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  ال�ل��ة رئ�� كل�ة

  قال تعالى : " وقل اع�ل�ا ف���� هللا ع�ل�� ورس�له وال��م��ن " ص�ق هللا الع���    

ت�عى بل��ة حل��ل م��لة ���ل�ها ال�ل�� الى االرتقاء ���ی�ة حل��ل ل���ن درة ال�ل�ات وأج�لها م� 

ة لل��ی�ة، وال�ه�ض �ال����� االق��اد� ال���ة ال���� خالل  ت���� م���� ال��مات ال�ق�مة وت����

واالج��اعي وال�راعي وال��ار� في ال��ی�ة، وذل� م� خالل وضع خ�ة ت����ة شاملة ت���� اول��ات 

ال��ن��ة على م�� االر�ع س��ات القادمة، ح�� ت���� ه�ه ال��ة الع�ی� م� ال��ار�ع ال�����ة 

  حل��ل .واالس��ات���ة ال�ي م� شأنها ال�ه�ض ���ی�ة 

ول�ي ت��ن ال��ة ال�����ة واقع�ة وذات اث� ت���� فعال ت�ع بل��ة حل��ل على سل� اول��اتها م��أ 

مه� وه� ال��اكة وال��ار�ة ب�� ال�ل��ة وال��ا��، ش�اكه ت��� ل�ل م�ا�� حل��لي س�اع ص�ته وال��اه�ة في ب�اء بل�ه وت��ل 

  ال���ول�ة ت�اه اهله وو��ه . 

االس��ات��ي ���ل م�انة هامة في ص�اغة م��ق�ل أ� بل�، ل�ل� ت� ال����� في ه�ه ال��ة على ال���ر ����� الان ال����� 

ال���ق�لي ل��ی���ا واح��اجها في �ل ت�ای� ع�د ال��ان وات�اع رقعة ال��اء ح�� ش�ل� �افة الق�اعات ال�ي تالم� ح�اة ال��ا�� 

ق�ا�ا ذات االول��ة وال�ي ت��ل �ع�ا اس��ات���ا و�دراكا لل��ارد والف�ص ال��احة وال�ع�قات وال��ى ال����ة مع األخ� �ع�� االع��ار ال

  ال����له . 

وفي ه�ا اال�ار ال ��ع�ي  اال ان اتق�م �ال��� والع�فان ل�ل م� ساه� في ان�اح ه�ا الع�ل، واخ� �ال��� م���عات م�ده�ة 

،  USAIDي �افة م�احل اإلع�اد وال���ل م� ال��الة األم����ة لل����ة ال�ول�ة وش��ة جي سي جي لالس��ارات اإلدار�ة وال���� ف

ال�ل��ة وال��س�ات ال��ل�ة وال�س��ة ال�ی� شار�� في ج��ع م�احل  م�وال��� ��ل� لف��� الع�ل وم��قي وأع�اء الل�ان ال�����ة 

  اع�اد ال��ة ال�����ة ل��ی�ة حل��ل.

  ع�ار �ا بل� ع�ار �ا حل��لی�ا ب�� ل��تقي ���ی���ا .... 

 ح�از� م�ع�

 رئ�� ال�ل��ة
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  األساسي  ال����� ف��� رسالة

 

�افة في ال����ة ال��ل�ة ون��ها على  األعلى�ع�الت الل��ق��  األداة األن�ع�ع� ال����� ال����� ال��لي 

�اته م� أجل ت�ج�ه ، ح�� أن ال����� في ال����ر العام ه� ع�ل�ة واع�ة إلدارة ال����ع وم�سال�ع�

ال��ع�دة في ض�ء ال��ا�ات العل��ة ال��ض�عة م��قًا، وت�ف�� و األه�اف ال�ع��ة والق���ة  م�ارده ن��

ال�اقع ل���ی� نقا� وت�ل�ل ه� ع�ل�ة م��املة ت��أ ب�ص� ق�� اح��اجات ال����ع األساس�ة. ال��انات ل��

ت��ی� االح��اجات  م�ها ن��اإلن�الق و األساس�ة،  ة ام�ال م� م�االت ال����ة ال��ل� في �لال�عف والق�ة 

وال��ار�ع والفعال�ات ص�اغة ال��امج ت�ه��ا ل���ی� و  ،األول��ات وف�الق�ا�ا وت���فها  ت��ی�ص�ال الى و و 

  .وال��ادر ال���ف�ة وم����ة �ع��� ال�ق� لل��ف��اإلم�ان�ات ال��احة ض�� 

االج��اع�ة واالق��اد�ة وال���ة ال�����ة األساس�ة �ع ال�����ة في �افة ال��االت وته�ف ه�ه ال��ة الى ع�ض ال��� وال��ار 

ال����ة واالدارة وال��� ال�ش��، لالن�قال ���ی�ة حل��ل م� ال�ضع ال�الي وص�ال الى ال�ضع ال����د خالل األر�ع س��ات القادمة 

�عات م�ده�ة لل�ص�ل الى واقع أف�ل وت�ق�� رؤ�ة ت����ة ح�� ت� ت�اتف ال�ه�د ب�� م��قي واع�اء الل�ان و ف��� ع�ل م��

  م��ق�ل�ة واض�ة وفعالة لل��ی�ة

 

 

  منسق فریق التخطیط

  المھندسة رغد عابد
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   وع�فان ش��

 

ت م�ده�ة م� ق�ل ف��� ال����� ال����� ال��لي ب�ع� فّ�ي م� ف��� م��وع م���عال��ی�ة حل��ل  ��ل�ةت� إع�اد ال��ة ال�����ة ال

 USAIDوش��ة جي سي جي لالس��ارات اإلدار�ة وال���� في �افة م�احل اإلع�اد وال���ل م� ال��الة األم����ة لل����ة ال�ول�ة 

�ال��اور وال����� مع وزارة ال��� ال��لي. وم� خالل ال��ار�ة ال����ع�ة م� ال��ا���� وم��لي اله��ة ال��ل�ة وم�س�ات ال����ع 

  ال��لي.

� لل��وج ���ة م��ع�ة �ال�اقع ال�اص �ال��ی�ة وم�اق�ة ال��ان� ال�ي ت��� ��افة م�االت جهب��ل أق�ى  م� شاركقام �ل  وق�

,هادف�� م� ذل� ت�ق�قا ال����ة ال��ل�ة، آخ�ی� �ع�� االع��ار نقا� ال�عف والق�ة، ال����ات وال�ع�قات، االح��اجات واالم�ان�ات

  .��ة م��دةأله�اف م�ج�ة خالل ف��ة زم

���وع م���عات م�ده�ة على ما ق�م�ه ال�ق�ی� لـ و�ن�ا بل��ة حل��ل م��لة ب�ئ�� وأع�اء وم��في ال�ل��ة إذ ن�ق�م ب�الغ ال��� وواف�

م، و�ن�ا 2018م� م�اع�ة  وت�ج�هات في ج��ع م�احل اع�اد ال��ة ال�����ة ودع� وم�ا�عة ال��ة االس��ات���ة ل��ی�ة حل��ل لعام 

  ع�ل�ة ال�����.ن��� أ��ا ال��س�ات ال��ل�ة وأب�اء ال�ل�ة وخاصة ال�ی� شار��ا في جل�ات  ل�ل��ةفي ا

 ��ا وت�ق�م ال�ل��ة �ال��� والع�فان لل��الة األم����ة لل����ة ال�ول�ة ل�ورها الفعال في دع� ه�ا ال���وع ال���ي وان�احه فله� م�ا 

  كل ال��� وال�ق�ی�.

ون��� أن ت�ق�� ما ف�ها ���اج الى ال�ع� وال��ان�ة وال�ق�ف إلى  �ل م� ساه� في إخ�اج ه�ه ال�ث�قة،وال��� م�ص�ل أ��ا ل

ال���اف� عل�ها م� ق�ل �افة  ت�ق��  اله�ف العام (ال�ؤ�ة) جان� مع�یها لل�ص�ل لأله�اف ال��ج�ة م� ال��ة ال�����ة وص�ال إلى

  حل��ل م�ی�ة وفل���� و��ا.,وذل� م� أجل م� قام�ا ����ات إع�اد ه�ه ال��ة

 بل��ة حل��ل
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   ال����ع�ة ال�ث�قة
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  ت�ف��� مل�� .1

 

ل��ی�ة حل��ل اد ال��ة ال�����ة ال��ل�ة و���ار�ة الل�ان ال�����ة �إع� ال�ل��ة�� ال����� ال��لي �ق�ادة ت�لل� جه�د ع�ل�ة ال���

وال���ل م� ق�ل  1، وذل� �ال�عاون مع وزارة ال��� ال��لي، و��ع� ف�ي م� "م��وع م���عات م�ده�ة"2021 -2018لألع�ام 

  ). USAIDال��الة األم����ة لل����ة ال�ول�ة (

ال��ی�ة، م�ا  في  ال�ه�ض ب�اقع ال��االت ال�����ة� األس�لة ع�د ماإلجا�ة على  وع��، ل��ی�ة حل��ل ته�ف ال��ة ال�����ة ال��ل�ة

ت���� ج�دة ال��مات، وتع��� م�انة ال�ل��ة الق�اد�ة ت���� ال�ه�د وت�ح�� ال�ؤ�ة و  ع�� �ع�د �الفائ�ة على ال��ا�� وال����ع، وذل�

  ����. وال�����ة، م� أجل ت���� م���� ال��اة االج��اع�ة وال�قاف�ة واالق��اد�ة لل��ا

.  2017ع� وزارة ال��� ال��لي في العام  و�االس��اد الى دل�ل ال����� ال����� ال��لي لل��ن وال�ل�ات الفل�����ة ال�ادر

، �اإلضافة الى ال�روس والع�� ال����ل�ة م� خ��ات وت�ارب ال�ل��ة في ع�ل�ة ال����� و�ع�اد ال��� ال�����ة ال��ل�ة ال�ا�قة

ال����ة، وت���ة  �ةم�ال ال���ة وال��(�ة رئ��ة وهي، ال����� ال��لي على ت���� وت�ل�ل أر�عة م�االت ت���  ر��ت ع�ل�ة ال�����

   .االق��اد ال��لي، وال����ة االج��اع�ة وال�����، واإلدارة وال��� ال�ش��

مالم�ة ت�لعات  على����ة في رؤ��ها وأه�افها وأول��اتها ال� 2021-2018ال�����ة ال��ل�ة لألع�ام  حل��ل ح�ص� خ�ة

 ال��راد ال��احة، واإلم�ان�ات والق�رات ال���ف�ة، وال����ات �هان�� أع�واضعة  ،����لف ش�ائ�ه واح��اجات ال����ع ال��لي

 ال��امل�ة،و على م���عة م� ال��اد�ء وهي: ال��ار�ة، وال�فاف�ة وال��اءلة،  ز في إع�اد ه�ه ال��ةع��ادوت� اإلال����لة، ��ا 

  .  2وش��ل�ة ال����� وال�ع� االس��ات��ي، وال�فاءة والفعال�ة

، في �افة م�احل إع�اد ه�ه ال��ة ال��أة وال��اب و ذو� اإلعاقةال�ل��لي ��ا ف�ه� م��نات ال����ع ش�ائح و ت� إش�اك م��لف 

ال��ة ال�����ة ه�ه ل���نات ال�أح� وأول��اته� اح��اجاته�  األخ� �ع�� اإلع��ارو ال���لفة ت���له� في الل�ان ال�����ة  م� خاللوذل� 

  .ال��ل�ة

له م� تأث�� م�اش� وغ�� م�اش� على �افة ال��االت  اه��اما خاصا، ل�ا ل�ل��ل م�ال ال����ة االق��اد�ة ال��ل�ةت� إ�الء ك�ا و 

�ل�� ع� الع�ل، و�ع� إدراك ال�����ة األخ�� وخ��صا ض�� واقع�ا ال�الي ال�ع� وال�� ��ه� ن��ا م��اع�ا في أع�اد العا

  ل�ق�قة ض�ورة اإلع��اد على ال�ات في ب�اء غ� أك�� إس�ق�ار ون�اء.

ها إع�اد اإل�ار ، ت�ع3ع�� ع�ل�ة ت�ار��ة�ل و ل��ل ت�ج� ع�ل�ة ال����� ال����� ال��لي ب���ی� الق�ا�ا ال�����ة ذات األول��ة

  : وفقا ل�ل م�ال م� ال��االت األر�عذات األول��ة الق�ا�ا ال�����ة ب�ز م� ب�� . وق� ال����� لل��ی�ة

  

                                                             
1
بلدیة في الضفة الغربیة، ویھدف الى تحسین اإلیردات  55الدولیة، ویستھدف . مشروع مجتمعات مزدھرة، مشروع ممول من قبل الوكالة األمریكیة للتنمیة  

نظمة ذات العالقة المالیة للبلدیات، وتحسین نوعیة الخدمات المقدمة، وتعزیز المشاركة والمساءلة، ودعم فني لوازرة الحكم المحلي في مجال القوانین واال
   بالبلدیات.

2
  . 2013ات التخطیط التنموي االستراتیجي للمدن والبلدات الفلسطینیة، . وزارة الحكم المحلي، ورقة سیاس 

واالطراف  . لإلطالع على منھجیة التخطیط، أنظر دلیل التخطیط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطینیة، والذي یوضح منھجیة التخطیط ومراحلھا، 3
  لدلیل مزود بمجموعة من األداوات الخاصة بكل خطوة من خطوات عملیة التخطیط. المشاركة فیھا، والمخرجات المتعلقة بكل مرحلة، وكما أن ا
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  م�ال ال���ة وال���ة ال����ةأوال: 

 .ضعف ال���ة ال����ة لق�اع ال��اصالت وال��ق �اإلضافة لغ�اب ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة  . أ

 ع�م وج�د ن�ام ص�ف ص�ي.  . ب

  م�ال ت���ة االق��اد ال��ليثان�ا: 

 ة للق�اعات االق��اد�ة خاصة للق�اع ال�راعي (ال��اتي وال���اني).م��ود�ة ال��مات وال�عا�ة ال�ق�م  . أ

ع�م وج�د خ�مات م�ان�ة وم�ار�ع ت�ه� في ت�ق� ال��فعة االق��اد�ة واالج��اع�ة لل����ع ال��لي وتع�ز ال����ة   . ب

 .االق��اد�ة واالج��اع�ة ال��ل�ة

 ل��ار��ة ال��رة لل�خل.م��ود�ة ای�ادات ال�ل��ة مع ع�م ت�ف� ال��ار�ع اإلس���ار�ة ا  . ت

  م�ال ال����ة االج��اع�ةثال�ا: 

 ضعف ال���ة ال����ة لق�اع ال�عل��. و س�ء ال��ز�ع ال�غ�افي لل��ارس، وضعف في ال���ع ال����ي.  . أ

 نق� عام في ق�اع ال��مات ال���ة وال����ة.  . ب

 د� و ال��ار�ع ال�غ��ة.خاصة م�ار�ع ال����� االق��ا وال��ابي ضعف ال��ار�ع ال�اع�ة للق�اع ال����   . ت

  را�عا: اإلدارة وال��� ال�ش�� 

  اء وال��ق.�الي ع�م الق�رة على ت���� ال��ع�م وج�د م��� ه��لي م��ث وم�ادق عل�ه، و�ال  . أ

 ضعف االم�ان�ات ال��س�ات�ة والق�رات ال�ال�ة وال������ة م� ح�� ال��ارد ال����ة واالن��ة وال��امج ال���لفة.  . ب

ح�� صادق ال��ل� ال�ل��  للق�ا�ا ذات األول��ة،، وت���� األه�اف ال�����ة وفقا ة وت��ی� ال�ؤ�ة ال�����ةاجعوق� ت�ع ذل�، م� 

  :وال����لة بال�ؤ�ة ال�����ة  على 31/07/2018ال��اف�  ال�الثاء ی�مفي اج��اعه ال��عق� 

ق��اد�ا، وم�اف�ة على ال���ة وال��روث م��� م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل، آم�ة وم���رة ا "ن�� حل��ل خ��اء م�ی�ة الع��،

  ال�قافي"

    على ال��� اآلتي: لل��ة أله�اف ال�����ة جاءت اك�ا و 

 ال����ة  ل��ىاال���ة و م�ال 

 .ال�ئ���ة ال��ی�ةت���� �فاءة وحالة ال��ق وم�اخل  .1

 .ت���� ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة .2

 ت���� ال�ضع ال��ي ومعال�ة م�اه ال��ف ال��ي. .3

  ت���ة االق��اد ال��لي ال م�

 .ت���ع االس���ار في الق�اع ال�راعي  .1

 .ت���� ش�اكات مع الق�اع ال�اص .2

 .ت���� وز�ادة دخل ال�ل��ة .3

 م�ال ال����ة االج��اع�ة  

 .ورفع ال����� ال�قافي ت���� ال��اف� ال�عل���ة في ال��ی�ة وت���� أسال�� ال�عل��  .1

  .في ال��ی�ة ل�ق�مةاال��مات ال���ة وت��ع رفع م����  .2

 .وال��اب رفع ال�قافة ال����ع�ة أله��ة ودور ال��أة  .3

 اإلدارة وال��� ال�ش�� م�ال 
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 .ت���� ال��ی�ة في م�ال ال���ة ال����ةو  ت���� ال���� اله��لي ل�ل�ي االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة .1

 .ي في ال�ل��ةت���� ال����� االدار� وال�الي والقان�ني وت���� ال��ل�ل ال���ف .2

  

أه�  و��ل�اإل��اب�ة و  ل��ث�ات ال�ل��ةا راجع�، وارت�ا�ا ب��ائج ع�ل�ة ال����� وال��ل�ل ال�ي اف ال�����ة أعاله��اًء على األه�و 

ت�ص�فها، الى م� س��ات ت�ف�� ه�ه ال��ة وذ��ل� بل�رة ع�د م� ال��امج لل��ة األولى  فق� ت�، ال�����ة االح��اجات واألول��ات

  ما ل� ی�� ت�ف��ه.و��ل�  ال��ة وما س��� ت�ق�قهخ��ات تف�� لى تق��� ته�ف اوال�ي  �ق���ال��ا�عة و الجان� إع�اد خ�ة 

   

2. EXECUTIVE SUMMARY 

 

As Mayor of Halhul, I am pleased to present the Strategic Development and Investment Plan (SDIP) 

for the City of Halhul, for the four-year period of 2018 to 2021. It provides our vision, strategy and 

development priorities that aim to meet the needs of all local community members and groups, in 

the context of available resources, existing capacities and challenges, and potential opportunities. 

This will ultimately benefit the social, economic and cultural wellbeing of all citizens living in the 

Halhul. 

 

Vision 

The citizens of Halhul, the Municipality and its Municipal Council are committed to achieving the 

vision:   

 

“Towards A Green Halhul, the City of Grapes, Center of the Northern Hebron 

Governorate, Secured and Economically Developed, Protecting the Environment and 

Preserving the Cultural Heritage” 

 

Strategy 

This vision will be achieved by coordinating our efforts to improve the provision of quality services 

and enhancing the leadership and developmental role of the Municipality.  However, to ensure our 

success we need to move towards financial self-reliance with the support from our citizens, civil 

society organizations, the private sector, the national government, and the international donor 

community.   
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Thus, this plan presents priority programs/projects across the four developmental domains: 1) 

Environment and Community Infrastructure; 2) Local Economic Development (LED); 3) Social 

Development and Empowerment; and 4) Good Governance.  

 

The LED domain is seen as a driver for economic growth and our Local Economic Development 

Plan is attached at Annex 6 which highlights both our comparative and competitive advantages.  We 

will aim to strengthen the economic capabilities of the city of Halhul in order to improve its 

economic future and standard of living conditions, through promotion of five local economic 

development objectives namely: Encouraging investment in the agricultural sector; Developing 

partnerships with the private sector; Enhancing and increasing the municipal revenues; Developing 

the educational facilities in the city and improving the educational methods; and Raising the 

community awareness about the role of women and youth. 

 
Methodology 

The following methodology was used to develop this plan: 

 The Ministry of Local Government’s (MoLG) 2017 SDIP Manual for Palestinian Cities and 

Towns 4 was used as guidance for the planning methodology and stages, the participating parties, 

the outputs related to each stage, and set of tools to be used. The principles/values 

recommended by MoLG were also applied: Participation; Transparency and Accountability; 

Complementarity; Comprehensive Diagnosis; Strategic Direction; and Efficiency and 

Effectiveness 5;  

 Lessons learnt were applied from past experiences by the Municipality and the community in 

planning and finalizing previous strategic plans; 6  

 The plan was prepared with participation of community members in the development 

committees and in cooperation with the MoLG, with technical support from the Communities 

Thrive Project (CTP).7  A focus was also given on ensuring marginalized groups such as women, 

youth, and persons with disabilities, were involved in all stages of the plan’s preparation through 

participation in the various development committees.  This ensured their needs and priorities 

                                                             
4 

The Local Development Planning Guidance for Palestinian Cities and Municipalities was prepared in 2009 and then revised and updated in 2013. In 

2017 it was revised and updated again based on previous planning experiences .  
5
 Source: Ministry of Local Government, Strategic Planning and Development Policy Paper for Palestinian Cities and Towns, 2013. 

6 
The Municipality of Halhul is one of the first municipalities to prepare a strategic plan. The municipality developed plans for the years 2009-2012 

and 2013-2016. 
7
 CTP is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and targets 55 municipalities in the West Bank, aimed at 

improving municipal fiscal sustainability, accountability, service delivery, and the legal and regulatory framework. 
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were considered and analyzed as part of the plan’s development and within the projects planned 

for its implementation. 

 

Development Priorities/ Objectives 

The Development Priorities/Objectives of Halhul within the four domains are: 

 Environment and Community Infrastructure 

1. Improving the conditions of roads and the main entrances to the city. 

2. Developing traffic studies and regulations. 

3. Improving health condition and treating wastewater.  

 Local Economic Development 

1. Encouraging investment in the agricultural sector. 

2. Developing partnerships with the private sector. 

3. Enhancing and increasing the municipal revenues. 

 Social Development and Empowerment 

1. Developing the educational facilities in the city and improving the educational methods. 

2. Upgrading and increasing the provision of health services. 

3. Raising the community awareness about the role of women and youth. 

 Management & Good Governance 

1. Developing the physical plan to meet current and future needs and organizing the city 

infrastructure.  

2. Improving the administrative, financial and legal frameworks and applying the organizational 

structure in the municipality. 

 

We look forward to working with our citizens, civil society organizations, the private sector, the 

national government, and the international donor community to ensure the vision of Halhul is 

achieved.   

 

For more information please contact: 

Name:  Eng. Raghad Abed 

Job Title: SDIP Coordinator/Head of Citizen Services Center 

Telephone: 0598-199-960 
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Email: eng.raghd83@gmail.com 

  مق�مة .3

ی��ای� االه��ام على ال������� ال���ي وال��لي �ال����� ال����� ال��لي لل��ن وال�ل�ات الفل�����ة ���هج عل�ي وت�ار�ي في 

 ع ال���عات ال��ان�ة، ورس� ال��رة ال���ق�ل�ة لها، وال�� �ات ���ل تقل��ا في ق�اع ال��� ال��لي. دراسة واق

وال�ي ان�لق� ال�ا�قة وق� اس�فادت اله��ات ال��ل�ة الفل�����ة م� ت�ار�ها وخ��اتها ال���اك�ة م� ع�ل�ات ال����� ال����� ال��لي 

���ة م�ل�ة اس��ا�ة لل���رات وال�غ��ات ال����ة وال��ل�ة م� جهة، و�م�ان�اتها ، في إع�اد وت���� خ�� ت�20098م�� العام 

م� خالل ال����� ال���ي على ال��� وال��سع  ،االرتقاء ب�اقع ال����ع ال��ليبه�ف وق�راتها ال���لفة م� جهة أخ��، وذل� 

ه��ام ال��اسات وال��� ال����ة والق�اع�ة ال���لفة ذات ال���عي، واإلم�ان�ات والق�رات، واالح��اجات واألول��ات، آخ�ی� �ع�� اال

العالقة، وخاصة أج��ة ال��اسات ال����ة " ال��ا�� أوال" وال�ي ت��� في األول��ة ال�ا�عة على ال���مة ال������ة لل��ا��، و��ا 

  .  9ف�ها على م���� اله��ات ال��ل�ة، م� خالل االرتقاء ب��ع�ة ال��مات ال�ق�مة لل��ا����

�ع� م���عات م�ده�ة، و�ال�عاون ب) 2021- 2018ب�أت ع�ل�ة ال����� ال����� ال��لي ل��ی�ة حل��ل لألع�ام األر�عة القادمة (

  و�ال����� مع وزارة ال��� ال��لي.

، ال��ی�ة ت� اس���ال ال�����ات إل�الق ع�ل�ة ال����� م� خالل ت���ل ل�ان ف��ة م����ة لل��االت ال�����ة وتف�عاتها فيو 

ت�� في ع����ها الق�اعات ال���لفة، العامة وال�اصة واألهل�ة وال����ع ال��ني، وت� ت�ف�� لقاء ال��� ال�ف��ح ال�� م� خالله ت� 

إ�الق ع�ل�ة ال����� م���ع�ا واس���ال ت���ل الل�ان ال���لفة، وم� ث� ع�ل� الل�ان الف��ة ال���لفة على ت���� وت�ل�ل 

  ع�ة �إش�اف م��لي م���عات م�ده�ة م� ذو� االخ��اص وال���ة في ال��االت ال�����ة األساس�ة.ال��االت الف� 

، ح�� ت� خالل ه�ه ال�رشة ص�اغة  18/03/2018ت� ع�ض ن�ائج ال����� في ورشة الع�ل األولى ال�ي ت� عق�ها ب�ار�خ 

ا �ع� ع�ل ف��� ال����� األساسي على ص�اغة األه�اف ال�����ة ال�ؤ�ة ال�����ة لل��ی�ة وم� ث� اخ��ار الق�ا�ا ذات األول��ة. وف��

  وم� ث� ت��ی� ال��امج وال��ار�ع وم��ناتها و��ا �ع�ل على ت�ق�� األه�اف ال�����ة ال�ي ت� وضعها.

رؤ��ها وأه�افها ن�ع� ال��ة ال�����ة ال��ل�ة لل��ی�ة في وق� ، حل��لإع�اد ال��ة ال�����ة ال��ل�ة ل��ی�ة  �أتي�ار ه�ا اإلفي 

ف�ص ال���ر االم�ان�ات �اإلس���ار في  األساس�ة، وم� لل��االت ال�����ةال�عاش وأول��اتها ال�����ة م� ت���� وت�ل�ل ال�اقع 

ال��احة، واإلم�ان�ات وال��ادر ال����ع ال��لي، ض�� ال��راد ال��ا�� و ح��اجات �اإلس��ا�ة ما أم�� ال��لعات وال��� وع�� ال

  رات ال���ف�ة، وال����ات ال���قعة/ال����لة. والق�

في �افة م�احل  ال��أة وال��اب و ذو� اإلعاقة�الف�ات ال�ه��ة ال�ل��لي ��ا ف�ه� م��نات ال����ع ش�ائح و ت� إش�اك م��لف لق� 

�أح� ال���نات ته� وأول��اته� اح��اجا ال���لفة واألخ� �ع�� اإلع��ارت���له� في الل�ان ال�����ة  م� خالل، وذل� إع�اد ه�ه ال��ة

  .ال��ة ال�����ة ال��ل�ةله�ه 

ق� أول� ق�را ����ًا م� األه��ة لل��ار�ة الفعل�ة لق�اعات ال��اب حل��ل  ن ال��ة ال�����ة ال��ل�ة ل��ی�ةت��ر اإلشارة ه�ا �أ

وذل� م� أجل ال�ص�ل لل����� ال��ل�ب  وال��أة وذو� اإلعاقة، ح�� تع��� ق�ا�اه� م� الق�ا�ا األساس�ة في ال����ع ال��لي،

م� ال����ة ال��ل�ة، والع�الة في ال�ص�ل إلى ال��مات وتق���ها. إن ت���� ق�ا�ا وأول��ات ه�ه الق�اعات ج�ء ال ی���أ م� 

                                                             
8
، حیث تم إصدار دلیل التخطیط التنموي االستراتیجي  األول بثالث مراحل. مرت عملیة تطویر دلیل التخطیط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطینیة  

، 2011صندوق تطویر وإقراض البلدیات، وبالشراكة مع جھات دولیة داعمة، وتم إصدار الطبعة الثانیة في العام ، عن وزارة الحكم المحلي و2009في العام 
  . 2017والطبعة الثالثة المحدثة والمشار إلیھا ب دلیل التخطیط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطینیة في العام 

  .           2022- 2017سطیني، أجندة السیاسات الوطنیة " المواطن أوال" لألعوام . لمزید من المعلومات أنظر، مجلس الوزراء الفل 9
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��ان، ت���� ق�ا�ا وأول��ات ال����ع ال��لي ح�� أن ه�ه الق�اعات ال�الث ت��ل ن��ة ال ���هان بها م� ال�ع�اد ال�لي لل

% م� ال����ع ال�لي لل��ان، 40ت��ل ما ن���ه ح�الي  29- 15فال����ع الفل����ي م���ع ف�ي، ون��ة ال��اب ف�ه ب�� االع�ار

% 7% م� ال��ان، وأخ��ا فإن ن��ة ذو� االعاقة في ال����ع الفل����ي ت�لغ حالي  50ك�ا وأن ن��ة ال��اء ف�ه ت��ل ما ن���ه 

أن أش�اك ال��اب وال��أة وذو� االعاقة في ال����� ال��لي ��اه� في اث�اء ع�ل�ة ال����� �����عة أوسع م� ن��ة ال��ان. ��ا و 

م� ال�هارات وال���ات و وجهات ال���، ���� ت��ح ع�ل�ة ال����� أك�� ش��ل�ة و�س��امة وت�ار��ة ح��  ت��ح ه�ه ال��� 

ال��اه� ت��� �أن ش�ائح ال��اب وال��أة وذو� االعاقة ه� م�ا���ن ل� وال مع��ة أك�� ع� �ل ش�ائح ال����ع مع ال�أك�� على أن 

  ی�خ�ون جه�ا او وق�ا او ماال في خ�مة م���عه� وم�ی��ه� لالرتقاء بها ح�ارً�ا وف���ًا وثقاف�ًا وم���عً�ا أو أ� صع�� أخ�.

 الخطة أھداف    . أ

 ال�ال�ة:  ��ق�� األه�افل حل��لته�ف ال��ة ال�����ة ال��ل�ة ل��ی�ة  

  إن�اح ال��ة أث� على تع��� ال��امل�ة وال���ل�ة ب�� ال��� ال��ل�ة ال�����ة واالقل���ة وال����ة ل�ا ل�ل� م� ال��اه�ة في

  .على ال������� ال��لي وال���ي ال�����ة ال��ل�ة، و�ح�اث ال����ة ال����امة

 ائ�ة في الع�ل، وض�� رؤ�ة أه�اف و��امج وخ�� ع�ل واض�ة االس��ا�ة لالح��اجات واألول��ات ال�����ة، و�ع��ا ع� الع��

 وقابلة لل��ف��. 

  .ر�� ع�ل�ات ال����� اإلدار� وال�الي وال��ماتي �ال��ة ال�����ة ال��ل�ة 

 أداة ت����ة عل��ة في س�اسات وخ�� ال�ل��ة.   ت���� ع�ل�ة ال����� ومأس��ها� 

  ال��لي م��ال �أف�اده وم�س�اته ال���لفة م� خالل ت�ف�� م�احات الع�ل ال�����ة إرساء تقال�� الع�ل ال��ار�ي في ال����ع

 في ال����ة ال��ل�ة. 

  إش�اك وض�� م��أ ، األخ��ةعلى ض�ء ال���رات وال��غ��ات ال�ي ح�ث� في ال���ات  ل�ل��لم�اجعة وت��ی� ال�ؤ�ة ال�����ة

 �����. ال����ع ال��لي �ف�اته ال���لفة في ت���� اإل�ار ال

  بل�رة أه� األه�اف ال�����ة ال�ا�عة م� ج�ه� الق�ا�ا ال�����ة، م� خالل ت��ی� ال��خالت ال���لفة ال��ت��ة بها وال�����ة

 معها، وال�ي ت��ف �ال�ل��س�ة، والقابلة لل��ق��، وال�اقع�ة، وال���دة زم��ا. 

 ة ال���لفة، وم����ة مع األه�اف ال�����ة، وال�ي ت��ف ت���� خ�ة ت�ف���ة ت���� على ال��امج وال��ار�ع واألن��ة ال�����

�ال�اقع�ة، واألول��ة، و�م�ان�ة ت�ف��ها، وت����� الح��اجات ال����ع ال��لي وت�لعاته  وم� ال���� ت�ف��ها خالل ع�� ه�ه 

 س��ات). 4ال��ة ( 

 � ت��ع وم�اجعة وتق��� ال��احات وال���رات ت���� خ�ة م�ا�عة وتق��� م�ت��ة ���� ت�ق�� األه�اف ال�����ة، و��ا ���

 ال���لفة، واإلخفاقات وال����ات ال���� أن ت��ز في س�اق ت�ف�� ال��ة ال�����ة خالل األر�ع س��ات القادمة. 

  

  ال��ل�ة ال�����ة ال��ة إع�اد م�ه��ة  . ب

ل����� ال����� ال��لي لل��ن وال�ل�ات الفل�����ة على دل�ل ا ،في م�احلها ال���لفةة إع�اد ال��ة ال�����ة ال��ل�ة اع���ت ع�ل�

ال�ل��ة م� خ��ات وت�ارب في ق�ادة و�دارة ع�ل�ة  ت�اك� ل���اإلضافة الى ما  وال�ق� م� ق�ل وزارة ال��� ال��لي ، 2017للعام 

  ال����� ال����� في إع�اد وت���� خ��ها ال�����ة ال�ا�قة.

وال�فاف�ة وال��اءلة في م��لف  ال����ع�ةال��اكة اع��اد م�هج ض�ورة وأه��ة على  م�ه��ة ال����� ال����� ال��لير��ت 

 دل�ل ال����� ال����� ال��لي، وال�� ی���ى م�هج ال��ار�ة وال�فاف�ة في م��لف م�احل ع�ل�ة ال�����  وف� ما جاء في  ال���ات



16 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

، ق� ع�� ذل� في م��نات وخ��ات ال��اب وذو� اإلعاقةو��ل�، ل��ان إش�اك م��لف م��نات ال����ع ال��لي وخاصة ال��أة و 

 : وهيوت واألسال�� ال����عة ال�����مة في م�احل ال����� ال���ة األدال م�حلة م� م�احل ال����� ع�� ك

 ال��حلة األولى: أی� ن�� اآلن؟ 

  ال��حلة ال�ان�ة: أی� ن��� أن ن��ه؟ 

 ال��حلة ال�ال�ة: ��ف ن�ل؟ 

 ما ی�صل�ا؟  ال��حلة ال�ا�عة:

  ال��حلة ال�ام�ة: هل وصل�ا؟ 

ب���ا ال��حلة ال�ا�عة وال�ام�ة س�ق�م ، لل��ی�ة�ة ال�����ة ال��ل�ة ع�ل�ة إع�اد وت���� ال� األولى م�ال�الث ��احل الت�ف�� ت� وق� 

   له�ا ال�أن. الل�ان ال�ع���ة  �ف��ه�ا م� خاللب�ال�ل��ة 

  ال�����ة ال��االت  . ت

ت���ة اإلق��اد ، و ال����ة ال���ة وال��ى ����ة األر�عة وهي:��� ال����� ال��لي على ت���� وت�ل�ل ال��االت ال�ر��ت ع�ل�ة ال��

ش��ل�ة ع�ل�ة ت�����ة وت�ل�ل�ة  ت� ت�اول ال��االت ال�����ة في إ�اروق� ). اإلدارة وال��� ال�ش��، و ةال����ة اإلج��اع�، و ال��لي

بل�رة ، وم� ث� ت��ی� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة ال����ة �ه، وال�ي على ض�ئها ت� ع القائ�ق�م على وصف ال�اقت وم��املة

 .الح��اجات واألول��اتأه� اوت��ی� الق�ا�ا ال�ئ��ة، وم� ث� ت��ی� 

ل��اب وال��أة وذو� حل��ل أول� أه��ة ����ة لل��ار�ة الفعل�ة لق�اعات ا ت��ر اإلشارة ه�ا �أن ال��ة ال�����ة ال��ل�ة ل��ی�ة

اإلعاقة، ح�� تع��� ق�ا�اه� م� الق�ا�ا األساس�ة في ال����ع ال��لي، وذل� م� أجل ال�ص�ل لل����� ال��ل�ب م� ال����ة 

ال��ل�ة والع�الة في ال�ص�ل لل��مات وتق���ها. إن ت���� ق�ا�ا وأول��ات ه�ه الق�اعات ال�الثة ج�ء ال ی���أ م� أول��ات 

�لي، لع�د م� االس�اب: أولها أن ه�ه الق�اعات ال�الث ت��ل ن��ة ال ت��هان بها م� ع�د ال��ان الفل����ي. ال����ع ال�

% 50% م� ن��ة ال��ان، أما ن��ة ال��اء ت�لغ 40ت�لغ  29-15فال����ع الفل����ي م���ع ف�ي، ون��ة ال��اب ب�� ال اع�ار

ن��ة ال��ان. ثان�ا أن إش�اك ال��اب وال��أة وذو� االعاقة في ال����� ال��لي % م� 7م� ن��ة ال��ان، ون��ة ذو� االعاقة ت�لغ 

��اه� في اث�اء ع�ل�ة ال����� �����عة أوسع م� ال�هارات وال���ات ووجهات ال���، وت�ع��ها �أف�ار ومق��حات ج�ی�ة م�ا 

ش�ائح ال����ع. ثال�ا أن ش�ائح ال��اب وال��أة وذو� ��عل ع�ل�ة ال����� ش��ل�ة وم���امة وت�ار��ة أك��، و��علها مع��ة ع� �ل 

أ�  االعاقة ه� م�ا���ن ال ی�خ�ون جه�ا او وق�ا او ماال في خ�مة م�ی��ه� و��ائها واالرتقاء بها ح�ارً�ا وف���ًا وثقاف�ًا وم���عً�ا أو

  صع�� أخ�.  

  ال��لي ال�����  على ال�����  ال����� ع�ل�ة دارةإ ه��ل�ة  . ث

، ة إلدارة ع�ل�ة ال����� ال����� ال��ليحوت��ي اله��ل�ة ال�ق��  �ل ال����� ال����� ال��ليدل ة حل��ل ما ورد في بل��اع���ت 

الل�ان ال�����ة ال�ي ع�ل� �ل م�ها في م�ال  اس���ل� ت���لو ك�ا  ،لقاء ال��� ال�ف��حع�ل�ة في ه�ه الأ�لق� ال�ل��ة  وق�

وف� ما ت� االتفاق عل�ه م� انات وال�عل�مات الالزمة ل�ل م�ال ت����، وع�ل� الل�ان ال��م��لف وف�ت ال�ل��ة ح��  ت���ها

  م��ول�ات. 

  ال��ل�ة ال�����ة ال��ة إع�اد ت���ات  . ج

  ل��ة.لع�ل�ة ال��ل�ل وال����� لع�م وج�د ق�اع� ب�انات جاه�ة لل�عل�مات واالح�اءات الالزمة 
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  ات ال�س��ة ��هاز االح�اء ال����� �عل�مات دق�قة م� ال��سالصع��ة ال���ل على�.  

 .م��ود�ة ال��ارد واالم�ان�ات ل�� ال�ل��ة الع�اد ال�راسات وال�قار�� 

  ال��ار�ة ال����ع�ة وت���ل م��لف ش�ائح ال����ع م� ش�اب ون�اء وأش�اص ذو� إعاقة �ان ت��� ���� ل���ن ال��ة

 ت��ل ال����ع ��افة ف�اته.

  م��� الع�اد ال��ة وت�ز�ع ال�هام.ع�م ت�ف� ف��� ع�ل �امل و 

 ع�م ت�اس� اوقات االج��اعات مع ج��ع اع�اء ف�ق ل�ان ال�����. 

  

    حل��ل  م�ی�ة ع� ن��ة .4

 

  ل��ة عامة ع� م�ی�ة حل��ل

ب� م�ى  ال��ي ی�ن�في ���� م� ��ا�ات ال��رخ�� وال�حالة الق�ماء، و�ان س�� اش�هارها وج�د ق��  تذ��  حل��ل م�ی�ة ��عان�ة

ال�ل�ل، و�ها ق�� ی�ن� ب� م�ى  إب�اه��عل�ه ال�الم ف�ها. فق� ذ��ها �اق�ت ال���� في مع�� ال�ل�ان "ق��ة ب�� ب�� ال�ق�س وق�� 

  عل�ه�ا ال�الم".

ه� ،  وم� أشاالح�اض ���ا�ة حارات في ال��ی�ةوتع��� ��� اح�اض االراضي في ال��ی�ة، �ح�ض  68ت�ألف م�ی�ة حل��ل م� 

 م���االماك� ال�ی��ة واالث��ة  م�ما ی��ف� ف�ها 

وع�� ال��ي  ومقام ع�� هللا ب� م�ع�د،، ال��ي ی�ن�

��ل ی�ج� في ال��ی�ة الع�ی� م� ال���ك�ا .  ای�ب

ع��ن و  خ��ة ب�ج ال��ر وخ��ة ���� وخ��ة ال��ق�ة

اضافة  ع�� ����، ع�� عاصي، ع�� ای�بم�ل ال�اء 

  ة.خ�� ال����ة في ال��ی�الى ع�د م� الع��ن اال

 ال��ائ� ال�غ�اف�ة:

 

ش�ال  تقع م�ی�ة حل��ل في ج��ب ال�فة الغ���ة

 م، 1027-م1023وت�تفع ع� س�ح ال��� م�   �� ع� ساحل ال��� األب�� ال���س�، 60ن�� ال��ی�ة  ، وت�ع�م�ی�ة ال�ل�ل

���  'ش�قي خ� غ�����. 35°'5وخ� ال��ل ال�غ�افي ش�ال خ� االس��اء  31°'34على خ� الع�ض ال�غ�افي حل��ل تقع ب���ا 

وم�  ت�ق�م�ا و��� اوال) . وم� ال���ب م�ی�ة ال�ل�ل. وم� ال��ق بل�ات سع�� و ب�� ع���ن،  خاراس، ال��ی�ة م� الغ�ب (ن��ا،

   ال��ال بل�ة ب�� ام�.

ب���ا ت��ل  ، راضاألم� م��ل % 30ي ال��ا�� ال�هل�ة ح�ال وت��ل 2006دون� م�� عام 14800بلغ� م�احة م�ی�ة حل��ل 

 في ال�راعة وال�عي، في ح�� �����م ال��ء اآلخ� في االس�ان وال��اء. ج�ء م� ه�ه األراض ���غل. %70ال��ا�� ال��ل�ة ت��ل 

�)، دون 37,300"  (1998ح�ى العام " وح�� االح�اض ال���ع�ة بلغ� م�احة األراضي ض�� ال��ود ال������ة لل��ی�ةه�ا وق� 
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وال��ادق م� م�ل� ال����� االعلى .  2006دون�، ال�� ت� اع��اده في عام  14800وحال�ًا ت�لغ م�احة ال��ی�ة ح�� ال��سعة 

  % س���ًا.7م� م�احة ال���� اله��لي، و��ع�ل ن�� ع��اني  %23دون� أ� ب���ة  3400ف��لغ أما م�احة األراضي ال����ة 

  

 ال��ائ� ال����غ�اف�ة:

 

ن��ة في  22,528زاد ع�ده� الى   ح��ن��ة،  21,571بلغ ع�د س�ان حل��ل ح�الي   2007ال�ع�اد ال��اني لعام ����  

% وعل�ه فإن ع�د ال��ان ���� ال�ع�اد ال��اني لعام 2.65،  ووفقا ل�هاز اإلح�اء فإن ن��ة ال��� ال��اني هي 2008عام 

% م� ع�د ال��ان،  ف��ا ت�لغ 37.14س�ة ح�الي  15م� ه� دون س�  ن��ة تق���ًا ، ���ل 27,031وصل حال�ًا إلى   2017

في ح�� بلغ ع�د ع�د اإلناث س�ه،  65و �15 ض�� الف�ة ما ب�� %، وال�اقي ه4.1س�ة حـ�الي   65ن��ة م� ی���ون ع� 

 2017اإلح�اء  (عل�ا أن ج�اول وذل� لل�ق���� داخل ال��ی�ة 26,888وال����ع   13,592و�لغ ع�د ال���ر     13,296

  .  )27,031تع�ي 

ج�ع�ة ب�� ل�� الع���ة لل�أه�ل/ ب�نامج ال�أه�ل ال����عي أما ف��ا ی�عل� �األش�اص ذو� اإلعاقة، فإن اإلح�ائ�ات ال�ادرة ع� 

  ال�الي: ال��ولش��ا م� ذو� اإلعاقة ح�� ال�ف��ل في  233في م��قة ج��ب ال�فة الغ���ة ت��� إلى وج�د 

 

  ال�ئ��ة ال�����ة لل��االت ����يال� ال��ل�ل .5

ل��ی�ة ال�ق��� ال�����ي  ة ال�ي ت� ال��صل إل�ها في�االت ال�����ة ال�ئ��ه�ا ال���ر، مل�� ال��ل�ل ال�����ي لل�� �اول�ی

   . 2018العام آذار  في شه� ل�� ت� إع�ادهاو  حل��ل

  ال����ة: �ةم�ال ال���ة وال��   4.1

ل����ة على م�انة هامة ل�� ال����ع ال��لي، إذ ال ی�ال ���ل واح�ا م� االح��اجات ال����ع�ة ���ز م�ال ال���ة وال��ى ا

ة، وال�اقع أ��ا في صل� الع�ل ال�ل�� وض�� اخ��اصاته وصالح�اته ��ا ی�� على ذل� قان�ن اله��ات ال��ل�ة، وذل� �ال�ئ��

�ع�ض ه�ا الق�� تق��� ل�ضع و . ق��اد� ال�� ت�ه�ه ال��ی�ةاالفي �ل ال��� ال��اني وال��سع الع��اني وال���ر االج��اعي و 

م�ادر ال��اه وال��ف ال��ي  وهي: ال�اقة ل���ل خ�مات ال��اف� ال���لفة ال��ی�ةال��مات االق��اد�ة أو الف���ائ�ة في 

  وال�ه��اء وال��ق وال��اصالت وال�فا�ات وال��ة العامة وال���ة.

  ال��اه:  4.1.1

لهـا حـ�الي  و��لـغ معـ�ل ال�غ��ـة ، �ال�ـ�ان وال��ـاك ةخ�مـ�ـ� تقـ�م علـى  95ی�لـغ ��لهـا حـ�الي �ـة حل�ـ�ل شـ��ة م�ـاه م�یی��ف� في 

شــ��اكات ال��یــ�ة إضــافة ت��یــ� األناب�ــ� لإل% مــ� االح��ــاج، وتقــ�م ال�ل��ــة ���ا�عــة شــ��ات ال��ــاه مــ� ح�ــ� ال�ــ�انة وال���یــ� و 85

، ال�ـ��ة فـي حالـة م��سـ�ةخ�ـ�� % مـ� �60ة ال����قات. و���ـ� تقـ�ی�ات ال�ل��ـة فـإن ن�ـ�ة لق�اءة الع�ادات وت�ز�ع الف�ات�� وج�ا

��ـاءا علـى و  ، 2017 عـامل�ـل�ة ال��ـاه ل اوفقـمـ� ال��ـاه  %20.45ن�ـ�ة الفاقـ�  ب���ـا ت�ـل ع�اد،  4136ع�د ع�ادات ال��اه و��لغ 

 :یلي��اه ��ا الق�اع ���� تل��� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في ما ذ�� 
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  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  %.85ن��ة ال�غ��ة لق�اع ال��اه ت�ل .1

  وج�د خ�انات ل����ع ال��اه في ال��ی�ة. .2

 ج�دة ال��اه ال�اصلة لل���هل� ج��ة. .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  قلة م�ادر ال��اه. .1

  ح�ة الف�د م� ال��اه غ�� �اف�ة وال تل�ي ال�اجة. .2

  ر.ع�م وج�د م��ة ل����ع م�اه األم�ا .3

  

  ال��ق وال��اصالت:  4.1.2

)، ام� ب��_حل��ل، ال�ل�ل_الق�س رعاشال��خل ال��الي ( فيش��ة ال��ق ال�ئ���ة أوله�ا ق���� تق�� ش��ة ال��ق في ال��ی�ة 

)، ال��خل )�سع� حل��ل( ی�ن� ال��ي ال���ة،ب�� �احل)، وال��خل ال��قي ( _ (حل��ل - (حل��ل_ ال�ل�ل) وال��خل ال����ي

أما الق�� ال�اني و . مع��ة��ق وج��عها غ��ي (حل��ل_ ت�ق�م�ا)_ (حل��ل _ن��ا) _ (حل��ل _ خاراس )_ (حل��ل _ ب�� اوال) ال

   .�� 9ح�الي  الىت�اب�ة ��ل ��لها  ��ق  م�� و هي 12و ع�ض ال��ق ف�ها  ،خارج�ة ت��ع ت��ع حل��لع�ارة ع� ��ق فه� 

% م� ه�ه ال��ارع م���ة 5فق� م� ال��ارع ال�ع��ة لها أرصفة م�اس�ة، ��ا أّن ن��ة  % 10ة �ن��ما أّن  ه�ا ال��ی� �ال���

% م� ال��ق 50 . عل�ا �أن ما ن���ه م� األرصفة ت�اعي إح��ات ذو� اإلعاقةفق� % 0.50ما ن���ة وذات أرصفة، في ح�� أّن 

� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في ق�اع ال��ق ���� تل����اءا على ما ذ�� و  وال��ارع ال�ع��ة م�اءة م� ق�ل ال�ل��ة.

  یلي: في حل��ل ��ا صالتاوال�� 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  ل�� ال�ل��ة للع�ل في ال��ار�ع وال��ق. الف����ت�ف� اآلل�ات و  .1

  ت�ف� ال�ه��س�� األكفاء القادر�� على الع�ل في ه�ا ال��ال. .2

  ل��ی�ة.وج�د ش��ة ��ق قائ�ة ت��م مع�� ال��ا�� في ا .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  ال��قف الع��ائي على أ��اف ال��ق وع�قلة عاب�� ال���ل و�غالق األرصفة. .1

  ع�م �فا�ة ع�اص� ش��ة ال��ور العامل�� في ال��ی�ة. .2

  ع�م إل��ام ال��ا���� ب��ف�� ال��اقف لل����ات وف� ال�خ� ال�ادرة ع� ال�ل��ة. .3

  

 :�ل�ةو�دارة ال�فا�ات ال، ال��ف ال��ي 4.1.3

ب���ة ال�ف� اإلم��اص�ة ال��اء وال�فاذة  علىال��ل� م� ال��اه العادمة  تف�ق� حل��ل ل���ة ص�ف ص�ي، و�ع��� م�ا���ها في

م�ادر لل�ل�ث ال��في م� جهة وت�ف�� ال���ة ال���ة لل���ات وال�وائح رقام وال��� دالالتها في ت���ل ، وله�ه األ99.5%

  . ال���هة م� جهة أخ��.
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و��لغ  . على م�ار أ�ام االس��عم� اإلح��اج و %  90 ما ن���هج�ع ال�فا�ات ال�ل�ة في ال��ی�ة  تغ�ي خ�مة�فا�ات ال�ل�ة: ال

  ش��ل لل�� ال�اح�.  150ل�فا�ات ب��لفة ای�� نقلها ل���  ،) �� 50- 25ال�فا�ات لل��ی�ة ی�م�ا ما ب�� ( ما ی�� ج�عه م� مع�ل

م�زعة على ال��ارع وهي حاو�ة  270ال�����مة حال�ا ح�� ی�لغ ع�د ال�او�ات  ،ال�او�اتع�د م� نق� في  حل��لتعاني 

ال��ی�ة، عل�ا  اح��اج ل�غ��ة وس� ل�� 1000  م� سعةإضاف�ة  حاو�ة 100م� �اجة الى ما �قارب وتق�ر الوالف�ع�ة. ال�ئ���ة 

  ا م�ار واح� ی�م�ا.وم�ار ع�لهم���ات ل��ع ال�فا�ات  3 ال�ل��ة حال�ا�أنه ی��ف� ل�� 

  :یليق�اع ال��ف ال��ي وال�فا�ات ال�ل�ة ��ا ���� تل��� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في ب�اءا على ما س�� 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

��ا ی�� الع�ل ���ل  ،ا�ام 7% م� ال���قة و ی�� ج�ع ال�فا�ات على م�ار 90ت�ف� خ�مة ج�ع ال�فا�ات ل�غ�ي اك�� م�  .1

  االح�فاالت واالع�اد. أث�اء أ�امف م�اع

 مع�� ال��ق ال�ا��ة مف��حة وه�ا ��هل وص�ل االل�ات ل�ع�� ال��ا��. .2

 وج�د ق�� ص�ة داخل ال�ل��ة ووج�د ص�ة ش�ال ال�ل�ل في ال��ی�ة ت��ع الع�ل ع�� وج�د م��هة ص��ة. .3

 ال��ث�ات ال�ل��ة:

  %.27فة ل�ق� ال�او�ات ب���ة وج�د تل�ث ب��ي ن���ة ع�م وج�د ش��ة ص�ف ص�ي �اإلضا .1

  تل�ث ع��ن ال��اه ���� ال�ف� االم��اص�ة. .2

  نق� ال�عي ح�ل ال�عامل مع م�لفات ال�فا�ات ال�ل�ة. .3

 

  :و�نارة ال��ارع وال�ه��اءال�ه��اء  ،اإلت�االت   4.1.4

 ،% م� ��لها99ائ�ة ت�ل ل وذل� ع�� ش��ة ه�  ل���ة"ل وفقا"م� حاجة ال��ی�ة % 80 ما ن���ه ش��ة �ه��اء ال�ل�لت�ف�  

ال�ل��ة أّن ق�رة ال��ار ال�ه��ائي  تًق�رم��اوات، ب���ا  2وت�ل ق�رة ال��ار ال�الي %. 1ب���ا ت�لغ ن��ة ال���ی�ات األرض�ة فق� 

  م��اوات أم���. 7 ح�الي ال��ل�ب ت�ف��ه م��ق�ال فه�

م�  الفاق�ن��ة ع�اد في ح�� أن  3000ال�فع ال���� ح�الي ات ، في ال�ق� ال�� ی�لغ ع�د ع�د5000ی�لغ ع�د الع�دات ح�الي 

الق��ة اإلج�ال�ة لفات�رة % م� 70ف��ل تق���ا ل���ة  ل��ا�ة ل���ة أما �ال % وهي ن��ة عال�ة.25ال�ه��اء ی�لغ ح�الي 

فإنه ال م��ل رئ�� في م�ال لل��ار ال�ه��ائي ع� ال��ی�ة ع� ساعة واح�ة شه��ًا و�ال�الي �ة االنق�اع م س�هالك. وال ت���اإل

   إنق�اع ال��ار.

  : االت�االت 4.1.4.1

، وت�� ه�ه ال��ا���� حاجة % م�95 ما ن���هتغ�ي  األرض�ة االإت�االت ش��ةفإن  األرض�ة وفقا ل�عل�مات مق�� االت�االت

. في ح�� %90إلخ�� ه�ائ�ة و����ة وا ،% م� ال���ة10ت�لغ أرض�ة و����ة ش��ة ������ أواله�ا لال���ة ع�� ت��ی�ات ال�غ��ة 

تل��� أه� ال��ث�ات �� ال���� فوعل�ه  . م� حاجة ال��ا���� في ال��ی�ة %85ش��ة االت�االت ال�ل��ة تغ�ي ما ن���ه أن 

  :واالت�االت ��ا یلي ق�اع ال�ه��اءاإل��اب�ة وال�ل��ة في 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

 ل��ی�ة.لل�غ�اف�ة % م� ال��احة ا80تغ�ي ش��ة ال�ه��اء  .1

 % م� ش�ارع ال��ی�ة م�اءة.50ح�الي  .2

 % م� م�ی�ة حل��ل مغ�اة ����ة اإلت�االت.95 .3
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  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  % م� ال��ارع  في ال��ی�ة و�األخ� في اماك� ال���عات وس�ء االنارة ���� ضعف ال��ار.50ع�م انارة  .1

  إلنارة.ع�م وج�د م��ات ل��ل�� ال�اقة ال����ة ور��ها ����ة ا .2

 غالء ث�� إنارة ال��ارع وت���لهاعلى ال�ل��ة. .3

اآلثـــار  فقــ� وجـــ� �ــأن، حل�ــ�لم�ــال ال���ــة وال���ـــة ال����ــة ل��ی�ـــة  الق�ـــا�ا ال�����ــة ال�ات�ــة عـــ� ت�ل�ــل وت�ـــ��� �ــال�ج�ع إلــى 

علــى �افــة ،  و�ال�أك�ــ� اقــةال�ــ�اب وال�ــ�أة وذو� اإلع و��ــ�ل خــاص علــى هــ�ه الق�ــا�ا ســ��ث� ســل�ا عــ�م ال�عامــل مــععلــى ال���ت�ــة 

ألمـ�اض وال��ـ�ات ا���ـي و�ن��ـار لا�ل�ث كـال أثـار ی��� ع�ه م� ق� ومامالئ� وم��امل غ�اب ن�ام ص�ف ص�ي فأف�اد ال����ع،  

وال��اعــة األقــل فــي ال����ــع �األ�فــال ال�ــغ��ة  �ال�أك�ــ� أثــ� م�ــاعف علــى أصــ�اب ال���ــة  لــ�� �ــاألم� الهــ��، ولهــاوال�عــ�ض 

ــة عــــ� ال�فــــ� ل��ــــاكل االج��اع�ــــةز�ــــادة عــــ�د اتــــأث�� �ــــالغ فــــي  هــــ�ا إضــــافة ل�ــــا لهــــا مــــ�وأصــــ�اب االعاقــــات،  وال�ــــ��خ  ال�اج�ــ

  .في ال��ی�ة ال�ل� االهليدعائ� ق�ض م� �اإلم��اص�ة ون��ها م�ا ی�ث� و 

  :ت���ة االق��اد ال��لي م�ال  4.2

ــــــة ی��ــــــاول هــــــ�ا ال�ــــــ�ء ن�ــــــائج ت�ل�ــــــل وت�ــــــ��� و  ــةفــــــي ت�ــــــ��ف القــــــ�� العامل ــــــ�خل العــــــام لألســــــ�،  ال��ی�ــــ ال�راعــــــة، ال��ف�ــــــه وال

  .)وال��مات ،ال��اعة ،(ال��ارة�اإلضافة إلى ن��ة عامة ع� الق�اعات االق��اد�ة وال��احة،  

ــ� إغفالهــــــا فــــــي م�ــــــال ت���ــــــة إق��ــــــادها ال��لــــــي، ف��قعت���ــــــع حل�ــــــ�ل  ال���ســــــ� بــــــ�� ا ال�غ�افــــــي هــــــ�عــــــ�د مــــــ� ال��ا�ــــــا ال ���ــــ

 ال��ی�ــــــة  فـــــيغ�فـــــة ت�ار�ــــــة وصـــــ�اع�ة وزراع�ـــــة  ضـــــافة ل�ـــــ�ف��اإل، ال�لــــــ�ات ال����ـــــه فـــــي شـــــ�ال ال�ل�ــــــلالقـــــ�� و  مـــــ� م���عـــــة

ــا م��قـــــة شـــــ�ال ال�ل�ـــــل �قـــــ�م علـــــى خ�مـــــة ــ�� مـــــ�ی��ي ���ـــــ� العلـــــى ، ووق�عهـــ ـــــ�سالـــــ�ئ�� ال�اصـــــل بـــ ل مـــــ� ال�ل�ـــــل جعـــــ -الق

ــاد عل�هــــا فــــي اقامــــة شــــ��ة حل�ــــ�ل م�ــــ�ه ت�اف�ــــ��ــــل ذلــــ�  أع�ــــى ســــ�قًا ح���ــــًا لل��ــــاف��� علــــى ال���ــــ�،  حل�ــــ�ل ــ� االع��ــ ة ���ــ

ــة عالقــــــات  ــ� ال��ا��ــــــات االمام�ــــــة وال�لف�ــــــة وت�ــــــ��ع الع�ــــــل ال��ــــــ��ك بــــــ�� رجــــــال االع�ــــــال مــــــ� ال���عــــــ�� واقامــــ اق��ــــــاد�ة مــــ

  .ت�ار�ة ب��ه�ا

ــ�  ــا مـــــ� اإلشـــــارة الـــــى الـــــ�ور ال��ـــــ�� وال�ف�ـــــلي الـــــ�� ���ـــ �ع ت�ـــــ� تقـــــ�م �ـــــه فـــــي م�ـــــال ت�ـــــه�ل ول�ل��ـــــة حل�ـــــ�ل ان وال بـــــ� ه�ـــ

ــ� ال اســـــ��ارات لهـــــ� إلن�ـــــاء �ی�ـــــة ال�ل�ـــــل م فـــــي ال��ی�ـــــة و رجـــــال االع�ـــــالال��ار�ـــــة وال�ـــــ�اع�ة بـــــ�� عالقـــــات وت�ســـــ�خ شـــــ��ات مـــ

ــ�� ال�ــــــ�ی���� و حل�ــــــ�ل واالســــــ�فادة مــــــ� م�ا�ــــــا  فــــــي م�ا�ــــــا ف�وقــــــات االســــــعار وت�ــــــال�ف االن�ــــــاج بــــــ�� ال�ل�ــــــل القــــــ�ب وال�ــــــ�اخل بــــ

  وحل��ل.

  

  الع�الة وال����ف: 4.2.1

حل��ل م� ال�ل�ات ال���ة اق��اد�ًا، ح�� تع� م��قة زراع�ة غ��ة، اال ان ه�اك ضعفًا في ت���� ال����ات ال�راع�ة تع��� 

لل��ارع��، و���ل نق� ال��اه وارتفاع ث��ها م��لة حق�ق�ة لل��ارع�� ت�ع�� على ح�اته� وان�اجه�، وم� جهة اخ�� ه�اك غ�اب 

ال�����ة في ال����� ال�راعي، و�ال�الي ه�اك ض�ورة الى تفع�ل وت���� ال�����،  في ال����� ال�راعي وقلة في اال��اث

وت���ع ت���ع ال��اص�ل ال�راع�ة ت��ی�ًا م���ل الع��، وت�ف�� ال��اه وت�و�ج ت���ل�ج�ا ح�ی�ة لع�ل�ة ال��، اضافة الى تع��� 

  ال�عي ال�راعي ب�� ال��ارع��.

% م� 45ح�الي ��� الف�ة الع���ة وال��ا� االق��اد� فق� ت��� ان و���ی�ة الال��لي في  اما ع� ت�ز�ع العامل�� في االق��اد

وأخ��ا فإن  %،  10 ال��اعة%، 10ال��ارة  %،25 ب���ة ال�راعةیل�ه ق�اع   ،ال��ائفق�اع العامل�� في ال��ی�ة �ع�ل�ن في 
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على  �ع�����ی�ة الفي ال��لي مع�� االق��اد وعل�ه ن�� أن  .م� م���ع العامل�� %5 ف���ل ح�الي اس�ائ�لداخل  ن��ة العامل�� 

  % م� الق�� العاملة في ال��ا�ات االق��اد�ة ال���لفة.70ال�راعي، ح�� ����ع�  وال���مي  ��العامل�� في الق�اع

في ع�ل�ة ت��ل س��ا  ع�د م� ال��اعات ال�اع�ة ال�ي ���� االع��اد عل�ها في اح�اث ال����ة ال��اع�ة ال�يعلى حل��ل ت��ف� 

ال�جاج، ال����، ال�ایل�ن، ال��ت�ن  ،، ال�الس���ءال��� وم�اد ال��ا م�انعال����ة االق��اد�ة ال��ل�ة، وم� ه�ه ال��اعات 

ال في م�ال ال��اعة وح�ها بل  له اه��ة خاصة �ال���ة ل�ع� ال���عات االخ�� ال����ة. وال ش� في أن م�قع حل��ل وغ��ها

م�ل اذنا، ت�ق�م�ا،  لق��ها م� حل��ل عالقات ت�ار�ة ب�� تل� ال���عات ح�� ���� الع�ل على ا��ادال��ارة ح�� وفي م�ال 

  .سع��، خاراس، ال���خ، الع�وب، ب�� ام�، ب�� اوال، ن��ا

ال�ل��ة و�ال�عاون مع ، وه�ا ���� االشارة الى ان حل��لال��ا�ا ال��اف��ة ال�ي ت���ع بها م�ی�ة م�ا س�� ی��ح ت�ف� الع�ی� م� 

ال�هات ال����ة والق�اع ال�اص ���� ان تلع� دورًا مه�ًا في ا��اد ت��عات ع�ق�د�ة م� خالل ب�امج وخ�� وس�اسات ���حة 

ال�ل��ة ه�ا في ت�ف�� ال���ة  و�أتي دور ،ف��ا ب��ها ال���ادلة ساس ال��فعةأل��اعات على لته�ف الى اقامة ش��ة م� ال��ا��ات 

  م�ار�ع. وت�ف�� ال���ة ال��اس�ة له��ا  ئ�ة وال��اس�ة ل��ل ه�ه العالقاتال�ال

م�ال ال����ع الغ�ائي خاصة في في حل��ل، و  ارتفاع مع�الت م�ار�ة ال��آة في س�ق الع�لوه�ا ال ب� م� اإلشارة واإلشادة أ��ا �

ة االن�اج�ة وال���ة وال�هارة ل�� ال��اء العامالت وذل� ���� االع��اد عل�ه في رس� س�اسات هادفة الى ز�ادوال��  وم���جات الع��

ال��اصفات ال��ل�ة  أح�ثللع�ل وف� وت�ر��ه� م���� ل�عل�� الف��ات وتأه�له� / م�رسة / معه� م���ع�� ال�ف��� ال��� �إ��اد 

  واالقل���ة والعال��ة.

الع�ل  ووال��دة  ت���� االن�اجم� خالل  الع��اع �ع�ي م�ش�ا على ام�ان�ة ت���ة وت���� ق� م�ارع الع��ك�ا ان ان��ار 

  فل����". - حل��لال����� على ت���� ه�ا ال���ج في االس�اق ال��ل�ة وال�ارج�ة ت�� اس� "ص�ع في 

ل�ة �ع��� م� ال��ا�ا اال��اب�ة ال�ي ���� االع��اد عل�ها في ال����ة االق��اد�ة ال�� حل��لان ارتفاع مع�الت ال��اب وال��أة في 

�أه�ل تل� الف�ات الل��ر�� و ا م� خاللم� خالل ز�ادة االس���ار في راس ال�ال ال���� ال�� �ع��� ال���ك ال�ئ��ي لع�ل�ة ال����ة، 

  وت���عه� على ان�اء وتأس�� م�ار�ع ر�اد�ة ال��اع�ات الف��ة واالدار�ة. 

 ��ا یلي:��اب�ة وال�ل��ة في ق�اع الع�الة وال��غ�ل في ال��ی�ة ف�� ال���� ت��ی� أه� ال���ات اإلو��اءا على ماذ�� سالفا وعل�ه 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  وج�د ع�د ���� م� ال������ واالی�� العاملة. .1

  وج�د مهارات و�فاءات م���عة. .2

  وج�د �ع� ال��اعات وال��انع ال�����ة في ال��ی�ة. .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  وم�ادرات ال��اب. ع�م وج�د م�س�ات حاض�ة وداع�ة إلب�اعات  .1

  وج�د ن��ة ��الة ب�� ال������. .2

 .1984عام االع��اد على الع�ل داخل أراضي  .3

 .وج�د م�ا�� م��دة خاصة �ال��اعات وال��ف ال�ه��ةع�م  .4

  

  ال�راعة وال��وة ال���ان�ة:  4.2.2

 اضي زراع�ة م�و�ة وم�اح�هان: أر اال�راع�ة فهي ق�� أما ع� أراض�هاتق�م ال�راعة في حل��ل على االس�هالك ال��لي. 

 وال��احات ال�ي ت�غلها ال��روعاتع� ���عة و . تق���اً  دون� 16611م�اح�ها  و اآلخ� أراضي �عل�ة و دون�ًا،  1112 ح�الي
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دون�ًا،  481دون�ًا، وال���ب  1530ال���وات : �ال�الي 2017عام لل��ی��ة زراعة ال�ل�ل ل�عل�مات وفقا و  فهيفي ال��ی�ة 

 دون�. 293دون�ا �اإلضافة إلى زراعات أخ��  12.180دون�ًا، والع��  2546دون�ًا، والل�ز�ات  685 وال����ن 

وال��ا�قات لل��ارع��  الغالقاتض�ار ج���ة ���� افي حل��ل ی�ع�ض أح�انا أل ال�راعةق�اع ال ب� م� اإلشارة ه�ا الى أن و 

لع�م  ال��ارع�� م�خ�ا ع� ال�راعة ضافة إلى ع�وف�اإل ، ه�ا��ق��� ح��ة ال���یم� ق�ل ال�ل�ات اإلس�ائ�ل�ة، و��ل� ل

  ، ج�واها

أّما على صع�� ال��وة ال���ان�ة، ف���� حل��ل على ث�وة ح��ان�ة ت��ل ت���ة األغ�ام واأل�قار وال�واج� ب��عْ�ه الالح� وال�ّ�اض 

م�ارع دجاج ت��ف�  �10ق�ة، وما �قارب م� 85إضافة إلى ت���ة ال��ل. ��ا ت��ف� حل��ل على م�رع��� لل�ق� ت�� ح�الي 

رأس غ��  6400م�رعة اغ�ام و��لغ ع�د االغ�ام ف�ها ح�الي   ���370 , ��ا ی��ف� في ال��ی�ة  727,000على ق�ا�ة 

  خل�ة 390م���� لل��ل ���ل��ن ق�ا�ة  10,و���ف� في ال��ی�ة 

   :��ا یلي راعةال� ق�اع و���� تل��� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

   وجود سوق للخضار والفواكة في المدینة. .1

  ة.عوجود اراضي زراعیة قابلة للزرا .2

وجود مدیریة لزراعة شمال الخلیل مقرھا مدینة  .3
  حلحول. 

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  قلة راس ال�ال واالس���ار في ه�ا الق�اع. .1

صع��ات ال����� وال��اف�ة مع م���ات  .2

����ات وصع��ات ال��قل ���� ال��اج� ال��

  وخالفه.

  ع�م ت�ف� ال�ع�ات واآلل�ات ال��ی�ة. .3

 

  

  :ال��احةال��ف�ه و   4.2.3

  مقام ال��ابي ع�� هللا بـ� م�ـع�د،و  م�اقع أث��ة 4ال��اقع االث��ة وال�ی��ة وال�ار���ة، ح�� ی�ج� م�  ت��ف� م�ی�ة حل��ل على ع�د

م، وال�او�ــة ال�����ــة، وال�ــاحة أو الــ�ی�ان، و عــ�� وم�ــ�� ال��ــي یــ�ن� عل�ــه ال�ــال

ال��ـــي أیـــ�ب، و ال��ـــ�� الع�ـــ�� ح�ـــ� ی��ـــ� إلـــى ع�ـــ� بـــ� ال��ـــاب ع�ـــ�ما زار 

  .الق�س فات�اً 

 عـــ�د مـــ�ال��افـــ� ال�ـــ�اح�ة ����ـــّ�ه بل��ـــة حل�ـــ�ل و ك�ـــا ی�جـــ� فـــي ال��ی�ـــة �عـــ�  

م��ــة واالق��ــاد�ة ن���ــة لألوضــاع األتــأث�ت ال أن ال�ــ�احة فــي ال��ی�ــة ، اال��ــاع�

في ال��ی�ة ی�ث� سـل�ا علـى اسـ�ق�اب ال�ـ�اح ف��ق واح� فإن ت�ف�  و�ال�اك��العامة. 

ق�ــاع و���ــ� تل�ــ�� أهــ� ال�ــ�ث�ات اإل��اب�ــة وال�ــل��ة فــي   �� وال�ــارج��.�ــال��ل

  : یليفي  ��ا ال��ف�ه وال��احة

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

 زي في حلحولسوق الخضار المرك

 مسجد النبي یونس
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  ل ال��اف�ة. ت��� م�قع حل��ل، اذ تع� حل��ل م��� ل��ا .1

 ت�ف� ال��ی�ة على ع�د م� ال��اقع االث��ة وال�ی��ة وال�ار���ة. .2

 ت�ف� �ع� ال��اف� ال��اح�ة ����ّ�ه بل��ة حل��ل وع�د م� ال��اع�، �اإلضافة ل��ف� ف��ق. .3

  ال�ل��ة:ال��ث�ات 

  ع�م اه��ام ال����ع ال��لي ���اض�ع ال��احة وان�غاله ع�ها. .1

  ��ا�� األث��ة، وت�م��ها.ضعف االه��ام ال�س�ي �ال .2

  ضعف ال��امج ال����ق�ة في ال��ال ال��احي. .3

  

  وال��مات :  ال��ارة وال��اعة   4. 2 .4

م��أة  370فعلى س��ل ال��ال ی��ف� في ال��ی�ة، وال�راع�ة م� ال���آت ال��ار�ة  ال �أس بهام���عة  على م�ی�ة حل��لت��ف� 

ال��ارة ق�اع و���� تل��� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في  .ال��ی�ة على س�ق م����  ف�م��أة زراع�ة، ��ا وت��  18ت�ار�ة و

  :ك�ا یلي وال��اعة وال��مات

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  ت��� م�قع حل��ل، اذ تع� حل��ل م��� ل��ال م�اف�ة ال�ل�ل. .1

ال�عل��، ص�ة ال��ال، داخل�ة ال��ال، مق� ت�ف� مق�ات ل��س�ات ح��م�ة في ال��ی�ة ( م�ل ال��اك�،  م�ی��ة ال����ة و  .2

  ال�فاع ال��ني، االم� ال�قائي).

  وج�د س�ق م���� لل��ی�ة وت�ف� م�ازن ت���� في ه�ا ال��ق. .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  ضعف الق�اع ال��اعي وع�م ت�ف� م��قة ص�اع�ة/ ح�ف�ة م�هلة. .1

  ضعف ال�����. .2

 ال��ارة.قلة رؤوس االم�ال الالزمة لالس���ار في م�ال  .3

وما ی��� ع�ها م� الق�ا�ا، و��ل� اآلثار ال���ت�ة ت���ة االق��اد ال��لي ل��ی�ة حل��ل  �ال�ج�ع إلى ت�ل�ل وت���� م�ال 

وع�م ال�عامل   ق�ا�ا ت���ة اإلق��اد ال��ليعل�ها في حال ع�م ال�عامل معها على ال��اب وال��أة وذو� اإلعاقة ت��� �أن إه�ال 

عال�ة س��د� ل�� فق� على إ�قاء إرتفاع ل���ة ال��الة ب�� ال��اب، وته��� للف�ات األقل ح�ا في ال����ع ��فاءة وف معها

�ال��� لل��� ال��اني ال���ع ، و��ل� �ال��� ل��اثة  ال�ل��لي ��ا ه� عل�ه ال�ال اآلن،  بل س��ث� سل�ا على ز�ادة ن��ة ال��الة

ف ع� الع�ل في ال�راعة وت���ة ال��اشي وال�واج�، وت��ی�ا ب�� ال��اب وال������ م�ه� ز�ادة الع�و س� ال��ا����، أضف الى ذل� 

س�غ�� الف�ص ال����ة لل��ائح ال�ع�فة في  ،س�قلل م� ف�ص ع�ل ال��اء وأص�اب اإلعاقات، و�ال�أك����ا و على ال���ص، 

  .إن ت�ف�ت س���ن الف�ص الحقا لغ��ه� وعلى ح�ابه�ب���ا  ال����ع،

  ال��اب ): ،ال��أة ،ال��ة،م�ال ال����ة االج��اع�ة ( ال�عل�� .4.3

  ال�عل��: 4.3.1

وفقا ل��انات ال�هاز ال����� لإلح�اء  %1.9ب���ا ت�لغ ن��ة األمّ��� %، 88.4ت�لغ ن��ة ال��عل��� في م�ی�ة حل��ل ح�الي 

%. ��ا �10ن األخ�� ال�ي ت�ل في �ع�ها إلى وت��و ه�ه ال���ة م��اضعة �ال�قارنة مع �ع� ال� )،2018الفل����ي( ل��ة 

   % م� إج�الي ال��ان.81.6و��ّ�ل ه�الء ح�الي  ،���ل�ن شهادة ال��ج�هي ف�ا دون م��  �الح� أن ج�ء ����ًا ه� 
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ا دون ال�هادة ال�ان��ة أو م % م� ال��ان، وه�ا ی�ش� الى مع�� ال�الب ���ف�ن ������ ���4.5ل�ن tأما ح�لة شهادة ال��ال�ر��س 

م�رسة ����لف ال��احل  �19ال�ًا و�ال�ة م�زع�ن على   6715 . أما ع� ال�عل�� ال��رسي، ف��لغ ع�د ال�الب ح�الي ذل�

وال�ل��ة   اإل��اب�ة تل��� أه� ال��ث�ات وعل�ه ف�����فلة و�فل.  400ت�� ما ی��� ع�  أ�فال ر�اض 7إضافة إلى ، ال�عل���ة

   ��ا یلي:في ق�اع ال�عل�� 

  ل��ث�ات اإل��اب�ة:ا

% �اإلضافة ل�م��ة  ��ا ال�س�م 73ًوعي ال����ع ال��لي �أه��ة ال�عل�� م�ا أد� ل��ادة ن��ة ال�ل��ق�� �ال��ارس ل��الي   .1

  ال���لة م� أجل ال�عل��.

قاف�ة تع�ز الق�� ت�ر�� ال�الب على مهارات ت����ة ثلل��ا�ات الال م�ه��ة و  ت�ف� ال�ادر ال���� ال��هل وال�ع�اء �اإلضافة  .2

  اإل��اب�ة في نف�سه� م�ل الف��ن ال���ة وال�ع�.

  ت�ف�� دروس ال�ق��ة اإلضاف�ة دون مقابل.  .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  ع�م ت��ی� م�ا�� م���ة إلن�اء ال��ارس ال��ی�ة ض�� ال���� اله��لي ال�ق��ح لل��ی�ة.   .1

ل�الب في ال��ی�ة م�ل ال��ارح، و�ق��ار ال�الع� على �ع� نق� واضح في ال��اف� ال��ق�ق�ة واألن��ة الالم�ه��ة ل  .2

  أن�اع ال��اضة ( ��ة الق�م وال�ائ�ة).

 ال�روس ال���ص�ة. ز�ادة �اه�ة  .3

  

  :ق�اع ال��ة  4.3.2

ت��ل ال��مات ال���ة ال�ق�مة م� خالل ال��اف� وال��اك� ال��ج�دة في ال��ی�ة �افة ال��مات ال���ة ال�ئ���ة م� �� عام 

تق�م ال��مة مع��  اتص��ل� )7(وم�اك� أشعة وم����ات، وأم�مة و�ف�لة. ��ل� ال��مات ال�وائ�ة م� خالل وج�د  ��يوت�

إلى ت�ه��ات م���رة م�ل الع�ل�ات ال��اح�ة ال����ة ف��� ال���ل عل�ها   ساعات ال��م. أما ف��ا ی�عل� �ال��مات ال���ة وال�ي ت��اج

ن�اء م���فى م���د ع�اس في وضع ح�� اإلساس إلم�ی��ي ال�ل�ل و��� ل��، عل�ا انه ت� في  م� خالل ال����ف�ات ال��ج�دة

، وتق�ر ن��ة ال�غ��� �ال�أم�� ال��ي �االضافة الى وضع اعالن ال��ء �ال��اء وت�ه�� ال����ات .ال���قة الغ���ة م� ال��ی�ة

ق�اع ���� تل��� أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في  عل�ه% م� ن��ة س�ان ال��ی�ة، و 50س�اءا ال���مي أو خالفه ���الي 

  :یليال��ة ��ا 

  :ال��ث�ات اإل��اب�ة

  ت�ف� خ�مات ال�عا�ة ال���ة األول�ة في ال��ی�ة. .1

  ت�ف� ع�د م� ال��اك� ال���ة ال��هلة  .2

 % م� ال��ا����.50ت�ف� ع�د م� أن�اع ال�أم�� ال��ي وتق�ر ن��ة تغ���ها  اك�� م�  .3

 

  ث�ات ال�ل��ة:ال�� 

  ع�م ت�ف� م���فى ح��مي م�ه� . .1

  نق� خ�مات الق�الة وال��ل�� . .2

  نق� ال�عي ال��ي ل�� ال��ا�� ���� ضعف ب�امج ال�ع��� وال��ق�ف ال��ي. .3
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  : ال��اضةال��اب و   4.3.3

�� وال���ة ال����ة ال��ة وال�عل�ال��االل� ال�����ة م��لف الق�اعات و م�ار�ة واسعة لل��اب في م� ال�الج� أن ه�اك 

، ح�� ی�ج� في ال��ی�ة ملع� ر�اضي ��الة ج��ة، ون�اٍد الفاعلة وال����ل�ج�ا واالعالم، وغ��ها، إضافة إلى ال��ار�ة ال��اض�ة

  ر�اض�ة: ��اد� حل��ل ال��اضي، وم���� شارك ال��ابي. 

ه�ه االن��ة: م�ادرات ش�اب�ة ل����ف وت���� ال��ارع، ب�� ال��اب، وم� �ال��علقة ال����ع�ة �ل��ة الع�ی� م� ال��ا�ات الت�ف� ك�ا 

ت���ف ال�قاب�، ت���� الل�حات وال�اخ�ات االرشاد�ة، ع�ل م���ات ص�ف�ة، م�ار�ة ال��ا���� في ال��ة ال�����ة االس��ات���ة، 

اخ� ان��ا�ات لل��ل� ال��ابي في  ، وق� ت��2011ت���� ال�ل�ة ال��ف�ق��.عل�ا �أنه ی��ف� في ال�ل��ة م�ل� ش�ابي م�� العام 

  .م�اك� ثقاف�ة، وج�ع�ات ن���ة  ح�� ی��ف�ی�ج� في ال��ی�ة ب��ة ت���ة ثقاف�ة ��ا  .2016العام 

ع�ًد م� ال��س�ات  ، ه�ا �اإلضافة ل��ف�في ال��ی�ة م�اك� لأل�فال وم���ة عامة، ��ا ی�ج� م��ّ�ه تا�ع لل�ل��ة وم��فو���ف� 

في ق�اع ال��اب وال��اضة اإل��اب�ة وال�ل��ة  ���� تل��� أه� ال��ث�اتو��اءا عل�ه  .����ة وت���� ال��ی�ةلعى ال����ع�ة ال�ي ت�

  :كال�الي

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  وج�د ن�اد خاصة �الل�اقة ال��نة لل��اب، وناد� ر�اضي.  .1

  وج�د ملع� ر�اضي جار� الع�ل على تع���ه. .2

 ا (خامات ش�اب�ة).وج�د م�ارد ����ة ���� اس���اره .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  قلة ال��احات ال���ف�ة لل��ار�ع واألن��ة ال��اض�ة. .1

  قلة ال����� ب�� ال��اك� ال��اض�ة وال�ل��ة. .2

 قلة ع�د ال��ر��� (ع�م ت���� أنف�ه�). .3

 

  

  ال��مات اإلج��اع�ة (ال��ا�ة وال�����)  4.3.4

ة م� ال�عل��، عل�ا �أن ب���ة عال� في حل��لوت��ى ال��أة م� ع�د س�انها،  %49.5ت��ل ال��اء في حل��ل ما ن���ه ال��أة: 

 وح�ا�ة ج�ع�ة ت����وم� ب��ها على س��ل ال��ل:  الع�ی� م� ال��س�ات وال��ع�ات ال�ي تع�ى �ال��أة وال�فل ف�ها ��ف�ال��ی�ة ی

الى م�ار�ة ال��أة في ال��ا� ال��ار� واالق��اد�  وج�ع�ة س��ات حل��ل، وال����ة ال��ف�ة، اضافة ،االس�ة، وال�اد� ال���� 

ب�اء على ما �ه. %) م� االق��اد ال��لي في ال��ی�ة وت��عها في الع�ی� م� م�االت ال��اة. وأن ن��ة ال�عل�� لل��أة ال �أس 25(

  ال��اة ��ا یلي:في ق�اع ل�عف س�� ذ��ه، ���� تل��� أه� نقا� الق�ة وا

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  �د م�اك� وم�س�ات م����ة �ال��أة .وج .1

  ارتفاع ن��ة ال�عل�� لل��أة. .2
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  تق�ل ال�جل ل�ج�د ال��أة في ج��ع ال��اقع وال��اص�. .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  وج�د �ع� ف�ات م� ال��اء مه��ة �االخ� ال��اء ال�ي ال تع�ل (ر�ة م��ل) وع�م وج�د اماك� ت�ف�ه�ة لل��اة. .1

  غ�� م�عل�ات.ع�م وج�د ف�ص ع�ل لل��اء ال .2

 قلة ال��اد� ال��ف�ه�ة لل��اء. .3

  

  عاقةذو� اإل  4.3.5

 ، ع�ل� ت�� م�لة ج�ع�ة س��ات حل��ل وال�ي �اإلعاقات�ه��ة الف�اد األق�ل م���عة  ال�ي ت�� م�ب�اءا على ال�راسة ال����ة 

س�ع�ة او����ة أو ح���ة  إعاقات �ان� إمااإلعاقات فه�ه اما ع� ان�اع ، في حل��ل حالة اعاقة 360وج�د ال�راسة ب��� ه�ه فق� 

ل�واج  إما ال�راسة أن األس�اب له�ه اإلعاقات تع�د ب���ه�اك ن��ة قل�لة م� حاالت ال���ر وال�لل ال�ماغي. وق�  و�ان ،أون�ق�ة

ال��ز�ع ا ع� ..الخ. أم ل ال�الدة، او ال����� اإلشعاعي�ق� االو����� خالك إلس�اب أخ��  األقارب وه� ال��� األول، او

، أما ����ة إعاقةحاالت  7 ، عاقة س�ع�ةإ  50    ، ف�ان� �ال�الي:")����2018 ج�ع�ة س�ابل ال��� ( "الع�د� له�ه اإلعاقات 

  .حالة�73ل الى ف��ماغي ال�لل ، وأخ��ا حاالت ال��150ل الى ف����ة اإلعاقات ال

ل��س�ات العامة وال�اصة في م�ائ�ة م�ان�ها ل�الح أص�اب اإلعاقات، أن ه�اك ق��را ون�رة م� ق�ل اأخ��ا، ی��ج� ال����ه الى 

 العائالت وج�د االعاقاتوت��� م� العادة أن ت�في  ، ح��في �اقي ال��ن الفل�����ةفي حل��ل ه� ذات ال�ال  ال�ال أنك�ا و 

 أه�افها  م� ب��وال�ى  تع�ى �ال�عاق�� على ال�غ� م� ت�ف� ال��س�ات ال�ى ل�� أف�ادها و�ع�د ذل� لل�قافة االج��اع�ة ال�ائ�ة

و��اءا على ما سلف ف�� ال���� ت��ان أه� ال��ث�ات اإل��اب�ة وال�ل��ة في ه�ا الق�اع ��ا  .حه�دها إدماج ال�عاق�� في م���عه� و 

  یلي:

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  م� ذو� اإلعاقة.% م� ال�ادر ال���في ����ف�� 5وج�د قان�ن یل�م الق�اع العام وال�اص ب��غ�ل  .1

  ذو� اإلعاقة. ل��مةوج�د �ع� ال��س�ات ال�ي تع�ل  .2

 ت�جه �ع� ال��س�ات ن�� دمج ذو� اإلعاقة في ال����ع. .3

 

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  � إلس���ام ذو� اإلعاقة.ئال��رة في م�ائ�ة ال��اف� العامة وال��ارع وال��ارس وال��ا .1

  ذو� اإلعاقة . ع�م مع�فة أف�اد ال����ع في ��ف�ة ال�عامل مع .2

 شع�ر ذو� اإلعاقة �ال�ح�ة اإلج��اع�ة واإلق�اء وال�ه���. .3

 

و�دماجه� في أص�اب اإلعاقات في ال��ی�ة  لل�ه�ض ب�اقع وال��امج ال�أه�ل�ة ���ل واضح نق� اإلم�ان�ات ال��احةو ب�ز  لق�

، ح�� أك� ال��اب وال��أة  اتق�اع ��ا ف�ها ةالف�ات ال�ه��ة في ال��ی��م���عه�. وم� غ�� ال�اجة ت��ان اإلثار ال�ي س�ل�� 

ال�اج�ة آلثار ال�ل��ة م� اإلنع�اسات وآ��ی�ة س�ع�� الال�عامل مع ق�ا�ا ال����ة اإلج��اع�ة في  فيال��اني ت���� واقع ال�ال أن 

على ال���ددی� ال ��ه ال�ل�ي تأث س����في ال��ی�ة  ضعف ال���ة ال����ة لق�اع ال�عل�� ، وعلى س��ل ال��ل فإن إس���اروج�دهاع� 

إن ل� �ال القادمة م� ال�الب ومعل��ه� األج س���� آثاره ل��الل ب، فق� م� ج�ل ال�ال�ات وال�الب ال�الي وعلى م���ه� ومعل��ه�
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ب، وق� ���ن ی�� ال��ادرة �العالج وف�را، و�ال��ع فإن ه�ا ال�عف له إنع�اساته ال�ل��ة أ��ا على اإلناث أك�� م� ال���ر م� ال�ال

  ه� أص�اب اإلعاقات.م� ال���ع األك�� ت��را 

في ال��ی�ة ح�� ����ه�  ال��اء م� األع�اء ال�لقاة علىوح�ى ال�قاف�ة ت��� ال��مات ال���ة وال����ة ت�ف� عام في ال إن ال�ق�

حاالت ال��ل وال�الدة، ه�ا  وق� ت��ل خ��ا على ح�اتها خاصة في، لل���ل عل�هالق�ع م�افات ���لة اإلح��اج  ل�لق�ها 

  �اإلضافة الى ما ���له ذل� م� ه�ر لل�ق� وال�ال.

  :االدارة وال��� ال�ش�� وتف�عاتهم�ال   4.4

  األم� و�دارة ال��ارث: 4.4.1

االس���ان ال�ارجي ���ادة رقعة ت�اجه ال��ی�ة م���عة م� ال�ه�ی�ات م�ها 

ح�� ال�ل�ك ال�اخلي م�  وم�هاوال�������� وع�م ال����ة على ال��ق، 

م� ق�ل �ع�  االج��اعي ال�ل�ي والالم�االة وضعف االن��اء وال������ات

. ه�ا �اإلضافة ل�ج�د نق� في ال�عي ح�ل آل�ات وس�ل ال�المة ال��ا����

العامة وض�ورات اإلل��ام ��عای��ها، وم� ه�ا ال ب� م� إس�ه�اف �ال�ات 

��ال. ��ا ال ب� م� ز�ادة ال����� و�الب ال��ارس ل��� ال�عي في ه�ا ال

في ما ب�� ال�هات واإلجه�ة ال�����ة وم��لف الق�اعات األخ�� في 

ال��ی�ة ح�ل س�ل درء ال��ا�� و��فة اإلقالل م� آثارها في حال ح�وثها 

  مع أه��ة ت�ز�ع ت��ل ال���ول�ات.

 "و�ن �ان ع�د أف�اد العامل�� ف�ه م��ود"،  ج�د م�ف� لل���ة، م�ها و ال��ی�ةومع ذل�، ه�اك ع�امل ����ة ت�ق� األم� واألمان في  

إضافة إلى ال�عاون ال��� ب�� �افة ال��س�ات  ال��ی�ةوج�د م��� لل�فاع ال��ّني. وم���عة م� ال��س�ات ال�ي تع�ى �أم� و 

 أه� ���� تل���فإنه ، سا�قا ه في ه�ا ال��الذ�� ت� ��اء على ما و  (ال���م�ة وال�اصة) في م�ال األم�. العاملة في ال��ی�ة

  :��ا یليادارة االم� و وال��ارث  حقل فياال��اب�ة وال�ل��ة   ال��ث�ات

  لمؤثرات اإلیجابیة:ا

  توفر بعض المعدات واآللیات في المدینة. .1

  الثلج فقط).حال تساقط تشكیل غرفة طوارئ سنویاً (تدخل البلدیة  .2

 اد دور البلدیة.قدرة األجھزة األمنیة (األمن الوطني) في إسن .3

 

  المؤثرات السلبیة:

  نقص العناصر في األجھزة األمنیة (الدفاع المدني/الشرطة/ ونقص المعدات ونقص الموارد المالیة). .1

  ضعف التنسیق بین البلدیة و األجھزة األخرى. .2

 عدم وجود مقر منفصل للشرطة. .3

  

 بعض اآللیات في بلدیة حلحول
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  ال����� واألب��ة ال���اء 4.4.2

ال��� ال���ع لل��ی�ة وتغ��ها الف���ائي وال���في ، اال أن األه� في ال��ی�ةال����ات أح� اء ال���  م�ی�ة حل��ل تع��� م���ات

ضعف ت���� في  ساه�اال���� اله��لي ال��اء وق�م  ع��ائ�ةت�ف� ال��احات ال���اء، ح�� أن مع�ل هام في الن�فاض أد� 

ك�ا أن ه�اك نق� واضح في وعي ال��ان ل��� أه��ة وف�ائ�  ف�ها، �ق� في ال��ائ� وال��ات�� وال��اقع ال���اءالال��ی�ة و 

، و�ال�أك�� فإن ه�اك حاجة ألن ت�ق�ة اله�اء وت�ف�ف درجات ال��ارة وانع�اسات االشعة ح�ل ال��انيال����� وما له م� آثار على 

وأخ�ه �ع�� اإلع��ار ع�� ت��ی� �ه ال����امة ال����� وح�ایی�اف� ذل� إ��اد األن��ة وت��ی� الق�ان�� ��ا ی��اف� وت�ق�� 

  .س�ع�االت األراضيإلال����� ال���� ال����ات ��ا ف�ها 

ن ما تعان�ه ال��ی�ة م� م�ا�� ب���ة وو��وف إق��اد�ة ال ت��لف ����ا ع� �اقي م�ن فل����، ف�� ال���� ال��ء ب����� مفه�م إ

، فعلى س��ل ال��� ول�� ال��� ه�اك ف�ص إلس�غالل ل��احة لهااألب��ة ال���اء في ال��ی�ة و�س�غالل اإلم�ان�ات والف�صة ا

  ال�اقة ال����ة في ت�ف�� ال�اقة وت�ل�� ال�ه��اء لل��اني العامة وال��ارس وال���عات ال����ة ال����ة وغ��ها.

  :��ا یلي ل���اءاب��ة �ق�اع ال����� واأل اإل��اب�ة وال�ل��ة ال����ة ���� تل��� أه� ال��ث�اتو��اءا على ما ذ�� أعاله، 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  ت�ف� ال��اخ ال�ع��ل في ال��ی�ة وال���ة ال��اس�ة. .1

  ع� ���قة ال�راعة ال�ائ�ة . ام�ان�ة ال����� .2

 .واالرصفة ل��ادة م�احة ال����� إم�ان�ة اس���ار م�احات ال��ر ال�س��ة في ش�ارع ال��ی�ة .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  .%) م� م�احة األرض��10 وق� اص�ار رخ� األب��ة ���ورة ت���� ح�ل ال��اء (ب���ة ال ی�ج� إل�ام لل��ا .1

  ع�م وج�د م�احات �اف�ة وأراضي ل��ائ� وم�اف� عامة. .2

 نق� ال��اه في ال��ی�ة. .3

  

  :ال����� وال�����  4.4.3

�ق�ة لل��ی�ة، ��ا وتعاني ال��ی�ة م� ی�الئ� واالح��اجات ال�ق عل�ه  تعاني م�ی�ة حل��ل م� ع�م ت�ف� م��� ه��لي ح�ی� م�ادق

�اه�ة ال��اء الع��ائي، و ل�ح� م�خ�ا ز�ادة الع�ارات ال����ة العال�ة ���� اإلق�ال م� الق�� وال��ن ال����ة لل��� والع�ل في 

ال��ل� ال�ل�� في  ال��ی�ة م�ا أد� أ��ا إلرتفاع األسعار. و��� حال�ا ت�ف�� م��وع ل����ة األراض في حل��ل �اإلضافة ل��جهات

ت���� وت�ف�� �ع� ال��ار�ع ل��ارع را��ة مع الق�� ال����ة م�ا س��ه� في ت�ف� قاع�ة ب�انات م�ان�ة ون�� لل�عل�مات.وعل�ه 

  :��ا یليوال�ل��ة في ق�اع ال����� وال����� اإل��اب�ة �اإلم�ان تل��� أه� ال��ث�ات 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  �ة االراضي في ال��ی�ة.ال��ء ب��ف�� م��وع ت��  .1

  وج�د ت�جه ل�� ال�ل��ة ل��ف�� م�ار�ع ل��ارع را��ة مع الق�� ال��اورة لها. .2

 اش�اك ال����ع ال��لي في اع�اد ال��ة اإلس��ات���ة. .3
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  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  .ع�م وج�د م��� ه��لي مع��� في ال��ی�ة .1

  ��ة عال�ة.ع��ائ�ة ال��اء وال��جه إلس���ام األراضي ل��اء ع�ارات س� .2

 نق� في ال��ادر الف��ة ودوام ال�ف���� في م�ا�عة ع�ل�ة ال����� واألب��ة ال��الفة. .3

 

 : ادارة وح���ة ال��س�ات وخاصة اله��ة ال��ل�ة 4.4.4

ال��ق ال��ی�ة و  ت���� ت���� و ل��اع� في عل�ه م�ادقح�ی� و ع�م وج�د م��� ه��لي تعاني م� ال زال� م�ی�ة حل��ل 

ع�م إضافة الى س�ء ت�ز�ع ال���آت ال��ار�ة وال��اع�ة، ف�ها ب�ض�ح  و�الح�م��ام�ة اال��اف، م�ی�ة حل��ل عل�ا �أن  ،ال�ق��حة

ووف�ة ال�ادر ال�� م� ح�� ف�ها ل��مات ال�ي تق�م اضعف ال��س�ات العامة و�الح� ك�ا . ف�ها ح�ف�ة وت�ار�ة م�هلةت�ف� م�ا�� 

  ه�ه ال��س�ات. ���عف ال����� ب�اإلضافة لال�ف�، 

م� م��لف  م�ل� اس��ار� او ل��ة اس��ار�ةإن ال�اجة ل����ل 

ال�ل�� ت��ای�، ��ا أن ال�اجة ل��ان�ة ال��ل�  ال����ات وال���ات

ل�فع�ل وز�ادة ال�عي وال��ار�ة ال����ع�ة وال��اب�ة وال��ائ�ة على 

  ال���ص ت��امى.

�� فق� م�ه� ح�ار�، بل في ال�ل��ة ل ��مات ال��ه�رلم��� إن ت�ف� 

وس�� حق�قي لل��ف�ف م� األع�اء على ال��ا�� والعامل�� في ال�ل��ة، ��ا 

وص�انة في ال���� ����� وم�اجعة م�ارات الع�ل له�اك حاجة أن 

 . ال���ون�ة ع���ة بل��ة لإلرتقاء �ال�ل��ة الى ال����مة ال��ام��ة

و��ل� اإل��اب�ة وال�ل��ة  �ات��اء على ما س�� ذ��ه، ���� تل��� أه� ال��ثو 

  :��ا یلي وح���ة ال��س�ات إدارة�ق�اع  ال����ةاإلح��اجات 

  ال��ث�ات اإل��اب�ة:

  ت�ف� م��� ل��مة ج�ه�ر ال�ل��ة مع ت�ف� دل�ل ��ه� في ال�ع��� �ال��مات ال�ق�مة وم��ل�اتها وم�د إن�ازها. .1

در ال���في في ال�ل��ة مع وج�د أوصاف و��ف�ة ت��د ال���ول�ات ت�ف� ه��ل�ة ت�����ة مع���ة وت���� مالي و�دار� لل�ا .2

  وال�هام ال���ف�ة.

 ال�فاف�ة وس�اسة اإلف�اح ع� م�ارد ال�ل��ة ال�ال�ة واإلعالن ع� م�ازنة وم��ان�ة ال�ل��ة ال����ة وق�ارات ال��ل� ال�ل��. ت�ف� .3

  ال��ث�ات ال�ل��ة:

  �ع��ة ل���ل ال��ا�� على ب�اءة ال�مة.وج�د ب��وق�ا��ة في ال��س�ات ال��مات�ة ال .1

  ق�م وع�م م�ائ�ة الق�ان�� واألن��ة ال�ع��ل بها مع االح��اجات. .2

 تأث� �ع� الق�ارات �الق�ل�ة والع�ائ��ة. .3

  

م��� ه��لي م��ث وم�ادق فإنع�ام تأتي على رأس قائ�ة األول��ات ال ش� في أن ع�م ال�عامل مع ق�ا�ا االدارة وال��� ال�ش�� 

في ال��ی�ة و��ل� ت�ف�� ال�ع� ل��ار�عها ����لف  الق�رة على ت���� ال��اءی�اعي �افة اإلح��اجات س��ث� �ال�ل� على ضعف  هعل�

م�ا ق�  على ال�ق�ق ألص�ابها��ك آثارا سل��ة ع��قة ت�ث� في ال�فا� �سأن�اعها وم�ها تل� ال�اصة �ال��أة وال��اب وذو� اإلعاقة، 

  .ة ال�ل� األهلي �ال��ی�ة�ل� هام� ل�ع�عی�د� ل

 بلدیة حلحول - مركز خدمات الجمھور
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�ال�ل�  و�ال ش� س��ث�ال��ور�ة  ��ة وال��امج وم��ل�مات الع�ل��ق� وضعف األنضعف االم�ان�ات ال��س�ات�ة ك�ا و���ل 

وهي الف�ات ال�ى م� ال���قع أن ���ن  ،أص�اب اإلعاقات وال��أة وال��ابال��مات ال�ل��ة وعلى رأسه�  على ع��م ال���فع�� م�

 ع�د ال��ان.ا ل�اقي ن���ها ق�اس���� إح��اجها وض�امة ��ازات على ال��ائح األخ�� لها أم
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   ال��لي ال�����  اإل�ار .6

  ال�����ة ل�ؤ�ةا . أ

  ال�ؤ�ة ال�����ة ال�ي ت� ص�اغ�ها ل��ی�ة حل��ل لل��ة ع�� عاما القادمة:

  وم�اف�ة على ال���ة وال��روث ال�قافي" ���رة اق��اد�ا،ن�� حل��ل خ��اء م�ی�ة الع��، م��� م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل، آم�ة وم"

 ال�����: اإل�ار م�ف�فة مل�� – ب

   ) 2018-2021(  حل��لل��ی�ة  وث�قة اال�ار ال����� 

  :’�أن ال�ل�� ی���� وث�قة اإل�ار ال����� ال��لي �امالعل�ا ��ف�فة اال�ار ال����� ل وفقا)  2018- 2021لالع�ام االر�عة القادمة ( حل��ل���� تل��� وث�قة اال�ار ال����� ال��لي ل��ی�ة 

 (16years) األه�اف االس��ات���ة  الق�ا�ا ال�����ة ذات االول��ة  ال��االت ال�����ة

االه�اف 

 ال�����ة

(4years )  

  ال���نات ال�ئ���ة ل�ل م��وع  ال��امج ال�����ة

م�ال ال���ة وال��ى 

  ال����ة

  

  

  

�اع ال��اصالت ضعف ال���ة ال����ة لق

وال��ق �اإلضافة لغ�اب ال�راسات 

  واألن��ة ال��ور�ة .

  

  كفاءة ق�اع ال��ق  ت����

ت���� �فاءة 

وحالة ال��ق 

وم�اخل 

 ال��ی�ة

تأه�ل وتع���   ال�ئ���ة

ال��ق ال�ئ���ة 

  وال�اخل�ة

  اع�اد ال����ات اله��س�ة. .1

 ك�)4(ك�(20تاه�ل وتع��� ��ق داخل�ة ���ل  .2

ال��ف ، خلة ال��م خ��ة اص�ا ، واد 

، م�رسة ال���ة ال���فة ، ع�� ام 

ج��� ،عق�ة وح� ، �قار �ه� عقل 

ن��ا,���� - ,���� حل��ل ك�)16(

 و���� ال��ي ی�ن�ال���ة  

 م 620تاه�ل وتع��� ���� واد ال�ل ���ل  .3

 تأه�ل م�اخل ال��ی�ة و ال��ر ال�س��ة .4

اع�ال ص�انة وت�ق�عات /لل��ق ال�اخل�ة  .5

  وال�ارج�ة.
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ت���� 

ال�راسات 

واألن��ة 

ت���� وت����    ال��ور�ة

  ال��ور

 إن�اء وتأه�ل م�اقف عامة لل��ارات. .1

ت���� إشارات م�ور�ة وت��ی��ة على ال��ق  .2

 ال�ا��ة في ال��ی�ة 

تأث�� �ع� ال��ارع بـ (مقاع�، س�اج ح�ا�ة+  .3

 دهان)

إع�اد ن�ام لل��ور وخ�ة م�ور�ة ت��اس� مع  .4

  ال��ی�ة.

  .د ن�ام ص�ف ص�يع�م وج� 

ال��اف�ة على ال��ة وال���ة 

وال�� م� ال�ل�ث في م�ی�ة 

حل��ل وال��اف�ه على ال�ل� 

  االهلي في ال��ی�ة.

ت���� 

ال�ضع 

ال��ي 

ومعال�ة م�اه 

ال��ف 

  ال��ي.

ت���� ن�ام 

ال��ف ال��ي 

  في ال��ی�ة

 إع�اد ال�راسات وال����ات الالزمة .1

 ��  20ان�اء ش��ة ص�ف ص�ي ���ل  .2

 ان�اء م��ات معال�ة لل��اه العادمة    .3

ان�اء م�ل� خ�مات م���ك لل��اه وال��ف  .4

  ال��ي

م�ال ت���ة االق��اد 

  ال��لي

م��ود�ة ال��مات وال�عا�ة ال�ق�مة 

للق�اعات االق��اد�ة خاصة للق�اع 

  ال�راعي (ال��اتي وال���اني).

  رفع �فاءة االن�اج ال�راعي 

ت���ع 

االس���ار في 

الق�اع 

  �راعي ال

ال����� مع 

م�س�ات 

  االس���ار ال�راعي

اس�ق�اب م�س�ات لالس���ار في الق�اع  .1

 ال�راعي

 

  

  

تأه�ل ال���ة 

ال����ة للق�اع 

  ال�راعي

 دون�  1000اس��الح االراضي ال�راع�ة   .1

 ��  15ش� ��ق زراع�ة ���ل  .2

 ب��  120حف� ا�ار  .3

ت���� ن�ع�ة 

االن�اج ال�راعي 

لى مع ال����� ع

  الع��

 ب�امج االرشاد ال�راعي  .1

 ت���� وتأه�ل م��ع الع�� وم���انه  .2

اس���ال ت�ه�� م�ازن ال����� .3 

ع�ل دورات ت�ر���ة وت�ع��ة ل�ضع خ�ة  .1ت���� ال�ضع ت���� ت���ع ف�ص االس���ار في ع�م وج�د خ�مات م�ان�ة او م�ار�ع 
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ت�ق� ال��فعة االق��اد�ة او االج��اع�ة 

لل����ع ال��لي وتع�ز ال����ة 

  .االق��اد�ة واالج��اع�ة ال��ل�ة

  

ل��ادة ف�ص الع�ل،  �ی�ةال�ا

في م�ال العقارات وال��اعة 

  وال��احة.

ش�اكات مع 

الق�اع 

  ال�اص

االق��اد� وع�ل 

  خ�� ت����ة

 ت����ة لالس���ار

 ع�ل م��قة ص�اع�ة .2

 ان�اء م���ه ل��ی�ة حل��ل  .3

 ان�اء دی���م���  .4

 حل��لتاه�ل م�لخ بل��ة   .5

  م�ع�دة االغ�اضان�اء قاعة  .6

م��ود�ة ای�ادات ال�ل��ة مع ع�م ت�ف� 

ال��ار�ع اإلس���ار�ة ال��ار��ة ال��رة 

  لل�خل.

ا��اد م�ادر دخل ج�ی�ة  

  لل�ل��ة 

ت���� وز�ادة 

  دخل ال�ل��ة 
ت���� وت��ع 

ال��مات ال�ي 

تق�مها ال�ل��ة م� 

أجل  وز�ادة دخل 

ال�ل��ة وت���� 

  ��اء .خ�مة ال�ه

 ش�اء رافعة ه��رول���ة ل�ع�ة ال�ه��اء.  .1

 ت���� وت�س�ع ش��ة ال�ه��اء في ال��ی�ة .2

تأه�ل ال�ادر ال�الي في ق��  خ�مات  .3

 ال�ه��اء.

 ان�اء م��ات �اقة ب�یلة  .4

  م�ال ال����ة االج��اع�ة

ضعف ال���ة ال����ة لق�اع ال�عل��. و 

س�ء ال��ز�ع ال�غ�افي لل��ارس، وضعف 

 ع ال����ي.في ال��� 

ت���� ج�دة ال�عل�� في 

  ال��ی�ة

ت���� 

ال��اف� 

ال�عل���ة في 

 ال��ی�ة

ت���� و 

أسال�� 

  ال�عل��

رفع ال����� و 

  ال�قافي

ت���� ق�اع 

ال�عل�� وال�عل�� 

  ال��ان� .

ع�ل ن�وات ت�ع��ة في ال��ارس على اه��ة  .1

 ال���ع ال����ي وال�عل�� ال�ه�ي

ع�ة تفع�ل وت���� دور ال��رسة ال��ا .2

 ال��ج�ده في ال��ی�ة .

اس���ال ان�اء م�ارس ثان��ة في ال��ی�ة  .3

ل��ف�ف ال�غ� والع�ء على ال��ارس 

  ال�ئ���ة.

  

نق� عام في ق�اع ال��مات ال���ة 

ت���� ج�دة ال��مات  وال����ة.

  ال���ة

رفع م���� 

وت��ع 

ال��مات 

ال���ة 

ت���� ام�ان�ات 

 ال��اك� ال���ة

وت�ف�� ��ادر 

  ���ة

 ت���ل قاع�ة ب�انات ص��ه لل��ا���� . .1

 ت���� م�اك� ال�عا�ة ال���ة . .2

 ب�امج ت�ع��ة وارشاد�ة في ال��ال ال��ي . .3

 ان�اء م���فى اب� مازن ال���مي .4
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ال�ق�مة في 

 ال��ی�ة 

  

  

  

 ضعف ال��ار�ع ال�اع�ة للق�اع ال���� 

خاصة م�ار�ع ال�����  وال��ابي

و��اء ق�رات ال��أة  ت����  االق��اد� و ال��ار�ع ال�غ��ة.

  �وتع��� م�ار��هوال��اب 

رفع ال�قافة 

ال����ع�ة 

أله��ة ودور 

  وال��اب ال��أة 

ت���� أداء 

 ال��ع�ات ال��ائ�ة

 وتفع�لها وال��اب�ة

  وال����� معها,

 وال��اب دورات ت�ع�ة وت�ق�ف لل��أة  .1

 �ل��ادة م�ار��هوال��اب ت�ر��ات مه��ة لل��أة  .2

 ث��ه�اد� ن��� وتأتأه�ل ال .3

 إن�اء م��ع ثقافي ور�اضي .4

 إن�اء ملع� ال��اضي .5

 

م�ال االدارة وال��� 

  ال�ش��

ع�م وج�د م��� ه��لي م��ث 

وم�ادق عل�ه، و�ال�الي ع�م الق�رة على 

   .ت���� ال��اء وال��ق 

ت���� ال����� وال����� في 

  ال��ی�ة

ت���� 

ال���� 

اله��لي ل�ل�ي 

االح��اجات 

ال�ال�ة 

  وال���ق�ل�ة

��� ت�و 

ال��ی�ة في 

م�ال ال���ة 

 ال����ة 

ت���� ال���� 

  اله��لي

ت���� ال���� اله��لي وال�� یل�ي  .1

االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة ل��ی�ة حل��ل 

 GISور��ه مع ن�ام 

 اس���ال م��وع   ال����ة .2

ب�امج ت�ع�ة �أه��ة ت���� ال���� اله��لي  .3

  واالل��ام �قان�ن ال��اء وال�����

  

م�ان�ات ال��س�ات�ة والق�رات ضعف اال

ال�ال�ة وال������ة م� ح�� ال��ارد 

 ال����ة واالن��ة وال��امج ال���لفة.

  

ت���� ال�ضع ال��س�ي في 

  ال�ل��ة 

ت���� 

ال����� 

االدار� 

وال�الي 

والقان�ني 

وت���� 

مأس�ة الع�ل في 

ال�ل��ة وت���� 

الع�ل 

اف (أوصال��س�ي

و��ف�ة و�ج�اءات 

ع�ل إدار�ة ف��ة 

ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاءة ال�ل��ة في  .1

 اإلدارة وال��ارد ال�ال�ة 

ت�ف�� أن��ة ل�ع��� ال��ار�ة وال��اءلة  .2

 ال����ع�ة  

إدارة  ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاء ال�ل��ة في .3

 وتق��� ال��مات 
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  ال��امج ال�ي وردت في اإل�ار ال����� ال��لي وم��ناتها ) ی���� ت�ص�ف4ال�ل�� رق� (

  م�ار�ع ال��ة األولى) ی���� ت�ص�ف 5ال�ل�� رق�(

  ) ی���� خ�ة ت���ة اإلق��اد ال��لي6ال�ل�� رق� (

  

  

  

ال��ل�ل 

ال���في في 

  . ال�ل��ة 

مال�ة)، وت���� 

ال����� اإلدار� 

في ال�ل��ة، و��اء 

  ق�رات ال���ف��.

ت�ف�� أن��ة ل�ع��� الق�رات القان�ن�ة  .4

 وال��اسات�ة في ال�ل��ة

 ت���� أدلة ع�ل إج�ائ�ة لها .5

 ت���� األوصاف ال���ف�ة في ال�ل��ة. .6

 ت���� دل�ل ع�ل مالي .7

 ش�اء ال�ات ومع�ات لل�ل��ة  .8

ت���� ثقافة م���ع�ة ت����� لق�ان�� ال�����  .9

  وال��اء
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  خ�� ال��ف��، وال��ا�عة وال�ق��� .6

 ال��اع�ة ال��ف�� خ�ة . أ

 ���� خ�ة ال��ف�� ال�ال�ة: (2018) ال��ة ال�����ة ل��ی�ة حل��ل للعام��ار�ع واالول��ات ���� ���� تل��� أه� ال

ج
ام

�ن
ال�

 �
س
ا

  

ج
ام
�ن
ال�

 �
رق

  

  اس� ال���وع

وع
��

�
ل�
 ا
رق�

  

ال��لفة 

 Xال�ق�ی��ة 

1000$  

 2018خ�ة

-2021    
  ت���ف م��ن ال��نامج/ال���وع ح�� ت�ف� ال����ل

  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��
  ال��ش�ة ل����ل م��نات ال��امج/ال��ار�عال�هة 

  ال����نة وال����لة فق� 

ال��ف 

  ال���� 

اله��ة 

  ال��ل�ة
  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����

  م���ى  م���ل  م���ن   ال�ا�عة  ال�ال�ة  ال�ان�ة  األولى
ح�د الق�� 

  ال�ع�ي
  دورها  اس� ال�هه

ح�د ب�� 

  ال��ازنة

ق��ة 

  ال��اه�ة
ق��ة ال��اه�ة  ح�د ال�هة

  
  ال��ال ال�����: ال���ة وال���ة ال����ة

  

�ة
خل

�ا
وال

ة 
��

�ئ�
 ال

ق
��

 ال
��
ع�
وت

ل 
ه�

تأ
  

E
I\
0
1

  

  -  -  الق�� اله��سي  EI011  7  7  0  0  0  7  0  0  اع�اد ال����ات اله��س�ة
ال��ازنة 

  ال������ة
7  -  -  

داخل�ة ���ل  تاه�ل وتع��� ��ق 

خ��ة اص�ا ، واد ال��ف  (ك�20

، خلة ال��م ، م�رسة ال���ة 

ال���فة ، ع�� ام ج��� ،عق�ة 

,���� وح� ، �قار �ه� عقل 

    ن��ا,���� ال���ة- حل��ل 

EI\012  1000  462  0  538  0  462  538  0   الق�� اله��سي  

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ����ةال��
100  

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات 

900  

تاه�ل وتع��� ���� واد ال�ل ���ل 

  م  620
EI\013  200  200  0  0  0  200  0  0  الق�� اله��سي  

وزارة ال��� 

  ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
34  

وزارة ال��� 

  ال��لي 
166  

تأه�ل م�اخل ال��ی�ة و ال��ر 

  ال�س��ة  
EI\014  60  0  60  0  0  30  30  0  الق�� اله��سي  

وزارة 

االشغال 

  العامة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

االشغال 

  العامة
40  

اع�ال ص�انة وت�ق�عات /لل��ق 

  ال�اخل�ة وال�ارج�ة
EI\015  

  

100  

 

  

10  

  

30  

  

30  

  

30  

  

40  
60  0    

االشغال 

 العامة

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ��ةال����
10  

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات

90  
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ور
��

 ال
��
�
وت�

 �
��

�
ت

 

E
I\
0
2

  

إن�اء وتأه�ل م�اقف عامة 

  لل��ارات.
EI\021  100  0  100  0  0  0  0  100    

وزارة النقل 
ادار� ومالي  والمواصالت

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
30  

االشغال 

  العامة
70  

ت���� إشارات م�ور�ة وت��ی��ة 

  ا��ة في ال��ی�ة على ال��ق ال� 
EI\022  20  10  10  0  0  10  10  0    

وزارة النقل 
ادار� ومالي  والمواصالت

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
5  

االشغال 

  العامة
15  

تأث�� �ع� ال��ارع بـ (مقاع�، 

  س�اج ح�ا�ة+ دهان)
EI\023  50  10  20  10  10  30  20  0    

وزارة النقل 
ادار� ومالي  والمواصالت

  وف�ي 

نة ال��از 

  ال������ة
30  

االشغال 

  العامة
20  

إع�اد ن�ام لل��ور وخ�ة م�ور�ة 

  ت��اس� مع ال��ی�ة.
EI\024  10  0  10  0  0  5  5  0  

ق�� ال�راسات 

  وال����� 

وزارة النقل 
  والمواصالت

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10  

االشغال 

  العامة
0  

�ة
�ی
ل�

 ا
ي
 ف
ي
�
�

 ال
ف
��

 ال
ام
�
 ن
��
��

ت
  

 
    

E
I\
0
3

  

    EI\031  10  0  0  10  0  0  10  0  إع�اد ال�راسات وال����ات الالزمة
ت���ل 

  خارجي
   

ال��ازنة 

  ال������ة
10  -  -  

ان�اء ش��ة ص�ف ص�ي ���ل 

20  ��  
EI\032  10000  0  0  0  10000  0  0  10000     

ت���ل 

ادار� ومالي   خارجي

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
1000  

وزارة األشغال 

/ ص��وق 

ل�ل��ات / ا

USAID  

9000  

  EI\033  200  0  200  0  0ان�اء م��ات معال�ة لل��اه العادمة  
  

100  100    

ت���ل 

 خارجي
ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
35  

ال��ادی� 

  الع���ة 
165  

   

إن�اء م�ل� خ�مات م���ك لل��اه 

  وال��ف ال��ي
EI\034  50  50  0  0  0  50  

    
   

ت���ل 

   خارجي
   

��ازنة ال

  ال������ة
50        

  ال����ع ال��ئي   
  

11807 749 430 585 10040 794 773 10200     1341  10466 

  ال��ال ال�����: ت���ة االق��اد ال��لي  

 
  

ت 
�ا

س
م�

ع 
 م

�
��
�
ل�
ا

ي
ع
�را

 ال
ار

��
س�

اال
  

E
C

\0
1

  

اس�ق�اب م�س�ات لالس���ار في 

  الق�اع ال�راعي
EC\011  10  5  5  0  0 0  5  5  

����ة ق�� ال

  وال���ة 

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

  ال�راع�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
5  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

ال�راع�ة 

وال����ع 

  ال��لي 

5  
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ي
ع
�را

 ال
ع
�ا

لق
 ل
�ة

��
ل�
 ا
�ة

��
 ال

�ل
أه

ت
  

E
C

\0
2

  

 1000اس��الح االراضي ال�راع�ة 

  دون� 
EC\021  100  0  50  50  0  50  50  0    

ال�راعة وزارة 

واالغاثة 

  ال�راع�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

ال�راع�ة 

وال����ع 

  ال��لي 

80  

    EC\022  40  0  40  0  0  30  10  0  ��  15ش� ��ق زراع�ة ���ل 

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

 ال�راع�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10 

وزارة 

ال�راعةواالغا

  ثة ال�راع�ة 

30  

    EC\023  120  0  60  60  0  20  0  100  ب��  120حف� ا�ار 

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

 ال�راع�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

  ال�راع�ة 

100  

 �
ع�
 ال

ى 
عل

 �
���

ل�
 ا
مع

ي 
ع
�را

 ال
ج
�ا
الن

 ا
�ة

�ع
 ن
�
��

�
ت

  

  EC\031  12  0  12  0  0  12  0  0  اد ال�راعيب�امج االرش 
ق�� ال����ة 

  وال���ة  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

  ال�راع�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
2  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

ال�راع�ة 

وال����ع 

  ال��لي 

10  

E
C

\0
3

  

ت���� وتأه�ل م��ع الع�� 

  وم���انه 
EC\032  100  0  100  0  0  0  0  100    

ال����ع 

 ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

ال����ع 

  ال��لي 
80  

    EC\033  50  0  0  50  0  0  50  0  اس���ال ت�ه�� م�ازن ال�����
ال����ع 

 ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

ال����ع 

  ال��لي 
30  

�ة
��

ت�
 �

�
خ
ل 

ع�
 و

�
اد
�

ق�
اال

ع 
ض

ل�
 ا
��
��

ت
 

  

E
C

\0
4

  

�ل دورات ت�ر���ة وت�ع��ة ل�ضع ع

  خ�ة ت����ة لالس���ار 

  

EC\041  
10  0  0  10  0  10  0  0  

ال����ة 

  االق��اد�ة 

م���عات 

  م�ده�ة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
0  

ال����ع 

  ال��لي 
10  

  سي الق�� اله��  EC\042  10000  0  0  0  10000  0  0  10000  ع�ل م��فة ص�اع�ة

وزارة 

 ال��اعة

 وال��ارة

والق�اع 

   ال�اص

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
50  

وزارة ال��اعة 

  وال��ارة 
9950  

    EC\043  400  0  350  50  0  0  400  0  ان�اء م���ه ل��ی�ة حل��ل 

ص��وق 

ال�ل��ات وزارة 

 ال�راعة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
50  

ص��وق 

ال�ل��ات وزارة 

  ال�راعة 

350  
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    EC\044  1300  700  300  300  0  0  1300  0  ان�اء دی���م��� 
وزارة ال�قل 

 وال��اصالت 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
510  

وزارة ال�قل 

  وال��اصالت 
790  

  EC\045  400  0  200  200  0  تاه�ل م�لخ بل��ة حل��ل  
  

 وزارة ال��ة     200  200
ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ل������ةا
  300  وزارة ال��ة   100

    EC\046  400  0  200  200  0  0  200  200  ان�اء قاعة م�ع�دة االغ�اض      
ص��وق 

 ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
100  

ص��وق 

ال�ل��ات وزارة 

  ال�راعة 

300  

 
  

ل�
 ا
خل

 د
دة

ز�ا
 و

ل 
ج
 أ
�
 م

�ة
ل�
ل�
 ا
ها

�م
تق
ي 

ل�
 ا
ت
ما

��
 ال

�ع
وت�

 �
��

�
ت

ة 
��
ل

. 
اء

��
�ه

 ال
مة

خ�
 �

��
�
وت

  

E
C

\0
5

  

ش�اء رافعة ه��رول���ة ل�ع�ة 

  ال�ه��اء
EC\051  50  0  50  0  0  0  50  0  

ق�� ال�ه��اء 

  وال���ة 

ال����ع 

  ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
15  

ال����ع 

  ال��لي 
35  

تأه�ل ال�ادر ال�الي في ق��  

  خ�مات ال�ه��اء.
EC\052  10  0  10  0  0  0  10  0   سل�ة ال�اقة   ق�� ال�ه��اء  

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
2  

ال����ع 

  ال��لي 
8  

ت���� وت�س�ع ش��ة ال�ه��اء في 

  ال��ی�ة
EC\053  200  20  40  140  0  0  0  200  

الق�� اله��سي 

  / ال�ه��اء

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ل������ةا
50  

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة 

150  

  EC\054  200  0  0  100  100  0  200  0  ان�اء م��ات �اقة ب�یلة
الق�� اله��سي 

  / ال�ه��اء

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
50  

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة 

150  

   

   

   
  ال����ع ال��ئي

  

13402 725 1417 1160 10100 122 2475 10805     1024  12378 

  ال��ال ال�����: ال����ة اال����ع�ة  

ن�
�ا

ل�
 ا
��
عل
ل�
وا
 �

عل�
ل�
 ا
ع
�ا

 ق
��
��

ت
  

S
O

/0
1

  

ع�ل ن�وات ت�ع��ة في ال��ارس 

على اه��ة ال���ع ال����ي 

  وال�عل�� ال�ه�ي

SO\011  10  0  5  5  0  5  5  0  
العالقات 

  العامة 

��ة وزارة ال�� 

  وال�عل�� 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
5  

وزارة ال����ة 

  وال�عل�� العالي
5  
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تفع�ل وت���� دور ال��رسة 

  ال��اع�ة ال��ج�ده في ال��ی�ة .
SO\012  40  0  0  20  20  40  0  0   االدارة  

وزارة ال����ة 

  وال�عل�� 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10  

ة وزارة ال����

  وال�عل�� العالي
30  

م�ارس ثان��ة في ءاس���ال ان�ا

ال��ی�ة ل��ف�ف ال�غ� والع�ء 

  على ال��ارس ال�ئ���ة

SO\013  30  20  10  0  0  30  0  0  

  الق�� اله��سي

وزارة ال����ة 

 وال�عل�� 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
0  

وزارة ال����ة 

  وال�عل�� العالي
30  

 ا
ت

�ا
ان
م�

 ا
��
��

ت
�ة

��
ر 

�اد
� 

��
�ف

وت
ة 

��
�
 ال

ك�
��ا

ل
  

S
O

/0
2

  

ت���ل قاع�ة ب�انات ص��ه 

  لل��ا����
SO\021  2  0  1  1  0  2  0  0   وزارة ال��ة   ق�� ال��ة  

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  2  وزارة ال��ة   0

  وزارة ال��ة   ق�� ال��ة   SO\022  200  0  1  1  0  0  2  0  ت���� م�اك� ال�عا�ة ال���ة .
ار� ومالي اد

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  2  وزارة ال��ة   0

ب�امج ت�ع��ة وارشاد�ة في ال��ال 

  ال��ي .
SO\023  2  0  1  1  0  2  0  0   وزارة ال��ة   ق�� ال��ة  

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  2  وزارة ال��ة   0

  وزارة ال��ة   ق�� ال��ة   SO\024 2,850  2,850  0  0  0  2,850  0  0ان�اء م���فى اب� مازن ال���مي     
ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  2  وزارة ال��ة   0

ا 
له

ع�
تف
 و

�ة
ائ
�
ل�
 ا
ت

ع�ا
��

 ال
اء

أد
 �

��
�
ت

ها
مع

 �
��
�
ل�
وا
,

  

S
O

/0
3

  

  SO\031  10  0  5  5  0  0  10  0  وال��اب دورات ت�ع�ة وت�ق�ف لل��أة 
العالقات 

  العامة 

ال�اد� 

 ال���� 

وال�اد� 

    ال��اضي

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10  

ال�اد� 

�ال�اد� ال����

 ال��اضي

وج�ع�ة 

  س��ات حل��ل 

0  

وال��اب  ل��ادة  ت�ر��ات مه��ة لل��أة 

  م�ار��ه�
SO\032  10  0  5  5  0  0  10  0  

العالقات 

  العامة  

ال�اد� 

ال���� 

وال�اد� 

  ال��اضي

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
0  

ل�اج�� ا

ال���� 

وال�اد� 

ال��اضي 

10  
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وج�ع�ة 

  س��ات حل��ل 

  وزارة ال�قافة   الق�� اله��سي  SO\033  400  0  120  280  0  0  400  0  �اد� ن��� وتأث��هال تأه�ل
ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  350  وزارة ال�قافة   50

  الق�� اله��سي  SO\034  400  0  0  250  150  0  0  400  إن�اء م��ع ثقافي ور�اضي.

وزارة 

ال��اضة 

  ووزارة ال�قافة 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
50  

وزارة ال��اضة 

  ووزارة ال�قافة 
350  

  الق�� اله��سي  SO\035 350  350  0  0  0  350  0 0  إن�اء ملع� ر�اضي 

وزارة ال�قافة، 

االت�اد 

ال��اضي 

  الفل����ي

اداري 
ومالي 
  وفني 

الموازنة 
طویرالت

  یة

50  

وزارة ال��اضة 

  ووزارة ال�قافة
300  

   

   
  ال����ع ال��ئي   

  

4106 3220 148 568 170 3279 427 400 
    525  3581 

  
  ال��ال ال�����: اإلدارة وال��� ال�ش��

م 
�ا

 ن
مع

ه 
�
ر�
 و

�ل
�
حل

ة 
ی�
��

 ل
�ة

ق�ل
��

ل�
وا
ة 
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 ال
ت
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 ی
�

ل�
وا
ي 

�ل
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�
�
�
ل�
 ا
��
��

ت

G
IS

  G
O

\0
1

  

ت���� ال���� اله��لي وال��  

یل�ي االح��اجات ال�ال�ة 

وال���ق�ل�ة ل��ی�ة حل��ل ور��ه 

  GISمع ن�ام 

GO\011  50  10  40  0  0  0  50  0  الق�� اله��سي  
ص��وق 

  ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10  

ص��وق 

  ال�ل��ات 
40  

  GO\012  500  200  300  0  0  500  0  0  اس���ال م��وع   ال����ة

م��� خ�مات 

ال��ع�ر + 

اله��سة 

  +ال�ال�ة

ه��ة ت���ة 

  االراصي
  ادار� ووف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  50  ه��ة  ال����ة   450

ب�امج ت�ع�ة �أه��ة ت���� ال���� 

اله��لي واالل��ام �قان�ن ال��اء 

  وال����� 

GO\013  10  0  10  0  0  0  10  0  الق�� اله��سي  
ص��وق 

  ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
10  

ص��وق 

  ال�ل��ات 
0  
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ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاءة 

  GO\021  ال�ل��ة في اإلدارة وال��ارد ال�ال�ة
47.265 18 14.55 15.765  18 14.5 15.765 

م���عات  ال��اس�ة

 م�ده�ة

إش�اف ف�ي 

 مالي إدار� 

- - USAID 47.265 

�� ال��ار�ة ت�ف�� أن��ة ل�ع� 

   وال��اءلة ال����ع�ة
GO\022 35 8 1.75 9.5  8 1.75 9.5 

العالقات 

العامة 

وم��لف 

 األق�ام

م���عات 

 م�ده�ة

إش�اف ف�ي 

 مالي إدار� 

- - USAID 35 

ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاء 

  ال�ل��ة في إدارة وتق��� ال��مات
GO\023 62.559 8.259 54.300   8.259 54.300  

��� خ�مات م

ال��ه�ر، 

ال�ائ�ة 

 اله��س�ة

م���عات 

 م�ده�ة

إش�اف ف�ي 

 مالي إدار� 

- - USAID 62.559 

مأس�ة 

الع�ل في 

ال�ل��ة 

وت���� 

الع�ل 

 ال��س�ي

   

   

   

  

ت�ف�� أن��ة ل�ع��� الق�رات القان�ن�ة 

 GO\024 6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3  وال��اسات�ة في ال�ل��ة

رئ�� ال�ل��ة، 

���ار ال�

 القان�ني

م���عات 

 م�ده�ة

إش�اف ف�ي 

 مالي إدار� 

- - USAID 6 

  ت���� أدلة ع�ل إج�ائ�ة لها

GO\025 

 
  االدارة   0  10  20  0  0  15  15  30

ص��وق 

  ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
5  

ص��وق 

  ال�ل��ات 
25  

ت���� األوصاف ال���ف�ة في 

  ال�ل��ة.
GO\026 20  20  0  0  0  20  0  0   االدارة  

وزارة ال��� 

  ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
20  

وزارة ال��� 

  ال��لي 
0  

  ت���� دل�ل ع�ل مالي
GO\027  

  
20  0  20  0  0  20  0  0  

االدارة  والق�� 

  ال�الي 

ص��وق 

  ال�ل��ات 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
   

ص��وق 

  ال�ل��ات 
20  

  GO\028 150  0  70  80  0  150  0  0  ش�اء ال�ات ومع�ات لل�ل��ة  
االدارة 

  وال���ة 

ال��� 

  ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  50  ال��� ال��لي   100

ت���� ثقافة م���ع�ة ت����� 

  لق�ان�� ال����� وال��اء
GO\029  5  0  5  0  0  5  0  0  

العالقات 

العامة وق�� 

  اءال����� وال��

وزارة ال��� 

  ال��لي 

ادار� ومالي 

  وف�ي 

ال��ازنة 

  ال������ة
  5  ال��� ال��لي   0
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 X 1000$  935.824 279.759 547.3 106.265 1.5 750.759 157.3 27.765     595  340.824 ال����ع ال��ئي 

  X1000$   ال����ع ال�لي
30250.82 4973.72 2542.30 1884.27 20849.50 4945.76 3787.3 21432.77     3485  26765.82 

            8,733,060 (م���ل +م���ن) دوالر أم���يال����ع ال�لي 

            21,432,770 دوالر أم���ي (م���اة)ال����ع ال�لي 

دوالر  )+م���ن (م���ل +م���ن  ال����ع ال�لي

  أم���ي

30,250,820                   
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 ولىاال  ال��ة خ�ة :  ب

  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

تأه�ل وتع��� 

ئ���ة ال��ق ال� 

  وال�اخل�ة

  

EI01 

اع�اد 

ال����ات 

  اله��س�ة

EI011  7 7  0  0  0  0-  -  7  ال��ازن�ة  -  -  الق�� اله��سي    

تأه�ل وتع��� 

ال��ق ال�ئ���ة 

 وال�اخل�ة

EI01  تاه�ل وتع���

��ق داخل�ة 

ك� ���4ل 

خ��ة اص�ا ، 

واد ال��ف ، 

خلة ال��م ، 

م�رسة ال���ة 

ال���فة ، ع�� 

ام ج��� ،عق�ة 

، �قار وح� 

  �ه� عقل   

EI\012  462  0  0  262  200  الق�� اله��سي  

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  48  ال��ازنة ال������ة

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات

414    

تأه�ل وتع��� 

ال��ق ال�ئ���ة 

 وال�اخل�ة

EI01  تاه�ل وتع���

���� واد ال�ل 

  م  ���620ل 

EI\013  200  0  50  100  50  الق�� اله��سي  
وزارة ال��� 

  ال��لي

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  34  ال��ازنة ال������ة
وزارة ال��� 

  ال��لي
166    
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  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

تأه�ل وتع��� 

ال��ق ال�ئ���ة 

 وال�اخل�ة

EI01  اع�ال ص�انة

وت�ق�عات 

/لل��ق 

ال�اخل�ة 

  وال�ارج�ة

EI\015  

  

10  

  الق�� اله��سي  5  5  0  0
االشغال 

  العامة

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  10  ال��ازنة ال������ة

ص��وق 

ت���� 

واق�اض 

  ال�ل��ات

0   

ت���� وت���� 

  ال��ور  
02\EI  

ت���� إشارات 

م�ور�ة 

وت��ی��ة على 

ال��ق ال�ا��ة 

  في ال��ی�ة 

022\EI 10  0  0  10  0  الق�� اله��سي  
االشغال 

  العامة

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  5  ال��ازنة ال������ة
االشغال 

  العامة
5    

��� ت���� وت�

  ال��ور  
02\EI  

تأث�� �ع� 

ال��ارع بـ 

(مقاع�، س�اج 

  ح�ا�ة+ دهان)

023\EI 10  0  0  10  0  الق�� اله��سي  
االشغال 

  العامة

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  0  ال��ازنة ال������ة
االشغال 

  العامة
10   

  

 

إن�اء م�ل� 

خ�مات م���ك 

لل��اه وال��ف 

 ال��ي

EI\034 

50  50                50    0   

 �ئيال����ع ال�
749 57 50 387 255     154  595   
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  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

ال����� مع 

م�س�ات 

االس���ار 

  ال�راعي

EC\01  

اس�ق�اب 

م�س�ات 

لالس���ار في 

  الق�اع ال�راعي

041\EC     5  0  3  2  0  ق�� ال����ة وال���ة  

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

  ال�راع�ة

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  5  ال��ازنة ال������ة

وزارة ال�راعة 

واالغاثة 

ل�راع�ة ا

وال����ع 

  ال��لي

50    

ت���� وت��ع 

ال��مات ال�ي 

تق�مها ال�ل��ة 

م� أجل  

وز�ادة دخل 

ال�ل��ة وت���� 

خ�مة ال�ه��اء 

.  

EC\05  

ت���� وت�س�ع 

ش��ة ال�ه��اء 

  في ال��ی�ة

053\EC  20  3  2  5  10  
الق�� اله��سي / 

  ال�ه��اء

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  15  �ازنة ال������ةال�

ص��وق 

ال�ل��ات / 

  سل�ة ال�اقة

5    

 ال����ع ال��ئي
25 3 5 7 10     20  5   

ت���� ق�اع 

ال�عل�� وال�عل�� 

  ال��ان�

SO/01  اس���ال ان�اء

م�ارس ثان��ة 

في ال��ی�ة 

ل��ف�ف 

ال�غ� 

والع�ء على 

ال��ارس 

013\SO 20  0  5  5  10  
الق�� اله��سي 

    الھندسي القسم

���ة وزارة ال�

  وال�عل��

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  5  ال��ازنة ال������ة

وزارة ال����ة 

وال�عل�� 

  العالي

15    
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  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

  ال�ئ���ة

   
إن�اء ملع� 

  ر�اضي
SO\035 350  

  الق�� اله��سي  100  150  50  50
وزارة ال��اب 

  وال�قافة

ف�ي ومالي 

  وادار� 
    300    50  ال��ازنة ال������ة

 ال����ع ال��ئي
370  50  55  515  110          55    153    

ت���� 

ال���� 

اله��لي وال�� 

یل�ي 

االح��اجات 

ال�ال�ة 

وال���ق�ل�ة 

ل��ی�ة حل��ل 

ور��ه مع 

 GISن�ام 

  

GO\01    ت����

ال���� 

اله��لي وال�� 

یل�ي 

االح��اجات 

ال�ال�ة 

وال���ق�ل�ة 

ل��ی�ة حل��ل 

ور��ه مع 

 GISن�ام 

  

GO\011 10  0  0  5  5  االدارة  
م���عات 

  م�ده�ة

ادار� 

ومالي 

  �يوف

  8  ال��ازنة ال������ة
م���عات 

  م�ده�ة
10    

ت���� 

ال���� 

اله��لي وال�� 

یل�ي 

االح��اجات 

ال�ال�ة 

GO\01  

اس���ال 

م��وع   

  ال����ة

GO\012 200  0  50  50  100  االدارة  
ص��وق 

  ال�ل��ات

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  150  ال��ازنة ال������ة
��وق ص

  ال�ل��ات
50    
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  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

وال���ق�ل�ة 

ل��ی�ة حل��ل 

ور��ه مع 

 GISن�ام 

  

مأس�ة الع�ل 

في ال�ل��ة 

وت���� الع�ل 

  ال��س�ي

  

  

GO\02 

 

ت�ف�� أن��ة 

ل�فع ق�رات 

و�فاءة ال�ل��ة 

في اإلدارة 

  وال��ارد ال�ال�ة 

GO\021  18  0 10  8  0  ال��اس�ة 
م���عات 

 م�ده�ة

إش�اف 

ف�ي مالي 

 إدار� 

 - USAID 18  

ت�ف�� أن��ة 

ل�ع��� 

ال��ار�ة 

 وال��اءلة

  ال����ع�ة  

GO\022  8  2 2  2  2  
العالقات العامة 

 وم��لف األق�ام

م���عات 

 م�ده�ة

إش�اف 

ف�ي مالي 

 إدار� 

 - 
م���عات 

 م�ده�ة
  

ت�ف�� أن��ة 

ل�فع ق�رات 

و�فاء ال�ل��ة 

في إدارة وتق��� 

  ال��مات 

GO\023  8.259  0 2  2  4.259  

م��� خ�مات 

ال��ه�ر، ال�ائ�ة 

 اله��س�ة

م���عات 

 �ةم�ده

إش�اف 

ف�ي مالي 

 إدار� 

 - USAID 8.259  
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  رق� ال��نامج   اس� ال��نامج 

  

  

  اس� ال���وع

  رق� ال���وع

  

  

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ال��لفــ

ــــة   Xال�ق�ی��

1000$  

ت����ات   ال�هة ال��ش�ة لل����ل  ال�هة ال��ش�ة لل��ف��/اإلش�اف   2018خ�ة العام 

الزمة 

لل��ف�� 

(دراسات 

ج�و�/ 

مق��حات / 

ب��د 

م�جع�ة/ 

وثائ� 

  ع�اء)*

  غ�� اله��ة ال��ل�ة  اله��ة ال��ل�ة  غ�� اله��ة ال��ل�ة/ال����  ال��ل�ة اله��ة  ال��ف ال��ع س��� 

ال��ع 

  األول

ال��ع 

  ال�اني

ال��ع 

  ال�ال�
  ال��ع ال�ا�ع

  

  ح�د الق�� ال�ع�ي

  ح�د ب�� ال��ازنة  دورها  ح�د ال�هة

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  ح�د ال�هة  

ق��ة 

  ال��اه�ة

X 1000$  

ت�ف�� أن��ة 

ل�ع��� الق�رات 

القان�ن�ة 

وال��اسات�ة في 

  ال�ل��ة 

GO\024  1.5  0 0  0  1.5  
رئ�� ال�ل��ة، 

  ال����ار القان�ني

م���عات 

  م�ده�ة

إش�اف 

ف�ي مالي 

  إدار� 

  -  USAID 6  

ت���� أدلة 

ع�ل إج�ائ�ة 

  لها

  

GO\025  15  0  5  10  0  الدارة  والق�� ال�اليا  
ص��وق 

  ال�ل��ات

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  15  ال��ازنة ال������ة
ص��وق 

  ال�ل��ات
0    

GO\02  ت����

األوصاف 

ال���ف�ة في 

  .ال�ل��ة

GO\026  20  5  5  5  5  االدارة وال���ة  
ال��� 

  ال��لي

ادار� 

ومالي 

  وف�ي

  20  ال��ازنة ال������ة
ال��� 

  ال��لي
0    

    95.759  185     117.759 82 74 7 280.759 ال����ع ال��ئي  

    1010.759 0 414     492.759 631 184 110 1424.759 2018ال����ع االج�الي لالنفاق لعام   
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  وال�ق��� ال��ا�عة خ�ة :  ج

  

  

  ال��نامج
م��نات ال��نامج/ال��ار�ع 

  ال����ة
  م�ش�ات الق�اس

الق��ة 

ال�ال�ة 

  لل��ش�

��ش� على ام��اد س��ات الق��ة ال����دة لل

م��ر   ال��ة

  ال�عل�مات
  أداة الق�اس

ال�هة 

ال����لة 

ع� م�ا�عة 

ق�اس 

  ال�ا�عة  ال�ال�ة  ال�ان�ة  األولى  ال��ش�

  م�ال ال���ة وال��ى ال����ة

تأه�ل وتع��� ال��ق 

  ال�ئ���ة وال�اخل�ة

  

  اع�اد ال����ات اله��س�ة - 

تاه�ل وتع��� ��ق داخل�ة ���ل  - 

خ��ة اص�ا ، واد ال��ف ، ك� 4

خلة ال��م ، م�رسة ال���ة 

ال���فة ، ع�� ام ج��� ،عق�ة 

  وح� ، �قار �ه� عقل

تاه�ل وتع��� ���� واد ال�ل  - 

  م ���620ل 

تأه�ل م�اخل ال��ی�ة و ال��ر  - 

  ال�س��ة

اع�ال ص�انة وت�ق�عات /لل��ق  - 

  ال�اخل�ة وال�ارج�ة

م���ات ن��ة ت�ه�� 

 ه��س�ة جاه�ة
25%  100%  0  0  0  

دائ�ة  /ال�ل��ة

  اله��سة
 س�الت ال�ل��ة

ال�ل��ة/ دائ�ة 

  اله��سة

ال��ق ال�ع��ة داخل 

  ال����
  االص�ل ال�اب�ة  دائ�ة اله��سة  80%  80%  60%  60%  53%

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

ال��اخل ال�ي ��الة  ن��ة

  م� ال��اخل ال�ل�ة ج��ة
 �ل ال�اب�ةاالص دائ�ة اله��سة  80%  85%  85%  40%  40%

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

ال��ق ال�ي ��اجة ن��ة 

  م� ال��ق ال�ع��ةل�اه�ل 
 االص�ل ال�اب�ة دائ�ة اله��سة  20%  20%  25%  30%  50%

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

ال�ل��ة/ دائ�ة  االص�ل ال�اب�ةدائ�ة   6  6  6  1  1  ع�د ال��اقف العامةإن�اء وتأه�ل م�اقف عامة  -   ت���� وت���� ال��ور
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  لل��ارات.

ت���� إشارات م�ور�ة  - 

 وت��ی��ة على ال��ق ال�ا��ة

  في ال��ی�ة

تأث�� �ع� ال��ارع بـ (مقاع�،  - 

  س�اج ح�ا�ة+ دهان)

إع�اد ن�ام لل��ور وخ�ة  - 

  م�ور�ة ت��اس� مع ال��ی�ة.

/وزارة اله��سة

ال�قل 

  وال��اصالت

 اله��سة

االشارات ال��ور�ة  ن��ة

ة في ال��ج�د وال���ی��ة

  ال��ی�ة

 االص�ل ال�اب�ة دائ�ة اله��سة  80%  80%  80%  60%  40%
ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

خ�ة م�ور�ة  ن��ة ان�از 

  ل����� ش�ارع ال��ی�ة

  

 س�الت ال�ل��ة دائ�ة اله��سة  70%  60%  40%  25%  0

ال��ل� 

دائ�ة  /ال�ل��

  اله��سة

وجود نظام مروري 
وخطة مروریة  شامل

  مدینة.تتناسب مع ال
  االصول الثابتة  دائرة الھندسة 1 1 1 0 0

ال��ل� 

/م�ی� ال�ل��

  ال�ل��ة

ت���� ن�ام ال��ف 

  ال��ي في ال��ی�ة

إع�اد ال�راسات وال����ات  - 

  الالزمة

ان�اء ش��ة ص�ف ص�ي  - 

  �� ���20ل 

ان�اء م��ات معال�ة لل��اه  - 

  العادمة

دراسات  ن��ة إن�از وع�ل

  لل��ف ال��ي
 س�الت ال�ل��ة دائ�ة اله��سة  100%  90%  80%  70%  0

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

��ی�ة ال���� ن��ة ال

  ل���ة ال��ف ال��ي
 االص�ل ال�اب�ة دائ�ة اله��سة  30%  20%  10%  5%  0%

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 اله��سة

ع�د م��ات معال�ة 

  ال��اه العادمة
 االص�ل ال�اب�ة دائ�ة اله��سة  4  4  3  1  0

ال�ل��ة/ دائ�ة 

 ه��سةال

 م�ال ت���ة االق��اد ال��لي

ال�� ال�ل��ة/ال��الت ال��س�ات   2  2  2  2  1ات االس���ار �ع�د  م�ساس�ق�اب م�س�ات لالس���ار  - ال����� مع م�س�ات 
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س�ات  وال��انات ال�راع�ة  في الق�اع ال�راعي  في الق�اع ال�راعي  االس���ار ال�راعي

 ال�راع�ة

تأه�ل ال���ة ال����ة 

  ل�راعيللق�اع ا

 -   

اس��الح االراضي ال�راع�ة  - 

  دون� 1000

  �� 15ش� ��ق زراع�ة ���ل  - 

  ب�� 120حف� ا�ار  - 

ع�د ال�ون�ات 

  ال����ل�ة
0  200  400  600  1000  

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

ال��الت 

 وال��انات

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

��ل ال��ق ال�راع�ة 

  ال�ف��حة
0  0  10  15  15  

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

ال��الت 

 اناتوال��

وزارة 

ال�� ال�راعة/

س�ات 

 ال�راع�ة

 ب�امج االرشاد ال�راعي -   

ت���� وتأه�ل م��ع الع��  - 

  وم���انه

  اس���ال ت�ه�� م�ازن ال����� - 

ن�وات لالرشاد  ع�د

  ال�راعي
4  4  6  6  6  

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

ال��الت 

 وال��انات

وزارة 

ال�راعة/ال�� 

س�ات 

 ال�راع�ة

ت���� ن�ع�ة االن�اج 

ع ال����� ال�راعي م

  على  الع��

م��ع ع�� م��ر 

  / ن��ة االن�ازم�هل
40%  60%  80%  100%  0  

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

ال��الت 

 وال��انات

ال�ل��ة/ 

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

  وج�د م��ن لل�����
غ��  1

  م�ه�

غ��  1

  م�ه�
  1  1  م�ه�1

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

ال��الت 

 وال��انات

ال�ل��ة/ 

ال��س�ات 

 ال�راع�ة

��� ال�ضع ت�

االق��اد� وع�ل 

  خ�� ت����ة

ع�ل دورات ت�ر���ة وت�ع��ة  - 

  ل�ضع خ�ة ت����ة لالس���ار

  ع�ل م��فة ص�اع�ة - 

ع�د ال�ورات ال��ر���ة 

وال��ع��ة ل�ضع خ�� 

  االس���ار

0  0  2  2  2  
ال��س�ات 

  الفاعلة

ال��الت 

  وال��انات

ال��ل� 

/العالال�ل��

  قات العامة
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  ان�اء م���ه ل��ی�ة حل��ل - 

  ان�اء دی���م��� - 

  تاه�ل م�لخ بل��ة حل��ل - 

ان�اء قاعة م�ع�دة االغ�اض        - 

  %100  %100  %20  %10  0  وج�د م��قة ص�اع�ة
ال�ل��ة ق�� 

  اله��سة

االص�ل 

  ال�اب�ة

ال��ل� 

ا/وزارةال�ل��

ل��ارة 

   وال��اعة

ع�د ال����هات في م�ی�ة 

  حل��ل
1  1  2  2  2  

ال�ل��ة ق�� 

 اله��سة

االص�ل 

 �اب�ةال

ال��ل� 

 ال�ل��

ع�د م�اك� ف�� 

  ال��ارات
0  1  1  1  1  

ال�ل��ة ق�� 

 اله��سة

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

/وزارة ال�ل��

ال�قل 

 وال��اصالت

وج�د م�لخ في م�ی�ة 

  حل��ل

غ��  1

  م���
1  1  1  1  

ال�ل��ة ق�� 

 اله��سة

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

/وزارة ال�ل��

 ال��ة

عة ع�د القاعات ال�ا�

  لل�ل��ة

في  1

  ال�ل��ة
1  2  2  2  

ال�ل��ة ق�� 

 اله��سة

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

 ال�ل��

ت���� وت��ع ال��مات 

ال�ي تق�مها ال�ل��ة م� 

أجل  وز�ادة دخل 

ال�ل��ة وت���� خ�مة 

  ال�ه��اء .

ش�اء رافعة ه��رول���ة ل�ع�ة  - 

  ال�ه��اء

تأه�ل ال�ادر ال�الي في ق��   - 

  خ�مات ال�ه��اء.

�� وت�س�ع ش��ة ال�ه��اء ت��  - 

  في ال��ی�ة

ع�د ال�افعات 

اله��روول���ة في بل��ة 

  حل��ل

0  0  1  1  1  
ق�� 

  ال�ه��اء

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

 ال�ل��

ع�د ال�ورات ال��ر���ة 

  ل�أه�ل ال�ادر
0  0  5  5  5  

ق�� 

 ال�ه��اء

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

/دائ�ة ال�ل��

 اله��سة



55 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

  ان�اء م��ات �اقة ب�یلة - 
���ة ن��ة ال�غ��ة ل

  ال�ه��اء
80%  80%  85%  95%  100%  

ق�� 

 ال�ه��اء

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

/دائ�ة ال�ل��

 اله��سة

ع�د م��ات ال�اقة 

  ال����ة
0  0  0  5  8  

ق�� 

 ال�ه��اء

االص�ل 

 ال�اب�ة

ال��ل� 

/ ال�ل��

سل�ة 

 ال�اقة

  م�ال ال����ة االج��اع�ة

ت���� ق�اع ال�عل�� 

  ال��ان�وال�عل�� 

ع�ل ن�وات ت�ع��ة في ال��ارس  - 

على اه��ة ال���ع ال����ي 

 وال�عل�� ال�ه�ي

تفع�ل وت���� دور ال��رسة  - 

  ال��اع�ة ال��ج�ده في ال��ی�ة 

اس���ال ان�اؤ م�ارس ثان��ة  - 

في ال��ی�ة ل��ف�ف ال�غ� 

  والع�ء على ال��ارس ال�ئ���ة

ع�د ال��وات ت�ع��ة في 

  ال��ارس
  ل����ةوزارة ا    1   1  1

س�الت 

  ال�ارس وال�زارة

وزارة ال�عل�� 

  العالي

ع�د ال����ات في 

  ال��رسة ال��اع�ة
 وزارة ال����ة  10  10  10  10  5

س�الت 

 ال�ارس وال�زارة

وزارة ال�عل�� 

 العالي

ع�د ال��ارس ال�ان��ة في 

  م�ی�ة حل��ل
 وزارة ال����ة  4  4  4  4  2

س�الت 

 ال�ارس وال�زارة

وزارة ال�عل�� 

 العالي

ت���� ام�ان�ات 

ال��اك� ال���ة وت�ف�� 

 ك�ادر ���ة

  

ت���ل قاع�ة ب�انات ص��ه  - 

  لل��ا����

  ت���� م�اك� ال�عا�ة ال���ة . - 

ب�امج ت�ع��ة وارشاد�ة في  - 

  ال��ال ال��ي .

وج�د قاع�ة ب�انات 

/تغ���ها لل��ا���� 

  لل��مات

غ�� 

  م���لة
20%  50%  70%  100%  

وزارة 

 ال��ة

س�الت  

 زارةوال� 

وزارة 

 ال��ة

م���� م�اك� ال�عا�ة 

  ال���ة
50%  50%  80%  90%  100%  

وزارة 

 ال��ة

س�الت  

 وال�زارة

وزارة 

 ال��ة

وزارة س�الت  وزارة   1  1  1  0  0وج�د م���فى ح��مي 
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 ال��ة وال�زارة ال��ة  في ال��ی�ة

ع�د ال��امج ال��ع��ة 

واالرشاد�ة في ال��ال 

  ال��ي

12  12  15  20  20  

وزارة 

ال��ة  

ال��س�ات 

 ال���ة

س�الت  

 وال�زارة

وزارة 

 ال��ة

ت���� أداء ال��ع�ات 

ال��ائ�ة وتفع�لها 

 ,وال����� معها

 

 

  

 دورات ت�ع�ة وت�ق�ف لل��أة  - 

  وال��اب

وال��اب ت�ر��ات مه��ة لل��أة  - 

  �ل��ادة م�ار��ه

  �اد� ن��� وتأث��هتأه�ل ال - 

 إن�اء م��ع ثقافي ور�اضي. - 

 �اضيإن�اء ملع� ر  - 

  

ع�د ال�ورات ال��ع��ة 

 وال��اب ال�ي ته�� �ال��أة 

  س���ا

2  7  10  12  15  

م�س�ات 

ال��أة 

وال��اب 

  الفاعلة

  س�الت

/اال��س�ات

ل��ل� 

  ال��ابي

ع�د ال��ر��ات ال�ه��ة 

  وال��ابلل��اه 
2  2  3  4  4  

م�س�ات 

 ال��أة 

 وال��اب

 الفاعلة

 س�الت

ال��س�ات/ا

ل��ل� 

 ال��ابي

ت ال�ي ع�د ال��س�ا

 تع�ى ���ون ال��أة 

 وال��اب

2  2  2  3  3  

م�س�ات 

ال��أة 

وال��اب 

 الفاعلة

 س�الت

ال��س�ات/ا

ل��ل� 

 ال��ابي

ع�د االن��ة ال�قاف�ة 

  وال��اض�ة 

مؤسسات   3  3  2  2  2
المرأة 

والشباب 
 الفاعلة

المؤسسات/ا سجالت
لمجلس 
 الشبابي

وزارة ال��اب االص�ل وزارة   1  1  1  1  0  وج�د ملع� ر�اضي    
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ال��اب 

  فةوال�قا

  وال�قافة  ال�اب�ة 

 م�ال اإلدارة وال��� ال�ش��

ت���� ال���� 

اله��لي وال�� یل�ي 

االح��اجات ال�ال�ة 

وال���ق�ل�ة ل��ی�ة 

حل��ل ور��ه مع 

 GISن�ام 

  

ت���� ال���� اله��لي وال��  - 

یل�ي االح��اجات ال�ال�ة 

وال���ق�ل�ة ل��ی�ة حل��ل 

 GISور��ه مع ن�ام 

  اس���ال م��وع   ال����ة - 

ب�امج ت�ع�ة �أه��ة ت����  - 

ال���� اله��لي واالل��ام �قان�ن 

  ال��اء وال�����

وج�د م��� ه��لي  في 

  م�ادق ومع���ال��ی�ة 
60%  80%  90%  100%  10%  

دائ�ة 

 اله��سة

االص�ل 

 ال�اب�ة

/دائ�ة ال�ل��ة

 اله��سة

ع�د ال�ون�ات ال����حة 

  في ال����ة 
14800  20000  30000  37300  37300  

دائرة 
 الھندسة

االصول 
 الثابتة

البلدیة/دائرة 
 الھندسة

ع�د ال��وات ال��ع��ة 

  اله��ة ال���� اله��لي 
4  6  8  8  8  

دائرة 
 الھندسة

االصول 
 الثابتة

البلدیة/دائرة 
 الھندسة

  

  

مأس�ة الع�ل في 

وت���� الع�ل  ال�ل��ة

  ال��س�ي

  

ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات  - 

فاءة ال�ل��ة في اإلدارة و�

 وال��ارد ال�ال�ة 

  

وجود نظام إدارة 
غیر  المعلومات مالیة متكامل

 موجود
غیر 
 موجود

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
المالیة 

 والمحاسبة
 سجالت البلدیة

المالیة 
 والمحاسبة

وجود نظام محوسب 
 لإلیرادات

موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 دموجو موجود موجود
البلدیة، 
المالیة 

 والمحاسبة
 سجالت البلدیة

المالیة 
 والمحاسبة

وجود نظام ضریبة 
 معارف

موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
المالیة 

 والمحاسبة
 سجالت البلدیة

المالیة 
 والمحاسبة

غیر  وجود خطة تنمیة محلیة
 موجود

 سجالت البلدیة لدیةالب موجود موجود موجود موجود
رئیس 
 البلدیة
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وجود خطة تنمیة 
غیر  لإلقتصاد المحلي

 موجود
غیر  
 موجود

 سجالت البلدیة البلدیة موجود موجود موجود
رئیس 
 البلدیة

ت�ف�� أن��ة ل�ع��� ال��ار�ة  - 

 وال��اءلة ال����ع�ة  

  

 وجود مجلس شبابي فعال
غیر 
 موجود

 سجالت البلدیة البلدیة موجود موجود موجود موجود

ال�ل��ة 

/العالقات 

  العامة

وجود خطة اتصال 
غیر  وتواصل

 موجود
غیر 
 موجود

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
العالقات 

 العامة
 سجالت البلدیة

ال�ل��ة 

/العالقات 

  العامة

ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات  - 

و�فاء ال�ل��ة في إدارة وتق��� 

 ال��مات 

  

وجود نظام مشتریات 
 متكامل 

موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
 المشتریات

 سجالت البلدیة
دائرة 

المالیة/ 
 المشتریات

وجود نظام محوسب 
متكامل لرخص البناء 

ورخص الحرف 
 والصناعات 

غیر 
 موجود

غیر 
 موجود

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
دائرة 
 الھندسة

 سجالت البلدیة
البلدیة، 

رة دائ
 الھندسة

وجود إجراءات عمل 
معیاریة للصیانة 

 والتشغیل 

غیر 
 موجود

غیر 
 موجود

 موجود موجود موجود
البلدیة، 

دائرة 
 الھندسة

البلدیة،  سجالت البلدیة
دائرة 

 الھندسة

وجود تعرفة محدثة 
للنفایات الصلبة ونظام 

 محوسب لھا

غیر 
 موجود

غیر 
 موجود

 موجود موجود موجود
البلدیة، 

 ھندسةال
 سجالت البلدیة

البلدیة /قسم 
 الصحة
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 وجود نظام شكاوى
موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 موجود موجود موجود

البلدیة، 
مركز 
خدمات 
 الجمھور

 سجالت البلدیة
مركز 
خدمات 
 الجمھور

وجود نظام إدارة موارد 
 بشریة متكامل

موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 موجود موجود موجود
البلدیة، 
الموارد 
 البشریة

 سجالت البلدیة
الموارد 
 البشریة

ت�ف�� أن��ة ل�ع��� الق�رات  - 

القان�ن�ة وال��اسات�ة في 

  ال�ل��ة

وجود سیاسات وأنظمة 
 مفعلة

موجود 
بشكل 
 جزئي

موجود 
بشكل 
 جزئي

 موجود موجود موجود
البلدیة، 

المستشار 
 القانوني

 سجالت البلدیة

رئیس 
/ البلدیة

المجلس 
 لبلديا

  ت���� أدلة ع�ل إج�ائ�ة لها - 

ت���� األوصاف ال���ف�ة في  - 

  .ال�ل��ة

  ت���� دل�ل ع�ل مالي - 

  ش�اء ال�ات ومع�ات لل�ل��ة - 

ت���� ثقافة م���ع�ة ت�����  - 

  لق�ان�� ال����� وال��اء

عدد ادلة العمل الموجودة 
  في البلدیة

50%  70%  90%  100%  100%  

دائ�ة 

ال��ون 

 االدار�ة

 ل��ةس�الت ال�

 ال�ل��ة

/ال��ی� 

 االدار� 

تثبیت وتسكین الموظفین 
  في البلدیة

70%  80%  90%  100%  100%  

دائ�ة 

ال��ون 

 االدار�ة

 س�الت ال�ل��ة

ال�ل��ة 

/ال��ی� 

االدار� 

/ال��ارد 

 ال����ة

  وجود دلیل عمل مالي

50%  60%  70%  100%  100%  

دائ�ة 

ال��ون 

 االدار�ة

 س�الت ال�ل��ة
ائ�ة ال�ل��ة/ د

 ال�ال�ة
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  عدد الیات الالزمة للبلدیة

60%  70%  80%  90%  100%  

دائ�ة 

ال��ون 

 االدار�ة

االص�ل 

 ال�اب�ة

/ال��یال�ل��ة

 ر ال�الي

عدد الدورات التوعویة 
لزیادة ثقافة التنظیم 

  والبناء
0  10%  30%  50  60  

دائ�ة 

 اله��سة

االص�ل 

 ال�اب�ة

/دائ�ة ال�ل��ة

 اله��سة
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  ال�الح�

 أعضائھا وأسماء المحلیة التنمویة الخطة إعداد في شاركت التي اللجان - )1( رقم ملحق

   التنمویة ومكوناتھا/المشاریع البرامج -  )2( رقم ملحق

  األول السنة مشاریع أو البرامج مكونات -  )3( رقم ملحق

 الخطة) مع (مرفق السكاني التجمع دلیل –  )4( رقم ملحق

  الخطة) مع (مرفق التشخیصي تقریرال -  )5( رقم ملحق

  الخطة) مع (مرفق المحلي اإلقتصاد تنمیة إستراتیجیة -  )6( رقم ملحق
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 أعضائھا وأسماء المحلیة التنمویة الخطة إعداد في شاركت التي اللجان - )1( رقم ملحق

 

 ت���لة ل��ة ال����� ال����� ال��لي  
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  ����� األساسيت���لة ف��� ال

    م. ع��ى م����� م��� الل��ة:        . ال����ة �ةال��ال: ال���ة وال�� ل��ة

          

  

  

:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  
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:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

   0599225565  *     * مه��س/ع�� بل��ة  م��� ه��سي سامي ال����او� 

   0598199960  *   *   مه��سة بل��ة حل��ل رغ� عاب�

 ع��ى م�����
 سل�ة ال��اه الفل�����ة

ع�� \مه��س

 م�ل� بل��
*     *  0597177274   

  059920615 *     * مه��س بل��ة حل��ل  هاني م�ع�

  0599217030 *     * مه��س م���عة اله��رول��� اح�� عالن

  0569914809 *    *    مه��سة �� ه��سيم� ك�م ال����او� 

  0594186000 *     * اع�ال ح�ه ق�اع خاص دمحم اح�� ا��ش

  0568510193  *   *   ه��سة ال���ة خ���ة  مي ع�اتي

  0599401998  *     * ه��سة �ه��ائ�ة ق�اع خاص دمحم ح�از� ال�او� 

  0599353769 *   *   مه��سة م�ی��ة ال�راعة م. ش�ف اب� ����

  0599209816 *     * م�اح  م��� خاص سال� ال�او� 

  0592090794 *     * مه��س  وزارة ال�راعة  ف�اد عاب�

  0598364203 *     * ادارة اع�ال وزارة ال�اخل�ة  ناجح اب� علي

   0599721995  *     *  مه��س  ق�اع خاص  م���د خلف

   0599818869  *   *    عالقات عامه بل��ة حل��ل  مها ال��و� 

  م��� الل��ة: م���د ال����     م�ال االق��اد ال��لي  : ل��ة 

    

  

  

:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

    0599601045  *     *  م�ی� ش��ة/ع�� بل��ة ق�اع خاص  م���د ال���� 

��� ت�ق�� م اح�� نع�ان

 ح�ا�ات
  *     * ع�� بل��ة\م�اس�

0597351000 
  

   0597833354  *     * ق�اع خاص ق�اع خاص غ�ان اال��ش

    0599307086  *     *  م��ف ادار�   الغ�فة ال��ار�ة  ه��� م�ع�

    0598356509  *     *  م��ف  الغ�فة ال��ار�ة  سع�� اب� ی�سف

 ی�سف اب�ر�ان
 ق�اع خاص

م�ل� الع�� 

 ال�راعة\والف�اكة
*    *   0599556779   

 كامل الق�ق��
 م�رس م�قاع�

م�ل� الع�� 

 ال�راعة\والف�اكه
*     * 

0599272341 
 

  0592055170 *   *   مه��سة وزارة ال�راعة م. س�� ال�ع�او� 

   0595762627  *   *    م��فة   وزارة ال�راعة   ادی�ة زعاق��
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:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

  0599282473      * ع�� بل��ة وزارة االوقاف جهاد اب�ع��ه

  0599879634       * ادارة اع�ال وزارة االوقاف م��� م���ر

  0599224220 *     * مه��س   م��� ه��سي حات� اب�د�ه

  0599734014 *     * ادارة اع�ال ق�اع خاص ج�ال ال�او� 

  022290048  *     * ادارة اع�ال ق�اع خاص م���د ال�او� 

  0598252806  *   *   ال�ائ�ة القان�ن�ةم��قة  بل��ة حل��ل دعاء شاه��

  0599200610 *     * م�اس�  بل��ة حل��ل ف�اس اب�ر�ان

  0599991489  *     م�اس� بل��ة حل��ل م�ادة ال��

  0599700021 *      م�اس� بل��ة حل��ل رجائي ال��ع

  

        : ن�ر شاه��م��� الل��ة          االج��اع�ةال����ة  : م�ال ل��ة

             

  

  

:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

   0599200613  *     * م�ی� ال��ون االدار�ة  بل��ة حل��ل خال� س�حان 

   0598858445   *  *   خ�مات ال��ه�ر بل��ة حل��ل ن�ر شاه�� 

  0599367778 *   *   ش�ون م��ف��  ��ة حل��لبل سهى ال���� 

 شاك� اب� ع��ه 
 بل��ة حل��ل

قائ� اع�ال رئ�� ق�� 

 ال��ة
*    *  

0599200619 
 

  0598029955   *    * عالقات عامة  بل��ة حل��ل م�م� الق�ق��

  0599291727 *   *   س��تار�ة  بل��ة حل��ل االء الع�اتي

  0598535614 *   *   م�رسة وال�عل��ال����ة  اس�اء ر��ي اب� ر�ان

  0598402413  *   *   مه��سة م��� ه��سي  م. اب��ام ال����� 

   0599878186  *     *  ����  م�ی��ة ال��ة  د. اح�� ح����

  0598174900  *     * ���� م�ی��ة ال��ة د. ن�ال ر�اح

جامعة فل����   ع��ان ال����او� 

  االهل�ه
    *  م�اض�

 
*  0599961893   

  0599705763 *   *   ع�� في ال�اد� ناد� ن��� حل��ل س��ه ال�ع�ه

  0599699492 *     * ناش� اج��اعي ق�اع خاص  ن�� ح����

  0562401634 *   *   م��فة ادار�ة ص�ة ش�ال ال�ل�ل  ن�الء ال�او� 

  0599939883 *   *   ال�راعة\م�ل� الع��  ناد� ن��� حل��ل  ���� شاه��
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:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

ال���� / م�ال 

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

  0569223006 *   *   م�ل� الع�� ال�راعة د� ن��� حل��لنا  عل�ا وح�

   0599261507  *   *    ع�� وم���عة  ناد� ن��� حل��ل  ان��ار ع�ا هللا

   0598689645  *   *    ع�� وم���عة  ناد� ن��� حل��ل  ���� ع�ا هللا

   0598259984  *   *    ع�� وم���عة  ناد� ن��� حل��ل  امل م�عل

 ناد� حل��ل  دمحم مل��

 ال��اضي
    * ع�� في ال�اد�

 
* 0598511566  

  0597682600  *  *   �ال�ة م�ل� ش�ابي حل��ل  ع�ان سع�ه

   0599311059   *    *  �ال�  م�ل� ش�ابي حل��ل  ق�ي اب� صا��ه

 

  م��� الل��ة: م. ال�� اب� ر�ان          : االدارة وال��� ال�ش�� : ل��ة م�ال

  

  

  

:#  

  االس�
  

  ال��س�ة

 ال���� / م�ال

  االه��ام

  الع��  ال���
  

  أرقام االت�ال

  

ال���� 

  االل���وني
  أن�ى  ذ��

15-

29  

ف�ق 

29  

   0598222689   *  *   مه��سة بل��ة حل��ل ال�� اب� ر�ان

ال�ل�ة ال����ة   جهاد جل�

 الفل�����ة
  *     * ش��ة ت�ق�� ج�ائي

0599706423 
  

   0597564377  *     * م�رس م�قاع� ال����ة وال�عل�� خال� ال�� 

  0598311182 *     * م�رس م�قاع� ال����ة وال�عل�� دمحم اب� ر�ان

ل��ة ب�اء م�ارس  اح�� ج��� 

 حل��ل

االش�اف على ب�اء 

 م�ارس حل��ل
*     * 

0599274539 
 

  0599941239 *      * ال�فاع ال��ني ال�فاع ال��ني قاس� دمحم عا��

  0599040504 *      *  ممالز   ال�فاع ال��ني  دمحم ال��الني

  0599046351 *   *   م�ی�ة م�رسة  ال����ة وال�عل�� ه�اء زماع�ه 

  0595323768  *  *   مه��سة مع�ار�ة خ���ة م��ر�ة سارة ال����ي

  0599200620  *     * رئ�� ق�� ال��اه بل��ة حل��ل م���د ال�ح�ش 

  0597454455  *     * م�اق� اب��ة بل��ة حل��ل ح��� م�ع� 

  0599200611 *     * رئ�� ق�� ال���ة بل��ة حل��ل ج�ال مل��
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  )2021-2018( التنمویة المشاریع / ومكوناتھا )البرامج2( رقم ملحق

 ال��امجقائ�ة 

 تأه�ل وتع���ال��ق ال�ئ���ة وال�اخل�ة  

 ت���� وت���� ال��ور  

 ت���� ن�ام ال��ف ال��ي في ال��ی�ة  

 س���ار ال�راعيال����� مع م�س�ات اال  

 تأه�ل ال���ة ال����ة للق�اع ال�راعي  

 ت���� ن�ع�ة االن�اج ال�راعي مع ال����� على الع��  

 ت���� ال�ضع االق��اد� وع�ل خ�� ت����ة  

  . ت���� وت��ع ال��مات ال�ي تق�مها ال�ل��ة م� أجل  ز�ادة دخل ال�ل��ة وت���� خ�مة ال�ه��اء  

 ال��ان� ت���� ق�اع ال�عل�� وال�عل��  

 ت���� ام�ان�ات ال��اك� ال���ة وت�ف�� ��ادر ���ة  

 ت���� أداء ال��ع�ات ال��ائ�ة  وال��اب�ة وتفع�لها ,وال����� معها  

 ت���� ال���� اله��لي  

 مأس�ة الع�ل في ال�ل��ة وت���� الع�ل ال��س�ي  
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  ال�ئ���ة ال��ی�ةت���� �فاءة وحالة ال��ق وم�اخل   اله�ف ال����� 

  ال���ة وال��ى ال����ة  ال ال����� ال��

 EI-01  رق� ال��نامج  تأھیل وتعبیدالطرق الرئیسیة والداخلیة  إس� ال��نامج

  

 مق�مة ووصف ال��نامج

�ع��� ق�اع ال��ق م� اه� الق�اعات في م�ال ال���ة ال����ة فه� عامل اساسي لل��اء وال����ة في ال��ی�ة وم�ت�� ارت�ا� ���� ب�قي 

 في ال��ج�دة ال��ق  ش��ة ,وتق��األخ��،  و�عاني ه�ا الق�اع في ال��ی�ة ���ل ���� ���� شح ال��ارد ال�ال�ة وال����ل ال�ارجي الق�اعات 

 ،)ام� ب��-حل��ل ال�ل�ل،-الق�س شارع( ال��الي ال��خل وهي ال��اني لل���ع ال�ئ���ة ال��ق  ش��ة األول إث���، ق���� الى ال��ی�ة

- حل��ل(الغ��ي ال��خل ،))سع�� حل��ل( ی�ن� ال���ة،ال��ي( ال��قي وال��خل ،)كاحل ب��- حل��ل(-)ال�ل�ل - حل��ل(ال����ي وال��خل

 ��ق  ع� ع�ارة فه� ال��ق  م� ال�اني الق�� أما. مع��ة ��ق  وج��عها)اوال ب��- حل��ل(-) خاراس-  حل��ل(- )ن��ا- حل��ل(- )ت�ق�م�ا

 ال��ق  ه�ه حالة) 3( رق� ال��ول و��ضح ك�، 9 الى ��لها ��ل و ت�اب�ة هي و م�� �12هاف ال��ق  ع�ض و حل��ل ت��ح ت��ع خارج�ة

 وذات م���ة ال��ارع ه�ه م�% 5 ن��ة أنّ  ك�ا م�اس�ة، أرصفة لها ال�ع��ة ال��ارع م� فق�%  10 ن��ة أنّ  �ال��� وال��ی�. وأ��الها

 ال�ع��ة وال��ارع ال��ق  م�% 50 أنّ  �الح� ك�ا. ال�اصة االح��اجات � ذو  إح��ات ت�اعي األرصفة م�% 0.50 فق� أنّ  ح�� في أرصفة،

  ..ال�ل��ة ق�ل م� م�اءة

  ال��ش�ات على ال��ائج ال���قعة

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 كم110 كم90  المعبدة الكیلومترات عدد
 %100  %25 وجود مخططات ھندسیة جاھزة

 %80 %53 الطرق المعبدة داخل المخطط
 %90 %40 عدد المداخل التي بحالة جیدة

  %20  %20   الطرق التي بحاجة لتاھیل

 

  س��ات. 4م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

  .ن��ة30000ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل و�ع� ال��اور��  وال�الغ ع�ده� الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

  

  

 :م��نات ال��نامج

  �ق�ی��ة$ال��لفة ال  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

 إدار� ومالي وف�ي اله��ة ال��ل�ة  7 اع�اد ال����ات اله��س�ة.
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ك�) خ��ة اص�ا 4ك�((20تاه�ل وتع��� ��ق داخل�ة ���ل 

، واد ال��ف ، خلة ال��م ، م�رسة ال���ة ال���فة ، ع�� 

ك�),���� ��16 ،عق�ة وح� ، �قار �ه� عقل (ام ج�

  ن��ا,���� ال���ة  و���� ال��ي ی�ن�- حل��ل 

  ادار� ومالي ف�ي  ص��وق ال�ل��ات  1000

  م 620تاه�ل وتع��� ���� واد ال�ل ���ل 
  ادار� ومالي وف�ي  وزارة ال��� ال��لي  200

 تأه�ل م�اخل ال��ی�ة و ال��ر ال�س��ة

 
 ادار� ومالي وف�ي وزارة ال��� ال��لي 60

 ادار� ومالي ف�ي ص��وق ال�ل��ات 100 اع�ال ص�انة وت�ق�عات /لل��ق ال�اخل�ة وال�ارج�ة

ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

       ال حاجة

        �، وت��ل:. دراسات و��� وت���3

     م��ف�ة في ال�ل��ة    اع�اد م���ات وت�ام�� 

      1,367,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      100  ال���ف� م�ها

 ال��خالت ال�ئ���ة 

  ال��ادر الف��ة الالزمة لإلش�اف على  لل��ف�� م��ف�ة في ال�ل��ة.

 ی�ج� ت���ل م� ص��وق ال�ل��ات ل��ف�� م�ار�ع.

 .ق�� ال��ه�� لل���ات القادمة��ها ال����ات وال��ام�� مع

 وج�د ��ق م�ق�قة ت��اج إلى تع��� ، وج�د ��ق مع��ة ��الة س��ة ت��اج إلى ص�انة ، 

  وج�د آل�ات في ال�ل��ة ، 

  

  

  

 ال�ع� ال��اني

 

 

  ت���� ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة  له�ف ال����� 

  ال���ة وال��ى ال����ة  ال��ال ال����� 

 EI-02  رق� ال��نامج  تحسین وتنظیم المرور  إس� ال��نامج
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 مق�مة ووصف ال��نامج

 ول�ل�. واح�ة إقل���ة ل���قة ال���ة ال�ل��ات م� ت��ل� ال�ي ال�����ة ال����ة ال���قة رؤ�ة م� ت�أتى ال��ور ل��ام ال����ة ال�ل�ل م��قة رؤ�ة إن

 ی�ورون  أو �ع�ل�ن  أو �ق���ن  ال�ی� أول�� ل��مة وفعالة م��املة وخ�مات م�ور�ة ةش�� ل��ق�� ح���  أم� ه� م�ث�ق  م�ور�  ن�ام إلى ال�ص�ل فإن ،

 وت���� ، ال�ع��ة ��وف ت���� في س��اه� وال�ي, بها وم�ث�ق  وال�لع لل�اس فعالة ح��ة ل��ف�� ض�ور�  أم� وه�ا. أف�ل ���ل ال����ة ال���قة

  .ال����ة ال���قة جاذب�ة وتع��� ، اله�اء وتل�ث ��ضاءوال ، ال��ق  ح�ادث م� وال�� ، وال��قل ال�ص�ل إم�ان�ة

  ال�ل�ل. ل��ی�ة ال����ة م�ن ال���قة في ال���املة ال��ن م��وع ض�� ادراجه ت� ال���وع ه�ا ان عل�ا

   

  ال��ائج ال���قعة

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 %50 %16 ع�د ال��اقف العامة

 %80 %40 ال���ی��ة ع�د االشارات ال��ور�ة و  

  %70  0  وج�د خ�ة م�ور�ة ل����� ش�ارع ال��ی�ة

  م�ج�د  غ�� م�ج�د  وخطة مروریة تتناسب مع المدینة. وجود نظام مروري شامل

 

  س��ات. 4م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

 ن��ة. 30000ح�الي  حل��ل وال��اور��ج��ع س�ان الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

  

  

  

  

 

 م��نات ال��نامج

 ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

  .إنشاء وتأھیل مواقف عامة للسیارات

  ادار� ومالي وف�ي  وزارة ال�قل وال��اصالت  100

تركیب إشارات مروریة وتحذیریة على الطرق الرابطة في 
  ادار� ومالي وف�ي  وزارة ال�قل وال��اصالت  20   دینةالم
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  تأثیث بعض الشوارع بـ (مقاعد، سیاج حمایة+ دھان)

  ادار� ومالي وف�ي  وزارة ال�قل وال��اصالت  50

  .إعداد نظام للمرور وخطة مروریة تتناسب مع المدینة

  ادار� ومالي وف�ي  وزارة ال�قل وال��اصالت  10

ت�ه��ات �س�ي (. ب�اء ق�رات وت���� م2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

      م����ة في ال��لفة ال�ل�ة  ���اج ال���وع إلى ب�اء ق�رات ف��ة ومال�ة و�دار�ة 

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

     5    ع�ل دراسات ف��ة أول�ة لل���وع

      $180,000  اإلج�ال�ة ال��لفة

      10  ال���ف� م�ها

 

 ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 ال��ادر الف��ة الالزمة لإلش�افعلى  لل��ف�� م��ف�ة في ال�ل��ة ���ل ج�ئي.

 لل��ی�ةی�ج� م��� ه��لي 

 ال��نامج م��ف ض�� ال��ار�ع ال����اة

  

  

  

 ال�ع� ال��اني
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  ت���� ال�ضع ال��ي ومعال�ة م�اه ال��ف ال��ي  اله�ف ال����� 

  ال���ة وال��ى ال����ة  ل��ال ال����� 

 EI-03  رقم البرنامج  المدینة في الصحي الصرف نظام تطویر  إسم البرنامج

  

 مق�مة ووصف ال��نامج

الع�ل على تفع�لها ل�ا لها م� دور مه� في معال�ة ال��اه و االس�فادة م�ها �ع��� ق�اع ال��ف ال��ي م� الق�اعات الهامة ال�ي  ��� 

���ى ال��ل ح�� ت�اه� أ��ا  في ت���� ال���ة و رفع ال����� ال��ي  في ال��ی�ة خاصة �ع� ال��سع ال�اضح وال��ادة على �ل� ال��مة 

.   

 % .99.5 وال�فاذة ال��اء اإلم��اص�ة ال�ف� ع�� العادمة ل��اها م� في ال��ل� ال��ان ص�ي،و�ع��� ص�ف ل���ة حل��ل م�ی�ة تف�ق�

ال�الي ك�ا تف�ق� حل��ل ل���ات ل�عال�ة ال��اه العادمة. م�ا ���� تل�ثا ب���ا وان��ارا لألم�اض، إضافة إلى تل�ث ع��ن ال��اه ال��ج�دة. و�

  فإن ه�اك حاجة ل�راسة م��وع إن�اء ش��ة لل��ف ال��ي.

 قعةال��ائج ال���  

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 )ل���وع م���ى(ا1 0 وجود دراسات للصرف الصحي 

 1 0 عدد الكیلومترات لخطوط جدیدة لشبكة الصرف الصحي

    0  عدد محطات معالجة المیاه العادمة 

  0  2500  وج�د حف� ام��اص�ة 

  50  150  مع�ل ت�لفة ال��ل� م� ال��اه العادمة  (ش��ل)

 

  .4م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

  س�ان م�ی�ة حل��ل ج��ع الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

 م��نات ال��نامج:

ال��لفة   ال���نات

  1000ال�ق�ی��ة*

دوره (إدار�،   اس� ال����

  مالي، وف�ي)

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

 ومالي إداري  رجيت���ل خا  10  إعداد الدراسات والمخططات الالزمة
  وفني

  ت���ل خارجي  10000  كم  20انشاء شبكة صرف صحي بطول 

  

 ومالي إداري
  وفني

 ومالي إداري ت���ل خارجي 200 انشاء محطات معالجة للمیاه العادمة   



77 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

 ومالي إداري ت���ل خارجي 50 انشاء مجلس خدمات مشترك للمیاه والصرف الصحي
 وفني

ت�ه��ات �ي (. ب�اء ق�رات وت���� م�س2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة 

  ) وت��ل:وغ��ها، ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

   -  ز�ادة ع�د الع�ال (ت�لفة ت�غ�ل�ة في ال�ل��ة)

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

    ال ی�ج�

      100  ال��لفة اإلج�ال�ة

      0  ال���ف� م�ها

 ل��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):ال��خالت ال�ئ���ة (ا

  ی��ف� ��ادر ����ة.

 ال ی�ج� م��ات معال�ة

 ی�ج� م���ات ه��س�ة

 ی�ج� دراسات ف��ة

  

 ال�ع� ال��اني

  

  

  

  



78 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

 

  ت���ع االس���ار في الق�اع ال�راعي  اله�ف ال����� 

  ت���ة االق��اد ال��لي  ال��ال ال����� 

 EC\01  رق� ال��نامج  الزراعي االستثمار مؤسسات مع التشبیك  مجإس� ال��نا

  

 مق�مة ووصف ال��نامج

�جهاتها تع��� ال�ل��ة هي الالع� األساسي في تق��� ال��مات لل��ا���� و ت���ة ال����ع ال��لي ��افة ال��االت، وت�عى ال�ل��ة وض�� خ��ها وت 

ل��ق� ن�ائج أك��  لل����� مع م�س�ات ی�ة وز�ادة ف�ص االس���ار في الق�اعات ال���لفة. ، إال انه ���اج ال�����ة ل����� األوضاع االق��اد�ة في ال��

لقان�ن�ة واالج�ائ�ة اس��امة م� خالل تفع�ل وح�ة ال����ة االق��اد�ة ال�ع���ة به��ل�ة ال�ل��ة، وتفع�ل ال��ل� االق��اد� ل��ی�ة، وت�ل�ل �افة العق�ات ا

  � على ق��ة "ب��ة اق��اد�ة غ�� م���ة م� االس���ار في ال��ی�ة".أمامه� لل�غل

�راع�ة، ونق� تع��� حل��ل م� ال��ن ال���ة اق��اد�ًا، ح�� تع� م��قة زراع�ة غ��ة، �ال�غ� م� اإلش�ال�ات ال�ي ت�اجهها في م�ال ت���� ال����ات ال

ت�لى ع�ها م� س�ق ح�ة، جعل م� ال�ع��ة لل����ل ال��لي م�اف�ة ال��اص�ل ال����ردة، ال��اه وارتفاع ث��ها. ح�� أن االتفاق�ات االق��اد�ة، وما 

اآلالت وال�ع�ات)  وال�ي غال�ا م� ال������ات االس�ائ�ل�ة، ن��ا الرتفاع ت�لفة م�خالت االن�اج ال�راعي (ال��اه، ال��اد ال���او�ة، األس��ة، ع�م ت�ف�

ف، وال�ي تق�� م� م�االت ال��اف�ة. م�ا ����ج� الع�ل على ت���� ه�ا الق�اع واالس���ار �ه، وت�ف�� �افة وضعف إم�ان�ات ال�����، وضعف ال�غل�

ت�ال�ف اإلن�اج ال�ق��ات وال�ع�ات ال��ل��ة، إضافة إلى ت�ف�� ال��اه ال�راع�ة، لالس���ار وال��اف�ة في االن�اج ال�راعي. م� خالل الع�ل على ت�ف�� 

  �ادة اإلن�اج �ال��لفة ال���دة ، وأف�ل  ال��ائج وال���جات تاتي م� الع�ل على �ل�ه�ا ب��ف�� ت�ال�ف االن�اج وز�ادة اإلن�اج.ل����ج مع��، أو ز 

یه�ف إلى ال����� مع م�س�ات االس���ار ال�راعي، الس�ق�ابه� لالس���ار في  م�ال ال�راعة في حل��ل، وال�� س��� م� خالل ق��  ه�ا ال��نامج 

  �ة في ال�ل��ة، و�ال�عاون مع وزارة ال�راعة، وال��س�ات ال�راع�ة،ال���

 ال��ائج ال���قعة

 

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

   
عدد  مؤسسات االستئمار في القطاع 

 الزراعي
1 2 

   
   
   

 

  .ار�ع س��اتم�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج:

  ن��ة  30000م�ی�ة حل��لج��ع م�ا��ي :الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�

 م��نات ال��نامج:

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (إدار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����
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        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

        ال ی�ج�

ت�ه��ات وم��ل�مات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

ت���ة م�ارد ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:����ة وت�ر��

      

 ال ی�ج�
 -   

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

 م�ح م��اني لل��س�ات العاملة

 مع ال��س�اتال����� 
 إدار� ,ف�ي ,مالي وزارة ال�راعة 10

      10,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      50  ال���ف� م�ها

 

 ل����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ا

 ی�ج� ��اق� ف���� م�ر�ة وم�هلة.

 ی��ف� آل�ات و�م�ان�ات ل�ج���ة.

  

 ال�ع� ال��اني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ت���ع االس���ار في الق�اع ال�راعي  اله�ف ال����� 
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  ت���ة االق��اد ال��لي  ال��ال ال����� 

 EC\02  رق� ال��نامج  الزراعيتأھیل البنیة التحتیة للقطاع   إس� ال��نامج

  

 مق�مة ووصف لل��نامج

تع��� م�ی�ة حل��ل على ال�راعة ���ل اساسي االانه ی�ج� ح�� لل�راعة م� خالل ع�م اع�اء ال��ا���� اش��اك م�اه زراعي وه�ا ال�يء 

  ة وم�ادرها. قلل م� ات�اه ال��ا���� ات�اه ال�راعة ال��و�ةاه ال��ج�دة  وه�ا ���� قلة ال��اه ال��ج�د

تأه�ل ال���ة ال���ة للق�اع ال�راعي، واس��الح األراضي ال�راع�ة، وش� ال��ق ال�راع�ة، و��اء اآل�ار ال����ع�ة،  ه�ا ال��نامج إلى یه�ف

دون� ���� اس��الحها 1750وه�اك دون� أرض زراع�ة غ�� م�روعة، ���� اس�غاللها،  1027 دون� م��غلة , 17723 عل�ا �أن ه�اك

  وال�� س�لع� ال�ل��ة دور ال���ك لل����� مع وزارة ال�راعة وال��س�ات ال�راع�ة ل����ل ه�ه ال��ار�ع وت�ف��ها.ل�راعة  ل

 ال��ائج ال���قعة

  س��ان.�قعة لل��نامج: م�ة ال��ف�� ال��

 .ن��ة30000ج��ع م�ا��ي م�ی�ة حل��ل وال�الغ ع�ده� ما �قارب الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

 م��نات ال��نامج

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

وزارة الزراعة واإلغاثة   100  دونم  1000راعیة استصالح االراضي الز 
  الزراعیة 

  مالي اداري وفني 

وزارة الزراعة واإلغاثة   40  كم  15شق طرق زراعیة بطول 
  الزراعیة 

  مالي اداري وفني 

وزارة الزراعة واإلغاثة   120  بئر  120حفر ابار 
  الزراعیة 

  مالي ادار� وف�ي 

��ات ت�ه. ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

    دورات ت�ر���ة لل��ارع��

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

م����ة في ال��ال�ف لل���ة  م���ات ت�����ة 

 ال����ة
  

      260,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      20  ال���ف� م�ها

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 %80 %50 عدد الدونمات المستصلحة 

 %60 %40 طول الطرق الزراعیة المفتوحة 
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 ��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):ال

 م�ارد ����ة.

 إم�ان�ات مال�ة.

  

 ال�ع� ال��اني
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  ت���ع االس���ار في الق�اع ال�راعي  اله�ف ال����� 

  ت���ة اإلق��اد ال��لي  ال��ال ال����� 

 EC\03  رق� ال��نامج  ع التركیز على العنبتحسین نوعیة االنتاج الزراعي م  إس� ال��نامج

  

 مق�مة ووصف لل��نامج

% ، ��ا وت��ف� ال��ی�ة على 53وت��ل ن��ة األراضي ال��روعة م�ها �الع�� ما ن���ه تع��� م�ی�ة حل��ل على ال�راعة ���ل اساسي. 

����ها م��ة ن���ة في إن�اج الع��، وفي ال��اعات ال���ات وال�هارات في م�ال ال�راعة وعلى ال���ص م�ها في ق�اع زراعة الع�� م�ا 

  ال����قة ع� ال����ع للع��، االم� ال�� ��ف� ت���ف الع�ل ض�� م�ار�ع ال����ع الغ�ائي.

یه�ف إلى ت���� ن�ع�ة اإلن�اج ال�راعي، م� خالل ت���� وتأه�ل م�انع الع��، واس���ال ت�ه�� م�ازن ال�����. وال�� ���� ه�ا ال��نامج 

ت���� وتأه�ل  ت�ق�قه م� خالل الع�ل على ج�ب ال��������، وم� خالل ت�ف�� ال����ع ال��لي �ال��جه ن�� االس���ار في ه�ه ال��امج.

س��اه� في ف�ح م�االت م���عة في م�ال ال����ع الغ�ائي، واس���ام الع�� ���خل لع�ل�ات إن�اج واسعة م�ل ع��� وال�� م��ع الع��، 

الع��، ال�ل، ال����، ال���،  وال�ي إذا ت� الع�ل على ت���� آل�ات ت���قها، م� ح�� ال�غل�ف، وال��و�ج س���ل م�اه�ة ن�ع�ة في ع�لة 

أما ال���وع األخ�� وال����ل �إعادة تأه�ل وح�ة ال����� ال�ارد وت����ها فانه س���ح لل��ارع�� �ال���� في ت�ق�� ال����ة االق��اد�ة لل��ی�ة. 

  إرسال الع�� ال�ازج إلى ال��ق ، وع�م إغ�اقه في ال��ق دفعة واح�ة ، وه�ا س�ف ����ه� م� ب�ع م���جه� ��ع� أعلى.

 ال��ائج ال���قعة

  س��ان.م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

 .ن��ة30000ج��ع م�ا��ي م�ی�ة حل��ل وال�الغ ع�ده� ما �قارب الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

 م��نات ال��نامج

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

وزارة الزراعة واإلغاثة   100   تطویر وتأھیل مصنع العنب ومنتجانھ
  الزراعیة 

  مالي اداري وفني 

وزارة الزراعة واإلغاثة   50  استكمال تجھیز مخازن التبرید
  الزراعیة 

  دار� وف�ي مالي ا

ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

  ق��ة ال����دةال  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

  6  4  وجود ندوات لالرشاد الزراعي 

 %100  %40  مصنع عنب مطور مؤھل

 1 0 وجود مخزن للتبرید
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وزارة ال�راعة واإلغاثة  12 برامج االرشاد الزراعي

  ال�راع�ة
 مالي ادار� وف�ي 

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

م����ة في ال��ال�ف لل���ة  �ة م���ات ت����

 ال����ة
  

      162000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      10  ال���ف� م�ها

 ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 م�ارد ����ة.

 إم�ان�ات مال�ة.

  

 ال�ع� ال��اني
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  ل�اصت���� ش�اكات مع الق�اع ا  اله�ف ال����� 

  ت���ة اإلق��اد ال��لي  ال��ال ال����� 

 EC\04  رق� ال��نامج  تطویر الوضع االقتصادي وعمل خطط تنمویة  إسم البرنامج

  

 مق�مة ووصف ال��نامج

د، وم��� ال��ي ی�ن� مقام ال��ابي ع�� هللا ب� م�ع� و  م�اقع أث��ة 4ال��اقع االث��ة وال�ی��ة وال�ار���ة، ح�� ی�ج� م�  ت��ف� م�ی�ة حل��ل على ع�د\

  .ق�س فات�اً عل�ه ال�الم، وال�او�ة ال�����ة، وال�احة أو ال�ی�ان، و ع�� ال��ي أی�ب، و ال���� الع��� ح�� ی��� إلى ع�� ب� ال��اب ع��ما زار ال

ن���ة لألوضاع األم��ة تأث�ت ال��ی�ة ال أن ال��احة في ، اال��اع� ع�د م�ال��اف� ال��اح�ة ����ّ�ه بل��ة حل��ل و ك�ا و��ج� في ال��ی�ة �ع�  \

 �� وال�ارج���في ال��ی�ة ی�ث� سل�ا على اس�ق�اب ال��اح ال��لف��ق واح� فإن ت�ف�  و�ال�اك��واالق��اد�ة العامة. 

–ب�ج ال��ر ك� (الع�ی� م� ال��ا�� ال��اح�ة واألث��ة اال انها غ�� م�هلة لالس�غالل في ال��ال ال��احي وم� ه�ه األما ال��ی�ةی�ج� في 

دون� اال انه 11ی�ج� في ال��ی�ة م���ه ���احة ع�د ���� م� الع��ن واآل�ار ال��ف�ة، ��ا  ال��ی�ة في ��ا ی�ج� (–خ��ة ���قة )- ال�ل�ة الق���ة

وه�ا م� شأنه وه� األم� ال�� ��� أخ�ه �ع�� االع��ار في ت���� واس�غالل ه�ه ال��ا��، م���� م� ق�ل ق�اع خاص وال ی�في �الغ�ض 

   م� ال�اح�ة ال��اح�ة. ال��ی�ةأن ��� في ت���ة 

وا��اد م��قة ص�اع�ة.وذل� ع� ���� –و ت���� م�لخ ال��ی�ة - ل��ادة وضع االق��اد ال��لي في ال��ی�ة م� خالل ان�اء دی���م���

  م�ار�ة الق�اع ال�اص في ال��ی�ة.

  �ة.و����� ال��نامج ال�ق��ح إن�اء م���ة ألهالي ال��ی

 وم�ش�ات االن�از: ال��ائج ال���قعة

 

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

عدد الدورات التدریبیة والتوعویة لوضع 
  خطط االستئمار 

0  
1  

  1  0  وجود منطقة صناعیة 

  2  1  عدد المنتزھات في مدینة حلحول 

  1  0  عدد مراكز فحص السیارات 

  فعال 1  شطبغیر م 1  وجود مسلخ في مدینة حلحول 

  2  في البلدیة 1  عدد القاعات التابعة للبلدیة 
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  س��ات 4م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج:

 150000وال�الغ ع�ده� تق���ا  م�ی�ة حل��ل �االضافة الى الق�� ال��اورةس�ان الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی� (ال��اش��� وغ�� ال��اش���):

 ن��ة.

  م��نات ال��نامج:

  ��ناتال�

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$

*1000  

  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

ع�ل دورات ت�ر���ة وت�ع��ة ل�ضع خ�ة ت����ة 

  لالس���ار
  ادار�، مالي، وف�ي  م���عات م�ده�ة  10

  10000  ع�ل م��فة ص�اع�ة
وزارة ال��اعة والق�اع 

  ال�اص
  

  400  ال��احي  حل��له ان�اء م��� 

اله��ات ال��ل�ة ال��اورة، 

وزارة ال�راعة وص��وق 

  اق�اض ال�ل��ات

  ادار�، مالي، وف�ي

    وزارة ال�قل وال��اصالت  1300  ان�اء دی���م��� في ال��ی�ة

    وزارة ال��ة  400  تاه�ل م�لخ بل��ة حل��ل

      400  ان�اء قاعة م�ع�دة االغ�اض

ت�ه��ات س�ي (. ب�اء ق�رات وت���� م� 2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

      10  ع�ل دورات ت�ر���ة وت�ع��ة ل�ضع خ�ة ت����ة لالس���ار

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

       1ال��لفة م����ة في ال���   م���ات وت�ام�� ه��س�ة

     12,510,000  ال�ةال��لفة االج�

      500,000  ال���ف� م�ها
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 ال��خالت ال�ئ���ة ل��ف�� ال��نامج (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 ال��ادر الف��ة واإلدار�ة الالزمة لإلش�افعلى ال��ف��.

 ال�ال غ�� م��ف�، ال�اجة لل�ع�.

 ت�ف� األرض إلن�اء ال����ه.

 ع�ات ح�� س���ن ال��ف�� ع�� مقاول��.ال�

 ال�ع� ال��اني:
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  ت���� وز�ادة دخل ال�ل��ة  اله�ف ال����� 

  ت���ة اإلق��اد ال��لي  ال��ال ال����� 

تطویر وتنوع الخدمات التي تقدمھا البلدیة من أجل  زیادة دخل   إس� ال��نامج
  البلدیة وتحسین خدمة الكھرباء .

 EC\05  رق� ال��نامج

  

 ق�مة ووصف ال��نامجم

��� تغ��ة و ، ش��ة �ه��اء ال�ل�ل"��� "�% 90ش��ة �ه��اء ال�ل�ل ، ح�� ت�لغ ن��ة ال�غ��ة م�ها ح�الي  علىفي خ�مة ال�ه��اء تع��� م�ی�ة حل��ل 

��مي ع�ادات ال�فع ال���� إلى ع�اد، و��ل ع�د م�� 5000ع�د ع�ادات ال�ه��اء إلى  ی�لغ. ال�اصة اس���ام م�ل�ات ال�ه��اءاإلح��اج ع�� �اقي 

% م� م��ل ال��ابل، أما �ال���ة 50%، ��ا �الح� أّن ن��ة ش��ة ال��ابل ال�ع�ولة ت�ل إلى 25الى وت�لغ ن��ة الفاق� م� ال�ه��اء  .ع�اد 3000

م� م��ل ال���ی�ات، وال �ع�  %��1ی�ات األرض�ة فق� ن��ة ال�ت��ل %، ب���ا 99ت�لغ لل���ی�ات ال�ه��ائ�ة، فإّن ن��ة ال���ی�ات اله�ائ�ة ل���ة ال�ه��اء 

  تقّ�ر ال�ل��ة فإن م�ة االنق�اع ال ت��� ع� ساعة واح�ة شه��ًا.إنق�اع ال�ه��اءع� ال��ی�ة �ال���لة ال�ئ���ة، ف��ا 

  الى ال���نات ال�ال�ةقام� بل��ة حل��ل �اخ� نق�ة م� ش��ة ال�ه��اء وهي ��اجة الى ان�اء ق�� �ه��اء في ال��ی�ة وه� ��اجة 

  

 ال��ائج ال���قعة

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

  2  0  ش�اء رافعة ه��رول���ة ل�ع�ة ال�ه��اء

  1  0  تأه�ل ال�ادر ال�الي في ق��  خ�مات ال�ه��اء.

  %60  %3  ت���� وت�س�ع ش��ة ال�ه��اء في ال��ی�ة

  1  0  ان�اء م��ات �اقة ب�یلة

  1  0  �رول���ة ل�ع�ة ال�ه��اءش�اء رافعة ه�

\ 

  .ار�ع س��اتم�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

  ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

   م��نات ال��نامج

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

  ���� وت�س�ع ش��ة ال�ه��اء في ال��ی�ةت

  ش�اء رافعة ه��رول���ة ل�ع�ة ال�ه��اء
  ف�ي- مالي –ادار�   سل�ة ال�اقة   200
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50  

ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

 ق��  خ�مات ال�ه��اء. تأه�ل ال�ادر ال�الي في
10 

غ�فة ت�ارة وص�اعة 

 ال�ل�ل
 إدار� ف�ي مالي

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

   200 دراسات ح�ل ال�اقة ال��یلة

      460,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      0  ال���ف� م�ها

  

 ع�ات):ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�

 ی�ج� ��ادر ����ة 

 ال����� مع سل�ة ال�اقة

 ش�اء االل�ات الالزمة لل���وع 

 اعادة تاه�ل �اق� لل�ل��ة

  

  

 ال�ع� ال��اني:
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  رفع ال����� ال�قافيو  ت���� أسال�� ال�عل��و  ت���� ال��اف� ال�عل���ة في ال��ی�ة  اله�ف ال����� 

  ال����ة االج��اع�ةال��ال   ال��ال ال����� 

 SO-02  رق� ال��نامج  تطویر قطاع التعلیم والتعلیم المساند   إس� ال��نامج

  

  مق�مة ووصف لل��نامج.1

%ح�� ی�ج� في ال��ی�ة الع�ی� م� ال��ارس االساس�ة و��ج� م�رسة 88تع��� م�ی�ة حل��ل م� ال��ن ال�ي ��ل ن��ة ال�عل�� ف�ه الى 

وت�عى ال�ل��ة ���ان�ة ال����ع ال��لي ووزارة ال����ة وال�عل�� الى ب�اء م�ارس ثان��ة في  م�ع�دة االغ�اض في ال��ی�ة ل��ها م� م��غلة 

  ال��ی�ة

 ال��ائج ال���قعة.2

 

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 1 1 ن�وات ت�ع��ة في ال��ارسع�د 

  4  2  ع�د ال��ارس ال�ان��ة في م�ی�ة حل��ل

  10  5  اع�ة ع�د ال����ات في ال��رسة ال��

  س��انم�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: .3

  م�ی�ة حل��ل  �الب م�ی�ة حل��ل ال�ی� ه� في ال��حلة االساس�ةج��ع الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: .4

  

  

  .م��نات ال���وع5

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        �ن�اءات، وت��ل:. ب��ة ت���ة و 1

 تفع�ل وت���� دور ال��رسة ال��اع�ة ال��ج�ده في ال��ی�ة .

اس���ال ان�اءم�ارس ثان��ة في ال��ی�ة ل��ف�ف ال�غ� والع�ء على ال��ارس 

 ال�ئ���ة

  

40  

  ف�ي- مالي –ادار�   وزارة ال����ة وال�عل��   30

ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، وم��ل�مات ماد�ة، 

  ) وت��ل:ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

   10 ع�ل ن�وات ت�ع��ة في ال��ارس على اه��ة ال���ع ال����ي وال�عل�� ال�ه�ي 

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3
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   ض�� ال���وع الع�اء وال����ات الالزمة

      80,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      25  �هاال���ف� م

  

  

  ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 ت� ان�اء ال���ى

  ت���� ال���ى وت�ف�� ال�ادر م� ق�ل ال����ة وال�عل��
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  رفع م���� وت��ع ال��مات ال���ة ال�ق�مة في ال��ی�ة  اله�ف ال����� 

  ةاالج��اع� ال����ةم�ال   ال��ال ال����� 

 SO-02  رق� ال��نامجتطویر امكانیات المراكز الطبیة وتوفیر كوادر طبیة                                          إس� ال��نامج

 

 مق�مة ووصف لل��نامج

م� �� عام وع�ادات  ت��ل ال��مات ال���ة ال�ق�مة م� خالل ال��اف� وال��اك� ال��ج�دة في ال��ی�ة �افة ال��مات ال���ة ال�ئ���ة

تق�م ال��مة مع�� ساعات  اتص��ل� )6(اخ��اص�ة وم�اك� أشعة وم����ات، وأم�مة و�ف�لة. ��ل� ال��مات ال�وائ�ة م� خالل وج�د 

ل�ها م� ال��م. وأما ف��ا ی�عل� �ال��مات ال���ة وال�ي ت��اج إلى  ت�ه��ات ����ة وم���رة م�ل الع�ل�ات ال��اح�ة ال����ة ف��� ال���ل ع

، عل�ا انه ت� ال��ء �ان�اء م���فى م���د ع�اس في ال���قة الغ���ة م� ال��ی�ة (م�ی�ة ال�ل�ل  و��� ل��خالل ال����ف�ات ال��ج�دة في 

و����� ال��نامج ال�ق��ح ت���� م��ى الع�ادة ال���ة وت� وضع ح�� االساس �الضافة الى وضع اعالن ال��ء �ال��اء وت�ه�� ال����ات 

  ت�غ�له.و 

 ال��ائج ال���قعة

 

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 %100 غیر مكتملة  وجود قاعدة بیانات للمواطنین

  %100  %50   مستوى مراكز الرعایة الطبیة

  1 0  وجود مستشفى حكومي في المدینة

  15  12   عدد البرامج التوعویة واالرشادیة في المجال الصحي

 

  ار�ع س��ات�قعة لل��نامج: م�ة ال��ف�� ال��

  ن��ة. 150000ال�الغ ع�ده�  م�ی�ة حل��ل والق�� ال��اورةج��ع م�ا��ي الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

  

 م��نات ال��نامج

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

دوره (إدار�، مالي،   اس� ال����

  وف�ي)

        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

 إدار� ومالي وف�ي وزارة ال��ة  200 �اك� ال�عا�ة ال���ةت���� م

  إدار� ومالي وف�ي  وزارة ال��ة  2850  ا��اد م���فى م���د ع�اس ال���مي
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ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة 

  ) وت��ل:وغ��ها، ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

      

   2 وارشاد�ة في ال��ال ال��ي ب�امج ت�ع��ة

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

 ف�ي وزارة ال��ة 2 ت���ل قاع�ة ب�انات ص��ه لل��ا����

      3,054,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      52  ال���ف� م�ها

 

 ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

  ��ادر ����ة ی��ف�

  ی�ج� ت�ه��ات ل�ج���ة

    

 ال�ع� ال��اني

   وم���فى م���د ع�اس ال���مي–حل��ل الع�ادة ال���ة في 
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  رفع ال�قافة ال����ع�ة أله��ة ودور ال��أة وال��اب  اله�ف ال����� 

  ال��ال االج��اعي  ال��ال ال����� 

 وتفعیلھا ,والتشبیك معھا والشبابیة تطویر أداء الجمعیات النسائیة   إس� ال��نامج

  

 SO-03  رق� ال��نامج

  

 مق�مة ووصف لل��نامج

  . .ی�ج� في ال��ی�ة ملع� ر�اضي ��الة ج��ة و ه� ملع� ذ��ر حل��ل ال�ان��ة، ون�اٍد ر�اض�ة: ��اد� حل��ل ال��اضي 

ت ش�اب�ة ل����ف وت���� ال��ارع، ت���ف ال�قاب�، ت���� الل�حات ه�ه االن��ة: م�ادراب�� ال��اب، وم� ��ل��ة الع�ی� م� ال��ا�ات ال��علقة الت�ف� ك�ا 

  وال�اخ�ات االرشاد�ة، ع�ل م���ات ص�ف�ة، م�ار�ة ال��ا���� في ال��ة ال�����ة االس��ات���ة، ت���� ال�ل�ة ال��ف�ق��.

ی�ج� في ال��ی�ة ب��ة ت���ة ��ا  .2016ل��ابي في العام ، وق� ت�� اخ� ان��ا�ات لل��ل� ا2011عل�ا �أنه ی��ف� في ال�ل��ة م�ل� ش�ابي م�� العام 

(م�ل ال�اد� ال����،وج�ع�ة س��ات حل��ل)اال ان ن�ا�ات ه�ه ال��ع�ات قل�لة وهي ��اجة الى ت�ف�� م�اك� ثقاف�ة، وج�ع�ات ن���ة ح�� ی��ف�ثقاف�ة 

  . وا��اد ن�ا�ات م���عة 

  

 ال��ائج ال���قعة

 

  س��ان.م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

  ن��ة30000ال�الغ ع�ده�  ال��ی�ةج��ع س�ان الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی�: 

  

 م��نات ال��نامج

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$  ال���نات

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

  �ة ال����دةالق�  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 فعال غ�� فعال مفعل �ق�م �ال��ا�ات م��ى لل�اد� ال����  ام�الك

 1 0 ا��اد ملع� ر�اضي �امل ال��اصفات 

  4  2  عدد التدریبات المھنیة للمراه والشباب

  15  2  ع�د ال��وات ال��ع��ة ال�ي ته�� �ال��أة وال��اب س���ا

  ج��ة  ضع�ف  م���� ال��ر��� 

  ج��ة  �فضع  م���� ال��ام 

  ج��ة  ضع�ف  م���� ال��اد� الل�اقة ال��ن�ة 
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        ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:. 1

  ���� وتأث��هال�اد� تأه�ل ال

  إن�اء م��ع ثقافي ور�اضي

400  

400  

  

  

  

 االت�ادوزارة ال�قافة، 

  ال��اضي الفل����ي

  ادار� مالي ف�ي

 االت�ادوزارة ال�قافة،   350   ملع� ر�اضيإن�اء 

  ال��اضي الفل����ي

  ادار� مالي ف�ي 

ت�ه��ات وم��ل�مات �ي (. ب�اء ق�رات وت���� م�س2

ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، ت���ة م�ارد 

  ) وت��ل:����ة وت�ر��

      

  وال��اب دورات ت�ع�ة وت�ق�ف لل��أة 

 �ل��ادة م�ار��ه وال��اب ت�ر��ات مه��ة لل��أة 

 ت���� مهارات ال�ر��� وال������� لل��اد� 

10  

10  

10 

  

        �ل:. دراسات و��� وت����، وت�3

) 1م����ة في ال��� رق� ( م���ات ت�����ة 

 أعاله

  

      1,180,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

      0  ال���ف� م�ها

  

 ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 م��ف�ةاألب��ة عل�ها  إلقامةق�ع أراضي 

 إم�ان�ات مال�ة

 م�ارد ����ة 

 ���ات ه��س�ةم

  

  

  

  

  

 ال�ع� ال��اني
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ت���� ال��ی�ة في م�ال و  ت���� ال���� اله��لي ل�ل�ي االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة  اله�ف ال����� 

  ال���ة ال����ة

  م�ال اإلدارة وال��� ال�ش��  ال��ال ال����� 

 GO\01  رق� ال��نامج  تطویر المخطط الھیكلي   إس� ال��نامج

  

 مة ووصف لل��نامجمق�

م��� ه��لي م�ادق ، ، ون��ا لل��سع دون� اال انها ال ت��ل� ���14800احة  2006حل��ل ت�سعة م�ادق عل�ها م�� عام ت��ل� بل��ة 

ة ال�اقع م�ی�ة حل��لم��� ه��لي ل���ل  مع�� أراضي وا��اد   ح�ود ال��ی�ة ��اجة ماسة الى ت�سعة ال��ی�ةواالم��اد الع��اني أص���

  ت�� س���ة ال�ل�ة ال����ة الفل�����ة وتأه�ل ب���ها ال����ة وت�و��ها ����ع ال��مات ال�ق�مة لل��ا����.

القائ� م�ا ی��ز ال�اجة ل�فع�ل الق�ان�� واألن��ة وت�ف�� ب�امج ت�ع�ة م���ع�ة ح�ل  على ال���� ال��ا����  لوه�ال� تع��ات ����ة م� ق�

  ��ة االل��ام بها.ق�ان�� ال��اء وال����� وأه

ت�عى ال�ل��ة ل����� ال���� اله��لي ال�الي ل�ل�ي االح��اجات الالزمة ل��ق�� ال�ؤ�ة ال����دة، وذل� م� خالل ت���� ال���� اله��لي 

ل على ت�ف�� ، و��ل� الع�ل على اس���ال م��وع ت���ة االراضي في ال��ی�ة، �اإلضافة إلى ت���� وز�ادة الع�GISال���ف� ور��ه مع ن�ام 

ح�الت ت�ع��ة ح�ل أه��ة ت���� ال���� اله��لي واالل��ام �قان�ن ال��اء وال�����. إن ت���� ال���� اله��لي �ال��ل ال�الئ� ل�ل��ة 

  في ت���� ال��ی�ة ��افة خ�ماتها . اح��اجات ال��ی�ة س��اه�

  �� وأن��ة ال��اء.و����� ال���وع ت��ی� وت�سعة ال���� اله��لي وت�ع�ة م���ع�ة �ق�ان

 ال��ائج ال���قعة

  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

  دون�  25000  دون� 14800  ت�سعة ح�ود ال��ی�ة 

  م��ف�  غ�� م��ف�  م��ث ج�ی� وج�د م��� ه��لي

  دون�37300  14800  م�ح اراضي ال��ی�ة

 

  س��ان - س�ة م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج: 

  م�ی�ة حل��لج��ع م�ا��ي وع�د ال���ف��ی�:  الف�ات ال���ه�فة

  

  

 م��نات ال��نامج:

ال��لفة ال�ق�ی��ة   ال���نات

 *1000$  

دوره (إدار�، مالي،   اس� ال����

  وف�ي)
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        . ب��ة ت���ة و�ن�اءات، وت��ل:1

       ال ی�ج�

ت�ه��ات . ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (2

 وم��ل�مات ماد�ة، أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة

  ) وت��ل:وغ��ها، ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��

  

    

        ال ی�ج�

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

+م�ح االراضي م���ات ت�����ة 

  �ال�امل

ت���� ال���� اله��لي وال�� یل�ي  

االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة ل��ی�ة 

  GISحل��ل ور��ه مع ن�ام 

 اس���ال م��وع   ال����ة

  

  

50  

  

  

500 

    

ب�امج ت�ع�ة �أه��ة ت���� ال���� اله��لي 

  واالل��ام �قان�ن ال��اء وال�����

10  
    

      560,000  ال��لفة اإلج�ال�ة

        ال���ف� م�ها

 ال��خالت ال�ئ���ة (ال��ارد ال����ة وغ�� ال����ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):

 وت��لة ت���ة ال��ی�ة وا��اد قاع�ة ب�انات ال���� اله��لي ��اق� ف��ة وه��سة م�ر�ة وم�هلة ل���ی� وت�سعة

 ال�ع� ال��اني

ل��و��ها ����ع ال��مات  ال��ی�ةت�سعة ال���� اله��لي ل���ل و��� م�ا�� أوسع في 
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  ت���� ال����� االدار� وال�الي والقان�ني وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة  .  اله�ف ال����� 

  م�ال اإلدارة وال��� ال�ش��  ال����� ال��ال 

 GG-02  رق� ال��نامج  مأسسة العمل في البلدیة وتطویر العمل المؤسسي   إس� ال��نامج

 مق�مة ووصف لل��نامج:

 ل�یها الق�رة على االس���ار�ة ث� ال���، وت�ق�� ال�الئ�ة �ع�ل على تق��ة اله��ات ال��ل�ة ���� ���ح  مفه�م ال��اء ال��س�ي إن 

وع�م وج�د ت���� على الق�رات  ة حل��ل واالس��ا�ة ال���عة لل���ل�ات وال��غ��ات في ال����ع، ون��ا ل��اجع واقع ال��اء ال��س�ي ل�ل��

وال���ف�� لل�عامل معها م� ال�ل��ة واض��ار  وال��وف ال����ة بها ال��س��ة ال�اصة بها ���ل م���ام ن���ة تغ��� ال��ال� ال�ل��ة 

م��داتها ال����ة، أص�ح ل�اما ت���� ال��س�ة م� اجل ان ت��ن أك�� فعال�ة في ت�ف�� ال���وعات ال�����ة م� اجل ت�ق�� اه�اف خالل 

  .ال��ا����ورسالة ال�ل��ة واالس��ا�ة ل�اجات 

���ل م�اش� أه�ها ال��اه وال��ق وتق�م ال�ل��ة ب�ق��� م���عة م� ال��مات لل��ا����  تع��� ال�ل��ة م��� وم��ر ال��مات األول لل���ع

وت�خ�� األب��ة وال��ف وال��اعات، وخ�مة ال�فا�ات ال�ل�ة، ح�� أن ال���ول�ة األك�� في ت���� ال���ة ال����ة لل���ع تقع على عات� 

�د �ادر ق�� وم�هل ��ل ج�ا أن ت���ع ال�ل��ة ب���ة ت���ة ج��ة ت���ها م� تق��� ال��مات لل��ان �اإلضافة ل�ج ال�ل��ة ف�� ال��ور� 

  اإلم�انات ال�اد�ة وال�ع���ة قادر على تق��� ال��مات في ج��ع ال��وف.

دارة ه�ال� حاجة مل�ة ل��س�ة ج��ع ال��مات والع�ل�ات في ال�ل��ة ��ا ���ل الف�ت�ة و��اء الق�رات في الع�ی� م� ال��االت وال�ي أه�ها اإل

وال��اصل واإلف�اح وغ��ها. ��ا ت��اج ال�ل��ة ل��ادة إی�اداتها م� خالل م�ار�ع اس���ار�ة �ال��اكة مع ال�ال�ة وال����ة االق��اد�ة واالت�ال 

  الق�اع ال�اص.

�ع��ل ت�عى ال�ل��ة لإلن�قال ب�ضعها ال�الي وال�ص�ل بها الى بل��ة ع���ة م���رة وذل� م� خالل  ت���� ال��� اإلدار�ة وال�ال�ة والف��ة ال

ة. إن ت���� ال�ضع القائ� ف��ا ومال�ا و�دار�ا، و��ل� ت��ی� ال��ا�ات وال��مات ال�ي تق�م بها ال�ل��ة ی��ج� ت���� أدلة ع�ل بها في ال�ل��

ة، إج�ائ�ة والع�ل على ت�ف�� م��ل�ات ن�اح اإلل��ام ب����قها م� أجل مأس�ة الع�ل في ال�ل��ة. أن ت���� ال�اقع اإلدار� وال�الي لل�ل��

  لإلم�ان�ات وال��هالت س��اه� في ت���� ق�رتها على ز�ادة اإلی�ادات، ون�اعة اإلدارة ال�ال�ة، وت�ق�� ال��ة ال�����ة ال��ل�ة  وام�الكها

له��ات أما م� ال�اح�ة القان�ن�ة تع��� ال�ل��ة على االن��ة والق�ان�� ال�ادرة م� ال�هات ال���م�ة ذات العالقة م�ل قان�ن االب��ة، ن�ام ا

م���ار��  قان�ن��ن �ع�ل�ن في ال�ل��ة ب��ام ال�وام ال��ئي، ول�� تف�ق� ال�ل��ة �غ��ها م� ال�ل��ات  �2ل�ة، قان�ن الع�ل وغ��ها و��ج�  ال�

لى  عالى غ�اب ال�عي القان�ني ال�امل لل���� م� الق�ا�ا خاصة ال�ال�ة واإلدار�ة وما ��� ت���ل ال�م� وج�ا�ة ال�ی�ن.ل�ا ال ب� م� الع�ل 

ن�ن�ة تق��� الق�رات القان�ن�ة في ال�ل��ة وتق��� ال��ج�ه وال�ع��� القان�ني ألع�اء ال��ل� ال�ل�� وال���ف�� ذو� العالقة ح�ل األ�� القا

� م�ا س��اع� في رفع م���� وفعال�ة أداء ال�ل��ة في ال��ال اإلدار� وال�الي .وه�ال� جان� مه� وه  وال��اسات�ة واألدوات ال������ة

عة ت���� اآلل�ات وال�ع�ات في ال�ل��ة وال�ي ت���ها م� ت�ف�� مهامها ����قة فعالة خاصة ع�� ال��ی� ع� اآلل�ات ال�ق�لة �ال�فار وال�اف

  وال��افة وال�اج� وغ��ها.

إلضافة إلى ب�اء ق�رات و����� ال���وع ش�اء أجه�ة ومع�ات وآل�ات لل�ل��ة وح�س�ة أن��ة الع�ل ومأس�ة إج�اءات الع�ل في ال�ل��ة �ا

  العامل�� في ال��االت الف��ة وال�ال�ة واإلدار�ة.

 وم�ش�ات االن�از: ال��ائج ال���قعة
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  الق��ة ال����دة  الق��ة ال�ال�ة  ال��ش�

 فعال ���ل ق��  غ�� م�ج�د  وج�د ن�ام إدارة ال�عل�مات مال�ة م��امل

 2 1  وج�د ن�ام م��س� لإلی�ادات

 1 0  ارفوج�د ن�ام ض���ة مع

 1 0  وج�د خ�ة ت���ة م�ل�ة

 ���ل �امل م�ج�د ���ل م��س�  وج�د خ�ة ت���ة لإلق��اد ال��لي

 م�ج�د غ�� م�ج�د  وج�د م�ل� ش�ابي فعال

 م�ج�د غ�� م�ج�د  وج�د خ�ة ات�ال وت�اصل

 م�ج�د م�ج�د ���ل ج�ئي   وج�د ن�ام م����ات م��امل

 م�ج�د غ�� م�ج�د   رخ� ال��ف وال��اعاتوج�د ن�ام م��س� م��امل ل�خ� ال��اء و 

 م�ج�د غ�� م�ج�د   وج�د إج�اءات ع�ل مع�ار�ة لل��انة وال��غ�ل

 م�ج�د غ�� م�ج�د  وج�د تع�فة م��ثة لل�فا�ات ال�ل�ة ون�ام م��س� لها

 م�ج�د م�ج�د ���ل ج�ئي  وج�د ن�ام ش�او� 

ج�دم�  م�ج�د ���ل ج�ئي  وج�د ن�ام إدارة م�ارد ����ة م��امل  

 م�ج�د م�ج�د ���ل ج�ئي  وج�د س�اسات وأن��ة مفعلة

 %100 %50   ع�د ادلة الع�ل ال��ج�دة في ال�ل��ة

 %100 %70   ت���� وت���� ال���ف�� في ال�ل��ة

 %100 %50   وج�د دل�ل ع�ل مالي

%60   ع�د ال�ات الالزمة لل�ل��ة  100% 

 60 0  �اءع�د ال�ورات ال��ع��ة ل��ادة ثقافة ال����� وال�

 

  س��ات 4م�ة ال��ف�� ال���قعة لل��نامج:

  ن��ة. 30000وال�الغ ع�ده�  م�ی�ة حل��لس�ان على  الف�ات ال���ه�فة وع�د ال���ف��ی� (ال��اش��� وغ�� ال��اش���):

 م��نات ال��نامج:

  ال���نات

  ال��لفة ال�ق�ی��ة$

*1000  

  دوره (ادار�، مالي، وف�ي)  اس� ال����

        �ة و�ن�اءات، وت��ل:. ب��ة ت��1
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        ال ی�ج�

. ب�اء ق�رات وت���� م�س�ي (ت�ه��ات وم��ل�مات ماد�ة، 2

أن��ة ع�ل إدار�ة ومال�ة وغ��ها، ت���ة م�ارد ����ة وت�ر��) 

  وت��ل:

      

ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاءة ال�ل��ة في اإلدارة وال��ارد 

   ال�ال�ة

  يمالي، وف�  م���عات م�ده�ة  47.265

  مالي، وف�ي  م���عات م�ده�ة  35    ت�ف�� أن��ة ل�ع��� ال��ار�ة وال��اءلة ال����ع�ة

  مالي، وف�ي  م���عات م�ده�ة  62.559   ت�ف�� أن��ة ل�فع ق�رات و�فاء ال�ل��ة في إدارة وتق��� ال��مات

  مالي، وف�ي  م���عات م�ده�ة  6   ت�ف�� أن��ة ل�ع��� الق�رات القان�ن�ة وال��اسات�ة في ال�ل��ة

  مالي، وف�ي  وزارة ال��� ال��لي  30  ت���� أدلة ع�ل إج�ائ�ة لها

  مالي، وف�ي  وزارة ال��� ال��لي  20  .ت���� األوصاف ال���ف�ة في ال�ل��ة

  مالي، وف�ي  وزارة ال��� ال��لي  20  ت���� دل�ل ع�ل مالي

  مالي، وف�ي  اق�اض ال�ل��ات ص��وق   5  ت���� ثقافة م���ع�ة ت����� لق�ان�� ال����� وال��اء 

  مالي، وف�ي  وزارة ال��� ال��لي  150   ش�اء ال�ات ومع�ات لل�ل��ة 

        . دراسات و��� وت����، وت��ل:3

        تق��� ال�ضع ال��س�ي

      550  ال��لفة االج�ال�ة

      155  ال���ف� م�ها

  

 �ة �ال�ال واالرض واالدوات وال�ع�ات):ال��خالت ال�ئ���ة ل��ف�� ال��نامج (ال��ارد ال����ة وغ�� ال��� 

 ك�ادر ����ة.

 رأس مال لل���وع.

 دراسات ت�����ة.

 

 ال�ع� ال��اني:
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  )2018( ) توصیف مشاریع السنة األولى3ملحق رقم (

  قائمة المشاریع

 اسم المشروع: اعداد مخططات ھندسیة  

  الجیف ، خلة الحرم ، مدرسة الصخرة المشرفة ، عین كم خربة اصحا ، واد 4اسم المشروع: تاھیل وتعبید طرق داخلیة بطول
  ام جبیر ،عقبة وحش ، بقار ظھر عقل

  6209اسم المشروع: تأھیل وتعبید طریق واد الظل بطول  

 اسم لمشروع :اعمال صیانة وترقیعات /للطرق الداخلیة والخارجیة  

 ینةاسم المشروع  تركیب إشارات مروریة وتحذیریة على الطرق الرابطة في المد  

  (مقاعد، سیاج حمایة+ دھان) اسم المشروع: تأثیث بعض الشوارع بـ  

 اسم المشروع: انشاء مجلس خدمات مشترك للمیاه والصرف الصحي  

  :ستقطاب مؤسسات لالستثمار في القطاع الزراعياسم المشروع  

 اسم المشروع:  مركز فحص السیارات دینامومیتر  

 رباء في المدینةاسم المشروع:  تطویر وتوسیع شبكة الكھ  

 اسم المشروع: استكمال انشاء مدارس ثانویة في المدینة لتخفیف الضغظ والعبء على المدارس الرئیسیة  

 اسم المشروع: مشروع انشاء مستشفى ابو مازن الحكومي  

 اسم المشروع: مشروع تعشیب ملعب  

 ة لمدینة حلحول وربطھ مع نظام اسم المشروع: تطویر المخطط الھیكلي لیلبي االحتیاجات الحالیة والمستقبلیGIS  

 اسم المشروع:  استكمال مشروع   التسویة  

 اسم المشروع :تنفیذ أنشطة لرفع قدرات وكفاءة البلدیة في اإلدارة والموارد المالیة  

 اسم المشروع :تنفیذ أنشطة لتعزیز المشاركة والمساءلة المجتمعیة  

 لبلدیة في إدارة وتقدیم الخدماتاسم المشروع  : تنفیذ أنشطة لرفع قدرات وكفاء ا  

 اسم المشروع :تنفیذ أنشطة لتعزیز القدرات القانونیة  والسیاساتیة في البلدیة  

 اسم المشروع:  تطویر ادلة عمل اجرائیة للبلدیة  

 اسم المشروع:  تطویر االوصاف الوظیفیة  
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 ���وعالمل�� 

اعداد : المشروع اسم

  مخططات ھندسیة 

  اس� ال��نامج:

ه�ل وتع��� ال��ق ال�ئ���ة تأ 

  وال�اخل�ة

  EI011 : ال�ق�

  ال���ة وال���ة ال����ةال��ال ال�����: 

ت���� �فاءة وحالة  اله�ف ال����� : 

 ال�ئ���ة ال��ی�ةال��ق وم�اخل 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع  

ضعف ال���ة ال����ة  يم� خالل ال����� في م�ی�ة حل��ل ت��� أن ه�اك ق��ة رئ���ة ذات أول��ة وه

ل�ا �ان ال ب� أن  تق�م بل��ة  لق�اع ال��اصالت وال��ق �اإلضافة لغ�اب ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة.

حل��ل �أع�ال ش� وت�سعة ال��ق ال�اخل�ة في ال��ی�ة وذل� ض�� ب�نامج تأه�ل ال��ق ال�اخل�ة، ح��  

ار�ع وال���ات األولى ال�ي تق�م بها ال�ل��ة م� �ع��� م��وع اع�اد م���ات ه���ة لل��ق م� أه� ال��

أجل ت�ف�� ال��ار�ع ح�� ال����ات وم�اصفات ال�ه��س�� ال���ف��، ح�� ی���� ه�ا ال���وع أع�ال 

 م�اح�ة وت�����ة لل��ق ال�ق��حة في م�ار�ع بل��ة حل��ل .

 بل��ة حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

6-2018 

 ��م�ة ال��ف

 س�ة 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة،  أه�اف ال���وع

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

 ت���� ال�ة ال��ف�� 

  ت���� وضع ال��ق 

 ت���� ال��ور في ال��ی�ة 

  ت���� وت���� ال��ارع ال��اد ف��ها ح��

 ال�ع���ة.ال��اصفات اله��س�ة 

  ح�اب ال���ات في ال��ارع م� اجل رفعها في

 �ل�ات ال���ة.

  وج�د م�جع�ة ال����ات ب�� ال�ل��ة وال�قاول��

ع�� ت�ف�� ال��ارع م� ح�� ال���ات و 

ال����ات وذل� ت�� اش�اف ال�ه��س 

 ال���ف.

ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل 

 وس�ان الق�� ال��اورة 

 م�اش�:

27000 

 

 

الة ال��ق ت���� �فاءة وح 

 ال�ئ���ة ال��ی�ةوم�اخل 

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة
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ال���ل على ال��افقات م� ال�هات   ال�ا�عة ال�ال�ة ان�ةال� األولى ح�� م�احله

  . ال����ة

 ،(أع�ال ال��احة اس��راج ع�وض �اس�اء ال��ارع ت����  .1 

 )ت���� ال����ات

0 0 0 0 

 0 0 0 0 ��ح االس��راج لل��ات� اله��س�ة وال��اح�ة. .2

ف�ح االس��راج وال��س�ة  ح�� ال�ق��� الف�ي لل��ات�  .3

 ق�مة لالس��راج .اله��س�ة ال��

1 0 0 0 

         6  إع�اد ال�راسات وال��ام�� الالزمة .4

  7000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ـــاألرض م�ــ ــ ـــ ـــ ـــ�ف�ة  األرض غ�ـ ـــ ـــ ــ � م�ـ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

 

   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

  ل�� ه�اك عائ� م� ال���وع. 

 ال ع�ن  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مـــ� خـــالل تـــ�ف�� وثـــائ�  ق�ـــ� ال��ـــار�ع –دائـــ�ة اله��ســـة

(جـــ�اول ال���ـــات، ال�ـــ�و� ال�اصـــة والعامـــة  االســـ��راج 

 واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 وزارة األشغال 

  ق ت���� و�ق�اض ال�ل��اتص��و. 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ال�ل��ة   ت���ل ذاتي 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 م��ف�ةغ��  

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

  م�ل�ب ج�ئ�ا  م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 غ�� م�ل�ب 
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 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

 : ا��اب�ة

  ــعة وال�ـــ� ت��ـــ�� وت�ـــ��� ال�ـــ�ق ال�ق��جـــة لل��سـ

 ض�� م�اصفات ه��س�ة مع���ة.

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 �هاإج�اءات ال�غل� عل ال��ا��/ال�ع�قات

 ع�ل ال����ات �ع� ال���ل على م�افقة ال�هات ال���لة لل��ار�ع .  ع�م ح��ل على ت���ل لل��ق ال�ق��حة 

  

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني

 ال ی�ج� �ع� م�اني
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 ���وعالمل��     

  : المشروع اسم

كم 4تاھیل وتعبید طرق داخلیة بطول  

لة الحرم ، خربة اصحا ، واد الجیف ، خ
مدرسة الصخرة المشرفة ، عین ام جبیر 

     ،عقبة وحش ، بقار ظھر عقل

  اس� ال��نامج:

تأه�ل وتع��� ال��ق ال�ئ���ة  

  وال�اخل�ة

  EI012 : ال�ق�

  ال��ال ال�����: ال���ة وال���ة ال����ة

اله�ف ال����� :  ت���� �فاءة وحالة 

 ال�ئ���ة ال��ی�ةال��ق وم�اخل 

 م�ان ال��ف�� ل���وعخلف�ة ع� ا

ض�� خ�ة م�ل� بل�� حل��ل في ت���� ش��ة ال��اصالت وال��ق ال�اخل�ة وت���� ال��ة ال��ور�ة 

لل��ی�ة تع�ى بل��ة حل��ل �اعادة تأه�ل ال��ق ال�اخل�ة لل��ی�ة، ل���ح صال�ة وم�هلة لل��قل وخ��صا 

� ش�ال ال�ل�ل ( ن��ا ، ب�� اوال ، خاراس، ان م�ی�ة حل��ل تع��� م��� م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل وت���  ق� 

  ص�ر�� ، ت�ق�م�ا ، ب�� ام� ، الع�وب ، سع�� ، ال���خ ) مع م�ی�ة ال�ل�ل .

 ل��ادة ون��ا.  ضع�فة إلى ج��ة م� م�فاوتة ال��ق  ه�ه وحالة ج��، ���لم�ی�ة حل��ل   في ال��ق  ت��زع

ب�زت ال�اجة  .ال��ی�ة م�اخل وتأه�ل ال�اخل�ة ال��ق  ش��ة ل��سعة ال�اجة، االع��اني وال��سع ال��ان ع�د

خ��ة اص�ا ، واد ال��ف ، خلة ال��م ، م�رسة ال���ة ال���فة ، ع�� ام ج��� الى اعادة تاه�ل ال��ق ال�ال�ة (

 .   ،عق�ة وح� ، �قار �ه� عقل

 بل��ة حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

8-2018 

  م�ة ال��ف��

 

5   

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة،  أه�اف ال���وع

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

   ال��ق  حالةت���� وت����. 

 ال��ق  ش��ة ا��ال�ة وم����  ت�ز�ع ت���� . 

  ت�ه�ل وص�ل ال��ا���� ألع�اله� وم�اك�ه�

  ة.االق��اد�ة واالج��اع�

 .ت�ف�ف األزمة ال��ور�ة في ال��ی�ة 

ج��ع م�ی�ة حل��ل  والق�� 

 ال��اورة وس�ان ه�ه ال��ا�� 

 7000 :م�اش�  

 غ�� م�اش� :

20000 

 

ت���� �فاءة وحالة ال��ق 

 ال�ئ���ة ��ی�ةوم�اخل ال

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م� ال�هات   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال����ة

 
ال�ق��ح ت���� وثائ� الع�اء (أع�ال ال��احة لل��ق  .1

ت���� ال����ات، إع�اد ال��اصفات  ه�لها،ت�سع�ها وتأ

الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة 

 .والعامة) 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .2
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خ��ة اص�ا ، واد ال��ف شارع ( ت�سعة و�عادة ت�ف�� م��وع  .3

م ج��� ، خلة ال��م ، م�رسة ال���ة ال���فة ، ع�� ا

 .)    ،عق�ة وح� ، �قار �ه� عقل

462 0 0 0 

  462000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

 وذلــ� ب���ــ�� ب�ــ� ال��ــ��� واع�ــال ال��ــاحة  ســ�ق�م ال�ل��ــة ب�غ��ــة نفقــات ،

 ل��انة ال��ق في ال��ازنة ال����ة.

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

 

  

 ال    نع�  ج ال�ار�ةال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدر  هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  ق�� ال��ار�ع –دائ�ة اله��سة .  ص��وق ت���� و�ق�اض ال�ل��ات. 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 أخ�� (ح�د)جهات  اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  الف دوالر م�  50ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة

 ق��ة ال���وع 

 دوالر م� ق��ة ال���وع. 414م�اه�ة ص��وق ت���� واق�اض ال�ل��ات �ق��ة  - 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  �ئ�ا  ج م��ف�ة  م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب  م�ل�ب ج�ئ�ا     م�ل�ب : دع� ج�اه��� 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

 : ا��اب�ة

  ـــــــــة ضـــــــــ��  ال�ـــــــــ�ق  شـــــــــ��ةوت����  ت�ـــــــــ��� ال�اخل�

 م�اصفات ف��ة مع���ة .

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها �ع�قاتال��ا��/ال

 ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م   ت�ف�� دع� ذاتي م� ال�ل��ة لع�ل ال����ات 
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 .ال��ة

 . ع�م تق�م م�ات� ذات خ��ة ه��س�ة عال�ة   اعادة ��ح االس��راج او الع�اء الى ح�� ال��س�ة على ال��ات� ذات ال�فـاءة

 العال�ة 

 ل���وعل نيخار�ة ال�ع� ال��ا
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 ���وعالمل�� 

تأھیل وتعبید : المشروع اسم
  620طریق واد الظل بطول 

  اس� ال��نامج:

تأه�ل وتع��� ال��ق ال�ئ���ة  

  وال�اخل�ة

 EI013: ال�ق�

  ال���ة وال���ة ال����ةال��ال ال�����: 

اله�ف ال����� :  ت���� �فاءة وحالة 

 ئ���ةال�  ��ی�ةال��ق وم�اخل ال

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

���� م�ی�ة حل��ل ���قها ال�ا��ه ووج�د ضغ� على ه�ه ال��ق م�ا ���ل ال�ل��ه ع�ء اع�ال ال��انه ت

ون��ا الن شارع واد ال�ل �ع��� م� اه� ال��ارع ال����ه في . واعادة ال�اه�ل ال�ائ�ه ل��ارع ال��ی�ة 

� وح��� و ی�ج� عل�ه اك��ا� س�اني، وتع��� ال���قة مه�ه الح��ائها ال��ی�ة ح�� انه �ع��� شارع را�

على م�رسة االس�اء االساس�ة لل��ات وم�رسة ال�فاق ال�ان��ه لل��ات وم��� االم� ال�قائي وم���فى 

م  620م و��ل  14الهالل وم���ه، ل�ا اع�� بل��ة حل��ل ه�ا ال�ارع االول��ه ل��� ت�سع�ه �ع�ض 

 ادث و ت�ه�ل ح��ة ال��ان.ل�قل�ل ال�� 

 حل��ل 

ال�ار�خ ال���قع لل��ء 

 �ال��ف��

7-2018 

 م�ة ال��ف��

 اشه�  5

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة،  أه�اف ال���وع

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

 ال�ا��ة  ال��ق  حالة ت����. 

 ال��ق  ش��ة ا��ال�ة وم����  ت�ز�ع ����ت . 

  ت�ه�ل وص�ل ال��ا���� ألع�اله� وم�اك�ه�

  االق��اد�ة واالج��اع�ة.

 ت�ف�ف األزمة ال��ور�ة في ال��ی�ة 

س�ان م��قة واد ال�ل وج��ع 

س�ان م�ی�ة حل��ل الق�� 

ال��اور�ه ح�� ان ال�ارع �قع 

�الق�ب م� م�رس��� وم���فى 

 وم���ه

 م�اش�:

30000 

 غ�� م�اش� :

250000 

ت���� �فاءة وحالة 

 ال��ی�ةال��ق وم�اخل 

 ال�ئ���ة

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م� ال�هات   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال����ة

 
ال�ق��ح ت���� وثائ� الع�اء (أع�ال ال��احة لل��ق  .5

ت���� ال����ات، إع�اد ال��اصفات  ت�سع�ها وتأه�لها،

الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة 

 .والعامة) 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .(��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .6

شارع  واد ال�ل ���ل ت�سعة و�عادة تأه�ل ت�ف�� م��وع  .7

ال���� اله��لي �أسفل� س�اكة ح��  14م وع�ض  620

200 0 0 0 
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واع�ال  + أرصفة م� ال�ان��� س� �ع� ال�����رس) 6

ت���� م�اه االم�ار وال��ران اإلس��اد�ة  وام�اب�ع 

 �ارات والع

  200000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 م�انيال���وع ل�� ذ� �ع�  

  ك�ف؟  

  ــة نفقـــات ال�ـــ�انة ال�ور�ـــة ل�ـــ�ق، وذلـــ� ب���ـــ�� ب�ـــ� لســـ�ق�م ال�ل��ـــة ب�غ��ـ

 ل��انة ال��ق في ال��ازنة ال����ة.

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

  ال��لـــ� ال�لـــ�� �ال�عـــاون مـــع ال��ـــ�ل واألهـــالي، و�إشـــ�اف دائـــ�ة اله��ســـة فـــي

 ال�ل��ة.

 ـــة لل�ــــ�ارع، األ ــة هــــي األرض ال����ـ ــ� رض ال��ل��ــ وح�ــ

انها ��ق م�ادقة على ال���ـ� اله��لـي لل��ی�ـة وهـي ت�ـ� 

 .ت��ف ال��ل� ال�ل�� 

  العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

  ــة)، وال ــه م�ـــ�وع خـــ�ماتي (ب��ـــة ت���ـ لـــ�� ه�ـــاك عائـــ� مـــ� ال��ـــ�وع ح�ـــ� انـ

ــغ�له ت�ق�ـــ� ع�ائـــ� ماد�ـــ ــار�� ی��تـــ� علـــى ت�ف�ـــ�ه وت�ـ ــاك م�ـ ة، و�ال�قابـــل ه�ـ

 ص�انة ج�ئ�ة س�ق�م ال��ل� ب�غ���ها س���ا

 ال     نع�  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

 مـــ� خـــالل تـــ�ف�� وثـــائ�  ق�ـــ� ال��ـــار�ع –��ســـة دائـــ�ة اله

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

  وزاره ال��� ال��لي 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 )جهات أخ�� (ح�د اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  الف ش��ل في  100ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة

 ال���وع 

 .وزارة ال��� ال��لي 

  

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ة   م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا    م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع
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 : ا��اب�ة

 أف�ـــــــل راحـــــــة یــــــ�م� م�ـــــــا ال�ــــــ�ق  شـــــــ��ة ت�ــــــ��� 

 .لل��ا����

  : سل��ة

 ال��ف�� أث�اء ج�ئي ���ل ال��ق  و�غالق ال��ا���� إعاقة. 

   تأث��ات ب���ة سل��ة (الغ�ار وال�ـ��ج اث�ـاء ت�ف�ـ� ال��ـ�وع و�ـ�ل� اج��اع�ـة

 .ع� م�اكل مع ال��ا���� على ال��سعة نات�ة 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 . ت�ای� اسعار ص�ف الع�الت   ت���� سع� ال��ف 

 ال��ـــــــاه ���ـــــــار�ع ال�ـــــــ�ق  م�ـــــــار�ع �عـــــــ� ارت�ـــــــا� 

 وال�ـ�ف ال��ـاه م�ار�ع أن ���� ال��ي وال��ف

 ال�ـــــــ�ق، ل��ـــــــار�ع ســـــــاب� �لـــــــ�م� هـــــــي ال�ـــــــ�ي

 م�ت���� ال���وع�� ت���ل أص�ح و�ال�الي

 ال�ـــاب� ال���لـــ� ذات ال��ـــار�ع ت�ف�ـــ� علـــى والع�ـــل ال��ـــار�ع بـــ�� ال���ـــ�� 

 .أوال

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

اعمال صیانة اسم لمشروع :
وترقیعات /للطرق الداخلیة 

  والخارجیة

  ج:اس� ال��نام

تأه�ل وتع��� ال��ق ال�ئ���ة  

  وال�اخل�ة

 EI-015: ال�ق�

  ال���ة وال���ة ال����ةال��ال ال�����: 

اله�ف ال����� :  ت���� �فاءة وحالة ال��ق وم�اخل 

  ال�ئ���ة ال��ی�ة 

 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ئ���ة وال�اخل�ة وال�ا��ة ل�قل�ل لل��ق ال�  ق�م بل��ة حل��ل �اع�ال ال��انة ال�ور�ه وع�ل ت�ق�عاتت

ال��ادث وال�فا� على ال��ارع م� ال��ققات ح�ى ی�داد الع�� االف��اضي له�ه ال��ارع، وتق�م 

على وضع م��ات ح���ا یل�م ل��ف�ف س�عة ال�ائق�� وخاصة �الق�ب م� االح�اء وال��ارس 

 ال�ي ی��اج� بها اال�فال ����ة .

 حل��ل 

 ��ء �ال��ف��ال�ار�خ ال���قع لل

10-2018  

 م�ة ال��ف��

 شه�

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، 

 ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل على 

 ت�ق�قها

 ق ال�اخل�ة وضع ش��ة ال ت������ 

 ال�قل�ل م� ح�ادت ال��� 

ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل وس�ان 

 الق�� ال��اورة 

 30000:م�اش� 

 غ�� م�اش� :

15000 

ت���� �فاءة وحالة ال��ق 

  ال�ئ���ة ال��ی�ةوم�اخل 

ز�ادة الع�� االف��اضي لل��ارع 

م�ا �قلل على ال�ل��ة الع�ء م� 

 اعادة تاه�لها ���ل �امل

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

  ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م� ال�هات   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال����ة

 
ت��ی� ال��ارع ال�ي ��اجة الى ص�انه ح�� رزمة  .1

 وال��انة في ال�ل��ة  ال��غ�ل

0 0 0 0 

(أإع�اد ال��اصفات  او االس��راج ت���� وثائ� الع�اء .2

الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� 

  ال�اصة والعامة) 

       

3.          

 0 0 0 0 وال��س�ة و��ء ال��ف�� او االس��راج  ��ح وتق��� الع�اء .4
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ي ش�ارع م�ی�ة اع�ال ال��انة وال��ق�عات فت�ف�� م��وع  .5

 . حل��ل  

10 30 30 30 

  100 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ــ�ف�ة              ـــ ــــ�ف�ة  األرض م�ــ ـــ� م�ـــ ـــ األرض غ�ـ

 ��وع ل�� ذ� �ع� م�انيال� 

  ك�ف؟  

  لل��ق س�ق�م ال�ل��ة ب�غ��ة نفقات ال��انة ال�ور�ة 

في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة 

 ل��ف��ها؟

  م�؟  

 .ال��ل� ال�ل�� �ال�عاون مع ال���ل واألهالي، و�إش�اف دائ�ة اله��سة في ال�ل��ة 

 ــ�ا ــة لل�ـ وهـــي  رعاألرض ال��ل��ـــة هـــي األرض ال����ـ

 ت�� ت��ف ال��ل� ال�ل��

  العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

 ال    نع�  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

 م� خالل تـ�ف�� وثـائ�  ق�� ال��ار�ع –��سة دائ�ة اله

ـــ�ة،  ـــات اله��ســ ـــاحة ، ال����ــ ـــال ال��ــ ــاء (أع�ــ الع�ـــ

ال��اصفات الف��ة، ج�اول ال���ـات، ال�ـ�و� ال�اصـة 

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 .إدارة ال���وع  

 .مقاول�� م�ل��� 

  

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 ات أخ�� (ح�د)جه اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  10ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

 االشغال العامة 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ة  م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ�ف�ة دراسـ ـــ ـــا م� ــ�ف�ة ج�ئ�ـــ ـــ م�

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب    م�ل�ب ج�ئ�ا    م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 . رضا ال��ا���� ع� ال��ارع 

 ال��ق  ش��ة ت����. 

  : سل��ة

 ال��ف�� أث�اء ج�ئي ���ل ال��ق  و�غالق ال��ا���� إعاقة. 
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 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 غل� عل�هاإج�اءات ال� ال��ا��/ال�ع�قات

 ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م 

 .ال��ة

 ال���وع ت�ف�� وت��ئة وال�ارج�ة، ال��ل�ة ال����ل ف�ص م� االس�فادة. 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

تركیب   اسم المشروع

وتحذیریة على إشارات مروریة 
   الطرق الرابطة في المدینة

اس� ال��نامج:ت���� وت���� 

  ال��ور

   

EI\022 الرقم:  

  ال���ة وال���ة ال����ة ال��ال ال�����: 

 اله�ف ال����� :  ت���� ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

را��ه تع��� م�ی�ة حل��ل م��� م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل  وت���� ���قعها االس��ات��ي ووج�د س� ��ق 

ت��� ال��ی�ة �الق�� وال��ن ال��اورة، ��ا انه ی�ج� ف�ها الع�ی� م� م�ات� ال���م�ة واف�ع لل�زارت وال��اك� 

وم�ات� الع�ل وال��ع�ات ل�ا ت��� ز�اره ال��ا���� لها خالل ال�هار ل�ا ت�عى بل��ة حل��ل ل����� اشارات 

�ف�ف س�عه، اشارات م����ات، اشارات ت��ی��ة م�ور�ه وت��ی��ة على ��ل ال��ق ال�ا��ة ( اشارات ت

 وغ��ها ) ل��� ت���ه ال�ائق�� ع� حال ال����. 

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

10-2018  

  م�ة ال��ف��

 

 شه� 

  أه�اف ال���وع

 

  الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د 

ال���ف��ی� 

 ال���قع

اف ال�����ة ال�ي األه�

 �ع�ل على ت�ق�قها

 . ت���� ش��ة ال��ق 

 ت���� ال��ور في ال��ی�ة 

  ال�قل�ل م� ح�ادث ال��� 

:م�اش�  ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل والق�� ال��اوره .  

30000 

  غ��

: م�اش�

15000 

ت���� ال�راسات 

  واألن��ة ال��ور�ة

تأه�ل وت���� ش��ة 

ال��ق ال�اخل�ة وت���� 

ور�ة ال��ة ال�� 

 لل��ی�ة.

ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع ل���وعل

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال�هات ال����ة

 
(إع�اد ال��اصفات الف��ة، ت����  االس��راج ت���� وثائ�  .1

 . ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة والعامة

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .وال��س�ة و��ء ال��ف�� االس��راج ��ح وتق���  .2

ت���� اشارات م�ور�ة وت��ی��ة في ��ق  ت�ف�� م��وع  .3

 ل�ا��ة .ا

10 10 0 0 

   ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

20 

 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ــــ�ف�ة              ــ ـــ ــ�ف�ة  األرض م�ـــ ـــ ــ ـــ ــــ� م�ــ ـــ ـــ األرض غ�ــ

 �انيال���وع ل�� ذ� �ع� م 

  ك�ف؟  

  س�ق�م ال�ل��ة ب�غ��ة نفقات ال��انة ال�ور�ة. 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

  ال��لـــ� ال�لـــ�� �ال�عـــاون مـــع ال��ـــ�ل واألهـــالي، و�إشـــ�اف دائـــ�ة اله��ســـة فـــي
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 ال�ل��ة.

 ــة لل�ـــــ�ارع ـــي األرض ال����ـــ ـــة هــ ــي  األرض ال��ل��ــ وهـــ

� ال�لــ�� و�إم�ــان ال��لــ� تقــ��� ج��ــع ت�ــ� ت�ــ�ف ال��لــ

 ال��مات وال���ة ال����ة م� خاللها.

  العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) ام ال�ع��ة)اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ــــ�ة،  ـــ ـــات اله��سـ ـــ ـــاحة ، ال����ــ ـــ ـــال ال��ــ ــ ــــاء (أع�ـــ ـــ الع�ـ

ــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــــات، ال�ــــ�و� ال�اصــــة  ال��اصــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 .إدارة ال���وع  

 .مقاول�� م�ل��� 

 ق��حةجهة ال����ل ال�

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  20ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

 االشغال العامة 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ة   م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــ�ف�ة ج�ئ�ــــا    م�ــــ�ف�ة دراســــات/م���ات:   م�ــ

 غ�� م��ف�ة 

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب  م�ل�ب ج�ئ�ا   م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 رضا ال��ا���� ع� ال��مات ال�ي تق�مها ال�ل��ة 

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م 

 .ال��ة

 ال���وع ت�ف�� وت��ئة وال�ارج�ة، ال��ل�ة ال����ل ف�ص م� االس�فادة. 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

المشروع: تأثیث بعض  اسم
الشوارع بـ (مقاعد، سیاج 

 )حمایة+ دھان

وت����  اس� ال��نامج :ت����

  ال��ور

   

    EI\023:  الرقم

  ال���ة وال���ة ال����ة ال��ال ال�����: 

 اله�ف ال����� :  ت���� ال�راسات واألن��ة ال��ور�ة 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ال��ارع  ��قاع� ت�عى بل��ة حل��ل الى ت�ف�� ال�احة لل��ا���� وال�اف�ی� ال�ها، وذل� م� خالل تاث�� 

�ار وس�اج ح�ا�ة لل��ق ال���ه وال��تفعة ودهان م��ات م�اه ،  وتع��� ه�ه م� ض�� م�ار�ع ال��انة ان�

 ال�ور�ة لل��ق 

 حل��ل  

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

9-2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه� 

  أه�اف ال���وع

 

  الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د 

�ف��ی� ال��

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي 

 �ع�ل على ت�ق�قها

  ت�ف�� مقاع� ان��ار في  ال��ارع 

  دهان ال��ارع وت��ی� م��ات ال��اه 

  ح�ا�ه ال��ا���� م� خ�� االن�الق

 م� ال��ارع ال��تفعه

 :م�اش�    م�ی�ة حل��ل ج��ع س�ان 

15000 

  غ��

: م�اش�

15000 

ت���� ال�راسات 

  ور�ةواألن��ة ال�� 

ت���� ال��مات 

ال�ق�مه م� ق�ل 

 ال��ل� ال�ل�� 

ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع ل���وعل

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ةح�� س��ات ال��

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال�هات ال����ة

 
إع�اد ال��اصفات الف��ة،  ( االس��راجت���� وثائ�  .1

ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة 

  .والعامة) 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .وال��س�ة و��ء ال��ف�� االس��راج��ح وتق���   .2

 0 0 0 50 �� وال����� اع�ال اال��ر   .3

  50000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 

 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 �ع� م�اني ال���وع ل�� ذ� 

  اع�ال ال��انة ال�ور�ة ل�قاع� وال��ق ودهان ال��ارع 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟
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   العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال   نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 على ال��ف��) والعامة واإلش�اف وال��ا�عة 

 .إدارة ال���وع  

 .مقاول�� م�ل��� 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ق��ه ال���وع  40ال�ل��ة �ق��ة %    االشغال العامة 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ة  م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

  :ــات/م���ات ـــ ــــ�ف�ة دراسـ ـــا  م�ــ ــ�ف�ة ج�ئ�ـــ ــ م�ــ

 غ�� م��ف�ة 

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ور�ة لل��ق ال�م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا   م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 تاث�� ال��ق ��قاع� وس�اج ل��ا�ه ال��ا���� . 

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ��/ال�ع�قاتال��ا

  ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م 

 .ال��ة

 ت�ف�� وت��ئة وال�ارج�ة، ال��ل�ة ال����ل ف�ص م� االس�فادة 

 .ال���وع

 ال���وع خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

: انشاء مجلس المشروع اسم
صرف خدمات مشترك للمیاه وال

     الصحي 

ت���� ن�ام  اس� ال��نامج :

  ال��ف ال��ي في ال��ی�ة
     Ei\034 :ال�ق�

  م�ال ال���ة وال��ى ال����ة ال��ال ال�����:

ت���� ال�ضع ال��ي  اله�ف ال�����:

 ومعال�ة م�اه ال��ف ال��ي

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ل��ة وم�ل� ق�و�  في م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل ت�� ( ب�ي ب 12ت��لع بل��ة حل��ل �ال��اكة مع ال�ل��ات 

نع�� ، سع�� ، ال���خ ، ال���خ الع�وب ، ب�� ام� ، خاراس ، ب�� اوال ، ص�ر�� ، م�ل� ق�و� ح�ا ، 

م�ل� ق�و� ال�ی� ، حل��ل ، ن��ا ) الى ان�اء م�ل� خ�مات م���ك لل��اه وال��ف ال��ي. ���ن 

  تق��� ال��مات ال�ق�مة في ق�اع ال��اه وال��ف ال��ي .  مق�ها م�ی�ة حل��ل وذل� ل�����

 حل��ل بل��ة 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

6 -2018 

 م�ة ال��ف��

 شه�ان  

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 ت�ق�قهاعلى 

  ت���� خ�مات ال��اه و ال��ف ال��ي ال�ق�مة

 لل��ا���� في ش�ال م�اف�ة ال��ل .

  ت�ج�ه ال���ل�� الى ال��ل� ل�ق��� ال����ل ال�افي

 والالزم لل��ار�ع ال�����ة ب�� الق�� .

:م�اش�  ج��ع س�ان م�اف�ة ش�ال ال�ل�ل 

2500000 

  غ�� م�اش� : 

 

ت���� ال�ضع ال��ي  

اه ال��ف ومعال�ة م�

  ال��ي

ت���� ال��مات لق�اع ال��اه 

 وال��ف ال��ي .

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 �ات ال��ةح�� س�

   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

 0 0 0 0 ال����� مع ال�ل��ات ال��اورة .1

 0 0 0 0 ال����� على ال����� ال���ي ومع م�ل� ت���� ال��اه .1

 0 0 0 50 تأس�� ال��ل� .2

  50000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة )ل���وع ذ� �ع� م�انيام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  
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  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

  

   قع ($)؟ العائ� ال�اد� ال���� ال���  

  

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال   نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  ب�ي نع�� ، سع�� ، ال���خ ، ال���خ الع�وب ، ب��

ب�� اوال ، ص�ر�� ، م�ل� ام� ، خاراس ، 

 ق�و� ح�ا ، م�ل� ق�و� ال�ی� ، حل��ل ، ن��ا

  وزارة ال��� ال��لي 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة ب��ف�� مق� ال��ل� وت��ل

 نفقات م��ف ال��ل� في ال��ع االول م� ال���وع 

  ات االخ�� ال�ل�� 

 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 ف�ةغ�� م�� 

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا   م�ل�بدع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 ال��مات ال�ق�مة في ق�اع ال��اه ت�� ��

 وال��ف ال��ي.

  ت�ح�� الع��ان لل�ل��ات ل��ج�ه ال���ل�� لل��ل�

 ل����ل م�ار�ع ال��اه وال��ف ال��ي 

  : سل��ة 

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

  .ع�م االل��ام �ال��ل�  ل� م� خالل ت���ف م��ف�� ذوو �فاءة .تفع�ل ال�� 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

ستقطاب : المشروع اسم

مؤسسات لالستثمار في القطاع 
  الزراعي

ال����� مع  اس� ال��نامج:

  م�س�ات االس���ار ال�راعي

  

  EC\01: ال�ق�

  ت���ة االق��اد ال��لي ال��ال ال�����:

ت���ع االس���ار في الق�اع  �����: اله�ف ال

 ال�راعي

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

تسعى بلدیة حلحول الى تطویر قطاع الزراعة في المدینة ـ حیث تعتبر مدینة حلحول  مدینة 
زراعیة تشتھر بالعنب باالضافة الى المنتوجات االخرى ، لذا تضع بلدبة حلحول على سلم 

مؤسسات االستثمار الزراعي وبین بلدیة حلحول وذلك للوصول الى ا بین التشبیك م اولویاتھا 
  مشاریع زراعیة تنمویة تعمل على تنمیة االقتصاد المحلي. 

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

11-2018 

 م�ة ال��ف��

 س�ة 

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

  ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  ت�ف�� ف�ص ع�ل ج�ی�ة 

  ف�ح �اب االس���ار لل��ارع�� ال��ل��� 

 

:م�اش�  ال��ارع�� في م�ی�ة حل��ل 

5000 

 

 غ�� م�اش� :

5000 

ت���ع االس���ار في الق�اع 

  ال�راعي

ز�ادة دخل ال��ا���� وت�ف�� 

 ف�ص ع�ل ج�ی�ة .

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 5 5 اس�ق�اب م�س�ات في الق�اع ال�راعي

  10000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  اس��افة ال��س�ات وتـ�ف�� الـالزم لهـ� مـ� امـ�ر س�ق�م ال�ل��ة ب�غ��ة نفقات

 م����ة وض�افة.

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

 ســة فــي ال��لــ� ال�لــ�� �ال�عــاون مــع ال��ــ�ل واألهــالي، و�إشــ�اف دائــ�ة اله��

 ال�ل��ة.

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال نع�   ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل
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 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  �ــار�عق�ــ� ال� –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

  وزارة ال�راعة 

 االغاثى ال�راع�ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

    وزارة ال�راعة 

 االغاثى ال�راع�ة  

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ة  م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا   م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 �� ال���وعاآلثار ال���قعة ل��ف

 : ا��اب�ة

 الق�اع ال�راعي . ت���� 

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 ال��ة ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م  

 

 ال���وع ت�ف�� وت��ئة وال�ارج�ة، ال��ل�ة ال����ل ف�ص م� االس�فادة. 

 

 ل���وعل ار�ة ال�ع� ال��انيخ

  

 

 

 ال ی�ج� �ع� م�اني
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 ���وعالمل�� 

مركز فحص  : المشروع اسم
    السیارات دینامومیتر 

ت���� ال�ضع  اس� ال��نامج :

   االق��اد� وع�ل خ�� ت����ة
     EC\045 :ال�ق�

  م�ال ت���ة االق��اد ال��لي ال��ال ال�����:

ت���� ش�اكات مع الق�اع  ال����� :اله�ف 

 ال�اص

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ن��ا لالك��ا�  واالزدحام على م�اك� ف�� ال��ارات في م�اف�ة ال�ل�ل وخاصة م��� ف�� س�ارات 

م�ی�ة ال�ل�ل، ح�� ���� ال��ا���� الى ال�هاب الى دورا او م�اف�ة ب�� ل�� م� اجل ت�ه�ل ع�ل�ة 

اته� ال�ور� ل���� االك��ا�، ارتأت بل��ة حل��ل ان�اء م��� ف�� س�ارات ���م ال��ارات ف�� س�ار 

ال��ج�دة في ش�ال م�اف�ة  ال�ل�ل، ��ا �ع� ال���وع م� م�ار�ع ال����ة االق��اد�ة ال�ي ت�عى ال�ل��ة 

عل�ها وت�ف�� دون� القامة ال���وع  5الى ت�ق�قها ح�� ت��لع الى ش�اء ارض في م��قة ���� ���احة 

  م��ى ل�ائ�ة ال���.  

 حل��ل بل��ة 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

6 -2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه�ان  

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة،  أه�اف ال���وع

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  دات ال�ل��ة ت���� ای�ا 

  ت�ف�ف االزدحام واالك��ا� على م��� ف��

 س�ارات ال�ل�ل 

 رفع ال����� االق��اد� في ال��ی�ة 

سائقي ال��ارات في ش�ال م�اف�ة 

 ال�ل�ل 

 م�اش�:

20000 

  غ�� م�اش� : 

 

ت���� ش�اكات مع الق�اع 

  ال�اص

 ت���� االی�ادات في ال�ل��ة 

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال�ق�ی��ة ال���وع وت�ال�فهال���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال�ا ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

 �عة

  

 0 0 0 400 دون�  5ش�اء  ق�عة االرض  ����احة  .1

  0  0  0  0  ���� وثائ� الع�اء ت .2

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف��  .3

 0 0 0 300 ت�ر�� الع�د واالدوات لل���� .  .4

  700.000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ   ك�ف؟  األرض غ�ـــ

  س���ن  نفقات ال��انة اول ثـالث سـ��ات علـى ال�ـ��ة ال�ـ�ردة للعـ�د واالدوات



128 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

 وث� س�ف تق�م ال�ل��ة على ت�لي اع�ال ال��انة  . ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  م�؟   األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟ في حالة ع�م ت�ف�

  

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 .200.000ز�ادة ن��ة االی�ادات ل�� ال�ل��ة 

  

 ال  نع�  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     �ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)اله��ة ال�

  ق�� اله��سة   ال�قاول�� 

   وزارة ال��� ال��لي 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  54ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

   الق�اع ال�اص 

  ال����ع ال��لي 

 رة ال��� ال��لي وزا 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 م��ف�ةغ�� 

  غ�� م�ل�ب  ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا  م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 .ز�ادة ای�ادات ال�ل��ة 

 ت��ع ال��مات ال�ق�مه م� ق�ل ال�ل��ة 

 

  : سل��ة 

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

   ع�م ت�ف� ال����ل ال�افي    ا��اد م�ادر لل����ل 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

تطویر وتوسیع  : المشروع اسم
  شبكة الكھرباء في المدینة

ت���� وت��ع  اس� ال��نامج:

ال��مات ال�ي تق�مها ال�ل��ة 

م� أجل  وز�ادة دخل ال�ل��ة 

  وت���� خ�مة ال�ه��اء .

  

  EC\053:  ال�ق�
   ت���ة االق��اد ال��لي  ال��ال ال�����:

 ت���� وز�ادة دخل ال�ل��ة اله�ف ال����� :

 م�ان ال��ف�� ف�ة ع� ال���وعخل

، ح�� ت�لغ ن��ة ال�غ��ة �ه��اء ال�ل�ل في ح��لها على خ�مة ال�ه��اء م� ش��ة حل��ل تع��� بل��ة 

%. ��ا أنه ی�� تغ��ة �اقي ال���ة �اس���ام م�ل�ات ال�ه��اء. ��ا ت�ل ع�د ع�ادات 80م�ها ح�الي 

 ع�اد م��� ال�فع، 3000دات ال�فع ال���� إلى ع�اد، و��ل ع�د م����مي ع�ا 5000ال�ه��اء إلى 

وت� ال���ل على نق�ة ش�� لل�ه��اء في م��فه ح��ا ل�ا ت�عى بل��ة حل��ل الى ت�س�ع ش��ة 

ال�ه��اء في م��قة ح��ا وخ��ة اص�ا وت���� ال�ه��اء في ال��ی�ة وله�ا ب�زت ال�اجة ال�اسة ل��سعة 

  ل�ال�ة وتق���ها.ش��ة ال�ه��اء القائ�ة وص�انة ال���ة ا

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

11-2018 

  م�ة ال��ف��

 

 س�ة 

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

  ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

 وضع ش��ة ال�ه��اء ت����. 

 ال�ه��اء ل���ع س�ان ال��ی�ة إ��ال خ�مة 

ج��ع س�ان م��قة ح��ا وم��قة 

 خ��ة اص�ا 

 م�اش�:

7000 

 غ�� م�اش� :

15000 

  ت���� وز�ادة دخل ال�ل��ة

رفع ق�رة ال��ار ال�ه��ائي 

وتأه�ل وت�سعة ش��ة ال�ه��اء 

 في ال��ی�ة 

 ل���وعلل�ا سا�قا ال��ار�ع ال�ي ت��ل م�� ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

ال�ق��ح ت���� وثائ� الع�اء (أع�ال ال��احة لل��ق  .1

، إع�اد ال��اصفات ت���� ال����ات ت�سع�ها وتأه�لها،

الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة 

 .والعامة)

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .2

 0 140 40 20  ش��ة ال�ه��اء في م���ة ح��ا  ت�ف�� م��وع ت�سعة  .3

  200,000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)اراضي (في حالة م��ل�ات األ 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  ــ�� ب�ــ� وذلــ� ب�� لل�ــ��ة ســ�ق�م ال�ل��ــة ب�غ��ــة نفقــات ال�ــ�انة ال�ور�ــة�

 في ال��ازنة ال����ة. ش��ة ال�ه��اءل��انة 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟
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  ال��لــ� ال�لــ�� �ال�عــاون مــع ال��ــ�ل واألهــالي، و�إشــ�اف دائــ�ة اله��ســة فــي

 ال�ل��ة.

 و�ـــ�ل�  األرض ال��ل��ـــة هـــي األرض ال����ـــة لل�ـــ�ارع

ــادقة علـــى ال���ـــ� ل�ـــ��ة ال�ه��ـــاء، وح �ـــ� انهـــا �ـــ�ق م�ـ

اله��لــي لل��ی�ــة وهــي ت�ــ� ت�ــ�ف ال��لــ� ال�لــ�� و�إم�ــان 

 ال��ل� تق��� ج��ع ال��مات وال���ة ال����ة م� خاللها.

  العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال  نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال� ــات، ال�ــ اصــــة ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

  مـ� خـالل تـ�ف�� وثـائ� الع�ـاء (أع�ـال ال��ـاحة ،  ق�ـ� ال��ـار�ع –دائ�ة اله��سة

ــة  ــ�و� ال�اصـــ ــــات، ال�ـــ ـــ�اول ال���ـ ـــة، جــ ــفات الف��ــ ــــ�ة، ال��اصـــ ال����ـــــات اله��سـ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي) ل��ل�ة (ح�د ما یلي)اله��ة ا

  م� ت�لفة  20ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

  م� ت�لفة ال���وع  20ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة % 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  ج�ئ�ا   م��ف�ة  م��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

 غ�� م��ف�ةم��ف�ة ج�ئ�ا م��ف�ة راسات/م���ات: د 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 رضا ال��ا���� ع� خ�مة ال�ه��اء 

 أف�ل راحة ی�م� م�اال�ه��اء  ش��ة ت���� 

 .لل��ا����

  : ا��اب�ة

 ه��اءرضا ال��ا���� ع� خ�مة ال� 

 لل��ا���� أف�ل راحة ی�م� م�اال�ه��اء  ش��ة ت����. 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 ال��ا��/ال�ع�قات ال��ا��/ال�ع�قات

 ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م 

 .ال��ة

 ال��ة ت�ف�� ف��ة خالل كلي ���ل ال����ل ت�ف� ع�م. 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

 استكمال انشاء: المشروع اسم
مدارس ثانویة في المدینة 

لتخفیف الضغظ والعبء على 
 المدارس الرئیسیة

ت���� ق�اع  اس� ال��نامج:

  ال�عل�� وال�عل�� ال��ان�

 

  SO\013: ال�ق�

  ال����ة االج��اع�ة ال��ال ال�����: 

عل���ة في ال��ی�ة ت���� ال��اف� ال�اله�ف ال�����: 

 وت���� أسال�� ال�عل��

  ورفع ال����� ال�قافي

 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

��ادة ال����دة في ع�د ال��ان و�ال�الي ال��ادة في ال�اجة لل�ف�ف ال�راس�ة واك��ا� ال�الب ل�ال��� ل

لل���ر واالخ�� لالناث، ل�ا ات�ه� في ال�ف�ف ال�راس�ة لل��رس��� ال���ف�ت�� في ال��ی�ة، وال�ي اح�اه�ا 

بل��ة حل��ل و�ال�عاون مع ال����ع ال��لي ووزارة ال����ة وال�عل�� الى ب�اء م�رس���، األولى هي م�رسة 

ح��� ال�ان��ة لل���� في م��قة خ��ة اص�ا، وال�ان�ة هي م�رسة ال�فاق ال�ان��ة لل��ات في م��قة م�ع�ا، 

وزارة ال����ة وال�عل�� الى ت���� ال��رس��� وته���ه�ا ح�ى ت��نا جاه�ت�� وت�عى ال�ل��ة و�ال�عاون مع 

 الس�ق�ال ال�الب في اس�ع وق� م���.

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

7-2018 

  م�ة ال��ف��

 

  أشه� 6

  أه�اف ال���وع

 

  الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د 

ف��ی� ال���

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي 

 �ع�ل على ت�ق�قها

   ت���� ق�اع ال�عل�� في ال��ی�ة 

  ال��ف�ف م� االك��ا� في

 ال��ارس ال�ان��ة في ال��ی�ة.

 

 

 :م�اش�  �الب م�ی�ة حل��ل   

3000 

  غ��

: م�اش�

28000 

ت���� ال��اف� ال�عل���ة 

 في ال��ی�ة

ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  �فها ال�ق�ی��ةال���وع وت�الل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع ل���وعل

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال�هات ال����ة

 
ت���� ال����ات، إع�اد  (� وثائ� الع�اء ت��� .1

ال��اصفات الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� 

 لل��حلة األولى ال��و� ال�اصة والعامة) 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 ��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .2

اع�ال ال����� لل��حلة األولى ال��لة الق�ارة ال�ال�  .3

 .وال���ان���ة الالزمةوال���ی�ات ال�ه��ائ�ة 

20 10 0 0 

   30000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 وع ل�� ذ� �ع� م�انيال���  

 . اع�ال ال��انة ال�ور�ة لل��رس��� 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

 

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  
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  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال    نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 �ف��) والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال�

 .إدارة ال���وع  

 .مقاول�� م�ل��� 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ت� ال���ع �ق�عة  االرض ال�قام عل�ها م��ى م�رسة

 ال�فاق ال�ان��ة لل��ات وم�رسة ح��� ال�ان��ة لل����  

  وزارة ال����ة وال�عل�� 

   ال����ع ال��لي 

 االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وعال��ادر/

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ف�ة: ب�اء ق�رات ال�هة ال�� 

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب  م�ل�ب ج�ئ�ا  م�ل�بدع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

    ت���� ق�اع ال�عل�� في ال��ی�ة

 ك��ا� في ال�ف�ف ال�راس�ة.ال�قل�ل م� م��لة اال

  : سل��ة

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 \  
 ال���وع ت�ف�� وت��ئة وال�ارج�ة، ال��ل�ة ال����ل ف�ص م� االس�فادة. 

 

 ال���وع خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

: مشروع انشاء المشروع اسم
     مستشفى ابو مازن الحكومي  

ت���� ام�ان�ات  اس� ال��نامج:

ال��اك� ال���ة وت�ف�� ��ادر 

    ���ة

  SO\024   :ال�ق�

  ال����ة االج��اع�ة ال��ال ال�����:

رفع م���� ال��مات  اله�ف ال�����:

في  هات��عو  ال���ة ال�ق�مة في ال��ی�ة

 ال��ی�ة

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

تع�ل بل��ة حل��ل على دع� وتع��� الق�اع ال��ي في ال��ی�ة وفي الق�� وال��ن في ش�ال م�اف�ة 

دون� الن�اء م��ى م���فى م���د ع�اس ( اب�  5ال�ل�ل، ل�ا قام� على ت�ف�� ق�عة ارض ���احة 

�ة ال����ة لل����فى، ح�� س�ق�م وزارة ال��ة �ان�اء مازن ) ال���مي، ��ا قام� على ت�ه�� ال��

  . 2م ��6320اب� ���احة  4م���فى م��ن م� 

ارض  –��� ال��ن 

  ك�ال 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

5-2018 

 م�ة ال��ف��

 س���� 

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

��ی� ع�د ال���ف

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  ت����  الق�اع ال��ي في ش�ال ال�ل�ل 

 .ت�ف�ف ال�غ� على م���فى عال�ة ال���مي 

ج��ع س�ان م�اف�ة ش�ال 

 ال�ل�ل 

 م�اش�:

2500000 

  غ�� م�اش� : 

رفع م���� ال��مات 

 ال���ة ال�ق�مة في ال��ی�ة

 ةفي ال��ی� هات��عو 

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات � وصف م���

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال�ان األولى

 �ة

  ال�ا�عة ال�ال�ة

 0 0 0 1250 ت�ف�� ق�عة االرض  .1

  0  0  0  600  ت�ه�� ال���ة ال����ة  .2

 0 0 0 0 ��ح ع�اء ال����فى  .3

 0 0 0 0 ال��س�ة وال�ق���  .4

   0  0  0  1000 ال��ء �اع�ال االن�اء  .5

  2.850.000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ل��انةع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وا ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ـــ�ف�ة  األرض م�ــ ـــ ـــ ــ ـــ� م�ـ ــ ـــ ـــ   ك�ف؟  األرض غ�ـ
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 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

 م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟ 

 ال  نع�  � م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ةال���وع ذو �ع هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  بل��ة حل��ل   وزارة ال��ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 د)جهات أخ�� (ح�     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

   ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة ق�عة االرض وت�ه��

 وت���ة ال��قع . 

  وزارة ال��ة 

  ال���ة اال��ال�ة 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة ات: دراســات/م��� 

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�بج�ئ�ا م�ل�ب  م�ل�بدع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

   .ت���� ال�ضع ال��ي في ال��ی�ة 

  : سل��ة 

 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 .ع�م ان�از االع�ال ال��ل��ة في ال�ق� ال���د    مع مقاول�� ذو� خ��ة في م�ال ااإلن�اءات .ال�عاق� 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

: مشروع تعشیب المشروع اسم
     ملعب  

ت���� أداء  اس� ال��نامج

 وال��اب ال��ع�ات ال��ائ�ة

  �وال����� معه, وتفع�لها

 SO\025   :ال�ق�

  ال����ة االج��اع�ة ال��ال ال�����:

رفع ال�قافة ال����ع�ة  ه�ف ال����� ال

 وال��اب أله��ة ودور ال��أة

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

تع�ل بل��ة حل��ل على دع� وتع��� الق�اع ال���� وال��ابي وت�ف�� س�ل ال�احة واالن��ة له� وذل� م� 

  دون� . 6لي خالل ال��ء �اعادة تأه�ل ملع� ر�اضي في ال��ی�ة على م�احة ارض تق�ر ���ا

ملع� - وس� ال�ل� 

  ر�اضي 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

10-2018 

 م�ة ال��ف��

 شه�ر 6

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

 ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  ال�قافي لل��اب في ال��ی�ة ت����  الق�اع ال��اضي و 

. 

ج��ع س�ان م�اف�ة ش�ال 

 ال�ل�ل 

 م�اش�:

2500000 

  غ�� م�اش� : 

رفع ال�قافة ال����ع�ة أله��ة 

 وال��اب ودور ال��أة 

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ) (��ا في ذل� خ�مات  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال�ان األولى

 �ة

  ال�ا�عة ال�ال�ة

  0  0  0  150  ت�ه�� ال���ة ال����ة  .6

   0  0  0  200 ال��ء �اع�ال االن�اء  .7

  350000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)احالة م��ل�ات األراضي (في 

ــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ـــ�ف�ة  األرض م�ــ ـــ ـــ ــ ـــ� م�ـ ــ ـــ ـــ األرض غ�ـ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  

 م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟ 
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 ال  نع�  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  بل��ة حل��ل   وزارة ال��اب وال��اضة 

 ال����ل ال�ق��حة جهة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

   ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة ق�عة االرض وت�ه��

 الف دوالر.  150وت���ة ال��قع  م�لغ 

 ات�اد ال��اب 

 الف االن��ل 200

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــ�ف�ة ج�ئ�ــا م�ــ�ف�ة دراســات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق انة م�ل�ب(ح�د): ال�� 

 غ�� م�ل�بم�ل�ب ج�ئ�ا  م�ل�بدع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

  ت���� ال�ضع االج��اعي وال�قافي وال��اضي

 لل��اب.  

  : سل��ة 

 ال ی�ج�

 �� ال���وعال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 .ع�م ان�از االع�ال ال��ل��ة في ال�ق� ال���د   .ال�عاق� مع مقاول�� ذو� خ��ة في م�ال ال�ع��� 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

مخطط تطویر ال: المشروع اسم
لیلبي االحتیاجات الحالیة  ھیكليال

 لمدینة حلحولوالمستقبلیة 
  GISوربطھ مع نظام 

ت���� ال����  اس� ال��نامج:

  اله��لي

  

  GO\011: ال�ق�

  االدارة وال��� ال�ش��  ال��ال ال�����: 

ت���� ال���� اله��لي ل�ل�ي االح��اجات اله�ف ال�����: 

 وت���� ال��ی�ة في م�ال ال���ة ال����ة ال�ال�ة وال���ق�ل�ة

 م�ان ال��ف�� ���وعخلف�ة ع� ال

دون� تع���ه ال�ل��ة في ت����  14.800ه��لي غ�� م�ادق،  ���احة م��� ت��ل� بل��ة حل��ل  

وفًقا ال��ی�ة وفي اص�ار ال�خ� وف�ح ال��ارع، و ت�عى بل��ة حل��ل الى ت���� ه�ا ال���� وتع�یله 

� ال��ی�ة ��ا ی��اس� مع ال�اجة ال�ال�ة لقاع�ة ت�����ة اس��ات���ة ت���ع� ج��ع الع�امل ال��ث�ة في ن�

، ووضع ال��� ال�املة وال��امج ال��ی�ة إعادة رس� ال��اسات العل�ا ل����� وت�ج�ه ن��و  لل��ان،

 .ال������ة ال�ي تل�ي اح��اجاتها ال�ال�ة وال���ق�ل�ة

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

10/-2018 

 م�ة ال��ف��

  أشه� 6

  أه�اف ال���وع

 

  الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د 

ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي 

 �ع�ل على ت�ق�قها

  ت���� ال��ی�ة وت��ی� ع�وض

 ال��ارع.

  ع�ل م��� ه��لي م�ادق

ی��اس� مع اح��اجات 

 ال��ان.

 :م�اش�  ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل 

30000 

 

� ال���� اله��لي ت���

ل�ل�ي االح��اجات ال�ال�ة 

وت����  وال���ق�ل�ة

ال��ی�ة في م�ال ال���ة 

 ال����ة

ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع ل���وعل

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

  ال�هات ال����ة

 
 0 0 0 0  .ت���� وثائ� الع�اء  .4

 0 0 0 0 ��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .5

 0 0 40 10 اع�ال ت���� ال��ی�ة . .6

   50000 والر أم���ي ال����ع (�األرقام) د

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

 . ت�ق�� ال���� 

  م�؟   ألرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟في حالة ع�م ت�ف� ا

 

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة
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 (ح�د)جهات أخ��  اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 .إدارة ال���وع  

 .مقاول�� م�ل��� 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) (ح�د ما یلي)اله��ة ال��ل�ة 

  ال���� اله��لي الق��� ل��� اع��اد �ع� م�احله 

 

  وزارة ال��� ال��لي 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���  ــ ــــ�ف�ة ات: دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب ج�ئ�ا م�ل�ب   م�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

 ت���� ال��ی�ة 

  : سل��ة

 . معارضة ال��ا���� على ال����� الس�ق�اع ج�ء م� اراض�ه� 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

  اع��اضات ال��ا� ��� 
 .دراسة �ل اع��اض م� ق�ل ال�ائ�ة القان�ن�ة واخ�ه �ع�� االع��ار 

 

 ال���وع خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

استكمال  : المشروع اسم
  مشروع   التسویة 

ت���� ال����  اس� ال��نامج:

  اله��لي

  

  GO\012:  ال�ق�

  االدارة وال��� ال�ش��  ال��ال ال�����:

ت���� ال��ی�ة في م�ال ال���ة ف ال����: اله�

 ال����ة 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

 دون�  37300م��وع ت���ة اراضي م�ی�ة حل��ل وال�الغ م�اح�ها  2017ب�ات بل��ه حل��ل في عام 

ح�� قام� �ال����� مع ه��ة ت���ة االراضي في فل���� ل����ل �افة اراضي ال��ی�ة واع�اء �ل 

� ذ� ح� حقه، ح�� ان ال��الت ال��ج�ده في بل��ة حل��ل هي س�الت ت���ة اردن�ه غ�� صاح

، ل�ا قام� بل��ة حل��ل �ال��ء ����وع ال�اب� وت���ل 1967م��ه�ة  تع�د اص�اب ال�ال��� ف�ها لعام 

االراضي ح�� االص�ل، وتق�م بل��ة حل��ل �اس���ال م��وع ال����ة وم�ح االراضي م� خالل 

  �ات� ال�ه��س�ة ال�����ة.ال�

 حل��ل 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

11-2018 

  م�ة ال��ف��

 

 س�ة 

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

  ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  ت���ل االراضي 

 ي ال���م�ة ت��ی� االراض 

  ت���� ال��ی�ة وش� ال��ق ح�� ال���� اله��لي

:م�اش�  ج��ع س�ان م�ی�ة حل��ل  

32000 

 غ�� م�اش� :

2000 

ت���� ال���� اله��لي ل�ل�ي 

  االح��اجات ال�ال�ة وال���ق�ل�ة

ت���� ال��ی�ة في م�ال ال���ة 

  ال����ة
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ت���ل االراضي �اس�اء  .

ال��ا���� ال��ه�ل عل�ه� في 

 ال�ل��ات.نقل 

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

 ح�� االح�اض ال��اد ف��ها  ، ���� وثائ� الع�اء (ت .1

إع�اد ال��اصفات الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� 

 .ال��و� ال�اصة والعامة)

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .2

 0 0 300 200 ت���ة اراضي م�ی�ة حل��ل . ت�ف�� م��وع .3

  500000 دوالر أم���ي  ال����ع (�األرقام)    

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

 لل���وع .وذل� ب����� ب��  ال��ح  ت س�ق�م ال�ل��ة ب�غ��ة نفقا 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

  

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

 ال    نع�  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 حةجهة ال��ف�� ال�ق�� 

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

  ال�قاول�� 

  ادارة ال���وع 

  م��� ال����ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  100ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

  

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ا   م�ل�ب ع� ج�اه���: د

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

  ز�ادة ای�ادات ال�ل��ة وذل� م� خالل ت���ل

  : سل��ة 

 رضا ال��ا���� ع� خ�مة ال�ه��اء 
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 االراضي �اس�اء ال��ا���� 

  ح�� وت��ی� ال�ل��ات لالراضي 

 ع�وض ال��ارع ت���� ال��ی�ة وت��ی�. 

 لل��ا���� أف�ل راحة ی�م� م�اال�ه��اء  ش��ة ت����. 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

  ت�ارب ال�ل��ات ب�� ال��ا����  

 االع��اض على ع�وض ال��ارع ال�ي س�ف ی� �

 ف��ها م� ارض �ل م�ا�� 

 وج�د م��� ت���ة االراضي وقاضي لل����ة لل��� في ال�ل��ات 

  ال��صل الى حل مع ال��ا���� ح�� القان�ن 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني

  

 

 

 

  

  

  



148 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
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 مل�� ال���وع

اسم المشروع :تنفیذ أنشطة لرفع 
قدرات وكفاءة البلدیة في اإلدارة 

 مالیةوالموارد ال

اس� ال��نامج : مأس�ة الع�ل 

في ال�ل��ة وت���� الع�ل 

 ال��س�ي

ــــــ�ق�   :ال

GO\021  

 

  اإلدارة وال��� ال�ش�� : ال��ال ال����� 

الهــ�ف ال���ــ�� : ت�ــ��� ال���ــ�� االدار�  وال�ــالي 

 وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة  والقان�ني 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

��لف�ات أكاد���ة وتعل���ة  ع�� 13ح�� ��� ال��ل� ال�ل��  1964 عامحل��ل  تأس�� بل��ة

) ++Bم� الف�ة (ب) ح�� ت���ف وزارة ال��� ال��لي. ��ا تع��� م� الف�ة ( ال�ل��ة وتع��� م��لفة 

  ح�� ت���ف ص��وق ت���� و�ق�اض ال�ل��ات. 

��ا���� ن��� م�ها:                                                                                          تق�م ال�ل��ة ب�ق���ها لل ال�يلل��ا���� وت���ع ال��مات 

  اإلدارة، ال�����، و ال�����، و�ص�ار ت�اخ�� األب��ة.   -1

  م�ار�ع ب��ة ت���ة م� تع��� ��ق ، ت��ی� خ��� م�اه ، ج�ع ال�فا�ات ال�ل�ة.  -2

  ت ال�عل���ة وال���ة..ب�اء ال��س�ا 3

  .تق��� ال��مات االج��اع�ة  وغ��ها م� ال��مات .    4

ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��وق ش�او� لل�ل��ة وم�قع رس�ي على ال���ة 

  الع����ت�ة وعلى الف����ك.

 س�الت ل����ة األمالك ��اجة إلى ت��ی� وال ی�ج� أن��ة م��س�ة لها. - 

�ی�ن�ة على ال��ا���� عال�ة في خ�مات ال��اه ، و��ج� ع�� في م��ان�ة ال�ل��ة، وه�ال� ن��ة ال� - 

 .وال��اخ�� ضعف في ج�ا�ة رس�م �ع� ال��مات �ال��اه

ال�س�م ال�ي ت�قاضاها  ال�ل��ة ��� ان تغ�ي ال��ار�� ال��غ�ل�ة وعل�ه ��� اعادة اح��اب  - 

لعامل في ال�ل��ة و�ال�الي ال�اجه لل����� لل���وع ه�ا ز�ادة ورفع الق�رات س���ن لل�ادر ا ال�س�م.

  لل�ادر ال���في وه� ال��اش� للع�ل واالش� في الع�ل ول�� زائ�.

ول�� ه�ال� م��لة في ت�ني ج�ا�ة رس�م  ���� وج�د ت���ة اراضي لل��ی�ة.كفاءة ال����ل تع��� ج��ة 

  ��ل وت�ني ف�ها؟ )(  ه�اك �فاءه في ال�� %.27وأث�ان ال��اه ال�ي ت�ل ل 

ل�فع ق�رات ال�ل��ة الف��ة وال����ة في م�ال إعـ�اد ال��ازنـات، إدارة ال�عل�مـات ال�ال�ـة، ضـ���ة ه�ال� حاجة 

 ، ت���ة االق��اد ال��لي، وت���� و�دارة اإلی�ادات.ال�عارف، ال����� ال����� 

  

ال�ار�خ ال���قع لل��ء 

 �ال��ف��

1/5/2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه�ر 6

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، 

  ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

رفع ق�رات ال�ل��ة الف��ة وال����ة 

في م�ال إع�اد ال��ازنات، إدارة 

ال�عل�مات ال�ال�ة، ض���ة 

ال�عارف، ال����� ال�����، 

���ة االق��اد ال��لي، وت���� ت

 و�دارة اإلی�ادات

  افة ف�ات ال����ع�  م�اش�: 

25000 

 غ�� م�اش� : - 

  وال�الي ت���� ال����� االدار�   

وت���� ال��ل�ل ال���في والقان�ني 

   في ال�ل��ة

ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا  وصف م���� ل���نات ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ة

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (  ع�اص� ال���وع علل���و  سا�قا
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(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ...  

 الخ) ح�� م�احله

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

    1000  ب�اء ق�رات ال�ل��ة في م�ال إع�اد ال��ازنات ال�هات ال����ة

ت�ل�ل ق�رات ال�ل��ة ال�ال�ة ووضع ال��ص�ات ف�� و 

  ال�اصة 

1000    

 

ت���� وت�غ�ل ن�ام إدارة ال�عل�مات ال�ال�ة ال���امل في 

  ال�ل��ة

 10000 10000  

 

   3265 3000   ت���� وت�غ�ل ن�ام إدارة اإلی�ادات في ال�ل��ة

   1000 1000   ت���� وت�غ�ل ن�ام ض���ة ال�عارف

   500 500   ت�ج�ه في م�ال م�اس�ة ال����ل ت�ف�� ت�ر�� و 

تق��� ق�رات ال�ل��ة في إدارة اإلی�ادات وت���� خ�� 

  ت���� اإلی�ادات

2000    

 

     11000  ت���� خ�ة ال����ة ال��ل�ة

     2000  اس���اث وح�ة ال����ة االق��اد�ة في ال�ل��ة

     1000  ت�ف�� ت�ج�ه وت�ع�ة في م�ال ت���ة االق��اد ال��لي

    15765 14500 18000 $1000* (�األرقام) دوالر أم���ي ال����ع ل�ل س�ة 

   47.265  $1000* ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

األرض غ�ـــــ� م�ـــــ�ف�ة      األرض م�ـــــ�ف�ة        

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  خالل �افة األق�ام في ال�ل��ةال��ا�عة م� 

في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة 

 ل��ف��ها؟

  م�؟  

 م��في م��لف األق�ام في ال�ل��ة 

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

��ــــ�وع ســــ�ع�ل علــــى خفــــ� ال��ــــال�ف مــــ� خــــالل أن��ــــة ع�ــــل رشــــ�قة ال

 و�ع�ها م��س�

 ال نع�  ���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ةل اله

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

 في ال�ل��ة كافة األق�ام  م���عات م�ده�ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ال�ل��ة  USAID 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 ةغ�� م��ف� 

م�ــــ�ف�ة ج�ئ�ــــا م�ــــ�ف�ةدراســــات/م���ات:  

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة 

  م�ل�ب ج�ئ�ام�ل�ب دع� ج�اه���: 



152 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مل�� ال���وع

أنشطة اسم المشروع :تنفیذ 
لتعزیز المشاركة والمساءلة 

 المجتمعیة  

اس� ال��نامج : مأس�ة الع�ل 

في ال�ل��ة وت���� الع�ل 

 ال��س�ي

ــــــــ�ق�  : ال

GO\022  

 

  اإلدارة وال��� ال�ش�� : ال��ال ال����� 

 � االدار�  وال�ــالي الهــ�ف ال���ــ�� : ت�ــ��� ال���ــ�

 وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة  والقان�ني 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

اع�اء  وتع��� م�  13ح�� ��� ال��ل� ال�ل��   4619تأس�� بل��ة حل��ل ���ل� بل�� في العام 

�ف ص��وق ت���� ) ح�� ت��+B+الف�ة (ب) ح�� ت���ف وزارة ال��� ال��لي. ��ا تع��� م� الف�ة (

  م� ب��ه� س��ت��. 13اص�ح ع�د االع�اء  2005و�ق�اض ال�ل��ات. ح�ى العام 

ح�� ��� ال��ل�  1964 عامتق�م ال�ل��ة ب�ق��� م���عة م� ال��مات لل��ا���� تأس�� بل��ة حل��ل 

رة ال��� وتع��� م� الف�ة (ب) ح�� ت���ف وزا ��لف�ات أكاد���ة وتعل���ة م��لفة اع�اء  9ال�ل�� 

  ) ح�� ت���ف ص��وق ت���� و�ق�اض ال�ل��ات. +B+ال��لي. ��ا تع��� م� الف�ة (

لل��ا���� وت���ع ال��مات ال�ي تق�م ال�ل��ة ب�ق���ها لل��ا���� ن��� م�ها :                                                    

  ، ال�����، و ال�����، و�ص�ار ت�اخ�� األب��ة. اإلدارة  -1

  م�ار�ع ب��ة ت���ة م� تع��� ��ق ، ت��ی� خ��� م�اه ، ج�ع ال�فا�ات ال�ل�ة.  -2

  بل��ة حل��ل

ال�ار�خ ال���قع لل��ء 

 �ال��ف��

1/5/2018 

  ف��م�ة ال��

 

 شه�ر 6

 غ�� م�ل�ب  غ�� م��ف�ة

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  ا��اب�ة: 

ــــي م�ــــال إعــــ�اد  ــــع قــــ�رات ال�ل��ــــة الف��ــــة وال��ــــ��ة ف رف

ال��ازنـــات، إدارة ال�عل�مـــات ال�ال�ـــة، ضـــ���ة ال�عـــارف، 

ال���ــــ�� ال���ــــ��، ت���ــــة االق��ــــاد ال��لــــي، وت�ــــ��� 

 و�دارة اإلی�ادات

  �ة: سل�

  ال ی�ج� 

  ت�اب�� ال��ف�ف:

 ال ی�ج� 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 نق� في ال����ل  ت���ل م� م�ازنة ال�ل��ة أو ال��� ع� م��ل�� آخ��� 

 مقاومة لل�غ��� م� ق�ل �ع� ال���ف��   ادة ال�ع�ر �ال�ل��ةإش�اكه� في ت�ف�� م��لف األن��ة ل�� 
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  .ب�اء ال��س�ات ال�عل���ة وال���ة. 3

  .تق��� ال��مات االج��اع�ة  وغ��ها م� ال��مات .    4

وق ش�او� لل�ل��ة وم�قع رس�ي على ال���ة ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��

  الع����ت�ة وعلى الف����ك.

   الع�وب في ال���ا  خ�مة ال�فا�ات ال�ل�ة (تق�م ال�ل��ة ���ع ال�فا�ات ال�ل�ة وت�قلها ل���ة ك�ا تق�م 

ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��وق ش�او� لل�ل��ة وم�قع رس�ي على ال���ة 

  ت�ة وعلى الف����ك.الع���� 

 .ل�� ه�اك ل�ان اح�اء في ال�ل��ة، ل�� ه�اك ل�ان م�ار�ع م�ق�ة - 

ال ی�ج� ل�ان م�اءلة م�ائلة م���ع�ة، وال ی�ج� م�ل� اس��ار� في ال�ل��ة، وال ی�ج� خ�ة  - 

  لالت�ال وال��اصل مع ال����ع ال��لي و��ل� ال ی�ج� خ�ة اف�اح م����ة.

 أو ق�ارات ال��ل� ال�ل�� ال ی�� ن�� ال��انات ال�ال�ة - 

م�رة لل�خل في ال�ل��ة وال ی�ج� ش�اكة مع الق�اع ال�اص. وه�ال� حاجة  اس���ار�ةال ی�ج� م�ار�ع 

 اق��اد�ةوال��ل� ال��ابي وم�ل� ت���ة  االس��ار�ةل�فع�ل ال��ار�ة ال����ع�ة خاصة ت���ل الل�ان 

ه�ا ه� ب�� الق��� وان�القا م�ه ��اجة  س��ه.ول�ان ال��اءلة ال����ع�ة وت���� ن�ام ال��او� وح� 

  ل�ضع فق�ه او اث��� ل���� ع�ل ال���وع أما ما س�قه فال داع له.

  

 .�ع��� و��اء ق�رات ال�ل��ة وال����ع في م�ال ال��ار�ة وال��ائلة ال����ع�ةله�ال� حاجة 

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش�اب، 

  ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل على 

 ت�ق�قها

تع��� و��اء ق�رات ال�ل��ة  

وال����ع في م�ال ال��ار�ة 

 وال��ائلة ال����ع�ة

  افة ف�ات ال����ع�  م�اش�: 

25000 

 اش�غ�� م� : - 

والقان�ني   وال�الي ت���� ال����� االدار� 

   وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة

 ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا وصف م���� ل���نات ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ة

  ع�اص� ال���وع لل���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ...  

 الخ) ح�� م�احله

  $)X 1000فة ال�ق�ی��ة (ال��ل

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

      8.0  8.0 ت���ل وتفع�ل م�ال� ش�اب�ة وت�ف�� ب�اء ق�رات له�   ال�هات ال����ة

     0.75  0.75   ت���� خ�� ات�ال وت�اصل مع ال����ع ال��لي

     1.25  1.25   ال��او� مع ال�ل��ة  ت�ف�� ح�لة ت�ع��ة ح�ل ن�ام

ت���� وتفع�ل ق�رات ال��س�ات ال����ع�ة ح�ل ال��اءلة 

 ال����ع�ة وأدواتها 

  11  10    

 

1200  21000  8.000 $1000* (�األرقام) دوالر أم���ي ال����ع ل�ل س�ة 

0  

  
 

   41.000  $1000* ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)الة م��ل�ات األراضي (في حا
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األرض غ�ـــــ� م�ـــــ�ف�ة      األرض م�ـــــ�ف�ة        

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  خالل �افة األق�ام في ال�ل��ةال��ا�عة م� 

ي ال��ت��ات الالزمة في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما ه

 ل��ف��ها؟

  م�؟  

 م��في م��لف األق�ام في ال�ل��ة 

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

ال��ــ�وع ســ�ع�ل علــى تع��ــ� ال��ــار�ة وال��ــائلة ال����ع�ــة م�ــا ســ���ن لــه 

 أث� ���� في ز�ادة ت���ل رس�م ال��مات ال�ق�مة لل��ا����

  ن نع� أدرج ال�ار�ة���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ال اله

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

 كافة األق�ام في ال�ل��ة  م���عات م�ده�ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

 ل��ة ال�  USAID 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــــ�ف�ة ج�ئ�ــــا م�ــــ�ف�ةدراســــات/م���ات:  

 ف�ةغ�� م�� 

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة 

 غ�� م�ل�ب م�ل�ب ج�ئ�ام�ل�ب دع� ج�اه���: 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  ا��اب�ة: 

��اء ق�رات ال�ل��ة وال����ع في م�ـال ال��ـار�ة تع��� و 

وال��ــائلة ال����ع�ــة م�ــا ســ�ع�ز إیــ�ادات ال�ل��ــة و���ــ� 

 م� ت�اصل ال�ل��ة مع ال����ع

  سل��ة: 

  ال ی�ج� 

  ت�اب�� ال��ف�ف:

 ال ی�ج� 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 ي ال����لنق� ف  ت���ل م� م�ازنة ال�ل��ة أو ال��� ع� م��ل�� آخ��� 

 مقاومة لل�غ��� م� ق�ل �ع� ال���ف��  إش�اكه� في ت�ف�� م��لف األن��ة ل��ادة ال�ع�ر �ال�ل��ة 
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 مل�� ال���وع

: تنفیذ أنشطة  المشروع اسم 
لرفع قدرات وكفاء البلدیة في 

  إدارة وتقدیم الخدمات

: مأسسة العمل في اسم البرنامج 
 البلدیة وتطویر العمل المؤسسي

  GO\023: ال�ق�

 

  اإلدارة وال��� ال�ش�� : ال��ال ال����� 

 اله�ف ال����� : ت���� ال����� االدار�  وال�الي

  وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة   والقان�ني

 

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

��لف�ات أكاد���ة وتعل���ة اع�اء  ���13 ال��ل� ال�ل��  ح�� 1964 عامتأس�� بل��ة حل��ل 

) ح�� ++Bوتع��� م� الف�ة (ب) ح�� ت���ف وزارة ال��� ال��لي. ��ا تع��� م� الف�ة ( م��لفة 

  ت���ف ص��وق ت���� و�ق�اض ال�ل��ات. 

                                                                                     لل��ا���� وت���ع ال��مات  ال�ي تق�م ال�ل��ة ب�ق���ها لل��ا���� ن��� م�ها :     

  اإلدارة، ال�����، و ال�����، و�ص�ار ت�اخ�� األب��ة.   -1

  م�ار�ع ب��ة ت���ة م� تع��� ��ق ، ت��ی� خ��� م�اه ، ج�ع ال�فا�ات ال�ل�ة.  -2

  .ب�اء ال��س�ات ال�عل���ة وال���ة. 3

  .تق��� ال��مات االج��اع�ة  وغ��ها م� ال��مات .    4

ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��وق ش�او� لل�ل��ة وم�قع رس�ي على ال���ة 

  الع����ت�ة وعلى الف����ك.

  ال�ل��ة ��اجة الى ت���� وت��ی�  أدلة ع�ل إج�ائ�ة ف��ة ومال�ة و�دار�ة .

ال�ل��ة (الف��ة وال����ة) في م�االت ال�����ات، رخ� األب��ة ورخ� ال��ف ����� ق�رات له�ال� حاجة 

 .وال��اعات، ال��انة وال��غ�ل، ال�فا�ات ال�ل�ة، ال��او� وال��ارد ال����ة

  بل��ة حل��ل

ال�ار�خ ال���قع لل��ء 

 �ال��ف��

1/5/2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه�ر 6

  أه�اف ال���وع

 

(م�أة، ش�اب،  الف�ة/ات ال���ه�فة

  ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل على 

 ت�ق�قها

   ت���� ق�رات ال�ل��ة (الف��ة

وال����ة) في م�االت 

ال�����ات، رخ� األب��ة 

ورخ� ال��ف وال��اعات، 

ال��انة وال��غ�ل، ال�فا�ات 

ال�ل�ة، ال��او� وال��ارد 

 ال����ة

  ة ف�ات ال����ع�اف  م�اش�: 

25000 

 غ�� م�اش� : - 

والقان�ني   وال�الي ت���� ال����� االدار� 

   وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة

 ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا وصف م���� ل���نات ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ة

  ع�اص� ال���وع لل���وع

��ائع، ...  (��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، 

 الخ) ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

    2151  تطوير وظيفة املشرت�ت مبا يف ذلك إجراءات العمل ال�هات ال����ة

   500 500 تنفيذ بناء قدرات يف جمال املشرت�ت
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    4500  وتركيب نظام حموسب مع قاعدة بيا�ت لرخص البناءتوريد 

    300 300 تنفيذ بناء قدرات يف جمال رخص البناء والرخص املهنية

     1500 خلق وعي جمتمعي حول رخص البناء ورخص احلرف والصناعات

تطوير مهام إدارة النفا�ت الصلبة (املسارات، واجلداول الزمنية، والدراسات  

    نية، وغريها)الف

 6198   
 

    2110  تطوير تعرفة النفا�ت الصلبة

    400 750 تنفيذ بناء قدرات يف جمال إدارة وتزويد النفا�ت الصلبة

    750 750  خلق وعي جمتمعي حول أنظمة إدارة النفا�ت الصلبة ومسؤولية املواطن

    750 1000 ياه العادمة، وغريها)خلق وعي جمتمعي  حول اخلدمات (املياه، الكهر�ء، امل

1700 ز�دة نطاق اخلدمات العامة املقدمة من خالل مركز خدمة اجلمهور 
0 

    

    1000  وتقدیم الخدماتتنفیذ بناء قدرات في مجال إدارة 

     1800 تطوير إجراءات عمل قياسية ملراكز خدمات اجلمهور

     8000 تعزيز وأمتتة وظائف خدمات اجلمهور 

توسیع نطاق الخدمات اإللكترونیة في مركز خدمة الجمھور 
 والعملیات الداخلیة للوصول إلى البلدیة اإللكترونیة

 8000    

     1000 تنفيذ بناء قدرات يف إدارة وتزويد اخلدمات يف مراكز خدمات اجلمهور

    750 750 خلق وعي جمتمعي حول مراكز خدمات اجلمهور

     800 كاوى شفافحتديث نظام ش

تطویر قدرات العاملین في مھام رئیسیة في إدارة الموارد 
البشریة (مثل تقییم الموظفین، التحفیز، تطویر األوصاف 

 الوظیفیة، الخ).    .

500 500   
 

       

34.65 $1000* (�األرقام) دوالر أم���ي ال����ع ل�ل س�ة 

0  

27.909      
 

   62559  م���ي ال����ع (�األرقام) دوالر أ

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

األرض غ�ـــــ� م�ـــــ�ف�ة      األرض م�ـــــ�ف�ة        

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  ال�ل��ةخالل �افة األق�ام في ال��ا�عة م� 

في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة 

 ل��ف��ها؟

  م�؟  

 م��في م��لف األق�ام في ال�ل��ة 

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

ال��ــــ�وع ســــ�ع�ل علــــى خفــــ� ال��ــــال�ف مــــ� خــــالل أن��ــــة ع�ــــل رشــــ�قة 

 و�ع�ها م��س�

  �ة���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار ل اله

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  اله��ســــــــة، ال�ال�ــــــــة وال��اســــــــ�ة، م��ــــــــ� خــــــــ�مات

 ال��ه�ر

 م���عات م�ده�ة 
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 جهة ال����ل ال�ق��حة

 �د)جهات أخ�� (ح اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ال�ل��ة  USAID 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــــ�ف�ة ج�ئ�ــــا م�ــــ�ف�ةدراســــات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة 

  م�ل�ب ج�ئ�ام�ل�ب دع� ج�اه���: 

 غ�� م�ل�ب 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  ا��اب�ة: 

ت�ــــ��� قــــ�رات ال�ل��ــــة (الف��ــــة وال��ــــ��ة) فــــي م�ــــاالت 

ال�����ات، رخ� األب��ة ورخ� ال�ـ�ف وال�ـ�اعات، 

ال�ــ�انة وال��ــغ�ل، ال�فا�ــات ال�ــل�ة، ال�ــ�او� وال�ــ�ارد 

 ال����ة

  سل��ة: 

  ال ی�ج� 

  ت�اب�� ال��ف�ف:

 ال ی�ج� 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

 نق� في ال����ل  ت���ل م� م�ازنة ال�ل��ة أو ال��� ع� م��ل�� آخ��� 

 مقاومة لل�غ��� م� ق�ل �ع� ال���ف��  إش�اكه� في ت�ف�� م��لف األن��ة ل��ادة ال�ع�ر �ال�ل��ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مل�� ال���وع

تنفیذ أنشطة اسم المشروع : 
لتعزیز القدرات القانونیة  

 في البلدیة  سیاساتیة وال

اس� ال��نامج : مأس�ة الع�ل 

في ال�ل��ة وت���� الع�ل 

 ال��س�ي

ــــــــ�ق�  : ال

GO\024  

 

  اإلدارة وال��� ال�ش�� : ال��ال ال����� 

 الهــ�ف ال���ــ�� : ت�ــ��� ال���ــ�� االدار�  وال�ــالي

 وت���� ال��ل�ل ال���في في ال�ل��ة   والقان�ني

 ف��م�ان ال�� خلف�ة ع� ال���وع

��لف�ات أكاد���ة وتعل���ة اع�اء  13ح�� ��� ال��ل� ال�ل�� 1964 عامتأس�� بل��ة حل��ل 

) ح�� ++Bوتع��� م� الف�ة (ب) ح�� ت���ف وزارة ال��� ال��لي. ��ا تع��� م� الف�ة ( م��لفة 

  ت���ف ص��وق ت���� و�ق�اض ال�ل��ات. 

�ق���ها لل��ا���� ن��� م�ها :                                                                                          لل��ا���� وت���ع ال��مات  ال�ي تق�م ال�ل��ة ب

  اإلدارة، ال�����، و ال�����، و�ص�ار ت�اخ�� األب��ة.   -1

  م�ار�ع ب��ة ت���ة م� تع��� ��ق ، ت��ی� خ��� م�اه ، ج�ع ال�فا�ات ال�ل�ة.  -2

  بل��ة حل��ل

ال�ار�خ ال���قع لل��ء 

 �ال��ف��

1/5/2018 

  م�ة ال��ف��

 



158 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

  �اء ال��س�ات ال�عل���ة وال���ة..ب 3

  .تق��� ال��مات االج��اع�ة  وغ��ها م� ال��مات .    4

ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��وق ش�او� لل�ل��ة وم�قع رس�ي على ال���ة 

  الع����ت�ة وعلى الف����ك.

ة وم�قع رس�ي على ال���ة ی�ج� ل�� ال�ل��ة م��� خ�مات ج�ه�ر ��ا ی�ج� ص��وق ش�او� لل�ل��

  الع����ت�ة وعلى الف����ك.

م�رة لل�خل في ال�ل��ة وال ی�ج� ش�اكة مع الق�اع ال�اص. وه�ال� حاجة  اس���ار�ةال ی�ج� م�ار�ع 

 اق��اد�ةوال��ل� ال��ابي وم�ل� ت���ة  االس��ار�ةل�فع�ل ال��ار�ة ال����ع�ة خاصة ت���ل الل�ان 

  ة وت���� ن�ام ال��او� وح�س��ه.ول�ان ال��اءلة ال����ع�

ل�� ه�اك أ� ت���عات او ورقة س�اسات خاصة �ال�ل��ة و��� اس���ام فق� االن��ة والق�ان�� وال����عات 

( تع��� ق�رات ال�ل��ة في  العامة ال�ادرة ع� ال�هات ال���م�ة ذات العالقة �ع�ل اله��ات ال��ل�ة.

  ها و��ا ال ی��اوز الق�ان�� واألن��ة ال�ع��ل بها في ال���)وضع ااألن��ة وص�اغة ال��اسات ال�اصة ب

 

 �ع��� و��اء ق�رات ال�ل��ة في ال��االت القان�ن�ة وال��اسات�ة.له�ال� حاجة  

 شه�ر 6

  أه�اف ال���وع

 

�اب، الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، ش

  ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل على 

 ت�ق�قها

تع��� و��اء ق�رات ال�ل��ة في  

  ال��االت القان�ن�ة وال��اسات�ة

  افة ف�ات ال����ع�  م�اش�: 

25000 

 غ�� م�اش� : - 

والقان�ني   وال�الي ت���� ال����� االدار� 

   �في في ال�ل��ةوت���� ال��ل�ل ال��

 ال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا وصف م���� ل���نات ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ة

  ع�اص� ال���وع لل���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ...  

 الخ) ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

ال���ل على ال��افقات م�   �عةال�ا ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

تق��� ورفع ق�رات ال�ل��ة ومأس��ها في األم�ر ال��اسات�ة  ال�هات ال����ة

 والقان�ن�ة ال�اصة �الع�ل ال�ل��

1        

تفع�ل ال��اسات واألن��ة ال��ان�ة ل����� ق�رات ال�ل��ة 

 ال�ال�ة 

1        

 

         2 $1000* (�األرقام) دوالر أم���ي ال����ع ل�ل س�ة 

   2  $1000* ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي 

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

األرض غ�ـــــ� م�ـــــ�ف�ة      األرض م�ـــــ�ف�ة        

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

 ؟ ك�ف  

  خالل �افة األق�ام في ال�ل��ةال��ا�عة م� 

في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة 

 ل��ف��ها؟

  م�؟  

 م��في م��لف األق�ام في ال�ل��ة 
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    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

ال��ـــــ�وع ســـــ�ع�ل علـــــى تع��ـــــ� قـــــ�رات ال�ل��ـــــة القان�ن�ـــــة وال��اســـــات�ة م�ـــــا 

 خف� ال��ال�ف وز�ادة اإلی�اداتس��ع�� أث�ه على 

  ���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ةل اله

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

 كافة األق�ام في ال�ل��ة  م���عات م�ده�ة 

 ���ل ال�ق��حةجهة ال�

 جهات أخ�� (ح�د) اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  ال�ل��ة  USAID 

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

م�ــــ�ف�ة ج�ئ�ــــا م�ــــ�ف�ةدراســــات/م���ات:  

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة 

 غ�� م�ل�ب  م�ل�ب ج�ئ�ام�ل�ب دع� ج�اه���:  

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  ا��اب�ة: 

ـــــاء قـــــ�رات ال�ل��ـــــة فـــــي ال��ـــــاالت القان�ن�ـــــة  ـــــ� و�� تع��

وال��اســـات�ة م�ـــا ســـ��ع�� أثـــ�ه علـــى خفـــ� ال��ـــال�ف 

 وز�ادة اإلی�ادات

  سل��ة: 

  ال ی�ج� 

  ت�اب�� ال��ف�ف:

 ال ی�ج� 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها �ا��/ال�ع�قاتال�

 نق� في ال����ل  ت���ل م� م�ازنة ال�ل��ة أو ال��� ع� م��ل�� آخ��� 

 مقاومة لل�غ��� م� ق�ل �ع� ال���ف��  إش�اكه� في ت�ف�� م��لف األن��ة ل��ادة ال�ع�ر �ال�ل��ة 
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 ���وعالمل�� 

تطویر ادلة  : المشروع اسم
  عمل اجرائیة للبلدیة 

مأس�ة الع�ل في  اس� ال��نامج:

  ال�ل��ة وت���� الع�ل ال��س�ي
  GO\025: ال�ق�

  االدارة وال��� ال�ش�� ال��ال ال�����:

 ت���� ال����� االدار� اله�ف ال����� : 

وت���� ال��ل�ل ال���في والقان�ني   وال�الي

   في ال�ل��ة

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ال�الي على ت���� ال���ف��، واس�غالل ال����ات  وال�فاءات ال��ج�ده ل�یه�  �ق�م ال��ل� ال�ل�� 

ووضع �ل م��ف في م�انه ال���ح، ح�� ی��لع ال��ل� ال�ل�� ل����� ه��ل�ة ال�ل��ة واس���اث 

اق�ام ودوائ� ج�ی�ه م�ل دائ�ه ال����ة االق��اد�ة ، وق�� ال�ه��اء ، وق�� ال����� وال�راسات وغ��ها م� 

  االق�ام وت�ز�ع ال���ف�� �ل ح�� ت���ه على االق�ام .

ت�عى بل��ة حل��ل و�أ� م�س�ة م���رة ل��ف�� أدلة الع�ل ال�اصة بها وال�ي م� ال�ف��ض أن ت��ن 

خار�ة ال���� ال� م� العامل�� ف�ها حال�ا، أو أ� م��ف یل��� ��ا الحقا وذل� به�ف ت�ه�ل األداء 

� دوائ�ها، ��ا وأن ه�ه األدلة هي ال��ود الفاصلة وال�انعة أل� ش���ة في والع�ل في داخل �ل دائ�ة م

  االج�اات أو ال��وج ع� ال�الح�ات .... الخ.

 حل��ل بل��ة 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

6 -2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه�ان  

  أه�اف ال���وع

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

  الخ)ش�اب، ف�ات مه��ة، ...

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها



161 / 167                               )                                 2021- 2018مدینة حلحول (لوثیقة الخطة التنمویة المحلیة 
 

  ت���� االوصاف ال���ف�ة في ال�ل��ة 

  ت���� اله��ل�ة ال�ل���ة 

  ت���� ال���ف�� 

:م�اش�  م��ف�� بل��ة حل��ل 

32000 

 غ�� م�اش� :

2000 

  وال�الي ت���� ال����� االدار� 

وت���� ال��ل�ل والقان�ني 

 .  ي في ال�ل��ةال���ف

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 ح�� س��ات ال��ة

   عةال�ا� ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

 ح�� االح�اض ال��اد ف��ها  ، ت���� وثائ� الع�اء ( .6

إع�اد ال��اصفات الف��ة، ت���� ج�اول ال���ات، ت���� 

 .ال��و� ال�اصة والعامة)

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .7

 0 0 0 200 ت���ة اراضي م�ی�ة حل��ل . ت�ف�� م��وع .8

  200000 قام) دوالر أم���ي ال����ع (�األر     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة              ـــ ـــ ــ ــــ�ف�ة  األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  لل���وع .وذل� ب����� ب��  ال��ح  نفقات س�ق�م ال�ل��ة ب�غ��ة 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟

  

    العائ� ال�اد� ال���� ال���قع ($)؟  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال نع� 

 ��حةجهة ال��ف�� ال�ق

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  مــ� خــالل تــ�ف�� وثــائ�  ق�ــ� ال��ــار�ع –دائــ�ة اله��ســة

ـــ�ة،  ـــ ــات اله��ســ ـــ ــاحة ، ال����ـــ ـــ ــال ال��ـــ ـــ ـــاء (أع�ـــ ـــ الع�ــ

ــ�و� ال�اصــــة  ــات، ال�ــ ال��اصــــفات الف��ــــة، جــــ�اول ال���ــ

 والعامة واإلش�اف وال��ا�عة على ال��ف��) 

 ال�قاول� � 

  ادارة ال���وع 

  م��� ال����ة 

 جهة ال����ل ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  100ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

  

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

 غ�� م�ل�بم�ل�ب ج�ئ�ا م�ل�بدع� ج�اه���:  

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع
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  : ا��اب�ة

  ز�ادة ای�ادات ال�ل��ة وذل� م� خالل ت���ل

 االراضي �اس�اء ال��ا���� 

  ح�� وت��ی� ال�ل��ات لالراضي 

 وض ال��ارعت���� ال��ی�ة وت��ی� ع�. 

  : سل��ة 

 رضا ال��ا���� ع� خ�مة ال�ه��اء 

 لل��ا���� أف�ل راحة ی�م� م�اال�ه��اء  ش��ة ت����. 

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

   ت�ارب ال�ل��ات ب�� ال��ا����  

  االع��اض على ع�وض ال��ارع ال�ي س�ف

 ف��ها م� ارض �ل م�ا��  ی��

 وج�د م��� ت���ة االراضي وقاضي لل����ة لل��� في ال�ل��ات 

  ال��صل الى حل مع ال��ا���� ح�� القان�ن 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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 ���وعالمل�� 

تطویر  : المشروع اسم
  االوصاف الوظیفیة  

مأس�ة الع�ل في  اس� ال��نامج :

  � الع�ل ال��س�يال�ل��ة وت���
  GO\026:  ال�ق�

   االدارة وال��� ال�ش��   ال��ال ال�����:

اله�ف ال����� : ت���� ال����� االدار�  

وت���� ال��ل�ل ال���في والقان�ني  وال�الي 

 في ال�ل��ة  

 م�ان ال��ف�� خلف�ة ع� ال���وع

ل داخل االق�ام في ال�ل��ة ، وذل� م� ت�عى بل��ة حل��ل ل�ق��� اف�ل ال��مات لل��ا���� وت�ه�ل الع�

خالل ت���� ادلة ع�ل اج�ائ�ة ل�ل ق�� ی�� وضعها لل��ا���� م� اجل ات�اعها ل��ه�ل ات�ام معامالته� 

  وف� خ��ات اج�ائ�ة م�ض�ة ل�ل ق�� . 

 حل��ل بل��ة 

 ال�ار�خ ال���قع لل��ء �ال��ف��

10 -2018 

  م�ة ال��ف��

 

 شه�ان  

  ���وعأه�اف ال

 

الف�ة/ات ال���ه�فة (م�أة، 

  ش�اب، ف�ات مه��ة، ...الخ)

 

ع�د ال���ف��ی� 

 ال���قع

األه�اف ال�����ة ال�ي �ع�ل 

 على ت�ق�قها

  ت�ت�� الع�ل داخل ال�ل��ة 

   ت��ی�  االج�اءات ل�ل ق�� 

:م�اش�  م�ا���� في م�ی�ة حل��ل 

30000 

 غ�� م�اش� :

2000 

  ليوال�ا ت���� ال����� االدار� 

وت���� ال��ل�ل والقان�ني 

   ال���في في ال�ل��ة

 ل���وعلال��ار�ع ال�ي ت��ل م��ل�ا سا�قا  ال���وع وت�ال�فها ال�ق�ی��ةل���نات وصف م���� 

  ع�اص� ال���وع

(��ا في ذل� خ�مات اس��ار�ة، مع�ات، ��ائع، ... الخ)  

 ح�� م�احله

  $)X 1000ال��لفة ال�ق�ی��ة (

 �ةح�� س��ات ال�

 ت���� ادلة الع�ل ل�ل ق�� .  ال�ا�عة ال�ال�ة ال�ان�ة األولى

ت���� �ل ق�� ادلة الع�ل ال�اصة �ه واالوراق   .1

 ال��ل��ة م� �ل م�ا�� مقابل تق��� �ل خ�مة 

0 0 0 0 

،  ��اعة ادلة الع�ل ، ت���� وثائ� الع�اء ( .2

ت���� ج�اول ال���ات، ت���� ال��و� ال�اصة 

  .والعامة)

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .��ح وتق��� الع�اء وال��س�ة و��ء ال��ف�� .3

 0 0 0 15 ��اعة ادلة الع�ل  ت�ف�� م��وع .4

  15000 ال����ع (�األرقام) دوالر أم���ي     

 ع�ل�ة اإلدارة وال��غ�ل وال��انة ل���وع ذ� �ع� م�اني)ام��ل�ات األراضي (في حالة 

ـــ�ف�ة    ـــ ــ ـــ ــــ�ف�ة            األرض م�ـ ـــ ـــ ــــ� م�ــ ــ ـــ األرض غ�ـــ

 ال���وع ل�� ذ� �ع� م�اني 

  ك�ف؟  

  . ت��ی� االدلة ��ا ی��اس�  مع ال�����ات في االن��ة والق�ان�� 

  م�؟   في حالة ع�م ت�ف� األرض، ما هي ال��ت��ات الالزمة ل��ف��ها؟
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   $) ؟ العائ� ال�اد� ال���� ال���قع(  

 

  ال���وع ذو �ع� م�اني؟ اذا �ان نع� أدرج ال�ار�ة هل

 

 ال نع� 

 جهة ال��ف�� ال�ق��حة

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د الق��/األق�ام ال�ع��ة)

  ج��ع االق�ام وال�وائ� في ال�ل��ة     م�ات� ال��اعة 

 حةجهة ال����ل ال�ق�� 

 جهات أخ�� (ح�د)     اله��ة ال��ل�ة (ح�د ما یلي)

  م� ت�لفة  100ی�ج� م�اه�ة مال�ة لل�ل��ة �ق��ة %

 ال���وع 

  

 ال��ادر/االح��اجات الالزمة ل��ف�� ال���وع

  ج�ئ�ا   م��ف�ةم��ف�ة ال��ارد ال����ة:  

 غ�� م��ف�ة

ــــات/م���ات:   ــ ــــ�ف�ة دراسـ ــ ـــا م�ـ ـــ ـــ�ف�ة ج�ئ�ــ ـــ م�ـ

 غ�� م��ف�ة

  غ�� م�ل�ب ب�اء ق�رات ال�هة ال��ف�ة:  

  ال�ور�ة لل��ق م�ل�ب(ح�د): ال��انة  

  م�ل�ب ج�ئ�ا م�ل�بدع� ج�اه���: 

 غ�� م�ل�ب 

 اآلثار ال���قعة ل��ف�� ال���وع

  : ا��اب�ة

  ت�ه�ل الع�ل في ال�وائ� واالق�ام 

 ان�از الع�ل ���رة اس�ع. 

  : سل��ة 

  

 ال��ا�� /ال�ع�قات ال�ي ت�اجه ت�ف�� ال���وع

 إج�اءات ال�غل� عل�ها ال��ا��/ال�ع�قات

  على ادلة الع�ل ع�م ا�الع ال��ا� ��� 

 

   ن�� ادلة الع�ل على م�قع ال�ل��ة وم�اقع ال��اصل االج��اعي 

 ل���وعل خار�ة ال�ع� ال��اني
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