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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة . 1.1
  بما يلي: السموعيمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية استراتيجية لبلدة 

 السموعي تواجه عملية التنمية في بلدة تحديد الفرص المتاحة والمعيقات الت. 
  السموعتشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة. 
  من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته  السموعوضع رؤية تنموية شاملة لتطوير بلدة

 سنوات. 4
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
 السموعج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة تحديد المشروعات والبرام. 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 منهجية إعداد الخطة . 2.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد  السموعلبلدة ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية 
المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة العمل إلى دليل التخطيط التنموي 

وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية )انظر  (GIZالوطنية، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية )
( تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة 1-شكل
وي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل ادناه. منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق التخطيط تحت

األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات والمؤهالت 
تشارية، حيث قام وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االس

فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح لكل مرحلة، وكذلك تحليل وحصر 
اب العالقة، وتشكيل لجان المجاالت التنموية، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية التخطيط صحأ

حضير المواطنين، واللجان ، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تالسموع
 .المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط1شكل )            

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

والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من  وتقديم المعلومات،
تخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل ال

، واستنادا السموع. بعد ذلك، تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في السموع
على التقارير األولية التي أعدتها اللجان، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل 

تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. اجتماعات مع اللجان ل
 .السموعومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لبلدة 

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

 
المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 

 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ
 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

لخطة تقييم واعداد ا
 السنوية القادمة

1 
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 2 

تشخيص 
 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع البرامج/

3 
تحديد التوجهات 

 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط 

 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
الموارد  حشد

 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 اخلطوات

4 
تحضير وثيقة 
 االطار التنموي
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 المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:

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

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

 المجاالت الرئيسية
 المجال الفرعي "حسب الخطط الوطنية"

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

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

مجال تنمية االقتصادي 
 المحلي

 العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة

التنمية مجال 
 االجتماعية

الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، 
 الرياضة، والسكن

مجال االدارة والحكم 
 الرشيد

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة 
 المحلية

القطاعات  وشارك فيها ممثلون عن ،2018/01/13ة التي عقدت بتاريخ ومن خالل ورشة العمل الرئيسي
المختلفة في البلدة، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية 

، )نقاط القوة والفرص(، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية السموعالمستقبلية لبلدة 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون أيضا بتحديد  )نقاط الضعف والتهديدات(ك المؤثرات السلبية وكذل

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

( استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج اسم 2018ضمن السنة االولى للخطة )
المشروع، ومكان تنفيذه، والموازنة التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه، 

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

من خالل اجتماع عام عرض  السموع. وتم عرض هذه الخطة على أهالي السموعلبلدة التنموية المحلية 
 .ناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها النهائيفيه مخرجات الخطة، وب
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 السموعنبذة عن بلدة  2.0

 . الخصائص الجغرافية1.2
، كم 21الخليل على بعد من مدينة  الغربي ، وتقع إلى الجنوبالخليل، هي إحدى بلدات محافظة السموعبلدة 

, ومن الشرق يطا 1948منذ عام ومن الشمال يحدها كل من يطا ودورا , ومن الجنوب االراضي المحتلة 
, حيث تمثل بلدة السموع نهاية 1948, ومن الغرب االراضي المحتلة عام 1948واالراضي المحتلة منذ عام 

 (.1حدود الضفة الغربية في جنوبها )خريطة رقم 

 
 1السموع(: موقع وحدود بلدة 1خريطة )

 
 306بلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي )م( فوق سطح البحر، وي 705على ارتفاع ) السموعتقع بلدة 

 ¹%61درجة مئوية، فيما يبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  18ملم(، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى 

                                                        
 .2010القدس )أريج(، دليل بلدة السموع،  -: معهد األبحاث التطبيقية  1
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 . الخصائص الديموغرافية2.2
، 2016نسمة بحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام  25949بلغ عدد سكان بلدة السموع 

% لألناث. ويقدر معدل حجم األسرة في البلدة 49.9% من عدد السكان مقابل 50.1يشكل الذكور حوالي و
 أسرة(.  3373شخص )حوالي  6.7بحوالي 

حسب فئات األعماار التفصايلية    2016لعام  السموع( توزيع السكان في بلدة 2(  وشكل )1ويوضح جدول )
 2وحسب الجنس )الهرم السكاني(.

 3(2016حسب فئات األعمار التفصيلية ) السموعزيع سكان بلدة (: تو1جدول )
 

فئات 
 األعمار

 % المجموع % اإلناث % الذكور

0-4 2140 16.5 1996 15.4 4137 15.9 
5-9 1830 14.1 2067 16.0 3897 15.0 

10-14 1997 15.4 1896 14.6 3893 15.0 
15-19 1574 12.1 1472 11.4 3047 11.7 
20-24 1191 9.2 1110 8.6 2301 8.9 
25-29 1007 7.7 940 7.3 1947 7.5 
30-34 821 6.3 746 5.8 1567 6.0 
35-39 647 5.0 679 5.2 1325 5.1 
40-44 491 3.8 489 3.8 980 3.8 
45-49 321 2.5 361 2.8 682 2.6 
50-54 252 1.9 294 2.3 546 2.1 
55-59 171 1.3 202 1.6 374 1.4 
60-64 130 1.0 185 1.4 314 1.2 
65-70 102 0.8 126 1.0 228 0.9 
70-74 87 0.7 102 0.8 189 0.7 

75-79  56 0.4 76 0.6 132 0.5 
80-84  31 0.2 47 0.4 78 0.3 

85+  35 0.3 39 0.3 74 0.3 
 0.9 239 0.9 121 0.9 118 غير مبين
 100 25949 100 12949 100 13000 المجموع 

                                                        
 .2016تقديرات السكان لعام  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
 .2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات السكان لعام  3
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20164، السموع(: الهرم السكاني لبلدة 2شكل )

                                                        
 (2016(: توزيع سكان بلدة السموع حسب فئات األعمار التفصيلية )1جدول ) 4
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 تشخيص المجاالت التنموية -التحليل التشخيصي . 3.0
مزيد من تم تشخيص المجاالت الفرعية التالية في المجاالت التنموية الرئيسية )مرفق التقرير التشخيصي ل

 المعلومات(:

 ، وتشمل المجاالت الفرعية التالية:البيئة والبنى التحتيةمجال 
 الطاقة -
 الطرق والمواصالت -
 المياه -
 الصرف الصحي -
 النفايات الصلبة -

 ، وتشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال تنمية االقتصاد المحلي
 العمالة والتوظيف -
 السياحة واالثار -
 التجارة والصناعة -
 الزراعة -

 ، وتشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال التنمية االجتماعية 
 التعليم -
 الصحة -
 ) ذوي االعاقة, المراة( الحماية والتمكين االجتماعي -
 والشباب الرياضة -

 ، وتشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال االدارة والحكم الرشيد
 التخطيط والتنظيم -
 االمن وادارة الكوارث -
 اتادارة وحوكمة المؤسس -
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اإلطار( 4.0
 "بلدة عصرية مزدهرة جاذبة، واعدة محافظة على تراثها واصالتها"الرؤية: 

 المجاالت
 البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

 مجال البيئة والبنى التحتية

تكفي االحتياجات كميه المياه الواردة للبلدة ال  
 االنسانية وتعيق التقدم الزراعي والصناعي.

 زيادة حصة الفرد من المياه 
 تطوير وتحسين خدمات المياه تطوير شبكة المياه 

عدم مالئمة وضع الطرق والمواصالت الحتياجات  
المجتمع المحلي من حيث االزدحامات والطرق 

 البديلة وتأمين حركة مواصالت عامة.

 المواصالت العامة تطوير شبكة 
 تحسين شبكة الطرق والمواصالت              تحسين البنية التحتية للطرق ورفع مستوى الوعي للمواطنين 

محدودية الطواقم العاملة، والدعم اللوجستي 
والمقومات ال تتناسب وأعباء العمل المطلوب تنفيذه 

 في مجال الكهرباء.

 تحسين مستوى الخدمة للمواطنين 
 شبكة الكهرباء تطوير 
 تطوير جاهزية الطواقم العاملة في الكهرباء 

 تطوير وتحسين خدمات الكهرباء

عدم كفاية ومالئمة االدوات والمعدات الحتياجات 
 مجال النفايات الصلبة.

 تحسين البيئة المالئمة لجمع النفايات 
 تحسين خدمة جمع النفايات الصلبة تطوير خدمة جمع النفايات الصلبة 

شار الحفر االمتصاصية يؤثر بشكل مباشر وسلبا انت
 على الصحة العامة للمجتمع المحلي.

 .رفع الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل مع الحفر االمتصاصية 
 تطوير قدرات الطواقم 
 وضع دراسة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي 

 تطوير قطاع الصرف الصحي

 تطوير قطاع الزراعه زيادة االنتاجية الزراعية  عم والتطوير الزراعي في السموع.قلة برامج الد  مجال تنمية االقتصاد المحلي

 مجال التنمية االجتماعية

ضعف البنية  التحتية والمساندة لمجال التعليم في 
 المراحل االساسية والثانوية.

  تخفيض عدد المدارس المستأجرة وزيادة الغرف الصفية المملوكة
 من خالل بناء مدارس جديدة

 تطوير البنية التحتية والمساندة في المدارس 
 تطوير التعليم

تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع 
 تطوير الصحة تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي  المحلي.
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 )خالل السنوات القادمة(ذكورة اعاله، اما القضايا المتبقية سيتم مراجعتها بناءا على ترتيب القضايا حسب االولوية سيتم العمل ) خالل سنوات الخطة( على القضايا الم 
 وهي:

 
 قلة فرص العمل للخريجين الجدد، وضعف وعي العاملين بحقوقهم. (1)
 التجهيزات البشرية والمادية ال تتوافق واحتياجات المجتمع المحلي في مجال األمن وإدارة الكوارث. (2)
 كومية في مجال الحماية االجتماعية والتمكين للفئات المهمشة.ضعف التدخالت الحكومية وغير الح (3)
 ادوات الرقابة والمتابعة ال تتوائم وحجم التدخل المطلوب من البلدية في مجال التخطيط والتنظيم. (4)
 محدودية قدرات الكادر الوظيفي  في الهيئة المحلية مقارنة بمتطلبات العمل المهنية. (5)
 لالستثمار في مجال الصناعة والتجارة. ضعف البيئة المحفزة والجاذبة  (6)
 ضعف مقومات الجذب السياحي. (7)
 ضعف البنية التحتية الرياضية. (8)
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 البرامج ومكوناتها/ المشاريع التنموية . 5.0
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية

 تطوير وتحسين خدمات المياه

 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة
 " 4ل شبكة قديمة استبدا

 تركيب عدادات دفع مسبق 
 3م 2000انشاء خزان جديد سعة 

 توريد مواد )محابس، مضخات، عدادت لمناطق التوزيع(
   1توريد سيارة خدمات عدد

 تعيين مهندس 
 1تعيين فني مياه عدد 

 عمل دراسة فنية لمناطق تساوي الضغط 

 تحسين شبكة الطرق والمواصالت

 كم 15يد الطرق الترابية واعادة تعبيد الطرق القديمة باجمالي طول تعب
 م 10كم وعرض  1.8الكرامة باجمالي طول -تأهيل بديل المدارس
 م 10كم وعرض  0.8أبو هوى باجمالي طول -تأهيل بديل المدارس

 2م2,400انشاء مجمع بلدية السموع بمساحة 
 اخلية وخارجية(.توفير نظام المواصالت العام )خطوط د

 تحديث المخطط الهيكلي 
 م 650تعبيد مدخل رافات الجنوبي بطول 

 م 700غوين بطول -تعبيد مدخل قطعات اسعيد
 مهندسين )طرق، مباني، معاري، مساحة( 6تعيين 
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 لدائرة الهندسة وتوريد حفار عجل 2توريد سيارة عدد
 دراسة انظمة المرور وقياس الرضا

 حسين خدمات الكهرباءتطوير وت

 متر   600محطات تحويل وشبكات ضغط متوسط  4انشاء 
 كم 24انشاء شبكات جديدة 

 كم  12اعادة تاهيل شبكات توزيع  الى كوابل مغطاة 
 تحويل شبكات ضغط متوسط الى ارضي

 استكمال تركيب عدادات دفع مسبق 
 تركيب وحدات انارة للطرق

 شراء رافعة كهرباء
   1توريد سيارة خدمات عدد

 تعيين مهندس كهرباء 
 1تعيين فني كهرباء عدد 

 توفير دراسة الرضا

 تحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

 3م 13توريد سيارة جمع نفايات سعة 
 100لتر عدد  1100توريد حاويات سعة 
 300لتر عدد  240توريد حاويات سعة 

 توريد معدة متعددة االغراض
 توريد تراكتور

 توظيف عمال نفايات
 عمل ورشات توعية
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 عمل دراسة انشاء نظام فرز النفايات

 تطوير قطاع الصرف الصحي

 عمل مخططات هندسية لمشروع الصرف الصحي
 انشاء شبكة الصرف الصحي بدون وصالت منزلية وبدون محطة تنقية

 تأسيس وتدريب شعبة الصرف الصحي في البلدية
 عمل دراسات فنية وبيئية لمشروع الصرف الصحي تشمل وحدة التنقية

 تطوير قطاع الزراعه

 كم 20تنفيذ الطرق الزراعية في البلدة بطول 
 دونم من االراضي الجبلية 20استصالح 

 كم 5عمل سالسل حجرية  بطول 
 3م 70بئر زراعي سعة  20حفر 

 2م 500انشاء  مسلخ بمساحة 
 ق الماشيةانشاء سو

 تدريب الجمعيات الزراعية والمزارعين
 عمل دراسة احتياج السوق وبيانات االقتصاد المحلي 

 تطوير التعليم

 2م 400انشاء طابق اضافي لمدرسة ذكور رافات الثانوية بمساحة 
 الحصيني-انشاء مدرسة الشهيد موفق السلطي

 للطابق  2م 800بمساحة  انشاء طابق أول لمدرسة ذكور البخاري االساسية
 البنية-انشاء مدرسة عمر بن الخطاب االساسية الختلطة

 واد العماير-انشاء مدرسة عقبة بن نافع االساسية الختلطة
 2م 4,500اعادة تأهيل وتعبيد ساحات المدارس بمساحة 

 للقاءات  المجتمعية )مجالس االباءتدريب الطواقم الدخال التكنولوجيا في التعليم، عمل حفالت التخرج السنوية وا
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 دراسات ظاهرة التسرب، قياس االنجاز، دراسة االحتياجات التعليمية )التعليم المهني( 

 تطوير الصحة

 2م 185انشاء عيادة صحية لمنطقة رافات بمساحة 
 انشاء مركز اسعاف الهالل االحمر 

 ساعة 24تشغيل عيادة الطوارئ الحكومية 
 وادر الفنية الطبية تدريب الك

 دراسات االمراض السارية والمعدية  
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 والمتابعة والتقييم التنفيذ طخط 6.0

   خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات . 1.6
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 2021-2018خطة 
تصنيف مكون البرنامج/المشروع 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

غير الهيئة 
 محلية/الشريكغير الهيئة ال الهيئة المحلية المحلية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد 
القسم 
 المعني

 دورها اسم الجهه

حدد 
بند 
المواز
 نة

قيمة 
قيمة  حدد الجهة المساهمة

 المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

تطوير 
وتحسين 
خدمات 
 المياه

EI\01 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة WA\01 450 112.5 112.5 112.5 112.5 200 250 0  قسم
 المياه

صندوق 
البلديات 

 وسلطة المياه

مالي 
 وفني

االنما
 MDLF, PWA 250 200 ئية

EI\01  4استبدال شبكة قديمة " WA\02 66 0 66 0 0 0 66 0  قسم
 المياه

صندوق 
البلديات 

 وسلطة المياه
االنما مالي

 MDLF, PWA 66 0 ئية

EI\01 دفع مسبق تركيب عدادات WA\03 158 0 53 52.5 52.5 0 158 0  قسم
االنما مالي سلطة المياه المياه

 PWA 158 0 ئية

EI\01  3م 2000انشاء خزان جديد سعة WA\04 400 400 0 0 400  قسم
 المياه

جهة تمويل 
 خارجي

مالي 
 وفني

االنما
 KFW,PWA 0 0 ئية

EI\01  ،توريد مواد )محابس، مضخات
قسم  WA\05 100 0 30 30 40 30 70 0 عدادات(

االنما مالي سلطة المياه المياه
 PWA 70 30 ئية

EI\01 1توريد سيارة خدمات عدد   WA\06 60 0 60 0 0 0 60 0  قسم
االنما مالي البلدية المياه

 nill 60 0 ئية

EI\01  تعيين مهندس WA\07 30.6 0 10.2 10.2 10.2 30.6 0 0  قسم
االنما ليما البلدية المياه

 nill 0 30.6 ئية

EI\01  1تعيين فني مياه عدد WA\08 21.6 0 7.2 7.2 7.2 21.6 0 0  قسم
االنما مالي البلدية المياه

 nill 0 21.6 ئية

EI\01 
عمل دراسة فنية لمناطق تساوي 

الضغط وتعديل شبكة مياه المناطق 
 المرتفعة

WA\09 15 0 0 15 0 0 15 0  قسم
مالي  ياهسلطة الم المياه

 وفني
االنما
 PWA 15 0 ئية

EI\01 بار  ارتوازيةآ استصدار  رخص WA\10 5 0 0 5 0 0 5 0  قسم
االنما مالي سلطة المياه المياه

 0  5 ئية

تحسين 
شبكة 
 EI\02الطرق 

تعبيد الطرق الترابية واعادة تعبيد 
 RO\01 2800 700 700 700 700 700 2100 0 كم 15الطرق القديمة باجمالي طول 

قسم 
المشاري

 ع

MDLF ،
الصندوق 
العربي 

االنما مالي
 MDLF,Arab 300 ئية

Fund 2500 
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والمواصال
 ت

لالنماء 
االقتصادي 
واالجتماعي 

 والبلدية.

EI\02 
الكرامة -تأهيل بديل المدارس

 10كم وعرض  1.8باجمالي طول 
 م

RO\02 570 0 570 0 0 0 570 0 
قسم 
المشاري

 ع

MDLF ،
الصندوق 

ي العرب
لالنماء 

االقتصادي 
واالجتماعي 

 والبلدية.

االنما مالي
 MDLF,Arab 0 ئية

Fund 570 

EI\02 
أبو هوى -تأهيل بديل المدارس

 10كم وعرض  0.8باجمالي طول 
 م

RO\03 255 0 255 0 0 0 255 0 
قسم 
المشاري

 ع

MDLF ،
الصندوق 
العربي 
لالنماء 

االقتصادي 
واالجتماعي 

 والبلدية.

االنما مالي
 MDLF,Arab 0 ةئي

Fund 255 

EI\02  انشاء مجمع بلدية السموع بمساحة
 RO\04 1250 1250 0 0 1250 2م2,400

قسم 
المشاري

 ع

رئاسة 
مجلس 
 الوزراء

االنما مالي
 Palestinian 0 ئية

Cab 0 

EI\02  توفير نظام المواصالت العام
 RO\05 15 15 0 0 15 )خطوط داخلية وخارجية(.

قسم 
المشاري

 ع

ارة النقل وز
والمواصال

ت والقطاع 
 الخاص

 فني 
 مالي

االنما
 0 ئية

Ministry of 
Transportati

on 
0 

EI\02 تحديث المخطط الهيكلي للسموع RO\06 170 0 170 0 0 20 150 0  قسم
 االبنية

وزارة الحكم 
المحلي 
وبلدية 
 السموع

مالي 
وادار
 ي

االنما
 MoLG 150 20 ئية

EI\02 الجنوبي بطول  تعبيد مدخل رافات
 RO\07 100 0 0 100 0 0 100 0 م 650

قسم 
المشاري

 ع

الوكالة 
االمريكية 
للتنمية 
 الدولية

مالي 
 وفني

االنما
 USAID 100 0 ئية

EI\02 غوين -تعبيد مدخل قطعات اسعيد
 RO\08 110 0 0 0 110 0 110 0 م 700بطول 

قسم 
المشاري

 ع

الوكالة 
االمريكية 
للتنمية 
 الدولية

مالي 
 فنيو

االنما
 USAID 110 0 ئية

EI/02 انشاء بوابة للبلدة RO\09 50 50 0 0 50  0االنمامالي  البلديةقسم USAID 50 
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المشاري
 ع

 ئية وفني

EI/02 تسمية وترقيم الشوارع واالنية RO\10 50 50 0 0 50 
قسم 
المشاري

 ع
مالي  البلدية

 وفني
االنما
 USAID 50 0 ئية

EI/02  ين )طرق، مباني، مهندس 6تعيين
 RO\11 125 0 20 42 63 125 0 0 معاري، مساحة(

قسم 
المشاري

 ع
االنما مالي البلدية

 nill 0 125 ئية

EI\02 توريد سيارة لدائرة الهندسة RO\12 60 0 0 60 0 0 60 0 
قسم 
المشاري

 ع
االنما مالي البلدية

 nill 60 0 ئية

EI\02 توريد شاحنة RO\13 70 70 0 0 70 
 قسم

المشاري
 ع

االنما مالي البلدية
 nill 0 0 ئية

EI\02 توريد حفار عجل RO\14 200 200 0 0 200 
قسم 
المشاري

 ع
االنما مالي البلدية

 nill 0 0 ئية

EI\02  دراسة أنظمة المرور وقياس الرضا RO\14 15 0 0 15 0 0 15 0 
قسم 
المشاري

 ع
مالي  البلدية

 وفني
االنما
 nill 15 0 ئية

ر تطوي
وتحسين 
خدمات 
 الكهرباء

EI\03  محطات تحويل وشبكات  4انشاء
قسم  EL\01 160 25 25 70 40 50 110 0 متر   600ضغط متوسط 

االنما مالي سلطة الطاقة الكهرباء
 PPA 110 50 ئية

EI\03  كم 24انشاء شبكات جديدة EL\02 175 40 45 45 45 75 100 0  قسم
نمااال مالي سلطة الطاقة الكهرباء

 PPA 100 75 ئية

EI\03  اعادة تاهيل شبكات توزيع  الى
قسم  EL\03 125 18 30 45 32 50 75 0 كم  12كوابل مغطاة 

االنما مالي سلطة الطاقة الكهرباء
 PPA 75 50 ئية

EI\03  تحويل شبكات ضغط متوسط الى
قسم  EL\04 56 14 14 14 14 16 40 0 ارضي

االنما مالي MDLF الكهرباء
 MDLF 40 16 ئية

EI\03  استكمال تركيب عدادات دفع مسبق EL\05 100 44 20 19 17 20 80 0  قسم
االنما مالي سلطة الطاقة الكهرباء

 PPA 80 20 ئية

EI\03 شراء رافعة كهرباء EL\06 50 0 50 0 0 0 50 0  قسم
االنما مالي MDLF الكهرباء

 MDLF 50 0 ئية

EI\03 طرقتركيب وحدات انارة لل EL\07 18 4.5 4.5 4.5 4.5 18 0 0  قسم
االنما مالي MDLF الكهرباء

 MDLF 0 18 ئية

EI\03 1توريد سيارة خدمات عدد   EL\08 60 0 0 60 0 0 60 0  قسم
االنما مالي البلدية الكهرباء

 nill 60 0 ئية

EI\03  تعيين مهندس كهرباء EL\09 30.6 0 10.2 10.2 10.2 30.6 0 0  30.6االنما مالي البلديةقسم nill 0 
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 ئية كهرباءال

EI\03  1تعيين فني كهرباء عدد EL\10 21.6 0 7.2 7.2 7.2 21.6 0 0  قسم
االنما مالي البلدية الكهرباء

 nill 0 21.6 ئية

EI\03 توفير دراسة الرضاء EL\11 15 0 15 0 0 0 15 0  العالقات
االنما مالي البلدية العامة

 nill 15 0 ئية

تحسين 
خدمة جمع 
النفايات 
 الصلبة

EI\04  13توريد سيارة جمع نفايات سعة 
المشتريا SW\01 150 150 0 0 0 0 150 0 3م

االنما مالي MDLF ت
 MDLF 150 0 ئية

EI\04  لتر عدد  1100توريد حاويات سعة
100 SW\02 35 0 12 12 11 15 20 0  قسم

 الصحة

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

مالي 
 وفني

النماا
 Joint V C 20 15 ئية

EI\04  لتر عدد  240توريد حاويات سعة
300 SW\03 30 0 10 10 10 7 23 0  قسم

 الصحة

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

مالي 
 وفني

االنما
 Joint V C 23 7 ئية

EI\04 توريد معدة متعددة االغراض SW\04 80 80 0 0 80 المشتريا
االنما مالي MDLF ت

 MDLF 0 0 ئية

EI\04 توريد تراكتور SW\05 55 55 0 0 55 المشتريا
االنما مالي MDLF ت

 MDLF 0 0 ئية

EI\04 توظيف عمال نفايات SW\06 36 0 12 12 12 36 0 0  قسم
 الصحة

البلدية 
والمجتمع 

 المحلي
االنما مالي

 locals 0 36 ئية

EI\04 عمل ورشات توعية SW\07 10 0 10 0 0 0 10 0  قسم
 الصحة

س مجل
الخدمات 
 المشترك

مالي 
 وفني

االنما
 Joint V C 10 0 ئية

EI\04  عمل دراسة انشاء نظام فرز
قسم  SW\08 25 0 25 0 0 0 25 0 النفايات

 الصحة

مجلس 
الخدمات 
 المشترك

اداري 
 وفني

االنما
 Joint V C 25 0 ئية

تطوير 
الصرف 
 الصحي

EI\05  عمل مخططات هندسية لمشروع
 SS\01 30 0 30 0 0 0 30 0 الصرف الصحي

قسم 
المشاري

 ع

بلدية 
 السموع

فني 
 ومالي

االنما
 nill 30 0 ئية

EI\05  انشاء شبكة الصرف الصحي بدون
 SS\02 6000 6000 0 0 6000 وصالت منزلية وبدون محطة تنقية

قسم 
المشاري

 ع
KFW  فني

 ومالي
االنما
 kFW,PWA 0 0 ئية

EI\05  تأسيس وتدريب شعبة الصرف
 SS\03 15 15 0 0 15 في البلديةالصحي 

قسم 
المشاري

 ع

البلدية 
والمجتمع 

 المحلي
االنما مالي

 locals 0 0 ئية

EI\05  عمل دراسات فنية وبيئية لمشروع
قسم  SS\04 50 50 0 0 50 الصرف الصحي تشمل وحدة التنقية

المشاري
بلدية 
 السموع

اداري 
 وفني

االنما
 nill 0 0 ئية
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 ع

 المجموع الجزئي
14,473.

4 1,108.0 2,373.8 1,453.3 1,298.3 1,466.
4 

4,772.
0 

8,235.
0  

1,071.
4  5,267.0 

حلي
 الم

صاد
القت

  ا
مية

ل تن
مجا

 

تطوير 
 الزراعة

EC\01  تنفيذ الطرق الزراعية في البلدة
 AG\01 250 0 0 125 125 0 250 0 كم 20بطول 

قسم 
المشاري

 ع

البلدية 
وزارة 
 الزراعه

مالي 
 وفني

االنما
 MoA 250 0 ئية

EC\01  دونم من االراضي  20استصالح
 AG\02 40 0 10 15 15 0 40 0 الجبلية

قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
 الزراعة

 

االنما
 MoA 40 0 ئية

EC\01  كم5عمل سالسل حجرية  بطول AG\03 50 0 15 15 20 10 40 0 
قسم 
المشاري

 ع

البلدية 
واتحاد 
لجان 
العمل 
 الزراعي

 
االنما
 MoA 40 10 ئية

EC\01  3م 70بئر زراعي سعة  20حفر AG\04 60 0 20 20 20 0 60 0 
قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
الزراعة، 

GVC  
االنما
 GVC,MOA 60 0 ئية

EC\01  2م 500انشاء  مسلخ بمساحة AG\05 450 450 0 0 450 
قسم 
المشاري

 ع

القطاع 
الخاص 
وبلدية 
 السموع

مالي 
 وفني

االنما
 Priivate S 0 0 ئية

EC\01 انشاء سوق الماشية AG\06 30 30 0 0 30 
قسم 
المشاري

 ع

بلدية 
مالي  السموع

 وفني

االنما
 nill 0 0 ئية

EC\01  تدريب الجمعيات الزراعية
العالقات  AG\07 15 0 15 0 0 0 15 0 والمزارعين

 العامة
االتحاد 
 االوروبي

مالي 
 وفني

االنما
 EU 15 0 ئية

EC\01 لسوق وبيانات عمل دراسة احتياج ا
العالقات  AG\08 25 0 25 0 0 0 25 0 االقتصاد المحلي

 العامة
االتحاد 
 االوروبي

مالي 
 وفني

االنما
 EU 25 0 ئية

 430.0  10  480 430 10 180 175 85 0 920 المجموع الجزئي

عية
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

تطوير 
 التعليم

SO\01  انشاء طابق اضافي لمدرسة ذكور
 ED\01 402 402 0 0 0 2 400 0 2م 400ية بمساحة رافات الثانو

قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
التربية 
 والتعليم

فني 
 ومالي

االنما
 MOHE 400 2 ئية

SO\01  انشاء مدرسة الشهيد موفق
 ED\02 1200 0 1200 0 0 0 1200 0 الحصيني-السلطي

قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
التربية 
  والتعليم

االنما
 MOHE 1200 0 ئية

SO\01  انشاء طابق أول لمدرسة ذكورED\03 650 0 0 650 0 50 600 0  50االنمافني وزارة قسم MOHE 600 
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 2م 800البخاري االساسية بمساحة 
 للطابق

المشاري
 ع

التربية 
 والتعليم

 ئية ومالي

SO\01  انشاء مدرسة عمر بن الخطاب
 ED\04 700 0 0 700 0 200 500 0 البنية-االساسية الختلطة

م قس
المشاري

 ع

وزارة 
التربية 
والتعليم 
والمجتمع 

 المحلي

فني 
 ومالي

االنما
 MOHE 500 200 ئية

SO\01  انشاء مدرسة عقبة بن نافع االساسية
 ED\05 700 0 0 700 0 200 500 0 واد العماير-الختلطة

قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
التربية 
والتعليم 
والمجتمع 

 المحلي

فني 
 ومالي

االنما
 MOHE 500 200 ئية

SO\01  اعادة تأهيل وتعبيد ساحات المدارس
 ED\06 45 0 0 45 0 15 30 0 2م 4,500بمساحة 

قسم 
المشاري

 ع

MDLF 
والتربية 
 والتعليم

مالي 
 واداري

االنما
MOHE,MDL 15 ئية

F 30 

SO\01  انشاء مراكز حاسوب وتعزيز
 ED\07 150 150 0  150 التعليم المهني

قسم 
المشاري

 ع

وزارة 
بية التر

والتعليم 
والمجتمع 

 المحلي

فني 
 ومالي

االنما
 MOHE 0 0 ئية

SO\01 

تدريب الطواقم الدخال التكنولوجيا 
في التعليم، عمل حفالت التخرج 
السنوية واللقاءات  المجتمعية 

 )مجالس االباء(

ED\08 65 0 20 20 25 40 25 0  العالقات
 العامة

البلدية 
والمجتمع 

 المحلي
االنما مالي

 Priivate S 25 40 ئية

SO\01 
دراسات ظاهرة التسرب، قياس 
االنجاز، دراسة االحتياجات 

 التعليمية )التعليم المهني(
ED\09 25 0 0 25 0 0 25 0  العالقات

 العامة

وزارة 
التربية 
 والتعليم

اداري 
 وفني

االنما
 MOHE 25 0 ئية

تطوير 
 الصحة

SO\02  انشاء عيادة صحية لمنطقة رافات
 HE\01 150 150 0 0 0 100 50 0 2م 185 بمساحة

قسم 
المشاري

 ع

المجتمع 
المحلي 
ووزارة 
 الصحة

مالي 
 وفني

االنما
 Priivate S 50 100 ئية

SO\02 انشاء مركز اسعاف الهالل االحمر HE\02 80 80 0 0 80  العالقات
 العامة

الهالل 
االحمر 

الفلسطيني 
 والبلدية

االنما فني
 PRC 0 0 ئية

SO\02 24شغيل عيادة الطوارئ الحكومية ت 
قسم  HE\03 100 0 30 30 40 30 70 0 ساعة

 الصحة
وزارة 
 الصحة

فني 
 ومالي

االنما
 MOH 70 30 ئية
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SO\02 تدريب الكوادر الفنية الطبية HE\04 15 0 15 0 0 0 15 0  قسم
 الصحة

وزارة 
 الصحة

فني 
 ومالي

االنما
 MOH 15 0 ئية

SO\02 سارية والمعديةدراسات االمراض ال HE\05 10 0 10 0 0 0 10 0  قسم
 الصحة

وزارة 
 الصحة

اداري 
 وفني

االنما
 MOH 10 0 ئية
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 الجهة المرشحة للتنفيذ  2018خطة 
 ات البرامج/المشاريعالجهة المرشحة لتمويل مكون

 المضمونة والمحتملة فقط 

 الصرف السنوي
الهيئة 
 المحلية

 غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك

الربع 
 االول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد القسم 
 المعني

حدد بند  دورها اسم الجهه
 موازنةال

قيمة 
 المساهمة

 قيمة المساهمة حدد الجهة

البيئة والبنى التحتية
 

تطوير 
وتحسين 
خدمات 
المياه

 

EI\01  انشاء شبكات جديدة باقطار
 مختلفة

WA\01 112.5 0 30 40 42.5 قسم المياه MDLF  وسلطة
 المياه

 82.5 سلطة المياه 30 االنمائية مالي وفني

تحسين شبكة الطرق 
والمواصالت

 

EI\02 
تعبيد الطرق الترابية واعادة 
تعبيد الطرق القديمة باجمالي 

 كم 15طول 
R\01 700 0 300 200 200  قسم

 التخطيط

MDLF الصندوق ،
العربي لالنماء 

االقتصادي 
 واالجتماعي

 50 االنمائية مالي

الصندوق  
العربي 

 MDLFلالنماء
االقتصادي 
 واالجتماعي 

650 

تطوير وتحسين خدمات 
الكهرب

اء
 EI\03 

محطات تحويل  4انشاء 
وشبكات ضغط متوسط 

 متر   600
EL\01 25 0 0 12.5 12.5  قسم

 15 سلطة الطاقة 10 االنمائية مالي سلطة الطاقة الكهرباء

EI\03  كم 24انشاء شبكات جديدة EL\02 40 0 10 10 20  قسم
 الكهرباء

 25 سلطة الطاقة 15 االنمائية مالي سلطة الطاقة
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EI\03   اعادة تاهيل شبكات توزيع
 كم  12الى كوابل مغطاة 

EL\03 18 0 0 9 9  قسم
 الكهرباء

 8 سلطة الطاقة 10 االنمائية مالي سلطة الطاقة

EI\03  تحويل شبكات ضغط
 متوسط الى ارضي

EL\04 14 0 4 5 5  قسم
 الكهرباء

MDLF 0 االنمائية مالي MDLF 14 

EI\03 استكمال تركيب عدادات دفع 
 مسبق 

EL\05 44 10 10 10 14  قسم
 الكهرباء

 44 سلطة الطاقة 0 االنمائية مالي سلطة الطاقة

EI\03 تركيب وحدات انارة للطرق EL\07 4.5 0 2.5 2 0  قسم
 MDLF 0 4.5 االنمائية مالي MDLF الكهرباء

تحسين 
خدمة جمع 
النفايات 
الصلبة

 

EI\04 
توريد سيارة جمع نفايات 

 MDLF 150 0 االنمائية مالي MDLF المشتريات SW\01 150 0 0 75 75 3م 13سعة 

 988.5   119.5   378.0 363.5 356.5 10 1,108 المجموع الجزئي

مجال التنمية االجتماعية
تطوير التعليم 
 

SO\01 
انشاء طابق اضافي لمدرسة 

ذكور رافات الثانوية 
 2م 400بمساحة 

ED\01 402 0 52 150 200  قسم
 التخطيط

وزارة التربية 
 والتعليم

وزارة التربية  2 االنمائية فني ومالي 
 والتعليم 

400 

تطوير 
الصحة

 

SO\02 
انشاء عيادة صحية لمنطقة 

قسم  HE\01 150 0 0 50 100 2م 185رافات بمساحة 
 التخطيط

 50 المجتمع المحلي 100 االنمائية مالي  المجتمع المحلي

 450   102     300 200 52 0 552 المجموع الجزئي
 1,439   222         603.0 488.5 408.5 10.0 1,510 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

               150 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 
               1,660 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 

 

 قييمخطة المتابعة والت 6.3

 مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 ال البيئة والبنى التحتيةمج

 تطوير وتحسين خدمات المياه

 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة 
  4استبدال شبكة قديمة " 
 تركيب عدادات دفع مسبق 
  3م 2000انشاء خزان جديد سعة 
 )توريد مواد )محابس، مضخات، عدادات 
 1توريد سيارة خدمات لقسم المياه  عدد   
 تعيين مهندس 
  1عدد تعيين فني مياه 

 152 كم 149 كم 146 كم 143 شبكات المياه الجديدة
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم المياه/بلدية السموع كم 155 كم

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم المياه/بلدية السموع كم1.5 كم1.5 كم1.5 كم 2.5 كم 2.5 " القديمة4طول شبكة 
خ الجمهور/بلدية  1200 800 400 0 0 عدادات الدفع المسبق

 السموع
تقرير خدمات 

 الجمهور
 دائرة الخدمات والصحة

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم المياه/بلدية السموع 2 1 عدد الخزانات
مرات توريد المواد عدد 

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم المياه/بلدية السموع 3 2 1 0 - خالل الخطة
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
  عمل دراسة فنية لمناطق تساوي الضغط 
   تشكيل لجنة ضغط ومناصرة الستصدار  رخص ابار

 ارتوازية

 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة   2 1 1 عدد سيارات القسم
 الدائرة المالية قسيمة الراتب قسم المياه/بلدية السموع   1 0 0 عدد مهندسي القسم

 الدائرة المالية قسيمة الراتب قسم المياه/بلدية السموع   5 0 4 فنيي القسم عدد
 دائرة الخدمات والصحة تقرير الدراسة قسم المياه/بلدية السموع  1 0 0 0 عدد الدراسات
العالقات العامة/بلدية   1 0 0 0 عدد اللجان

 السموع
محاضر/تقارير 

 اللقاءات
 واالعالمدائرة العالقات العامة 

 تحسين شبكة الطرق والمواصالت

  تعبيد الطرق الترابية واعادة تعبيد الطرق القديمة 
 الكرامة -تأهيل بديل المدارس 
 أبو هوى -تأهيل بديل المدارس 
  2م2,400انشاء مجمع بلدية السموع بمساحة 
  توفير نظام المواصالت العام )خطوط داخلية

 وخارجية(.
 موعتحديث المخطط الهيكلي للس 
  م 650تعبيد مدخل رافات الجنوبي بطول 
 م 700غوين بطول -تعبيد مدخل قطعات اسعيد 
 انشاء بوابة للبلدة 
 تسمية وترقيم الشوارع واالنية 
  مهندسين )طرق، مباني، معاري، مساحة( 6تعيين 
 توريد سيارة لدائرة الهندسة 
 توريد شاحنة 
 توريد حفار عجل 
 دراسة أنظمة المرور وقياس الرضا 

كم 62 لطرق المعبدةا كم 66  قسم التخطيط/بلدية  كم 77 كم 74 كم 70 
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات

كم 1.8 0 0 بديل الكرامة قسم التخطيط/بلدية    
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات

كم 2.5 0 0 بديل ابو هوى قسم التخطيط/بلدية    
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع الموجوداتكشف 

قسم التخطيط/بلدية  1 0 مجمع السيارات
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات

قسم التخطيط/بلدية  1 0 نظام مواصالت
 دائرة الهندسة والمشاريع وزارة النقل السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع وثيقة المخطط قسم االبنية/بلدية السموع   1 0 0 تحديث المخطط الهيكلي

م 650 0 0 0 مدخل رافات قسم التخطيط/بلدية   
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات

م700 0 0 0 0 مدخل غوين قسم التخطيط/بلدية  
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات

قسم التخطيط/بلدية  1 0 بوابة البلدة
 دائرة الهندسة والمشاريع صور البوابة سموعال

 دائرة الهندسة والمشاريع يافطات التعريف قسم االبنية/بلدية السموع 1 0 التسمية والترقيم
 دائرة الهندسة والمشاريع قسيمة الراتب الشؤون االدارية 10 8 6 4 4 عدد المهندسين
 دائرة الشؤون االدارية بةرخصة المرك قسم الحركة  1 0 0 0 عدد السيارات
 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة 1 0 عدد الشاحنات
 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة 2 1 عدد الحفار

 دائرة العالقات العامة وثيقة االدراسة العالقات العامة  1 0 0 0 دراسة المرور

 هرباءتطوير وتحسين خدمات الك

  600محطات تحويل وشبكات ضغط متوسط  4انشاء  
 متر 

  كم 24انشاء شبكات جديدة 
  كم 12اعادة تاهيل شبكات توزيع  الى كوابل مغطاة 
 تحويل شبكات ضغط متوسط الى ارضي 
 استكمال تركيب عدادات دفع مسبق 

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم الكهرباء/البلدية 20 19 18 17 16 محطات تحويل

 188 كم 182 كم 176 كم170 شبكات جديدة
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم الكهرباء/البلدية كم 194 كم

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم الكهرباء/البلدية كم 100 كم 97 كم 94 كم 91 كم88 يل شبكاتاعادة تأه
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم الكهرباء/البلدية كم 8 كم7.6 كم7.3 كم6.9 كم 6.5 شبكة ض.م.ارضي
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات كهرباء/البلديةقسم ال 4,950 4,755 4,555 4,330 3,830 عدادات مسبقة الدفع
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 شراء رافعة كهرباء 
 تركيب وحدات انارة للطرق 
 1توريد سيارة خدمات عدد   
 ن مهندس كهرباءتعيي 
  1تعيين فني كهرباء عدد 
 توفير دراسة الرضا 

 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة 1 1 1 1 0 وجود رافعة
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات قسم الكهرباء/البلدية 1,942 1,842 1,742 1,642 1,542 وحدات االنارة
 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة كةقسم الحر  2 1 1 1 عدد السيارات

 دائرة الشؤون االدارية قسيمة الراتب الشؤون االدارية   2 1 1 عدد مهندسي الكهرباء
 دائرة الشؤون االدارية قسيمة الراتب الشؤون االدارية   6 5 5 عدد الفنيين

العالقات العامة/بلدية    1 0 0 دراسة الرضا
 السموع

 دائرة العالقات العامة واالعالم اسةوثيقة الدر

 تحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

  3م 13توريد سيارة جمع نفايات سعة 
  لتر  1100توريد حاويات سعة 
  لتر  240توريد حاويات سعة 
 توريد معدة متعددة االغراض 
 توريد تراكتور 
 توظيف عمال نفايات 
 عمل ورشات توعية 
 اياتعمل دراسة انشاء نظام فرز النف 

 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة    2 1 عدد سيارات النفايات

قسم الصحة/بلدية  300 270 235 200 200 لتر 1100عدد الحاويات 
 السموع

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات

قسم الصحة/بلدية  700 600 500 400 400 لتر 240عدد الحاويات 
 السموع

 دائرة الخدمات والصحة جوداتكشف المو

 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة 1 0 معدة متعددة االغراض
 دائرة الشؤون االدارية رخصة المركبة قسم الحركة 1 0 تراكتور

 دائرة الخدمات والصحة قسيمة الراتب الشؤون االدارية   11 9 9 عدد العمال

العالقات العامة/بلدية    3 0 0 ورشات التوعية
 السموع

 دائرة العالقات العامة واالعالم تقارير اللقاءات

العالقات العامة/بلدية    1 0 0 دراسات فرز النفايات
 السموع

 دائرة العالقات العامة واالعالم وثيقة الدراسة

 تطوير الصرف الصحي

 عمل مخططات هندسية لمشروع الصرف الصحي 
 الصحي بدون وصالت منزلية  انشاء شبكة الصرف

 وبدون محطة تنقية
 تأسيس وتدريب شعبة الصرف الصحي في البلدية 
  عمل دراسات فنية وبيئية لمشروع الصرف الصحي

 تشمل وحدة التنقية

قسم التخطيط/بلدية  1 1 1 0 0 مخططات الصرف الصحي
 السموع

مخططات 
 دائرة الهندسة والمشاريع المشروع

لتخطيط/بلدية قسم ا 1 0 صرف صحي
 السموع

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات

 دائرة الخدمات والصحة قسيمة الراتب الشؤون االدارية 1 0 شعبة الصرف الصحي

قسم التخطيط/بلدية  1 0 دراسات فنية
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع وثيقة الدراسة

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 تطوير الزراعة

 فيذ الطرق الزراعية في البلدةتن 
  دونم من االراضي الجبلية 20استصالح 
  كم5عمل سالسل حجرية  بطول 
  3م 70بئر زراعي سعة  20حفر 
  2م 500انشاء  مسلخ بمساحة 
 انشاء سوق الماشية 
 تدريب الجمعيات الزراعية والمزارعين 
 عمل دراسة احتياج السوق وبيانات االقتصاد المحلي 

قسم التخطيط/بلدية  58 48 38 38 38 ةالطرق الزراعي
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع

قسم التخطيط/بلدية  20 13 6 0 0 استصالح أراضي
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع

قسم التخطيط/بلدية  5 3 1.5 0 -- اطوال السالسل
 السموع

 ة والمشاريعدائرة الهندس تقارير المشروع

قسم التخطيط/بلدية  20 13 6 -- -- االبار الزراعية
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجوداتقسم التخطيط/بلدية  1 0 مسلخ بلدي
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 السموع

قسم التخطيط/بلدية  1 0 سوق ماشية
 السموع

 سة والمشاريعدائرة الهند كشف الموجودات

قسم التخطيط/بلدية  1 1 1 0 -- تدريب للمزارعين
 السموع

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع

قسم التخطيط/بلدية  1 1 1 0 -- دراسة احتياج السوق
 وثيقة الدراسة السموع

 
 

 دائرة الهندسة والمشاريع
 
 

 مجال التنمية االجتماعية

 تطوير التعليم

 ق اضافي لمدرسة ذكور رافات الثانوية انشاء طاب
 2م 400بمساحة 

 الحصيني-انشاء مدرسة الشهيد موفق السلطي 
  انشاء طابق لمدرسة ذكور البخاري االساسية بمساحة

 للطابق 2م 800
 انشاء مدرسة عمر بن الخطاب االساسية المختلطة-

 البنية
 واد -انشاء مدرسة عقبة بن نافع االساسية الختلطة

 العماير
 4,500ادة تأهيل وتعبيد ساحات المدارس بمساحة اع 

 2م
 انشاء مراكز حاسوب وتعزيز التعليم المهني 
  تدريب الطواقم الدخال التكنولوجيا في التعليم، عمل

 حفالت التخرج(
  دراسات ظاهرة التسرب، قياس االنجاز، )التعليم

 المهني(

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم    4 3 عدد الطوابق في المدرسة
 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم   17 16 16 عدد المدارس المملوكة
 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم  3 2 2 2 عدد الطوابق في المدرسة
 يعدائرة الهندسة والمشار المدرسية

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم 6 7 8 8 8 عدد المدارس المستأجرة
 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم  6 8 8 8 عدد المدارس المستأجرة
 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

الساحات التي تم  تعبيدها 
2م 0 - خالل الخطة سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم 0 0 4,500

 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم 16 13 عدد مراكز الحاسوب
 دائرة الهندسة والمشاريع المدرسية

العالقات العامة/بلدية  7 4 2 -- -- تدريب وتوعية
 السموع

محاضر /تقاريرا 
 اءاتلق

 دائرة العالقات العامة واالعالم

العالقات العامة/بلدية   1 0 0 0 دراسة التسرب
 السموع

 دائرة العالقات العامة واالعالم وثيقة الدراسة

 تطوير الصحة

  انشاء عيادة صحية لمنطقة رافات 
 انشاء مركز اسعاف الهالل االحمر 
  ساعة 24تشغيل عيادة الطوارئ الحكومية 
 وادر الفنية الطبيةتدريب الك 
  دراسات االمراض السارية والمعدية والتوعية والتثقيف

 حولها

 دائرة الهندسة والمشاريع سجالت االبنية مديرية صحة الجنوب    1 0 مبنى عيادة رافات

الصور ومحضر  الهالل االحمر 1 0 مركز الهالل
 دائرة الخدمات والصحة االستالم النهائي

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف المستفيدين مديرية صحة الجنوب   1 0 0 تشغيل الطوارئ

العالقات العامة/بلدية    1 0 -- تدريب الكوادر العاملة
 السموع

تقارير وشهادات 
 دائرة الخدمات والصحة التدريب

 الخدمات والصحة دائرة وثيقة الدراسةالعالقات العامة/بلدية  1 1 1 0 -- دراسة االمراض والتوعية
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 السموع



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 المالحق 7.0
 التقرير التشخيصي7.1 
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية 7.2

 
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي .1

 ا في اللجنة/دوره االسم الرقم
 مجال التخصص )مقرر أو عضو(

 بكالوريوس ادارة أعمال مقرر-عضو مجلس بلدي يوسف محمد الحوامدة 1
 دبلوم انجليزي عضو مجلس بلدي فاتنة محمد البدارين 2
 ثانوية عامة عضو مجلس بلدي خليل مسلم الخاليلة 3
 مهندس زراعي عضو مجلس بلدي حماد رمضان ابو عواد 4

 تشكيلة فريق التخطيط األساسي .2

الر
 ة/اسم العضو قم

في ا /دوره
 الفريق

 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
تعمل / يعمل

 بها
 االهتمام مجال

المسمى 
الوظيفي 

في 
 المؤسسة

 العمر الجنس

ذك
 أنثى ر

16
-
29 

فو
ق 
29 

مدير  ضريبة أمالك يطا بلدية السموع عضو يوسف محمد الحوامدة 1
 الدائرة

*   * 

دائرة الهندسة  بلدية السموع منسق م. وصفي سالم الزعارير 2
 والمشاريع

مدير 
 الدائرة

*   * 

دائرة الخدمات  بلدية السموع عضو ارينم. محمد حسن البد 3
 والصحة

مدير 
 الدائرة

*   * 

قسم الحاسوب وخدمات  بلدية السموع عضو م.ماجد أحمد البدارين 4
 الجمهور

رئيس 
 قسم

*   * 

مدير  دائرة الشؤون االدارية بلدية السموع عضو رضا حسن ابوعواد 5
 الدائرة

 *  * 

ية شخص عضو شفيق عبدالحميد ابو حماد 6
 اعتبارية

 *   * * ناشط مجتمعي

مدير  ضريبة أمالك بيت لحم وزارة المالية عضو عامر  أحمد الخطيب 7
 الدائرة

*   * 

مدرسة ال عضو محمد عيسى الحوامدة 8
 الثانوية

 *   * مدرس استاذ لغة عربية

المركز  عضو محمد علي ابو عقيل 9
 المجتمعي

مدير  ذوي االعاقة
 المركز

*   * 

  * *  * ناشطة مجتمعية شبابية مجتمع محلي عضو به عمر المحاريقه 10
  * *  * ناشطة مجتمعية نسوية مجتمع محلي عضو فادية عبداهلل الزعارير 11



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 حصر اصحاب العالقة .3

 العمل الجنس االسم الرقم
 الجهة الممثلة

مجال 
 االهتمام

 العمر
الهيئة 
 الوزارات المحلية

مؤسسات 
 مواطن/ة القطاع الخاص دنيالمجتمع الم

15-
 29فوق  29

 *  رجل دين *     مجتمع محلي ذكر اسماعيل محمد ربعي 1
 *  مدرس    *  جامعة االستقالل ذكر انور سالم المحاريق 2
 *  معلم متقاعد *  *   جمعية السيميا الزراعية ذكر عقيالن محمد ابو عقيل 3

وع لتنمية الثروة جمعية السم ذكر عمران احمد الخطيب 4
 *  مزارع   *   الحيوانية

 *  مزارع   *   جمعية ريف السيميا ذكر سليمان عيسى المحاريق 5
 *  معلم متقاعد   *   جمعية السموع الخيرية ذكر يونس علي الحوامدة 6
 *  نقابي   *   مجتمع محلي ذكر سليمان نصر البدارين 7
 *  معلم   *   كز ابن باز الخيريمر ذكر سعود عبدالمجيد البدارين 8
 *  تاجر   *   جمعية ريف السيميا انثى صبحية عطا السالمين 9
 *  معلم متقاعد *     معلم متقاعد ذكر طالب محمد البص 10
 *  معلم متقاعد   *   لجنة زكاة وصدقات السموع ذكر محمد سليمان الزعارير 11
 *  رجل اعمال   *   السموع نادي شباب ذكر هاني حسن الحوامدة 12
 *  موظف   *   جمعية االقصى للمعاقسن ذكر نصار علي ابوعقيل 13
 *  تاجر   *   جمعية السموع ذكر احمد اسماعيل )تيم( الحوامدة 14
 *  رجل دين   *   امام مسجد ذكر مصطفى العنيد 15
 *  مختار *     مجلس العشائر ذكر راشد رشيد السالمين 16



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 العمل الجنس االسم الرقم
 الجهة الممثلة

مجال 
 االهتمام

 العمر
الهيئة 
 المحلية

مؤسسات  الوزارات
 دنيالمجتمع الم

-15 مواطن/ة القطاع الخاص
29 

 29فوق 

جمعية السموع التعاونية  ذكر خالد حميدان الزعارير 17
 *  موظف   *   الزراعية

 *  معلم متقاعد *     معلم  ذكر عيسى حمد مازن 18
 *  رجل اعمال *     مجتمع محلي ذكر عمر نعيم الحوامدة 19

مشرف     *  مشرف في التربية ذكر طه محمد عجوة 20
 تربوي

 * 

 *  موظف    *  موظف حكومي/الزراعة ذكر حسن مرشد الرواشدة 21
 *  موظف    *  مديرية صحة يطا ذكر محمد اسماعيل الحوامدة 22
 *  موظف    *  موظف الهالل االحمر ذكر عبد المعز امحمد الجسراوي 23
 *  رجل اعمال  *    تاجر ذكر فيصل عبدالمنعم البدارين 24
  * محامي  *    محامي ذكر محمد خالد الحوامدة 25
 *  معلم متقاعد *     ناشط مجتمعي ذكر شفيق عبدالحميد الحوامدة 26
  * موظف    *  مديرية زراعة يطا ذكر احمد يوسف الحوامدة 27
 *  مدير مدرسة    *  مدرسة ذكور البخاري ذكر جعفر محمد السالمين 28
 *  مدير مدرسة    *  مدرسة ذكور السموع الثانوية ذكر موسى صالح ابوعواد 29
 *  مديرة مدرسة    *  مدرسة بنات السموع الثانوية ذكر عريفة طالب الدغامين 30
 *  مديرة مدرسة    *  مدرسة شهداء السموع ذكر حنان عبدالمهدي الحوامدة 31
 *  موظف    *  وزارة العدل ذكر أمين محمد الزعارير 32



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 العمل الجنس االسم الرقم
 الجهة الممثلة

مجال 
 االهتمام

 العمر
الهيئة 
 المحلية

مؤسسات  الوزارات
 دنيالمجتمع الم

-15 مواطن/ة القطاع الخاص
29 

 29فوق 

 *  مدير عام    *  وزارة الزراعة ذكر بدر احمد الحامدي 33
 *  معلم    *  مدرس ذكر نعيم علي البدارين 34
  * ناشطة   *   ناشطة مجتمعية انثى هبه عمر المحاريق 35
  * متطوع   *   متطوع الهالل االحمر ذكر عمر مسلم الحوامدة 36

مواقع التواصل -ناشط ذكر هيثم صالح ابو سيف 37
ناشط  *     االجتماعي

 مجتمعي
 * 

مواقع التواصل -ناشط ذكر صابر حميدان الزعارير 38
  * موظف *     االجتماعي

 *  تاجر     * عضو مجلس بلدي ذكر احمد حرب ابو سيف 39
 *  معلم متقاعد     * عضو مجلس بلدي ذكر سليمان احمد ابوعواد 40
 *  تاجر     * عضو مجلس بلدي ذكر هارون محمد ابو كرش 41
 *  مديرة مدرسة     * عضو مجلس بلدي انثى البدارين حياة محمد 42

 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 لجان مجاالت العمل التنموية .4

 منسق اللجنة: عامر احمد الخطيب             المجال التنموي: مجال تنمية اقتصاد المحلي 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االلكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
 29فوق  29

  0599/169852 *  *  متطوعة التوفير والتسليف جهاد سليمان الرطروط 1
  0597/408982 *  *  متطوعة النادي النسوي رقيه عبد الرحمن الدغامين 2
  0598/926013 *  *  متطوعة النادي النسوي حسنه حسن الحوامده 3
  0599/091226  *  * زراعة الزراعةوزارة  عماد عبد الحليم الطويل 4
  0598/923031 *   * مدير منطقة الضابطة الجمركية امين محمد ابو عقيل 5
  0599/500419 *   * زراعة وزارة الزراعة هاشم عبد الحميد البدارين 6
  0594/241074 *   * ضريبة أمالك وزارة المالية عامر أحمد الخطيب 7
   *   * محاسبة الغرفة التجارية الحوامدة  محمد ابراهيم اطفيحة 8
    * *  زراعة مديرية زراعة يطا قمر الحوامدة 9
   *   * مدير وزارة السياحة واالثار سامي عبدالعزيز ابو عرقوب 10
   *   * موظف مجموعة الحوامدة االستثمارية محمد ابراهيم شحادة الحوامدة 11
   *   * مدير ية السموع المجتمعيمركز بلد محمد علي ابو عقيل 12

 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

منسق اللجنة:م. محمد           المجال التنموي: مجال البيئة والبنى التحتية 
 البدارين

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

مدير دائرة الخدمات  بلدية السموع نم. محمد حسن البداري 1
  0599/200564 *   * والصحة

  0599/200556 *   * رئيس قسم الكهرباء بلدية السموع زكريا اسماعيل الدغامين 2
  0597/915942 *   * مهندس كهرباء الدفاع المدني م.أحمد ابراهيم المصري 3
  0599/200558 *   * قسم المياه بلدية السموع مأمون عمر البدارين 4

رئيس قسم التخطيط  بلدية السموع م.أمين الطويل 5
  0595/200563 *   * والمشاريع

رئيس قسم االبنية  بلدية السموع م.محمد الحوامدة 6
  0599/597770 *   * والتنظيم

  0599/200561 *   * رئيس قسم الصحة بلدية السموع يوسف المحاريق 7
   *   * مهندس مدني طاع خاصق نضال صالح ابو عيشة 8
  0598/577988  *  * قسم المياه بلدية السموع رجائي ممدوح ابو كرش 9

 
  

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 

 منسق اللجنة: محمد عيسى الحوامدة         المجال التنموي: مجال التنمية االجتماعية 

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام
 العمر الجنس

 االلكتروني البريد ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  0599/325325 *   * استاذ مدرسة ذ.س.الثانوية محمد عيسى عمر الحوامدة 1
   *  *  ممرضة عيادة التقوى الحكومية فاطمة محمد الحوامدة 2
  0599/169852 *  *  متطوعة التوفير والتسليف جهاد سليمان الرطروط 3
  0597/408982 *  *  متطوعة النادي النسوي لدغامينرقيه عبد الرحمن ا 4
  0598/926013 *  *  متطوعة النادي النسوي حسنه حسن الحوامده 5
  0598/345159  *  * متطوع متطوعي الهالل االحمر عمر مسلم حوامده 6
  0595/702608  *  * ناشط مجتمعي مجتمع محلي رامي محمد الرواشده 7
  0592/913270 *   * رئيس قسم وزارة التنمية االجتماعية و سيفحاتم عبد ربه اب 8
  0599/958134 *   * موظف الهالل االحمر الفلسطين عبد المعز الجسراوي 9

نادي شباب السموع  علي يونس الحوامدة 10
  0599/117575 *   * مدرب الرياضي

  0595/157793  *  * شاعر مجتمع محلي محمد يونس غازي السالمين 11
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 

 منسق اللجنة: م. ماجد البدارين         المجال التنموي: مجال االدارة والحكم الرشيد 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

خدمات رئيس قسم  بلدية السموع م.ماجد أحمد البدارين 1
  0599/067980 *   * الجمهور والحاسوب

رئيس قسم االبنية  بلدية السموع م.محمد عيسى الحوامدة 2
  0599/597770 *   * والتنظيم

  0592/800654 *   * موظف الدفاع المدني خالد ابراهيم الرواشده 3
  0592/806755  * *  ناشطة مجتمعية مجتمع محلي ايمان خضر الحوامدة 4
  0599/115010 *   * ناشط مجتمعي متطوعو الدفاع المدني قدر مسلم ابو كرش 5
  02/2268770 *   * مدير المركز شرطة السموع اسماعيل العطاونة 6
  0595/600076 *  *  مديرة الروضة روضة النبالء الخاصة أماني ابوعقيل 7
   *   * ناشط مجتمعي مجتمع محلي غالب ابراهيم ابو عبيد 8
  0592/345693  * *  ناشطة مجتمعية مجتمع محلي هبه عمر المحاريق 9
  0597/457981  *  * ناشط شبابي مجتمع محلي احمد محمود عجوة 10
  0597/038496  *  * ناشط شبابي مجتمع محلي رائد عبدالكريم البدارين 11

 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 البرامج التنموية واوصاف مكوناتها )للسنة االولى(  7.3
 (EI\01م البرنامج: تطوير وتحسين خدمات المياه                            رقم البرنامج )  اس
البئر االرتوازي في السموع منتصف ستينيات القرن الماضي، بدأ المجتمع المحلي منذ إكتشاف  مقدمة: .1

ياجات االنسانية في يعتمد على االبار االرتوازية عوضًا عن أبار الجمع، فاصبح هذا القطاع يتصدر االحت
الوقت الراهن، حيث يعاني هذا القطاع  من مشكالت عدة، اهمها نقص كمية المياه من المصدر، والحاجة 

 الى التطوير المستمر للشبكات وموائمة ذلك مع التمدد العمراني.
  :النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
كم 143 شبكات المياه الجديدة كم 155   

" القديمة4طول شبكة  كم 2.5  كم1.5   
 1200 0 عدادات الدفع المسبق

 2 1 عدد الخزانات 
 3 - عدد مرات توريد المواد خالل الخطة

 2 1 عدد سيارات القسم 
 1 0 عدد مهندسي القسم

 5 4 عدد فنيي القسم
 1 0 عدد الدراسات

 1 0 عدد اللجان
 نسمة( 28,000)جميع سكان البلدة  :دينالفئات المستهدفة وعدد المستفي .3
 مكونات البرنامج: .4

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
صندوق البلديات  450,000 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة

 وسلطة المياه
 مالي وفني

صندوق البلديات  66,000 " 4استبدال شبكة قديمة 
 وسلطة المياه

 مالي

 مالي سلطة المياه 158,000 تركيب عدادات دفع مسبق 
 مالي وفني جهة تمويل خارجي 400,000 3م 2000انشاء خزان جديد سعة 

توريد مواد )محابس، مضخات، عدادت 
 لمناطق التوزيع(

 مالي سلطة المياه 100,000

ي . بناء قدرات وتطوير مؤسس2
تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل )

إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية 

   



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ( وتشمل:وتدريب
   60,000   1توريد سيارة خدمات عدد

   30,600 تعيين مهندس 
1تعيين فني مياه عدد   21,600   

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
عمل دراسة فنية لمناطق تساوي الضغط 

 عديل شبكة مياه المناطق المرتفعةوت
 فني ومالي سلطة المياه 15,000

تشكيل لجنة ضغط ومناصرة الستصدار  
 رخص ابار  ارتوازية

 فني  سلطة المياه 5,000

   1,300,200 التكلفة االجمالية
  بلدية السموع 200,000 المتوفر منها

لموقع خزان المياه في منطقة السيميا، تحتاج : يتوغفر قطعة ارض المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .5
البلدية لموارد مالية خاصة لتوريد عدادات مسبقة الدفع )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض 

 واالدوات والمعدات(:
 : مرفقالبعد المكاني .6
 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
اســم  مكــون البرنامج/المشروع:انشــاء 

 قطار مختلفةشبكات مياه جديدة با
 قطاع المياه-البرنامج:البيئة والبنية التحتية Wa\01الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
كم، اي  155كم، والقيمة المنشوده بعد اربع سنوات تقدر ب  143يبلغ طول شبكة توزيع المياه حاليا 

ور العمراني الطبيعي، ومن اجل زيادة نسبة كم، وذلك من اجل تقديم الخدمات لمناطق التط 12بزيادة 
 تغطية الشبكة لتشمل اكبر قدر ممكن من التجمع داخل المخطط الهيكلي وخارجه.

 بلدة السموع
التاريخ المتوقع 

 للبدء بالتنفيذ
2018 

 مدة التنفيذ
 سنوات 4

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

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
 تحسين خدمة المياه المقدمة

 تقليل نسبة الفاقد.
 ترشيد استخدام المياه

سكان المناطق المقترحة فيها 
 المحطات 

 2500 زيادة حصة الفرد  نسمه
 من المياه

 تطوير شبكة المياه
المشاريع التي تمثل  مج/المشروع وتكاليفه التقديريةوصف مختصر لمكون البرنا

متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 الخ( حسب مراحله 
  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 

 
 

 0 0 0 112,5 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة 
 0 0 112,5 0 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة 
 0 112,5 0 0 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة 
 112,5 0 0 0 انشاء شبكات جديدة باقطار مختلفة 

  دوالر 450,000 المجموع )باألرقام(
متطلبات األراضي )في حال ان مكون 

 لبرنامج/المشروع ذي بعد مكاني(*ا
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غير متوفرة   األرض متوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني 

  بناء قدرات موظفي البلديةكيف؟ 

ة في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزم
 لتوفيرها؟

  من خالل قسم المياهمن؟ 

 ليس للمشروع بعد مكاني  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان  هل

 نعم أدرج الخارطة
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 ت أخرى )حدد(جها الهيئة المحلية )حدد القسم(

 قسم المياه   سلطة المياه/MDLF 
 جهة التمويل المقترحة

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

متاوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشاروع    
  غير متوفرة    فرة جزئيامتو 

  نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟     
 ال

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متاوفرة     متاوفرة      الموارد البشرية 

 غير متوفرة ئيا  جز
 متاوفرة      متوفرة    دراسات/مخططات

 غير متوفرة  جزئيا 

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب   يري    دعم جماه 
 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 تحسين كميات المياه الواردة للمواطنين
 خفض تكلفة حصول المواطنين على المياه

 سلبية:
عدم انتظاام كمياات الميااه    

 تهلكة من المتجاورينالمس

 تدابير التخفيف:
 تطبيق نظام الفئات

 تركيب عدادات مسبقة الدفع
 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 البحث عن مصادر تمويل جديدة نقص التمويل

 االعتماد على تحليل فني لالحتياج تحديد أولويات مناطق العمل



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 

 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 (.EI\02رقم البرنامج ) اسم البرنامج: تحسين شبكة الطرق والمواصالت             
يحتل قطاع الطرق صدارة اهتمامات المجتمع المحلي في البلدة، ومقياسا لمستوى الخدمات التي  مقدمة: .1

اقبة تنافست على دعم هذا القطاع في ظل النمو السكاني تقدمها البلدية، لذلك، فان المجالس البلدية المتع
والحاجة النتقال السكان الى أطراف البلدة، وما يتطلب ذلك من ضرورة انشاء الطرق الجديدة لمناطق 
التطور العمراني مع ضرورة عدم اغفال وجود بعض الطرق الترابية الواجب تعبيدها او وجود طرق 

نة.  تسعى البلدية لتحسين المواصالت من خالل عمل مواقف للسيارات معبدة ولكنها تحتاج الى الصيا
 والحد من االزدحامات المتكررة، ومن خالل متابعة المركبات غير القانونية وتوفير االشارات المرورية.

 
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
كم 62 الطرق المعبدة  كم 77 
كم 1.8 0 بديل الكرامة  

كم 2.5 0 بديل ابو هوى  
 1 0 مجمع السيارات
 1 0 نظام مواصالت

 1 0 تحديث المخطط الهيكلي
 م 650 0 مدخل رافات
 م700 0 مدخل غوين
 1 0 بوابة البلدة

 1 0 التسمية والترقيم
 10 4 عدد المهندسين
 1 0 عدد السيارات
 1 0 عدد الشاحنات

 2 1 عدد الحفار
 1 0 وردراسة المر

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 28,000كافة سكان البلدة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 مكونات البرنامج: .5
التكلفة  المكونات  

 التقديرية/دوالر
دوره )اداري،  اسم الشركاء

 مالي، وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

رق الترابية واعادة تعبيد الطرق القديمة باجمالي تعبيد الط
 كم 15طول 

2,800,000 MDLF الصندوق العربي لالنماء ،
 االقتصادي واالجتماعي والبلدية.

 مالي
 

كم  1.8الكرامة باجمالي طول  -تأهيل بديل المدارس
 م 10وعرض 

570,000 MDLF الصندوق العربي لالنماء ،
 ة.االقتصادي واالجتماعي والبلدي

 مالي

كم  0.8أبو هوى باجمالي طول  -تأهيل بديل المدارس
 م 10وعرض 

255,000 MDLF الصندوق العربي لالنماء ،
 االقتصادي واالجتماعي والبلدية.

 مالي

 مالي رئاسة مجلس الوزراء 1,250,000 2م2,400انشاء مجمع بلدية السموع بمساحة 
 وزارة النقل والمواصالت 15,000 ارجية(.توفير نظام المواصالت العام )خطوط داخلية وخ

 القطاع الخاص
 فني
 مالي

 مالي واداري وزارة الحكم المحلي وبلدية السموع 170,000 تحديث المخطط الهيكلي 
 مالي وفني الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 100,000 م 650تعبيد مدخل رافات الجنوبي بطول 

 مالي وفني الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 110,000 م 700طول غوين ب -تعبيد مدخل قطعات اسعيد
 مالي وفني الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 50,000 انشاء بوابة للبلدة

 مالي وفني الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 50,000 تسمية وترقيم الشوارع واالنية
    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2
 مالي البلدية 125,000 مهندسين )طرق، مباني، معاري، مساحة( 6يين تع

 مالي البلدية 63,000 لدائرة الهندسة 2توريد سيارة عدد
 مالي البلدية 70,000 توريد شاحنة

 مالي البلدية 200,000 توريد حفار عجل
    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

 اداري وفني البلدية 15,000 دراسة أنظمة المرور وقياس الرضا 
   5,843,000 التكلفة االجمالية
 ، الصندوق العربي، بلدية السموعMDLF 750,000 المتوفر منها

 
كافة مشاريع الطرق تتطلب تمويل فقط، مجمع البلدية لمواقف  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

 السيارات مقترح ان يكون في مركز البلدة،
 حسب الخارطة المرفقة للمداخل الطرق الرئيسة: البعد المكاني .7
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
اسم  مكون البرنامج/المشـروع: تعبيـد طـرق    

 داخلية
 تحسين شبكة الطرق والمواصالتالبرنامج:  RO\01الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
 ي باعاادة تأهيال وتعبياد الطارق الداخلياة فاي منااطق        يرتبط تحسين قطاع الطرق والمواصالت بشكل اساس

التجمع السكاني داخل حدود المخطط الهيكلي وخارجاه. مان خاالل هاذا المشاروع سايتم تحساين مساتوى         
( للطرق لخدمة مناطق تطاور التجماع الساكاني الطارق الداخلياة. حياث تعمال        (level of serviceالخدمة 

الداخلية خاصة في منااطق التطاور العمراناي مماا يسامح للماواطنين        البلدية على اعادة تاهيل وتعبيد الطرق
 باالنتقال الى مناطق التطور العمراني في اطراف البلدة.

 طرق البلدة الداخلية
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018نيسان 

 مدة التنفيذ
 6 اشهر 

مكون  أهداف
 البرنامج/المشروع

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

زيادة اطوال شبكة الطارق  
 الداخلية

تمكااين المااواطنين ماان  
 الوصول لمنازلهم

مواطن بشكل مباشر والمجتمع المحلي  5,000 المجتمع المحلي  اطراف البلدة
 بشكل عام.

تطااااوير شاااابكة 
 العامة. المواصالت

تحسين البنياة التحتياة   
للطرق ورفع مساتوى  

 الوعي للمواطنين
 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  ــاه  الرابعة الثالثة الثانية االولى ــذ شــبكة المي تنفي
 والبنية التحتية

  
كم تشمل الحفريات، بـيس كـورس،    3تعبيد طرق داخلية بطول 

 اسفلت
200,000 100,000 0 0 

 0 0 0 5,000 مخططات واشراف هندسي
  دوالر 305,000 المجموع )باألرقام(

متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد 
 مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غياار متااوفرة   األرض متااوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

  ؤهلينعمل عروض اسعار للمقاولين المكيف؟ 

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

مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعـم أدرج   هل
 الخارطة

 ال     نعم 

 قترحةجهة التنفيذ الم
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 صندوق تطوير واقراض البلديات قسم التخطيط والمشاريع 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( : وزارة التربية والتعليم العالي  الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع   

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

 برنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون ال
 متوفرة    متوفرة      الموارد البشرية   

 غير متوفرة جزئيا  
متاوفرة      متاوفرة     دراسات/مخططات

 غير متوفرة  جزئيا 

 غير مطلوب  ذة  بناء قدرات الجهة المنف 
 مطلوب)حدد(: ________________________ 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 
 واصالت على اطراف التجمعتسهيل الم

تشجيع المواطني علاى البنااء خاارج منااطق     
 االزدحام

 سلبية: 
 مواد و مخرجات العمل

 تدابير التخفيف:
 نقل المواد الى مكبات خاصة

 عمل اجراءات تخفيفية

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

 اعتراضات المواطنين  تشكيل لجنة من المجتمع المحلي 
 تطبيق المخطط الهيكلي والطرق المقتررحة 

 تجاوز قيمة المنحة المقرة  مساهمة البلدية 
 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني

 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ( EI\03رقم البرنامج )         اسم البرنامج: تطوير وتحسين خدمات الكهرباء           
: قطاع الكهرباء من القطاعات المهمه في البلدية، حيث هاو مان اهام ماوارد الادخل للبلدياة،       مقدمة .1

والذي يقدم خدمة الكهرباء لكافة سكان البلادة، وهاذا القطااع بحاجاة لتطاوير مساتمر حتاى ياتم         
ساين  خدمة السكان من حيث توسيع الشابكات لتقاديم الخدماة الاى المنطااق الساكنية الجديادة وتح       

 الخدمة بشكل افضل لمناطق الشبكات القائمة، وازالة االخطار ما امكن
  :النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 20 16 محطات تحويل
كم170 شبكات جديدة كم 194   

كم88 اعادة تأهيل شبكات كم 100   
كم 6.5 شبكة ض.م.ارضي كم 8   
 4,950 3,830 عدادات مسبقة الدفع

 1 0 وجود رافعة
 1,942 1,542 وحدات االنارة
 2 1 عدد السيارات

 2 1 عدد مهندسي الكهرباء
 6 5 عدد الفنيين

 1 0 دراسة الرضا
 نسمة( 28,000: )جميع سكان البلدة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .3
 مكونات البرنامج: .4

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

)اداري، مالي،  دوره اسم الشريك
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
  600محطات تحويل وشبكات ضغط متوسط  4انشاء 
 متر 

 مالي سلطة الطاقة 160,000

 مالي سلطة الطاقة 175,000 كم 24انشاء شبكات جديدة 
 مالي سلطة الطاقة 56,000 كم  12اعادة تاهيل شبكات توزيع  الى كوابل مغطاة 

 مالي MDLF 125,000 يل شبكات ضغط متوسط الى ارضيتحو
 مالي سلطة الطاقة 100,000 استكمال تركيب عدادات دفع مسبق 

 مالي MDLF 18,500 تركيب وحدات انارة للطرق
 مالي MDLF 50,000 شراء رافعة كهرباء

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )2
ية وغيرها، ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومال

 ( وتشمل:تنمية موارد بشرية وتدريب 

   



   

 

 

 

  

 

 
  

 

   60,000   1توريد سيارة خدمات عدد
   30,600 تعيين مهندس كهرباء 

1تعيين فني كهرباء عدد   21,600   
    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

   15,000 توفير دراسة الرضا
   811,700 التكلفة االجمالية
  بلدية السموع 300,000 المتوفر منها

)الموارد البشرية وغير البشرية، كالمال واالرض واالدوات  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .5
 والمعدات(

 حسب المخطط المرفق البعد المكاني: .6
  

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
اسم  مكون البرنامج/المشروع:انشـاء محطـات   

 تحويل
 قطاع الكهرباء-ية والبيئهالبرنامج:البنيه التحت EL\01الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
محطات جديدة لتغطي احتياجات  4محطة اي يجب عمل  20محطة والبلدة بحاجة الى  16يبلغ عدد محطات التحويل 

جة الى انشاء شبكات البلدة في االربع سنوات القادمة، اي مامعدلة محطة تحويل سنويا وهذه المحطات اثنتان منها بحا
متر ارضي، وهذه المحطات للتخلص من مناطق ضعف التيار الكهربائي  400متر، منها  600ضغط متوسط بطول 

في مناطق انشائها، حيث يعاني المواطنون من ضعف التيار بسبب بعد هذه المناطق عن محطات التحويل وزياد 
 الكثافه السكانية في تلك المناطق.

 بلدة السموع 
لتاريخ المتوقع ا

 للبدء بالتنفيذ
 2018 

 مدة التنفيذ
 4 سنوات 

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

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها
    تحسين خدماة الكهربااء

 المقدمة
  المحافظااة علااى اجهاازة

عدات المشاتركين مان   وم
 التلف بسبب ضعف التيار

سكان المناطق المقترحة فيها 
 المحطات 

 5000 تحسااين مسااتوى   نسمه
 الخدمة للمواطنين

 تطوير شبكة الكهرباء
تطااوير جاهزيااة  
الطواقم العاملة فاي  

 الكهرباء
 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 
ابقا لمكون متطلبا س

 البرنامج/المشروع

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

 مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 0 0 0 25,000 محطة خلة رافات 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 0 0 25,000 0 محطة القرنه 
 0 70,000 0 0 محطة وشبكة القنطور 
 40,000 0 0 0 محطة وشبكة الهراب 

  دوالر160,000 المجموع )باألرقام(
متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد 

 مكاني(*
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غيــر متــوفرة   األرض متــوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

 من خالل طواقم البلديةبلدية السموع 

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعـم أدرج   هل
 رطةالخا

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/

 بلدية السموع /قسم الكهرباء  سلطة الطاقة 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 سلطة الطاقة  ندرج المشروع ضمنه: انمائيةبند الموازنة التي ي

 تكاليف تنفيذ مكاون البرنامج/المشاروع     
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

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

 غير متوفرة جزئيا  
 متوفرة     متوفرة    دراسات/مخططات

 توفرةغير م  جزئيا 

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

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 روع*اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المش
 ايجابية:

 تحسين الخدمة لدى المواطن 
رفع قدرة الشبكة لمنطقة قرنة ابو الكباش والبنية.، 

 القنطور، خلة رافات، الهراب.

  سلبية:
ازالة االرصفة القائماة وتادمير جازء    

 االسفلت
 وجود منطقة العمل بمحاذاة الشارع

 تدابير التخفيف:
 اعادة التأهيل للمنطقة

واالشااارات  وضااع االشاارطة الالصااقة
 التحذيرية

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

 اقناع المواطنين من خالل لجان من المجتمع المحلي اعتراضات المواطنين
 البحث عن مصادر تمويل عدم توفر التمويل الالزم

 البرنامج/المشروع* لمكون خارطة البعد المكاني
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

اسم  مكون البرنامج/المشروع:انشـاء  
 شبكات توزيع جديدة

 قطاع الكهرباء-البرنامج:البنيه التحتية والبيئه EL\02الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
عمراني واالزدياد الطبيعي للسكان، فالبلدة بحاجة الى كم ونتيجة للتمدد ال 169يبلغ طول شبكات التوزيع حاليا 

 كم في السنوات االربع القادمة، وذلك لتزويد المواطنين والمشتركين الجدد  بالتيار الكهربائي  24انشاء مايقارب 
 بلدة السموع 

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4 سنوات 
مكون  أهداف

 مشروعالبرنامج/ال
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ( 
األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها
   ــواطنين ــد الم تزوي

ــادة  ــاو وزي بالكهرب
نسبة تغطية الشـبكة  

 للمناطق السكنية

تحسين مساتوى الخدماة    نسمه  3,900 سكان المناطق المقترحة 
 للمواطنين

 ير شبكة الكهرباءتطو
تطوير جاهزية الطاواقم  

 العاملة في الكهرباء
 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 ه حسب مراحل

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  
 0 0 0 40,000 انشاء شبكات جديدة 
 0 0 45,000 0 انشاء شبكات جديدة 
 0 45,000 0 0 انشاء شبكات جديدة 
 45,000 0 0 0 انشاء شبكات جديدة 

  دوالر175,000 المجموع )باألرقام(
اضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي متطلبات األر

 بعد مكاني(*
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غير متـوفرة    األرض متوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

 كيف؟ 

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 
 وفيرها؟لت

 من؟ 

  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كـان نعـم    هل

 أدرج الخارطة
 ال     نعم 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/

 الكهرباء / قسمبلدية السموع   
 جهة التمويل المقترحة

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

متوفرة   تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع   
  متوفرةغير     متوفرة جزئيا 

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 متاوفرة     متاوفرة      الموارد البشرية

 غير متوفرة جزئيا  
متاوفرة      متوفرة    دراسات/مخططات

 غير متوفرة  جزئيا 

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

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية:

 مناطق التطور العمراني خدمة 
تشجيع المواطنين على االنتقاال الاى   

 اطراف البلدة

  سلبية:
 تضرر الملكيات الخاصة في مناطق العمل

 تدابير التخفيف:
 ة تصويب المناطق المتضررةسرعة اعاد

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

 اقناع المواطنين من خالل لجان من المجتمع المحلي اعتراضات المواطنين
 البحث عن مصادر تمويل عدم توفر التمويل الالزم

 مكون البرنامج/المشروع*ل خارطة البعد المكاني
 

 
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

اسم  مكون البرنامج/المشـروع:تحويل شـبكة   
 ضغط متوسط الى ارضي

 قطاع الكهرباء-البرنامج:البنيه التحتية والبيئه EL\03الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
كم الى شبكة ارضية  1.5كم شبكة ارضية، وبحاجة لتحويل  6.5 كم، منها 19.2يبلغ طول شبكة الضغط المتوسط 

 وذلك بسبب قرب هذه الجزء من الشبكة من المباني مما يشكل خطورة على المواطنين.
 بلدة السموع 

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4 سنوات 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
مرأة، الفئة/ات المستهدفة )

شباب، فئات مهمشة، ... 
األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 الخ( 
ازالااة االخطااار عاان  

 المواطنين
التقليل من انقطاع التياار  

 الكهربائي
 

سكان المناطق المقترحة 
 فيها التحويل 

 2100 تحسين مستوى الخدماة   نسمه
 للمواطنين

 تطوير شبكة الكهرباء
طوير جاهزية الطواقم ت

 العاملة في الكهرباء
 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 الخ( حسب مراحله 

 ية )$( التكلفة التقدير
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  
  0 0 0 18,000 متر200تحويل شبكة في صفي وشارع بيار القنان 
  0 0 31,000 0 متر 400تحويل شبكة في شارع خادور 
   500تحويل شبكة في ام قوس الشارع الرئيسـي 

 متر
0 0 45,000 0 

  32,000 0 0 0 متر 400تحويل شبكة في شارع خلة رافات 
  دوالر125,000 المجموع )باألرقام(

متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع 
 ذي بعد مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غيـر متـوفرة     األرض متوفرة      
 بعد مكاني المشروع ليس ذو 

 بلدية السموع /من خالل طواقمها 

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

  

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم  هل

 أدرج الخارطة
 ال     نعم 

 نفيذ المقترحةجهة الت
 جهات أخرى )حدد( (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/

 قسم الكهرباءبلدية السموع/  صندوق تطوير واقراض البلديات 
 جهة التمويل المقترحة

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

 تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشاروع    
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا متوفرة  

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 ج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنام
 متاوفرة      الموارد البشرية    

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة
   غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 

 فنيين متخصصين فس بعض اجزاء المشروعمطلوب)حدد(: ____ 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 متوفرة    دراسات/مخططات    
 غير متوفرة  متوفرة جزئيا 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 مة لدى المواطنتحسين الخد
 
 

  سلبية:
 تضرر مناطق من الطرق المعبدة

وجود خطر الخنادق فاي منطقاة   
 العمل

 تدابير التخفيف:
 اعادة تصويب الضرر بالسرعة الممكنة

 عمل االشارات التحذيرية وعمل مداخل خاصة مؤقته

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 جراءات التغلب عليهاإ المخاطر/المعيقات

 اقناع المواطنين من خالل لجان من المجتمع المحلي اعتراضات المواطنين
 البحث عن مصادر تمويل عدم توفر التمويل الالزم

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني
 

 
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

اسم  مكون البرنامج/المشروع:اعادة تاهيل 
 هرباءشبكات الك

 قطاع الكهرباء-البرنامج:البنيه التحتية والبيئه EL\04الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
كم، هي شبكة كوابل مغطاة وهناك شبكات بحاجة الى اعادة تاهيل  88كم منها  169يبلغ طول شبكات التوزيع حاليا 

كة ال يناسب االحمال الموجودة عليها، او انها قريبه من المباني بسبب ان هذه الشبكات، اما ان مساحة مقطع الشب
 وتشكل خطر على السكان،  والتقليل من االعطال وفترات انقطاع التيار عن السكان

 بلدة السموع 
  
 2018 

 مدة التنفيذ
 4 سنوات 

الفئة/ات المستهدفة  مكون البرنامج/المشروع أهداف
)مرأة، شباب، فئات 

 .. الخ( مهمشة، .

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

  تحســين وتطــوير خدمــة
الكهرباء بفضل التقللي من 

 ضعف التيار الكهربائي
  ازالة الخطر عن السكان 
  التقليل من االعطال وبالتالي

 من فترة انقطاع التيار

جميع سكان المناطق 
 المقترحة فيها التاهيل

 3,000 تحسين مستوى الخدمة  سمهن
 للمواطنين

 تطوير شبكة الكهرباء
تطوير جاهزية الطواقم 

 العاملة في الكهرباء

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع
ية، معدات، بضائع، ... )بما في ذلك خدمات استشار 

 الخ( حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  0 0 0 14,000 كم 3اعادة تاهيل شبكات 
  0 0 14,000 0 كم 3اعادة تاهيل شبكات 
  0 14,000 0 0 كم 3اعادة تاهيل شبكات 
  14,000 0 0 0 كم 3اعادة تاهيل شبكات 

  دوالر56,000 المجموع )باألرقام(
متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع 

 ذي بعد مكاني(*
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

األرض غيار متاوفرة     األرض متوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني 

 لدية السموع من خالل طواقمهاب 

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

 من؟ 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم  هل

 أدرج الخارطة
 ال     نعم 

 رحةجهة التنفيذ المقت
 جهات أخرى )حدد( (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/

 بلدية السموع/ قسم الكهرباء   
 جهة التمويل المقترحة

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

متاوفرة     تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع  
  غير متوفرة    متوفرة جزئيا 

  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

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

 غير متوفرة 
 متاوفرة      متاوفرة     دراسات/مخططات

 غير متوفرة  جزئيا 

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

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية:

 تحسين الخدمة لدى المواطن 
 
 

 تدابير التخفيف:  سلبية:

 نفيذ مكون البرنامج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه ت
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

    
    

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع 
اسم  مكون البرنامج/المشروع:استكمال تركيب 

 عدادات دفع مسبق 
 لكهرباءقطاع ا-البرنامج:البنيه التحتية والبيئه EL\05الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
مشترك، والقيمة المنشوده بعد اربع سنوانت هي  3,830يبلغ عدد المشتركين الذين هم على نظام الدفع المسبق 

 مشترك بما فيهم المشتركين الجدد في االربع سنوات القادمة.  4,950
 بلدة السموع 

التاريخ المتوقع للبدء 
 نفيذبالت

 2018 
 مدة التنفيذ

 4 سنوات 
مكون  أهداف

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

 الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

  تحسين تحصل البلدية
ــتحقة  ــديون المس لل

 على المواطنين 

دية المشتركين المديونين للبل
 والمشتركين الجدد 

    تحسين مستوى الخدماة
 للمواطنين

 تطوير شبكة الكهرباء
تطوير جاهزية الطواقم 

 العاملة في الكهرباء
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 الخ( حسب مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى 
 
 

  عداد بماا فيهاا    500تركيب عدادات مسبقة الدفع
 المسشتركين الجدد 

44,000 0 0 0 

  عداد بماا فيهاا    230تركيب عدادات مسبقة الدفع
 لمسشتركين الجددا

0 20,000 0 0 

  عداد بماا فيهاا    220تركيب عدادات مسبقة الدفع
 المسشتركين الجدد

0 0 19,000 0 

  عداد بماا فيهاا    200تركيب عدادات مسبقة الدفع
 المسشتركين الجدد

0 0 0 17,000 

  دوالر100,000 المجموع )باألرقام(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*المشروع متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ذي بعد مكاني(*
األرض غيار متاوفرة     األرض متوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني 

 بلدية السموع من خالل طواقمها 

في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 
 ا؟لتوفيره

 من؟ 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم  هل

 أدرج الخارطة
 ال     نعم 

 بلدية السموع/ قسم الكهرباء   
 جهة التنفيذ المقترحة

 )حدد(جهات أخرى   (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/
 بلدية السموع/ قسم الكهرباء  سلطة الطاقة 

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

 سلطة الطاقة  بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: انمائية
 جهة التنفيذ المقترحة

 بلدية السمنوع /قسم الكهرباء   
 يذ مكون البرنامج/المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنف

 متاوفرة     متوفرة     الموارد البشرية 
 غير متوفرة جزئيا  

 متاوفرة      متوفرة    دراسات/مخططات
 غير متوفرة  جزئيا 

 غير مطلوب  منفذة  بناء قدرات الجهة ال 
 مطلوب)حدد(: ___ 

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: تحسين الخدمة لدى المواطن

 
 

 تدابير التخفيف:  ة:سلبي

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

 اقناع المواطنين من خالل لجان من المجتمع المحلي رفض المواطنين لفكرة تركيب عدادات مسبقة الدفع
 البحث عن مصادر تمويل عدم توفر التمويل الالزم

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني
 

 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
اسم  مكون البرنامج/المشـروع:تركيب  

 كشافات شوارع 
 قطاع الكهرباء-البرنامج:البنيه التحتية والبيئه EL\06الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
 بلدة السموع  متر انارات جزيرة على مدخل البلدة الرئيسي  1800كشاف  باالضافة الى  1542 يبلغ عدد االنارات تقريبا

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

 2018 
 مدة التنفيذ

 4 سنوات 
مكون  أهداف

 البرنامج/المشروع
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 

 شباب، فئات مهمشة، ... الخ( 
هداف التنموية التي األ عدد المستفيدين المتوقع

 يعمل على تحقيقها
  تحسين الخدمة المقدمة

ــواطنين النــارة   للم
 الشوارع  

تحسين مستوى الخدماة     جميع سكان البلدة
 للمواطنين

 تطوير شبكة الكهرباء
تطوير جاهزية الطاواقم  

 العاملة في الكهرباء
 

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
التي تمثل  المشاريع

متطلبا سابقا لمكون 
 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 
 

 
   0 0 0 4,500 وحدة انارة للطرق 100تركيب 
   0 0 4,500 0 وحدة انارة للطرق 100تركيب 
   0 4,500 0 0 وحدة انارة للطرق 100تركيب 
   4,500 0 0 0 وحدة انارة للطرق 100تركيب 

  دوالر18,500 المجموع )باألرقام(
متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي 

 بعد مكاني(*
 ة*عملية اإلدارة والتشغيل والصيان

 األرض غيار متاوفرة     األرض متوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

 بلدية السموع من خالل طواقمها 

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



   

 

 

 

  

 

 
  

 

لبرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج مكون ا هل
 الخارطة

 ال     نعم 

 بلدية السموع/ قسم الكهرباء   
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد(  (قسم الكهرباءالهيئة المحلية )حدد القسم/
 بلدية السموع/ قسم الكهرباء   

 رحةجهة التمويل المقت
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: انمائية
 جهة التنفيذ المقترحة

 بلدية السمنوع /قسم الكهرباء   
 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 متاوفرة     متاوفرة      الموارد البشرية 
 غير متوفرة جزئيا  

 متاوفرة      متوفرة    دراسات/مخططات
 غير متوفرة  جزئيا 

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

 غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   ماهيري    دعم ج 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 رفع مستوى السالمة العامة
  سلبية:
 ال يوجد

 تدابير التخفيف:

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

    
 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 (.EI\04رقم البرنامج )                  جمع النفايات الصلبة            اسم البرنامج: تحسين خدمة
هتمامت الهيئات المحلية المتعاقبة بدءًا ، تزايدت ا1988منذ بدء جمع النفايات الصلبة في العام مقدمة:  .1

من توريد سيارة النفايات االولى، وصوال الى توظيف العديد من االيدي العاملة لالبقاء على بيئة السموع 
نظيفة ، اال ان هذه الجهود بحاجة الى تدخالت اضافية خاصة لزيادة مناطق التطور العمراني على 

مع النفايات في منطقة جذر البلدة وكذلك والمناطق ذات الطرق اطراف البلدة اضافة الى اشكالية ج
الترابية، تهدف البلدية الى تحسين الخدمات المقدمة  من خالل عدة محاور منها  توفير االدوات والمعدات 
الالزمة والتي تحتاج لتمويل خارجي اضافة الى توفير االيدي العاملة وأخيرا عمل حمالت ولقاءات 

 ع المحلي. وذلك الن هذا القطاع مرتبط تماما بالصحة العامة ومتطلبات الحفاظ عليها.  توعوية للمجتم
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 2 1 عدد سيارات النفايات

 300 200 لتر 1100عدد الحاويات 
 700 400 لتر 240عدد الحاويات 

 1 0 معدة متعددة االغراض
 1 0 رتراكتو

 11 9 عدد العمال
 3 0 ورشات التوعية

 1 0 دراسات فرز النفايات
 سنوات 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:  .3
 مواطن/ة(. 28,000الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: كافة سكان البلدة ) .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشركاء
 ي، وفني(مال

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 مالي MDLF 150,000 3م 13توريد سيارة جمع نفايات سعة 

 مالي وفني مجلس الخدمات المشترك 35,000 100لتر عدد  1100توريد حاويات سعة 
 مالي وفني مجلس الخدمات المشترك 30,000 300لتر عدد  240توريد حاويات سعة 

 مالي MDLF 80,000 ددة االغراضتوريد معدة متع
 مالي MDLF 55,000 توريد تراكتور

    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2
 مالي البلدية والمجتمع المحلي 36,000 توظيف عمال نفايات
 مالي وفني مجلس الخدمات المشترك 10,000 عمل ورشات توعية

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
 اداري وفني مجلس الخدمات المشترك 25,000 نشاء نظام فرز النفاياتعمل دراسة ا

   421,000 التكلفة االجمالية



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 بلدية السموع ومجلس الخدمات 50,000 المتوفر منها
 
 : لدى البلدية القدرة على ادارة قطاع النفايات ولكن نحتاج للتمويل.المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .6
 ب الخارطة المرفقة.حس البعد المكاني: .7

 
 ملخص مكون برنامج/ مشروع

تورياد سايارة   اسم  مكون البرنامج/المشـروع:  
 النفايات

 تحسين خدمة جمع النفايات الصلبةالبرنامج:  SW\01الرقم: 

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
ا كبيارا للنهاوض بهاذا القطااع وتقادم      من خالل عمل تحليل واقع جمع النفايات، يتبين ان البلدية تبذل جهاد 

خدمات جيدة اال ان االستمرار باالدوات ذاتها سايفاقم االشاكاليات فاي المساتقبل القرياب خاصاة فاي ظال         
زيادة مناطق الخدمة وعدم كفاءة جمع النفايات والذي ابرزه عادم كفااءة سايارات النفاياات المملوكاة للبلدياة       

مشترك الدارة النفاياات الصالبة علاى تاوفير االحتياجاات الرئيساة.       اضافة الى عدم قدرة مجلس الخدمات ال
سيتم العمل على تحسن الخدمة من خالل مجوعاة كبيارة مان التادخالت أبرزهاا تاوفير المعادات، االدوات        

 وااليدي العاملة الالزمة.

 غير مرتبط ببعد مكاني
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
  2018أب 

 مدة التنفيذ
 4 شهرا 

مكون  أهداف
 البرنامج/المشروع

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

زيادة كمية النفايات التي يتم 
 جمعها

 تحسين البيئة والصحة العامة

 تحسين البيئة المالئمـة    28,000 المجتمع المحلي
 لجمع النفايات

تطــوير خدمــة جمــع 
 النفايات الصلبة

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 مراحله 

 لتقديرية )$( التكلفة ا
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  ال يوجد 
 0 0 0 150,000 توريد سيارة جمع نفايات

  دوالر  150,000 المجموع )باألرقام(
متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد 

 مكاني(*
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غياار متااوفرة   األرض متااوفرة      
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

 كيف؟ استخدام طواقم البلدية  

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

ون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كـان نعـم أدرج   مك هل
 الخارطة

 ال     نعم 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

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

 قسم الصحة  المجلس المشترك الدارة النفايات الصلبة 
 ةجهة التمويل المقترح

 جهات أخرى )حدد( : المجلس المشترك الدارة النفايات الصلبة  الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متاوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع   

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

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
  متاوفرة      الموارد البشـرية    

 غير متوفرة جزئيا   متوفرة
 متاوفرة     ت/مخططاتدراسا    

 غير متوفرة  متوفرة جزئيا 

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

     غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   دعم جماهيري 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 زيادة كمية النفايات التي يتم جمعها
 

 سلبية: 
 ال يوجد

 تدابير التخفيف:

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

 جمع النفايات خالل العطل الرسمية واالعياد  تشغيل الطواقم عمل اضافي 
    

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني
 (EI\05اسم البرنامج: تطوير قطاع الصرف الصحي                                         رقم البرنامج )

شبكة صرف صحي، تنتشر الحفر االمتصاصية في كافة مناطق البلدة واحيانا  نظرًا لعدم وجودمقدمة:  .1
يتم انشائها بمحاذاة أبار الجمع، مما يتسبب بتلوث مصادر مياه الشرب. رغم ان مشروع انشاء شبكة 
للصرف الصحي يحتاج موارد مالية كبيرة، اال أنه اصبح يتصدر أولويات المجتمع المحلي، لذا سيتم 

تجزئة المشروع لعدة مراحل ولعدة سنوات بحيث يتم بشكل أساسي عمل المخططات الفنية العمل على 
 الالزمة، ومن ثم يتم تجزئة الى مراحل، تتناسب مع فرص التمويل.

 
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 مخططات الصرف الصحي 

 1 0 صرف صحي
 1 0 شعبة الصرف الصحي

 1 0 دراسات فنية 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .3
 مواطن/ة(. 28,000: كافة سكان البلدة )الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشركاء
 مالي، وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 فني ومالي بلدية السموع 30,000 خططات هندسية لمشروع الصرف الصحيعمل م

انشاء شبكة الصرف الصحي بدون وصالت منزلية و 
 بدون محطة تنقية

6,000,000 KFW فني ومالي 

    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2
 مالي يالبلدية والمجتمع المحل 15,000 تأسيس وتدريب شعبة الصرف الصحي في البلدية

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
عمل دراسات فنية وبيئية لمشروع الصرف الصحي 

 تشمل وحدة التنقية
 اداري وفني بلدية السموع 50,000

   6,095,000 التكلفة االجمالية
 KFWتمويل بلدية السموع و  2,500,000 المتوفر منها

 
 المشروع تمويل )يمكن تقسيمه الى سنوات(يحتاج  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
 : حسب الخارطة المرفقة.البعد المكاني .7
 
 

 .EC/01)  رقم البرنامج )         اسم البرنامج: تطوير الزراعه 
بعود االهتمام بقطاع الزراعة الى تاريخنا القديم كسبب رئيس لتواجد مواطني البلدة االواءئل فيها،  مقدمة: .1

وة الحيوانية و النباتية والعمل فيها على مدار العام، وصوال الى يومناا الحاال حياث    حيث االهتمام بالثر
تغيرت االهتمامات واالولويات، فتنوعت الخدمات المقدمة لقطاع الزراعة  واختلفت االهتمامت مع ظهور 

لات  وسائل جديدة تتصدرها التكنولوجيا الحديثة خاصة في جانب االنتاج الحياواني. ورغام ذلاك ال زا   
الخدمات المقدمة في قطاع الزراعه في البلدة دون الحد االدنى، لعادة اساباب اهمااه ضاعف الماوارد      
واالهتمامات الخارجية وغياب التمويل الالزم. ومع ذلك، فقد شهدنا تنفيذ طرق زراعية وأبار لجمع الميااه  

المشهد العاام مان خاالل    مع تدخل بسيط في الزراعة الحقلية والبعلية، في حين يتصدر القطاع الخاص 
، ورغام  استثمارات واسعة في مجال تربية الدواجن والمواشي والمنشئات الصناعية ذات الصالة باذلك  

ممارسة االحتالل واجراءاتهم الصارمة لمنع شق الطرق الزراعية ومنع المزارعين من استخدام اراضايهم  
او استخدمها كمراعي، هذا مان جهاه    في المناطق المحاذيه لجدار الفصل من حيث فالحة هذه االراضي

تراجع معدالت تساقط مياه االمطار، اصبح يتجه البعض لفالحة االراضي وتتويج ذلاك  ومن جهة اخرى 
بموسم الحصاد، بينما يزرع البعض كرومهم مستندين على الري بالتنقيط او ري االشاجار مان خاالل    



   

 

 

 

  

 

 
  

 

الخدمات الزراعية ورفاع مساتوى الخدماة     ان ابرز اهداف برنامج الزراعه يتضمن تحستن الصهاريج.
المقدمه للمزارعين وتقليل من نسبه التصحر. كما وتقوم البلدية على مشرع شق طارق زراعياه بطاول    

 كم.38
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 58 38 الطرق الزراعية

 20 0 استصالح أراضي
 5 -- اطوال السالسل 

 20 -- الزراعية االبار
 1 0 مسلخ بلدي
 1 0 سوق ماشية

 1 -- تدريب للمزارعين
 1 -- دراسة احتياج السوق

 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .3
 مواطن/ة(. 28,000كافة سكان البلدة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  م الشركاءاس
 مالي، وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 البلدية 250,000 كم 20بطول  تنفيذ الطرق الزراعية في البلدة

 وزارة الزراعه
 مالي
 فني

   40,000 دونم من االراضي الجبلية 20استصالح 
   50,000 كم 5عمل سالسل حجرية  بطول 

   60,000 3م 70بئر زراعي سعة  20حفر 
   450000 انشاء  مسلخ 

   30,000 انشاء سوق الماشية
    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2

 فني ومالي وزارة الزراعه 15,000 تدريب الكوادر الفنيه في الزراعه 
    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

عمل دراسة حتياج السوق وبيانات االقتصاد 
 المحلي 

 اداري وفني وزارة الزراعه 25,000

   920,000 التكلفة االجمالية
 وزارة الزراعه-تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي 50,000 المتوفر منها

 
 توفر مساحة اراضي بحاجة الى االستصالح. المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 : حسب المخطط الهيكليالبعد المكاني .7
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 (SO/01رقم البرنامج )                          تعليم   اسم البرنامج: تطوير ال
ال زال قطاع التعليم يتقدم القطاعات التنموية في البلدة، حيث يشكل طلبة المدارس ما يزيد على  مقدمة: .1

مدارس مستأجرة )تسمى بمدارس االحياء(، فان البلدية  8% من اجمالي عدد السكان، ونظرًا لوجود 25
ركاء تضع التعليم في مقدمة اولوياتها رغم محدودية التمويل )ضريبة المعارف(، مع بالتعاون مع الش

فاقم من حجم المشكلة وساهم في ظهور اآلثار  2013التنويه الى ان عدم انشاء غرف صفية منذ العام 
انشاء السلبية، ومنها تراجع البيئة المناسبة للتعليم لذلك سيتم العمل على تنمية هذا القطاع من خالل 

المدارس وتحسين البيئة العامة للمدراس القائمة ومرافقها  في ظل وجود مجموعة من قطع االراضي 
اضافة الى رغبة المجتمع المحلي الواضحة لتقديم الدعم للبلدية، وكذلك موافقة وزارة التربية والتعليم على 

 في منطقة الحصيني. انجاز مشاريع  تدعم قطاع التعليم باضافة غرف صفية او انشاء مدرسة
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 4 3 عدد الطوابق في المدرسة

 17 16 عدد المدارس المملوكة
 3 2 عدد الطوابق في المدرسة
 6 8 عدد المدارس المستأجرة
 6 8 عدد المدارس المستأجرة

الساحات التي تم  تعبيدها خالل 
 0 - الخطة

 13 13 عدد مراكز الحاسوب
 1 -- تدريب وتوعية
 1 0 دراسة التسرب

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 28,000كافة سكان البلدة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشركاء
 ي(مالي، وفن

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
انشاء طابق اضافي لمدرسة ذكور رافات الثانوية 

 2م 400بمساحة 
 وزارة التربية والتعليم 400,000

 
 فني ومالي

 
  وزارة التربية والتعليم 1,200,000 الحصيني -انشاء مدرسة الشهيد موفق السلطي

سية انشاء طابق أول لمدرسة ذكور البخاري االسا
 للطابق  2م 800بمساحة 

 فني ومالي وزارة التربية والتعليم 650,000

-انشاء مدرسة عمر بن الخطاب االساسية الختلطة
 البنية

 وزارة التربية والتعليم 1,200,000
 المجتمع المحلي

 فني
 مالي

 فني لتعليموزارة التربية وا 1,200,000واد -انشاء مدرسة عقبة بن نافع االساسية الختلطة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 مالي المجتمع المحلي العماير
اعادة تأهيل وتعبيد ساحات المدارس بمساحة 

 2م 4,500
45,000 MDLF 

 التربية والتعليم
 مالي
 اداري

 المجتمع المحلي 150,000 انشاء مراكز حاسوب وتعزيز التعليم المهني
 وزارة التربية والتعليم

 مالي
 فني

    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2
تدريب الطواقم الدخال التكنولوجيا في التعليم، 

عمل حفالت التخرج السنوية واللقاءات  المجتمعية 
 )مجالس االباء( 

 مالي البلدية والمجتمع المحلي 65,000

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
دراسات ظاهرة التسرب، قياس االنجاز، دراسة 

 ( االحتياجات التعليمية )التعليم المهني
 اداري وفني وزارة التربية والتعليم 25,000

   4,935,000 التكلفة االجمالية
 تمويل الوزارة وتبرعات المجلس االقتصادي 2,500,000 المتوفر منها

 
تتوفر قطع االراض الالزمة للمشاريع، اضافة الى مساهمة المجتمع  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

ادي( لتمويل بناء مدرستين في منطقة البنية، واالخرى في واد العماير، التزام المحلي )المجلس االقتص
التربية والتعليم ببناء مدرسة في منطقة الحصيني واضافة طابق لمدرستين ذكور رافات الثانوية و ذكور 

 البخاري االساسية. 
د(.حسب الخارطة المرفقة: )منطقة الحصيني، البنية، قطعات اسعي البعد المكاني: .7



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
اسم  مكون البرنامج/المشروع: اضـافة  

 طابق لمدرسة ذكور رافات االساسية
 تطوير التعليم                             البرنامج:  ED/01 الرقم:

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
   فية المؤهلاة، ويتلقاى طلباة المادارس التعلايم      تعتبر الغرف المستأجرة دليل واضح على نقص الغارف الصا

االساسي )المرحلة المهمة من مراحل التعليم( فاي بيئاة ال تتناساب واالحتياجاات االساساية للبيئاة الصافية        
الالزمة للتشجيع، وتفتقر ه ذه المدارس الى الغارف المسااندة/ سااحات اللعاب والوحادات الصاحية، وهاذا        

 في مستوى التحصيل.  يؤثر على السالمة العامة وهبوط
        سيتم اضافة طابق جديد للمدرسة للتخلص من الغرف الصفية غيار المالئماة والموجاود فاي مدرساة ذكاور

 رافات االساسية، وهي بمحاذاة المدرسة الحكومية القائمة )موقع المشروع المقترح(.
      علايم وتزياد مان مساتوى     االثر المباشر للمشروع يتمثل في توفير بيئة تعليمياة لتشاجع الصاغار علاى الت

 كفائتهم.

مدرسة ذكاور رافاات   
 الثانوية

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

  2018نيسان 
 مدة التنفيذ

 8 اشهر 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها يعمل

 التخلص من الغرف المستأجرة.
 توفير بيئة تعليمية أمنة  مناسبة

 6طلبة المدارس الذكور من 
 سنوات 9سنوات الى 

 108 تحسااين بيئااة التعلاايم  طالب ذكور
 المدرسي

 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 

 /المشروعالبرنامج

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

 مراحله 

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

،  2م 400انشاء طابق ثاني لمدرسة ذكور رافات الثانوية بمسااحة  
هيكل االنشائي والتشطيب من خاالل عطااء   ويشمل على اعمال ال

 تنافسي

400,000 0 0 0 

 0 0 0 2,000 االشراف الهندسي
  دوالر 402,000 المجموع )باألرقام(

متطلبات األراضي )في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد 
 مكاني(*

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

 األرض غياار متااوفرة    األرض متااوفرة     
 المشروع ليس ذو بعد مكاني

استخدام طواقم التربية والتعليم الموجودة للمدرساة المساتأجرة   كيف؟ 
  حاليا.

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

مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كـان نعـم أدرج    هل
 الخارطة

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 قسم التخطيط والمشاريع  ة التعليم/جنوب الخليلقسم االبنية/التربي 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( : وزارة التربية والتعليم العالي  الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
متاوفرة    تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع   

  غير متوفرة    يامتوفرة جزئ 
  ال     نعم  هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
  متاوفرة      الموارد البشـرية    

 غير متوفرة  جزئيا  متوفرة
 متاوفرة     دراسات/مخططات    

 غير متوفرة  متوفرة جزئيا 

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

 غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب   يري    دعم جماه 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 تحسين بيئة التعليم
 رفع مستوى التحصيل

 تقليل الغرف الصفية المستأجرة

 تدابير التخفيف: سلبية: ال يوجد

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

 العمل خالل الدوام المدرسي  اتخاذ اجراءات السالمة العامة 
 الضرر البيئ النتج عن التنفيذ  تطبيق معايير خطة بيئية 

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني
 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 (.SO/02رقم البرنامج )                                      برنامج: تطوير الصحة             اسم ال
تتنوع الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي، بين القطاعين العامين االهلي والخاص، ورغم  مقدمة: .1

كم  5ستشفى على بعد ذلك ال زالت الخدمات الصحية في البلدة دون الحد االدنى، وبالرغم من وجود م
من البلدة، اال انه ال يحتوي على الخدمات الصحية االساسية، وتبعد البلدة عن مستشفيات مركز المدينة 

 كم، وهذا ما يقلل من الخدمات، ويرفع التكلفة في ظل عدم وجود سيارات اسعاف في البلدة. 20بحوالي 
ديم خدمات الطوارئ واالشعة للمجتمع المحلي، وهذا تقوم البلدية حاليا بانشاء عيادة صحية عامة تهدف لتق

بالتأكد سيساهم في خفض المعاناة عن المجتمع المحلي، ومن ناحية أخرى، فان عدم انتظام الخدمة على 
ساعة يلعب دورا سلبيا هاما، حيث يضطر المرضى للذهاب الى المناطق المجاورة، وربما  24مدى 

رة التدخل العاجل.  ان ابرز اهداف لبرنامج الصحة يتضمن تكون الحاالت حرجة مما يستدعي ضرو
تحسين الخدمات الصحية وتنسيق ادوار الالعبين المختلفين اضافة الى توفير خدمة بمقابل مادي بسيط. 

 كما وتقوم البلدة على عمل عيادة اضافية في منطقة رافات.
 

 : النتائج المتوقعة .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 مبنى عيادة رافات
 1 0 مركز الهالل

 1 0 تشغيل الطوارئ
 1 -- تدريب الكوادر العاملة

 1 -- دراسة االمراض والتوعية
 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .3
 مواطن/ة(. 28,000كافة سكان البلدة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

كلفة الت المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشركاء
 مالي، وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 المجتمع المحلي 150,000 2م 185انشاء عيادة صحية لمنطقة رافات بمساحة 

 وزارة الصحة
 مالي
 فني

 الهالل االحمر الفلسطيني 80,000 انشاء مركز اسعاف الهالل االحمر 
 البلدية

 يفن
 مالي

 فني ومالي وزارة الصحة 100,000 ساعة 24تشغيل عيادة الطوارئ الحكومية 
    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:2



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 فني ومالي وزارة الصحة 15,000 تدريب الكوادر الفنية الطبية 
    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

ف دراسات االمراض السارية والمعدية والتوعية والتثقي
 حولها

 اداري وفني وزارة الصحة 10,000

   355,000 التكلفة االجمالية
 رافات-تمويل المجتمع المحلي 50,000 المتوفر منها

 
توفر قطعة ارض لبناء عيادة رافات، ولجنة من المجتمع المحلي  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

لعمل كمركز طوارئ. المطلوب موافقات اولية لعمل للمساهمة في التمويل، ويوجد عيادة حكومية مؤهلة ل
 مركز اسعاف.

 وسط البلدة، رافات: عيادة رافات(.-: حسب الخارطة المرفقة: )العيادة الحكومية القائمةالبعد المكاني .7
 

 ملخص مكون برنامج/ مشروع
 وير الصحةالبرنامج: تط H/01الرقم: اسم  مكون البرنامج/المشروع: انشاء عيادة رافات الحكومية

 مكان التنفيذ خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
تتنوع الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي، بين القطاعين العامين االهلي والخاص، ورغم ذلك ال زالت 

كم من البلدة، لكنه ال يحتوي  5الخدمات الصحية في البلدة دون الحد االدنى، صحيح انه يوجد مستشفى على بعد 
كم، وهذا يقلل من مستوى  20لخدمات الصحية االساسية كلها. تبعد البلدة عن مستشفيات مركز المدينة بحوالي ا

 الخدمات، ويرفع التكلفة في ظل عدم وجود سيارة اسعاف في البلدة.
محلي، تقوم البلدية حاليا بانشاء عيادة صحية عامة تهدف من خاللها لتقديم خدمات الطوارئ واالشعة للمجتمع ال

وهذا بالتأكد سيساهم في خفض المعاناة عن المجتمع المحلي، من ناحية أخرى، فان عدم انتظام الخدمة على مدى 
ساعة يلعب دورا سلبيا هاما، حيث يضطر المرضى للذهاب الى المناطق المجاورة وربما تكون الحاالت حرجة  24

ج الصحة يتضمن تحسين الخدمات الصحية وتنسيق مما يستدعي ضرورة التدخل العاجل.  ان ابرز اهداف برنام
ادوار الالعبين المختلفين اضافة الى توفير خدمة بمقابل مادي بسيط. كما وتقوم البلدة على عمل عيادة اضافية في 

 منطقة رافات.

 العيادة القديمة-رافات
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
  حزيااااران

2018 
 مدة التنفيذ

 7 اشهر 

مكون  افأهد
 البرنامج/المشروع

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 استبدال البناء القائم المتهالك
توفير مساحات تكفي لعمـل  

 عيادة حكومية اساسية

االمومة والطفولة، المجتمع المحلي في 
 ت رافا

 5,000  تحسين مستوى الخدمات
الصحية المقدمة للمجتمع 

 المحلي
 وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل 
متطلبا سابقا لمكون 
 البرنامج/المشروع

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

 له مراح

 التكلفة التقديرية )$( 
 حسب سنوات الخطة



   

 

 

 

  

 

 

  

 

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
  
  

 0 0 0 145,000 2م 185انشاء طابق تسوية وطابق ارضي بمساحة 
 0 0 0 5,000 المخططات الهندسية واالشراف الهندسي

  دوالر 150,000 المجموع )باألرقام(
لبرنامج/المشروع ذي بعد متطلبات األراضي )في حال ان مكون ا

 مكاني(*
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

المشاروع   األرض غير متوفرة   األرض متوفرة      
 ليس ذو بعد مكاني

استخدام طواقم عيادة االمومة والطفولة واضافة طواقم مان  كيف؟ 
 وزارة الصحة

 وزارة الصحةمن؟  الة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في ح
   ال يوجدالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

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

 جهات أخرى )حدد( لمحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(الهيئة ا
 وزارة الصحة/مديرية صحة الجنوب قسم التخطيط والمشاريع 

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

   بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: االنمائية
متاوفرة    ن البرنامج/المشاروع    تكاليف تنفيذ مكاو 

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

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
 جزئياا   متوفرة    متوفرة     وارد البشريةالم  

 غير متوفرة 
 متوفرة جزئيا     متوفرة    دراسات/مخططات 

 غير متوفرة 

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

     غيار   مطلوب جزئياا   مطلوب   دعم جماهيري
 مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
 ايجابية: 

 تحسين الخدمات الصحية
 بنى القديم ورفع مساحته استبدال الم

 توفير مرافق لتشغيل العيادة الحكوميية

 سلبية:
نقل العيادة خالل فتـرة   

 التنفيذ

 تدابير التخفيف:
 توفير مكان مناسب

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

 لسياج السالمة المكان في منطقة سكنية بحاجة  اتخاذ اجراءات السالمة العامة 
 الضرر البيئ الناتج عن التنفيذ  تطبيق معايير خطة بيئية 

 لمكون البرنامج/المشروع* خارطة البعد المكاني
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 


