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كلمة رئيس بلدية الخليلرئيس وأعضاء المجلس البلدي
األستاذ تيسير أبو سنينة

أحبتي أهالي مدينة اخلليل...
يسعدني ويشرفني أن أضع بني أيديكم اخلطة اإلستراتيجية التنموية احمللية احملدثة ملدينة اخلليل 

لألعوام 2021-2018 لتكون نبراسًا لنا ولكم يف تنفيذ املشاريع التطويرية يف مدينتنا خليل الرحمن.

فبعد استالم املجلس البلدي احلالي الذي أتشرف برئاسة مهامه بعد االنتخابات األخيرة كان البد لنا 
من العمل على حتديث اخلطة اإلستراتيجية التنموية احمللية للمدينة مبشاركة املجتمع احمللي الذي 
عمل على وضع اخلطة اإلستراتيجية لألعوام 2019-2016، حيث جرى عقد العديد من اللقاءات وورش 
العمل والتي جرى من خاللها مراجعة ملا مت تنفيذه من مشاريع وكذلك إعادة دراسة األولويات يف تنفيذ 
املشاريع اجلديدة وفق املجاالت التنموية األربع املوضوعة وفق خطة التنمية الوطنية . كما مت إضافة 

بعض القطاعات الهامة األخرى بعد حتديث اخلطة كقطاعات الشباب واملرأة و البيئة.

ويف هذا املقام البد لي من تقدمي الشكر والعرفان لكافة الطواقم ويف مقدمتهم طواقم بلدية اخلليل 
ممثلي  ايضا  بالشكر  واخص   2018-2021 لألعوام  احمللية  التنموية  اخلطة  حتديث  على  عملت  التي 
املجتمع احمللي الذين شاركوا وتفاعلوا بشكل ملفت خالل اللقاءات العديدة التي مت عقدها للوصول إلى 
اخلطة النهائية التي صادق عليها املجلس وفق رؤية واضحة تقوم على أن مدينة اخلليل " مدينة عصرية 

عماد االقتصاد الفلسطيني معتزة بتراثها"

على  البلديات  وإقراض  تطوير  وصندوق  احمللي  احلكم  لوزارة  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  كلمتي  نهاية  يف 
دعمها املادي يف إعداد هذه اخلطة وكذلك أتقدم بالشكر للشركة االستشارية التي ساعدت طواقم البلدية 
وفق  2021-2018 مجهزة  تنموية محلية محدثة لألعوام  إستراتيجية  إلى خطة  الوصول  املختلفة يف 

دليل التخطيط االستراتيجي التنموي املعد من وزارة احلكم احمللي.

وفقنا اهلل يف حتقيق طموحاتكم وتنفيذ هذه املشاريع التنموية التي ترقي مبستوى اخلدمات يف مدينتنا احلبيبة
رئيس بلدية اخلليل

أ.تيسري أبو سنينة

رئيس بلدية اخلليل
أ. تيسير أبو سنينة

م. خالد فهد القواسمي د. أنور أبو عيشة

د. يحيى شاور

أ. محمد القواسميم. مهيب اجلعبري

أ. غسان الرجبي

أ. سوزان العويوي

أ. عبد أبو سنينةأ. سحر القواسمي

د. تغريد الصغير

أ. جودي أبو سنينة

د. جهاد العويوي

نائب الرئيس 
م. يوسف اجلعبري

النائب الثاني 
أ. كمال الزير احلسيني
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1.0 مقدمةالوثيقة المجتمعية

1.1 أهداف اخلطة
ميكن تلخيص أهم األهداف من إجناز حتديث اخلطة التنموية احمللية ملدينة اخلليل مبا يلي:

حتديد الفرص املتاحة واملعيقات التي تواجه عملية التنمية يف مدينة اخلليل.. 1
 تشخيص الوضع الراهن، وتقدمي صورة واضحة عن املجاالت التنموية يف مدينة اخلليل.. 2
وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير مدينة اخلليل من وجهة نظر سكانها.. 3
وضع أهداف تنموية متكاملة.. 4
 حتديد املشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها يف مدينة اخلليل.. 5
وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية.. 6

1.2 منهجية إعداد اخلطة
واألنشطة  املراحل  من  على مجموعة  اخلليل  ملدينة  احمللية  التنموية  منهجية حتديث اخلطة  ارتكزت 
مع  بالتعاون  احمللي  احلكم  وزارة  مسبقا  أعدته  الذي  احمللي  التنموي  التخطيط  دليل  إلى  باالستناد 
التنموية  ، ونظرا لكون اخلطة   )GIZ( الوكالة األملانية للتنمية الوطنية، وبتمويل من  العمل  مجموعة 
ملدينة اخلليل )2019-2016( لم يتم االنتهاء منها مع بدء هذا املشروع، حيث بقي من فترة تنفيذها أكثر 
من سنتني، فقد مت تطوير منهجية خاصة بتحديث اخلطة ملدينة اخلليل، وتتمثل هذه املنهجية مبا يلي:

عقد لقاء توجيهي مع املجلس البلدي املنتخب بالعام 2017.. 1
إعادة تشكيل اللجان املختلفة )فريق التخطيط األساسي، جلنة التخطيط التنموي، جلان املجاالت، . 2

جلنة ممثلي أصحاب العالقة(
مراجعة االجنازات التي حتققت باألعوام 2016 + 2017.. 3
مراجعة التقرير التشخيصي استنادا لالجنازات واملتغيرات.. 4
عقد ورشة العمل الرئيسية، مبا يشمل عرض إجنازات اخلطة السابقة، والتصور املستقبلي للتوجهات . 5

الذي  للمفهوم  )نظرا  التنموية  الرؤية  مراجعة  وكذلك  فرعي،  مجال  بكل  التنموية  والتدخالت 
التنافسية للمدينة(، هذا باالضافة  امليزة  بالربط مع  الدليل احملدث، وخاصة مبا يتعلق  اعتمده 
الستخدام منوذج املقارنة الثنائية لتحديد األولويات بالقضايا التي مت ادراجها باخلطة السابقة 

 .)2016-2019(
حتديث اخلطة، وخاصة خطط التنفيذ واملتابعة والتقييم وتوصيف املشاريع.. 6
عرض ونقاش اخلطة بكافة مخرجاتها مع املجلس البلدي.. 7
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املجاالت التي مت التطرق إليها يف اخلطة:
هذا  يسهل  حيث  املختلفة،  بتفرعاتها  رئيسية  مجاالت  أربعة  يوجد  املعتمدة  الوطنية  اخلطة  حسب 
الهيئة  مهام  كافة  باالعتبار  األخذ  ومبا يضمن  الوطنية،  مع اخلطط  احمللية  ربط اخلطط  التقسيم 

احمللية )حسب املادة 15 من قانون الهيئات احمللية(. واملجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي:

املجال الفرعي املجاالت الرئيسية 
"حسب اخلطط الوطنية"

اخلدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق واملواصالت، الصحة العامة 

والبيئة، املياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(.
مجال البيئة والبنى التحتية

العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة واخلدمات املساندة. مجال تنمية االقتصاد احمللي

اخلدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، احلماية االجتماعية والتمكني، الثقافة والتراث، 

الرياضة، والسكن.
مجال التنمية االجتماعية

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة املؤسسات وخاصة الهيئة 

احمللية.
مجال االدارة واحلكم الرشيد

ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ 2018/01/30، وشارك فيها ممثلون عن القطاعات 
مراجعة  مت  العالقة،  أصحاب  وممثلي  األساسي  التخطيط  فريق  إلى  باإلضافة  املدينة،  يف  املختلفة 
اإليجابية( املؤثرات  االعتبار  بعني  الرؤية  هذه  أخذت  اخلليل، حيث  ملدينة  املستقبلية  الرؤية  وصياغة 
نقاط القوة والفرص )وكذلك املؤثرات السلبية( نقاط الضعف والتهديدات )التي يجب التغلب عليها(. 
وقام املشاركون أيضا بتحديد القضايا األساسية ذات األولوية )التي لم يتم ادراجها ضمن اخلطة السابقة 
)2019-2016(، وذلك من خالل استخدام مصفوفة املقارنة الثنائية. كما مت حتديد املشاريع التنموية 
التي تساهم يف حتقيق هذه االحتياجات. بعد ذلك، مت وضع وصف مبدئي لكل مشروع مت ادراجه ضمن 
السنة االولى للخطة )2018( استخدم فيه منوذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج اسم املشروع، 
وطرق  تنفيذه،  أمام  واملعوقات  املقترحة،  والتنفيذ  التمويل  وجهة  التقديرية،  واملوازنة  تنفيذه،  ومكان 
التغلب عليها. ومن ثم متت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، مت إعداد خطة التنفيذ، وحتديد 

اجلهات املعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة االولى يف اخلطة 
التنموية احمللية ملدينة اخلليل. ومت عرض هذه اخلطة على املجلس البلدي للخليل من خالل جلستني 
عقدت األولى بتاريخ 2018/02/27، وعقدت الثانية بتاريخ 2018/3/3، حيث مت نقاش مخرجات اخلطة 

واقرارها بشكل نهائي.

2.0 نبذة عن مدينة الخليل

2.1 اخلصائص اجلغرافية
تقع مدينة اخلليل يف جنوب الضفة الغربية، وعلى بعد حوالي 35 كم من مدينة القدس. يحدها من الشرق 
بلدة بني نعيم، ومن الشمال بلدة حلحول، ومن الغرب بلدة تفوح، ومن اجلنوب بلدة يطا )خريطة رقم 1(.

خريطة )1(: موقع وحدود مدينة اخلليل1

تقع مدينة اخلليل على ارتفاع 888 مترا فوق سطح البحر. متتاز مدينة اخلليل مبناخ معتدل، ذي صيف 
حار وجاف، وشتاء بارد ممطر، حيث يبلغ معدل درجات احلرارة فيصل إلى °16 درجة مئوية، ويبلغ املعدل 

السنوي لألمطار فيها حوالي 370 ملم، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 1%61.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 معهد األبحاث التطبيقية - القدس  "أريج"، دليل مدينة اخلليل، 2010.
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2.2 اخلصائص الدميوغرافية
يالحظ من اإلحصاءات ومعدالت النمو السكاني ملدينة اخلليل املوضحة يف جدول )1( وجدول )2( وشكل 
السكان من   ازداد عدد  و1961، حيث  األعوام 1922  كبيرة بني  بوتيرة  تزايد  قد  املدينة  أن عدد سكان   )2(
)16,577 نسمة( يف عام 1922 إلى )37,878 نسمة( عام 1961، ويظهر هذا التزايد واضحًا يف معدل النمو 

السكاني الذي ارتفع من )1.0 %( خالل الفترة )1931-1922( إلى )2.70 %( يف الفترة )1945-1961(.

)2(  التركيب العمـري للسـكان 
حيث  فتي،  مجتمع  هو  اخلليل  مدينة  مجتمع  بأن  القول  ميكن  العمرية،  الفئات  توزيع  وبخصوص 
تقدر نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 41% من إجمالي سكان املدينة يف عام 2017. 
55,7٪، مما يدل على  العمر )64-15( حوالي  اقتصاديا من فئة  النشيطني  السكان  بينما بلغت نسبة 
أن أكثر من نصف سكان املدينة ضمن هذه الفئة. ويبني جدول )4( توزيع فئات األعمار يف املدينة لعام 
2017 حسب فئات األعمار  2017، ويوضح جدول )5( وشكل )3( توزيع السكان يف مدينة اخلليل لعام 

التفصيلية وحسب اجلنس.

عدد السكان )نسمة( السنة
16,577 1922

17,531 1931

24,560 1945

37,878 1961

38,309 1967

53,363 1975

79,087 1987

119,401 1997

168,700 2007

199,473 2017

معدل النمو السكاني )%( الفترة الزمنية
1.0 1931-1922

2.41 1945-1931

2.71 1961-1945

0.19 1967-1961

4.14 1975-1967

3.28 1987-1975

4.12 1997-1987

3.46 2007-1997

2.66 2017-2007

توزيع السكان
حسب اجلنس

199720072017

%عدد السكان%عدد السكان%عدد السكان

62,00551.987,04951.6102,74551.5ذكور

57,39648.181,65148.496,72848.5إناث

119,401100168,700100199,473100املجموع

جدول )1(: تطور عدد سكان مدينة 
اخلليل )1922-2017(

جدول )3(: توزيع السكان يف مدينة  اخلليل حسب اجلنس  )1997,2007,2017(2

شكل )2(: تطور معدل النمو السكاني ملدينة اخلليل )1922-2017(

جدول )2(: معدل النمو السكاني ملدينة 
اخلليل )1922-2017(

%عدد األفرادالفئة العمرية

)14-0(82,83341.5

)64-15(111,12355.7

65+5,5172.8

199,473100املجموع

جدول )4(: توزيع السكان يف مدينة اخلليل حسب فئات األعمار )2017(3

بالنسبة للتركيب النوعي للسكان يف مدينة اخلليل، نالحظ أن التغير يف نسبة الذكور ونسبة اإلناث ما بني 
سنة 1997 وسنة 2017 يعتبر محدودًا، حيث انخفضت نسبة الذكور من 51.9% يف سنة 1997 إلى 51.6% سنة 
2007 إلى 51.5% سنة 2017، وارتفعت نسبة اإلناث من 48.1% إلى 48.4% إلى 48.5% خالل نفس الفترة. 

ويوضح اجلدول التالي توزيع سكان املدينة حسب اجلنس يف األعوام 1997 و2007 و 2017.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 )1( اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن1997- حملافظــــــة اخلليل، 1998.

  )2(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن2007- حملافظة اخلليل، 2009. 
  )3(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن2017- حملافظــــــــة اخلليل، 2018.
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الفئة العمرية
كال اجلنسنياإلناثالذكور

%عدد األفراد%عدد األفراد%عدد األفراد
4-015,28014.914,53915.029,81914.9

9-514,34814.013,55314.027,90114.0

14-1012,91812.612,19512.625,11312.6

19-1510,88810.610,47210.821,36010.7

24-209,9739.79,1359.419,1089.6

29-258,3028.17,7848.016,0868.1

34-306,4486.36,1536.412,6016.3

39-355,5055.45,2065.410,7115.4

44-404,6694.54,5284.79,1974.6

49-454,0634.03,7133.87,7763.9

54-503,4533.43,0663.26,5193.3

59-552,5012.42,1722.24,6732.3

64-601,6441.61,4481.53,0921.6

69-651,1891.21,0321.12,2211.1

74-707450.77810.81,5260.8

79-754230.44490.58720.4

84-802420.22830.35250.3

85+1520.11190.13730.2

102,74510096,728100199,473100املجموع

جدول )7-2(: توزيع السكان يف مدينة اخلليل حسب فئات األعمار التفصيلية )2017(3

شكل )4-2(: الهرم السكاني ملدينة اخلليل )2017(4

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 )1( اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن 2007- حملافظة اخلليل، 2009. 

  )2( اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التجمعات السكانية يف محافظة اخلليل حسب نوع التجمع، وتقديرات اعداد السكان )2007-2016(.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4جدول )7-2(: توزيع السكان يف مدينة اخلليل حسب فئات األعمار التفصيلية )2017(.

3.0 التحليل التشخيصي - تشخيص المجاالت التنموية

التقرير  )مرفق  الرئيسية  التنموية  املجاالت  ضمن  التالية  الفرعية  املجاالت  تشخيص  مراجعة  مت 
التشخيصي ملزيد من املعلومات(:

مجال البيئة والبنى التحتية، ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
 الطاقة.. 1
 الطرق واملواصالت.. 2
 املياه.. 3
 الصرف الصحي.. 4
 النفايات.. 5
 االسكان.. 6

مجال تنمية االقتصاد احمللي، ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
التوظيف.. 1
الزراعة.. 2
السياحة واآلثار.. 3
الصناعة والتجارة.. 4
اخلدمات.. 5
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مجال التنمية االجتماعية، ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
التعليم.. 1
الصحة.. 2
املراة.. 3
االشخاص ذوي االعاقة.. 4
الثقافة.. 5
الرياضة والشباب.. 6

مجال االدارة واحلكم الرشيد، ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
التخطيط والتنظيم.. 1
االمن وادارة الكوارث.. 2
البناء املؤسسي.. 3

4.0 اإلطار التنموي المحلي "مصفوفة اإلطار"

املجال 
التنموي

القضية
الهدف 
التنموي

املشاريع املقترحةالبرنامج

عية
تما

إلج
ة ا

نمي
الت

احلاجة املستمرة لتحسني 
البنية التحتية للمؤسسات 

التعليمية

تطوير البنية 
التحتية للمدارس 

احلكومية
تطوير املدارس احلكومية

1. بناء مدارس جديدة 
2. تأهيل غرف صفية 

3. تأهيل وحدات صحية مدرسية 
4. تشطيب مبنى املكتبة القائم

احلاجة لتطوير البنية 
التحتية واخلدمات يف 

مجال الصحة

تطوير البنية 
التحتية 

واخلدمات يف 
مجال الصحة

- تطوير املسلخ البلدي
- تطوير املستوى الصحي

1. إنشاء وتشطيب وجتهيز 
مسلخ البلدية 

2. مشروع التوسعة االضافية 
ملستشفى الهالل األحمر 

التخصصي لألطفال والوالدة 
3. انشاء 8 عيادات حكومية 

إضافية

تدني مستوى اخلدمات 
واملرافق املتاحة للشباب

رفع مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للشباب

حتسني مستوى اخلدمات 
الشبابية

إيجاد بيئة شبابية ورياضية  

ضعف مشاركة النساء 
يف املجاالت االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية

زيادة الوعي 
السياسي 

واالجتماعي لدى 
املرأة

زيادة الوعي السياسي 
واالجتماعي لدى املرأة   

التمكني السياسي واالجتماعي 
للمرأة

عماد  عصرية  مدينة  اخلليل   " الرؤية: 

االقتصاد الفلسطيين معتزة بتراثها".
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املجال 
التنموي

القضية
الهدف 
التنموي

املشاريع املقترحةالبرنامج

تية
تح

 ال
نية

الب
ة و

بيئ
ال

عدم مالءمة نظام 
الطرق واملواصالت مع 
االحتياجات املرورية 
احلالية واملستقبلية

تطوير نظام 
الطرق 

واملواصالت

رفع كفاءة نظام الطرق 
واملواصالت

1. إنشاء مواقف ومجمعات 
للمركبات العمومية.

2. تأهيل وتطوير الطرق 
الداخلية.

3. تأهيل مداخل مدينة 
اخلليل.

4. تطوير وتنفيذ نظام إدارة 
املواصالت.

5. تنفيذ برنامج توعية يف 
السالمة املرورية.

6. إنشاء جسر للمركبات.
7. بناء محطة فحص مركبات 
)دينمومتر( مع دائرة ترخيص 

8. املسار السياحي للبلدة 
القدمية.

قلة حصة الفرد من املياه 
وارتفاع الفاقد

1. زيادة مصادر 
املياه وحصة 

اخلليل يف كميات 
املياه .

2. تقليل الفاقد 
يف شبكة املياه.

1. تطوير نظام املياه.
 2. خفض الفاقد.

1. إعداد دراسة للمخطط 
الشمولي للمياه والصرف 

الصحي.
2. تنفيذ حملة توعية مائية. 
3. تطوير نظام التحكم عن 

.)SCADA( بعد
 4. تطوير قدرات العاملني يف 

مجال املياه.
5. تطوير وتأهيل شبكة توزيع 

املياه.
6. استخدام نظام عدادات 

مسبقة الدفع 
7. بناء خزانات مياه جديدة.

املجال 
التنموي

القضية
الهدف 
التنموي

املشاريع املقترحةالبرنامج

تية
تح

 ال
نية

الب
ة و

بيئ
ال

ضعف نظام الصرف 
الصحي ونظام تصريف 

مياه األمطار

تطوير نظام 
الصرف الصحي 
وتصريف مياه 
األمطار يف 

املدينة

حتسني نظام الصرف 
الصحي

1. إنشاء شبكات صرف صحي 
يف مناطق مختلفة من املدينة 
2. انشاء محطة معاجلة يف 

منطقة وادي السمن
3. إنشاء محطة معاجلة يف 

منطقة ديربان
4. إنشاء شبكات تصريف مياه 

األمطار
5. توسيع محطة معاجلة ربو 

املناشير
6. توريد وتركيب محطات 
ضخ ملياه الصرف الصحي

ضعف نظام إدارة النفايات 
الصلبة

زيادة كفاءة نظام 
ادارة النفايات 

الصلبة

حتسني مستوى خدمات 
النفايات الصلبة

1. شراء حاويات واليات جلمع 
النفايات 

2. تدريب كوادر النفايات 
الصلبة 

3. تنظيم حمالت توعية 
جماهيرية

دي
صا

القت
ل ا

جا
امل

ارتفاع نسبة البطالة يف 
مدينة اخلليل

اإلسهام 
بتعزيز التنمية 
االقتصادية 
والشراكة مع 
القطاع اخلاص

تعزيز التنمية االقتصادية 
احمللية

1. برنامج دعم إنشاء وتطوير 
املشاريع الصغيرة ذات الطابع 

اإلنتاجي 
2. برنامج تطوير الصناعات 

احمللية 
3. إنشاء منطقة صناعية 

)املرحلة األولى( 
4. استكمال انشاء وتشطيب 

احلديقة التكنولوجية
 Hebron Innovation

Techno Park
  "HITEC" )املرحلة الثانية(
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املجال 
التنموي

القضية
الهدف 
التنموي

املشاريع املقترحةالبرنامج

يد
رش

 ال
كم

حل
 وا

ارة
إلد

ا

غياب نظام تخطيط 
عمراني تنموي مستدام

تعزيز التخطيط 
العمراني التنموي 

املستدام يف 
املدينة

رفع مستوى التخطيط 
العمراني

تسوية وتسجيل أراضي املدينة

تعزيز مستوى تطبيق 
مخرجات التخطيط 

العمراني

تطوير الفراغات احلضرية 
يف املدينة

محدودية الدعم املخصص 
لنظام إدارة األمن و 

الكوارث.

تطوير نظام 
األمن وإدارة 

الكوارث

حتسني مستوى خدمات 
االمن وادارة الكوارث

1. انشاء مركز متطور للدفاع 
املدني وإدارة الكوارث 

2. شراء آليات ومعدات إسناد 
الطوارئ والدفاع املدني

الالمركزية يف اتخاذ 
القرارات و توضيح 

الصالحيات

حتسني الكفاءة 
املؤسسية للبلدية

بناء قدرات طواقم البلدية

1. تطوير مبادئ احلكم 
الرشيد 

2. تدريب وتطوير كوادر 
البلدية

انخفاض اإليرادات 
التشغيلية السنوية

زيادة اإليرادات 
التشغيلية 

السنوية للبلدية
االصالح املالي

1. حتسني عملية التحصيل 
2. إنشاء مبنى دار بلدية 

اخلليل

وبناًء على ترتيب القضايا حسب االولوية سيتم العمل ) خالل سنوات اخلطة( على القضايا املذكورة اعاله، 
اما القضايا املتبقية سيتم مراجعتها )خالل السنوات القادمة( وهي:

وجود تهميش لألشخاص ذوي اإلعاقـــــــــــــــــــة.. 1
ضعف البيئة االستثمارية لقطاع السياحة.. 2
ضعف اخلدمات املتاحة للمجـــــــــــــــــــــال الثقايف والفني.. 3
ضعف استغالل األراضي الزراعية وتسويق منتجاتها.. 4
محدوديـــــــــــة منــــــــــــــو قطـــــــــــاع األعمـــــــــــال الصناعيــــــــــة والتجاريــــــــة يف اخلليـــــل.. 5
عدم قدرة نظام الطاقة الكهربائية على تلبية االحتياجات باملستوى املطلوب.. 6
محدودية دور قطاع اخلدمات يف التنمية االقتصادية احمللية.. 7
ضعـــــــــــف مشاريـــــــــــــــــع اإلسكـــــــــــــــــــان احلكومــــــــــــــــــي والتعاونـــــــــــــــي.. 8

5.0 خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم
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املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

عية
تما

الج
ت ا

دما
خل

ا

تطوير 
املدارس 
احلكومية 
واملرافق 
التعليمية

SO-112,000بناء مدارس جديدة 
2,0002,0002,0002,000

4,000

تأهيل غرف صفية
SO-22,000500500500500

تأهيل وحدات صحية 
SO-3800200200200200مدرسية 

تشطيب مبنى املكتبة 
SO-91,27201,27200القائم

تطوير املسلخ 
البلدي

إنشاء وتشطيب 
SO-42,260400500600760وجتهيز مسلخ البلدية 

تطوير 
املستوى 
الصحي 

إنشاء 8 عيادات 
SO-52,000500500  500500حكومية إضافية

توسعة إضافية 
ملستشفى الهالل 
االحمر لألطفال 

والوالدة  )املرحلة 1( 

SO-62,500
100100150150

2,000

رفع مستوى 
اخلدمات 
املقدمة 
للشباب

ايجاد بيئة شبابية 
SO-7510127128127128ورياضية

زيادة الوعي 
السياسي 

واالجتماعي 
لدى املرأة

التمكني السياسي 
SO-820025505075واالجتماعي للمرأة

22,2703,8525,2504,1274,313املجموع اجلزئي للخدمات االجتماعية / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون( / 1000 دوالر أمريكي
املجموع الكلي )متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

- وزارة التربيةالهندسة2,0006,0004,000
التطويرية- صندوق املعارف

-الصناديق العربية
-صندوق املعارف
-املجتمع احمللي

الصناديق العربيةالتطويريةوزارة التربيةالهندسة2001,8000

-الصناديق العربيةالتطويريةوزارة التربيةالهندسة1007000
AF -

---الهندسة01,2720

القطاع اخلاصالهندسة، الصحة2602,0000
-TIKAالتطويريةوزارة الصحة

AF-

ال تندرج مبوازنة وزارة الصحةالهندسة5001,5000
البلدية

-الصناديق العربية
-املجتمع احمللي

القطاع اخلاص-05002,000 
وزارة الصحة

ال تندرج مبوازنة 
احلكومة الهولنديةالبلدية

وزارة الشباب الدائرة الثقافية604500
والرياضة

ال تندرج مبوازنة 
البلدية

-مؤسسة التعاون    
-املجلس االعلى 
للشباب والرياضة

-كويكا
TIPH-

املؤسسات النسوية -501500
احمللية

ال تندرج مبوازنة 
GIZالبلدية

3,17014,372

17,542

6,000

22,270

5.1 خطة التنفيذ )الرباعية( اربع سنوات
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املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

يئة
الب

ة و
حتي

الت
ية 

لبن
ا

رفع كفاءة 
نظام الطرق 
واملواصالت

إنشاء مواقف 
ومجمعات للمركبات 
العمومية )املرحلة 

األولى(

ISE-13,500
0001,500

2,000

تأهيل وتطوير الطرق 
ISE-26,000الداخلية

1,0001,0001,0001,000

2,000

تأهيل مداخل مدينة 
ISE-36,000اخلليل )املرحلة 1(

1,0001,0001,0001,000

2,000

تطوير وتنفيذ نظام 
ISE-41,75008758750إدارة املواصالت

تنفيذ برنامج توعية 
ISE-5100005050يف السالمة املرورية

ISE-63,000انشاء جسر للمركبات
001,0001,000

1,000

بناء محطة فحص 
مركبات )دينمومتر( 
مع دائرة ترخيص 

)املرحلة 1(

ISE-72,000

000500

3,500

املسار السياحي للبلدة 
ISE-74,0002000200000القدمية

تطوير نظام 
املياه

إعداد دراسة 
للمخطط الشمولي 
للمياه والصرف 

الصحي

ISE-81,5000500500500

تنفيذ حملة توعية 
ISE-9187909700مائية

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

الهندسة5001,0002,000
- قطاع خاص
- وزارة النقل
  واملواصالت

- UNDPالتطويرية
 USAID -

- MDLF التطويريةقطاع خاصالهندسة5003,5002,000
USAID -

الهندسة5003,5002,000
- قطاع خاص
- وزارة النقل
  واملواصالت

التطويرية
- بنك التنمية 

   اإلسالمي
 USAID -

الهندسة501,7000
- قطاع خاص
- وزارة النقل
  واملواصالت

- البنك الدولي التطويرية
USAID -

الهندسة20800
- قطاع خاص
- وزارة النقل
  واملواصالت

- USAIDالتطويرية

- MDLF التطويريةقطاع خاصالهندسة02,0001,000
EU -

الهندسة1004003,500
- قطاع خاص
- وزارة النقل
  واملواصالت

- البنك الدولي التطويرية
USAID -

- وزارة السياحةالهندسة4,00000
- جلنة اإلعمار

ال تندرج مبوازنة 
وزارة املالية   البلدية

- AFD التطويريةسلطة املياهاملياه100500900
WB -

- UNDPالتطويريةسلطة املياهاملياه201670
 USAID -
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املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

يئة
الب

ة و
حتي

الت
ية 

لبن
ا

تطوير نظام 
املياه

تطوير نظام التحكم 
)SCADA( عن بعدISE-101,369.50685684.50

تطوير قدرات 
العاملني يف مجال 

املياه
ISE-1122011011000

تطوير وتأهيل شبكة 
ISE-124,305توزيع املياه

600600600505

2,000

استخدام نظام 
عدادات الدفع مسبقة 

الدفع
ISE-131,000250250250250

توريد وتركيب 
ISE-1430001501500محطات توزيع للمياه

بناء خزانات مياه 
ISE-152,750075010001000جديدة

حتسني 
كفاءة نظامي 

الصرف 
الصحي 

وتصريف مياه 
األمطار

إنشاء شبكات صرف 
صحي يف مناطق 
مختلفة من املدينة

ISE-166,200
250250250250

500

إنشاء محطة معاجلة 
يف منطقة وادي 

السمن
ISE-1740,0003,00012,00012,00013,000

إنشاء محطات ضخ 
يف مناطق مختلفه 

عني دير بحة ووادي 
الكرم و دوير بان و 

الكسارة

ISE-188,0001,0002,0002,5002,500

إنشاء شبكات 
ISE-191,000تصريف مياه األمطار

100100150150

250

جتهيز مكب للربو يف 
ISE-2050000250250منطقة خلة وايف

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

- التعاون اإليطالي التطويريةسلطة املياهاملياه01,369.50
 USAID -

اجلمعية العربية التطويريةسلطة املياهاملياه202000
ملرافق املياه

- MDLF التطويريةسلطة املياهاملياه2002,1052,000
USAID -

 AFD التطويريةسلطة املياهاملياه01,0000

AFDالتطويريةسلطة املياهاملياه502500

- TICA التطويريةسلطة املياهاملياه2502,5000
USAID -

التطويريةسلطة املياهالصرف الصحي1,000500500
 AF -

USAID -
AFD -

ال تندرج مبوازنة سلطة املياهالصرف الصحي40,00000
البلدية

WB -
AFD -

- USAIDالتطويريةسلطة املياهالصرف الصحي5002,5005,000
AFD -

KFWالتطويريةسلطة املياهالصرف الصحي500250250

USAIDالتطويريةسلطة املياهالصرف الصحي50000
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املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

يئة
الب

ة و
حتي

الت
ية 

لبن
ا

حتسني 
كفاءة نظامي 

الصرف 
الصحي 

وتصريف مياه 
األمطار

توريد وتركيب 
محطات ضخ ملياه 
الصرف الصحي

ISE-21800100200250250

مشروع الدعم الفني 
- الدراسات والبناء 

املؤسسي
ISE-221,360360350350300

مشروع الدعم الفني-
تطوير خدمة التشغيل 

و الصيانة
ISE-2348585100150150

مشروع الدعم الفني 
تطوير املعدات و 

البرمجيات
ISE-2433030100100100

اعداد دراسة 
 Master Plan
حملافظة اخلليل

ISE-2580404000

حتسني 
مستوى 
خدمات 
النفايات 
الصلبة

شراء حاويات واليات 
ISE-261,050250250250300جلمع النفايات

تدريب كوادر النفايات 
ISE-2710025252525الصلبة

تنظيم حمالت توعية 
ISE-2820050505050جماهيرية

93املجموع اجلزئي للبنية التحتية والبيئة/ دوالر أمريكي
886.5010,34022,83222

784.5

املجموع الكلي )محتمل + مضمون( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

KFWالتطويريةسلطة املياهالصرف الصحي1007000

ال تندرج مبوازنة سلطة املياهالصرف الصحي1,36000
البلدية

WB -
AFD -

ال تندرج مبوازنة سلطة املياهالصرف الصحي48500
البلدية

WB -
AFD -

ال تندرج مبوازنة سلطة املياهالصرف الصحي33000
البلدية

WB -
AFD -

ال تندرج مبوازنة سلطة املياهالصرف الصحي8000
WBالبلدية

مجلس اخلدمات النفايات الصلبة1500900
PSالتطويريةاملشترك

مجلس اخلدمات النفايات الصلبة25750
MoLGالتطويريةاملشترك

مجلس اخلدمات النفايات الصلبة501500
PSالتطويريةاملشترك

23,88051,390

75,836.50

18,050

93,886.50



الخطة التنموية المحلية لمدينة الخليل 2018-2021 33الخطة التنموية المحلية لمدينة الخليل 2018-2021 32

املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

دي
صا

القت
ل ا

جا
امل

تعزيز التنمية 
االقتصادية 

احمللية

برنامج دعم إنشاء 
وتطوير املشاريع 

الصغيرة ذات الطابع 
اإلنتاجي

EC-012,800650750650750

برنامج تطوير 
EC-022,900750700700750الصناعات احمللية

إنشاء منطقة صناعية 
EC-038,000)املرحلة 1(

500150015001500

3,000

إنشاء احلديقة 
التكنولوجية 
 Hebron

 Innovation
Techno Park

 )HITEC( 
)املرحلة 2(

EC-042,000

250250250250

1,000

حماية احلديقة 
EC-051,00005005000الوطنية يف واد القف

16,7002,1503,2003,1003,250املجموع اجلزئي للمجال االقتصادي / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

02,8000
وحدة التنمية 

واالستثمار
- الغرفة التجارية

- جهات االختصاص
ال تندرج مبوازنة 

البلدية

- البنك اإلسالمي 
    للتنمية

 UNDP -

4005002,000
وحدة التنمية 

ال تندرج مبوازنة الغرفة التجاريةواالستثمار
البلدية

- البنك الدولي
 GIZ -

2,0003,0003,000
إدارة الشؤون 

- البنك الدوليالتطويريةالغرفة التجاريةالهندسية
- الصندوق العربي

5005001,000

- وحدة التنمية 
واالستثمار

- وحدة التخطيط 
االستراتيجي

- التعاون اإليطالي التطويريةالغرفة التجارية
 USAID -

1,00000
وحدة التنمية 

ال تندرج مبوازنة ال يوجدواالستثمار
PSالبلدية

3,9006,800

10,700

6,000

16,700
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املجال 
رمز املشروعاسم املشروعالبرنامج التنموي

التكلفة 
 X التقديرية

$1000

خطة 2018 -  2021

الصرف السنوي املقترح

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

يد
رش

 ال
كم

حل
 وا

ارة
إلد

ا

رفع مستوى 
التخطيط 
العمراني

تسوية وتسجيل 
LG-012,530500700900430أراضي املدينة

تعزيز مستوى 
تطبيق 

مخرجات 
التخطيط 
العمراني

تطوير الفراغات 
LG-025,1505,150احلضرية يف املدينة

حتسني 
مستوى 
خدمات 

االمن وادارة 
الكوارث

توريد ادوات ومعدات 
اسناد للطوارئ 
والدفاع املدني

LG-03841.5150350341.50

بناء قدرات 
طواقم البلدية

تطوير مبادئ احلكم 
LG-047020202010الرشيد

تدريب وتطوير كوادر 
LG-0517050505020البلدية

االصالح 
املالي

إنشاء مبنى دار بلدية 
LG-061,45007507000اخلليل

حتسني عملية 
LG-07640160160160160التحصيل

10,851.58802,0302,221.5620املجموع اجلزئي لإلدارة واحلكم الرشيد / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

املجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه( / 1000 دوالر أمريكي

مجموع املضمون )1000 دوالر أمريكي(

مجموع احملتمل )1000 دوالر أمريكي(

مجموع املتمنى )1000 دوالر أمريكي(

املجموع الكلي للخطة التنموية اإلستراتيجية ملدينة اخلليل لالعوام 2018 - 2021 )1000 دوالر أمريكي(

تصنيف املشروع حسب توفر التمويل
اجلهة املرشحة للتمويلاجلهة املرشحة للتنفيذ

غير الهيئة الهيئة احمللية
غير الهيئة الهيئة احملليةاحمللية

احمللية

حدد القسم متمنىمحتملمضمون
حدد بند حدد اجلهةاملعني

حدد اجلهةاملوازنة

1502,3800
- التخطيط 

- املساحة 
GIS -

- سلطة األراضي 
التطويرية- ضريبة األمالك

- وزارة املالية 
- البنك الدولي 

USAID -

ال تندرج مبوازنة --005,150
 WB / ICUDالبلدية

0841.50
- الهندسة

- األمن وإدارة 
الكوارث

- الداخلية
- USAID التطويرية - الدفاع املدني

KFW -

7000
- الهندسة 

GIZالتطويريةاحلكم احمللي- املالية

17000
- اإلدارة 
GIZالتطويريةاحلكم احمللي- املالية

التطويريةاحلكم احمللي الهندسة1503001,000
- البنك اإلسالمي 

للتنمية 
MDLF -

64000
- اإلدارة 
-التطويريةاحلكم احمللي- املالية

1,1803,521.5

4,701.5

6,150

10,851.5

59,100%41.1

49,140%33.3

36,200%25.2

144,980%100
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املجال 
مؤشرات القياسالهدف التنمويالقضيةالتنموي

عية
تما

الج
ت ا

دما
خل

ا

احلاجة املستمرة لتحسني البنية 
التحتية للمؤسسات التعليمية

تطوير البنية التحتية 
للمدارس احلكومية 

واملرافق التعليمية

عدد املدارس على مستوى املدينة

عدد الغرف الصفية غير املؤهلة 

عدد الوحدات الصحية املدرسية املؤهلة

بيئة العمل يف املكتبة 

احلاجة لتطوير البنية التحتية 
واخلدمات يف مجال الصحة

تطوير البنية التحتية 
واخلدمات يف مجال 

الصحة

عدد األسرة احلالية

عدد العيادات احلكومية

عدد املسالخ املتوفرة

معدل عدد الذبائح سنويا )ماشية(

معدل عدد الذبائح سنويا )أبقار(

وجود مستودع أدوية منوذجي

مستوى رضا املواطنني عن توفر األدوية يف وزارة الصحة

عدد وحدات اإلرشاد الصحي 

حجم الدعم املقدم ملستشفى محمد علي احملتسب

يئة
الب

ة و
حتي

الت
ية 

لبن
ا

عدم مالءمة نظام الطرق 
واملواصالت مع االحتياجات 
املرورية احلالية واملستقبلية

تطوير نظام الطرق 
واملواصالت

عدد مجمعات املواصالت العامة التي مت تأهيلها/تطويرها خالل فترات 
تنفيذ اخلطة

تغطية شبكة املواصالت العامة

معدل أطوال الطرق املنجزة خالل فترات تنفيذ اخلطة )كم(

عدد مداخل املدينة التي مت تأهيلها

وجود خطة إدارة املرور ملدينة اخلليل

مستوى تنظيم املرور يف مدينة اخلليل

وجود نفق يف املدخل الشمالي للمدينة

مستوى األزمة املرورية عند املدخل الشمالي للمدينة

حتسني مستوى السالمة 
املرورية

معدل حوادث السير )حدث/1000 مركبة(

عدد محطات فحص املركبات )دينمومتر( العاملة يف املدينة

عدد مكاتب دائرة الترخيص يف املدينة

القيمة 
احلالية 
للمؤشر

القيمة املنشودة للمؤشر على 
امتداد سنوات اخلطة

أداة مصدر املعلومات)2021-2018(
القياس

اجلهة املسؤولة عن 
املتابعة

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

202204206209212

مديرية التربية والتعليمالسجالتمديرية التربية والتعليم 200160110600

130130137144150

--بلدية اخلليلجيدضعيف

530530530530610
وزارة الصحة

التقارير

وزارة الصحة
1215171920

11122

بلدية اخلليلبلدية اخلليل 8,5008,5008,50012,00012,000

3,0003,0003,0003,9003,900

التقاريروزارة الصحة00011
وزارة الصحة

استطالعاللجنة الصحيةجيدضعيف

جمعية تنظيم و حماية األسرة11122
التقارير

جمعية تنظيم و حماية األسرة

وزارة الصحةوزارة الصحة4 مليون$3 مليون$2 مليون$مليون0$

00012

تقارير بلدية اخلليل
بلدية اخلليلومشاهدات

جيدةمتوسطة

07.51522.530

00012

00111

جيدمتوسطضعيف

00001

منخفضمرتفع

4242423221

11112
وزارة املواصالتتقارير ومشاهداتبلدية اخلليل

11112

5.2 خطة املتابعة والتقييم
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املجال 
مؤشرات القياسالهدف التنمويالقضيةالتنموي

يئة
الب

ة و
حتي

الت
ية 

لبن
ا

قلة حصة الفرد من املياه وارتفاع 
الفاقد

- زيادة مصادر املياه 
وحصة اخلليل يف كميات 

املياه 
- تقليل الفاقد يف شبكة 

املياه

معدل استهالك الفرد للمياه يوميا )لتر(

عدد خزانات املياه الرئيسية

نسبة تغطية شبكة املياه

نسبة االنخفاض يف عدد شكاوي املواطنني بخصوص املياه

عدد برامج التوعية لترشيد استهالك املياه

نسبة التحصيل

عدد النقاط املتحكم فيها عن بعد

نسبة الفاقد من املياه

ضعف نظام الصرف الصحي 
ونظام تصريف مياه األمطار

تطوير نظام الصرف 
الصحي وتصريف مياه 

األمطار يف املدينة

أطوال شبكة الصرف الصحي التي مت تنفيذها خالل عمر اخلطة

عدد محطات املعاجلة التي مت تنفيذها

أطوال شبكة تصريف مياه األمطار التي تنفيذها بعمر اخلطة

كفاءة نظام الصرف الصحي يف املدينة

عدد محطات الضخ التي مت توريدها وتركيبها خالل فترة عمر اخلطة

دي
صا

القت
ل ا

جا
امل

ارتفاع نسبة البطالة يف مدينة 
اخلليل

اإلسهام بتعزيز التنمية 
االقتصادية والشراكة مع 

القطاع اخلاص

نسبة البطالة

وجود منطقة صناعية

وجود حديقة تكنولوجية يف املدينة

يد
رش

 ال
كم

حل
 وا

ارة
إلد

ا

غياب نظام تخطيط عمراني 
تنموي مستدام

تعزيز التخطيط العمراني 
نسبة أراضي املدينة التي بها تسوية منتهيةالتنموي املستدام يف املدينة

محدودية الدعم املخصص لنظام 
إدارة األمن و الكوارث.

تطوير نظام األمن وإدارة 
وجود مركز متطور للدفاع املدني وإدارة كوارثالكوارث

الالمركزية يف اتخاذ القرارات و 
توضيح الصالحيات

حتسني الكفاءة املؤسسية 
للبلدية

- نسبة الزيادة يف رضا العاملني يف البلدية
- نسبة تطبيق األنظمة واإلجراءات 

- معدل ساعات التدريب السنوي لكل موظف
نسبة الزيادة يف رضا العاملني يف البلدية

نسبة تطبيق األنظمة واإلجراءات
معدل ساعات التدريب السنوي لكل موظف

وجود مبنى حديث للبلدية

انخفاض اإليرادات التشغيلية 
السنوية

زيادة اإليرادات التشغيلية 
نسبة الزيادة السنوية يف اإليرادات التشغيليةالسنوية للبلدية

القيمة 
احلالية 
للمؤشر

القيمة املنشودة للمؤشر على 
امتداد سنوات اخلطة

اجلهة املسؤولة أداة القياسمصدر املعلومات)2021-2018(
عن املتابعة

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

تقارير ومشاهداتبلدية اخلليل + سلطة املياه4747475870

بلدية اخلليل

55567

بلدية اخلليل

تقارير ومشاهدات

تقارير90%92%94%96%98%

ملف الشكاوي00%2%8%20%

تقارير05101010

تقارير مالية25%30%40%40%40%

تقارير فنية2121464646

تقارير مالية وفنية30%28%25%22%20%

05152535

بلدية اخلليلتقارير فنيةبلدية اخلليل

00002

00101520

جيدمقبولضعيف

00024

21%20%19%18%17%

- بلدية اخلليل 
-مديرية العمل 

- اإلحصاء الفلسطيني

التقارير 
واملشاهدات

وحدة التخطيط 
االستراتيجي

0
- توفر األرض )مبساحة 790 دومن( 

- جاهزية الدراسات واملخططات األولية الالزمة 
- جاهزية األرض وتسويتها

البلدية، الغرفة التجارية، تقارير ومشاهداتبلدية اخلليل00011
ملتقى رجال األعمال

0%0%30%70%100%
- سجالت قسم التخطيط يف 

البلدية 
- سجالت سلطة األراضي

GIS بلدية اخلليلنظام

جهاز الدفاع املدنيتقارير ومشاهداتسجالت الدفاع املدني00011

جيدمقبول

تقارير ومشاهداتبلدية اخلليل

وحدة الرقابة والتدقيق 
الداخلي

0%5%10%15%20%
- وحدة الرقابة والتدقيق 

الداخلي
- وحدة التخطيط

-90%95%100%100%

57810غير موجودة

00011

قسم التحصيلالتقارير املاليةالشؤون املالية%15%15%10%10غير موجودة
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6.0 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية5.3 البعد املكاني ملكونات البرامج / املشاريع

1. تشكيلة جلنة التخطيط التنموي احمللي

مجال التخصص الدور يف اللجنة اسم العضو/ة

دكتوراه هندسة مدنية عضو د.خالد فهد القواسمي

طب عضو د. جهاد العويوي

دكتوراه ادارة عضو د. يحيى شاور

دكتوراه هندسة معمارية عضو د. تغريد الزغير

ماجستير إدارة تنموية عضو أ. سوزان العويوي

ماجستير هندسة مياه عضو م. مهيب اجلعبري

بكالوريوس لغة إجنليزية عضو أ. عبد عبد املعطي ابو اسنينه

ماجستير قانون عضو أ. غسان الرجبي

الُعمر اجلنس املسمى الوظيفي مجال 
االهتمام

املؤسسة التي 
يعمل بها

دوره يف الفريق 
"منسق/عضو" اسم العضو

فوق الــ

29 عام
ذكر

رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي

حكم رشيد

بلدية اخلليل

منسق أ. عالم االشهب

مستشار رئيس البلدية للشؤون البلدية عضو أ. ماهر العويوي

مدير إدارة الشؤون اإلدارية و اخلدماتية عضو أ. نضال التميمي

مدير إدارة العطاءات و التوريدات و احلركة عضو أ. عنان بدر

رئيس وحدة العالقات العامة و االعالم عضو أ. يحيى النتشة

مدير الدائرة املالية عضو أ. رفعت اقنيبي

مدير دائرة التخطيط احلضري

بنية حتتية

عضو م. نايف البسايطة

مستشار الرئيس لشؤون املياه عضو م. عماد الزير

مدير عام كهرباء اخلليل عضو م. عبد الرؤوف الشيخ

مدير الدائرة الهندسية و املشاريع و الطرق عضو م. أمجد اعبيدو

2. تشكيلة فريق التخطيط األساسي




