد دراسة دراسة الخزان

غير  استخدام عين المياه
 فعالة/مرممة

 البلدية الترميم البلدية والمياه 1 1 1 0

 الصحيالصرف 

 دراسة وأبحاث للشبكة -1
دراســة تكريــر الميــاه -2

العادمــة مــن الحفــر   
 االمتصاصية

 البلدية وجود الدراسة البلدية 1 0 0 0 ال يوجد دراسة دراسة للشبكة

 البلدية وجود الدراسة البلدية 1 1 1 0 ال يوجد دراسة دراسة تكرير المياه

 النفايات الصلبة

 تأهيل المكب الحالي -1
 زيادة عدد الحاويات-2
 زيادة عدد العمال-3
 امتالك سيارة نفايات-4

 البلدية مكب نفايات منظم البلدية 1 1 1 0 0 وجود مكب منظم
 البلدية عدد الحاويات البلدية 350 350 350 300 300 زيادة العدد

 البلدية عدد عمال النظافة البلدية 4 4 4 4 2 توظيف عمال
 البلدية توفر السيارة البلدية 1 1 0 0 0 بشكل دائمتوفر سيارة 

 الطرق والمواصالت
 إعادة تأهيل الطرق -1
 كم داخل المخطط 4تعبيد -2
فتح طرق زراعية بطول -3

 البلدية كم3تعبيد  البلدية كم9 كم9 كم7.5 كم6 كم6 كم من الشوارع المعبدة 3إعادة تعبيد 

ك10.5 كم9 كم9 كم9 كم  4تعبيد 
 م

 البلدية كم 4تعبيد  البلدية كم12
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 البلدية كم زراعي 10فتح  البلدية كم40 كم35 كم30 كم30 كم30 كم 10فتح  كم 10

امكانية الوصول إلى المنطقة الصناعية  توفير البنية التحتية الصناعة
 ووجود بنية تحتية )طريق(

 البلدية كم1 كم1 0 0 ال يوجد
توفير عناصر 

)طول البنية التحتية 
 الطريق(

 البلدية

 البلدية 1 1 1 0 ال يوجد استخدام المباني العامة للطاقة االستثمار في الطاقة البديلة االستثمار
تنفيذ مشاريع على 

أسطح المباني 
 العامة )البلدية(

 البلدية

 السياحة

 البلدية وجود حديقة البلدية 1 1 1 0 0 إنشاء حديقة عامة إنشاء حديقة عامة
 البلدية صيانة كاملة البلدية 1 1 0 0 ال يوجد الصيانة للحديقة حدائق األطفال صيانة

 0 0 0 ممرات البلدة القديمة المرممة ترميم ممرات البلدة القديمة
700 
 متر

700 
 البلدية ترميم ممرات البلدية متر

اعتماد معالم ومسـارت لـدى وزارة    إضافة المعالم األثرية
 السياحة

اعتماد المسار  البلدية 1 1 0 0 0
 والمعالم

 البلدية

 الزراعة

 البلدية عدد اآلبار البلدية 30 25 20 20 20 آبار زراعية 10حفر  حفر آبار زراعية

 البلدية 1 1 1 1 ال يوجد حملة مكافحة مستمرة مكافحة الخنازير
تنفيذ إجراءات 

لمكافحة الخنازير 
 )مصايد وسموم(

 البلدية

 توفير أشتال للزراعة واألشجارتوفير األشتال 

مساحة 
األراضي القابلة 

لالستصالح 
 دونم( 3000)

 البلدية 2850 2950 2950 3000
عدد الدونمات 

 البلدية القابلة لالستصالح

 البلدية/الجمعية تأسيس الجمعية البلدية 1 1 1 0 غير موجودة عقد الهيئة العامة وتأسيس الجمعية إحياء الجمعية
 البلدية عدد الدورات البلدية 0 0 2 2 ال يوجد عقد دورات مستمرة توعيةدورات 



61 

 

 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 مجال التنمية االجتماعية

 التعليم

 المدرسة %90 %90 %90 %50 %50 تحسين وضع الفصول والمرافق صيانة مدرسة الذكور
وضع الفصول 

 والمرافق

لجنة 
البلدية/المعار
 ف والمدرسة

تعزيز دور لجنة المعـارف  
 وأولوياء األمور

 اللجنة/البلدية عدد االجتماعات اللجنة 4 4 4 0 ال يوجد فعالية اللجنة )اجتماعات(

دراسة رضا األهـالي عـن   
 مستوى التعليم

المشاركين  األهالي %80 %80 %80 - ال يوجد تقييم األهالي لمستوى التعليم
 بالدراسة

لجنة 
المعارف/المدا

 رس

 تمكين المرأة

عضوية النساء دمج وتعزيز 
 في المؤسسات

 النادي معدل العضوية النادي %30 %20 %10 %10 ال يوجد زيادة العضوية في النادي

تنظيم دورات وورشات عمل 
حول أهمية وآلية تفعيل دور 

 المرأة
 عدد النشاطات الجمعيات/النادي 2 2 1 0 ال يوجد دورات مختلفة

الجمعيات/الناد
 ي

 الجمعية 1 1 1 0 ال يوجد تأسيس الجمعية إنشاء جمعية نسوية
التأسيس 
 الجمعية والنشاطات

 النادي عدد النشاطات النادي 3 3 2 0 ال يوجد نشاطات شبابية مختلفة تشكيل لجان شبابية الشباب واألطفال

 الصحة

 المختبر الجمهوررضا  المختبر %90 %70 %60 - ال يوجد الخدمات التي يقدمها المركز تفعيل مختبر الشيخة فاطمة
 المركز عدد أيام الدوام المركز 3 3 3 1 1 أيام الدوام زيادة عدد أيام دوام العيادة

تحسين مركـز الطـواريء   
 بسيارة إسعاف

 المركز وجود السيارة المركز 1 1 1 1 0 تجهيز سيارة

 اإلغاثةلجان  عدد األيام لجان اإلغاثة 2 2 2 0 0 أيام طبية مجانية تنظيم أيام طبية
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 المنجزة
 مؤشرات القياس

القيمة الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد 
 سنوات الخطة

 أداة القياس مصدر المعلومات

الجهة 
المسئولة عن 
متابعة قياس 

 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

التخطيط والتنظيم واألمـن  
 واإلدارة

إجراء مراجعـة للمخطـط   
 البلدية إدخال تعديالت البلدية 1 1 1 1  تعديل المخطط الهيكلي

تأسيس شبكة عمل وأرشـفة  
 إلكترونية

 البلدية شبكة كاملة البلدية 1 1 1 0 ال يوجد تنفيذ مشروع تحويل البلدية

 البلدية وجود المركز البلدية 1 0 0 0 ال يوجد خدمة الجمهور مركز خدمات الجمهور

الوعي والقدرة علـى التعامـل مـع     دورات إنقاذ مدني وطوارئ
 الحاالت الطارئة

البلدية/الدفاع  2 2 2 0 ال يوجد
 المدني

البلدية/الدفاع  عدد الدورات
 المدني

 البلدية تدريب كامل الطاقم البلدية جيد جيد جيد ضعيف ضعيف طاقم مؤهل في البلدية  تأهيل الكادر

 البلدية 2 2 2 1 ضعيف التواصل المستمر مع األهالي لقاءات دورية مع األهالي
عدد االجتماعات 
العامة ومراجعة 

 تنفيذ الخطة

البلدية/لجنة 
 متخصصة

تعيين المستشار  البلدية جيد جيد جيد ضعيف ضعيف تسوية قضايا وديون عالقة للبلدية مستشار قانوني
 وتخفيض الذمم

 البلدية

 البلدية عدد المنازل البلدية 750 750 0 0 منازل 0 تنظيم الشوارع والعناوين التسمية والترقيم
 البلدية عدد المعدات  2 1 0 0 ال يوجد توفر معدات طوارئ وسيارات معدات وسيارات
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 المالحق

 التقرير التشخيصي .1

 وثيقة منفصلة.
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 وصف مكونات المشاريع .2
 مشروع مكون برنامج/ ملخص

  المشروعمكون البرنامج/ اسم 
 . زيادة عدد محوالت الكهرباء1
 . الصيانة الدورية للشبكة2
 . تحويل خطوط الضغط الى ارضية3

 البنية التحتية _الكهرباء البرنامج: الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعالبرنامج/مكون خلفية عن 
 

لذلك تولي بلدية ترمسعيا اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة حرصا منها  ،للنمو والتطور ةتعتبر الطاقة من العناصر األساسي
على توفير الطاقة للمواطنين من أجل تسهيل حياتهم اليومية. يوجد شبكة كهرباء في بلدة ترمسعيا حيث يبلغ عدد 

اطق % من المن98. وتغطي شبكة الكهرباء ما نسبته 8عمود باإلضافة الى محوالت بعدد  450أعمدة الكهرباء 
البعض ة وأغلب هذه االشتراكات تعمل بنظام الفاتور ،اشتراك كهرباء 1500السكانية في بلدة ترمسعيا ويوجد حوالي 

 .مسبق الدفع
تهتم بلدية ترمسعيا بعمل صيانة سنوية لشبكة الكهرباء واالنارة في البلدة وذلك حفاظا منها على جودة الخدمات 

 األساسية المقدمة للمواطنين.
المناطق البعيدة من ضعف التيار الكهربائي وذلك المتداد مساحة المناطق وقلة المحوالت الالزمة بما يؤثر على  تعاني

مجمل جوانب الحياة ولذلك التزمت الشركة بوضع ثالث محوالت على االقل  لرفع قدرة التيار الكهربائي  بما يخدم 
 سكان المناطق التي تعاني من ضعف التيار. 

 ترمسعيا 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018/2019 /2020 

 مدة التنفيذ
 1- مشررروع المحرروالت

 سنة
 2- مشروع خطوط الضغط

 ثالث سنوات
 3- اربع الصيانة الدورية

 سنوات

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 تحسين خدمة الكهرباء 
  

   جميع سكان البلدة  جميع سكان البلدة
 تحسين خدمة الكهرباء 

 
المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 112000 12000 12000 12000 . الصيانة المستمرة للشبكة من البلدية 
 2 45000 45000  شركة الكهرباء -( 3. زيادة عدد المحوالت )عدد  
 3 40000 40000 40000  شركة الكهرباء -. خطوط الضغط العالي 
      

  دوالر 258000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(ان متطلبات األراضي )في حال

 والمشروع لريس ذ    األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 بعد مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
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   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال   نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى  الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 البلدية  شركة الكهرباء 
 التمويل المقترحةجهة 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 صيانة الشبكة      تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متوفرة  

  ال نعم نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متوفرة الموارد البشرية 
 غيـر   متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

 متوفرة

  غير مطلوب الجهة المنفذةبناء قدرات 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 تلبية احتياجات المواطنينايجابية: 
 

 الكهرباء وتحسين الخدمةزيادة جودة 

 سلبية:
 ال يوجد

 تدابير التخفيف:
تنظيم عمل الصيانة وضمان التنفيذ  .1

في أوقات مناسبة بعيدا عرن فتررة   
 الذروة.

تنفيذ التغييرات والتبديالت بطريقرة   .2
 سلسة

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 عليهاإجراءات التغلب  المخاطر/المعيقات

 اإلجراءات المتبعة من قبل شركة الكهرباء  التنسيق والضغط 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 . دراسة لبناء خزان ماء1
 

 البنية التحتية _ المياه البرنامج: الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
تعاني بلدة ترمسعيا من االنقطاع الطويل للمياه وخاصة في فصل الصيف. حيث يتم تزويد البلدة بالمياه من مصلحة مياه رام اهلل. 

حيث انها ال تصل الى ورغم وجوداالبار في معظم البيوت اال انها ال تفي بالحاجة بسبب االنقطاع الطويل وضعف كميات الضخ ب
البيوت المرتفعة. ولذلك، فإن هنالك حاجة إليجاد بدائل تساهم في زيادة فترة ضخ المياه. وعليه، سيتم العمل على دراسة بناء 

خزان ماء كبير قد يساهم في حل المشكلة، باإلضافة إلى العمل على صيانة عين الماء في البلدة لضمان قدرتها على توفير كميات 
 ية. إضاف

 

 ترمسعيا 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2019 و 
 2021 

 مدة التنفيذ
 ستة اشهر 

مكون  أهداف
 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، 
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 تطوير شبكة المياه
 عين الماءترميم 

جميع أهالي البلدة وخصوصا البيوت الواقعة في  جميع فئات المجتمع 
 االماكن المرتفعة بشكل خاص 

 تحسين خدمة المياه 

المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

   عمل دراسة بناء خزان مياه
 

 5000 

   10000  ترميم عين الماء

  دوالر 15000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(لا حالمتطلبات األراضي )في 

  بعد مكاني والمشروع ليس ذ     
  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 المجلس البلدي   
 جهة التمويل المقترحة
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 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 شبكة المياه
متـوفرة    تكاليف تنفيذ مكـون البرنامج/المشـروع  

 جزئيا
   هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة  دراسات/مخططات 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 
 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إيجابية بتلبية احتياجات المواطنين
 

 سلبية:
 ال يوجد اثار سلبية

 تدابير التخفيف:
 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 حوادث العمل  التزام الموظفين بشروط السالمة العامة 
 *مكون البرنامج/المشروعل المكاني بعدخارطة ال
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
  المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 دراسة للصرف الصحي-1
دراسة حول تكرير مياه النضح مرن الحفرر   -2

 االمتصاصية

 الصرف الصحي-البنية التحتية البرنامج: الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
الى وجود شبكة صرف صحي لتجميع المياه العادمة، كما وأنها تفتقر ألي وسيلة لمعالجة المياه العادمة  ترمسعياتفتقر بلدة 

حفرة  950المتدفقة من أحياء البلدة. حاليا يتم التخلص من المياه العادمة من خالل الحفر االمتصاصية والتي يبلغ عددها تقريبا 
ر مصممة طبقا للمعايير البيئية مما يؤثر سلبا على التربة، البيئة والمياه امتصاصية التي أغلبها حفر منفذه غير صماء غي

 الجوفية.
تسعى بلدية ترمسعيا بالتعاون مع مصلحة المياه الى عمل دراسات وابحاث بخصوص مشروع الصرف الصحي باإلضافة الى 

 البحث المستمر لتمويل شبكة الصرف الصحي لجميع المنطقة.

 ترمسعيا 

المتوقع للبدء التاريخ 
 بالتنفيذ

 شرربكة الصرررف  دراسررة
 2019الصحي 

 دراسة حول تكرير ميراه  و
 2020الصرف 

 مدة التنفيذ

  

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  أهدافمكون البرنامج/المشروع
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

  شبكة صرف صحيتاسيس 
  

   جميع سكان البلدة  جميع فئات المجتمع
  الحد من تلوث المياه الجوفية

 والتربة
 

المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

  15000  عمل دراسات وابحاث لشبكة الصرف الصحي   
 8000   دراسة حول تكرير مياه النضح  
      
      

  دوالر 23000 المجموع )باألرقام(
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 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(ان متطلبات األراضي )في حال
 كيف؟  بعد مكاني والمشروع ليس ذ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذ هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 البلدية  سلطة المياه 

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

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   متوفرة جزئيا  تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة  دراسات/مخططات 

 بناء قدرات الجهة المنفذة  
 ______________________سلطة المياة__ مطلوب)حدد(:

     مطلوب دعم جماهيري 
 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 ايجابية:  
 التخلص من الحفر االمتصاصية

 

 سلبية:
 

 تدابير التخفيف:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل الحقًا في حالة المضي قدمًا في تنفيذ كامل المشروع  المتابعة الدائمة لسلطة المياة 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 تاهيل مكب النفايات-1
 حاوية 50الحاوياتزيادة عدد -2
 زيادة عدد عمال النظافة-3
 امتالك سيارة خاصة بالبلدية-4
 

 الصلبة جمع النفايات  -البنية التحتية البرنامج: الرقم:

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
 

، لثالثة قرىأيام أسبوعيا، يتم جمعها من خالل سيارات جمع النفايات )ضاغطة( تتبع ملكيتها  3يتم جمع النفايات الصلبة بمعدل 
تشغيل وصيانة المركبة، باإلضافة الى تعيين موظفين للمركبة. يتم ترحيل النفايات  مع القرى االخرى حيث يقع على عاتق البلدية

 قريب من البلدة والذي بحاجة لتنظيم وتأهيل.عشوائي الصلبة الى مكب نفايات 
 3م 1حاوية بسعة  300المناطق المأهولة بالسكان. حيث يبلغ عدد الحاويات حوالي  جميعجمع النفايات الصلبة  ةتغطي خدم

وزيادتها  الى تحسينموزعة في احياء البلدة، لكن هناك مشكلة في التغطية الجغرافية حيث ان التوزيع الجغرافي للحاويات بحاجة 
 حاوية. كذلك العمل على امتالك سيارة نفايات خاصة بالبلدة لضمان جمع النفايات بشكل يومي.  350الى 

 ترمسعيا 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 1- 2021-2018نظافة 
 2-  2019حاويات 
 3- 2019تأهيل المكب 
 4- 2021سيارة نفايات 

 مدة التنفيذ
 اربع سنوات 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب،  أهدافمكون البرنامج/المشروع
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 الحد من التلوث وتجمع النفايات جميع السكان  جميع فئات المجتمع  تحسين خدمة النفايات الصلبة

المشاريع التي تمثل متطلبا  البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةمكون لوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 

 12000 3000 2زيادة عدد عمال النظافة 
 

12000 
 

12000 
   12000  زيادة عدد الحاويات
   10000  تأهيل مكب النفايات
 70000    امتالك سيارة نفايات

 دوالر 131000 المجموع )باألرقام(
مكون البرنامج/المشروع ذي بعد لا متطلبات األراضي )في حال

 *مكاني(
 *اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية 
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المشروع ليس  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 بعد مكاني وذ

 قبل البلديةمن 

  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

أدرج ؟ اذا كران نعرم   بعرد مكراني   ومكون البرنامج/المشروع ذهل 
 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  البحث عن تمويل لشراء السيارة 
 المقترحة جهة التمويل

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

 انارة الشوارع
متـوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشـروع 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا 
  ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 ر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروعالمصاد
 جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة
 متـوفرة جزئيـا    متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة 

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إيجابية:

 التخلص من ظاهرة تراكم النفايات الصلبة
 

 سلبية:
 ال يوجد

 

 تدابير التخفيف:
 
 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل   
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 الطرق والمواصالت -البنية التحتية البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
تستوعب حركة مرور تعتبر الطرق الداخلية من اهم مقومات البنية التحتية التي يتم التركيز عليها حيث انها 

السيارات داخل حدود المناطق المحلية. وتصل الطرق الداخلية الفرعية المجموعات السكانية الصغيرة بعضها 

ماكن النائية. وتهتم بلدية ترمسعيا بشق وتعبيد ببعض، كما تربط الطرق المحلية بالطرق الرئيسية الممتدة إلى األ

 معظم الطرق المحلية والفرعية وتعمل على صيانتها بشكل دائم.

كم من الطرق الداخلية 3( تنوي البلدية العمل على إعادة تاهيل ما يقارب من 2021-2018خالل الخطة القادمة )
 كم من الطرق الزراعية. 10اضافة الى فتح ما يقارب من  كم غير معبدة داخل المخطط الهيكلي، 4وتعبيد 

 

 ترمسعيا 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 1 2019. تأهيل الطرق  
 2 2020. تعبيد الطرق  
 3 2020. طرق زراعية 

 مدة التنفيذ
 سنوات ثالث 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  أهدافمكون البرنامج/المشروع
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

  تاهيررل وتعبيررد الطرررق وشررق
 الشوارع الزراعية

  

   جميع سكان البلدة  جميع الفئات
  

 
المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 

مكون لسابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

  30000 30000  كم معبدة 3تاهيل  
  40000 40000   كم داخل المخطط 4تعبيد 
  60000 51000   كم طرق زراعية 10فتح 
 10000  مشروع األرصفة   
 5000 5000   وضع الشواخص على الطرق  
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  دوالر 281000 المجموع )باألرقام(
 *والصيانة عملية اإلدارة والتشغيل *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(ان متطلبات األراضي )في حال

بعد  وذالمشروع ليس  األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 مكاني

 )الدوائر المختلفة داخل البلدية )الهندسة 

   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم نعم أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل 
 جهة التنفيذ المقترحة

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

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 تبرعات  االهالي ومشاركتهم اليصال الطرق المعبدة الى بيوتهم  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 ال نعم هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟   متوفرة جزئيا  تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 غيـر   جزئيـا    متوفرة متوفرة الموارد البشرية

 متوفرة
 غيـر   متوفرة جزئيـا   متوفرة دراسات/مخططات

 متوفرة

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

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 *لتنفيذ مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة 
 ايجابية:  

 تحسين البيئة المحيطة بالمواطن
 تعزيز السالمة على الطرق

 الوصول الى االراضي الزراعية بالمركبات
 
 

 سلبية:
 االزمات المرورية اثناء العمل والضوضاء

 تدابير التخفيف:
 فترات العمل قصيرة وبأوقات مناسبة

 تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

    
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 المجال االجتماعي البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 التنفيذمكان  المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
 1صيانة مدرسة الذكور . 
 2تفعيل دور لجنة أولوياء األمور . 
 3تشجيع التعليم المهني كرافد أساسي ومتطلب لتطوير القدرات الشبابية . 
 4العمل على توفير خدمات صحية إضافية . 
 5دراسة رضى االهالي عن مستوى التعليم . 
 6 عقد ورشات توعوية ونشاطات لتفعيل دور المرأة . 
 7 .تحسين ملعب مدرسة الذكور 
 8دمج وعضوية النساء في المؤسسات )النادي والجمعيات . 
 9تنفيذ دراسة حول التعليم المهني . 

 

 ترمسعيا 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018-2021 

 مدة التنفيذ
 اربع سنوات 

أهدافمكون 
 البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، 
 فئات مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

   تحسين البيئة التعليمية 
 تشجيع التعليم المهني 
 تحسين المراكز الصحية 

    الشباب والمررأة واالطفرال وذوي
 االحتياجات الخاصة والمرضى

 جميع سكان البلدة    تحسررين المرافررق
 التعليمية

   تحسررين المرافررق
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   تفعيررل دور الشررباب
 وتمكين المرأة

    تفعيل مختبرر الشريخة
 فاطمة

    دوام زيادة عردد ايرام
 عيادة الصحة

  زيررادة عرردد سرريارات
 االسعاف

    تنظريم دورات اسرعاف
 اولي

  

 الصحية تمكين الشباب 
  تمكين المرأة 
  
  

 

 التقديرية مكون البرنامج/المشروع وتكاليفهلوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل 

مكون لمتطلبا سابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  

 حسب مراحله

 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 15000  صيانة مدرسة الذكور   
 1000  تفعيل لجنة أولوياء األمور واطراف العملية التعليمية   
 1000   دراسة حول رضى االهالي عن مستوى التعليم  
 تحسين ملعب مدرسة الذكور    15000     
 دراسة حول التعليم المهني    3000     

     1000    دمج وعضوية النساء في المؤسسات )النادي والجمعيات(
مختبر الشيخة فاطمة بالتنسيق مع الخدمات الطبية تفعيل 

 العسكرية
       2000 

   60000      شراء سيارة اسعاف
 2000 2000 2000  زيادة عدد ايام دوام العيادة الصحية 
    تنظيم دورات وورشات عمل حول أهمية وآليرات تفعيرل دور

 المرأة
500 500 500 500  

  دوالر 106000 المجموع )باألرقام(
مكون البرنامج/المشروع ذي ان  متطلبات األراضي )في حال

 *بعد مكاني(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األرض غيررر مترروفرة   األرض مترروفرة  
 بعد مكاني وذالمشروع ليس 

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

أدرج ؟ اذا كان نعرم  بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل 
 الخارطة

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
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 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  البلدية، االندية والجمعيات، لجنة المعارف  وزارة المرأة، المجلس االعلى للشباب والرياضة 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشـروع 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا متوفرة  
 ال نعم صول على موافقتها المبدئية؟ هل تم الح 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
  متـوفرة  متـوفرة  البشريةالموارد 

 غير متوفرة جزئيا  
 متـوفرة   متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة جزئيا 

  غير مطلوب الجهة المنفذةبناء قدرات 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 *لتنفيذ مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة 
 ايجابية:  

 
 

 تدابير التخفيف: سلبية:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل  حصة لجنة المعارف من الضرائب 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
 

 

 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 االقتصاد البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
العديد من األراضي التي تعتبر مميزة من حيث طبيعة التضاريس، وتقع غالبية  ترمسعياتضم بلدة 

، باإلضافة إلى مساحات وعرة جبلية ووديان مختلفة. وتشكل  السهليةأراضي البلدة ضمن المناطق 
األراضي المزروعة بالزيتون غالبية األراضي الزراعية إذ تبلغ مساحة األراضي المزروعة بالزيتون 

يتوفر في البلدة ودونم. أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فهي تعاني من تراجع مستمر  3000من أكثر
 .جية للدواجنمزرعة نموذحاليًا 

 

بشكل عام من العديد من الصعوبات أهمها صعوبة الوصول إلى  ترمسعياويعاني قطاع الزراعة في بلدة 
، غير أن شح المياه يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجهها تعديات المستوطناتاألراضي الزراعية بسبب 

 .التكلفة وصعوبة التسويقالبلدة، ناهيك عن انخفاض المردود والعائد الزراعي من حيث 
 

 ترمسعيا 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018-2021 

 مدة التنفيذ
 اربع سنوات 
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، باإلضافة إلى  والبيرة ونابلس بموقع استراتيجي بالقرب من عدة مدن ورام اهلل ترمسعياتتمتع بلدة و
موقعها االستراتيجي على الطريق الواصل بين الجنوب، الوسط والشمال. ويوجد في البلدة عدة صناعات 

ة المختلفة التي توفر العديد من فرص العمل ألهالي باإلضافة إلى توفر العديد من الحرف المهني خفيفة
 منشأة. 12البلدة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي 

 

لكن البلدة تعاني من عدم وجود منطقة صناعية متخصصة، إذ لم يتم لغاية اآلن إنشاء منطقة مصنفة على 
أمام االستثمار في المشاريع  أنها منطقة صناعية وحرفية وتجارية متخصصة، األمر الذي يشكل عائق

 .الصناعية وجذب االستثمارات
 
حيث يقوم هذا القطاع على توفير االحتياجات  ترمسعيايعتبر قطاع التجارة من أهم القطاعات في بلدة و

منشأة تعمل على توفير  80اليومية المختلفة ألهالي البلدة، إذ يبلغ عدد المنشآت التجارية ما يقارب 
والبنوك لفة مثل المواد الغذائية والخضار والفواكه ومواد البناء وخدمات السيارات والمخابزالخدمات المخت

. ويمكن العمل على تطوير هذا القطاع من خالل والصيدليات ومعاصر الزيتون والمطاعم ........الخ
طاع من خالل تشجيع التجارة وتطوير القدرات، إذ يمكن أن تقوم البلدية بدور أساسي في تطوير هذا الق

وبالتالي تحسين الدخل المتأتي  االستثمار والتوسع والقيام بتنفيذ عدة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص
 .للبلدية وخصوصًا بعد تخفيض تكاليف الكهرباء وتأجير بعض المحال التجارية وتشغيل محطة البنزين

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  مكون البرنامج/المشروع أهداف
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 تحسين بيئة االستثمار 
 تحسين قطاع الزراعة 
 تفعيل قطاع السياحة 
 زيادة دخل البلدية 

االسررتثمار وتاهيررل تشررجيع 
 المنطقة الصناعية

 االستثمار في الطاقة البديلة
  

 جميع ابناء البلدة    جميع االهالي
  

  
 تحسين بيئة االستثمار 
 تحسين قطاع الزراعة 
 تتفعيل قطاع السياحة 
 زيادة دخل البلدية 

 

المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

  الصناعية )فرتح شروارع وطررق وميراه     توفير بنية تحتية أولية للمنطقة
 وكهرباء جزئي(

  40000 40000 

 )35000 35000  الطاقة البديلة )أسطح البلدية ومباني عامة  
 )..25000 25000   ترميم أجزاء في البلدة القديمة )الطرق 
 25000  انشاء حديقة عامة   
 5000   صيانة حدائق األطفال  
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 500 500  مسارات ومعالم أثرية إضافة  
 1000 1000 1000  توفير األشتال 
 1000 1000 1000 1000 مكافحة الخنازير 
 1000  احياء الجمعية الزراعية   
  15000 15000 15000  حفر آبار زراعية 
 1000 1000 دورات توعية زراعية   

  دوالر 286000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(ان )في حال متطلبات األراضي

 كيف؟  بعد مكاني والمشروع ليس ذ األرض متوفرة  
 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

    المادي السنوي المتوقع )$(؟العائد 
 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 وزارة السياحة، وزارة الزراعة، األشغال العامة، جمعيات زراعية  البلدية 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متـوفرة    تكاليف تنفيذ مكـون البرنامج/المشـروع  

 غير متوفرة متوفرة جزئيا
 ال نعم صول على موافقتها المبدئية؟ هل تم الح 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
  غيـر   جزئيا   متوفرة متوفرة البشريةالموارد

 متوفرة
 غيـر   متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

 متوفرة

  غير مطلوب الجهة المنفذةبناء قدرات 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 *لتنفيذ مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة 
 ايجابية:  

تنشيط المجال االقتصادي وخصوصًا السرياحة  
 والزراعة والنشاطات الصناعية الخفيفة

 

 تدابير التخفيف: سلبية:

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل   الجهات المختلفة والجاليات المغتربةالتنسيق مع 
    

 *مكون البرنامج/المشروعل خارطة البعد المكاني
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 مشروع مكون برنامج/ ملخص
 التنظيم والتخطيط والحكم الرشيد البرنامج: الرقم: المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 التنفيذمكان  المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 
وبالتالي هناك طاقات شبابية يجب االستفادة منها رغم المعيق مجتمع فتي  ترمسعيايعتبر المجتمع في بلدة 

 االساسي وهو الهجرة. ويجب ان ال تحول الهجرة من االستفادة من الشباب.
موظفين  سبعةالبلدية في موظفين اليوجد في البلدية قسم سكرتاريا وقسم مالية وقسم هندسي ويبلغ عدد 

ما عدد الموظفين بدوام ،والمراسل. وعاملين للنظافة ،وأ السكرتيرةو  ،والمراقب،  بدوام كامل )المحاسب
والكهربائي، ومستشار  (على سيارة النفاياتالمساح وعمال النظافةالمهندس وموظفين ) ستةيبلغ فجزئي 

النظام المالي استخدام  ويعمل علىنترنت وتتصل البلدية بشبكة اإلقانوني يعمل يوم واحد في االسبوع. 
  .المحوسب

عرض فيها لكترونية على موقع التواصل االجتماعي يتم إوصفحة  ىيوجد في البلدية صندوق شكاوكما و
 رخص المهن،و مالك،األو المعارف،و جميع الفعاليات والقرارات الهامة. وتعتبر ضرائب النفايات،

وهناك حاجة لتطوير نظام العمل بما يتفق  موارد البلدية المالية. همأالمعامالت من و نية،برخص األو
واحدث السبل العلمية وتاسيس مركز لخدمة الجمهور وتاهيل قدرات الكادر وزرفدة بالكفاءات االدارية 

 والعمل على تحسين الجباية للمستحقات

 ترمسعيا 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018-2021 

 مدة التنفيذ
 اربع سنوات 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات  أهدافمكون البرنامج/المشروع
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

    تحسين نظام العمرل وتطروير
 قدرات الكادر

   تحسين التواصل بين المجتمرع
 والمؤسسات

 تاسيس مركز خدمات الجمهور 
    تدريب على مواجهرة حراالت

 الطواريء
  

تحسين نظام العمل وتطوير   جميع السكان في البلدة   كافة الفئات
 قدرات الكادر

   تحسررين التواصررل بررين
 المجتمع والمؤسسات

  
  

 

المشاريع التي تمثل متطلبا  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
مكون لسابقا 

 البرنامج/المشروع
 عناصر مكون البرنامج/المشروع

 )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله 
 التكلفة التقديرية )$(
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 10000 التحسين على المخطط الهيكلي واجراء تعديالت على مسار بعض الطرق    
  6000 6000 6000 6000 قانوني لمتابعة كافة قضايا البلديةتعيين مستشار 
 2000 2000  دورات في الدفاع المدني وحاالت الطواريء  
 30000  تأسيس شبكة عمل إلكترونية وأرشفة   
 5000  تدريب الكادر   
 30000    تاسيس مركز خدمة الجمهور 
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 10000 10000  مشروع أرصفة بعض الشوارع   
  5000 5000   مشروع التسمية والترقيم  
 5000 5000   الشواخص  
 40000 25000   معدات طواريء وسيارات  

  دوالر 181000 المجموع )باألرقام(
 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(ان متطلبات األراضي )في حال

 وذالمشروع لريس   األرض غير متوفرة  األرض متوفرة  
 بعد مكاني

 كيف؟ 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال نعم  أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذهل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 البلدية   ،صندوق البلدياتوزارة الحكم المحلي 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
 متـوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشـروع 

 غير متوفرة متوفرة جزئيا
 ال نعم صول على موافقتها المبدئية؟ هل تم الح 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
  غيـر   جزئيا   متوفرة متوفرة البشريةالموارد

 متوفرة
 غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

 متوفرة

  غير مطلوب الجهة المنفذةبناء قدرات 
 ________________________ مطلوب)حدد(:

     غير مطلوبمطلوب جزئيامطلوب دعم جماهيري 

 *لتنفيذ مكون البرنامج/المشروعاآلثار المتوقعة 
 ايجابية:  

 
 

 تدابير التخفيف: سلبية:
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