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 كلمة رئيس البلدية 
 

التطوير إلى إن الهيئات  المحلياة وهنهات يلادعاة سااااااااااااااعير     ه  الحات اة  
وبنات  دادتااهات لموا هاة احادعات  المرحلاة الحاتلياة والملااااااااااااااتقبلياة ولتع ي   
خادهاتاهات وللمياته ممهاتههات ووا ناتاهات احو الموا نيم  لى  وما  و ا  و    
هذا اال تت كتن هم الضااااااااااااروتم  م  خطة انموية هحلية لبلدانت اعتمد 

مشااااااااتتكة هنت مأن هبد  ال إعمتات لى هنهجية المشااااااااتتكة المجتم ية و ل  
االحتيت ت  الفعلية والحميمية لفئت  وشااااااااارا   إلى  عمكننت هم الوصاااااااااو   

واطلعاتاه  و  ااتته  الدا مة   و هتله المحل  وهعر ة احتيات اتاه    المجتمع
والتطوير    يلاداه   و ليا   قاد   اد يلادعاة سااااااااااااااعير   لملاااااااااااااايرة التنمياة

المحل  هم  صااااااااااااحتف العندة والفت ليم هم كن مصاااااااااااافتهت القت مة  لى إ دا  الخطة التنموية    البلدة المجتمع  
مييم والموظفيم والشااااااااانتف والخريجيم والشاااااااااخصااااااااايت  عالجنلااااااااايم وهم  ميع الفئت  العمرية    المجتمع واالوت 

الخطة . ودد كتاد هشااتتكته   ت لة     ميع هراح    إ دا اال تنتتية وهؤساالاات  المجتمع المحل  لمشااتتكتهت    
 الخطة. إ دا 
المجتمع المحل  والت       را هم   وإاجتزهت  إاجتحهتيلدعة ساااااااعير ا ن   لى  ميع هم شاااااااتت  وساااااااته           وإانت

و    المكتب   وإشااااارا و  ضااااات  وهوظف  يلدعة ساااااعير   األساااااتسااااا ام لد متللجتن التخصاااااصاااااية و ري  التخطي  
ولية  وك  هم ساااااته       والممو  اللااااات ة هجتمعت  ه  هرة   والوكتلة األهريكية للتنمية الد ABCاالساااااتشاااااتتم 

 هذا المشروع الرا د هم  ميع شرا   المجتمع المختلفة. إاجتز
الطياب   األثروالاذم اتمنى  ن عكون لا     الجميع كاتن اتيجاة اااتثه  هو     اإلاجاتزومات او   ن اؤكاد  لى  ن هاذا  

 هلتقبًن    انمية واطوير يلدانت سعير.
الموا نيم       هات الوادع لتلبياة واحقي    تض  ي  ينو  هاذ  الخطاة  لى  و خيرًا  انانات ااأها  هم    ن نو قنات لتحق

 النهوض يبلدانت   كمت واأه  هم الجميع الودو  مجتابنت و  منت هم     هلتقب    ض  من ن  .
 
 

 المحامي "محمد فهمي " شاللدة
 رئيس بلدية سعير
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 رسالة فريق التخطيط األساسي 
 

إلاجتح  م هؤسااااالاااااة وخصاااااوصااااات الهيئت  المحلية  و   هذا   األساااااتسااااايةإن  ملية التخطي  التنموم هم العواه   
اللااااااااااااايتي ا  ا ني  ملية التخطي  التنموم    يلدة ساااااااااااااعير يتموي  هم هجتمعت  ه  هرة وبنشااااااااااااارا   ن  هم 

احتيت ت  المجتمع  إلى  وبمشااتتكة هجتم ية واسااعة النطتي  منتلمشااتتكة عمكننت الوصااو     ABCاالسااتشااتتم هكتب  
    ملية التخطي  التنموم ه  الد وة لعقد  األولىواطلعتا  الملاااااااااااتقبلية  وكتاد الخطوة    المحل  واحقي   هدا  

اللقات  المجتمع  األو  الاذم ا  ميا    وة  ميع  ئات  وشاااااااااااااارا   المجتمع المحل     البلادة وا  خنلا  او ااااااااااااااي   
و رض هنهجية وخطوا  إ دا  الخطة وخنل  ا  اشااكي  لجتن العم  التخصااصااية الت  شااتتكد    ا دا  الخطة  

ي  األسااااتساااا  ليكون هذا الفري  هلااااؤواًل  لى ايت ة  ملية التخطي   وإخرا  الخطة  وكتن  لى ت سااااهت  ري  التخط
 واوثيقهت.  

ودد  ملنت كفري  واحد  لى هدات  ترة ا دا  الخطة لمدة  تبعة شااااااهوت كتهلة و شاااااار نت  لى انعي  وتشاااااات  العم  
صاااااااااااا  مملاااااااااااات دة  تد  المكتب  وا تمت ت  اللجتن المجتم ية ودمنت مك  هت نل ه هم التنلااااااااااااي  والتيلااااااااااااير المتوا

االساااتشاااتتم إلاجتح هذ  الوتشااات  واال تمت ت  وارايبهت واوثي  هخر تاهت وا تمت هت حلاااب المنهجية المتنعة    
إ ادا  الخطاة  و   اهاتعاة المطات  ا  الخرو  يهاذ  الخطاة والت  اتمنى  ن ااون داد  كلاااااااااااااااد احتيات ات  واهات   

 واطلعت  هجتمعنت المحل     يلدة سعير.

  النهتعة اتو   متلشكر والتقدنر لجميع هم ست دات وستادات خن   ترة ا دا  الخطة و  المو   لمت مي  الخير  و 
واتمنى هم الجميع اقدع  الد   لتنفيذ وإاجتح هذ  الخطة لمت مي  المنفعة والخير واساتمراتًا لملايرة التطوير والتنمية 

 ت كنت شركت     التخطي  .ولنام شركت     التنفيذ كم سعير    يلدة 
 فريق التخطيط االساسي
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 شكر وعرفان 
اتقده يلدعة سعير مععي  الشكر والتقدنر واالهتنتن لجميع الجهت  الت  شتتكد وستهمد من دا  الخطة التنموية 

( هم  لأل واه  ه  هرة2021- 2018المحلية  هجتمعت   هشروع  هم  الدولية    -(  للتنمية  األهريكية  والوكتلة 
كر للشركة االستشتتية "شركت     ينت   لملتهمته  يتو ير الد   لنجتح إ دا  هذ  الخطة التنموية  وكذل  الش

"  وللمجتمع المحل  ولجميع اللجتن المشتتكة معملية التخطي  ايتدا  هم لجنة التخطي  التنموم ABCالقدتا  
 ري  التخطي  االستس  إلى     ت ةوالمم لة مأ ضت  المجل  البلدم والذم اشر   لى  ملية التخطي  متإل

العندة واللجتن المجتم ية المتخصصة و ميع    صحتفوالذم ا ات العملية مكت ة  واابهت كذل  لجنة هم ل   
الت  ستهمد مك  شك  هم   العم  واخرا      إاجتز      األشكت األ را  والمؤسلت  والهيئت   حي   إلى  هذا 

 الو و . 
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   البلديمجلس القرار 
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 المجتمعية  الوثيقة
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 ملخص تنفيذي  .1

وبمشااااااتتكة اللجتن التنموية من دا  الخطة التنموية المحلية سااااااعير    االلد  هو   ملية التخطي  التنموم المحل  مميت ة يلدعة
 1وزاتة الحك  المحل   وبااد    ن  هم "هشااااااااااااااروع هجتمعاات  ه  هرة"  و لاا  مااتلتعااتون هع  2021  -2018للباادة لأل واه  

 (. USAIDوالممو  هم دب  الوكتلة األهريكية للتنمية الدولية )
 نم اريد  ن  إلى  واهد  الخطة التنموية المحلية لبلدة سااااااااااعير  وهم خن  اإل تمة  لى ) نم احم امنو التنعي  والتحلي   و 

النهوض يوادع المجتال  التنموية  واحلااااااااااااايم  و ة إلى  التنفيذ والمتتمعة والتقيي (    التنموم  وكيف اصااااااااااااا  اتج و اإل تت 
الخدهت  المقدهة  واع ي  هكتاة البلدعة الميت عة والتنموية  هم     احلاايم هلااتوح الحيتة اال تمتوية وال قتمية واالدتصاات عة  

 للموا نيم. 
ملية التخطي  التنموم المحل    لى اشاااااااااااخيب واحلي   تبعة هجتال  انموية ت يلاااااااااااة  ولتحقي  هذا الهد  العته  تك    

والحك  الرشااااااااااااااياد(     اتةوه   هجات  البيئاة والبنى التحتياة  وانمياة االدتصااااااااااااااات  المحل   والتنمياة اال تماتوياة والتمكيم  واإل
.  20172 ت  م وزاتة الحك  المحل     العته  لي  التخطي  التنموم المحل  للمدن والبلدا  الفللاطينية الصاتإلى  متالساتنت   

الدتوس والعبر الملااااتخلصااااة هم خبرا  واجتتف البلدعة     ملية التخطي  وإ دا  الخط  التنموية المحلية إلى     اااات ةمتإل
 اللتمقة. 

وية    هنهلاة    تؤيتهت و هدا هت و ولويتاهت التنم  2021-2018ودد حرصاد الخطة التنموية المحلية لبلدة ساعير لأل واه  
المتااتحااة  واإلهكااتاياات  والقاادتا  المتو رة  والتحاادعاات    الموات اطلعاات  واحتياات اات  المجتمع المحل   عخااذة معيم اال تنااتت  

وه و المشااااااااااتتكة  والشاااااااااافتمية والملاااااااااات لة    المنت ئالمتودعة/المحتملة  كمت ااهت اتاا   الخطة التنموية  لى هجمو ة هم 
 .  3يب والنعد االستراايج   والافت ة والفعتليةالتاتهلية  وشمولية التشخ

ولضااااامتن النهش التشاااااتتك    قد ا  إشااااارا  هختله هكوات  المجتمع المحل  مشاااااك   ته  والفئت  المهمشاااااة وختصاااااة المر ة 
والشاانتف واألشااختي  وم اإل تدة مشااك  ختي    هختله هراح   ملية التخطي   و ل   بر ام يله     اللجتن التنموية  

يراهش  إلى   هااة  و هش احتياات ااتاه  و ولويااتاه     الخطااة التنمويااة المحليااة هم  هااة  خرح  و لاا  هم خن  ار متهاات    هم
 وهشتتيع    المجتال  التنموية المختلفة. 

ومت  ولد الخطة التنموية المحلية لبلدة ساااااااعير  هجت  التنمية االدتصااااااات عة المحلية اهتمتهت ختصااااااات  لمت عشاااااااكل  هم هحوت 
 سااااتساااا     اطوير المجتمع     ظ  ارا ع  ري العم  والتوظيف  واتافتع هعدال  النطتلة  وارا ع هلااااتوح  خ  الفر    

   المجتمع المحل   واع ي  ييئة المشااااتتيع الصااااميرة والمتوسااااطة  وامخذة   االساااات متت ري   و   واعهير النجتحت  المحققة
 متلنمو والم يد هم االهتمته يهت. 

 
يلدعة    الضاافة المربية  ويهد  إلى احلاايم    55. هشااروع هجتمعت  ه  هرة  هشااروع همو  هم دب  الوكتلة األهريكية للتنمية الدولية  ويلااتهد    1

يم  واااإلنرا ا  المتلية للبلدعت   واحلاااااااااااايم اووية الخدهت  المقدهة  واع ي  المشااااااااااااتتكة والملاااااااااااات لة  و     ن  لوازتة الحك  المحل     هجت  الق
 واألاعمة  ا  العندة متلبلدعت .  

  و    2013  وهم ث   رح هرا عتا  واحادن ا     العاته  2009. ا  إ ادا   ليا  التخطي  التنموم المحل  للمادن والبلادعات  الفللااااااااااااااطينياة    العاته   2
 ا  هرا عت  واحدن   هرة  خرح ينت   لى اجتتف التخطي  اللتمقة.   2017العته  

 .  2013. وزاتة الحك  المحل   وتدة سيتست  التخطي  التنموم االستراايج  للمدن والبلدا  الفللطينية    3
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  انعهت إ دا  اإل تت 4لية التخطي  التنموم المحل  يتحدند القضتعت التنموية  ا  األولوية  بر  ملية اشتتكيةودد او د  م
 التنموم للبلدة. 

 ودد ام لد  ه  القضتعت التنموية  ا  األولوية ممت نل و 
 أوال: مجال البيئة والبنية التحتية 

 5.  شنكة الطري الحتلية وشنكة المواصن وهحدو عة  عه  .1
 . عه اعته وإ اتة خدهت  الميت  .2

 ثانيا: مجال تنمية االقتصاد المحلي
 . و وم اإل تدة هحدو عة المؤسلت  الت  اعنى متلمشتتيع التشميلية للمر ة والشنتف   .1
 غيتف اعته االست متت وإ اتة القطتع ال تا  .  .2
 ااعداه األهتوم التر يهية والريت ية    البلدة.  .3
 التحتية لندتصت  المحل  وخدهتا  عه البنية  .4

 ثالثا: مجال التنمية االجتماعية
 .النقب    المؤسلت  التعليمية  اخ  البلدة والتجمعت  اللكتاية التتمعة للبلدة .1

  عه هلتوح الخدهت  الصحية األولية .2

 والحكم الرشيد   دارةرابعا: اإل
 .  عه  ت لية التخطي  الهيكل     البلدة .1

 الاواتث. إ اتةالبنية التحتية لقطتع الد تع المدا  والطواتئ و  ده او ر  .2
  عه البنت  المؤسل  للبلدعة والمؤسلت  األهلية .3

 

ودد انع  ل   هرا عة واحدنث الرؤية التنموية  واطوير األهدا  التنموية و قت للقضتعت  ا  األولوية  حيث صت ي المجل   
 :ارؤيتهتيالتنموية لبلدة سعير والمتم لة   الخطة لى   2018/ 14/7 اللبد يتتتيخنوه  البلدم    ا تمت   المنعقد

 ( خدماتياً  ومتطورة  )سعير بلدة مزدهرة اقتصاديًا، جاذبة 
 وقد جاءت األهداف التنموية على النحو اآلتي:   

 والختت ية. ن  الا ت ة المروتية العتلية     ري البلدعة الداخلية الهد  األو و  .1

 
لن نع  لى هنهجية التخطي    اعر  لي  التخطي  التنموم المحل  للمدن والبلدا  الفللااااااااااااطينية  والذم نو اااااااااااا  هنهجية التخطي  وهراحلهت     4

المتعلقة مك  هرحلة  وكمت  ن الدلي  ه و  ممجمو ة هم األ وا  الختصااااااااااااة مك  خطوة هم خطوا   ملية    واأل را  المشااااااااااااتتكة  يهت  والمخر ت 
 التخطي .  

ا   هش هذ  القضااااااااية  ثنت  التصااااااااويد  لى القضااااااااتعت األولوية هم دضاااااااايتيم ) ااااااااعه وهحدو عة شاااااااانكة الطري الحتلية( و) ااااااااعه وهحدو عة   5
 المواصن (. 
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 الهد  ال تا و احليم كفت ة و ت لية خدهة الميت     البلدة .2

 الهد  ال تلثو انمية القدتا  اإلاتت ية لفئة المر ة والشنتف و وم اإل تدة .3

 الهد  الرامعو اشجيع هنت تا  االست متت والشراوة    القطتع ال تا   .4

 ية والتر يهية والريت ية    البلدةالهد  الخته و او ير واحليم  هتوم اقدع  الخدهت  الليتح .5

 الهد  اللت سو افعي   وت البلدعة والبيئة الممكنة لندتصت  المحل     البلدة .6

 الهد  اللتمعو احليم ينية المداتس و د هت    البلدة .7

 الهد  ال تهمو احليم الخدهت  الصحية    البلدة .8

 لبلدة.الهد  التتسعو احليم هلتوح خدهت  التنعي  والترخيب    ا .9

 الهد  العتشرو احليم خدهت  الطواتئ وإ اتة الاواتث    البلدة .10

 الهد  الحت م  شرو اطوير البنت  المؤسل  واع ي  القدتا  الفنية واإل اتية والمتلية .11

 
 و  يناتً   لى األهادا  التنموياة   ن   واتانات ات ينتات ش  ملياة التشااااااااااااااخيب والتحليا  والت  ل  اعاتلش  ق  المؤثرا  اللاااااااااااااالبياة

اإلعجتيية  ق   وب  انتولد  عضااات   ه  االحتيت ت  واألولويت  التنموية  ا  يلوتة  د  هم البراهش لللااانة األولى واوصااايفهت   
 هت ل  نت  انفيذ .   و  اقيي  الخطة وهت سيت  احميق إلى  تاب إ دا  خطة هتتمعة واقيي   اهد  إلى 
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2. Executive Summary 
 

As Mayor of Sa’ir, I am pleased to present the Strategic Development and Investment Plan 

(SDIP) for the City of Sair, 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 Sair. 

 

Vision 

The citizens of Sa’ir, the Municipality and its Municipal Council are committed to achieving 

the vision:   

 

“Sa’ir Is an Economically Prosperous Town; Attractive and Developed By Its 

Services” 

 

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.   

 

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, in particular, 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 develop the productive capacities of women, 

youth and the disabled people; promote investment and private partnership in the agricultural 



 162 /    13                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية

sector; enhance the service provision to tourism and the entertainment sectors; activate the 

role of the municipality; and empower the local economic development in the town. 

 

Methodology 

The following methodology was used to develop this plan: 

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

Towns6  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 Effectiveness7; 

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

in planning and finalizing previous strategic plans; 

• 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).8  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 were considered and analyzed as part of the plan’s 

development and within the projects planned for its implementation. 

 

Development Priorities 

The Development Priorities of Sa’ir within the four domains are: 

• Environment and Community Infrastructure 

1. Addressing the extreme traffic density in the internal and external roads. 

2. Improving the efficiency and effectiveness of the water service in the town 

• Local Economic Development 

1. Developing productive capacities of women, youth and people with disabilities. 

 
6 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 .   
7 Source: Ministry of Local Government, Strategic Planning and Development Policy Paper for Palestinian Cities and Towns, 2013 . 
8 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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2. Encouraging initiatives of investment and partnership in the agricultural sector. 

3. Providing and improving the provision of touristic, recreational and sports services 

in the town. 

4. Activating the role of the municipality in developing the local economic 

development in the town. 

• Social Development and Empowerment 

1. Improving the schools structure and numbers in the town. 

2. Enhancing the health services in the town.  

• Management & Good Governance 

1. Improving the level of regulations and licensing services in the municipality. 

2. Improving the emergency services and disaster management in the town. 

3. Improving the municipal institutional capacity and promoting the technical, 

administrative and financial capacities. 

 

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 Sa’ir 

is achieved.   

 

For more information please contact: 

Name:  Ms. Ghada Warasneh 

Job Title: Municipality Engineer 

Telephone: 0597257374 

Email: ghada@siermunc.org  

 

 مقدمة  .3
نت اناد االهتماته  لى الملااااااااااااااتوييم الو ن  والمحل   ماتلتخطي  التنموم المحل  للمادن والبلادا  الفللااااااااااااااطينياة كمنهش  لم  
واشااتتك      تاسااة وادع التجمعت  اللااكتاية     للااطيم  وتساا  الصااوتة الملااتقبلية لهت  والذم مت  عشااك  اقليدا    دطتع 

 الحك  المحل . 
ياة الفللااااااااااااااطينياة هم اجاتتبهات وخبرااهات المتراوماة هم  مليات  التخطي  التنموم المحل  والت   وداد اسااااااااااااااتفات   الهيئات  المحل

     إ دا  واطوير خط  انموية هحلية اساااتجتمة للتطوتا  والتميرا  الو نية والمحلية هم  هة  20099ااطلقد هنذ العته  

 
حيث تم إصدار دليل التخطيط التنموي االستراتيجي  بثالث مراحل، . مرت عملية تطوير دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية   9

صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع جهات دولية داعمة، وتم إصدار الطبعة الثانية ، عن وزارة الحكم المحلي و2009األول في العام  

 .  2017، والطبعة الثالثة المحدثة والمشار إليها ب دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية في العام 2011في العام 

mailto:ghada@siermunc.org
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يوادع المجتمع المحل  هم خن  التخطي  للملاااااااااااااتقب    وإهكتايتاهت وددتااهت المختلفة هم  هة  خرح  و ل  هم     االتاقت 
المبن   لى النمو والتوسااااااااااع الطبيع   واإلهكتايت  والقدتا   واالحتيت ت  واألولويت   عخذنم معيم االهتمته اللاااااااااايتساااااااااات  

ؤكد    والخط  الو نية والقطتوية المختلفة  ا  العندة   وختصااااااااااااة   ندة اللاااااااااااايتساااااااااااات  الو نية " الموا م  وال" والت  ا
األولوية الرامعاة  لى الحكوهة الملااااااااااااااتجيناة للموا م  وبمات  يهات  لى هلااااااااااااااتوح الهيئات  المحلياة  هم خن  االتاقات  ينووياة 

 .  10الخدهت  المقدهة للموا نيم
 ن الدتوس والعبر الملااااااااااتفت ة هم اجتتف وخبرا   ملية التخطي  التنموم المحل  والملااااااااااتخلصااااااااااة هم  مليت  المرا عة 

  للخط  التنموية اللاتمقة هم حيث النجتحت  والتطوتا   والتحدعت  والتهدندا     احقي  األهدا  التنموية والبراهش والتقيي
 . 2021-2018والمشتتيع  ا   خذهت معيم اال تنتت    إ دا  واطوير الخطة التنموية المحلية لأل واه 

ا  إاجتز هراحلهت     والت 2021  -2018لبلدة ساااااعير لأل واه     إ تت اللااااايتدت  ال    ت  إ دا  الخطة التنموية المحلية  
 نم ارياد  ن اتجا و اإل اتت التنموم  كيف اصااااااااااااااا  و التنفياذ إلى  ال نثاة األولى  وه  )  نم احم امنو التنعي  والتحليا    

 والمتتمعة والتقيي (.  
التنموياة هم اشااااااااااااااخيب واحليا  الوادع الملموس انعاد الخطاة التنموياة المحلياة لبلادة سااااااااااااااعير    تؤيتهات و هادا هات و ولوياتاهات 

التنمويااة هم  هااة  و ري التطوت والتقااده هم  هااة  خرح  و لاا     إ ااتت التعبير  م اطلعاات  واحتياات اات    للمجااتال 
المتااتحااة  واإلهكااتاياات  والقاادتا     الموات المجتمع المحل    اااااااااااااامم هحااد ا   خااذ  خن   مليااة التخطي   و   هقاادهتهاات  

 المتو رة  والتحدعت  المتودعة/المحتملة. 
اجدت اإلشتتة هنت مأن الخطة التنموية المحلية لبلدة سعير  ولد  همية كبيرة للمشتتكة الفعلية لقطت ت  الشنتف والمر ة و وم  

ل  هم     الوصو  للملتوح المطلوف هم  اإل تدة  حيث اعتبر دضتعته  هم القضتعت األستسية    المجتمع المحل   و 
التنمية المحلية والعدالة    الوصو  للخدهت  واقدعمهت. إن اشخيب دضتعت و ولويت  هذ  القطت ت  ال نثة     ال نتج   

ن  هم  ولويت  المجتمع المحل   لعد  هم االسنتفو  ولهت  ن هذ  القطت ت  ال نث اشك  النة ال التهتن يهت هم  د  اللكت
% هم النة اللكتن   هت النة  40ابلغ   29-15الفللطين .  تلمجتمع الفللطين  هجتمع  ت   والنة الشنتف ييم ا  ا متت

% هم النة اللكتن. ثتايت  ن إشرا  الشنتف والمر ة و وم  7% هم النة اللكتن  والنة  وم اال تدة ابلغ  50النلت  ابلغ  
اثرا علته      المحل   التخطي   النعر   اال تدة     وو هت   والخبرا   المهتتا   هم  ممجمو ة  وسع  التخطي      ملية 

التخطي  شمولية وهلتداهة واشتتكية  و ر  ويجعلهت هعبرة  م ك    واط يمهت مأ اتت وهقترحت   دندة همت عجع   ملية 
هتال    خدهة هدننته    و    ودتت و    شرا   المجتمع. ثتل ت  ن شرا   الشنتف والمر ة و وم اال تدة ه  هوا نون ال ندخرون  هدا

  م صعيد  خر.    و  وبنت هت واالتاقت  يهت حضتتًيت و اريًت وثقتميًت وهجتم ًيت
  

 
 .            2022-2017سطيني، أجندة السياسات الوطنية " المواطن أوال" لألعوام . لمزيد من المعلومات أنظر، مجلس الوزراء الفل 10
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 أهداف الخطة  3.1

   -احقي  األهدا  التتليةوإلى اهد  الخطة التنموية المحلية لبلدة سعير  
واالدليمية والو نية لمت لذل  هم  همية    إاجتح الخطة  اع ي  التاتهلية والشمولية ييم الخط  المحلية التنموية  .1

 التنموية المحلية  وإحداث التنمية الملتداهة.
االستجتمة لنحتيت ت  واألولويت  التنموية مشك  هخط  ل   وبعيدا  م العشوا ية    العم   و ل   مم تؤية   .2

 وبراهش وخط   م  انفيذعة وا حة ودتيلة للتنفيذ.  و هدا 
 والمتل  والخدهتا  متلخطة التنموية المحلية.    اتم ليت  التطوير اإلتب   م .3
 او يم  ملية التخطي  وهأسلتهت كأ اة انموية  لمية    سيتست  ودراتا  وخط  البلدعة.   .4
إتست  اقتليد العم  التشتتك     المجتمع المحل  هم ن مأ را   وهؤسلتا  المختلفة هم خن  او ير هلتحت   .5

 ركة    التنمية المحلية.  العم  المشت
هرا عة واحدنث الرؤية التنموية لبلدة سعير  لى  و  التطوتا  والمتميرا  الت  حدثد    اللنوا  المت ية    .6

و لى  ستس إشرا  المجتمع المحل  مفئتا  المختلفة    اطوير اإل تت التنموم الذم نرس  صوتة البلدة لللنوا   
 القت هة.  

نموية والنتمعة/ المنب قة هم  وهر القضتعت التنموية  هم خن  احدند التدخن  المختلفة يلوتة  ه  األهدا  الت .7
 المرانطة يهت والمنلجمة هعهت  والت  اتصه متلملموسية  والقتيلة للتحقي   والواد ية  والمحد ة زهنيت. 

هنلجمة هع األهدا  التنموية  اطوير خطة انفيذعة احتوم  لى البراهش والمشتتيع واألاشطة التنموية المختلفة  و  .8
وهم  تيت ت  المجتمع المحل  واطلعتا  والت  اتصه متلواد ية  واألولوية  وإهكتاية انفيذهت  والتجيب الح

 سنوا (.   4)الممكم انفيذهت خن   مر هذ  الخطة 
قيي  النجتحت   اصمي  خطة هتتمعة واقيي  هرانطة ممدح احقي  األهدا  التنموية  وبمت عضمم اتنع وهرا عة وا .9

والتطوتا  المختلفة  واإلخفتدت  والتحدعت  الممكم  ن ابرز    سيتي انفيذ الخطة التنموية خن  األتبع سنوا  
 القت هة.  

 منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية   3.2

التنموم المحل  للماادن والبلاادا   ا تمااد   مليااة إ اادا  الخطااة التنمويااة المحليااة    هراحلهاات المختلفااة   لى  لياا  التخطي   
هت تاومت  البلدعة هم خبرا  واجتتف    ايت ة إلى    اااات ةوالمقر هم دب  وزاتة الحك  المحل  وبتإل  2017الفللااااطينية للعته  

  ملية التخطي  التنموم    إ دا  واطوير خططهت التنموية اللتمقة. إ اتةو 
والشااافتمية والملااات لة    هختله الخطوا     المجتم يةت  هنهش الشاااراوة وارك  هنهجية التخطي  التنموم المحل   لى ا تم 

 و متن إشرا  هختله هكوات  المجتمع المحل  وختصة المر ة والشنتف و وم اإل تدة.
 ن  لي  التخطي  التنموم المحل   والذم نتبنى هنهش المشاااااااااااااتتكة والشااااااااااااافتمية    هختله هراح   ملية التخطي  التنموم  

 ك   ل     هكوات  وخطوا  ك  هرحلة هم هراح  التخطي   بر األ وا  واألسااااتليب المتنو ة الملااااتخدهة المحل   دد  
    هراح  التخطي  الخملة وه و 

 المرحلة األولىو  نم احم امن  وه  هرحلة التنعي  والتحلي .
  نم اريد  ن اتج   وه  هرحلة اإل تت التنموم.إلى المرحلة ال تايةو 
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 تل ةو كيف اص   وه  هرحلة و ع خط  التنفيذ والمتتمعة والتقيي .المرحلة ال 
 المرحلة الرامعةو هت نوصلنت  وه  هرحلة التنفيذ.

 المرحلة الختهلةو ه  وصلنت  وه  هرحلة المتتمعة والتقيي .
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   ( 2021-2018)ودد ا  انفيذ ال نثة هراح  األولى هم  ملية إ دا  واطوير الخطة التنموية المحلية لبلدة سااااااعير لأل واه  
يينمت المرحلة الرامعة والختهلاااة ساااتقوه البلدعة  لى انفيذهمت هم خن  اللجتن المعتمدة يهذا الخصاااوي  حيث اتضااامم ك  

 لمخر ت  المفترض الحصو   ليهت.هرحلة هنهت  د  هم الخطوا  واألاشطة وا
 :المجاالت التنموية

تك    ملية التخطي  التنموم المحل   لى اشاخيب واحلي  المجتال  التنموية األتبعة وه و البيئة والبنى التحتية  وانمية 
والحك  الرشيد(. ودد ا  انتو  المجتال  التنموية    إ تت  ملية اشخيصية   اتة  واإلاال تمتويةالمحل   والتنمية    االدتصت 

واحليلية شاااااااامولية وهتاتهلة  اقوه  لى وصااااااااه الوادع القت    وهم ث  احدند  ه  المؤثرا  اإلعجتيية واللاااااااالبية المحيطة م   
   واألولويت .والت   لى  و هت ا  يلوتة واحدند القضتعت الر يلة  وهم ث  احدند  ه  االحتيت ت

 عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي:  إدارةهيكلية 
 ملياة التخطي  التنموم المحل  المقترحاة     ليا  التخطي  التنموم المحل   وحياث    إ اتةا تماد  يلادعاة سااااااااااااااعير  يكلياة  

  واساااااااااتاملد اشاااااااااكي   17/2/2018ف اتتيخ  لقد البلدعة  ملية التخطي  التنموم المحل     لقت  البيد المفتوح المنعقد  
اللجاتن التنموياة الت   ملاد كا  هنهات    هجات  اخصااااااااااااااصااااااااااااااهات  وداد و ر  البلادعاة البياتاات  والمعلوهات  النزهاة لاا  هجات  

 للجتن حلب   اوتهت وهلؤوليتاهت. انموم  و ملد ا
 تحديات إعداد الخطة التنموية المحلية 

 م  هل  هيداا  اطلب إلى   المؤسلت  العتهة همت   ح و   الدايقة لدح البلدعة اإلحصت يت  ده او ر معض  •
 إلاجتز  الا ير هم الودد 

  ده و و  دت دة ييتات  هحدثة للمجتال  التنموية ديد الدتاسة   •
 انتنم هحتوح المعلوهت  الت  ا  تصدهت هم خن  الملوح الميدااية    معض الحتال  •
 لجتن ميمت نتنتسب هع اودت  اال ضت  صعوبة  قد لقت ا  ا ضت  ال •
  عه هلتوح هشتتكة معض القطت ت  المجتم ية همت سته     صعوبة احدند االحتيت ت  لهذ  القطت ت  •
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 نبذة عن بلدة سعير  .4
 

 : الخصائص الجغرافية
  32وخ  شاردًت   34.9ك  واقع  لى خ      12الخلي      للاطيم  لى معد   هم هدننةالشامت  الشارد   إلى  اقع يلدة ساعير  

ك  شاااااري  6ه وانعد   163.63ه وخ  إحداث  هحل  شااااارد     110.42 لى خ  إحداث  هحل  شااااامتل     شااااامتاًل واقع  31,
كمات    اربطهات  ري مكا  هم يلادا  الشاااااااااااااايو  وبياد  جاتت وهخي  العروف وبن  ا ي   هعبادة  كماتحلحو  واربطهات يهات  ري   

 ويربطهت  ري  وا م سعير يتقوع وبيد لح .

 : موقع وحدود بلدة سعير1شكل رقم 
 

ه  م ساااااااااااط  النحر واحي  يهت  وال سااااااااااايمت هم الجهت    1012  -900ارافع  تض واقوه ساااااااااااعير  وي تدعة  بلية هم األ
    الشمت .  وت الشمتلية والشمتلية المربية والجنوبية المربية  سنس   بلية  تلية هنهت ت س 

 الجنوف المرب  والمرف ممحت اة الطري إلى  نتخذ هخط  ساااعير الهيكل  شاااك  الملاااتطي   وامتد المنتا   يهت هم الشااامت   
  البلدة.حلحو . وكتاد يلدة سعير اشرف هم  يم هت  غ يرة المى  يم سعير    وس  إلى المؤ عة 

  وا   6921 وامًت  وابلغ هلتحتهت  مم  حدو  الخدهت    117000امل  سعير  ت ًت واسعة هلتحتهت  المساحة : •

الطبيعة العتهة للاااااااط   تا ااااااا  البلدة  تاضر  بلية    الدت ة األولى حيث عملب  ليهت الطتمع الجبل    و  التضااااااريس •
الذم ال عخلو هم الهضااتف ه    تا اا  اقوع . او د ييم الجنت   تا اا   و عة وشااعتف  ا  اربة تسااوبية خصاانة ه   

  وف ووا م  يو شتوت .ووا م الشري ووا م العر ا م النصتتح والنقعة ووا م خنيب وا م سعير وو 
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 هت  تا ا  البرية الت  اقع شاري القرية  تتاون هم  تاضر حصاوية ساو ا  اشان   تا ا  الحرا  ه   وا م الجيحتت   وا م 
  الري    وا م األييض ووا م المتت .

لعمران وهذ  واتاون  تا   الجنت  هم صخوت كللية وبعضهت هم صخوت اتتية اتاون هم حجتتة صتلحة إلدتهة هشتتيع ا
اا ر    المر    خلاة اجاتصااااااااااااااة   الحوض   الربي ياة وهاذ  صااااااااااااااتلحاة للبنات  وهم  لوان الحجر األييض المعري ماتألحمر  
واألييض المعري متألصافر واألييض المعري مخطو  زتدت ,  تلطبيعة العتهة ألتا ا  البلدة امي  ساعير يتضاتتي  صاخرية 

يقة و نت  هرافعة وهضاااتف شااان  الرهلية الت  امتد حتى حدو  النحر الميد , واربة دليلة العم  وساااهو  صاااميرة و و عة  ااا
  صاااااالصااااااتلي ومت اعهر اربة اإلساااااامند    المنطقة الممتدة ييم ييد  ينون وحلحو  شاااااامت  هدننة الخلي  وه   نقة ارايية  

  وهم الخ  الواصااا   المرف هم ييد  ينون وبتاجت  حلحو إلى  ه وه  اعهر    15الصااافرة معم   إلى   ا  لون دره م عمي   
 ييم ييد  ينون وحلحو  حتى العروف وه  التعم  لصنت ة الفختت

 و المناخ •

إلى  الشري وهم الشمت   إلى  هنت  سعير حتت  ت  صيفًت   هعتد  هت ر شتتً  واق   يهت األهطتت كلمت ااجهنت هم المرف 
  الشمت  .إلى المرف وهم الجنوف إلى  الجنوف وكذل  اق   يهت الحراتة كلمت ااجهنت هم الشري 

ُه و   الشاااتت  اق  حتى اصااان   ون الصااافر المئوم   40-38ارافع  ت ة الحراتة    الو عتن صااايفًت حتى اصااا   حيتاًت هم 
إلى  لت  اجر      ريقهت التربة همت حدا متللااااكتن واتلااااتد  ال لو   لى  نتلهت شااااتتً  واحدث     و نتهت اللاااايو  العتتهة ا

  600إلى  هل  واصا     350وابلغ كمية األهطتت    هتوساطهت اللانوم حوال     التربة.لمنع ااجرا   ساتنت عةاإلإدتهة الجدتان  
 هل     اللنوا  الت  ام ت  يهت األهطتت.

 منت  البلدة ه يش ييم هنت  النحر المتوس    هل    250و   اللنوا  الت  اق   يهت األهطتت ال نتجتوز هعد  سقو هت 
 والصحراوم 

 
 الخصائص الديمغرافية: 

الاااامة  واتافع  د     2710ينحو    1945الاااامة  وددت  د ه      ته    1477احو   1922يلغ  د  سااااكتن سااااعير     ته  
وهذا العد  ال عشااام   الااامة  20,722يلغ  د  ساااكتاهت    2017الااامة   هت     ته  17,775لحوال     2007اللاااكتن متلعته 

 .(2017لعته  )حلب هرك  االحصت  الفللطين  .بلدةالممتربيم والقت نيم ختت  ال
  و )الشنلدة  الجرا ا   الجنتتيم  العراهيم  المطوت  الفرو   الاوازبة  الطروة  اللهتلي (  وهم  ه  العت ن     يلدة سعير
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 11(  2017-2007( : تقديرات أعداد السكان من )1جدول )
اسم  
 التجمع 

 السنة 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

بلدة  
 سعير

17,775 18,371 18,986 19,620 20,276 20,954 21,649 22,362 23,089 23,830 20722 
 

 201712 لعام سعير لبلدة العمرية الفئات حسب السكان توزيع (:2) جدول

 الفئة العمرية 
 2017تعداد سكان 

 إناث ذكور
 نسبة عدد  نسبة عدد 

0 - 4 1627 7.85 1630 7.87 
5 - 9 1640 7.91 1544 7.45 

10 -14  1469 7.09 1496 7.22 
15 - 19 1303 6.29 1217 5.87 
20 - 24 1007 4.86 954 4.60 
25 - 29 769 3.71 788 3.80 
30 - 34 607 2.93 620 2.99 
35 - 39 570 2.75 525 2.54 
40 - 44 418 2.02 386 1.86 
45 - 49 306 1.48 282 1.36 
50 - 54 188 0.91 203 0.98 
55 - 59 133 0.64 118 0.57 
60 - 64 107 0.52 126 0.61 
65 - 69 94 0.45 130 0.63 
70 - 74 78 0.38 77 0.37 
75 - 79 61 0.30 66 0.32 
80 - 84 27 0.13 19 0.09 
85 - 89 12 0.06 18 0.09 
90 - 94 8 0.04 2 0.01 

95+ 6 0.03 4 0.02 
 

 
 (   2017 -2007 اللكتن     دا   اقدنرا  )   الفللطين   لإلحصت  المرك م  الجهتز و المصدت 11
 2017   هحت عة الخلي    2017الجهتز المرك م لإلحصت  الفللطين   اقدنرا  اللكتن العته   12
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 السكاني  الهرم (:2) شكل رقم
 2017 لعام سعير لبلدة

 

 
 
 
 
 
 
 

  يلدة    النو   للتركيب متلنلنة
  الذكوت  د  زيت ة انحظ سعير

 ينلنة المة 10204 اإلاتث  د  يلغ يينمت%  50.4 ينلنة المة 10426 الذكوت  د  يلغ حيث اإلاتث   د   م
49.6 .% 

  % 1.78 امو ممعد  المة 21975 اللكتن  د    نبلغ  ن المتودع   مم 2021  لعته اللكتا  للتودع متلنلنة  هت
  

 2021 عام حتى سعير لبلدة المتوقع  السكان عدد( 3) جدول
 2021 2020 2019 2018 السنة

 21975 21662 21348 21035 عدد السكان 
 .  ل  نبيم الجدو  التتل و   وا / المة 3.68 التخطي  هنطقة    اللكتاية الا ت ة ابلغ

 2017 لعام سعير بلدة في السكانية والكثافة السكان عدد( 4) جدول
 الوحدات عدد السكان  عدد

 السكنية
  المنطقة مساحة
 المبنية

 السكانية  الكثافة
 وحدة سكنية/ وا  المة/ وا 

20722 4500 5637 3.68 4.6 
 هت ميمت نتعل  متألشختي  وم اإل تدة   نن اإلحصت يت  الصت تة  م  م ية ييد لح  العربية للتأهي / يراتهش التأهي  

 شختي هم  وم اإل تدة حلب التفصي      دو  تد     168و و   إلى المجتمع     هنطقة  نوف الضفة المربية اشير 
 ( التتل و 1.5)

 ي اإلعاقة في بلدية سعيراألشخاص ذو  : إحصائيات(5جدول رقم )
 اإلعاقات الذهنية   

 حسب العمر حسب الجنس العدد  حسب العمر حسب الجنس العدد 
 بالغين  أطفال  إناث ذكور بالغين  أطفال  إناث ذكور

105 63 42 48 57 63 38 25 26 37 
  نوف الضفة المرب المصدتو  م ية ييد لح  العربية للتأهي / يراتهش التأهي  المجتمع     هنطقة 
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 13التحليل التشخيصي للمجاالت التنموية الرئيسة  .5
نتنتو  هذا المحوت  هلخب التحلي  التشخيص  للمجتال  التنموية الر يلة الت  ا  التوص  إليهت    التقرير التشخيص   

 .  2018العته   ع اتلبلدة سعير والمعد    شهر 

 أوال: مجال البيئة والبنى التحتية  
  المجتم ية عحوز هجت  البيئة والبنى التحتية  لى هكتاة هتهة لدح المجتمع المحل   إ  ال ن ا  عشك  واحدا هم االحتيت ت  

الر يلااااااة  والوادع  عضاااااات    صاااااالب العم  البلدم و اااااامم اختصااااااتصااااااتا  وصاااااانحيتا  كمت ننب  لى  ل  دتاون الهيئت  
 راا  والتطوت اال تمت   واالدتصت م الذم اشهد  البلدة. المحلية  و ل     ظ  النمو اللكتا  والتوسع العم

 الطاقة واالتصاالت : قطاع

ه وكتن نت  ا ويدهت متلاهربت  دب  هذا العته  م  ري  هولدا   ن   وكتاد ادات  م  1997اأساااااااالااااااااد يلدعة سااااااااعير  ته  
الاهربت  وإاتتة البلدة  م  ري  ال  المولدا   و    ن اتة ري   م ية ساعير التعتواية للتنوير الاهربت    واساتمر  البلدعة م

ه دتهد البلدعة يتوصاااااي  الاهربت  للبلدة هم خن   شااااانكة كهربت  يلدعة الخلي  لمدة ساااااتة  شاااااهر اقرينت وبعدهت 1999سااااانة  
تة هم  تا اااا   دتهد البلدعة وبتلتنلااااي  هع ساااالطة الطتدة الفللااااطينية يتوصااااي  الاهربت  هم شاااانكة الاهربت  اإلساااارا يلية المت

ساااعير همت ساااته     اطوير واقده البلدة    المجتال  الصااانتوية الخ يفة 
وال تاوياااة والمجاااتال  األخرح الت  اه  الموا نيم    هاااذ  البلاااد واتاون 

كيلو  ولد(  ولهت   33شااااانكة كهربت  ساااااعير هم شااااانكة ) ااااام  هتوسااااا   
شانكة و ( امذم  شارة هحطت  احوي  مقدتا  وهوادع هختلفة و 16حوال  )

ك  ( ودد ا  اميير  ميع  دا ا     25)  اااااام  هنخفض( مطو  حوال  )  
 دا ا   إلى  ه  2008ايتس الطتدة للمشاااااتركيم )اساااااتخداه هن ل (     ته  

هلااانقة الد ع وا   دولة الدنون اللاااتمقة  لى الموا نيم  ويو د الااانة  تدد 
عته  القدتة  و ده ا تمت  اعته هراانة وا اا   % وهذا ععك   ااعه االلت اه يتركيب لوحت  احلاايم ه16   الشاانكة يلمد 

 للعدا ا  الر يلة واحتلتف الفتدد مشك   دي .
% هم هؤسالاتاهت ودد 100% هم هنتز  البلدة و98هشاتر  وامط  الخدهة    3587يلغ  د  المشاتركيم    خدهة الاهربت   

ا  ااصاتال  وشانكة ااصاتال  ات اية  حيث هحطة التنمية. ويو د    البلدة اير  –ا  اوسايع الشانكة لتصا  هنطقة المحت ر  
شاااااانكة إلى    إ اااااات ة% هم هنت   البلدة  98% هم هنت   البلدة وامط  شاااااانكة الهتاه الخلوم  70امط  شاااااانكة االاتراد  

% هم ال  المنت  . وهنت  معض الخطو  القدعمة    شاانكة كهربت  الضاام  المنخفض 85الهتاه االت اا  والت  امط  
% هم الشااواتع غير 50 ة االحمت   لى الشاانكة )اوزيع غير هنتع  لألحمت  الملااتجدة( حيث  ن  زيتإلى    إ اات ةوالمتوساا  
 هضت ة. 

ويؤثر و و  اداخ     شنكت  ه و م الخدهة واال تدا ا   لى حره الشتتع العته هم دب  الموا نيم وو و  هذ  اال تدا ا   
 احد خ  الضم  العتل   لى حتلة اللنهة العتهة للموا نيم. 

اقب     إلى    إ ت ةواعتا  البلدعة هم دلة التموي  لتطوير شنكة الاهربت  واقب    الات ت الفن  المتخصب والمؤه   
 امال  والملتل هت  ه   )مت ر  واش ...الخ(. 

 
 2017 للعام  التشخيصي التقرير وثيقة سعير . بلدية 13



 162 /    25                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية

اعجت  هلتحت  ختصة الستخداه الطتدة الشملية  و روتة انفيذ شنكة  م   تل  لنعض االحيت  إلى  متلتتل  احتت  البلدة  
شنكت  ات ية  اخ  البلدة اعرا للتوسع الر س  إلى  الستيعتف ال يت ة  لى االحمت   واستبدا  شنكت  الضم  العتل  الهوا ية  

الشواتع  اللكتا  واركيب   مدة ختصة إلاتتة  للمحوال  وخصوصت    هنت   االوتعتظ  البنيتن وبنت  غر  ختصة     
اليت  اركيب  الر يلة واو ير ا وا  اللنهة العتهة للموظ الفتدد    شنكة الاهربت  وا تمت     اعمةفيم والعم   لى اقلي  

الطتدة الشملية وهتتمعة دواايم سلطة الطتدة    هذا المجت  )التووية( وانفيذ هخططت  كهربت ية افصيلية للشنكة )الامبيوار( 
  إ ت ة لمصتاع يتركيب لوحت  احليم هعته  القدتة  وا تمت  يراهش هحتوتة لتد   الطتدة وهراانة المحوال  والموصن  وال اه ا

 سكت ا.    اعمةالشنكت  الحدن ة و   اعمة قد  وتا  ادتيبية للموظفيم    إلى 

  

 .و و  شنكة كهربت   م  هتوس  وهنخفض • المؤثرات اإليجابية 
 . استخداه اعته  دا ا   دندة ) التحك   م معد ( هلنقة الد ع  •
  . يرا  ااصتال  وشنكة ااصتال  ات ية و و   •

  و و  معض الخطو  القدعمة    شنكة كهربت  الضم  المنخفض والمتوس  • المؤثرات السلبية 
   لى الشنكة )اوزيع غير هنتع  لألحمت  الملتجدة(. األحمت زيت ة  •
وو و  هذ  اال تدا ا  احد خ   اال تدا ا   لى حره الشتتع العته هم دب  الموا نيم •

 . الضم  العتل  همت نؤثر  لى اللنهة العتهة
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   قطاع الطرق والمواصالت: 

ك   اخ  حدو  المخط  الهيكل  واشم   ري    20ك   هنهت حوال     80اتأله شنكة الطري الحتلية    يلدة سعير هم حوال   
ت يلية و روية  واتو ر شنكة  ري  اخلية وختت ية تامطة اخده سعير والقرح المجتوتة  واعرًا لتوس  يلدة سعير لمنت    

ييد لح   بر شتتع وا  سعير   -   ييد  جتت والعروف  واتانت هت يبلدة اقوع  شمت  شري الخلي  وه  يلدا  ين  ا ي   الشيو 
  وهذ  الا ت ة المروتية   ناهت اعتبر الطري  الر يل  لمروت الشتحنت  وحلقة وص  ييم هذ  البلدا  همت عشك   مطت هروتيتً 

العتلية اثر   لى البنية التحتية للطري و لى شوات هت الر يلية المتم لة 
  ياو

 المدخ  الر يل  للبلدة.   –شتتع وا  الشري 
 الذم نربطهت يبلدة الشيو  وبن  ا ي     –شتتع ت س العتتوض 

 الذم نربطهت يبيد  جتت والعروف.  –شتتع كوزينت 
 ييد لح .–الذم نربطهت يتقوع  –شتتع وا  سعير 

شاااااااااااااا )المقترحاة  لى المخط  إلى  وابلغ الااااااااااااااناة الطري الت  احتات   
% واعتبر المداخ  الر يلية لهت محتلة  يدة  وهنت  65صيتاة إلى  % والنة الطري الت  احتت  30حوال     الهيكل ( واعبيد

اهتمته هلحوظ هم دب  البلدعة يتأهي  وشاااااا   ري  اخ  وختت  المخط  الهيكل  ممشااااااتتكة المجتمع المحل  والمؤساااااالاااااات   
  اقب    الات ت الوظيف  للبلدعة واتلااااااااااااا   ملية او ر الد   المتل   و لى الرغ  هم  ل   تن هنتإلى    إ ااااااااااااات ةالختي  

اأهي  وشا   ري  دندة يتالفتهت المرافعة  واعتا  الطري الداخلية هم  اعه القوة التنفيذعة لشاقهت واوسايعهت وهنع اال تدا  
  إل را ا  ف  ليهت  واتيجة للتوسع العمراا  الملتمر ال نتو ر شنكة  ري اخده التجمعت  اللكتاية  وبشك   ته هنتل  غيت

 اللنهة العتهة )اشتتا   شواخب  اخطي (  لى الطري.
اهت متلنلااانة للمواصااان   ن نو د شااانكة هواصااان   اخلية امط  كت ة التجمعت  اللاااكتاية  واعتا  التجمعت  التتمعة لبلدة 

النق  الختصااة و ده   سااعير هم  ده او ر شاانكة هواصاان   تهة اربطهت هع هرك  البلدة واالدتصااتت  لى التنق     وساات  
 و و  هحطت  ااتعتت للموا نيم )المعن  ( وهوده سيتتا )هجمع(.

شاااانكة  واطوير إاشاااات  إ ت ة اأهي  شاااانكة الطري الحتلية وصاااايتاتهت وشاااا   ري  يدن  للشااااتحنت   إلى  متلتتل  احتت  البلدة  
طو  هواصان  لتخده كت ة التجمعت  وتب   ري لتخده التجمعت  اللاكتاية الجدندة وشا  واعبيد الطري المقترحة واو ير خ

 الطري المقترحة الختت ية) الرامطة ( هع الطري االدليمية.

 

  اخلية وختت ية تامطة اخده سعير والقرح المجتوتة  او ر شنكة  ري  • المؤثرات اإليجابية 
اهتمته البلدعة يتأهي  وش   ري  اخ  وختت  المخط  الهيكل  ممشتتكة المجتمع المحل    •

 الختصة. والمؤسلت  
 او ر الد   المتل .  •

  لى البنية التحتية للطري.   ثر الا ت ة المروتية العتلية  • المؤثرات السلبية 
 الداخلية.  عه القوة التنفيذعة لش  واوسيع وهنع اال تدا   لى الطري  •
اعتا  التجمعت  التتمعة لبلدة سعير هم  ده او ر شنكة هواصن   تهة اربطهت هع هرك    •

 البلدة واالدتصتت  لى التنق     وست   النق  الختصة. 
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 :   والبيئة قطاع الصحة العامة 

ام   البيئة والصاااحة العتهة هراا ًا  ساااتسااايًت لحيتة  م هجتمع واعتبر  ليًن وهؤشااارًا  لى ددتة المجتمع  لى احقي  هتطلنت   
ييئة صااحية سااليمة وعهنة وهجتمع هتاته   واتمتع يلدة سااعير يو و  اضااتتي   بي ية  ميلة إلى  حيتا  و اطلعتا  وصااواًل 

بلدة يو و  الطتدة النشااارية وااعداه المختلفت  البيئية  م ااهت) اتمي     او ر كوا ت  هلاااتحتهت الواساااعة واتمي  الإلى    إ ااات ة
مشاااارية وبيئة  بي ية مملااااتحت  واسااااعة( لانهت اعتا  هم  ااااعه  ته ية البنية التحتية لخدهة الصااااحة العتهة والبيئة حيث  

ه تدتمة صاااحية متلبلدعة وادا  هلاااتوح الو    االساااتراايجية و ده و و  اعت  اتةاعتا  هم غيتف هصااات ت للتموي  وغيتف اإل
الصاااااح  البيئ  لدح الموا نيم حيث اعد األعته التطووية الختصاااااة يتحلااااايم ييئة البلدة )شاااااهريت( ات تة  دا و عضااااات ال نو د 

هقتير نو د  يهت هقتير  متوية والمو و  حتليت  نتو ر    البلدة حدا    تهة وال اشاااااات ت  اطووية لتحلاااااايم ييئة البلدة  وال
  ده و و  هللخ يلدم.إلى  إ ت ة دندة غير هؤهلة  وحفتظت  لى كراهة المواى و ب   نه  مأهتوم هنتسنة 

هقبرة  متوية والعم   لى اخضير البلدة )زتا ة  شجتت( واو ير  إاشت  هللخ يلدم  و إاشت  إلى  متلتتل  ظهر  حت ة البلدة  
 هة. حدا    تإاشت  إلى  إ ت ة ان  تش هبيدا  حشرية 

 

  

 .و و  الطتدة النشرية • المؤثرات اإليجابية 
 . و و  هصت ت هيت  )ننتييع( •
 .ااعداه المختلفت  البيئية •

   .  ده و و  حدا    تهة • المؤثرات السلبية 
 و و  اعته تدتمة صحية متلبلدعة.  ده  •
  ده و و  هللخ يلدم   •
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 مياه االمطار:   وتصريف قطاع المياه والصرف الصحي 

 لى هيت  الينتييع   1978ا تمد سااااااااكتن يلدة سااااااااعير متلفترة الوادعة دب   ته  
المتو رة    هختله هنت   البلدة ه    يم ساااااااعير و يم كوزينت و يم ييد 

ان ا  تب  البلدة مشاااانكة الميت  التتمعة لدا رة هيت  الضاااافة المربية إلى   ينون 
عتواية لتجهي  ه منشااارا  وهتتمعة هم دب   م ية ساااعير الت1978   سااانة  

 الميت .
ه ودتهد البلدعة متلعم   لى  1997معد  ل  اأسالاد يلدعة ساعير     ته   

هم    وبراطوير واأهي  واوساااااعة شااااانكة الميت  محيث  صااااانحد امط       
هعع  هنت   البلدة  حيث يلغ إلى   ن  صنحد شنكة الميت  حتليت امط  والب  حت ت   هعع  اللكتن واص  إلى  اللكتن  
 (و  وبأدطتت هواسير هختلفة. 60نكة الميت  حتليًت هت عقتتف ) و  ش

اال اا  ال نتو ر  لو و  خ ان هت     ت س  وت  غير هلااااااتم    إ اااااات ة  3ه   لها  ينت  خ ان هيت  ملااااااعة    1998و    ته 
 خ اات  هيت  ت يلية للمنت   المرافعة.

لو و    إ ااات ةاتمعة للااالطة الميت  الفللاااطينية وبئر  خر اتمع لبلدعة الخلي    ( 2تلقرف هم البلدة عمتت اتاوازية ) د   ويتو ر م
يئر  واتمي  البلدة مقربهت هم المضاااخة التتمعة للااالطة الميت  الفللاااطينية والت  اضاااخ الميت    300عمتت ختصاااة اقدت محوال   

نتو ر  يهت الضم  النزه   حوض هت    اال ان هنت  معض المنت   المرافعة ال(ااش وهودعهت  وي  36   هواسير دطرهت )
لتوصااي  الميت   ويو د اعدعت  ووصاان   لى خطو  الميت   واتيجة دده خطو  الميت  الر يلااية همت علاابب زيت ة    الاانة  

لميت  الوات ة )حصااااة سااااعير ( %  وهنت  اقب    هصاااات ت وكمية ا22الفتدد  يهت حيث يلغ هتوساااا  الاااانة الفتدد    الميت   
المتو رة للاااااااد احتيت ت  اللاااااااكتن همت عقل  هم حصاااااااة الفر  حيث كتن    الفترة األخيرة اقب حت     كمية الميت  الم و ة 

 للبلد  وهنت  هعتاتة لدح األهتل  ختصة     ص  الصيف.
الدنون المتراومة  و  ع  يم يتلااادند  وااير الميت  واعتا  البلدعة هم اقب    الات ت الوظيف  لقلااا  الميت  و ده الت اه الموا ن

 اوزيع الميت   لى المشتركيم. والية  إ اتة عه إلى  إ ت ة ليه  
اخصااايب يئر هت  ختي لبلدة ساااعير  واركيب  دا ا  هيت  الد ع الملاااب  هع العم   لى  ااان  إلى  متلتتل  احتت  البلدة  

الفتدد  واطوير كت ت دلا  الميت   و م  صايتاة للشانكة الحتلية واوسايعهت واو ير خ اات   ومية الميت  الملاتهلاة واقلي  الانة 
 هيت  وهضخت  و عضت اأهي  ننتييع الميت .

اهت متلنلاانة للصاار  الصااح   ن نتو ر شاانكة صاار  صااح     البلدة ويطلب غتلبية اللااكتن معم  شاانكة    البلدة  حيث 
والمودع المنتساابيم لعم  وحدة تض  ااجتح هشااروع الصاار  الصااح  ويتو ر األ  ن  بيعة التضااتتي     سااعير الاات د   

إلى  هعتلجة وانمية الميت  العت هة والت  ساااااااتخده البلدا  المجتوتة ه   حلحو  والشااااااايو  وبيد  جتت. متلتتل  ظهر  الحت ة  
 شنكة صر  صح  للبلدة.إاشت  

ح  هشاااكلة اصاااريف هيت  االهطتت إلى  تتل  ظهر  حت ة البلدة نتو ر اعضااات    البلدة شااانكة اصاااريف لميت  األهطتت متل ال
 و م  اللدو  الترايية هم     استمن  هيت  االهطتت.
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 قطاع النفايات الصلبة:  
المكب يواسطة  إلى  هنذ  ن اأسلد البلدعة ا  البد  يتقدع  خدهة  مع النفتعت      البداعة كتاد  ملية  مع النفتعت  واقلهت 

ا  الحصو   لى سيتتة لجمع النفتعت   م   1999اراوتوت وكتاد العملية هقتصرة  ق   لى هرك  البلد  معدهت و    ته  
ة هوز ة    الشواتع الر يلية للبلدة األهر الذم ست د البلدعة    اوسيع هنطقة حتوي  80 ري  وزاتة الحك  المحل  وو ع  

الجمع والتخلب هم النفتعت  الصلنة هم هنت   البلدة والتجمعت  اللكتاية األخرح التتمعة للبلدة ه   كوزينت   ردتن  را   
% هم  90(حتوية هوز ة  لى  200حتليت )    ن  صن   د هت إلى  زيت ة  د  الحتويت   إلى  وبيد  ينون همت ا طر البلدعة  

الخدهت   و لى الرغ  هم صنحية الحتويت  اال ان  د هت غير كت      الاصتلهتالتجمعت  اللكنية اال ان هنتل  اجمعت  
واعتبر االفة  مع واق  النفتعت  الصلنة مشك  شهرم هنتسنة و يدة متلنلنة لللكتن  ويتولى االن هجل  الخدهت  المشتر  

 هكب المنيت. إلى  مع النفتعت  واقلهت  إ اتةولية هلؤ 
متلمنح  العشوا ية   م المخلفت  الختصة  هكر  صحية اتاجة  إلى  همت نؤ م    هواعتا  اعضت البلدة هم  ده و و  هللخ  ت

ت ر لذل   تن هنت  غيتف    عليت  التعته  الختي لمخلفت  المح  إ ت ةمشك   شوا      هخلفتاهت  والت  نت  التخلب هم
 وهنتشير الحجر والالتتا . 

 ت  واو ير  د  كت   هم الحتويت . زيت ة  د  سيتتا   مع النفتعت  واوسيع اطتي خدهة  مع النفتعمتلتتل  احتت  البلدة إلى  

 
امثتت المترانة متلر وع إلى احلي  واشخيب هجت  البيئة والبنية التحتية لبلدة سعير وهت ننب    نهت هم القضتعت  وكذل   

إهمت  دضتعت البيئة والبنية التحتية و ده التعته     ليهت    حت   ده التعته  هعهت  لى الشنتف والمر ة و وم اإل تدة ابيم مأن
هعهت مجدعة وسر ة سيكون لهت  ثتتهت  لى كت ة   را  المجتمع    يلدة سعير   ضعه البنية التحتية للطري وهداخ  البلدة  

كبير  لى حرية المر ة    البلدة واالاتقت  لختت هت  حيث  ا  نؤثر  لى سهولة وسنسة حركتهت للمشتتكة     نوثر مشك   
الوصو  إلى  هتوم  ملهت  وبتلتأويد  نن هذا األثر الللب  ننطب   لى حرية وسهولة   و    النشت ت  المجتم ية    المدننة

درف المضخة التتمعة لللطة الميت  الفللطينية هم البلدة والت  اضخ الميت     هواسير دطرهت  • المؤثرات اإليجابية 
 اشإ (36)

( اتمعة للااااااالطة الميت  الفللاااااااطينية وبئر  2متت هيت  اتاوازية درينة هم البلدة و د هت )  و و   •
 .متت ختصةو   خر اتمع لبلدعة الخلي 

 .هيت و و  شنكة  •
 سعير(.)حصة  الوات ة وكمية الميت اقب هصت ت  • المؤثرات السلبية 

 .الميت  لنعض المنت   المرافعة )هضخت  هيت ( النزه لتوصي  ده او ر الضم   •
 .الميت   لى المشتركيم وعلية اوزيع إ اتة عه  •

 .النفتعت و و  هجل  خدهت  هشتر  ندنر  ملية  مع  • المؤثرات اإليجابية 
 التجمعت  اللكنيةو و  حتويت  افتعت  هوز ة  لى اغلب  •

 .الخدهت و و  اجمعت  ال اصلهت  • المؤثرات السلبية 
 .الحتويت اقب     •
 التعته  الختي لمخلفت  المحت ر وهنتشير الحجر والالتتا  عليت غيتف  •
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حًت وهلتً   و لى األشختي  وم اإل تدة    حرية الحركة وإهكتايت   حركة األ فت   ثنت  ااتقتله  هم وإلى المداتس صنت
 اادهت ه     المجتمع.

و   هجت  الميت  والصر  الصح  ال عختله الحت     اأثير   لى المر ة واشت هت المن ل  إ ا هت استمر  المعتاتة هم 
ده او ر الميت  مشك  كت    حيث  ن اقب  عه شنكت  الميت  وحت تهت الملتمرة للصيتاة والتوسعة الذم نؤ م إلى  

الميت  عصعب هم ههمة المر ة    ه اولة   متلهت المن لية واعت ة المن  . وكذل  نؤثر  لى األ فت  هم اتحية الحت ة للميت  
مشك  هلتمر لنستحمته والنعت ة  وكذل   ده و و  شنكت  صر  صح  وااتشتت للحفر االهتصتصية دد نؤ م إلى الوث 

النلت  واأل فت  واألشختي  وم  ال ممت  يه   الموا نيم  ااعكتست  صحية سلبية  لى  ميع  ل   ميت  واممتت همت سيكون 
 اإل تدة. 

وكذل   ده امطية خدهة النفتعت  الصلنة لات ة المنت      البلدة نؤثر  لى هلتوح الصحة واللنهة العتهة لات ة شرا    
والذمتف  وغن   م    للقواتض    هتوم هختلفة دد عكون يهت اادس للنفتعت  وااتشتت  المجتمع وختصة األ فت  الذم نلعبون  

 القو  إن البيئة المحيطة نتو ب  ن ااون  مم الحدو  الدايت هم النعت ة وليلد  ق   اخ  المنتز .
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 ثانيا: مجال تنمية االقتصاد المحلي
صت  المحل  هم خن   وتهت    اع ي  ييئة هشجعة و ا مة للتنمية  خذ االهتمته يدوت الهيئة المحلية نت اند    انمية االدت

الصميرة  االدتصت عة  للمنت تا   واحفي   و     المحل    المجتمع  هم  ري  م      نو ر   ل   لمت  المحلية   االدتصت عة 
 والمتوسطة  و ذف لنست متتا  والشراوت  هع القطت ت  المختلفة ) العته  الختي  األهل (.    

 العمالة والتوظيف: 

   البلدة و لى ك     األستسيةالركت       ه حد  هنذ القده ويعتبر العنصر النشرم  اتمي  يلدة سعير متلطتدة النشرية والميت عة  
النتلميم  د  هم خملة    لأل را  .....الخ(  حيث اقدت النة الفئة العمرية  تً ا تمتويًت   ادتصت عسيتسيًت   والمجتال  )  األصعدة
%  وهذا ند   لى  ن هذا المجتمع هو هجتمع  ت   واقدت النة  51.4  هت البت   64- 15% والنتلميم هم  45.3هت شر  ت

وهنت   واإلاتث م هنت  اوازن ييم  د  الذكوت  49.2المقدتة  اإلاتثمقلي  هم النة    لى% وه  50.8الذكوت    البلدة 
 كتوتا  ويتو ر  د   يد هم حملة شهت ا   و    هت لتير و    تيوسمأس يهت سوا  كتاد مكتلو   حملة شهت ا   ته ية ينلنة ال 

 الديلوه. 
العتهلة   القوح  البلدة  ندم  تهلة ويقدت  د  الموات  النشرية هم  للتأهي  اعنى   لام ال  4200نتو ر     نو د  م هراو  

 و ر    نتصر  ا  كفت ة  تلية   لعده و و  تؤية وا حة لنست متت    الموات  النشرية. ويتو ر    إ ت ةمتلموات  النشرية  
  ه هم صعيد و   هختله المجتال  و لى الرغ  هم  ل  ارافع النة النطتلة ختصة لخريج  الجتهعت  سوا  كتاوا  كوتاً 

 هم  تاب    المجتمع. و ر  اتث  وانخفض النة العم  التطو   وهشتتكة المر ة   إ
 و ر    للموات  النشرية وبنت  هدتسة ههنية وبنت  هشتتيع لتشمي  األندم العتهلة اعنىهرك  اأهي   إلى  متلتتل  احتت  البلدة  

 متلنلت . 

 
  

 و و  األندم العتهلة.  • المؤثرا  اإلعجتيية 
 اتافتع النة حملة الشهت ا  العلمية. •
 و و   نتصر  ا  كفت ة  تلية     و ر هم صعيد. •

  .هم  تاب و ر  ااخفتض هشتتكة المر ة    • المؤثرا  الللبية 
 .النشرية ده و و  هراو  للتأهي  اعنى متلموات   •
 . حة لنست متت    الموات  النشرية ده و و  تؤية وا  •
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 قطاع الزراعة:

حيث امتد هم النحر الميد شاردًت    األتا ا امتتز يلدة ساعير متلملاتحة الشاتساعة هم 
شااااااااااااااماتاًل همات   طى البلادة هي ة يياد لح  إلى  حلحو  غرباًت وهم الخليا   نوباًت و إلى 

التنوع الحيوم هم حياث المودع الجمرا   والملااااااااااااااتحاة والمنات  والتضااااااااااااااتتي  وابلغ  
يتضااتتيلااهت هم  نت     عضاات وا   واتمي     45000ال تاوية حوال   تض هلااتحة األ
وهنتخهت الجيد الذم عشااااااااااك  اقطة دوة لل تا ة همت ننتش  ن  ااون   و و عةوسااااااااااهو  

    هذا البلد إ ا استملد متلشك  الصحي .اع  انتاية  دندة 
و و  الخبرا  ال تاويااة إلى    إ ااااااااااااااات ااةنتو ر  ااد  هم الطري ال تاويااة    البلاادة   

الملتخدهة    ال تا ة اقليدعة  دا  م دلة هصت ت الميت  المتو رة والمشتتيع   األستليبواألندم العتهلة لل تا ة  لام ال ا ا  
% الاااااااااانة امطية الينتييع للميت   30% هم هصاااااااااادت الميت  الملااااااااااتخده لل تا ة و10تاوازية ال تاوية  حيث امط  اممتت اال
هحلية لتلاوي  المنتش ال تا   وال نت  اساتمن  الموات  المتتحة  ودد  ت  التوساع    ساواي   عضاتالمخصاصاة لل تا ة  ال نتو ر 

"البوت" والعم       األتا اااا عمت  يتر   ال تاوية ويقوه معض هم ال األتا اااا العمراا  والصاااانت    لى حلااااتف هلااااتحت  
 .إسرا ي 

البلدة  د ال واحدة    ويتو ر     ويتو ر ه ت ة  مقتت  النح    والمت   والد ت   لألغنته  المخصصة  الم اتع  مي  هم  مأس 
 وه ت تيم   ت  ييتض. 
واأهي  الينتييع   ال تاويةوش  الطري    األتا  واأهي     استصنحزيت ة الردعة ال تاوية  م  ري   إلى  متلتتل  ظهر  الحت ة  

النحمة   ال روة الحيوااية )اشجيع اربية  ال تا ة ختصة    دطتع  البلد والتنوع     ال تاوية و لى ت سهت  يم سعير وس  
   واشجيع التصنيع المذا  األغنته ( واشجيع واطوير دطتع ال روة الحيوااية ختصة دطتع اربية  الممل مطريقة النعته    والبيتض  

 سوي خضتت وهواش . إاشت  و 

 
  

  او ر هلتحت  كبيرة لل تا ة • المؤثرا  اإلعجتيية 
  او ر  ري زتاوية •
 وخبرا  زتاوية او ر  ندم  تهلة •

  ده او ر  سواي هحلية   • المؤثرا  الللبية 
 دلة هصت ت الميت   •
 دلة المشتتيع ال تاوية    •
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 والشيوخ : األراضي الزراعية لبلدتي سعير 3شكل رقم 
 

 قطاع السياحة واآلثار/ الترفيه:  
اعتبر سااااااعير هم البلدا  القدعمة     للااااااطيم  ا  اتتيخ  ري  إ  كتاد االااااااوهت  شااااااجتت وغتمت  ك يفة  ويو د يهت  د   

 كوزبي  ته و يم ييد  ينون و يم   1700 يون هت   همهت  يم سعير والت  ا تند يهت وتهمتهت الملاة هينات دب  حوال   
 تي وهقته  هو و  حتى امن.والعروف والدلن  ودد سكنهت النب  ال يب يم اسح

وامتد البلدة لحدو  النحر الميد )هنطقة الملاااات ر( واتمي  مملااااتحتهت الابيرة وانوع هنتخهت ويو د  دة خرف هحيطة متلبلدة  
كمات نو اد      كوزبيا ه ا  خرباة العادعلاااااااااااااا  وت س الطويا  وخرباة يياد  ينون األثرياة  وخرباة  يو ا وير  وخرباة اقوع  وخرباة 

ددع  ال هتن ه   )الدنر( وهنت  عثتت إغريمية وتوهتاية و دة ينتعت  ددعمة ينيد يواساااااااااااطة الحجر  إلى   نرة اعو   هلااااااااااات رهت  
ة  عة هحميت   بي ية دنو د    البل والشاااااااااايد وه  دت مة حتى اليوه حيث اجتوز  مرهت المت ة  ته  و لى الرغ  هم  ل  ال

اعجت  إلى  ختصاااااااة يتطوير اللااااااايتحة    المنطقة  متلتتل  احتت  البلدة  وهنت هت  واعتا   عضااااااات هم  ده اهتمته الجهت  الم
هتن هت   تهة و م  هلاااااتتا  سااااايتحية تامطة ييم  يون المت  واشاااااجيع االسااااات متت    المنتجت  التراثية و ت  اللاااااوي لهت 

 وصيتاة البيو  القدعمة.

  

 .والت  اعو  لحضتتا  ددعمةو و  هجمو ة هم امثتت والخرف القدعمة  • المؤثرا  اإلعجتيية 
 الملتحة الابيرة للبلدة  واهتدا هت لحدو  النحر الميد )هنطقة الملت ر( •
 .التنوع    المنت  )يرية   نت ( •

 . ده و و  هحميت   بي ية وهنت هت  • المؤثرا  الللبية 
 . ده اهتمته الجهت  المختصة يتطوير الليتحة    المنطقة •
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 قطاع الصناعة والتجارة والخدمات:  

مملاااااتحتهت    عضاااااتامي   يلدة ساااااعير ممودعهت الجمرا   للبلدة حيث اتوسااااا  البلدة اجمع ساااااكن  لعدة يلدا  هجتوتة  وامتتز 
 البلدة و و اهت وانو هت هم حيث  مرا يتهت.  تا  واهتدا  

القطت ت  المختلفة حيث انو د الصاااانت ت  وختصااااة  نتو ر    البلدة هوات  مشاااارية صاااانتوية   ا  اووية وخبرة  تلية    
صااااااانت ة الحجر والرخته وصااااااانت ة الحصااااااامة النت ون والبنساااااااتي  والطوف والصااااااانت ة ال تاوية ه   الجبم واللبم والدم   

اطوت  الصاااااانت ة    البلدة مشااااااك   ته وختصااااااة   واأللمنيوه. حيثه   الخشااااااب والحدند     خرح والملبم...الخ وصاااااانت ت  
لندتصااات  المحل      ساااتسااايةهذ  الصااانت ة تكي ة    و صااانحدر والرخته وهنت   لب هت اند  لى صااانت ة الحجر  صااانت ة الحج
هم خملون  ولة    العتل  و ل  لجو اهت و و ة صنت تهت  حيث   و ر  إلىهذ  الصنت ة دد صدت      نسيمت      البلدة  ال

عقدت حج  االسااااات متت    هذ     عضاااااتالمنتخية المؤثرة     هم لون وامتتز مصااااانمة صاااااخرهت وهقتوهت  للعواه   و ر  ننتش هنهت
واقدت الملااااااتحة القتيلة للتحجير هت  إ اتم و  ته  و ن     1500واشاااااام  حوال       ت ا هليون  ننتت 30الصاااااانت ة هت عقتتف  

  وا  . عال  10000عقتتف  
لذل  نو د خدهت  هلااتادة )هرك  الحجر  هختبر  حب  هن  شااهت ة  يلوه هتخصااب    صاانت ة الحجر( تهعة   إ اات ة 

و و  ااحات  إلى  إ اااااااااااااات اة  ويتو ر ت س المات  ممات نوازن حج  القطاتع وهاتوينات  حادن اة اعما     هاذا القطاتع   البوليتانيا 
 اإل متلية  ال نو د هنطقة صنتوية هؤهلة وارافع التالفة صنت ة الحجر والمر ة التجتتية شمت  الخلي . و لى الرغ  هم  ل

 ده ارشااااااايد اساااااااتخرا  المت ة الخته هم المقتلع إلى    إ ااااااات ةللصااااااانت ة )دلع الحجتتة( المحرودت   شااااااانكة الطري  ...الخ   
ة المر ة    مت تنتتهت هت ة غير هتجد ة  ويتج  األ را  احو المدننة ملااااااابب اللاااااااعر والجو ة والتنوع وانخفض الااااااانة هشاااااااتتك

 نتو ر هعتنير  و ة للموا  التجتتية    البلدة . التجتتة وال   مت 
 .األتض لى االستين   لى  و   لى التصدنر و تض الملتمرة سوا   لى األ اإلسرا يليةواعتا  البلدة هم التهدندا  

العم  ساااوا   إلى  تا ة مشاااك   ته والتو    هت و ل  اتيجة للع و   م ال    و تً متلنلااانة للصااانت ت  ال تاوية  قد ارا عد ا  هت
لعده و و   ت د هت م علااااااااااتوم حج  الجهد المبذو    و عضاااااااااات   المصااااااااااتاع المحلية    و  الوظت ه   و      الداخ  المحت 

ال تاوية   دا  م المخت ر   األتا  ال تا   والتوسع العمراا   لى حلتف   اإلاتت  لى   التأثير ولش  الميت   وت هته     
 ثر(.ده و و  شنكة هيت  للتخ يف هم األية والتلوث البيئ  ) البيئ

شنكة  ري إاشت  هنطقة صنتوية هؤهلة و إلى  اطوير التجمع الصنت   )هنطقة ااجتصة( واحويلهت  إلى  متلتتل  احتت  البلدة  
إاشااااات  الطتدة البدنلة و ييد لح ( والعم   لى االسااااات متت     -الشااااايو –ساااااعير  - هنة وبعيدة  م التجمع اللاااااكتا )ين  ا ي 

 ختصة متلنلت  لتمكينهم و خولهم    سوي العم . إاتت يةسوي اجتتم    البلدة و م  هشرو ت  
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متلر وع إلى احلي  واشخيب هجت  انمية االدتصت  المحل  لبلدة سعير وهت ننب    نهت هم القضتعت  وكذل  امثتت المترانة 

إهمت  دضااااتعت انمية االدتصاااات  المحل  و ده   مأن ليهت    حت   ده التعته  هعهت  لى الشاااانتف والمر ة و وم اإل تدة ابيم 
التعته  هعهت مجدعة وساااار ة ساااايكون لهت  ثتتهت  لى كت ة   را  المجتمع    يلدة سااااعير   عده اسااااتمن  األتا اااا  ال تاوية 

لنعض سااااايكون ل  متلغ األثر  لى از عت  الااااانة النطتلة وافشااااايهت    البلدة  وهم الممكم  ن عكون لهت اأثيرهت  لى   و  ا
 م   مت  ال تا ة لعده  دواهت االدتصاات عة  وينطب  هذا  لى حت  الشاانتف والنلاات     البلدة وكذل  هم ععم     القطتع 
ال تا   هم  صااااااحتف اإل تدت . كذل  الحت      ااااااعه االساااااات متت    القطتع اللاااااايتح  والتر يه  و ده انعي  القطتع 

  و  الشانتف والمر ة لمنشات  الصانتوية والحرمية سايؤثر متللالب حتمًت  لى  التجتتم و اعه المشاتتيع التجتتية و شاوا ية ا
 م المشااتتكة    هجتال  العم   و االساات متت    المجتال  الحرمية والصاانتوية همت ساايشااك  إ اات ة ساالبية لنقب  ري 

 والمر ة    المجتمع. العم  للخريجيم الجد  والشنتف مصفة  تهة  كمت سيعم  هم امثتت الللبية  لى  صحتف اإل تدت 
  

و و  خدهت  هلتادة )هرك  الحجر  هختبر  حب  هن  شهت ة  يلوه هتخصب    صنت ة   • المؤثرا  اإلعجتيية 
 . البوليتاني الحجر ( تهعة 

 القطتع.او ر ت س المت  ممت نوازن حج   •
 والتطوت الصنت      البلدة.   الطلب المت اند  لى الحجر •

 .  ده و و  هنطقة صنتوية هؤهلة  • المؤثرا  الللبية 
 . التجتتة   مت  ة    ااخفتض هشتتكة المر  •
 .  ده و و  هعتنير  و ة للموا  التجتتية    البلدة •
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 ثالثا: مجال التنمية االجتماعية 
 تاب إلى ععد هجت  التنمية اال تمتوية واحدا هم المجتال  التنموية الت  الااااااته  الهيئة المحلية متالسااااااتجتمة لهت واطويرهت 

ل   وختصااااة ميمت الوزاتا  والمؤساااالاااات  األخرح  ا  االختصااااتي  و ل  لمت اشااااكل  هم  ولوية هم  ولويت  المجتمع المح
 وم اإل تدة  وال قت ة   واألشاااااااااختي تاب القطت ت  األخرح  ه   المر ة والشااااااااانتف  إلى  نتعل  مقطت   الصاااااااااحة والتعلي   و 

 والتراث  والت  اشك     افت لهت  وهر التنمية اال تمتوية.  
التعلي   والصااااااااحةاااااااااااااااااااااا والحمتعة اال تمتوية دطتع الخدهت  اال تمتوية  ودطت ت    سااااااااعير     اال تمت   المجت  عشاااااااام 

 هم القطت ت   لهذ   الحتل   الو اااع واحلي  اشاااخيب والتمكيم  ودطت ت  ال قت ة والتراث  والشااانتف والريت اااة  واللاااكم. ا 
 عمكم هنهت  و     المختلفة  والوصاا ية  الردمية المؤشاارا    لى  وبتال تمت   المتخصااصااة   القطتوية  اللجتن  ا تمت ت   خن 
 والتتل  النحو  لى القطت ت  هذ   اقيي 

 :الخدمات االجتماعية

هت إلى   ساااعير  سااانة  و وصااالد الااابته     يلدة    60 ه  هت ننحظ    المنت   الفللاااطينية از عت    دا  الملااانيم  وي   إن
حماتعاة ا تماتوياة له      اعماةت اتعاة ا تماتوياة وصااااااااااااااحياة  واو ير  إلى % هم هجما  اللااااااااااااااكاتن و ه  محات اة  4.1عقاتتف  

%   44.3العمر    ون الختهلااة  شاارة هم األ فت وهؤساالاات  لر تنته  , وكذل  الحت   متلنلاانة للطفولة  حيث يلمد الاانة  
صاااااعيد   هضااااات فة الجهو  لتلبية احتيت تاه   واطوير وادعه   ختصاااااة  لىإلى  ن هذ  الفئت  محت ة هم هجموع اللاااااكتن ,إ

 متلة األ فت   والتفا  األسرم  واحدند سم ال وا   وهحتتبة ظتهرة ال وا  المنكر  والمعتاتة الت  اعتايهت المر ة الفللطينية 
إلى  هشاااااكلة الفقر  والت  عمكم ت هت  إلى    إ ااااات ةهم التميي  والنهلاااااتواة    الحيتة اللااااايتساااااية واال تمتوية واالدتصااااات عة.  

متالز عت     وعخذ   د  كبير   وهذا  سعير  ت لة   ت لة       90حيث يلغ  د  العت ن  المعوزة    تمتوية وااختنال  ادتصت عة  
ععتبر القضااااات   والت     ذتم ملااااابب  امت  غير هنتسااااانة هم اإلاتت  والتوزيع واالساااااتهن     هعتلجة االختنال  مشاااااك  

 .ب هران  ممفهوه التات   اال تمت   ليهت هم المهته الملقتة  لى  تا  الفر  والجمت ة   إ  هو وا 

  

 .البيئة هتعتواة وهنت   د  ال مأس م  هم المهتميم والملتعدنم للتطوع • المؤثرات اإليجابية 
 .و و  لجنة زكتة سعير اعنى ينعض احتيت ت  األنتته •

  ده و و  هرك  ار يه  للملنيم. • المؤثرات السلبية 
 . ده و و  هداتس ختصة لألنتته  •
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 قطاع التعليم:  

وا  ينت   و    1933ال تاوية للبنيم (  ته  اأسالاد  و  هدتساة    القرية) ساعير
  ث  احولد  1955ه  ث   صاانحد هدتسااة إ دا عة    العته  1935هقر لهت  ته  

البنت  الجدند  إلى  المدتساااااااة ال تاوية  ث  اقلد المدتساااااااة  إلى  المدتساااااااة اإل دا عة  
 ه وكتاد هؤلفة هم ينت  خملة  واي .1987 –ه 1986

ة هوز ة  لى هعع  اجمعت  البلدة خصااااااوصاااااات  هدتساااااا  19 تلبلدة  يهت    امن  هت
احتوم  لى هاداتس ثاتاوياة  واتمي  الماداتس  النعيادة ماتساااااااااااااات نات  هنطقاة ت س الطويا  والتجمعات  الوادعاة      را  البلادة ال

الر سااا  و ده و و   ترايم للدواه )صااانتح  وهلااات  (  ولدح هعع  األهل  الو   ااجت   و  األ ق يو و  هلاااتحت  للتوساااع  
واو   الجي  للتعلي   واعتا  المداتس وخصوصت الوادعة    هرك  البلدة هم هشكلة اوتعتظ الطلنة  كمت  ن المداتس  ية هم

ال تاوية    البلدة اقتصار  لى هدتساتيم للذكوت وهدتساة لإلاتث   لذا وبلابب الطبيعة الجمرامية للبلدة والممتدة  نن الطنف 
ادرف هدتسااااااة هم اجمعه  همت اثر  ل   لى زيت ة  إلى  اون هم صااااااعوبة التنق  للوصااااااو   الذنم عكملون المرحلة ال تاوية ععت

 .األستسيةالنة التلرف هم المداتس معد المرحلة 
     و  را المعلميم  ويو د تغنة لدح المجتمع المحل  هم يلدعت  وهؤسااااااالااااااات      وسااااااات اتمي  المداتس يو و  كفت ا      
لممتلاااتاهاات و ااده    واألهمو لى الرغ  هم  لاا  هناات  اعااتا  المااداتس هم غيااتف الحمااتعااة    اطوير التعلي  والمرا   التعليميااة 

النهنهجية  و ده اهيئة المداتس   متألاشاااااطةو و  هرشااااادنم ا تمت ييم يدواه كته  و ده اخصااااايب غر  صااااا ية ختصاااااة  
 ية الطنف    البلدة.ارا ع  وت المكتنت  و ده او ر هراو  اعليمية لتقو إلى  إ ت ةلذوم االحتيت ت  الختصة  

او ير هداتس    هرك  البلدة لح  هشااكلة االوتعتظ واو ير هدتسااة    ت س الطوي  وزيت ة  د   إلى  متلتتل  ظهر  الحت ة  
 وإعجت المر  الصااااااااااا ية    معض المداتس واأهي  وصااااااااااايتاة المداتس القت مة هع التركي   لى الجتاب الجمتل  والتر يه   

وت ع كفت ة المدتساااااايم     األهيةهرك  لمحو  وإعجت التعلي  الموحد    وهجتل  افعي  التعلي  الملااااااتاد هداتس للتعلي  التقن  و 
 ألهمية التعلي . األه هجت  التانولو يت الردمية  زيت ة اووية 

 

 و و  هداتس امط  التجمعت  اللكتاية خصوصت النعيدة. • المؤثرات اإليجابية 
 األهتل  ألهميت . او   الجي  للتعلي  وو    •
 .اعتون المجتمع المحل  هم يلدعت  وهؤسلت  و  را  وو و  الرغنة    التطوير •

    وس  البلدة. الوادعةو و  اوتعتظ     د  الطنف    المداتس   • المؤثرات السلبية 
      را  البلدة.  الوادعة ده و و  هداتس ثتاوية    التجمعت   •
 طوي . ده و و  هدتسة    هنطقة ت س ال •

 : توزيع المدارس ونطاق الخدمة لبلدتي سعير والشيوخ4شكل رقم 
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 قطاع الصحة: 

ك  هنهت  ويبلغ  د  سااكتاهت  12الشاامت  الشاارد  هم المدننة  لى معد  إلى  يلدة سااعير ه  إحدح يلدا  هحت عة الخلي  اقع 
"  وا  7000ختت  حدو  البلدعة والت  ابلغ حوال  "" اجمعت  ساكتاية هوز ة    هنت    8الامة  واضا  حوال  "  20,722

 ) التخطي  الهيكل  للبلدعة (.
المجت  الصااح     البلدة ععك  الملااتوح الم يشاا  واالدتصاات م ويعتمد اطوير الملااتوح الصااح  مشااك  هنتشاار  لى  د   

 وغير حكوهية. واووية الخدهت  الصحية المتو رة  و ل  انعًت لمؤشرا  وإحصت يت  صحية تسمية حكوهية
الصااااااحية األولية )اط ي    حب حواه   الودتعة(   الخدهت % هم سااااااكتن البلدة اأهيم صااااااح  واتو ر 62.5عمتل  حوال   

ل اهية وهذا ععن   ن المجتمع هحصاااام  واتو ر كوا ت  إ  اط يمت ويعتبر  ن  األ فت   ون ساااام اللاااات سااااة هجتات  واتو ر  
  خصت    سنتن  صيت لة  ييئية   ن   بيع (. هؤهلة هم )  نت   امريض   ن  هختبرا  

هراو   بية ختصاااااااااة و هلية والاااااااااعة صااااااااايدليت    و تبعة تهة هختلفة  ويت ا نو د    البلدة ويت ة حكوهية واحدة وثمتا   
و واتئ وال نو د ساايتتة إسااعت  اتوا د مشااك   ا        إسااعت ا  ال نتو ر هرك   إال  ختصااة وهرك  وال ة واصااوير  شااعة   

البلدة و لى الرغ  هم  ل  ال نتو ر ويت ا  اختصااااااتيو )  لدعة    اه   ن حنجرة   األ فت    الععته( وهنت  اقب    
متلتحوي    و     الدواه الج    لأل نت     ال يت ا  همت عحدث إتبتوًت للمرا عيم  الات ت العته  اعوض متلدواه الج     دا  م

  وهنت  األعتههه   دًا هذ    هراتو ر الخدهت  الصااحية النفلااية وهذا   لذل  ال  إ اات ةألهتوم  خرح وهذا ال عحق  الجو ة   
إلى  ختصاة    المختبرا  اعي  حصاو  المرا عيم  لى الفحوصات  المطلوبة همت عضاطر  للذهتف   األ ه ةاقب    معض 

  عضاتو و   خطت   بية ملابب  و  الودد  وهنت  إلى  علاتمري  هد وودد  وتبمت نؤ م هختبرا   خرح ختت  البلدة وهذا  
حرهتن الموا نيم هم اخصاااصاااتاه   و لى الرغ  هم  ل  ارافع هلاااتوح ال قت ة  إلى  هجرة للتخصاااصااات  للختت  وهذا نؤ م  

تا  النلاااااات  للمراو  هنذ لحعة الصااااااحية لدح الموا نيم وارافع  ت ة الو   لدح المر ة    المجت  الصااااااح  و لي   ل  زيت
 الحم  وكذل  معد الوال ة  وهنت  هشتتكة للقطتع الختي واألهل  هع الجتاب الحكوه     او ير الخدهت  الصحية.

  اات ةمتإل  دلاا   شااعة    فت خدهت   دندة ه  و ويت ة   إ اات ةعلااتو ب   ععتبر المبنى الحتل  لل يت ة المرك ية    البلدة ال
  ه ة  دندة  و ده او ر معض  اواع األ وية ختصاااة غتلية ال مم   إ ااات ةعلاااتو ب  م   هلاااتحة المختبر صاااميرة وال ن  إلى  

 همت البب إتبت  المريض.
و و  هلاتشافى واحد    المحت عة عقل  هم حصاو  الموا م  لى هت عحتت  هم خدهت  صاحية حكوهية ويحتت  اعته   إن 

زيات ة  اد  التجمعات     وا مألن ميا  معض اإل اتدات  همات الااااااااااااااباب العنات  للمريض    التحوين  العن ياة إل ات ة النعر ميا 
 المحيطة ملعير واالتع تدعة سعير افلهت لنقب    هجت  الر تعة األولية.

اطوير ويااات ا  البلااادة المرك ياااة إلى  ماااتلتاااتل  ظهر  حااات اااة البلااادة  
 و )وياات ا  يناات   اادنااد السااااااااااااااتيعااتف خاادهاات   خرح ه اا إ ااااااااااااااات ااةو 

 خصااااااات   افلااااااا    وويت ة  لدعة  ب  يون و اخصاااااااصاااااااية ه  ) 
 فت   هختبر حدنث    ه ة إ تمية وحدن ة   دل  األشعة ( يهد   

 احليم  و ة الخدهت  الصحية 
وزيات ة الخادهات     ويات ة يياد  ينون ) محياث عكون  واه الطبياب  
نوهياًت  زيات ة الخادهات  الممي ة ليصاااااااااااااان  نوهياًت  زيات ة  ما  الطبيناة 

البلدة  ن عكون هنت   وت للقطتع   عضااااتً   واحتت واه (  النلاااات ية والح
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إلى    إ ت ةالختي األهل  والحكوه  مشك  هكم  ال هتنت   واو ير سيتتة إسعت  لتاون  ته ة    حتلة حدوث  م خطر  
 الات ت المؤه  والمدتف .

  اقلي    تيت اااااة   ضاااااوم وزيت ة ا ميف الموا نيم    هجتال  الودتعة والحري  لى المحت عة  لى صاااااحة الجلااااا   غذا
 استخداه األ وية   ده اخ يم األ وية إن كتاد غير الزهة إل طت  الفرصة لمر ى  خريم.
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 والتمكين:  االجتماعيةالحماية 

ه  هم القطت ت  المهمة لام المهمشاااااااااااااة    هجتمعنت الفللاااااااااااااطين . واعتبر  اإل تدة ن دطت ت  الشااااااااااااانتف والمر ة و وم  
دضااااااتعته  هم القضااااااتعت األسااااااتسااااااية    المجتمع المحل   و ل  هم     الوصااااااو  للملااااااتوح المطلوف هم التنمية المحلية 

نتج   هم  الخدهت  واقدعمهت. إن اشاااااااااااااخيب دضاااااااااااااتعت و ولويت  هذ  القطت ت  ال نث     الإلى  والعدالة    الوصاااااااااااااو   
اشااخيب دضااتعت و ولويت  المجتمع المحل   لعد  هم األساانتفو  ولهت  ن هذ  القطت ت  ال نث اشااك  الاانة ال الااتهتن يهت  

% هم الانة 40ابلغ   29-15ا    متتهم  د  اللاكتن الفللاطين .  تلمجتمع الفللاطين  هجتمع  ت   والانة الشانتف ييم 
% هم الااانة اللاااكتن. ثتايت  ن إشااارا  7ابلغ   اإل تدةالااانة اللاااكتن  والااانة  وم  % هم 50اللاااكتن   هت الااانة النلااات  ابلغ  

   التخطي  المحل  علاااته     إثرا   ملية التخطي  ممجمو ة  وساااع هم المهتتا  والخبرا    اإل تدةالشااانتف والمر ة و وم  
لااتداهة واشااتتكية  و ر  ويجعلهت  وهقترحت   دندة همت عجع   ملية التخطي  شاامولية وه مأ اتتوو هت  النعر  واط يمهت  

هتاًل  و  ودتتً  و  ه  هوا نون ال ندخرون  هداً   اإل تدةهعبرة  م ك  شااارا   المجتمع. ثتل ت إن شااارا   الشااانتف والمر ة و وم 
  م صعيد عخر.   و      خدهة هدننته  وبنت هت واالتاقت  يهت حضتتًيت و اريًت وثقتميًت وهجتم ًيت

 له    30% هم هجموع اللاااااكتن النتلغ  د ه  حوال   49.5يلدة ساااااعير اشاااااك  المر ة    البلدة هت الااااابت   هت  لى صاااااعيد 
الااامة  وه   ئة  ا  هشاااتتكة هحدو ة    الحيتة العتهة    البلدة والخدهت  الختصاااة متلمر ة  وال الاااتهد  البراهش التدتيبية 

  الصااااااحية وغيرهت( النلاااااات  و   اسااااااتطنع ت م العدند هم النلاااااات  العتهة المتعلقة متلمجتال  المختلفة )ال قتمية  الريت ااااااية
 والجم يت  النلوية العتهلة.

متلنلاااااانة للجم يت  النلااااااوية العتهلة  ه  ال اتعدح ثنث  م يت  هلااااااجلة الااااااتهد  العد  القلي  هم النلاااااات  و   غتلبية 
انمية المر ة    إلى  هش الاااااوية هتواصااااالة اهد  يراهجهت اعتمد  لى هشاااااتتيع غير هلاااااتمرة وال نو د لدنهت اساااااتراايجيت  وبرا

المجتال  المختلفة  وحتى هذ  البراهش ه  ال الااااااااااتهد  المر ة افلااااااااااهت وإامت هحيطهت اال تمت   )األ فت  واألساااااااااارة(.  هت 
الخطة الت  و د هم ا لهت وه  امكيم واشااااااامي  إلى  متلنلااااااانة لمرك  ساااااااعير النلاااااااوم الذم ار ت  البلدعة  هو األخر عفتقر  

 النلت   وهو حتى  ترة درينة كتن همل .
اعتبر الاااانة النلاااات  المتعلمت  والعتهن     از عت   ولام  ون إحداث  م اميير  لى وادع المر ة    ه  ال زالد الملاااائولة  
 م البية االحتيت ت  األسااااااارية واال تمتوية همت عضااااااات ه هم األونت  الملقتة  لى هذ  الفئة ويلاااااااتد   النحث    ساااااااب  

يف هذا العب    على ساابي  الم ت  ال الحصاار  تن  ولى احتيت ت  المر ة العتهلة هو او ر حضااتاة للصاامتت    ساانوا  اخ 

 )الودتعة  حواه   حب  )اط ي  او ر الخدهت  الصحية األولية  • المؤثرات اإليجابية 
 . % هم اللكتن لدنه  اأهيم صح  62.5حوال    •
 .عهمويت ا   دندة وهرك  وال ة  •
 . هشتتكة القطتع الختي واألهل  هع الجتاب الحكوه     او ير الخدهت  الصحية •

 .(األ فت   الععته حنجرة  اه   ن   لدعة )   اختصتيو ده او ر ويت ا    • المؤثرات السلبية 
 . الدواه الج    لأل نت     ال يت ا  همت عحدث إتبتوًت للمرا عيم •
لنقب    هجت  الر تعة     ح د  التجمعت  المحيطة ملعير واالتع تدعة سعير افلهت  •

 .األولية
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إلى  حم    فتلهم الر ااع إلى   مره  األولى وهذ  الخدهة متلذا  ال اتو ر متلمطل  همت عضااطر النلاات     غتلب األحيتن 
  هتوم  ملهم. و  حضتات  درينة هم  هتوم اعلمهم

مت إن الحيتة اال تمتوية  يهت الا ير هم وسااااااات   اخ يف األونت  كتلنشااااااات ت  ال قتمية والريت اااااااية والتر يهية وهذ  األخرح و
 حدعقة  تهة. و  غير هتو رة إ ا ال نو د    البلدة  م ستحة

يتة  ااهت ولام منهكتايت   ألخر لانهت ال زالد اوا    ونت  الح و    وهنتل   ئة  خرح هم الاات  البلدة حرهد هم التعلي  للاابب
اد  ملاابب األهية الت  احد وبشااك  كبير هم هلااتهمة المر ة حتى  لى هلااتوح  سااراهت و  فتلهت  لذل  ال يد هم العم   لى  

 ا ت تث األهية وو ع البراهش المنتسنة لذل .
لمصاااااااتاع والوتش    المدن  ومت ننحظ و و   د  ال مأس م  هم النلااااااات  العتهن     هجتال  العم  غير المنع  )    ا

والقرح المجاتوتة ( وباأ وت زهيادة  ادًا داد ال ااد ع لهم  حياتاات  وسااااااااااااااات ات   ما   ويلاة وحرهاتن هم كات اة الحقوي العماتلياة  
وتإل تزا   التأهيم الصاااح    العنوا  وغيرهت. همت ععن  اا     حت  او ر  يراهش اشاااميلية للنلااات  سااايلاااته   ل  مشاااك  

 ن افعي  المرك  النلااااوم    البلدة إلى  الفئة واو ير حيتة كريمة لهم وألساااارهم  وهنت اجدت اإلشااااتتة وبير    هلاااات دة هذ  
 إعجت   ري  م  للعدند هم الخريجت  العت ن   م العم .إلى عم   هحوت هذا االاجت  والذم سيقو   عضت 

هم  علااااااااااتل هوهو هو ااااااااااوع الطفولة المنكرة وهت هجت  عخر و يد الصاااااااااالة متلمر ة والت اهتاهت    المجتمع إال إلى  وهنت اأا  
حضاتات  وتيتض   فت  وهداتس هتخصاصاة  ولقد ابيم  ن هنتل  ثمتاية تو ات  لأل فت  هوز ة مشاك  غير هتوازن همت 

تيتض   فت     القرح المجتوتة إلى  عضااطر معض األهتل ) ختصااة هنطقة وساا  البلد والمنطقة الشاامتلية (إلتساات   ينت ه   
د  م هدتساااة ختصاااة   على سااابي  الم ت  نو د    هدتساااة الجم ية الخيرية اإلسااانهية الختصاااة    يلدة الشااايو  ومت ال نو 

 تلب و تلنة  وهذا ننطب    197 تلب و تلنة هم سااااااااعير وه  غتلبية    المدتسااااااااة الت  نبلغ  د   نيهت    110المجتوتة 
 ير.هم سع 104 ف   هنه   225 لى الرو ة الت  نبلغ  د    فتلهت 

حيث ععملون ختصااااة    إلى  هنتل   عضاااات  د  هم األهتل  همم ععملون    المدن والقرح المجتوتة همم نرساااالون   فتله   
 حتلة او ر  وسيلة النق .

و اتااب عخر هم حياتة هاذ  الفئاة ) الطفولاة المنكرة( هو الجاتااب التر يه  واللعاب والاذم ال عقا   همياة  لى الجاتااب التعليم    
ات م إلساعت  الطفولة هو اد  هت عمكم إاشات   هتن      البلدة وبذل   تن   و    اا  ال نو د  م ات م ار يه إلى  تة  ميكف  اإلشات
 المطتلنة م .

 م ية الهن  األحمر   هلاااااا     را   عخر دندة حيث  ن    إحصاااااات يت  ن نو د   اإل تدةميمت نتعل  متألشااااااختي  وم   هت 
( حتلة  وهذا  د  ال علاتهتن م  إ ا هت  420المعتديم) األشاختييلغ مي   د     2009هشاتتيعهت  ته     حدالفللاطين   امم 

  كرات إاه  يدون خدهت  ختصة هو هة لا  هنه  و   اوع االحتيت . 
د  هنه   وهذ  الملاااااتحة  ااااامم  ودد خصاااااصاااااد  م ية الهن  األحمر الفللاااااطين   ااااامم  ملهت هلاااااتحة هعينة لر تعة  

هشااااااااتتيع هحدو ة وغير هتواصاااااااالة انته  متاتهت  المشااااااااروع  والعتهن     الجم ية اعتبر  ن  ل  ال نتعدح هتتمعة معض  
  واقدع  معض اإلساااااانت  ألهتل   وم اإل تدة هم خن  يراهش اإلثرا    شااااااهرالحتال      دصااااااتهت  شاااااار حتال  ك  سااااااتة 

األهتوم الت  الااااااات د    او ير إلى  ية المحيطيم يذوم اإل تدة حو  كي ية ت تنته  وإعصاااااااتله   اووإلى  المن ل  الت  اهد  
  تاب او ير معض الملت دا  العينية  حيتاًت. إلى الخدهة له  هم حيث التعلي   الصحة  التدتيب والدهش    المجتمع 

لهذ  الفئة  و   معض الحتال  اذهب   و ر  درح هجتوتة نتو ر  يهت ت تعةإلى   د  هم  وم اإل تدة دب   هتليه    إتست ويت  
 هؤسلت   خرح  على سبي  الم ت  معض اإل تدت  النصرية او د    هدتسة العن ية لر تعة المكفو يم    ييد لح .إلى 
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خاتصااااااااااااااة    المادن والقرح المجاتوتة و لا  الن األهر ععتماد  لى  هراو   إلى  ال نو اد إحصاااااااااااااات   دي  للحاتال  الت  اتو ا   
صااعوبة االاتعته للعرو  العتهة كتلمواصاان   الطق   اووية الخدهت  الت  اقده إلى     اات ةإهكتايت  األهتل  المت عة متإل

 همت عشك   ب  كبير  لى األهتل  و وم االحتيت ت  الختصة.
ت ة الفئت  )سام ية  مصارية  حركية...الخ( و   غتلبهت هتعد ة همت عجع  هم  هت ميمت عخب اوع االحتيت ت   ه   امم ك

الصاااعب االاات   لى األهتل  وحده     احم  هذا العب   والملاااؤولية اجت   وم اإل تدة ه  هلاااؤولية و نية  ا تمتوية  
 .وإالتاية

 ت  هكاتااب  إلى     البلادة واو ير الحماتعاة له  ظهر  الحات اة    اإل اتداةوم   و   واأل فات   المر ة ماتلتاتل  وهم   ا  اع ي   وت  
صااااااااح  (    هبنى البلدعة همت علااااااااته     امكيم المر ة وت ع  إتشاااااااات اتمعة للوزاتا  ) التنمية اال تمتوية   هكتب  م     

دتاون حمتعة   إدرات و ة الخدهت  وافعي  المراو  النلااااااوية    البلدة وو ااااااع يراهش اشااااااميلية وادتيبية للنلاااااات  والعم   لى  
لهم    هذا المجت   واشاااااامي    ات حةهم العنه و م  اووية وا ميف ألهمية  وت المر ة    المجتمع واق  اجتتف   األساااااارة

 م يت  الاااااوية هنتجة  حيث  ن النلااااات      و   هم خن  اعتوايت  و     د  كبير هم النلااااات  ساااااوا  ممشاااااتتيع هدتة للدخ 
 يذل .سعير ال امتل  القدتا  للميته 

  

 . و و  ثنث  م يت  الوية هلجلة • المؤثرات اإليجابية 
 .المؤسلت  المحلية إ اتةاادهت  المر ة     •
 و و  هوظه اأهي  هن ل     الهن  األحمر. •

 .دلة هشتتيع التمكيم • المؤثرات السلبية 
  ده  عتلية المراو  النلوية.  •
 . اإل تدة ده و و  هرك  اأهي  لذوم  •



 162 /    43                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية

 الثقافة والتراث: 

نو اد    يلادة سااااااااااااااعير اخناة هم الم قفيم وهرك  ثقات   واحاد وهو هرك   
نو د  يهت هكتنت  ولام متلرغ  هم دلة األ مدة  ا  الإال  اللاانتي  ال قت    

 لدح الشاانتف وا ااحتً   الت  علااتند  ليهت سااقه ال قت ة إال  ن هنت  اهتمتهتً 
  كمت  ا     امواة األخيرة ظهر  معض النشت ت  ُولمت سنحد المنتسنة

المبد ة والفعتلة اترك  حو  التراث الشااااااعب  والشااااااعر وهلااااااتمقت  ثقتمية  
 وهذ  احتت  هم عأخذ ييد  صحتيهت للمواصلة  لى الطري  الللي . 

إال  ن هنات    ماناتات هات را  ههتميم   هوات  اراثياة و عضااااااااااااااتً بلادة  اتو ر    ال
لعده و و  هتحه لحفظ   إ ااااااااااااات ة   الحفتظ  لى الموتوث ال قت   ودلة النشااااااااااااات ت  ال قتمية والبراهش   غيتف للو   هم  

 التراث. 
 هم ال قت ة  االسااااااااااتفت ة إعجتييتً إلى او ي  ند عهت إلى  ومت نو د    البلدة  د  هم هقته  االاتراد الختصااااااااااة  ولانهت احتت   

 يف الملتخدهيم مطرا   النحث واالستخداه والمشتتكة.لاترواية  واعر اإل
اخصاااايب اموي   ا   عجب  ن ننصااااب  لى هحوتيم  سااااتسااااييم    إلى  همت سااااب  اعهر حت ة الحتلة ال قتمية    سااااعير 

 همتواشت   اإل
اب الت  نتو ب  لى الجوا  وا ن ه ُينيت  احتية او وية     ري  الشااااانتف لتنصااااايره  مأهمية ه اولة ال قت ة  إاشااااات      وال و

 ليه  اال اااااااطنع يهت هم خن  إدتهة ادوا  ووتشااااااات  و هلااااااايت  ثقتمية واألخذ مأندنه  لتحقي  إاجتزااه  وابن  المبد يم 
 هنه .
ينية احتية هت عة لر د النقطة األولى وإدتهة الفعتليت  ال قتمية المختلفة وبنت  الشاااخصاااية ال قتمية )هكتنة وهرك  إاشااات   و ثتايت  

 .. الخ( ثقت   .
هرك  ثقات   وارهي  البيو  القادعماة للحفاتظ  لى الناتحية    وإعجات هرك  اراث  )هتحه(  إعجات إلى  لذل  احتات  البلادة    إ اااااااااااااات ة

 هكتنة  تهة.إاشت  هجلة  وتية اعنى متلشأن ال قت   و  وإعجت التراثية 

  

 و و  اخنة هم الم قفيم. • المؤثرات اإليجابية 
 التراثية والمهتميم مناتت هت. او ر الموات    •
 و و  هرك  اللنتي  ال قت  .  •

 غيتف الو   الات   للحفتظ  لى الموتوث ال قت    • المؤثرات السلبية 
  ده و و  هتحه لحفظ التراث •
 ال قتمية واألاشطةدلة البراهش  •
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    الشباب والرياضة:

   اهت ععتبر  نصااار الشااانتف تكي ة المجتمع واحعى الريت اااة مج   ملاااي  هم اهتمته الشااانتف    يلدة ساااعير  لى الرغ  هم  
اعك  ثقت ة البلدة  حيث نو د    البلدة ات م تيت ااا  واحد وهنت  اهتمته هم دب  المجتمع متلجتاب الريت ااا  نو د  عضااات 

اتو ر صاااتال  لممتتساااة  نو د  عة هن ب تيت اااية    البلدة وال   ل  الالرغ  هم    ري  تيت ااا  هعتمد و ري   شااانت  و لى
 دلة األاشطة    النت م الريت  .إلى  إ ت ةالريت ة 

صاااتال  تيت اااية وهلاااتم  اخده  ميع الفئت  وافعي   اشاااطة إاشااات  هلعب تيت ااا  و إاشااات  إلى متلتتل  ظهر  حت ة البلدة  
 النت م الريت  .

 
 السكن: 

هلكم لللكم  ق     3,765ملبب اهتن  دطع  تا   ويتو ر    البلدة    األ ق البنت   إلى  ابيم    هذا المجت  او   اللكتن  
هلكم احد    380هلكم ههجوت و  129   عضتهلكم للعم   ق  وهنت     24إلى    إ ت ة وهلكم واحد للعم  واللكم هعت  

دربهت لمنت   الخدهت  والطري  واتمي  البلدة يو و   هلتحت     التشطيب  واتمرك  المنت   اللكنية    وس  البلدة ملبب
النمو اللكتا  إلى  سكنية. وبتلنعر     يرا  تا   للبنت  )هتو رة مأسعتت  تلية ( ودلة  د  الملتوم الملتأ رة  و ده و و   

بب الا ت ة اللكنية خصوصت  التو   للبنت  العمو م ملإلى اشجيع الموا نيم  إلى ظهر  حت ة البلدة   األتا  واتافتع ثمم 
    هنطقة وس  البلد واشجيع القطتع الختي لنست متت    هذا المجت .

 

 .ات م تيت  و و   • المؤثرات اإليجابية 
 .و و  اهتمته هجتمع  متلجتاب الريت   •
 .و و   ري  تيت   هعتمد +  ري   شنت  •

 . ده و و  هن ب تيت ية • المؤثرات السلبية 
 . ده و و  صتال  تيت ية •
   .الريت ية    النت م الريت   األاشطةدلة   •

 .و و  هلتحت   تا   للبنت  • المؤثرات اإليجابية 
 .دلة  د  الملتوم الملتأ رة •

 .األتا    سعتتاتافتع  • المؤثرات السلبية 
 .سكنية  يرا  ده و و   •
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واشخيب هجت  التنمية اال تمتوية لبلدة سعير وهت ننب    نهت هم القضتعت  وكذل  امثتت المترانة  ليهت  متلر وع إلى احلي   
إهمت  دضتعت التنمية اال تمتوية و ده التعته  هعهت     حت   ده التعته  هعهت  لى الشنتف والمر ة و وم اإل تدة ابيم مأن 

لمجتمع    يلدة سعير   ضعه  وت المر ة    العم  المجتمع  و عه  مجدعة وسر ة سيكون لهت  ثتتهت  لى كت ة   را  ا
المجتمع  اادهت ه      والهي   يوادعه   للنهوض  إ تدة  عشك   اإل تدة   األشختي  وم  المؤهلة الستيعتف  التحتية  البنية 

 وسيلح   رت كبير  لى المدح المتوس  والنعيد  لى هذ  الفئت . 
لخدهت  الصحية المقدهة للموا نيم ختصة األ فت  والنلت  والملنيم  وم األهراض وكذل  الحت   ند الحدنث  م اقب ا

واو ير هت نل ه كمًت وكفت ًة وكيفًت سيكون واألشختي  وم اإل تدة هم هوا ن  البلدة  حيث  ن االهتمته متلخدهت  الصحية  
  اإلتشت عة والتو وية متإل ت ة للعن ية  اللند الحميق  لا    را  المجتمع ال    حت  هر ه   ق  ي     او ير الخدهت

 وخصوصًت للمر ة و صحتف اإل تدت  واأل فت  والملنيم.
و لى صعيد عخر هنتل   ده و و  للمرا   واألادعة الريت ية الشنتيية والنلوية وكذل  األشختي  وم اإل تدة همت نتطلب  

 لفري  هتهه  لممتتسة حيتاه  الطبي ية.االهتمته يهذ  المرا   لتلهي  االادهت     المجتمع وإاتحة ا
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 والحكم الرشيد   دارةرابعا: مجال اإل

والحك  الرشيد  واحدا هم هكوات  التنمية المحلية الذم نؤس  لبيئة  ا مة وهشجعة للمجتال  التنموية    اتةععد هجت  اإل
والتخطي   والمؤسلت    والتنعي الاواتث     إ اتةاألخرح  وحيث  ن هذا المجت   نرك   لى احلي  ثنثة هكوات  وه  )األهم و 

 العتهة(.  
  هم هؤسلة ايت عة وانموية    هجتمعهت المحل   ا   عضت العم   لى اشخيب وألهمية البلدعة    هذا المجت   لمت اشكل
 واقدع  الخدهت (.   إ اتةوالتخطي   والموات  النشرية  و   اتةالمتلية  واإل والموات   اتةواحلي  وادعهت اتانت ت معدة  وااب ) اإل

وحوكمة    إ اتةالاواتث  و   إ اتةالتخطي  والتنعي   واألهم و وفر تا   دطت ت     يلدة      الرشيد  والحك     اتةاإل  هجت   عشم 
المؤسلت  وختصة الهيئة المحلية. ا  اشخيب واحلي  الو ع الحتل  لهذ  القطت ت  هم خن  ا تمت ت  اللجتن القطتوية  

   لى النحو  المتخصصة  وبتال تمت   لى المؤشرا  الردمية والوص ية المختلفة    ك  هنهت  عمكم اقيي  هذ  القطت ت
 التتل و 

 التخطيط والتنظيم:
وشم  هلتحة هم  تا   سعير)   2005لقد ا  إ دا  المخط  الهيكل  لبلدة سعير متلتعتون هع وزاتة الحك  المحل   ته  

  وا .  117.000 وا ( حيث  ن الملتحة الالية ألتا   سعير ابلغ حوال    6921
ويعتبر التخطي  والتنعي  األستس     ملية إ طت  تخب البنت  متلتعتون هع هجل  التنعي  األ لى    الوزاتة   وإن  ملية  

 قبلية للحي  المكتا . وسيتس  امكم الهيئة هم و ع تؤح واصوتا  هلت إ اتم التخطي  العمراا     ظ  استقرات 
و    اطبي  القواايم المتعلقة متلتنعي  ويو د لدح البلدعة هخط   يكل  هصت ي ويو د هشروع  منسنت عقوه المجل  البلدم 

لذل  نو د كوا ت مشرية )ههندسيم(   إ ت ة   GISالوادعة  مم المخط  الهيكل  متستخداه يراتهش    األتا  الجي  واخميم  
. و لى الرغ  هم  ل  هنتل   ده شمولية المخط   Cاوسيع تدعة الخدهت     هنت    إلى     ةإ تهم  مم المجتمع  

 الهيكل  للمنت   المنضمة و ده الت اه الموا نيم متلمخططت  المقدهة للترخيب واال تدا   لى حره الشواتع المقترحة.
واعتا  البلدة هم  عه اإل را ا  التنفيذعة والردتيية ممو وع ارخيب األينية وغيتف اإل را ا  الرا  ة والمتتمعة مخصوي 

و ده  افت   الجهتز التنفيذم    GISاعد  الطواي  معد اخذ التراخيب واقب كوا ت  نية للمتتمعة والردتمة و ده و و  وحدة  
همت ن يد هم البنت  العشوا      Cلمختلفيم وغيتف المخططت  الهيكلية لتجمعت  هنت    الدا   لتنفيذ اإل را ا  الرا  ة ل 

 التراي  و ده الو   المجتمع  لنعته التخطي  والتنعي . إلى ان الطري المقترحة محت ة إلى  إ ت ة 
لدعة الاترواية واعدن   يإلى  العم     البلدعة امهيدًا للوصو     إ را ا لحوسنة    GISوحدة    إعجت إلى  لذل  ظهر  الحت ة  

للحد هم البنت  العشوا    ون   األينيةالصب وزيت ة التركي   لى الردتمة  لى     هر  إ را واوسيع المخط  الهيكل  وافعي   
 الرا  ة  لى المختلفيم. اإل را ا الحصو   لى ارخيب وإل اه الموا نيم يتعليمت  البلدعة وإل اه الجهت  التنفيذعة يتنفيذ 

 و و  هخط   يكل  هصت ي. • اإليجابية   المؤثرات
 GISالوادعة  مم المخط  الهيكل  متستخداه يراتهش  األتا  هشروع الجي  واخميم  •
 .Cاوسيع تدعة الخدهت     هنت    •

  ده شمولية المخط  الهيكل  للمنت   المنضمة . • المؤثرات السلبية 
 للترخيب. ده الت اه الموا نيم متلمخططت  المقدهة  •
  عه اإل را ا  التنفيذعة والردتيية ممو وع ارخيب األينية.  •
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 همت ن يد هم البنت  العشوا  .   Cغيتف المخططت  الهيكلية لتجمعت  هنت    •
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  :الكوارث إدارةاألمن و 

غير  ل   وهو   تع  و  حرا   و   المنشااااااتة  ند حدوث كواتث  بي ية و  البيد و   الد تع المدا  هو هم عقوه محمتعة الفر 
    واإلساااانت شاااان  الرساااامية  و ده و و  هرك    تع هدا     البلدة عضااااعه  تاب الحمتعة   و   نتعل  متلمؤساااالاااات  المداية

   عضااااااااااااااتكواتث  و لى الرغ  هم  ل  نتو ر    المنات   المجاتوتة  للبلادة هرك  للاد تع المادا  ويتو ر   و  حت  و و   واتئ 
 لجنة  واتئ    البلدعة. إعجت والذم عمكم اطوير   ويعم  سكتن البلدة  لى  حمراألالهن   إسعت هرك  

وهم الجدنر متلذكر  ن و و  هرك  شااااار ة    البلدة   ز الجتاب األهن  وساااااتاد البلدعة وسااااات دهت     رض النعته وانفيذ 
عته  لام هنتل  دلة     د    را  الشر ة  لتنفيذ و رض الن  وإسنت ه افعي  واوسيع  وته  إلى  القتاون ولو    يت هع الحت ة  

    هرك  البلد.
غيتف هتطلنت  إلى  إ ااااات ةويلعب غيتف الو   لمتطلنت  اللااااانهة العتهة    هوا هة الاواتث و اااااعه المتتمعة والردتمة  

البنية التحتية لألهم     اااااااااااعت       هتهتً   هتعد ة الطواي   وغيتف لجتن األحيت   وتاً  و   اللااااااااااانهة العتهة    األينية العتهة
البنية التحتية وه  ايت ة سااااايتتا  غير دتاواية     اااااعت لذل  هنت  معض العواه  الملااااات دة  لى زيت ة   إ ااااات ةوالاواتث.  

  واتئ.  و  و ده و و  ارسي  للشواتع و ده التواص  ييم هؤسلت  البلدة    حت  حدوث كواتث
هرك    تع هدا  وادتيب إاشاااااات   ية مخصااااااوي التعته  وهوا هة الاواتث و التووية المجتمإلى  متلتتل  ظهر  حت ة البلدة  

 اوسيع واع ي   وت الشر ة.إلى  إ ت ةواأهي  كوا ت لموا هة الاواتث 

 
  

 الهن  األحمر( عمكم اطويرهت -و و  )هرك  شر ة  • المؤثرات اإليجابية 
 .  ده و و  هرك    تع هدا  • المؤثرات السلبية 

 . واتئ علتو ب الاواتث ده و و  هرك   •
 ده و و  و   لمتطلنت  اللنهة العتهة    هوا هة الاواتث و عه المتتمعة  •

 .والردتمة
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 وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية :  إدارة

العته   يلدم     هجل   اأس   و   الللطة    1997لقد     ظ  
  13الو نية الفللطينية  واستمر  ل  المجل  ل متا  سنوا  و    

و     األولى   5/2005/ 5 ضوا   الفللطينية  االاتختمت    ر  
للهيئت  المحلية    ظ  الللطة الو نية  ودد ا  ااتختف المجل   

  ويذكر  ن سعير ل   ضوا هنه  سيداتن  13البلدم  والذم عض   
 عكم يهت هجتل  دروية     ترة االحتن  اإلسرا يل  للضفة المربية.

درت هجل  الوزتا     المجتل  القروية التتلية    2005و    ته  
 الطوي   ت س    العدعلة    الدواتة يلدعة سعير و هجل  دروم  إلى  

 وا  الري .   را   ووي ينت و ردتن 
نو د    يلدعة سعير  يك  انعيم  للبلدعة نتوا   هع الهيتو  التنعيمية الت  ا  إدراتهت هم دب  وزاتة الحك  المحل  وينعقد  
المجل  البلدم  سبوويت مجللت   ت عة واعقد  للت   تت ة  ند الحت ة  واخضع سيتسة المجل  البلدم لنعته الهيئت  

 نهت حلب القتاون    الملئولةوا نيم  ويو د لبلدعة سعير  هدا  وا حة  مم المهته  المحلية وااون دراتاا  غير هعلنة للم
خطة انموية لانهت غير     عضتً   لدنهتو لي  لإل را ا  وامليت  المتنعة لتليير   مت  البلدعة )هرك  خدهت  الجمهوت(. ويو د  

للبلدعة نت  إ دا هت    يداعة ك   ته ولام هذ   هرانطة متلخطة الهيكلية  وخط   م  اشميلية اتم      الموازاة العتهة  
 لذل  ال نو د وحدة اخطي  استراايج     البلدعة.  إ ت ةخط  اشميلية  نية لألدلته إلى  ن احو  إلى الخط  محت ة 

لشحم   دتهد يلدعة سعير محوسنة العم     القل  المتل  لدنهت حيث  ن هنت  يراتهش  للفوارة وبراتهش هحتسنة  تهة وبراتهش
العدا ا  هلنقة الد ع وبتعييم هدد  ختت   هم     اددي  العمليت  المتلية الت  عقوه يهت القل  المتل     البلدعة والتأود 
التحتية حيث اقوه وبشك   ا   معم  صيتاة هم  ثتث و  ه ة وهعدا    للبنية  البلدعة  هم صحتهت  هنت  اهتمته هم دب  

المد وة لهت هم    التدتيبيةالموظفيم    الدوتا     منشرا لنقة الد ع لمشتركيهت واقوه البلدعة  ودتهد يتركيب  دا ا  كهربت  ه 
دب  المؤسلت   وهنت  هشتتكة  يدة هم دب  المجتمع المحل     سيتست  ودراتا  البلدعة وحضوت اال تمت ت  الت  اعقدهت  

 لمشتتيع البلدعة. المخصصة  األتا   لذل  امل  البلدعة  د  هم دطع  إ ت ةالبلدعة  
و و   إلى  إ ت ة اطوير إلى نو د لدح البلدعة اعته هراسن  و تشفة وا   نلب  حت ة البلدعة  واعته للتقتتير لان  محت ة  

 هلتشتت دتاوا  غير هتفرغ للبلدعة اوك  إلي  المهته القتاواية. 
لعده و وح    إ ت ةلوظي ية     يكلية البلدعة  العم   يهت و هنتل  العدند هم الشواغر ا   اعمة واعتا  البلدعة هم  عه  

سيتست  المؤسلت     البلدة  و نوة  لى  ل  ال نو د اقيي  الحتيت ت  الموظفيم ميمت نتعل  يتطوير الاوا ت النشرية وال 
رية  ول  نت  نو د استمن  للموات  الضخمة    البلدة ه   هصت ت الميت  وانعي  المنطقة الصنتوية المحت ر  والموات  النش

هم     عضتً واعتا     GIS  وال نتو ر لدنهت خطة إ نهية ولجنة انمية هحلية  ادتصت عة ووحدة  امنافعي  المرك  النلوم لمتعة  
 ده و و  دت دة ييتات  الاترواية لجميع ههته البلدعة وال الت ه البلدعة ممعتنير التوظيف و   الهيك  التنعيم  للبلدعة وا تمت  

 لعده و و  وحدة ختصة مشكتوح الموا نيم.  إ ت ةوالخبرة   الافت ة 
كوي ينت    –ييد  تاون    –الدواتة    –ت س الطوي     –وا م الري     –لقد ا  هؤخرا    هجمو ة هم المنت   للعير ه   العدعلة  

 ردتن الطرا  وغيرهت  و مم الات ت الحتل  للبلدعة وال التطيع البلدعة اقدع  خدهت  مكفت ة  تلية لهذ  المنت   حيث ال   –
يم األهر الذم  ثق  كته  البلدعة  دا  م ايمة المدنواية العتلية وددتة  الهيئة المحلية  نت    ع الملتحقت  هم دب  الموا ن
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 لى اللدا    يفة واعتبر المدنواية العتلية للبلدعة  ا  اأثير سلب   لى اصنيف البلدعة وانفيذ المشتتيع والقدتة  لى الدند  
 االلت اهت . 

واحليم الهيكلية الوظي ية   GISوحدة    وإعجت  لعن  هشكلة المدنواية العتلية  و ع يراهش وهشتتيع  إلى  متلتتل  احتت  البلدة  
إلى    إ ت ةوحمتعة    صيتاةإلى   تمعت  هخططت  هندسية وهتوينت  اصوير مأحجته  والشنكة محت ة  إلى  واحتت  األدلته  

 ت ع كفت ة الموظفيم الفنية.

 
  

 .لنعته الهيئت  المحليةسيتسة المجل  البلدم اخضع  • المؤثرات اإليجابية 
دتهد يلدعة سعير محوسنة العم     القل  المتل  لدنهت حيث  ن هنت  يراتهش  للفوارة   •

 .وبراتهش هحتسنة  تهة وبراتهش لشحم العدا ا  هلنقة الد ع 
دتهد البلدعة يتعييم هدد  ختت   هم     اددي  العمليت  المتلية الت  عقوه يهت القل    •

 . والتأود هم صحتهتالمتل     البلدعة 
 . الخطة التنموية غير هرانطة متلخطة الهيكلية • المؤثرات السلبية 

  ده و و  دت دة ييتات  الاترواية لجميع ههته البلدعة •
 . ال نو د لجنة انمية هحلية  ادتصت عة •
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البلدة   قد  و اااحد خطة التطوير و   إ تت اشاااخيب الوادع المؤسااالااا  لبلدعة ساااعير  لمت اشاااكل  هم هؤسااالاااة ايت عة    
المتلية   اتة   ه  النتت ش  لى الصاااعيد القتاوا   اإل2017المؤسااالااا   والت    د  هم دب  هشاااروع هجتمعت  ه  هرة العته  

 واقدع  الخدهت .  إ اتةوهصت ت الدخ   الشفتمية والملت لة  
وهت ننب    نهت هم القضاااتعت  وكذل  امثتت المترانة  يرساااعوالحك  الرشااايد لبلدة   اتةاحلي  واشاااخيب هجت  اإلإلى  متلر وع 

والحك  الرشاااااااايد و ده    اتة ليهت    حت   ده التعته  هعهت  لى الشاااااااانتف والمر ة و وم اإل تدة ابيم مأن إهمت  دضااااااااتعت اإل
    عده هن مة المخط  الهيكل  ساااااااااعيرالتعته  هعهت مجدعة وسااااااااار ة سااااااااايكون لهت  ثتتهت  لى كت ة   را  المجتمع    يلدة 

سايلاته     اجته  احتيت ت  اصاه    لبلدةلو ده شامولية المخط  الهيكل  للمنت   المنضامة  الحتيت ت  اللاكتن التنموية 
ت يتاه  للتخطي  والتنعي / والحت  هشتم   عضت    اجته  احتيت ت  األشختي  وم اإل تدة    المجتمع وه  النلت     ح

 هذا  المجت .
ممت  يهت البلدعة سايؤثر متللالب  لى او    البلدةومت و ن  ده التعته  هع دضاتعت البنت  و صاراة البنت  المؤسالا  لمؤسالات  

مشاااة واحتيت تاهت وخصاااوصاااية هذ  االحتيت ت   ات ي   م القو  مأن الفئت  المه  احتيت ت إلى  هذ  المؤسااالااات  لنلتفت  
 ق   لى هتلق  الخدهت   هم ال  المؤساااااالاااااات  ي  و لى العتهن   يهت   لي  م اطوير هؤساااااالاااااا  سااااااتاون ل  إعجتييت   
  وبخن   ل  ستاون امثتت  كلية وسلبية.
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 اإلطار التنموي المحلي  .6
 التنموية الرؤية  -أ

 .( ومتطورة خدماتياً )سعير بلدة مزدهرة اقتصاديًا، جاذبة 
 مصفوفة األهداف والبرامج / المشاريع -ف

 سعير  التتل  نلخب اإل تت التنموم المحل  لبلدة الجدو   
 الرئيسية لكل برنامج المكونات  البرامج التنموية األهداف التنموية القضايا التنموية ذات األولوية المجاالت التنموية

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

 ااااااعه وهحدو عة شاااااانكة الطري  
 الحتلية وشنكة المواصن 

المروتياااااااة   الا ااااااات اااااااة   ن  
البلااااادعااااة   العاااااتلياااااة     ري 

 الداخلية والختت ية.
التحتيااااااة  البنيااااااة  اطوير 
الاااطاااري  داااطااااااات ااا    ااا  

 والميت 

ساااااعير( مطو   –الشااااايو   –ا ي  شااااا  واوسااااايع واعبيد الشاااااتتع االلتفت   الرام  )ين    .1
 ك  9إ متل  

 ك  3خلة الفو  مطو  -اوسيع واأهي  الطري  الرام  ت س الطوي  .2
 ك . 15صيتاة واأهي  واعبيد  ري  اخلية مطو   .3
 ك . 10صيتاة واأهي  واعبيد  ري تامطة مطو   .4

  عه اعته وإ اتة خدهت  الميت 
احليم كفت ة و ت لية خدهة  

 البلدة.الميت     

 هضخت  هيت . 3اركيب   .5
 ك .  15اوسيع شنكة الميت  الحتلية مطو  إ متل   .6
 3500اركيب  دا ا  هلنقة الد ع  د   .7
 ك . 15استبدا  خطو  هيت  ددعمة مطو   .8
 انفيذ يراتهش اووية حو  سردت  الميت  .9

تنمية االقتصاد 
 المحلي

هحدو عة المؤساااااالاااااات  الت  اعنى 
ماااتلمشااااااااااااااااتتيع التشااااااااااااااميلياااة للمر ة 

 و وم اإل تدةوالشنتف 

انمياة القادتا  اإلاتات ياة لفئاة 
و وم  والشااااااااااااااااناااااااتف  الااامااار ة 

 اإل تدة.
 

االدتصاااااااااااااااااات م  التمكيم 
للمر ة والشاااااااااااااانااتف و وم 

 اإل تدة 

إاشااااااات  واجهي  هجمو ة هم المشاااااااتتيع الصاااااااميرة    هجت  الخدهت  والصااااااانت ت     .1
 .الخ يفة لتشميلهت هم دب  الشنتف والنلت  و وم اإل تدة

ينات  دادتا  الجم يات  التعاتواياة النلااااااااااااااوياة    المجاتال  اإل اتياة والماتلياة واإلاتات ياة  .2
 والتلوي .

 الصميرة    البلدعة.إاشت  واجهي  حت نة   مت  للمشتتيع  .3
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 الرئيسية لكل برنامج المكونات  البرامج التنموية األهداف التنموية القضايا التنموية ذات األولوية المجاالت التنموية

غياااتف اعاااته االساااااااااااااات ماااتت وإ اتة  
 القطتع ال تا  

اشااااجيع هنت تا  االساااات متت  
الاقاطاااااااتع   والشاااااااااااااااراواااااااة  ا  

 ال تا  .

احلاااااااااااااايم و    القطتع 
 ال تا   

 ك  15 وا  وش   ري زتاوية مطو   500استصنح األتا   ال تاوية مملتحة  .1
 ننتييع 5اأهي  الينتييع ال تاوية    البلدة  د   .2
 للبئر. 3ه80ملعة  100ينت  عمتت لتجميع هيت  األهطتت  د   .3
 ينت  سدو  ارايية )إلاشت  محيرا  اجميع هيت  األهطتت(.  .4
 او ير الد   المت م والفن  للم ات يم هم دب  المؤسلت  المتخصصة. .5
 المشتتكة    هعتتض وهراو  الويمية  اخ  وختت  الو م .6
 لمنتجت  الت  اتمي  يهت البلدة(. م  هعرض سنوم )ههر تن سنوم ل .7
 إاشت  واشمي  سوي اجتتم للخضروا  والفواو     البلدة. .8
 إاشت  واشمي  سوي لتجتتة ال روة الحيوااية    البلدة. .9

الاااتااار اااياااهاااياااااااة  األهاااااااتوااام  اااااعاااااااداه 
 والريت ية    البلدة

او ير واحلاااايم  هتوم اقدع  
اللااااااااااااااياااااااتحياااااااة   الخااااااادهااااااات  
والتر يهياة والريات ااااااااااااااياة     

 البلدة.

احلاااااااااااااايم و    القطتع 
والتار ياها   اللااااااااااااااياااااااتح  

 والريت  

  20إاشات  هتن    ته وشاته  )هلان   هنه  وكهو (    هلات ر ساعير  لى هلاتحة  .1
  وا .

 الستمنلهت للمنفعة العتهة. 2ه2000ارهي  البيو  القدعمة/التراثية مملتحة  .2
 تيخية للبلدة.إ دا  وانفيذ حملة للترويش والتعريف متألهتوم األثرية والتت .3
 2ه 200إاشت  هتحه لآلثتت    البلدة مملتحة  .4
 2ه500ينت  صتلة تيت ية هتعد ة األاشطة مملتحة  .5
  وا . 15ينت  إستت  تيت    لى هلتحة  .6

 اااااااعه البنية التحتية لندتصااااااات  
 المحل  وخدهتا 

افعيااا   وت البلااادعاااة والبيئاااة  
الممكنة لندتصاااااااااات  المحل   

    البلدة.

احلاااااااااااايم البيئة الممكنة 
 لندتصت  المحل  

 احوي  هنطقة ااجتصة إلى هنطقة صنتوية هؤهلة.  .1
 هيجت متند 5ينت  وحدا   تدة يدنلة  .2
 ك . 3امدند خ  هيت  للمحت ر والمصتاع مطو   .3
 و 3احليم شنكة الطري الداخلية للمحت ر مطو   .4
 والمجتمع المحل هأسلة وظيفة التنمية االدتصت عة    البلدعة  .5
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مجال التنمية  
 االجتماعية

النقب    المؤسااااالااااات  التعليمية 
 اخ  البلدة والتجمعت  اللااااااااكتاية 

 التتمعة للبلدة

الماااااااداتس  ينياااااااة  احلاااااااااااااايم 
 و د هت    البلدة.

 احليم  و ة التعلي 

 .2ه 1000ينت  هدتسة  ستسية هختلطة    هنطقة وا  الشري مملتحة  .1
 .2ه 1000هختلطة    هنطقة ت س الطوي  مملتحة ينت  هدتسة  ستسية  .2
إ اات ة غر  صاا ية لمدتساات   كوت سااعير ال تاوية وهدتسااة صاا ية األسااتسااية للبنت    .3

 لا  هدتسة. 2ه600مملتحة 
 صيتاة واأهي  هداتس وس  البلدة. .4
 2ه3000ينت  هدتسة ثتاوية للبنت     وس  البلدة مملتحة  .5
 2ه400 بد الع ي  ال تاوية هلتحة ينت   تي  إ ت   لمدتسة ينت   مر يم  .6
 2ه 500اشطيب هدتسة  يو زاوية األستسية المختلطة هلتحة  .7
 2ه600ينت  واشطيب  تي  إ ت   هدتسة هتتيت المنطية هلتحة  .8

 اعه هلاتوح الخدهت  الصاحية  
 األولية

احلااااايم الخدهت  الصاااااحية  
    البلدة.

احلاااااايم  و ة الخدهت  
 الصحية

 .2ه500ل يت ة سعير المرك ية مملتحة ينت   تي  إ ت    .1
ينت  غر  ا اااااااااتمية لمراو  الصاااااااااحة األولية    ك  هم وا  الري  وكوي ينت مملاااااااااتحة  .2

 لا  هرك . 2ه 100
 2ه150ينت  هرك  ت تعة  ولية    الدواتة يد  المرك  الحتل  الملتأ ر مملتحة  .3
 2ه200الحكوهية مملتحة ينت  ويت ة ييد  ينون  .4
 2ه150اوية الحكوهية مملتحة ينت  ويت ة  يو ز  .5
 اأثيث واشمي   ات الوال ة امهم. .6

مجال اإلدارة والحكم 
 الرشيد

 ااااااااعه  ت لية التخطي  الهيكل  
    البلدة

احلااااااااااايم هلاااااااااااتوح خدهت  
والااتاارخاايااب  اا   الااتاانااعااياا  

 البلدة.

الااااقااااااادتا    اااااحلااااااااااااااااااياااام 
والاافاانااياااااااة   الااتاانااعااياامااياااااااة 
واإل اتياااااااة   والاااااماااااااتلاااااياااااااة 
مااااتلبلاااادعااااة   الخااااتصااااااااااااااااااة 

البلااادة  وهؤساااااااااااااالاااااااااااااااات   

 إ دا  وانفيذ هشروع اعدنل  افصيل  للشواتع المقترحة  لى المخط  الهيكل . .1
اطوير وظيفة تخب البنت  والرخب المهنية ممت عشم   اعمة هحوسنة ودت دة ييتات    .2

 وبنت  ددتا  وخل  و   هجتمع  وغيرهت.
 ايًت وهكتايًت.لرب  خدهت  البلدعة الاترو  GISاستحداث وحدة  .3
اوساااايع حدو  المخط  الهيكل  ليشاااام   ميع المنت   التتمعة للبلدة )العدعلااااة  الدواتة   .4

 وتاس الطوي  وكوي ينت و ردتن  را  ووا  الري (
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 اااده او ر البنياااة التحتياااة لقطاااتع 
المااااادا  والطواتئ وإ اتة  الاااااد اااااتع 

 الاواتث.

احلاااااااااااااايم خادهات  الطواتئ  
 البلدةوإ اتة الاواتث    

الاماجاتاماع  هاع  والاعانداااااااة 
 المحل 

 2ه 300إاشت  هرك    تع هدا  مملتحة  .5
 2ه100إاشت  هرك  إل اتة الطواتئ والاواتث مملتحة  .6
 اوتيد واشمي  سيتتة إسعت  .7

 عه البنت  المؤسل  للبلدعة  
 والمؤسلت  األهلية 

اطوير البنت  المؤسااااااااااالااااااااااا  
الاافاانااياااااااة   الااقااااااادتا   واااعاا ياا  

 واإل اتية والمتلية.

  التنعيم هرا عة واحدنث الهيك   .8
اطوير وزياات ة اطااتي الخاادهاات  العااتهااة المقاادهااة هم خن  هرك  خاادهااة الجمهوت مماات   .9

عشاااااااام  إ را ا   م   حوساااااااانة وبنت  ددتا  وخل  و   هجتمع  وغيرهت للوصااااااااو   
 للبلدعة اإللاترواية هلتقبن.

 إاشت  واحدنث اعته شكتوح شفت  وت ع التووية حول . .10
عشاااام  )إ را ا  العم   الوصااااه الوظيف    وبنت   اطوير وظيفة الموات  النشاااارية ممت  .11

 ددتا  وغيرهت(
 ينت  ددتا  البلدعة    هجت  إ دا  الموازات  .12
  حب واحلي  ددتا  البلدعة المتلية وو ع التوصيت  الختصة .13
 اركيب واشمي  اعته إ اتة المعلوهت  المتلية المتاته     البلدعة .14
 لدعةاركيب واشمي  اعته إ اتة اإلنرا ا     الب .15
 اركيب واشمي  اعته  رينة المعتت  .16
 انفيذ ادتيب واو ي     هجت  هحتسنة التموي  .17
 اقيي  ددتا  البلدعة    إ اتة اإلنرا ا  واطوير خط  اطوير اإلنرا ا  .18
 اطوير خطة التنمية المحلية ممت  يهت استراايجية انمية االدتصت  المحل  .19
 نموية المحليةينت  ددتا  البلدعت     هجت  إ دا  الخط  الت .20
 انفيذ او ي  واووية    هجت  انمية االدتصت  المحل  .21
 ادتيب وبنت  ددتا  الموظفيم    كت ة المجتال  الفنية  اإل اتية والمتلية. .22
 اطوير اعته هحوسب لجنتعة  رينة المعتت   مم اعته الفوارة. .23
 ادتيب وبنت  ددتا    ضت  وهوظف  المؤسلت  األهلية. .24
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 المشتريت  والمختزن ممت     ل  إ را ا  العم  وامت   العم  وغيرهتاطوير وظيفة  .25
اطوير خدهة النفتعت  الصلنة  ممت عشم  التعر ة   تاست   نية   اعمة هحوسنة وبنت   .26

 ددتا  وخل  و   هجتمع  وغيرهت
 خل  و   هجتمع   حو  الخدهت  )الميت   الاهربت   الميت  العت هة  وغيرهت( .27
 جتل  شنتيية وانفيذ ينت  ددتا  له اشكي  وافعي  ه .28
 اطوير خط  ااصت  واواص  هع المجتمع المحل  .29
  اطوير وافعي  ددتا  المؤسلت  المجتم ية حو  الملت لة المجتم ية و  وااهت  .30
اقيي  وت ع ددتا  البلدعة وهأسااالاااتهت    األهوت اللااايتساااتاية والقتاواية الختصاااة متلعم    .31

 البلدم
 ة الملتادة لتحليم ددتا  البلدعة المتليةافعي  الليتست  واألاعم .32
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 خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم  .7

 التنفيذ الرباعية  مصفوفة .أ

ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
مج  

برنا
م ال

اس
 

مج 
برنا

م ال
رق

 

 مكون البرنامج /  اسم
 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة   الجهة المرشحة للتنفيذ 
 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 الشريك/المحلية

 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية 

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

تية
لتح

ى ا
البن

ة و
لبيئ

ا
 

ميت  
 وال

ي ر
الط

  
ت ت

دط
  

ة  
حتي

 الت
نية

 الب
وير

اط
 

EI
/0

1
 

ش  واوسيع واعبيد الشتتع  
االلتفت   الرام  )ين  ا ي   

سعير( مطو     –الشيو   –
 ك   9إ متل  

IN
F/

01
 

 دل  الهندسة  ×   600 600 600  1800

 سعير يلدعة 
وزاتة الحك   

 المحل  
وصندوي  
اطوير  
وإدراض  
 البلدعت  

 إ اتم 
  ن  

- - - - 

اوسيع واأهي  الطري   
خلة  -الرام  ت س الطوي 

 ك   3الفو  مطو  

IN
F/

02
 

 دل  الهندسة   ×  150 150   300

 يلدعة سعير 
وزاتة الحك   

 المحل  
وصندوي  
اطوير  
وإدراض  
 البلدعت  

 إ اتم 
  ن  

 50 التطويرية 

يلدعة  
 سعير
وزاتة  
الحك   
 المحل  

وصندوي  
اطوير  
وإدراض  
 البلدعت  

250 
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
مج  

برنا
م ال

اس
 

مج 
برنا

م ال
رق

 

 مكون البرنامج /  اسم
 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

صيتاة واأهي  واعبيد  
  15 ري  اخلية مطو  

 و .

IN
F/

03
 

 دل  الهندسة   ×  400 400 400 300 1,500

صندوي  
البلدعت   

+وزاتة الحك   
 المحل  

 إ اتم 
 

 200 التطويرية 

صندوي  
البلدعت   

وزاتة  
الحك   
 المحل  

1300 

صيتاة واأهي  واعبيد  
IN ك . 10 ري تامطة مطو  

F/
04

 

 دل  الهندسة   ×  230 210 210  650

وزاتة الحك   
 المحل  

األشمت   
 العتهة 

 60 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
الحك   
 المحل  

األشمت   
 العتهة 

590 

IN هضخت  هيت . 3اركيب 
F/

05
 

 ANERA 45 - - إ اتم  سلطة الميت   دل  الميت    ×  15 30   45

اوسيع شنكة الميت  الحتلية  
IN ك . 15مطو  إ متل  

F/
06

 

 ANERA 600 100 التطويرية  إ اتم  سلطة الميت   دل  الميت    ×   300 400  700

اركيب  دا ا  هلنقة  
IN 3500الد ع  د  

F/
07

 

 100 التطويرية  إ اتم  سلطة الميت   دل  الميت    ×  200 200 100  500

سلطة  
 الميت  

الحك   
 المحل  

400 

استبدا  خطو  هيت  ددعمة  
IN ك . 15مطو  

F/
08

 

 - - - - إ اتم  سلطة الميت   دل  الميت   ×   700    700
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
مج  

برنا
م ال

اس
 

مج 
برنا

م ال
رق

 

 مكون البرنامج /  اسم
 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

انفيذ يراتهش اووية حو   
IN سردت  الميت  

F/
09

 

 - - 5 التطويرية  إ اتم  سلطة الميت   اإل اتة   ×    5  5

 3185  515        2295 1890 1715 300 6200 المجموع الج    

حلي 
الم

اد 
تص

االق
ية 

تنم
ال 

مج
 

تدة 
إل 

م ا
و و

ف 
شنت

 وال
مر ة

م لل
صت 

الدت
م ا

مكي
الت

 

EC
/0

1
 

إاشت  واجهي  هجمو ة  
هم المشتتيع الصميرة     

هجت  الخدهت   
والصنت ت  الخ يفة  

لتشميلهت هم دب  الشنتف  
 والنلت  و وم اإل تدة 

EC
O/

01
 

 اإل اتة  ×   50 50   100
المر ة  
 التجتتية 

إ اتم  
 و ن  

- - - - 

ينت  ددتا  الجم يت   
التعتواية النلوية     

المجتال  اإل اتية والمتلية  
 واإلاتت ية والتلوي .

EC
O/

02
 

 دل  الهندسة   ×  5 5   10
المراو   
 النلوية 

إ اتم  
 و ن  

- - 

وزاتة  
 العم 

المر ة  
 التجتتية 

10 

إاشت  واجهي  حت نة  
  مت  للمشتتيع الصميرة  

EC    البلدعة.
O/

03
 

 اإل اتة  ×     10  10
المر ة  
 التجتتية 

إ اتم  
 و ن  

- - - - 
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ي  و
تنم

ل ال
مجا

ال
مج  

برنا
م ال

اس
 

مج 
برنا

م ال
رق

 

 مكون البرنامج /  اسم
 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

  
 تا

ع ال
قطت

  ال
و  

م 
حلي

ا
. 

EC
/0

2
 

استصنح األتا    
  500ال تاوية مملتحة 

 وا  وش   ري زتاوية  
 ك   15مطو  

AG
R/

01
 

 دل  الهندسة   ×  150 150 150 50 500
هرك   محتث  

 األتا   
 50 التطويرية  إ اتم 

المم لية  
 الهولندعة 
ااحت   
لجتن  
العم   
 ال تا   
وزاتة  
 ال تا ة 

450 

اأهي  الينتييع ال تاوية     
AG ننتييع  5البلدة  د  

R/
02

 

 سلطة الميت   دل  الميت   ×   50 50 100  200
 إ اتم 
 

- - - - 

عمتت لتجميع هيت   ينت  
ملعة   100األهطتت  د  

AG للبئر. 3ه80
R/

03
 

 سلطة الميت   دل  الميت   ×   90 80 80  250
 إ اتم 
 

- - - - 

ينت  سدو  ارايية )لإلاشت   
محيرا  اجميع هيت   

AG األهطتت(
R/

04
 

 - - - - إ اتم  سلطة الميت   دل  الميت   ×   100 100 100  300

او ير الد   المت م والفن   
للم ات يم هم دب   

A المؤسلت  المتخصصة.
GR

/0
5

 

 دل  الهندسة   ×  20 10 10 10 50
 هؤسلة الفتو 
لجتن العم   

 ال تا   
 - - إ اتم 

هؤسلة  
 الفتو 

لجتن  
العم   
 ال تا   

50 
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مش

 /ال
مج
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قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

المشتتكة    هعتتض  
وهراو  الويمية  اخ   

AG وختت  الو م 
R/

06
 

5  2 2 1  x   اإل اتة 
 البلدعة 

القطتع  
 الختي 

 3 اشميلية  إ اتم 
القطتع  
 الختي 

2 

 م  هعرض سنوم  
)ههر تن سنوم للمنتجت   

الت  اتمي  يهت البلدة   
 الحجر ه ًن(.

AG
R/

07
 

1  1    x   اإل اتة 
 البلدعة 

القطتع  
 الختي 

 - - 1 اشميلية  إ اتم 

إاشت  واشمي  سوي  
اجتتم للخضروا  والفواو   

AG    البلدة.
R/

08
 

 إ اتة البلدعة  ×   650    650
المر ة  
 التجتتية 

 - - - - إ اتم 

إاشت  واشمي  سوي لتجتتة  
AG ال روة الحيوااية    البلدة.

R/
09

 

 إ اتة البلدعة  ×    650   650
المر ة  
 التجتتية 

 - - - - إ اتم 

  
ر يه

والت
  

يتح
الل

ع 
قطت

  ال
و  

م 
حلي

ا
   

لريت
وا

 

EC
/0

3
 

إاشت  هتن    ته وشته   
)هلن   هنه  وكهو (  
   هلت ر سعير  لى  

   وا . 20هلتحة 

EN
T/

01
 

 دل  الهندسة  ×   300 300 200  800

 الحك  المحل  
صندوي  
اطوير  
وإدراض  
 البلدعت  

 إ اتم 
 

- - - - 

ارهي  البيو   
القدعمة/التراثية مملتحة  

الستمنلهت   2ه2000
 للمنفعة العتهة.

EN
T/

02
 

 دل  الهندسة  ×   200 200 200  600
وزاتة الليتحة  

 وامثتت 
 - - - - إ اتم 
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 مكون البرنامج /  اسم
 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

إ دا  وانفيذ حملة للترويش  
والتعريف متألهتوم األثرية  

EN والتتتيخية للبلدة.
T/

03
 

 اإل اتة  ×   10    10
وزاتة اللااااايتحة  

 وامثتت
 إ اتم 
  ن  

- - - - 

إاشت  هتحه لآلثتت     
EN 2ه 200البلدة مملتحة 

T/
04

 

 دل  الهندسة  ×    100 100  200
وزاتة اللااااايتحة  

 وامثتت
 - - - - إ اتم 

ينت  صتلة تيت ية هتعد ة  
EN 2ه500األاشطة مملتحة 

T/
05

 

 دل  الهندسة  ×   200 100 200  500

الاااااااماااااااجااااااالااااااا   
األ اااااااااااااااالااااااااااااااااى 
للريااااااات ااااااااااااااااااااة  

 والشنتف

 - - - - إ اتم 

ينت  إستت  تيت    لى  
EN  وا . 15هلتحة 

T/
06

 

 دل  الهندسة  ×   400 800 800  2000

الاااااااماااااااجااااااالااااااا   
األ اااااااااااااااالااااااااااااااااى 
للريااااااات ااااااااااااااااااااة  

 والشنتف

 - - - - إ اتم 

نة  
ممك

ة ال
لبيئ

م ا
حلي

ا
حل  

 الم
صت 

ندت
ل

 

EC
/0

4
 

احوي  هنطقة ااجتصة إلى  
IN هنطقة صنتوية هؤهلة 

D/
01

 

 دل  الهندسة  ×    300   300
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 - - - - إ اتم 

  5ينت  وحدا   تدة يدنلة 
IN ويلو متند 

D/
02

 

500   250 250   × 
دل   

 الاهربت  
 - - - - إ اتم  سلطة الطتدة 
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 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

امدند خ  هيت  للمحت ر  
IN ك . 3والمصتاع مطو  

D/
03

 

 سلطة الميت  دل  الميت    ×  50 50   100
 إ اتم 
 

 10 التطويرية 

 صاااااااااااحتف  
الاامااحااااااات اار 
سااااااااااااااالااطاااااااة  

 الميت 

90 

احليم الطري الداخلية  
IN و 3للمحت ر مطو  

D/
04

 

 دل  الهندسة   ×     100 100
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 20 التطويرية  إ اتم 

وزاتة الحك   
 المحل 

80 

هأسلة وظيفة التنمية  
االدتصت عة    البلدعة  

 والمجتمع المحل  

IN
D/

05
 

 اإل اتة   ×    10  10
الااااااااااااماااااااااااار ااااااااااااة 

 التجتتية
إ اتم  
 و ن  

- - 
الااااااااماااااااار ااااااااة 

 التجتتية
10 

 692  84        2526 3197 1963 160 7846 المجموع الجزئي  

عية 
تما

الج
ة ا

نمي
 الت

جال
م

 

علي  
 الت

و ة
  

ليم
اح

 

SO
/0

1
 

ينت  هدتسة  ستسية  
هختلطة    هنطقة وا   

  1000الشري مملتحة 
 .2ه

ED
U/

01
 

 دل  الهندسة  ×   300 300 200  800
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 - - - - إ اتم 

ينت  هدتسة  ستسية  
هختلطة    هنطقة ت س  

  1000الطوي  مملتحة 
 .2ه

ED
U/

02
 

 دل  الهندسة  ×   300 300 200  800
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 - - - - إ اتم 
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 /ال
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برنا
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مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

إ ت ة غر  ص ية  
لمدتست   كوت سعير  
ال تاوية وبنت  ص ية  

  2ه 600األستسية مملتحة 
 لا  هدتسة.

ED
U/

03
 

 دل  الهندسة  ×   200 150 150  500
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 - - - - إ اتم 

صيتاة واأهي  هداتس  
ED وس  البلدة.

U/
04

 

 دل  الهندسة    × 25 75 75 25 250
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 40 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
التربية  
 والتعلي  

210 

ينت  هدتسة ثتاوية للبنت   
   وس  البلدة مملتحة  

ED 2ه3000
U/

05
 

 دل  الهندسة    ×   300 1000 1300
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 - - إ اتم 

وزاتة  
التربية  
 والتعلي  

1300 

ينت   تي  إ ت   لمدتسة  
ينت   مر يم  بد الع ي   

ED 2ه400ال تاوية هلتحة 
U/

06
 

 دل  الهندسة  ×   300    300
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 - - - - إ اتم 

اشطيب هدتسة  يو زاوية  
األستسية المختلطة هلتحة  

ED 2ه 500
U/

07
 

 دل  الهندسة    ×   50 100 150
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 50 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
التربية  
 والتعلي  

100 

ينت  واشطيب  تي   
إ ت   هدتسة هتتيت  

ED 2ه600المنطية هلتحة 
U/

08
 

 دل  الهندسة    ×   150 250 400
الاتارباياااااااة  وزاتة 

 والتعلي 
 200 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
التربية  
 والتعلي  

200 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

ليم
اح

 
و ة 

 
 

ت 
خده

ال
 

حية 
ص

ال
 

SO
/0

2
 

ينت   تي  إ ت   ل يت ة  
سعير المرك ية مملتحة  

 .2ه500

HE
/0

1
 

 - - - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الصحة  ×   100 100 100  300

ينت  غر  إ تمية لمراو   
الصحة األولية    ك  هم  
وا  الري  وكوي ينت مملتحة  

 لا  هرك . 2ه 100

HE
/0

2
 

 - - - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الصحة  ×   120 120   240

ينت  هرك  ت تعة  ولية     
الدواتة يد  المرك  الحتل   

 2ه150الملتأ ر مملتحة 

HE
/0

3
 

 - - - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الصحة  ×   100 100   200

ينت  ويت ة ييد  ينون  
HE 2ه200الحكوهية مملتحة 

/0
4

 

 - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الهندسة    ×   150 50 200
المجتمع  
 المحل  

200 

ينت  ويت ة صحية     يو  
HE 2ه150زاوية مملتحة 

/0
5

 

 - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الهندسة    ×   80 100 180
وزاتة  
 الصحة 

180 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

اأثيث واشمي   ات الوال ة  
HE همام

/0
6

 

 - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الهندسة    ×    200 200
وزاتة  
 الصحة 

200 

 2390  290        1445 1145 1455 1725 5820 المجموع الجزئي  

شيد 
الر

كم 
الح

ة و
دار

 اإل
جال

م
 

   
سلت

وهؤ
عة 

لبلد
ة مت

ص
لخت

ة ا
 اتي

واإل
ية 

متل
 وال

نية
والف

ية 
عيم

التن
  

دتا
 الق

ليم
اح

حل  
 الم

مع
مجت

ع ال
ة ه

ند
والع

دة 
البل

 

GO
/0

1
 

المخط    حااااااادو   اوساااااااااااااايع 
لايشاااااااااااااامااااااا   اماياع   الاهاياكالا  
للبلاااااادة   التااااااتمعااااااة  المناااااات   
)العاادعلاااااااااااااااة  الاادواتة وتاس  

وكوي يناااات و ردااااتن الطوياااا   
  را  ووا  الري ( 

 

GG
/0

1
 

 دل  الهندسة   ×   5 15 15 35
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 5 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
الحك   
 المحل  

30 

إ دا  وانفيذ هشروع اعدنل   
افصاااايل  للشااااواتع المقترحة  

  لى المخط  الهيكل . 

GG
/0

2
 

 دل  الهندسة   ×    10  10
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 - - 10 التطويرية  إ اتم 

اطوير وظيفاة تخب البنات   
والرخب المهنية ممت عشام   
 اعمااة هحوساااااااااااااانااة وداات اادة  
ييااتااات  وبناات  داادتا  وخل   

 . و   هجتمع  وغيرهت

GG
/0

3
 

 دل  الهندسة   ×    15  15
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 - - إ اتم 

وزاتة  
الحك   
 المحل  

15 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

لرب     GISاساااتحداث وحدة  
الاترواياااًت   البلااادعاااة  خااادهااات  

 وهكتايًت. 

GG
/0

4
 

80  50 30   ×  
دل  الهندسة   

 واإل اتة 
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 10 التطويرية  إ اتم 

وزاتة  
الحك   
 المحل  

70 

إاشااااااااااااااات  هرك    اتع هادا   
GG 2ه 300مملتحة  

/0
5

 

 - - - - إ اتم  الد تع المدا  دل  الهندسة  ×   100 200 200  500

إاشات  هرك  إل اتة الطواتئ  
GG 2ه100والاواتث مملتحة  

/0
6

 

 - - - - إ اتم  الد تع المدا  دل  الهندسة  ×   60 60 60  180

اوتيااد واشاااااااااااااامياا  ساااااااااااااايااتتة  
GG إسعت 

/0
7

 

 - - - - إ اتم  وزاتة الصحة دل  الصحة  ×   150    150

الهيكاااا    هرا عااااة واحاااادنااااث 
GG التنعيم 

/0
8

 

 دل  الهندسة    ×  5 15 15 35
الااااحااااكاااا   وزاتة 

 المحل 
 - - 35 التطويرية  إ اتم 

زيااااااات ة و  اااطاااااااتي    اااطااوياار 
الخااادهااات  العاااتهاااة المقااادهاااة 
خااااااادهاااااااة  هاركا   خان   هام 
عشااااااااااااااامااااااا   مامااااااات  الاجاماهاوت 
إ را ا   ماا   حوساااااااااااااانااة  
و    وخل   دااااادتا   وبنااااات  
هجتمع  وغيرهت للوصاااااااااو   

 للبلدعة اإللاترواية هلتقبن

GG
/0

9
 

 اإل اتة    ×   7  7
هااااجااااتاااامااااعااااااات   

 ه  هرة
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

7 



 

 162 /    68                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية
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مج  
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روع 
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برنا
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مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

اعااااته   واحاااادنااااث  إاشاااااااااااااااااات  
شكتوح شفت  وت ع التووية  

 حول . 

GG
/1

0
 

 اإل اتة    ×   4  4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

الاااماااوات    وظااايااافاااااااة  ااااطاااويااار 
عشااااااااااااااماااا    مماااات  النشااااااااااااااريااااة 
)إ را ا  العم   الوصاااااه  
داااااادتا    وبناااااات   الوظيف    

 وغيرهت( 
 

GG
/1

1
 

 اإل اتة    ×    6 6
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

6 

البلااااادعاااااة     دااااادتا   ينااااات  
GG هجت  إ دا  الموازات 

/1
2

 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

دااااااادتا    واااحاالاايااااااا    ااحااب 
الماااتلياااة وو ااااااااااااااع   البلااادعاااة 

 التوصيت  الختصة

GG
/1

3
 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

اركيب واشاااااامي  اعته إ اتة  
المعلوهات  الماتلياة المتااتها  

    البلدعة

GG
/1

4
 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

اركيب واشاااااامي  اعته إ اتة  
GG اإلنرا ا     البلدعة

/1
5

 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
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 لمشروع ا

روع 
مش

 /ال
مج

برنا
ن ال

مكو
قم 

ر
 

التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

اعاااااته   واشااااااااااااااميااااا   اركياااااب 
GG  رينة المعتت 

/1
6

 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

واو ياااا      ااااادتيااااب  انفيااااذ 
GG هجت  هحتسنة التموي 

/1
7

 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

البلاااااادعااااااة     داااااادتا   اقيي  
واااااطااااوياااار   اإلناااارا ا   إ اتة 

 خط  اطوير اإلنرا ا 

GG
/1

8
 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

الااتااناامااياااااااة  خااطاااااااة  اااطااوياار 
GG المحلية

/1
9

 

 اإل اتة    ×    5.888 5.888
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

5.888 

البلاااادعاااات      داااادتا   يناااات  
الااااخااااطاااا    إ ااااااادا   هااااجااااااات  

 التنموية

GG
/2

0
 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

واووياااااة     او يااااا   انفياااااذ 
هجاااات  انميااااة االدتصااااااااااااااااات   

 المحل 

GG
/2

1
 

 اإل اتة    ×    4 4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 

دااااااادتا    وباااانااااااات   اااااااادتياااااااب 
كااااااات اااااااة  الاااامااااوظاااافااااياااام  اااا  
الفنياااة  اإل اتياااة   المجاااتال  

 والمتلية. 

GG
/2

2
 

 اإل اتة   ×  2 3 3 2 10
وزاتة الحك   

 المحل  
 - - إ اتم 

وزاتة  
الحك   
 المحل  

10 
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قم 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

هحوسااااااااااااااااااب   اعاااااته  اطوير 
لجناتعاة  ااااااااااااااريناة المعاتت   

  مم اعته الفوارة. 

GG
/2

3
 

 اإل اتة  ×   15    15
وزاتة الحك   

 المحل  
 - - - - إ اتم 

ادتيب وبنت  ددتا    ضات   
وهوظف  المؤساااااااااااااالااااااااااااااااات   

 األهلية. 

GG
/2

4
 

 اإل اتة  ×   10    10
وزاتة الحك   

 المحل  
 - - - - إ اتم 

اطوير وظيفة المشاااااااااااتريت   
ممااااااات     لااااااا   والمخاااااااتزن 
وامااااااات    العمااااااا   إ را ا  

 العم  وغيرهت

GG
/2

5
 

 اإل اتة    ×   5  5
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

5 

النفااااااتعاااااات    خاااااادهااااااة  اطوير 
الصااالنة ممت عشااام  التعر ة   
 تاساااااااااااااااااات   نياااااة   اعماااااة  
هحوسنة وبنت  ددتا  وخل   

 و   هجتمع  وغيرهت

GG
/2

6
 

 اإل اتة    ×   5  5
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

5 

حاو    هاجاتاماعا   و ا   خالا  
الخادهات  )الميات   الاهربات    

 الميت  العت هة  وغيرهت( 

GG
/2

7
 

 اإل اتة    ×   3  3
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

3 

   

اشااااااااااااااكيااا  وافعيااا  هجاااتل   
شاااااااااااانتيية وانفيذ ينت  ددتا   

GG له 
/2

8
 

16 8 8 0 0  x  
العندت  العتهة 

وهختله  
 األدلته 

هجتمعت  
 ه  هرة

إشرا   
 ن   
هتل   
 إ اتم 

- - USAID 16 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

   

ااصااااااااااااااااااااات    خاطا   ااطاويار 
الاماجاتاماع  هاع  وااواصااااااااااااااااااااا  

GG المحل 
/2

9
 

1.5 0 1.5 0 0  x  
العندت  العتهة 

وهختله  
 األدلته 

هجتمعت  
 ه  هرة

إشرا   
 ن   
هتل   
 إ اتم 

- - USAID 1.5 

دااااااادتا    وااافااعاايااااااا   اااطااوياار 
المؤسلت  المجتم ية حو   
المجتم يااااااة   الملاااااااااااااااااااات لااااااة 

  و  وااهت  

GG
/3

0
 

15 0 7.5 7.5 0  x  
العندت  العتهة 

وهختله  
 األدلته 

هجتمعت  
 ه  هرة

إشرا   
 ن   
هتل   
 إ اتم 

- - USAID 15 

   

البلاااادعااااة   داااادتا   اقيي  وت ع 
وهأساااااااااااااالااااااااااااااتهت    األهوت  
اللااااااااااااااياتساااااااااااااااتاياة والقاتاوايااة  

 الختصة متلعم  البلدم 

GG
/3

1
 

5 1 2 1 1  x  
العندت  العتهة 

وهختله  
 األدلته 

هجتمعت  
 ه  هرة

إشرا   
 ن   
هتل   
 إ اتم 

- - USAID 5 

   

افعي  اللاااايتساااات  واألاعمة  
الملااااااااتادة لتحلاااااااايم ددتا   

GG البلدعة المتلية
/3

2
 

1 0 1 0 0  x  
العندت  العتهة 

وهختله  
 األدلته 

هجتمعت  
 ه  هرة

إشرا   
 ن   
هتل   
 إ اتم 

- - USAID 1 

 235.388  60        338 311.5 412 88.888 1150.388 المجموع الجزئي 

  دوالر أمريكي 1000×مجموع الصرف الكلي السنوي 
 )سنوات(

21016.5 2273.888 5545 6543.5 6604        949  
6502.388 

 

دوالر   1000× - المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 
 أمريكي 

7451.5 2274.625 2234.62
5 

1634.6
25 257.625        949  6463.888 

 0  0        5355 4910 3300 0 13565 دوالر امريكي  1000× –المجموع الكلي )متمنى( 
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التكلفة  
  Xالتقديرية 
1000 $ 

 2021 – 2018خطة 
تصنيف المشروع  
 حسب توفر التمويل 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 
الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المضمونة  

 والمحتملة فقط 

الهيئة   الصرف السنوي 
 المحلية 

غير الهيئة  
 غير الهيئة المحلية  الهيئة المحلية  الشريك/المحلية

ولى 
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
الرا

ن   و
ضم

م
مل  

محت
نى  

متم
 

حدد القسم  
حدد بند   دورها  اسم الجهة  المعني 

 الموازنة 

قيمة  
 المساهمة 

X 1000 $ 

حدد  
 الجهة 

قيمة  
 المساهمة 

X 
1000 $ 

  –متمنى(  +  +مضمون  المجموع الكلي )محتمل
 دوالر امريكي  1000×

 21016.5  
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 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية/ السنة األولى .ب

سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 تحضيرات للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 ال تلث

 الرامعالربع 
 حد 

 القل 
 المعن 

حد   
حد  يند   وتهت الجهة 

 الموازاة 
ايمة 

 الملتهمة
حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

  
ت ت

دط
  

ة  
حتي

 الت
نية

 الب
وير

اط
ميت 

 وال
ي ر

الط
 

صيتاة واأهي  واعبيد 
  15 ري  اخلية مطو  

 و .

IN
F/

03
 

300  100 100 100 
دل   

 الهندسة

صندوي 
اطوير  
وإدراض  
 البلدعت 
وزاتة  
الحك   
 المحل  

 50 التطويرية إ اتم 

صندوي 
 البلدعت 
وزاتة  
الحك   
 المحل  

250 
 طت   وثت   

 +هخططت  

  250  50     100 100 100 0 300 المجموع الج   

 
14

 تعتمد التحضيرات  الالزمة  لتنفيذ مكونات  البرامج/ المشاريع على طبيعة  المكون/المشروع نفسه وعلى طبيعة الجهة  المقترحة  للتنفيذ؛ وبشكل عام تكون بعضها بحاجة إلى دراسة جدوى وخصوصا  تلك ذات الطابع  الربحي، والبعض اآلخر يكون بحاجة إلى كتابة مقترح 
 تحضيرإلى  بحاجة تكون بعضها أن كما  ،(الخ...  القدرات وبناء التدريب  برامج التوعية،  برامج المؤسسي، التطوير مواضيع مثل(   مرجعية بنود تحضيرإلى  بحاجة ستكون البعض أن حين في تمويل، على للحصول  مانحة لجهات التقديم الهدف كان إذا وخصوصا تفصيلي

عطاء  وثائق تحضير ثم ومن جدوى  دراسة إعدادإلى  تحتاج كأن متعددة؛  تحضيرات تتطلب قد بعضها بأن علما. التحتية والبنية اإلنشاءات مثل عطاء ووثائق مخططات  
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

ع  
قطت

  ال
و  

م 
حلي

ا
 . 

 تا 
ال

 

استصنح األتا    
  500ال تاوية مملتحة 

 وا  وش   ري زتاوية 
AG ك   15مطو  

R/
01

 

50  20 20 10 
دل   

 الهندسة

هرك  
 محتث 
 األتا  

 5 التطويرية إ اتم 

هرك  
 محتث 
 األتا  
وزاتة  
 ال تا ة 

 هقترحت   45

ر ة  
 للم

 م
صت

الدت
م ا

مكي
الت

تدة 
إل 

م ا
و و

ف 
شنت

وال
 

او ير الد   المت م  
والفن  للم ات يم هم  

دب  المؤسلت  
AG المتخصصة. 

R/
05

 

10  5 5  
هكتب 
اإلتشت  
 ال تا   

هؤسلة 
 الفتو

لجتن  
العم  
 ال تا   

 - - إ اتم 

 الفتو
  تيش

هيئة 
الد تع  م  

 األتا  

ينو   10
 هر  ية 

نة 
ممك

ة ال
لبيئ

م ا
حلي

ا
حل  

 الم
صت 

ندت
ل

 

 
احليم الطري الداخلية  

 و  3للمحت ر مطو  
 

IN
D/

04
  

 

100   50 50 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
الحك   
 المحل  

 20 التطويرية إ اتم 
وزاتة  
الحك   
 المحل  

 وثت    طت   80
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

  135  25         160 المجموع الج   

 ة 
 و

م 
حلي

ا
علي 

الت
 

صيتاة واأهي  هداتس 
 وس  البلدة.

ED
U/

04
 

25  10  15 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
التربية 
 والتعلي 

 10 التطويرية إ اتم 
وزاتة  

التربية 
 والتعلي 

15 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 

ينت  هدتسة ثتاوية 
للبنت     وس  البلدة  

ED 2ه3000مملتحة 
U/

05
 

1000  250 500 250 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
التربية 
 والتعلي 

 - - إ اتم 
وزاتة  

التربية 
 والتعلي 

1000 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 

اشطيب هدتسة  يو 
زاوية األستسية 

  500المختلطة هلتحة 
 2ه

ED
U/

07
 

100  40 30 30 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
التربية 
 والتعلي 

 30 التطويرية إ اتم 
وزاتة  

التربية 
 والتعلي 

70 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

ينت  واشطيب  تي   
إ ت   هدتسة هتتيت 

المنطية هلتحة  
 2ه 600

ED
U/

08
 

دل    50 100 100  250
 الهندسة

وزاتة  
التربية 
 والتعلي 

 50 التطويرية إ اتم 
وزاتة  

التربية 
 والتعلي 

200 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 

  1285  90     345 630 400  1375 المجموع الج   

ليم
اح

 
ت 

خده
ة ال

 و 
 

حية 
ص

ال
 

ينت  ويت ة ييد  ينون  
الحكوهية مملتحة 

HE 2ه200
/0

4
 

50   25 25 
دل   

 الهندسة
وزاتة  
 الصحة 

 - - إ اتم 
وزاتة  
 الصحة 

50 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 

ينت  ويت ة صحية     
 يو زاوية مملتحة 

HE 2ه150
/0

5
 

100  50 25 25 
دل   

 الهندسة
وزاتة  
 الصحة 

 - - إ اتم 
وزاتة  
 الصحة 

100 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

اأثيث واشمي   ات  
HE الوال ة األهم 

/0
6

 

دل    100  100  200
 الهندسة

وزاتة  
 الصحة 

وزاتة   - - إ اتم 
 الصحة 

200 

 مع 
 ابر ت  
 هقترحت  
  طت ا 

  350       150 50 150  350 المجموع الج   

تا 
القد

ت  
وبن

ي  
تنع

ال
 

اوسيع حدو  المخط  
الهيكل  ليشم   ميع 
المنت   التتمعة للبلدة  

)العدعلة  الدواتة وتاس 
الطوي  وكوي ينت  

و ردتن  را  ووا   
 الري (

GG
/0

1
 

15  5 5 5 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
الحك   
 المحل  

 - - إ اتم 
وزاتة  
الحك   
 المحل  

15  
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

هرا عة واحدنث  
GG الهيك  التنعيم  

/0
8

 

15  5 5 5 
دل   

 الهندسة

وزاتة  
الحك   
 المحل  

 - - 15 التطويرية إ اتم 
 هقترحت  
  طت ا 

اطوير وظيفة الموات   
النشرية ممت عشم  
)إ را ا  العم    

الوصه الوظيف     
 وبنت  ددتا  وغيرهت( 

GG
/1

1
 

 اإل اتة  6   6
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

6 
ينو  
 هر  ية 

ينت  ددتا  البلدعة     
GG هجت  إ دا  الموازات 

/1
2

 

هجتمعت    اإل اتة 4    4
 ه  هرة 

هجتمعت    - - إ اتم 
 ه  هرة 

ينو   4
 هر  ية 

واحلي  ددتا     حب
البلدعة المتلية وو ع  

 التوصيت  الختصة 

GG
/1

3
 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
ينو  
 هر  ية 
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

واشمي  اعته  اركيب
إ اتة المعلوهت  المتلية  

 المتاته     البلدعة 

GG
/1

4
 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 - - إ اتم  ه  هرة 
هجتمعت   

 4 ه  هرة 
ينو  
 هر  ية 

واشمي  اعته  اركيب
إ اتة اإلنرا ا      

 البلدعة 

GG
/1

5
 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
ينو  
 هر  ية 

اركيب واشمي  اعته 
GG  رينة المعتت 

/1
6

 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
ينو  
 هر  ية 

انفيذ ادتيب واو ي      
GG هجت  هحتسنة التموي 

/1
7

 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
ينو  
 هر  ية 

اقيي  داادتا  البلاادعااة    
واطوير   اإلنرا ا   إ اتة 

 خط  اطوير اإلنرا ا 

GG
/1

8
 

4    4 
هجتمعت   

 - - إ اتم  ه  هرة 
هجتمعت   

 4 4 ه  هرة 
ينو  
 هر  ية 
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

التنمياااااااة   خطاااااااة  اطوير 
GG المحلية

/1
9

 

 اإل اتة 5.888    5.888
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

5.888 
ينو  
 هر  ية 

ينات  دادتا  البلادعات     
الخط   إ ااااااادا   هجااااااات  

 التنموية

GG
/2

0
 

هجتمعت    اإل اتة 4    4
 ه  هرة 

هجتمعت    - - إ اتم 
 ه  هرة 

ينو   4
 هر  ية 

انفياذ او يا  واووياة    
هجت  انمية االدتصاااااااااات   

 المحل 

GG
/2

1
 

 اإل اتة 4    4
هجتمعت   

 ه  هرة 
 - - إ اتم 

هجتمعت   
 ه  هرة 

4 
ينو  
 هر  ية 

ادتيب وبنت  ددتا  
الموظفيم    كت ة  
المجتال  الفنية  
 اإل اتية والمتلية. 

GG
/2

2
 

 اإل اتة 2    2
وزاتة  
الحك   
 المحل  

 - - إ اتم 
وزاتة  
الحك   
 المحل  

2 
ينو  
 هر  ية 
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سم
ا

 
مج

برنا
ال

 
قمه 

ور
 

 /البرنامج مكون  اسم
 المشروع 

 رقم
ن  و

مك
 

مج
برنا

ال
/

روع 
مش

ال
 

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000 $ 

 2018خطة العته  
 المرشحة  الجهة
 للتمويل  المرشحة  الجهة اإلشراف /للتنفيذ

 تحضيرات
 الزمة 
 للتنفيذ

 )دراسات
 /جدوى 

 مقترحات
 بنود /

 /مرجعية
 وثائق
 14 )عطاء

 الصر  الربع سنوم 
 الهيئة

 المحلية 
 الهيئة غير
 المحلية  الهيئة غير المحلية  الهيئة الشري  /المحلية

الربع 
 األو 

الربع 
 ال تا 

الربع 
 الرامعالربع  ال تلث

 حد 
 القل 
 المعن 

حد   
  وتهت الجهة 

حد  يند 
 الموازاة 

ايمة 
 الملتهمة

حد   
 الجهة 

ايمة 
 الملتهمة

اشكي  وافعي  هجتل    
شنتيية وانفيذ ينت  

 ددتا  له 

GG
/2

8
 

8 0 5 3 0 
العندت  

 العتهة
هجتمعت   

 - - إ اتم  ه  هرة 
هجتمعت   

 - 8 ه  هرة 

اقيي  وت ع ددتا    
البلدعة وهأسلتهت     
األهوت الليتستاية 
والقتاواية الختصة  

 متلعم  البلدم

GG
/3

1
 

1 0.5 0.5 0 0 
األدلته  
 ا  
 العندة 

هجتمعت   
 ه  هرة 

 - - إ اتم 
هجتمعت   

 ه  هرة 
1 - 

  73.888 4 15     53.888 19 15.5 0.5 88.888 المجموع الج   
  2093.89 4 180     708.888 874 690.5 0.5 2273.89 2018هجموع اإلافتي الال  للعته  
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم  .ت

 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 
 مجال البيئة والبنى التحتية 

اطوير البنيااة التحتيااة  
   دطااات ااات  الطري  

 والميت 

  – واعبيد الشتتع االلتفت   الرام  )ين  ا ي  ش  واوسيع 
 ك   9سعير( مطو  إ متل   –الشيو  

 و  الشتتع المؤه   
والمعبد االلتفت   الرام   

 سعير(-الشيو -)ين  ا ي 
0 0 3 6 9 

البلدعة / الدا رة  
 الهندسية 

الااااااادا اااااارة   اااااااقاااااااتتياااااار 
 الهندسية

البلدعة / الحك   
المحل  /األشمت   
العتهة / صندوي  

   البلدعت

خلااة الفو   -اوساااااااااااااايع واااأهياا  الطري  الرام  ت س الطوياا 
 ك .  3مطو   

النة الطري الت  محت ة  
 إلى اوسعة واأهي  

 
65% 65% 65% 50% 35% 

البلدعة / الدا رة  
 الهندسية 

الااااااادا اااااارة   اااااااقاااااااتتياااااار 
 الهندسية

البلدعة / الحك   
المحل  /األشمت   
العتهة / صندوي  

 البلدعت  

 .ك  15واعبيد  ري  اخلية مطو   صيتاة واأهي   
النة الطري الت  محت ة  
 إلى صيتاة واأهي  واعبيد 

 
65% 60% 50% 40% 30% 

البلدعة / الدا رة  
 الهندسية 

الااااااادا اااااارة   اااااااقاااااااتتياااااار 
 الهندسية

البلدعة / الحك   
المحل  /األشمت   
العتهة / صندوي  

 البلدعت  

 .ك   10صيتاة واأهي  واعبيد  ري تامطة مطو   
الطري الت  محت ة  النة 

 إلى صيتاة 
 

65% 65% 50% 40% 30% 
البلدعة / الدا رة  

 الهندسية 
الااااااادا اااااارة   اااااااقاااااااتتياااااار 

 الهندسية

البلدعة / الحك   
المحل  /األشمت   
العتهة / صندوي  

 البلدعت  

 هضخت  هيت .  3اركيب  
النة المنتز  الت  اعتا   

هم  ده وصو  الميت      
  ص  الصيف 

35% 35% 35% 20% 15% 
البلدعة / دل   

 الميت  
 سجن  دل  الميت 

يلدعة سعبر +سلطة  
 الميت  

 %98 %98 %95 %90 %90 امطية شنكة الميت   ك .  15اوسيع شنكة الميت  الحتلية مطو  إ متل   
البلدعة / دل   

 الميت  
 سجن  دل  الميت 

يلدعة سعبر +سلطة  
 الميت  

 %80 %60 %40 %23 %23 االلت اه يد ع الفوااير النة  3500اركيب  دا ا  هلنقة الد ع  د  
البلدعة / دل   

 الميت  
 سجن  دل  الميت 

يلدعة سعبر +سلطة  
 الميت  
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

 ك .  15استبدا  خطو  هيت  ددعمة مطو   
 و  خطو  الميت   

 الملتبدلة 
0 0 0 0 15 

البلدعة / دل   
 الميت  

 سجن  دل  الميت 
يلدعة سعبر +سلطة  

 الميت  

 يراتهش اووية حو  سردت  الميت انفيذ  
هتوس  النة الفتدد  

)%( 
22% 15% 15% 15% 10% 

البلدعة / دل   
 الميت  

 سجن  دل  الميت 
يلدعة سعبر +سلطة  

 الميت  

 مجال تنمية االقتصاد المحلي 

التمكيم االدتصاااااااات م  
للمر ة والشااااانتف و وم  

 اإل تدة

هجت   إاشااات  واجهي  هجمو ة هم المشاااتتيع الصاااميرة    
الخدهت  والصااااانت ت  الخ يفة لتشاااااميلهت هم دب  الشااااانتف  

 . والنلت  و وم اإل تدة
 100 50 5 5 5  د  المشرو ت  الصميرة 

وحدة التنمية  
 االدتصت عة 

وال يااااااتتا    التقااااااتتير 
 الميدااية

 المجل  البلدم

يناات  دادتا  الجم ياات  التعااتوايااة النلااااااااااااااوياة    المجااتال   
 . واإلاتت ية والتلوي اإل اتية والمتلية  

وحدة التنمية   100 50 0 0 0  د  الملتفيدنم 
 االدتصت عة 

وال يااااااتتا    التقااااااتتير 
 الميدااية

 المجل  البلدم

 10 5 1 1 1  د  التعتوايت   
إاشاااااااات  واجهي  حت اااااااانة   مت  للمشااااااااتتيع الصااااااااميرة     

 . البلدعة
و و  حت نة   مت   
 للمشرو ت  الصميرة 

0 0 1 1 1 
وحدة التنمية  

 االدتصت عة 
وال يااااااتتا    التقااااااتتير 

 الميدااية
 المجل  البلدم

احلاايم و    القطتع  
 ال تا  

 وا  وشاااا    500اسااااتصاااانح األتا اااا  ال تاوية مملااااتحة  
 ك .  10 ري زتاوية مطو   

هلتحة األتا    
 الملتصلحة زتاويًت  وا  

45000 
4510

0 
 هدنرية ال تا ة  45500 45350 45200

والتقتتير سااااااااااااااجن   
 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 اتشت  زتا   سعير 

 ننتييع. 5اأهي  الينتييع ال تاوية    البلدة  د  
 د  الينتييع ال تاوية  

 المؤهلة    البلدة 
 هدنرية ال تا ة  5 4 2 0 0

سااااااااااااااجن  والتقتتير 
 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 

  3ه80ملعة  100ينت  عمتت لتجميع هيت  األهطتت  د  
 للبئر.

 د  عمتت اجميع هيت   
 االهطتت 

 هدنرية ال تا ة  100 65 30 0 0
سااااااااااااااجن  والتقتتير 

 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

 هدنرية ال تا ة  5 4 2 0 0  د  اللدو    ينت  سدو  ارايية )إلاشت  محيرا  اجميع هيت  األهطتت(
سااااااااااااااجن  والتقتتير 

 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 

او ير الد   المت م والفن  للم ات يم هم دب  المؤساااالاااات   
 المتخصصة

هتوس   د  الملت دا   
المت عة للم اتع    الموس   

 ال تا   
 هدنرية ال تا ة  4 3 2 1 0

سااااااااااااااجن  والتقتتير 
 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 
المشااااااااااااااتتكة    هعاتتض وهراو  الااااااااااااااويمياة  اخ  وختت   

 الو م
 د  المعتتض والمراو   
التلويمية  اخ  وختت   

 الو م 
 إ اتة البلدعة   1 2 2 0 0

واقااااتتير   سااااااااااااااجن  
 إ اتة البلدعة

 هلؤو  البلدعة 

)ههر تن ساانوم للمنتجت  الت  اتمي    م  هعرض ساانوم  
 يهت البلدة  الحجر ه ًن(. 

 إ اتة البلدعة   1 1 1 0 0  د  المهر تات  اللنوية  
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 إ اتة البلدعة
 هلؤو  البلدعة 

 د  األسواي التجتتية    إاشت  واشمي  سوي اجتتم للخضروا  والفواو     البلدة
للخضراوا    المخصصة

 والفواو 
 هدنرية ال تا ة  1 0 0 0 0

سااااااااااااااجن  والتقتتير 
 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 
 د  األسواي التجتتية   إاشت  واشمي  سوي لتجتتة ال روة الحيوااية    البلدة. 

المخصصة لتجتتة ال روة  
 الحيوااية.

 هدنرية ال تا ة  1 1 0 0 0
سااااااااااااااجن  والتقتتير 

 الميدااية

هدنرية ال تا ة  
يواسطة هكتب  

 إتشت  زتا   سعير 

احلاايم و    القطتع  
اللاااااااااااايتح  والتر يه   

 والريت  

إاشااااااات  هتن    ته وشاااااااته  )هلااااااان   هنه  وكهو (     
  وا .  20هلت ر سعير  لى هلتحة  

 1 1 1 0 0  د  المنت هت  العتهة 
 البلدعة 

وزاتة الليتحة  
 وامثتت 

 سجن  الوزاتة  
 هل  هيداا 

 يلدعة سعير 

مملاااااااااااااااااااتحااااااة   القاااااادعمااااااة/التراثيااااااة  البيو    2ه2000ارهي  
 الستمنلهت للمنفعة العتهة. 

النة االاجتز    ارهي   
 البيو  

0 0 30% 65% 100% 
 البلدعة 

وزاتة الليتحة  
 وامثتت 

 سجن  الوزاتة  
 هل  هيداا 

 يلدعة سعير 

ماااتألهاااتوم األثرياااة  إ ااادا  وانفياااذ حملاااة   للترويش والتعريف 
 والتتتيخية للبلدة. 

 د  الحمن  الترويجية  
للتعريف متالهتوم االثرية  

 والتتتيخية للبلدة.
0 0 0 0 1 

 البلدعة 
وزاتة الليتحة  

 وامثتت 

 سجن  الوزاتة  
 هل  هيداا 

 يلدعة سعير 
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

 1 1 1 0 0 امثتت  د  هتتحه  2ه 200إاشت  هتحه لآلثتت    البلدة مملتحة  
 البلدعة 

وزاتة الليتحة  
 وامثتت 

 سجن  الوزاتة  
 هل  هيداا 

 يلدعة سعير 

 1 1 1 0 0 صتلة تيت ية  2ه500ينت  صتلة تيت ية هتعد ة األاشطة مملتحة  
 البلدعة 

المجل  األ لى  
 للشنتف والريت ة 

 يلدعة سعير  سجن  الوزاتة

 1 1 1 0 0 استت  تيت     وا .  15ينت  إستت  تيت    لى هلتحة  
 البلدعة 

المجل  األ لى  
 للشنتف والريت ة 

 يلدعة سعير  سجن  الوزاتة

احليم البيئة الممكنة  
 لندتصت  المحل 

 احوي  هنطقة ااجتصة إلى هنطقة صنتوية هؤهلة
 د  المنت   الصنتوية  

 المؤهلة 
0 0 0 1 1 

دل  الهندسة  
 والتنعي     البلدعة 

الهندسااااااااة  سااااااااجن   
 والتنعي 

 يلدعة سعير 

 كيلو متند  5ينت  وحدا   تدة يدنلة  
النة الطتدة البدنلة هم  

 هجم  الطتدة 
1 % 0 0 50% 50% 

 البلدعة 
 سلطة الطتدة 

 يلدعة سعير  هل  هيداا 

 %98 %95 %90 %90 %90 امطية شنكة الميت   .ك  3امدند خ  هيت  للمحت ر والمصتاع مطو   
البلدعة / دل   

 الميت  
 سجن  دل  الميت 

يلدعة سعبر +سلطة  
 الميت  

 و 3احليم الطري الداخلية للمحت ر مطو   
النة الطري الت  محت ة  

 إلى صيتاة 
65% 40% 40% 40% 40% 

البلدعة / الدا رة  
 الهندسية 

الااااااادا اااااارة   اااااااقاااااااتتياااااار 
 الهندسية

البلدعة / الحك   
المحل  /االشمت   
العتهة / صندوي  

 البلدعت  
هأساااااالااااااة وظيفة التنمية االدتصاااااات عة    البلدعة والمجتمع  

 المحل 
 %100 %100 %100 % 0 % 0 النة الميته متلمهته 

وحدة التنمية  
 االدتصت عة 

وال يااااااتتا    التقااااااتتير 
 الميدااية

 المجل  البلدم

 مجال التنمية االجتماعية 

 احليم  و ة التعلي 
الشري مملتحة  ينت  هدتسة  ستسية هختلطة    هنطقة وا  

 . 2ه 1000

 د  المداتس األستسية  
   هنطقة وا   المختلطة  

 الشري 
0 0 0 0 1 

التربياااااااة   هااااااادنرياااااااة 
 والتعلي 

اقتتير هدنرية التربية  
 القل  الهندس / 

الااتاااربااياااااااة   هااااااادناارياااااااة 
 والتعلي 
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

ينت  هدتساااااااااة  ساااااااااتساااااااااية هختلطة    هنطقة ت س الطوي   
 . 2ه 1000مملتحة  

 د  المداتس األستسية  
   هنطقة ت س  المختلطة  

 الطوي  
0 0 0 0 1 

التربياااااااة   هااااااادنرياااااااة 
 والتعلي 

اقتتير هدنرية التربية  
 القل  الهندس / 

الااتاااربااياااااااة   هااااااادناارياااااااة 
 والتعلي 

إ اات ة غر  صاا ية لمدتساات   كوت سااعير ال تاوية وبنت   
 لا  هدتسة.  2ه 600ص ية األستسية مملتحة  

الملتحة المخصصة  
 2 1.7 1.5 1.3 1.3 للطتلب    المر ة الص ية 

التربياااااااة   هااااااادنرياااااااة 
 والتعلي 

اقتتير هدنرية التربية  
 القل  الهندس / 

الااتاااربااياااااااة   هااااااادناارياااااااة 
 والتعلي 

 .صيتاة واأهي  هداتس وس  البلدة
و ع وحتلة المنتا   

 المدتسة اإلاشت   
60% 70% 75% 80% 85% 

التربياااااااة   هااااااادنرياااااااة 
 والتعلي 

هدنرية التربية  اقتتير  
 القل  الهندس / 

الااتاااربااياااااااة   هااااااادناارياااااااة 
 والتعلي 

ينت  هدتساااااااااااااة ثتاوية للبنت     وسااااااااااااا  البلدة مملاااااااااااااتحة  
 2ه3000

 د  المداتس ال تاوية  
 )إاتث(

1 1 2 2 2 
الااااااااتاااااااارباااااااايااااااااة   وزاتة 

 والتعلي 
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 الوزاتة
 وزاتة التربية والتعلي 

 بد الع ي  ينت   تي  إ ااااااااااات   لمدتساااااااااااة ينت   مر يم  
 2ه400ال تاوية هلتحة  

النة ااجتز ينت   تي   
 مر   لمدتسة ينت ا ت   

 يم  بد الع ي  ال تاوية 
0 % 0 % 0 % 0 % 100% 

الااااااااتاااااااارباااااااايااااااااة   وزاتة 
 والتعلي 

واقااااتتير   سااااااااااااااجن  
 الوزاتة

 وزاتة التربية والتعلي 

اشاااااطيب هدتساااااة  يو زاوية األساااااتساااااية المختلطة هلاااااتحة  
 2ه 500

األستسية   د  المداتس 
 المختلطة 

2 2 3 3 3 
القلاااااااااا  الهندساااااااااا   

 البلدعة/ 
الااااقلااااااااااااااااا    اااااقاااااااتتياااار 

 الهندس 
القلاااااااااااااا  الهندساااااااااااااا   

 البلدعة/ 

ينت  واشاطيب  تي  إ ات   هدتساة هتتيت المنطية هلاتحة  
 2ه600

الملتحة المخصصة  
 للطتلب    المر ة الص ية 

1.3 1.5 2 2 2 
القلاااااااااا  الهندساااااااااا   

 البلدعة/ 
الااااقلااااااااااااااااا    اااااقاااااااتتياااار 

 الهندس 
القلاااااااااااااا  الهندساااااااااااااا   

 البلدعة/ 

ااااااحلااااااااااااااااااايااااام  اااااو ة  
 الخدهت  الصحية

ينت   تي  إ ااااااااااااات   ل يت ة ساااااااااااااعير المرك ية مملاااااااااااااتحة  
 . 2ه500

النة االاجتز لبنت   تي   
 ا ت   

0 0 200 400 500 
هاااادنريااااة صااااااااااااااحااااة  

 شمت  الخلي 
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 المدنرية
هدنرية صااحة شاامت   

 الخلي 

األولية    ك  هم وا   ينت  غر  إ اااتمية لمراو  الصاااحة  
 لا  هرك .  2ه 100الري  وكوي ينت مملتحة  

هلتحة المر  اال تمية  
    لمراو  الصحة االولية 

 و  هم وا  الري  وكوي ينت 
0 0 0 50 100 

هاااادنريااااة صااااااااااااااحااااة  
 شمت  الخلي 

واقااااتتير   سااااااااااااااجن  
 المدنرية

هدنرية صااحة شاامت   
 الخلي 

ياااد    المرك  الحاااتل   ينااات  هرك  ت اااتعاااة  ولياااة    الااادواتة 
 2ه150الملتأ ر مملتحة  

هراو   النة االاجتز    
الحدن ة      الر تعة االولية 

 الدواتة  
0 0 0 50% 100% 

هاااادنريااااة صااااااااااااااحااااة  
 شمت  الخلي 

واقااااتتير   سااااااااااااااجن  
 المدنرية

هدنرية صااحة شاامت   
 الخلي 
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

 2 2 2 1 1 و و  ويت ة حكوهية  2ه200ينت  ويت ة ييد  ينون الحكوهية مملتحة  
هاااادنريااااة صااااااااااااااحااااة  

 شمت  الخلي 
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 المدنرية
هدنرية صااحة شاامت   

 الخلي 

 6 6 6 5 5 هراو  تي ية حكوهية  2ه150ينت  ويت ة صحية     يو زاوية مملتحة  
هاااادنريااااة صااااااااااااااحااااة  

 شمت  الخلي 
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 المدنرية
هدنرية صااحة شاامت   

 الخلي 

 وزاتة الصحة 1 1 1 1 0 هرك  وال ة  عت  و و   اأثيث واشمي   ات الوال ة امهم
واقااااتتير   سااااااااااااااجن  

 وزاتة الصحة
 وزاتة الصحة

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد 

الاقااااااادتا    ااحلااااااااااااااايام 
والافاناياااااااة   الاتاناعاياماياااااااة 
واإل اتياااااااة   والماااااااتلياااااااة 
الخااتصااااااااااااااااة مااتلبلاادعااة  
وهؤسااااااااااالااااااااااات  البلدة  
والعندااة هع المجتمع  

 المحل 

المنت    اوساااااااااااايع حدو  المخط  الهيكل  ليشاااااااااااام   ميع  
التاتمعاة للبلادة )العادعلاااااااااااااااة  الادواتة وت س الطويا  وكوي ينات  

 و ردتن  را  ووا  الري ( 

النة امطية المخط   
 الهيكل  ألتا   البلدة 

6 % 6 % 6 % 9 % 9 % 
القلااااااا  الهندسااااااا /  

 البلدعة
الااااقلااااااااااااااااا    اااااقاااااااتتياااار 

 الهندس 
القلااااااااااا  الهندسااااااااااا /  

 البلدعة

للشاااااااواتع المقترحة  إ دا  وانفيذ هشاااااااروع اعدنل  افصااااااايل   
  لى المخط  الهيكل . 

 عتلية المخط  الهيكل   
 الحتل  

55% 55% 75% 75% 75% 
القلااااااا  الهندسااااااا /  

 البلدعة
الااااقلااااااااااااااااا    اااااقاااااااتتياااار 

 الهندس 
القلااااااااااا  الهندسااااااااااا /  

 البلدعة
اطوير وظيفاة تخب البنات  والرخب المهنياة ممات عشااااااااااااااما   
 اعماة هحوسااااااااااااااناة ودت دة يياتات  وبنات  ددتا  وخل  و   

 هجتمع  وغيرهت

 د   اعمة تخب البنت   
 المطوتة 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 1 0 0 0

لرب  خاادهاات  البلاادعااة الاتروايااًت    GISاسااااااااااااااتحااداث وحاادة  
 وهكتايًت. 

سر ة و و ة إاجتز  
 المعتهن  و تشفتهت 

 اإل اتة 80% 80% 70% 60% 60%
اقتتير هرك  خدهت   

 الجمهوت
 اإل اتة

 2ه 300  تع هدا  مملتحة  إاشت  هرك  
النة ااجتز هرك  الد تع  

 المدا  
 اإل اتة 100% 70% 35% 0 0

الاااااااد اااااااتع   ياياااااااتاااااااات  
 الفللطين 

 اإل اتة

 اإل اتة ييتات  وزاتة الصحة اإل اتة %100 %70 %35 0 0 النة ااجتز هرك  الطواتئ  2ه100إاشت  هرك  إل اتة الطواتئ والاواتث مملتحة  
 اإل اتة ييتات  وزاتة الصحة اإل اتة 1 0 0 0 0  د  سيتتا  االسعت   واشمي  سيتتة إسعت اوتيد  

 هرا عة واحدنث الهيك  التنعيم   
 د  الشواغر الوظي ية  
 المو و ة  لى الهيكل  

 الهيك  الوظيف  اإل اتة 1 1 2 3 4
والاااااماااااجااااالااااا    اإل اتة 

 البلدم 
المقاادهااة هم خن   اطوير وزياات ة اطااتي الخاادهاات  العااتهااة  

هرك  خدهة الجمهوت ممت عشاااااام  إ را ا   م   حوساااااانة  
اطتي الخدهت  العتهة  

المقدهة هم خن  هرك  
 خدهة الجمهوت 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 70% 70% 20% 20% 20%
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 
وبنت  ددتا  وخل  و   هجتمع  وغيرهت للوصاااااو  للبلدعة  

 اإللاترواية هلتقبن
 د   اعمة الشكتوح      اعته شكتوح شفت  وت ع التووية حول إاشت  واحدنث  

 البلدعة 
 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 1 1 0 0

اطوير وظيفة الموات  النشاارية ممت عشاام  )إ را ا  العم    
 الوصه الوظيف    وبنت  ددتا  وغيرهت( 

 د   اعمة الموات  النشااااارية  
 المطوتة

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 1 0 0 0

 ينت  ددتا  البلدعة    هجت  إ دا  الموازات 
هلتوح البلدعة    إ دا   

 الموازات  
 اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

 اإل اتة

 حب واحلي  ددتا  البلدعة المتلية وو اااااااااع التوصااااااااايت   
 الختصة

هلتوح البلدعة    احلي   
وو ع  األو تع المتلية 

 التوصيت  الختصة 
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

اركيب واشااامي  اعته إ اتة المعلوهت  المتلية المتاته      
 البلدعة

هلتوح  ته ية اعته إ اتة  
 المعلوهت  المتلية المتاته  

 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

 اركيب واشمي  اعته إ اتة اإلنرا ا     البلدعة
هلتوح  ته ية اعته إ اتة  

 اإلنرا ا  
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

 اركيب واشمي  اعته  رينة المعتت 
هلتوح  ته ية اعته  

  رينة المعتت  
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

 انفيذ ادتيب واو ي     هجت  هحتسنة التموي 
هلتوح البلدعة    هجت   

 هحتسنة التموي  
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

خط    واطوير  اإلنرا ا   إ اتة  البلااااادعاااااة     دااااادتا   اقيي  
 اطوير اإلنرا ا 

هلتوح وددتة البلدعة     
 اإلنرا ا  اطوير  

 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

 اطوير خطة التنمية المحلية
 د  خط  التنمية المحلية  

 المطوتة 
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 1 1 1 1 0

 ينت  ددتا  البلدعت     هجت  إ دا  الخط  التنموية
هلتوح ددتة البلدعة     

الخط   هجت  إ دا  
 التنموية 

 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%
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 مؤشرات القياس  مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة  البرنامج 
القيمة  
الحالية  
 للمؤشر 

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات  
 أداة القياس  مصدر المعلومات  الخطة 

الجهة المسئولة  
عن متابعة قياس  

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المؤشر 

 انفيذ او ي  واووية    هجت  انمية االدتصت  المحل 
هلتوح التووية    هجت   

 انمية االدتصت  المحل  
 اإل اتة اقتتير اإل اتة اإل اتة 100% 100% 100% 100% 70%

ااادتيااب وبناات  داادتا  الموظفيم    كاات ااة المجااتال  الفنيااة   
 اإل اتية والمتلية. 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة %90 %85 %80 %75 %70 هلتوح الموظفيم الفن  

اطوير اعته هحوساب لجنتعة  ارينة المعتت   امم اعته  
 الفوارة. 

 د  األاعمة المحوسنة  
لجنتعة  رينة المعتت   

 الفوارة  مم اعته 
 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 0 0 0 0

 ادتيب وبنت  ددتا    ضت  وهوظف  المؤسلت  األهلية. 
وفت ة   ضت  وهوظف   

 المؤسلت  األهلية 
 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 100% 40% 40% 40% 40%

اطوير وظيفة المشااااااااتريت  والمختزن ممت     ل  إ را ا   
 العم  وغيرهتالعم  وامت    

 د   اعمة المشتريت   
 والمختزن المطوتة 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 1 1 0 0

اطوير خدهة النفتعت  الصاالنة ممت عشاام  التعر ة   تاساات   
 نية   اعمة هحوسااااااااااااانة وبنت  ددتا  وخل  و   هجتمع  

 وغيرهت

 د   اعمة خدهة النفتعت   
 المطوتة 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 1 1 1 0 0

الاهرباااات     )المياااات    الخاااادهاااات   خل  و   هجتمع  حو  
 الميت  العت هة  وغيرهت( 

 د  الحمن  التو وية  
 حو  الخدهت  سنويت 

 اإل اتة ييتات  ثتاوية اإل اتة 12 12 12 0 0

 ت ي  البلدعة  سجن  البلدعة  البلدعة  هو و  هو و  هو و  هو و  هو و غير  و و  هجل  شنتي   عت   اشكي  وافعي  هجتل  شنتيية وانفيذ ينت  ددتا  له 
و و  خطة ااصت    اطوير خط  ااصت  واواص  هع المجتمع المحل 

 واواص  
 غير هو و 

غير 
 هو و 

 هو و  هو و  هو و 
البلدعة  العندت   

 العتهة 
 العندت  العتهة  سجن  البلدعة 

اطوير وافعي  ددتا  المؤسلت  المجتم ية حو  الملت لة  
  المجتم ية و  وااهت  

 د    وا  الملت لة  
 الملتخدهة 

0 1 2 2 2 
البلدعة  العندت   

 العتهة 
 العندت  العتهة  سجن  البلدعة 

اقيي  وت ع ددتا  البلدعة وهأساالااتهت    األهوت اللاايتسااتاية  
و و  سيتست  و اعمة   البلدم والقتاواية الختصة متلعم   

 هفعلة
هو و   

 مشك       

هو و   
مشك   
     

 هو و  هو و  هو و 
البلدعة  الملتشتت  

 القتاوا  
 ت ي  البلدعة  سجن  البلدعة 

افعي  اللاايتساات  واألاعمة الملااتادة لتحلاايم ددتا  البلدعة  
 المتلية
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 المالحق  .8

 اللجان التي شاركت في إعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها  -( 1ملحق رقم )

 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية –( 2ملحق رقم )

 مكونات البرامج أو مشاريع السنة األولى -( 3ملحق رقم )

 )مرفق( التجمع السكانيدليل  –( 4ملحق رقم )

 )مرفق(التقرير التشخيصي   -( 5ملحق رقم )

 )مرفق( استراتيجية تنمية االقتصاد المحلي –( 6ملحق رقم )
 

 اللجان التي شاركت في إعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها  -( 1ملحق رقم )
 

 سعير( )بلديةلجنة التخطيط المحلي 

 اللجنةا في /دوره ة/اسم العضو
 مجال التخصص  عضو( أو  )مقرر

 ات ب ت ي  البلدعة هقرت  تح   بد الع ي   را ا  
  ضو هجل  يلدم   ضو  ايرا ي   را ا  ه. ات  

  ضو هجل  يلدم   ضو   مت  ستل  الفرو 
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 فريق التخطيط األساسي  

 ا في الفريق/دوره ة/اسم العضو
 عضو(/)منسق

تعمل  / المؤسسة التي يعمل
المسمى الوظيفي في  مجال االهتمام  بها 

 المؤسسة 
 العمر الجنس 

 29فوق  29-16 أنثى ذكر 

 هحمد  هم  الشنلدة
ت ي   ري   

 التخطي  
 √   √ ت ي  البلدعة والحك  الرشيد  اتةاإل يلدعة سعير

 √   √ ات ب ت ي  البلدعة والحك  الرشيد  إ اتة يلدعة سعير  ضو   تح   بد الع ي   را ا  
 √  √  ههندسة هشتتيع  ينية احتية يلدعة سعير هنلقة  ه.غت   اصتت 
 √   √ هدنر البلدعة  والحك  الرشيد  إ اتة يلدعة سعير  ضو  زيت  العراهيم

 √   √ هدنر الدا رة الهندسية البنية التحتية يلدعة سعير  ضو  شفي   را ا  ه.
 √   √ المتل  المدنر  االدتصت  يلدعة سعير  ضو  ا و  المطوت 

 √   √ هرادب  ينية  البنية التحتية يلدعة سعير  ضو  اشحت    وض الفرو  ه.
 √   √ هلؤو  دل  اال نه  والحك  الرشيد  اتةاإل يلدعة سعير  ضو  الي  سعدم شنلدة 
 √   √ هلؤو  دل  الاهربت  ينية احتية يلدعة سعير  ضو  هحمد هحمو  شنلدة 

غر ة اجتتة وصنت ة وزتا ة    ضو  اوت الدنم  را ا 
 شمت  الخلي  

 √   √ ت ي  المر ة التجتتية  االدتصت 

 √   √ / هتقت د إ اتم هدنر  الصحة  هدنرية الصحة   ضو  ملته  عتف الطروة 
 √  √  هعلمة التعلي  هدنرية التربية  ضو   نتعة  مي   نتتيم

 √  √  اتشطة الوية ا تمتويةانمية   ضوة هجل  يلدم ستي    ضو   بلة  بد الحلي   رو  

  ضو  وصت  هحمد شنلدة 
المجل  اال لى للشنتف  

 والريت ة 
  √ √  اتشطة شنتيية  والحك  الرشيد  إ اتة

 



 

 أسماء اللجان التنموية لبلدة سعير 

 منسق اللجنة: م.شفيق جرادات / مدير الدائرة الهندسية بلدية سعير                                                   لجنة: البيئة والبنية التحتية                           

 االهتمام  مجال أرقام االتصال  العمل الجنس  االسم  الرقم
 العمر

 29فوق  15-29
 هيم سر المكتب الحرك    كر حليم  را ا  حلم  1

 لألخصت ييم
 √  صحة وبيئة 0599801540

 √   ري  0592843133  ضو هجل  يلدم ستي   كر  بد الرحمم ايرا ي  الفرو  2
 √   ري وصحة وبيئة 0599255208 هدنر الدا رة الهندسية  كر ه.شفي   را ا  3

 √   ري   هلتح هتقت د  كر ابي  ويلى شنلدة  4

 √   ري  0599292478 شركة العتيد للمقتوال   كر خلدون عتسر  تيد شنلدة  5
 √   ري  –صحة وبيئة  0599585337 ههندس هعمتتم   كر ه.المعتص  شريف الشنلدة  6
 √   ري  0598063517 اتش  شنتي    كر  بد   سليمتن الجرا ا   7
 √  هيت  وصر  صح  0599200582 هرادب  ينية   كر اشحت    وض الفرو  8
 √   ري  0599123373 هلتح   كر اضت  نوسه  نتتيم 9

 √  وهربت   0568090053 هحت ر  تهع   كر حتتث ايرا ي  شنلدة 10
 √  ينية احتية 0599350292 هكتب  قتتا   –  ضو يلدعة   كر  مت  ستل  الفرو  11
 √   ري  0599707625 ههندس هلتحة –  ضو يلدعة   كر ه.ات ذ ايرا ي   را ا   12
 √  وهربت   0599200583 هلؤو  دل  الاهربت   كر هحمد هحمو  شنلدة  13
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 الدين جرادات / رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل نور:اللجنةمنسق                             لجنة: مجال تنمية االقتصاد المحلي                            

 االهتمام  مجال أرقام االتصال  العمل الجنس  االسم  الرقم
 العمر

 29فوق  15-29
 √  ادتصت   0599675768 ت ي  المر ة التجتتية/شمت  الخلي   كر اوت الدنم  بد القت ت  را ا   1
 √  ادتصت   0599873483 اخصت   ا تمت     كر هنذت  بد القت ت  را ا  2
 √  ادتصت   0599727458 صتحب شركة كلتتا   كر  خرم  بد الهت م  را ا   3
 √  ادتصت   0595323788   كر  تيد تسم  شنلدة  4
 √  ادتصت  /زتا ة  0599746912 ههندس زتا     كر ه.هتهر شنلدة  5
 √  ادتصت /صنت    0599707625 ههندس هلتحة -يلدعة ضو   كر ه.ات ذ  را ا   6
  √ سيتحة وارمي  0598249747 للشنتف والريت ة األ لى المجل    ا ى وصت  هحمد شنلدة  7
 √  سيتحة وارمي  0599996735 هوظه حكوه    كر هوسى  بد    را ا   8
  √ سيتحة وارمي  0598896989 والدعمقرا يةالمرك  الفللطين  دضتعت اللنه    ا ى  نبرة شنلدة  9

  √ ادتصت  /صنت    0599049938 صتحب هحجر  كر تاا   را ا  10
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 متقاعد مديرية الصحة إداري الطروة /مدير  اللجنة. بساممنسق                                                              مجال التنمية االجتماعية                  و  لجنة

 االهتمام  مجال أرقام االتصال  العمل الجنس  االسم  الرقم
 العمر

 29فوق  15-29
 √  اعلي   0599393280 هعل   كر هحمد  بد    را ا   1
 √  سكم 0599838199 ااحت  المعلميم  كر هحمد  ل   را ا   بري   2
 √  اعلي   0599232481 هتقت د  كر  تند حجتزم  را ا  3
 √  امكيم وخدهت  ا تمتوية  0597134498  ضو هجل  يلدم ستي   ا ى  بلة  بد الحلي   رو   4
ت ي   -هدنر  ته شؤون هجل  الوزاتة  كر شريف هوسى  را ا   5

 األحمر م ية الهن  
 √  امكيم وخدهت  ا تمتوية  0598816593

 √  اعلي   0599257370 هتقت د  كر سليمتن حرف الشنلدة  6
 √  صحة  0599306657    الصحة هتقت د إ اتم هدنر   كر ملته  عتف الطروة  7
اللنه  المرك  الفللطين  دضتعت    نبرة شنلدة  8

 والدعمقرا ية
  √ امكيم وخدهت  ا تمتوية  0598896989

 √  خدهت  ا تمتوية-امكيم 0598818609 الخلي  -هدنر هرك  اأهي  الشبينة  كر هت د هحمد  را ا  9
 √  اعلي   0599890027 هعلمة  ا ى  ت مة حليم  را ا   10
 √  اعلي   0599369221 هعلمة  ا ى  نتعة  مي   نتتيم 11
  √ خدهت  ا تمتوية –امكيم  0598249747 للشنتف والريت ة األ لى المجل    ا ى وصت  هحمد شنلدة  12
 √  شنتف وتيت ة 0599814058 هعل   كر هطوت  إسمت ي وا    13
 √  اعلي   0599283767 هوظه حكوه  هتقت د  كر وتند هحمو  الشنلدة 14
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 في بلدية سعير اإلعالممنسق اللجنة .نسيم شاللدة / مسؤول قسم          والحكم الرشيد                                                                 دارةاإللجنة:  مجال 

 االهتمام  مجال أرقام االتصال  العمل الجنس  االسم  الرقم
 العمر

 29فوق  15-29
 √  والاواتث األهم 0599996735 هوظه حكوه    كر هوسى  بد    را ا   1
 √  المؤسلت  إ اتةو الحوكمة  0599255669 زكتة وصددت  سعير  كر يدت سليمتن  نتتيم 2
  √ المؤسلت  إ اتة 0599498845 هشتتيع إ اتة  كر يهجد  ريف شنلدة  3
 √  والتنعي التخطي   0599292374 هدتس هتقت د  كر  ل  هحمد سليمتن  اوو   4
 √  التنعي  والبنت  المؤسل  0599606342 هوظه هتقت د   كر هحمو  حليم  نتتيم  5
للشنتف   األ لى المجل    ا ى وصت  هحمد شنلدة  6

 والريت ة 
  √ والاواتث األهم 0598249747

 √  المؤسل البنت   0598318088 ت ي   م ية العدعلة الخيرية   كر هحمد ايرا ي  الجرا ا  7
 √  البنت  المؤسل  0599296849 اإل نه هلؤو  دل    كر الي  سعدم شنلدة  8
 √  التنعي  والتخطي  0599585337 ههندس هعمتتم   كر شريف الشنلدة هعتص  9

 √  البنت  المؤسل  0599350292 هكتب  قتتم - ضو يلدعة  كر  مت  ستل  الفرو  10
 √  البنت  المؤسل  0599707625 ههندس هلتحة -يلدعة ضو   كر ه.ات ذ  را ا   11
 √  البنت  المؤسل  0569204210 اطوير هؤسلت  -سكراتتيت  ا ى هيلت  هحمد  را ا  12
 √  البنت  المؤسل  0599671191 هدنر البلدعة   كر زيت  العراهيم 13
 √  البنت  المؤسل  0599232509 المدنر المتل    كر المطوت    و  14

 
 



 

 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية –( 2ملحق رقم )
 
 

 EI/01رقم البرنامج:                                         تطوير البنية التحتية في قطاعي الطرق والمياه

 مقدمة: 
عأا  يراتهش اطوير البنية التحتية    دطت   الطري والميت  اساااااتجتمة الحتيت ت  البلدة األساااااتساااااية و ولويتاهت     هت نتعل  
مقطت   الطري والميت ؛ والذم علااته  اطوير     احلاايم الخدهت  األسااتسااية الت  اقدههت البلدة لموا نيهت  األهر الذم نو ر 

داه  ينية احتية دوية اد   والااته     اهوض البلدة واطوتهت. واشاام  الخدهت  األسااتسااية  له  حيتة كريمة   ضاا  ويخل  لبل
 الت  عحلنهت البراتهش شنكة الطري والمواصن  وشنكة الميت .

 
 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
- الشيو -الرام  )ين  ا ي  و  الشتتع المؤه  والمعبد االلتفت   

 9 0 سعير(

 النة الطري الت  محت ة إلى اوسعة واأهي  
 65% 35% 

 النة الطري الت  محت ة إلى صيتاة واأهي  واعبيد 
 65% 30 % 

 النة الطري الت  محت ة إلى صيتاة
 

65 % 30 % 

 % 15 %35 النة المنتز  الت  اعتا  هم  ده وصو  الميت      ص  الصيف 
 %98 %90 امطية شنكة الميت 

 % 80 %23 النة االلت اه يد ع الفوااير 
 15 0  و  خطو  الميت  الملتبدلة

 % 10 % 22 هتوس  النة الفتدد للميت  )%(
 

 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 
 ( 20,722)   البلدة سكتن وت ةالفئات المستهدفة:  
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 البرنامجمكونات 
التكلفة التقديرية  المكونات

x 1000$ 
دوره )إداري، مالي،   اسم الشركاء 

 فني(
 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

 إ اتم   ن   هتل  سلطة الميت  45 هضخت  هيت . 3اركيب  
  15اوساايع شاانكة الميت  الحتلية مطو  إ متل   

 و .
 سلطة الميت  700

 إ اتم   ن   هتل 

 إ اتم   ن   هتل  سلطة الميت  700 ك . 15استبدا  خطو  هيت  ددعمة مطو  
 إ اتم   ن   هتل  سلطة الميت  500 3500اركيب  دا ا  هلنقة الد ع  د  

 إ اتم   ن   هتل  سلطة الميت  5 انفيذ يراتهش اووية حو  سردت  الميت 
هشاااروع شااا  واوسااايع واعبيد الشاااتتع االلتفت   

سااااااعير( مطو   –الشاااااايو   –الرام  )ين  ا ي   
 ك  9إ متل  

1800 
صاااااااااااااانادوي اطوير وإدراض  

 البلدعت 
 الحك  المحل 

 إ اتم   ن   هتل 

- اوسااااااااااايع واأهي  الطري  الرام  ت س الطوي 
 ك  3خلة الفو  مطو  

300 

 يلدعة الشيو 
 وزاتة الحك  المحل 

صاااااااااااااانادوي اطوير وإدراض  
 البلدعت 

 هتل إ اتم   ن   

  15صاايتاة واأهي  واعبيد  ري  اخلية مطو  
 و .

صاااااااااااااانادوي البلادعات  +وزاتة  1,500
 الحك  المحل 

 إ اتم   ن   هتل 

  10صاااااايتاة واأهي  واعبيد  ري تامطة مطو  
 و .

650 
 وزاتة الحك  المحل 

 األشمت  العتهة
 إ اتم   ن   هتل 

 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2
    
 دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:. 3
    

   6200 التكلفة اإلجمالية
 ال يوجدمساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي:   - المتوفر منها 
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 EC/01رقم البرنامج:                    التمكين االقتصادي للمرأة والشباب وذوي اإلعاقة            

 مقدمة: 
عأا  يراتهش التمكيم االدتصااات م للمر ة والشااانتف واألشاااختي  وم اإل تدة إلى     هذ  الفئت  ادتصااات عًت وهلااات داه   لى  
او ير هصاااااااااادت  خ  له   األهر الذم نؤ م انت ًت إلى احلاااااااااايم واطوير االدتصاااااااااات  المحل  للبلدة  ويقترح هشااااااااااتتيع انم   

  ويكمم  بلدة واحتيت تاهت األولية الت  ظهر  معد احلي  الو اع الحتل  للبلدةادتصات هت ينتً   لى ال روا  الت  اتمي  يهت ال
 ل   م  ري  ايلير البد  ممشتتيع تيت عة هم خن  امويلهت وابنيهت. واامم  همية احقي  هذ  المشتتيع متلدوت المه  الذم  

 نل ن  االدتصت  المحل   للبلدة واألثر الذم ععكل   لى حيتة النتس. 
 

 المؤشرات على النتائج المتوقعة:بعض 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 100 5  د  المشرو ت  الصميرة 
 100 0  د  الملتفيدنم 

 10 1  د  التعتوايت   
 1 0 و و  حت نة   مت  للمشرو ت  الصميرة

 
 ( 2021-2019سنوا  ) 3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 

 ( 20,722)   البلدة سكتن وت ةالمستهدفة:  الفئات 
 مكونات البرنامج

  xالتكلفة التقديرية  المكونات
1000 $ 

 دوره  اسم الشركاء 
 )إداري، مالي، فني( 

 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
    
 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2

ينت  ددتا  الجم يت  التعتواية  
النلوية    المجتال  اإل اتية 
 والمتلية و اإلاتت ية والتلوي  .

 إ اتم و ن  المراو  النلوية 10

إاشت  واجهي  حت نة   مت   
 إ اتم  هتل    ن   المر ة التجتتية 10 للمشتتيع الصميرة    البلدعة. 

إاشت  واجهي  هجمو ة هم المشتتيع 
الصميرة    هجت  الخدهت  

والصنت ت  الخ يفة لتشميلهت هم 
 دب  الشنتف والنلت  و وم اإل تدة

 إ اتم   ن  المر ة التجتتية 100

 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
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 120 التكلفة اإلجمالية
 

  

 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي: ال يوجد  - المتوفر منها 
 

 EC/02رقم البرنامج:                                                    القطاع الزراعيتحسين ودعم 

 مقدمة: 
  لتحلايم واطوير البيئة ال تاوية واالدتصات  المحل  للبلدة  ويقترح هشاتتيع اطوت احلايم و    القطتع ال تا  عأا  يراتهش  

 البنية التحتية للقطتع ال تا   لجعلهت هنطقة هنتجة و ت مة لنست متت ال تا  . 
 

 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 45500 45000 الملتصلحة زتاويًت  وا  هلتحة األتا   
 5 0  د  الينتييع ال تاوية المؤهلة    البلدة

 100 0  د  عمتت اجميع هيت  االهطتت
 5 0  د  اللدو  

هتوس   د  الملت دا  المت عة للم اتع    الموس   
 4 0 ال تا  

 1 0  د  المعتتض والمراو  التلويمية  اخ  وختت  الو م
 1 0  د  المهر تات  اللنوية 

 1 0  د  األسواي التجتتية الخصصة للخضراوا  والفواو   
 د  األسواي التجتتية المخصصة لتجتتة ال روة 

 1 0 الحيوااية.

 
 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 

 ( 20,722سكتن البلدة  )  وت ةالفئات المستهدفة:  
 مكونات البرنامج:

  xالتكلفة التقديرية  المكونات
1000 $ 

 دوره  اسم الشركاء 
 )إداري، مالي، فني( 

 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
استصنح األتا   ال تاوية مملتحة  

 وا  وش   ري زتاوية مطو    500
 ك   15

 إ اتم  هتل   هرك  امحتث األتا   500

اأهي  الينتييع ال تاوية    البلدة  د   
 ننتييع  5

 إ اتم  ااحت  لجتن العم  ال تا    200
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  xالتكلفة التقديرية  المكونات
1000 $ 

 دوره  اسم الشركاء 
 )إداري، مالي، فني( 

ينت  عمتت لتجميع هيت  األهطتت  د   
 إ اتم  ااحت  لجتن العم  ال تا    250 للبئر. 3ه 80ملعة   100

محيرا   )إلاشت   ارايية  سدو   ينت  
 اجميع هيت  األهطتت(.  

 إ اتم  وزاتة ال تا ة  300

وهراو   هعتتض  المشتتكة    
 الويمية  اخ  وختت  الو م 

 البلدعة  5
 القطتع الختي 

 إ اتم  هتل  

 م  هعرض سنوم )ههر تن سنوم 
 للمنتجت  الت  اتمي  يهت البلدة(.

 البلدعة  1
 القطتع الختي 

 إ اتم 

اجتتم  سوي  واشمي   إاشت  
 للخضروا  والفواو     البلدة. 

 إ اتم  المر ة التجتتية 650

ال روة   لتجتتة  سوي  واشمي   إاشت  
 الحيوااية    البلدة. 

 إ اتم  المر ة التجتتية 650

 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2
او ير الد   المت م والفن  للم ات يم  

 المؤسلت  المتخصصة. هم دب  
50 

 هؤسلة الفتو
 لجتن العم  ال تا   

 إ اتم 

 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
    

   2606 التكلفة اإلجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي: ال يوجد  - المتوفر منها 

 
 
 

 EC/03رقم البرنامج:                                     تحسين ودعم القطاع السياحي والترفيهي والرياضي

 مقدمة: 
  لتحلايم واطوير دطتع اللايتحة والترمي  متإل ات ة لقطتع والتر يه  والريت ا    احلايم و    القطتع اللايتح عأا  يراتهش  

ت ع وافعي  االاشاااااااطة الشااااااانتف والريت اااااااة  للبلدة  ويقترح هشاااااااتتيع اطوتية لجع  البلدة  ت مة سااااااايتحيت وار يهيت هم  هة و 
 الشنتيية هم  هة  خرح. 

 
 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0  د  المنت هت  العتهة

 % 100 0 النة االاجتز    ارهي  البيو  
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االثرية    د  الحمن  الترويجية للتعريف متالهتوم
 1 0 والتتتيخية للبلدة. 

 1 0  د  هتتحه امثتت
 1 0 صتلة تيت ية 
 1 0 استت  تيت  

 
 ( 2021-2019سنوا  ) 3مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 

 ( 20,722وت ة سكتن البلدة  ) الفئات المستهدفة:  
 مكونات البرنامج

  xالتكلفة التقديرية  المكونات
1000 $ 

 دوره  اسم الشركاء 
 )إداري، مالي، فني( 

 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
)هلن    وشته   هتن    ته  إاشت  
هنه   وكهو  (    هلت ر سعير 

  وا .  20 لى هلتحة  
 وزاتة الليتحة وامثتت 800

 إ اتم 
  ن 

ارهي  البيو  القدعمة/التراثية مملتحة  
 وزاتة الليتحة وامثتت 600 الستمنلهت للمنفعة العتهة.  2ه2000

 إ اتم 
  ن 

إاشت  هتحه لآلثتت    البلدة مملتحة  
 2ه  200

 وزاتة الليتحة وامثتت 200
 إ اتم 
  ن 

األاشطة   ينت  صتلة تيت ية هتعد ة 
 2ه 500مملتحة 

500 
المجل  األ لى للشنتف  

 والريت ة 
 إ اتم 

  15ينت  استت  تيت    لى هلتحة  
  وا .

2000 
األ لى للشنتف  المجل  

 والريت ة 
 إ اتم 

 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2
    
 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3

إ دا  وانفيذ حملة للترويش والتعريف 
 متألهتوم األثرية والتتتيخية للبلدة. 

 وزاتة الليتحة وامثتت 10
 إ اتم 
  ن 

   4110 التكلفة اإلجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي: ال يوجد  - المتوفر منها 
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 EC/04رقم البرنامج:                                         تحسين البيئة الممكنة لالقتصاد المحلي

 مقدمة: 
  لتحلاااايم واطوير البيئة الصاااانتوية واالدتصاااات  المحل  للبلدة  ويقترح احلاااايم البيئة الممكنة لندتصاااات  المحل عأا  يراتهش  

 هشتتيع اطوت البنية التحتية للمنطقة الصنتوية لجعلهت هنطقة  ت مة لنست متت. 
 

 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0  د  المنت   الصنتوية المؤهلة 
 %50 %1 الطتدة البدنلة هم هجم  الطتدة النة 

 %98 %90 امطية شنكة الميت 
 %40 %65 النة الطري الت  محت ة إلى صيتاة 

 %100 %0 النة الميته متلمهته
 

 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 
 ( 20,722)   البلدة سكتن وت ةالفئات المستهدفة:  

 مكونات البرنامج
  xالتكلفة التقديرية  المكونات

1000 $ 
 دوره  اسم الشركاء 

 )إداري، مالي، فني( 
 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

احوي  هنطقة ااجتصاااااااااااااة إلى هنطقة  
 صنتوية هؤهلة. 

 وزاتة الحك  المحل    300
 المر ة التجتتية

 إ اتم 

هيجااات    5ينااات  وحااادا   اااتداااة يااادنلاااة  
 متند

 إ اتم  سلطة الطتدة  500

امدند خ  هيت  للمحت ر والمصااااااااااتاع 
 ك . 3مطو  

 إ اتم  هتل   سلطة الميت  100

احلاااااااااااااايم شاااااااااااااانكااة الطري الااداخليااة  
 و 3للمحت ر مطو  

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   100

هأسلة وظيفة التنمية االدتصت عة     
 البلدعة والمجتمع المحل 

 إ اتم و ن  المر ة التجتتية 10

 قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: . بناء 2
    
 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
    

   1010 التكلفة اإلجمالية
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 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي: ال يوجد  - المتوفر منها 
 
 

 
 

 SO/01رقم البرنامج:                                    تحسين جودة التعليم 

 مقدمة:  
دطتع التعلي  الذم  ععد هم  ه  القطت ت  الت  انهض متلبلدة وسكتاهت  واأا    احليم البنية التحتية للتعلي  ند    يراتهش

 هشتتيع هذا البراتهش لتد   واحلم واطوت ك  هت نتعل  متلقطتع هم ينية  ستسية و خط  وهنهجيت  وغيرهت.

 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:
 القيمة المنشودة الحاليةالقيمة  المؤشر

     د  المداتس األستسية المختلطة 
 1 0 هنطقة وا  الشري 

     د  المداتس األستسية المختلطة 
 1 0 هنطقة ت س الطوي  

الملتحة المخصصة للطتلب     
 المر ة الص ية 

1.3 2 

 %85 %60 و ع وحتلة المنتا  المدتسة اإلاشت  

 2 1 )إاتث(  د  المداتس ال تاوية 

النة ااجتز ينت   تي  ا ت    
لمدتسةينت   مر يم  بد الع ي   

 ال تاوية 
0% 100% 

 3 2  د  المداتس األستسية المختلطة 

الملتحة المخصصة للطتلب    المر ة  
 2 1.3 الص ية 

 
 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج:

 
 ( هم  نف و تلنت  وهعلميم 7000الفئات المستهدفة: )
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 مكونات البرنامج
التكلفة التقديرية  المكونات

x 1000$ 
دوره )إداري،  اسم الشركاء 

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

وا   هنطقة  هختلطة     هدتسة  ستسية  ينت  
 . 2ه  1000الشري مملتحة 

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  800

ينت  هدتسة  ستسية هختلطة    هنطقة ت س 
 . 2ه  1000الطوي  مملتحة 

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  800

سعير  لمدتست   كوت  ص ية  غر   إ ت ة 
وهدتسة   للبنت  ال تاوية  األستسية  ص ية 

 لا  هدتسة.  2ه 600مملتحة 
 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  500

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  250 صيتاة واأهي  هداتس وس  البلدة.
البلدة   وس   للبنت      ثتاوية  هدتسة  ينت  

 2ه3000مملتحة 
 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  1300

ينت   تي  إ ت   لمدتسة ينت   مر يم  بد  
 2ه400الع ي  ال تاوية هلتحة 

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  300

اشطيب هدتسة  يو زاوية األستسية المختلطة  
 2ه 500هلتحة 

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  150

هتتيت  هدتسة  إ ت    واشطيب  تي   ينت  
 2ه600المنطية هلتحة 

 إ اتم  هتل   وزاتة التربية والتعلي  400

 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2
-    

 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
-    

   4500 التكلفة اإلجمالية
مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي :  - المتوفر منها 

- 
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 SO/02رقم البرنامج:                             تحسين جودة الخدمات الصحية 
 

 مقدمة: 
عشاااااااام  يراتهش احلاااااااايم  و ة الخدهت  الصااااااااحية  لى المشااااااااتتيع الت  احلاااااااام واطوت ك  هت نتعل  مقطتع الصااااااااحة هم 
هلااااااااتشاااااااا يت  وهراو  صااااااااحية وكوا ت  بية و  ه ة وخدهت  صااااااااحية هتنو ة؛ لتلااااااااته  يتطوير وت ع كفت ا    ا  القطتع 

 ععد هم  ه  القطت ت  اإلالتاية الت  اتعل  محيتة األ را  وصحته . الصح  الذم
 

 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 500 0 النة االاجتز لبنت   تي  ا ت   
هلتحة المر  اال تمية لمراو   

   ك  هم وا  الري   الصحة االولية 
 وكوي ينت 

0 100 

النة االاجتز    هراو  الر تعة االولية 
 %100 0 الحدن ة    الدواتة  

 2 1 و و  ويت ة حكوهية
 6 5 هراو  تي ية حكوهية 
 1 0 و و  هرك  وال ة  عت  

 
 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 

 ( 20,722)   البلدة سكتن وت ةالفئات المستهدفة:  
 مكونات البرنامج

  xالتكلفة التقديرية  المكونات
1000 $ 

 دوره )إداري، مالي، فني( اسم الشركاء 

 . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
المرك ية ينت   تي  إ ت   ل يت ة سعير 

 . 2ه500مملتحة 
 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  300

ينت  غر  إ تمية لمراو  الصحة  
االولية    ك  هم وا  الري  وكوي ينت  

 لا  هرك .  2ه  100مملتحة 
 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  240

ينت  ويت ة ييد  ينون الحكوهية مملتحة 
 2ه200

 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  200

ويت ة  يو زاوية الحكوهية مملتحة  ينت  
 2ه 150

 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  180
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ينت  هرك  ت تعة  ولية    الدواتة يد   
المرك  الحتل  الملتأ ر مملتحة 

 2ه200
 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  200

 إ اتم  هتل   وزاتة الصحة  200 اأثيث واشمي   ات الوال ة امهم
 مؤسسي، وتشمل: . بناء قدرات وتطوير 2
    
 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
    

   1320 التكلفة اإلجمالية
 مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي: ال يوجد  - المتوفر منها 
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    المحلي تحسين القدرات التنظيمية والفنية والمالية واإلدارية الخاصة بالبلدية ومؤسسات البلدة والعالقة مع المجتمع 
 GO/01رقم البرنامج:                                                                     

 مقدمة: 
هم األ اتت المهمة    يراتهش احليم القدتا  التنعيمية والفنية والمتلية واإل اتية الختصة متلبلدعة وهؤسلت  البلدة والعندة  

بلدعة و دلتههت للنهوض متلمجتمع المحل  واحليم القدتة  لى هعتلجة المشتو   هع المجتمع المحل  ه  ينت  ددتة ال
المرانطة متلتحوال  االدتصت عة واال تمتوية والبيئية حيث  ن افعي   وت البلدعة علته      ذف المشتتيع االدتصت عة 

 واطوير البنية التحتية للبلدة . 

 بعض المؤشرات على النتائج المتوقعة:
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 %9 %6 النة امطية المخط  الهيكل  ألتا   البلدة
 %75 %55  عتلية المخط  الهيكل  الحتل  

 1 0  د   اعمة تخب البنت  المطوتة 
 %80 %60 سر ة و و ة إاجتز المعتهن  و تشفتهت 

 %100 0 النة ااجتز هرك  الد تع المدا 
 %100 0 هرك  الطواتئ النة ااجتز 

 1 0  د  سيتتا  االسعت  
 1 4  د  الشواغر الوظي ية المو و ة  لى الهيكل  

اطتي الخدهت  العتهة المقدهة هم خن  هرك  خدهة  
 %70 %20 الجمهوت

 1 0  د   اعمة الشكتوح    البلدعة 
 1 0  د   اعمة الموات  النشرية المطوتة 

 %100 %70 الموازات  هلتوح البلدعة    إ دا  
هلتوح البلدعة    احلي  األو تع المتلية وو ع التوصيت  

 %100 %70 الختصة 

 %100 %70 هلتوح  ته ية اعته إ اتة المعلوهت  المتلية المتاته 
 %100 %70 هلتوح  ته ية اعته إ اتة اإلنرا ا  

 %100 %70 هلتوح  ته ية اعته  رينة المعتت  
 %100 %70 البلدعة    هجت  هحتسنة التموي هلتوح 

 %100 %70 هلتوح وددتة البلدعة    اطوير اإلنرا ا  
 1 0  د  خط  التنمية المحلية المطوتة 

 %100 %70 هلتوح ددتة البلدعة    هجت  إ دا  الخط  التنموية
 %100 %70 هلتوح التووية    هجت  انمية االدتصت  المحل  

 %90 %70 الموظفيم الفن  هلتوح 
 د  األاعمة المحوسنة لجنتعة  رينة المعتت   مم اعته  

 1 0 الفوارة
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 %100 %40 وفت ة   ضت  وهوظف  المؤسلت  األهلية
 1 0  د   اعمة المشتريت  والمختزن المطوتة 

 1 0  د   اعمة خدهة النفتعت  المطوتة 
 12 0  د  الحمن  التو وية حو  الخدهت  سنويت

 هو و   غير هو و  و و  هجل  شنتي   عت  
 هو و   غير هو و  و و  خطة ااصت  واواص  

 2 0  د    وا  الملت لة الملتخدهة 
 

 ( 2021-2018سنوا  ) 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 
 

 ( 20,722)   البلدة سكتن وت ةالفئات المستهدفة:  
 

 مكونات البرنامج

التكلفة التقديرية  المكونات
x 1000$  دوره )إداري،  اسم الشركاء

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

اوسااايع حدو  المخط  الهيكل  ليشااام   ميع 
المناات   التااتمعااة للبلاادة )العاادعلاااااااااااااااة  الاادواتة  
وتاس الطوياااا  وكوي يناااات و ردااااتن  را  ووا   

 الري (

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   35

إ دا  وانفيذ هشاروع اعدنل  افصايل  للشاواتع  
 المقترحة  لى المخط  الهيكل .

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   10

لرب  خدهت  البلدعة   GISاسااااااااااااتحداث وحدة  
 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   80 الاتروايًت وهكتايًت.

 إ اتم  هتل    ن   الفللطين الد تع المدا   500 2ه 300إاشت  هرك    تع هدا  مملتحة 
والاااواتث   الاطاواتئ  إل اتة  هاركا   إاشااااااااااااااااااااات  

 2ه100مملتحة 
 إ اتم  هتل    ن   الد تع المدا  الفللطين  180

 إ اتم  هتل    ن   الد تع المدا  الفللطين  150 اوتيد واشمي  سيتتة إسعت 
 . بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل: 2

تخاب وظايافاااااااة   والارخاب    ااطاويار  الابانااااااات  
المهنية ممت عشاااااااام   اعمة هحوساااااااانة ودت دة  
دااادتا  وخل  و   هجتمع    يياااتاااات  وبنااات  

 وغيرهت

7.35 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   35 هرا عة واحدنث الهيك  التنعيم   
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 المكونات
التكلفة التقديرية 

x 1000$  اسم الشركاء 
دوره )إداري، 
 مالي، فني(

اطوير وزيت ة اطاتي الخادهت  العاتهة المقادهة  
هم خن  هرك  خدهة الجمهوت ممت عشااااااااااام  
إ را ا   م   حوسااااااااااانة وبنت  ددتا  وخل  
و   هجتمع  وغيرهاااات للوصااااااااااااااو  للبلاااادعااااة  

 اإللاترواية هلتقبن

7 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

إاشاااااات  واحدنث اعته شااااااكتوح شاااااافت  وت ع  
 التووية حول .

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

اطوير وظيفة الموات  النشاااااااااااارية ممت عشاااااااااااام  
)إ را ا  العم   الوصااااااه الوظيف    وبنت  

 ددتا  وغيرهت(
 

6 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  4 ينت  ددتا  البلدعة    هجت  إ دا  الموازات 
المتلية وو ااااااااع   حب واحلي  ددتا  البلدعة  

 التوصيت  الختصة
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  4

اركيب واشاامي  اعته إ اتة المعلوهت  المتلية  
 المتاته     البلدعة

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

اركيااب واشاااااااااااااامياا  اعااته إ اتة اإلنرا ا      
 البلدعة

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  4 المعتت اركيب واشمي  اعته  رينة 
انفيااذ ااادتيااب واو ياا     هجاات  هحااتساااااااااااااانااة 

 التموي 
4 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

اإلنرا ا   إ اتة  البلااااااادعاااااااة     دااااااادتا   اقيي  
 واطوير خط  اطوير اإلنرا ا 

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

مماااااات  يهاااااات  المحليااااااة  التنميااااااة  خطااااااة  اطوير 
 استراايجية انمية االدتصت  المحل 

5.888 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

ينات  دادتا  البلادعات     هجات  إ ادا  الخط   
 التنموية المحلية

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

انميااااااة   هجاااااات   واوويااااااة     او ياااااا   انفيااااااذ 
 االدتصت  المحل 

4 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

داااادتا    الموظفيم    كاااات ااااة  ااااادتيااااب وبناااات  
 المجتال  الفنية  اإل اتية والمتلية.

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   10



 

 162 /    110                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية

 المكونات
التكلفة التقديرية 

x 1000$  اسم الشركاء 
دوره )إداري، 
 مالي، فني(

اطوير اعااته هحوساااااااااااااااب لجنااتعااة  اااااااااااااارينااة  
 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   15 المعتت   مم اعته الفوارة.

داااادتا    ضااااااااااااااااات  وهوظف    ااااادتيااااب وبناااات  
 المؤسلت  األهلية.

 إ اتم  هتل   وزاتة الحك  المحل   10

اطوير وظيفة المشااااااااااتريت  والمختزن ممت     
  ل  إ را ا  العم  وامت   العم  وغيرهت

5 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

عشاااااااام    اطوير خدهة النفتعت  الصاااااااالنة  ممت
التعر ة   تاساات   نية   اعمة هحوساانة وبنت  

 ددتا  وخل  و   هجتمع  وغيرهت

5 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

خل  و   هجتمع   حو  الخادهات  )الميات   
 الاهربت   الميت  العت هة  وغيرهت(

3 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة 

اشااااااااكي  وافعي  هجتل  شاااااااانتيية وانفيذ ينت   
 له ددتا  

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  16

اطوير خط  ااصااااات  واواصااااا  هع المجتمع 
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  1.5 المحل 

اطوير وافعي  ددتا  المؤسااالااات  المجتم ية 
  حو  الملت لة المجتم ية و  وااهت 

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  15

اقيي  وت ع ددتا  البلدعة وهأساااااااااااااالااااااااااااااتهت     
األهوت اللايتساتاية والقتاواية الختصاة متلعم  

 البلدم
 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  5

افعي  اللاايتساات  واألاعمة الملااتادة لتحلاايم 
 ددتا  البلدعة المتلية

 إ اتم  هتل   هجتمعت  ه  هرة  1

 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
    

   1142.738 التكلفة اإلجمالية
 --مساهمة وتبرعات من المجتمع المحلي:  - المتوفر منها 

 



 

 مكونات البرامج أو مشاريع السنة األولى -( 3ملحق رقم )
 

 هشروع  /هلخب هكون يراتهش 
صيتاة واأهي  واعبيد  ري   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 ك .  15 اخلية مطو   
الاتاحاتاياااااااة  ا   : الابارنااااااماج INF/03  والرقم الاباناياااااااة  ااطاويار 

 دطت ت  الطري والميت 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

ك    20ك   هنهت حوال     80اتأله شاااااااانكة الطري الحتلية    يلدة سااااااااعير هم حوال   
, و  هم هذ  الطري   اخ  حدو  المخط  الهيكل  واشاااااااااااااام   ري ت يلااااااااااااااية و روية

ك  احتت  إلى صايتاة و اعبيد لتواوب ال يت ة اللاكتاية  و الحركة المروتية   15حوال   
القلااااا  االوبر  و ااااات  م االزهة     البلدة وخصاااااوصااااات  الشاااااتحنت  الت  اساااااتهلاد

المروتية ملااابب  اااي  معض الشاااواتع همت ن يد الحت ة إلى اوساااعتهت و او ير وسااات   
 االهتن  لى الطري 

  لى اهتدا  البلدة 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ستة اشهر

الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  ا  /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش
 الخ(  ... ههمشة 

 د   
الملتفيدنم 

 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

احليم حتلة الطري الحتلية   •
من ت ة اأهيلهت و م   

 الصيتاة النزهة لهت 
اقلي   د  حوا ث الطري  •

 وزيت ة االهتن  لى الطري 

    25000  ميع  ئت  المجتمع 
 سعير  

والتجمعت  
 التتمعة

 ن  الا ت ة المروتية   •
العتلية    الشواتع  

 الداخلية. 
اطوير واحليم شنكة  •

 الطري الرامطة والداخلية. 
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

ممت    (المشروع  /البراتهش نتصر هكون 
  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب سنوا   التالفة التقدنرية
 1000الخطة    التالفة*

احضر وثت   العطت  والمخططت  
 واال نن 

5  

 115  اأهي  واعبيد وا  الشري 
 180 اأهي  شتتع شعر تيش +  يو زاوية

  $ 300000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش 
صيتاة واأهي  واعبيد  ري   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 ك .  15 اخلية مطو   
الاتاحاتاياااااااة  ا   : الابارنااااااماج INF/03  والرقم الاباناياااااااة  ااطاويار 

 دطت ت  الطري والميت 
المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        

 لي   و معد هكتا  
 ويف   

 ري الصيتاة و اصنح المنت   المتضرتة هم التعبيد+ 
 و ع  وتت  للطري هم النت ون 

 هم  يلدعة سعير /دل  الهندسة     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع                 ت  الختت ة  المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع/ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 +وزاتة الحك  المحل صندوي البلدعت   دل  الهندسة 

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 صندوي البلدعت  +وزاتة الحك  المحل  :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية   غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة  المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 ال اع             
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رةهتو رة    يت هتو رة     و  الموات  النشرية
هتو رة    يت  هتو رة   هخططت  و / تاست  

 غيرهتو رة 

غير هطلوف المنفذةو  ينت  ددتا  الجهت 
 هطلوف)حد (___

هطلوف    يت  هطلوف  و      متهيرم 
 غيرهطلوف 

 15المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
   سلبية اثنت  التنفيذو

إغني الطري  ثنت  التنفيذ همت علبب   •
  زهت  هروتية

 اطتنر الغنتت واالاربة  •
 ااقطتع خدهة الميت  هؤدتت  •

 إعجتييةو 
الحاااتلياااة  احلاااااااااااااايم حاااتلاااة الطري   •

مان ات ة ااأهيلهات و ما  الصااااااااااااااياتااة 
 النزهة لهت

الاطاري   • حاوا ث  ااقالايااااااا   اااااااد   و 
 وزيت ة االهتن  لى الطري .

 ادايير التخ يفو  
 إعجت   ري يدنلة  ترة التنفيذ  •
 تش الميت  متستمرات  •
ا ويد الموا نيم مصهتتيش هيت   ترة  •

 التنفيذ 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش 
صيتاة واأهي  واعبيد  ري   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 ك .  15 اخلية مطو   
الاتاحاتاياااااااة  ا   : الابارنااااااماج INF/03  والرقم الاباناياااااااة  ااطاويار 

 دطت ت  الطري والميت 
وهنع اال تدا   ليهت   عه القوة التنفيذعة لش  الطري و اوسيعهت

هم دب  الموا نيم + اتافتع ايمة المشروع  م الالفة التقدنرية  
 ) ده كفتعة التموي (

التووية مضروتة  ده اال تدا   لى حره الشتتع و و و  دوة  
 انفيذعة تا  ة + ايته البلدعة يتمطية العجر    التموي 

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
 

 



 

 

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اساااااتصااااانح األتا ااااا  ال تاوية   :المشااااروع/اساااام مكون البرنامج

 ك  15 وا  وش   ري زتاوية مطو   500مملتحة 
احليم و      :البرنامج AGR/01 :الرقم

 القطتع ال تا  . 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

امتتز يلدة سااعير مأتا اايهت الواسااعة حيث اقتتف هلااتحة األتا اا  القتيلة لل تا ة  
% هم اللااااااااااكتن    ال تا ة مصاااااااااافة 30 له  وا   ويعم  حوال     45هت عقتتف  

 ا مة  و مشاااااااك        ويتج  اللاااااااكتن إلى اساااااااتصااااااانح اتا ااااااايه   لى افقته  
احت  لجتن اإلغتثة الختصاة  و  م  ري  المؤسالات  الدا مة ه   وزاتة ال تا ة وا

ال تاوية الفللاااطينية وغيرهت, واتمي  ساااعير يتضاااتتيلاااهت هم  نت  وساااهو  واو عة  
وهنتخهت الجيد الذم عشااااااااااك  اقطة دوة لل تا ة  واو ر هلااااااااااتحت  هم األتا اااااااااا  
الشاتساعة القتيلة لنساتصانح  همت ننتش  م  ل  كت   ااون اع  انتاية  دندة    

 هت  لى صاااااعيد الفري  أهمهت دنت ة   الصاااااحي .هذا البلد إ ا اساااااتملد متلشاااااك  
الموا نيم مأهمية اساااااتصااااانح األتا ااااا  وشااااا   ري زتاوية  دندة واساااااتعدا ه   

متلتتل  ظهر  الحت ة إلى زيت ة الردعة ال تاوية  م للملتهمة    ال  المشتتيع  
 ري  اساتصانح واأهي  األتا ا  وشا  الطري ال تاوية الت  الاته  مشاك  كبير  

 ية المحلية   التنم

 األتا   القتيلة لنستصنح    البلدة و 
 ش   ري زتاوية حي مت نل ه 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 اتبع اشهر

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش
 الخ(  ... ههمشة 

 د   
الملتفيدنم 

 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

زتاوااياااااااة  • اتا ااااااااااااااا   اااو ااياار 
 مملتحت  هنتسنة.

ال تا     • ت ع كميااااة االاتاااات  
 واو يت 

اشاجيع هنت تا  االسات متت   • 250 شنتف , هر ة , الم ات يم 
القطااااااتع  والشااااااااااااااراوااااااة    

 ال تا  .
دااااااادتا    • وت اااااع  ااااااماااااكااااايااااام 

 الم ات يم الفنية واإل اتية.
 المشروع وااتليف  التقدنرية/البراتهشوصه هختصر لمكون 

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

ممت     ل   (المشروع  / نتصر هكون البراتهش
  )الخ ... خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

  حلب هراحل 

)$( حلب   التالفة التقدنرية
سنوا  الخطة   

 $ 1000التالفة*
ا دا  هخططت  الطري + اقدع   ليت  

 االستصنح 
2  

 25.5  وا    450استصنح 
 22.5 ك   4.5ش   ري زتاوية مطو  
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اساااااتصااااانح األتا ااااا  ال تاوية   :المشااااروع/اساااام مكون البرنامج

 ك  15 وا  وش   ري زتاوية مطو   500مملتحة 
احليم و      :البرنامج AGR/01 :الرقم

 القطتع ال تا  . 
  $ 50000 المجموع )متألتدته(

المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش
 *هكتا (

 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع لي   و   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة       
 معد هكتا  

 % هم الميمة 25ويف  الم ات يم و هلتهمة 
 

 هم  الم ات يم + هرك  امحتث األتا   +وزاتة ال تا ة  و يرهت     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لت
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع                المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 األتا   وزاتة ال تا ة+ هرك  امحتث  

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 المم لية الهولندعة +ااحت  لجتن العم  ال تا   + وزاتة ال تا ة  صيتاة  ري  :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية    غيرهتو رةهتو رة    يت هتو رة المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 ال  اع             
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رةهتو رة    يت هتو رة و و الموات  النشرية
 غيرهتو رةهتو رة    يت  هتو رة هخططت  و  / تاست  

غير هطلوف  لمنفذةو ينت  ددتا  الجهت  ا
 هطلوف)حد (__ 
 غيرهطلوفهطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 

 16المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
إعجتييةو زيت ة هلتحة   ده الت اه الم ات يم متلملتهمةسلبيةو 

األتا   الم تو ة و  
احليم المنتو  ال تا   

 وخل   ري  م   

 ايته البلدعة يتمطية العج -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اساااااتصااااانح األتا ااااا  ال تاوية   :المشااااروع/اساااام مكون البرنامج

 ك  15 وا  وش   ري زتاوية مطو   500مملتحة 
احليم و      :البرنامج AGR/01 :الرقم

 القطتع ال تا  . 
 د او ر الد   المتل  و الفن  الات   الستخداه وست   زتاوية  

 حدن ة
  لنت  التموي  

 تدع ددتا  الم ات يم و او ير التدتيب النزه له   
 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة

 C لى اهتدا  البلدة هع االولوية لمنت    
 

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
او ير الد   المت م والفن    :المشروع/البرنامجاسم مكون  

 للم ات يم هم دب  المؤسلت  المتخصصة. 
التمكيم االدتصت م للمر ة   :البرنامج AGR/05 :الرقم

 والشنتف و وم اإل تدة 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

امتتز يلدة سااااعير يو و  العدند هم المؤساااالاااات  العتهلة    هجت      واطوير 
القطتع ال تا   ه    م ية سااااااااعير التعتواية ال تاوية و م ية  صااااااااير العنب 
والبردوي ال تاوياة وو و  هوا نيم لادنه  الخبرة العريقاة    المجات  ال تا   اال 

اه  الفنية و الت  سااتلااته      ان دطتع الم ات يم    البلدة عحتت  إلى ت ع ددتا
اطوير اع  و الياات  ال تا ااة و داادتااه  المااتليااة لتطبي  هااذ  النع   لى  تض  
الوادع  و هم هنت عأا   وت المؤسالات  المختصاة لتو ير الد   المت م و الفن  

 له 

  لى اهتدا  البلدة 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 

 سنة

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د   
الملتفيدنم 

 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

إااتااااااات اياااااااة   • ااعا   ااطابايا  
 زتاوية حدن ة

او ير  ري لنسااااااااااات متت   •
 ال تا  

اشااجيع هنت تا  االساات متت   • 400 الم ات يم + الشنتف + المر ة 
القطاااااااتع  والشااااااااااااااراواااااااة    

 ال تا  .
دااااااادتا    • وت اااااع  ااااااماااااكااااايااااام 

 الم ات يم الفنية واإل اتية.
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

ممت    (المشروع  /البراتهش نتصر هكون 
  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

  حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
سنوا  الخطة   

 1000التالفة*
  2 خدهت  استشتتية و اتشت عة و او وية  

 8 اوزيع االشتت  
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
او ير الد   المت م والفن    :المشروع/البرنامجاسم مكون  

 للم ات يم هم دب  المؤسلت  المتخصصة. 
التمكيم االدتصت م للمر ة   :البرنامج AGR/05 :الرقم

 والشنتف و وم اإل تدة 
  $ 10000 المجموع )متألتدته(

 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة  *المشروع  م معد هكتا (/البراتهشهتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون 
المشروع لي   و معد  األتض غير هتو رة   األتض هتو رة       

 هكتا  
 ويف  

 هم     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) المت م اللنوم المتودعالعت د  

 ال  اع              المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 هؤسلة الفتو +لجتن العم  ال تا   هكتب االتشت  ال تا    

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 هؤسلة الفتو +لجتن العم  ال تا   :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
هتو رة    يت هتو رة المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 غيرهتو رة 
 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  

 ال  اع            
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة و الموات  النشرية
 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة هخططت  و   / تاست  

غير هطلوف  ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 هطلوف)حد (___ 

 غير هطلوف هطلوف    يت  هطلوف  و       متهيرم 
 17المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

ت ع القدتا  الفنية و  إعجتييةو 
للم ات يم و او ير   المتلية

 ري است متت للشنتف و 
 النلت 

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

 شرا  االشتت   لى افقة الم ات يم الختصة  دلة الحصب هم األشتت  ال تاوية
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 مشروع  /برنامجملخص مكون 
احليم الطري الداخلية للمحت ر     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 و 3مطو  
احليم البيئة الممكنة  :البرنامج    IND/04 :الرقم

 لندتصت  المحل  
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

احتت  البلدة إلى اطوير التجمع الصنت   )هنطقة ااجتصة( واحويلهت إلى  
هنطقة صنتوية هؤهلة وهم ا    ل  اليد هم إاشت  شنكة  ري  هنة وبعيدة  

  م التجمع اللكتا   اهد  إلى اطوير البنية التحتية لمنطقة المحت ر 

 هنطقة  ااجتصة ) المحت ر( 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ستة اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

اطوير البنية التحتية للمنت    
 الصنتوية 

اصحتف المحت ر , و اجمع وا  الره   شنتف ,
 المجتوت

اطوير البنية التحتية لمنت     650
 الصنت ت  المحلية 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 

 المشروع /البراتهش
    ل    ممت(المشروع  / نتصر هكون البراتهش

حلب  )الخ خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع
 هراحل 

)$( حلب   التالفة التقدنرية
سنوا  الخطة التالفة  

*1000 
  5 احضير وثت   العطت  
 95 اعبيد شتتع وا  الري  
  $ 100000 المجموع )متألتدته(

المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش
 *هكتا (

 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

يف   ري الصيتاة و اصنح المنت   المتضرتة هم و
 التعبيد+ و ع  وتت  للطري هم النت ون 

 هم  اصحتف المحت ر+ يلدعة سعير     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

    ت   المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع/ه  هكون البراتهش
 الختت ة  

 ال اع             

  هة التنفيذ المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 

 المحل  وزاتة الحك   دل  الهندسة 
  هة التموي  المقترحة
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 مشروع  /برنامجملخص مكون 
احليم الطري الداخلية للمحت ر     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 و 3مطو  
احليم البيئة الممكنة  :البرنامج    IND/04 :الرقم

 لندتصت  المحل  
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 وزاتة الحك  المحل + اصحتف المحت ر :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
لنع             x  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية   غيرهتو رةهتو رة    يت  هتو رة  والمشروع /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 ال 
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رةهتو رة    يت  هتو رة  و   الموات  النشرية
 غيرهتو رةهتو رة    يت  هتو رة هخططت  و  / تاست  

غير هطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 هطلوف)حد (
هطلوف    يت  هطلوف  و      متهيرم 

 غيرهطلوف 
 18المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

  سلبيةو
 اغني هؤدد للطري اثنت  التنفيذ  •
 اطتنر االاربة و الغنتت •

اخ يف  م   إعجتييةو 
الشتحنت   لى الشواتع  

البنية  الداخلية و اطوير
التحتية للمنطقة الصنتوية  

 هلتقبن 

 -ادايير التخ يفو 
 اودير  ري  يدن  اثنت  التنفيذ 

 تش الميت  متستمرات 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
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 مشروع  /برنامجملخص مكون 
احليم الطري الداخلية للمحت ر     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 و 3مطو  
احليم البيئة الممكنة  :البرنامج    IND/04 :الرقم

 لندتصت  المحل  
 ايته اصحتف المحت ر يتمطية العجر    التموي  كفتعة التموي (اتافتع ايمة المشروع  م الالفة التقدنرية ) ده 

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /برنامجملخص مكون 
احليم الطري الداخلية للمحت ر     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 و 3مطو  
احليم البيئة الممكنة  :البرنامج    IND/04 :الرقم

 لندتصت  المحل  
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
صيتاة واأهي  هداتس وس     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 البلدة. 
 احليم  و ة التعلي  :البرنامج EDU/04 :الرقم

 هكتن التنفيذ  المشروع/البراتهشخل ية  م هكون 
واعتا  المداتس هم غيتف  هدتسااااة اسااااتسااااية و ثتاوية  19نو د    يلدة سااااعير  

الحمتعة واالهم لممتلاتاهت و ده اخصااااااايب غر  صااااااا ية ختصاااااااة متألاشاااااااطة 
النهنهجياة  و اده اهيئاة الماداتس لاذوم االحتيات ات  الخاتصااااااااااااااة ظهر  الحات اة 
إلى او ير هاداتس    هرك  البلادة لحا  هشااااااااااااااكلاة االوتعاتظ وزيات ة  اد  المر  

داتس القت مة هع التركي   لى الصااااا ية    معض المداتس واأهي  وصااااايتاة الم
 الجتاب الجمتل  والتر يه   

 سعير وس  البلد
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ستة اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

التنموية الت  ععم  األهدا  
  لى احميقهت

احليم ينية المداتس    وس    4500 شنتف + نف + الاوا ت التعليمية احليم االينية المدتسية  
 البلدة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
ممت    (المشروع  /البراتهش نتصر هكون 

  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 
 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

ا مت  صيتاة  تهة ) دصتتة ,  هتن  
 ,ين  , ايواف , اسوات  

25  

  25 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /البراتهشهتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون 

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 يف  االتشت ا  الفنية لتهيئة المداتس لذوم اال تدة و
 واقدع  التجهي ا  المدتسية ) المختبرا  و المكتنت ( 

 هم  وزاتة التربية و التعلي     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع             المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 شمت  الخلي  هدنرية التربية و التعلي  

  هة التموي  المقترحة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
صيتاة واأهي  هداتس وس     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 البلدة. 
 احليم  و ة التعلي  :البرنامج EDU/04 :الرقم

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 هدنرية التربية و التعلي  شمت  الخلي  المشتتيع :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

هتو رة    يت هتو رة   المشروع و/ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 غيرهتو رة 

 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  
 ال اع            

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة  و الموات  النشرية

هتو رة    يت  هتو رة  هخططت  و  / تاست  
 غيرهتو رة 

غير هطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 هطلوف)حد (__
 غيرهطلوف هطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 

 19المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
 -ادايير التخ يفو  احليم ينية المداتس و س  البلدة   إعجتييةو  سلبيةو 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

 ااخت  اال را ا  المنتسنة ألودت  العم  هم   مت  التشطيب  اا  ت  الطلنة و المعلميم
 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
صيتاة واأهي  هداتس وس     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 البلدة. 
 احليم  و ة التعلي  :البرنامج EDU/04 :الرقم

 
 

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ينت  هدتسة ثتاوية للبنت     وس  البلدة   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 2ه3000مملتحة 
احليم  و ة  :البرنامج EDU/05 :الرقم

 التعلي 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

 ن المداتس ال تاوية    البلدة اقتصاار  لى هدتسااتيم للذكوت وهدتسااة لإلاتث 
  لاذا وبلااااااااااااااباب الطبيعاة الجمرامياة للبلادة والممتادة  انن الطنف الاذنم عكملون  
المرحلة ال تاوية ععتاون هم صااااااعوبة التنق  للوصااااااو  إلى ادرف هدتسااااااة هم 

معد المرحلة  اجمعه  همت اثر  ل   لى زيت ة الااااااااااانة التلااااااااااارف هم المداتس  
االساااااتساااااية ,  هنت  حت ة هتساااااة إلاشااااات  هدتساااااة ثتاوية للبنت  وسااااا  البلدة 

 سعير وس  البلدة
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 التنفيذ هدة 

 سنة



 

 162 /    126                                                                     ( 2021-2018لبلدة سعير) وثيقة الخطة التنموية المحلية

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ينت  هدتسة ثتاوية للبنت     وس  البلدة   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 2ه3000مملتحة 
احليم  و ة  :البرنامج EDU/05 :الرقم

 التعلي 
محيث الااته     اقلي  االز حته    المر  الصاا ية و اقرف الملاات ة و اقل  

 الجهد  لى الطتلنت  للوصو  إلى المدتسة
ا  الملتهد ة )هر ة /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش

 ...  شنتف   ئت  ههمشة 
 الخ( 

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

 إاشت  هدتسة ثتاوية للبنت   •
خفض النة التلرف المدتس  معد   •

 المرحلة االستسية 

المااااااداتس     • 600 المر ة   زياااااات ة  ااااااد  
التجمعت  اللاااااااااكتاية التتمعة 

 للبلدة.   
زيت ة  د  المر  الصاااااااااااا ية   •

    المداتس ال تاوية.
احلاااااااااااااايم ينياة الماداتس     •

 وس  البلدة.
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش
 المشروع

ممت    (المشروع  /هكون البراتهش نتصر 
  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
سنوا  الخطة     

 1000التالفة*
  5 هخططت  و وثت    طت 

 600 ينت   ع  
 395 البد  متلتشطينت  

  $ 1000000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /حت  ان هكون البراتهشهتطلنت  األتا   )   

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 ويف  ينت  و اأثيث و صيتاة و كوا ت 

 وزاتة التربية و التعلي  هم      حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع               المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ينت  هدتسة ثتاوية للبنت     وس  البلدة   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 2ه3000مملتحة 
احليم  و ة  :البرنامج EDU/05 :الرقم

 التعلي 
 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 

 وزاتة التربية و التعلي   
 التموي  المقترحة هة 

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 وزاتة التربية و التعلي   :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

 هتو رة    يت  هتو رة  و المشروع و /ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 غيرهتو رة 

  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية 
 ال اع              

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة  و  و الموات  النشرية

 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة  وهخططت  و  / تاست  
غير هطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 

 هطلوف)حد (_
هطلوف    يت     هطلوف و      متهيرم 

 غيرهطلوف     
 20المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

 إعجتييةو 
خفض النة التلرف المدتس  معد المرحلة   •

 االستسية
 احليم ينية المداتس    وس  البلدة. •
 زيت ة المر  الص ية و التقلي  هم از حتههت •

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

  لنت  اموي  و حشد ابر ت    ده كفتعة التموي 

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ينت  هدتسة ثتاوية للبنت     وس  البلدة   :المشروع/اسم مكون البرنامج

 2ه3000مملتحة 
احليم  و ة  :البرنامج EDU/05 :الرقم

 التعلي 
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
اشطيب هدتسة ايو زاوية االستسية  :المشروع/اس  هكون البراتهش
 2ه  500المختلطة هلتحة 

 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/07 :الرد 

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
البلاااادة هم  ااااده و و  هااااداتس درينااااة هم  الطنف    معض اجمعاااات   ععااااتا  
اجمعتاه  ميضاااااطر االهتل  إلى اتسااااات  اوال ه  إلى ادرف هدتساااااة همكنة و الت   
لم ااون يذل  القرف الذم علاام  للطنف ملااهولة التنق  اليهت وهذا عخل  هشااكلة 

لعتهة , و     وبيرة للطنف و  ويه  و خصااوصاات ملاابب  ده او ر المواصاان  ا
هنطقة ايو زاوية ا  ينت  هدتساااااااة هختلطة اال ان ااهت محت ة إلى التشاااااااطيب لبد  

 الدتاسة  يهت 

 ايو زاوية
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ستة اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

التخ يف  لى الطنف و  
األهتل  و او ير هدتسة درينة  

    التجمع

الماااااااداتس     4500 االهتل  + الطنف زيااااااات ة  اااااااد  
التجمعت  اللااااااااااااااكتاية التتمعة  

 للبلدة.   
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

    ممت(المشروع  / نتصر هكون البراتهش
  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

  60 ا مت  اشطينت   اخلية
 40 ا مت  اشطينت  ختت ية و اللتحت 

  $ 100000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 يف  التأثيث و الصيتاة  و
 

 هم  وزاتة التربية و التعلي     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع               المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 المجتمع المحل  الهندسة
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
اشطيب هدتسة ايو زاوية االستسية  :المشروع/اس  هكون البراتهش
 2ه  500المختلطة هلتحة 

 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/07 :الرد 

 التموي  المقترحة هة 
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 المجتمع المحل  المشتتيع :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
هتو رة    يت  هتو رة  و المشروع و /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 غيرهتو رة 
  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  

 ال اع             
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة  و  و الموات  النشرية
هتو رة    يت هتو رة  وهخططت  و  / تاست  

 غيرهتو رة 

غير هطلوفلمنفذة ينت  ددتا  الجهت  ا
 هطلوف)حد (__

 غيرهطلوف هطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 
 21المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

 إعجتييةو 
او ير هدتسة درينة      •

 هنطقة ايو زاوية  
التخ يف  لى االهتل  و   •

 الطنف

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

 حشد هتل  و ابر ت  و  لنت  اموي   اقب المي ااية المقترحة
 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
اشطيب هدتسة ايو زاوية االستسية  :المشروع/اس  هكون البراتهش
 2ه  500المختلطة هلتحة 

 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/07 :الرد 
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  واشطيب  تي  ا ت   هدتسة  :المشروع/اس  هكون البراتهش

 2ه 600هتتيت المنطية هلتحة 
 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/08 :الرد 

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
اعاتا  ععض الماداتس    البلادة هم االوتعاتظ    المر  الصاااااااااااااا ياة االهر الاذم 
نؤ م إلى ااخفتض الاااااااانة التركي  لدح الطنف و زيت ة العب   لى المعلميم و 
هادتساااااااااااااااة هاتتيات المنطياة ه  احادح الماداتس الت  احتات  إلى زيات ة  اد  المر  

ذا المشاااروع  الصااا ية هم ا   اشاااعيب الصااافو  المدتساااة حيث ا  العم   لى ه
 هم ا   إ ت ة  تي  كته  للمدتسة لتف  احتيت  الطتلنت   يهت

 سعير 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 

 ثمتاية اشهر
 هدا  هكون 

 المشروع/البراتهش
ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف  /الفئة

 الخ(  ...  ئت  ههمشة 
 د   

الملتفيدنم 
 المتودع

 األهدا  التنموية الت  ععم   لى احميقهت 

خفض النة اوتعتظ  
 الصفو  المدتسية  

الطتلنت  + الات ت التعليم  +  
 االهتل 

زيت ة  د  المر  الص ية      • 650
 المداتس ال تاوية. 

احليم ينية المداتس    وس    •
 البلدة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 

 المشروع /البراتهش
ممت     ل   (المشروع  / نتصر هكون البراتهش

  )الخ ... خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 
 حلب هراحل 

)$(   التالفة التقدنرية
حلب سنوا  الخطة     

 1000التالفة*
  5 خدهت  استشتتية + هخططت 

 145 ا مت  ينت  العع 
 100 ا مت  التشطينت  

  $ 250000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 ويف  اأثيث و صيتاة و كوا ت
 

 وزاتة التربية و التعلي هم      حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع              المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  واشطيب  تي  ا ت   هدتسة  :المشروع/اس  هكون البراتهش

 2ه 600هتتيت المنطية هلتحة 
 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/08 :الرد 

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 المجتمع المحل  الهندسة

 التموي  المقترحة هة 
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 المجتمع المحل + وزاتة التربية المشتتيع :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
هتو رة    يت  هتو رة  و المشروع و /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 غيرهتو رة 
  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية 

 ال اع         
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة و  الموات  النشرية
هتو رة    يت  هتو رة  و هخططت  و  / تاست  

 غيرهتو رة 

غير هطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذة  
 هطلوف)حد (__

هطلوف    يت هطلوف  و      متهيرم 
 غيرهطلوف 

 22المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
 سلبيةو 

 
 إعجتييةو 

التخ يف  لى الات ت   •
 التعليم  

خفض اوتعتظ  •
 الصفو  الدتاسية 

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  واشطيب  تي  ا ت   هدتسة  :المشروع/اس  هكون البراتهش

 2ه 600هتتيت المنطية هلتحة 
 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/08 :الرد 

 اثنت  العم  التأثير  لى الطنف و المعلميم •
 الغنتت و االاربة المتطتنرة اثنت  العم  •
 الخو   لى سنهة الطنف و المعلميم  •

 اختيتت االودت  المنتسنة للعم  •
 تش الميت   •
 ااخت  ا را ا  اللنهة العتهة  •

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  واشطيب  تي  ا ت   هدتسة  :المشروع/اس  هكون البراتهش

 2ه 600هتتيت المنطية هلتحة 
 احليم  و ة التعلي  :البراتهش EDU/08 :الرد 
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  ويت ة ييد  ينون الحكوهية  :المشروع/البراتهشاس  هكون 

 2ه 200مملتحة 
احليم  و ة  :البراتهش HE/04 :الرد 

 الخدهت  الصحية 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

نو اد    البلادة ويات ة حكوهياة واحادة وثماتا  ويات ا   اتهاة هختلفاة و تبعاة هراو   
 بية ختصاااة و هلية والاااعة صااايدليت  ختصاااة وهرك  وال ة واصاااوير  شاااعة إال  ن  
هنطقاة يياد  ينون  ن نو اد  يهات ويات ة حكوهياة و عضااااااااااااااطر  هاتل  المنطقاة إهات 

د و الجهد  و إلى ال يت ا  الذهتف إلى ويت ة سااااااااعير الحكوهية و هذا عكلفه  الود
الخاتصااااااااااااااة و الت  ا قا  كاتهله  المات م  ااتن االحتيات  إلى ويات ة حكوهياة    هاذ   
المنطقة الااااااااااته     او ير الخدهت  الصااااااااااحية لألهتل   ون هشااااااااااقة التنق  لطلب 

 العن  

 ييد  ينون 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ستة  شهر

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش
 الخ(  ... ههمشة 

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت   
 ععم   لى احميقهت 

إاشت  ويت ة حكوهية ألهتل  هنطقة 
 ييد  ينون 

اراية وت ع هلتوح  - 4000 وت ة الفئت 
 المراو  الصحية األولية

الخدهت  الصحية  او ير -
   التجمعت  اللكتاية 

 التتمعة للبلدة 
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

    ممت(المشروع  / نتصر هكون البراتهش
  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

  حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب سنوا   التالفة التقدنرية
 1000الخطة    التالفة*

  5 هخططت  و وثت   

 45 البد  مأ مت  ينت  العع 
  $ 50000 المجموع )متألتدته(

المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش
 *هكتا (

 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا   

  ثتث و   ه ة و هعدا  و صيتاة ويف  او ير 

 هم  وزاتة الصحة  لتو يرهت      حتلة  ده او ر األتض  هت ه  التراينت  النزهة
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع             المشروع  و معد هكتا   إ ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  ويت ة ييد  ينون الحكوهية  :المشروع/البراتهشاس  هكون 

 2ه 200مملتحة 
احليم  و ة  :البراتهش HE/04 :الرد 

 الخدهت  الصحية 
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 وزاتة الصحة المجتمع المحل  +  دل  الهندسة 

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

 المجتمع المحل  :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
هتو رة    يت  هتو رة المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 غيرهتو رة 
ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  

X            ال   اع 
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة و  الموات  النشرية
هتو رة    يت  هتو رة   هخططت  و / تاست  

 غيرهتو رة 

 غيرهطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 الد   الفن  للمجتمع المحل  هطلوف)حد (و_

 غيرهطلوف هطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 
 23المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

سلبيةو  ده ددتة المجتمع  لى او ير 
 المي ااية 

اقدع  الخدهت  الصحية  إعجتييةو 
ألهتل  ييد  ينون  و اقلي   

الودد و الجهد و المت   ليه  هم  
 ا   الق  الخدهت 

 ادايير التخ يفو حشد االهوا  و التبر ت  

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  ويت ة ييد  ينون الحكوهية  :المشروع/البراتهشاس  هكون 

 2ه 200مملتحة 
احليم  و ة  :البراتهش HE/04 :الرد 

 الخدهت  الصحية 
  م  ري  التبر ت  و  لنت  التموي  للمؤسلت  المعنية  ده كفتعة التموي 

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  ويت ة صااااحية     يو زاوية   :المشاااروع/اسااام مكون البرنامج

 2ه150مملتحة 
 احليم  و ة الخدهت  الصحية :البرنامج HE/05 :الرقم

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
 يهاات وياات ة حكوهيااة و لى غرات    إن هنطقااة ايو زاويااة    سااااااااااااااعير ال  نو ااد

هنت   ساااااعير الممتدة  عضاااااطر  هتل  المنطقة  هت الذهتف إلى ويت ة ساااااعير 
الحكوهية و هذا عكلفه  الودد و الجهد  و إلى ال يت ا  الختصاة و الت  ا ق  
وتهله  المت م  اتن االحتيت  إلى ويت ة    هذ  المنطقة الااااااااااااااته     او ير 

  ون هشقة التنق  لطلب العن الخدهت  الصحية لألهتل  

  يو زاوية
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 

 ثمتاية  شهر
ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف  /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش

 الخ(  ...  ئت  ههمشة 
 د  الملتفيدنم 

 المتودع
األهدا  التنموية الت  ععم  

  لى احميقهت
إاشت  ويت ة لتقدع  الخدهت  الطبية     

 هنطقة ايو زاوية 
او ير الخدهت  الصحية      4200 وت ة  ئت  المنطقة

التجمعت  اللكتاية التتمعة 
 للبلدة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
ممت (المشروع  /هكون البراتهش نتصر 

    ل  خدهت  استشتتية  هعدا   
 حلب هراحل   )الخ ... مضت ع 

)$( حلب   التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

  80 ا مت  التشطينت  
 20 ستحت  ختت ية

  100000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 ا ه ة و هعدا  و اأثيث و صيتاة و كوا ت ويف 
 

 هم  وزاتة الصحة     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع              المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 وزاتة الصحة  

 المقترحة هة التموي  
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 هشروع  /هلخب هكون يراتهش
ينت  ويت ة صااااحية     يو زاوية   :المشاااروع/اسااام مكون البرنامج

 2ه150مملتحة 
 احليم  و ة الخدهت  الصحية :البرنامج HE/05 :الرقم

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 وزاتة الصحة  :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

هتو رة    يت   هتو رة المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 غيرهتو رة 

 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية 
 ال اع             

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت   هتو رة    و الموات  النشرية

هتو رة    يت  هتو رة  هخططت  و  / تاست  
 غيرهتو رة 

غير هطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 هطلوف)حد (_
هطلوف    يت  هطلوف  و      متهيرم 

 غيرهطلوف 
 24المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

 إعجتييةو
 او ير الخدهت  الصحية لمنطقة ايو زاوية  •
 اقلي  العب  المت م و الجلدم  لى اهتل  المنطقة •

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

 حشد االهوا   م  ري  التبر ت  و  لنت  التموي   ده كفتعة التبر ت 
 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
 احليم  و ة الخدهت  الصحية  :البرنامج HE/06 :الرقم اأثيث واشمي   ات الوال ة االهم  :المشروع/اسم مكون البرنامج

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
الخطوة   لقد ا  يتعت ر الجهو  إاشاااات   ات الوال ة االهم    يلدة سااااعير و اأا 

ال تاية    هذا المشاااااروع و ه  التأثيث و التشااااامي  لتبد  الدات يتقدع  خدهتاهت 
للموا نيم  ون الحت ة إلى التنق  لختت  البلدة للحصاااااااااو   لى هذ  الخدهت   

 الت  اعتبر  روتة هلحة لا  اسرة    الوال ة االهنة

 سعير 
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 التنفيذ هدة 

 ثنثة اشهر
ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف  /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش

 الخ(  ...  ئت  ههمشة 
 د  الملتفيدنم 

 المتودع
األهدا  التنموية الت  ععم  

  لى احميقهت
او ير الخدهت  الصحية      10000 المر ة + االهتل  البد  يتشمي   ات الوال ة االهم 

التجمعت  اللكتاية التتمعة 
 للبلدة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
ممت (المشروع  / نتصر هكون البراتهش

    ل  خدهت  استشتتية  هعدا   
  حلب هراحل   )الخ ... مضت ع 

)$( حلب   التقدنريةالتالفة 
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

  200 هعدا  + اثتث + ا ه ة + كوا ت
  $ 200000 المجموع )متألتدته(

المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش
 *هكتا (

 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 ويف  التأثيث و اال ه ة و المعدا  و الصيتاة 
 

 هم  وزاتة الصحة     حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع             شروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  الم/ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 وزاتة الصحة  

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 وزاتة الصحة  : من يند الموازاة الت  نندت  المشروع 
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
 احليم  و ة الخدهت  الصحية  :البرنامج HE/06 :الرقم اأثيث واشمي   ات الوال ة االهم  :المشروع/اسم مكون البرنامج

غير       هتو رة    يت     هتو رة  xالمشروع و /ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 هتو رة 

 ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  
 ال اع             

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة    الموات  النشرية

 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة وهخططت   / تاست  
غير هطلوفينت  ددتا  الجهت  المنفذة 

 هطلوف)حد (_
هطلوف    يت هطلوف  و      متهيرم 

 غيرهطلوف 
 25المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

 اشمي   ات الوال ة االهم إعجتييةو 
او ير الخدهت  الصحية المنتسنة 

 للحواه  

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

 ده القدتة  لى اجهي  غر ة العمليت  و اأ ي  العم  يهت كدات 
 وال ة حتليت و االوتفت  يهت كمرك   واتئ 

 الد   المت م لتجهي  غر ة العمليت 

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
 احليم  و ة الخدهت  الصحية  :البرنامج HE/06 :الرقم اأثيث واشمي   ات الوال ة االهم  :المشروع/اسم مكون البرنامج
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اوسيع حدو  المخط  الهيكل  ليشم   ميع  :المشروع/اسم مكون البرنامج

المنت   التتمعة للبلدة )العدعلة  الدواتة وتاس الطوي  وكوي ينت و ردتن  را   
 ووا  الري ( 

التنعي  وبنت    :البرنامج GG/01 :الرقم
 القدتا 

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
لقاد ا  إ ادا  المخط  الهيكل  لبلادة سااااااااااااااعير ماتلتعاتون هع وزاتة الحك  المحل   اته  

 وا (    حيم  ن الملاااااتحة    6921وشااااام  هلاااااتحة هم  تا ااااا  ساااااعير)   2005
 وا . و هنت  العدند هم التجمعت    117.000الالية ألتا اا  سااعير ابلغ حوال   

المصاات ي  اتن اليد هم اللااكنة التتمعة للااعير و لام ال عشااملهت المخط  الهيكل  
 م  اوساع للمخط  الهيكل  هم ا    ان  اساتخداهت  األتا ا  و  ده التوساع 

 العشوا   و احليم هلتوح خدهت  التنعي  و الترخيب    البلدعة

 يلدعة سعير
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 

 ثمتاية اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

 ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  ههمشة /الفئة
 الخ(  ...

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت   
 ععم   لى احميقهت 

  ن  استخداهت  األتا  
 الحد هم التوسع العشوا   

هعع  اهتل   يلدعة سعير
 البلدة 

 ن  واحليم  •
 استخداهت  األتا  

احليم هلتوح  •
التنعي   خدهت  

 والترخيب    البلدعة. 
 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش

المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون 
 المشروع /البراتهش

ممت    (المشروع  / نتصر هكون البراتهش
 ...  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 

 حلب هراحل   )الخ

حلب  )$(  التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

خدهت  استشتتية+ ا مت  هلتحية +  تاست  
 و هخططت  

15  

  $ 15000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع لي   و   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة   
 معد هكتا   

 ف  وي
 

 هم       حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع             المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اوسيع حدو  المخط  الهيكل  ليشم   ميع  :المشروع/اسم مكون البرنامج

المنت   التتمعة للبلدة )العدعلة  الدواتة وتاس الطوي  وكوي ينت و ردتن  را   
 ووا  الري ( 

التنعي  وبنت    :البرنامج GG/01 :الرقم
 القدتا 

  هة التنفيذ المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 

 وزاتة الحك  المحل   الهندسة
  هة التموي  المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 وزاتة الحك  المحل   :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

هتو رة    يت هتو رة   المشروع و/ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 غيرهتو رة 

 ة ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ي
 ال اع            

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة  و  و الموات  النشرية

هتو رة    يت هتو رة  و هخططت  و  / تاست  
 غيرهتو رة 

 غيرهطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
ت ع ددتا  البلدعة    هجت  النتعي  و هطلوف)حد (و__

 التخطي  
 و  هطلوف       هطلوف    يت      غيرهطلوف     متهيرم 

 26المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
 سلبيةو 

 
 إعجتييةو

شمو  المخط  الهيكل   لى التجمعت  التتمعة   •
 للعير 

  ن  التنعي  والترخيب والعشوا ية    البنت  •

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

  
 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
هرا عة واحدنث الهيك     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 التنعيم   
التنعي  وبنت    :البرنامج GG/08 :الرقم

 القدتا 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش

نو د    يلدعة ساااااااااااعير  يك  انعيم  للبلدعة نتوا   هع الهيتو  التنعيمية الت   
ا  إدراتهت هم دب  وزاتة الحك  المحل  وينعقد المجل  البلدم  سااابوويت مجللااات  
 ت عة واعقد  للات   تت ة  ند الحت ة  واخضاع سايتساة المجل  البلدم لنعته 

وا نيم  ويو ااد لبلاادعااة سااااااااااااااعير الهيئاات  المحليااة وااون دراتاااا  غير هعلنااة للم
 هدا  وا ااااحة  اااامم المهته الملااااؤولة  نهت حلااااب القتاون و لي  لإل را ا  
وامليت  المتنعة لتلايير   مت  البلدعة , واعتا  البلدعة هم  اعه  اعمة العم  

  يهت و هنتل  العدند هم الشواغر الوظي ية     يكلية البلدعة 

 يلدعة سعير
 المتودع للبد  متلتنفيذالتتتيخ 

2018 
 هدة التنفيذ 
 ثنثة اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د   
الملتفيدنم 

 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

اعدن  الهيك  التنعيم  و 
 الشواغر الوظي ية استامت 

احليم الافت ة المؤسلية - 35 يلدعة سعير + الات ت الوظيف   يهت
 لطواد  العم     البلدعة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
    ممت(المشروع  / نتصر هكون البراتهش

  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 
 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

  2  تاست  و خدهت  استشتتية 
 13 استامت  الشوا ر 

 15 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 * ملية اإل اتة والتشمي  والصيتاة 

المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        
 لي   و معد هكتا  

 يف  و
 

 هم       حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع               المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
هرا عة واحدنث الهيك     :المشروع/اسم مكون البرنامج

 التنعيم   
التنعي  وبنت    :البرنامج GG/08 :الرقم

 القدتا 
 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 

 وزاتة الحك  المحل   اإل اتة و المجل  البلدم 
  هة التموي  المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
  إ اتية   :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

هتو رة    يت هتو رة  و المشروع /ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 غيرهتو رة 

  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  
 ال اع            

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة و  الموات  النشرية

 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة هخططت  و  / تاست  
 غيرهطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 

 ينت  ددتا  البلدعة    ا ت ة الهيكلية هطلوف)حد (و
 غيرهطلوف هطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 

 27المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
 سلبيةو 

 
استامت  الشواغر  إعجتييةو 
 الوظي ية

و ع  يكلية هحد ة  و وا حة  
 للبلدعة 

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

  
  

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
 

 

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اطوير وظيفة الموات  النشرية ممت    :المشروع/اسم مكون البرنامج

 عشم  )إ را ا  العم   الوصه الوظيف    وبنت  ددتا  وغيرهت(
التنعي  وبنت    :البرنامج GG/11 :الرقم

 القدتا 
 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اطوير وظيفة الموات  النشرية ممت    :المشروع/اسم مكون البرنامج

 عشم  )إ را ا  العم   الوصه الوظيف    وبنت  ددتا  وغيرهت(
التنعي  وبنت    :البرنامج GG/11 :الرقم

 القدتا 
البلدعة لي  هنت  وظيفة ختصااااااة متلموات  النشاااااارية  والوظيفة هكله يهت هدنر 

ويعم   لى البراتهش  متلتعتون هع لجنة شاااااؤون الموظفيم    المجل  البلدم.
. لي  هنت  ا ل  إ را ية ختصاة متلموات  النشارية HRالمحوساب الختي يااااااااااااااا 

مشاااااااااااك  ختي للبلدعة  وهت نت  اساااااااااااتخداه  هو اعته الهيئت  المحلية  دتاون 
  و ماا  انقن     العماا  الفللااااااااااااااطين . الهيكاا  التنعيم  للبلاادعااة ا  احاادن اا

ال نو د  وصات  وظي ية للموظفيم متسات نت   نييم الاهربت .    2018  يداعة 
هنت   ق  األوصااااااااااات  الوظي ية لمعع  الوظت ه    البلدعة وهنت  الت اه  يد 
متألوصاااااااااات  الوظي ية والمهته المطلوبة هم الموظفيم. نو د اعته هحوسااااااااااب 

ا "  وهران     يت متلنعته المتل  " هوا " إل اتة الموات  النشرية  وهو اعته " هو 
لي  هنت  اقيي  سااانوم للموظفيم. البلدعة محت ة إلى ادتينت  و     ن   و ر 

اعلي  إ اااااااات   التشاااااااابي   –    وهلااااااااتادة  –   هجتال و ادتينت  دصاااااااايرة 
واال نع  لى اجاتتف األخريم. البلادعاة محات اة إلى اطوير اعاته إ اتة الموات   

هم خن  )  وا  وهعدا  لتحليم اقدع  الخدهت   MIS  األ ا  النشرية واقيي
اعته اوثي  لإل را ا  اشاااام  اوثي  الخدهة  االاصاااات  والتواصاااا     - ثتث –

 اعته  تشفة واخ يم لللجن   إ اتة هتلية  واطوير   لة وإ را ا .

 يلدعة سعير
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ثنثة اشهر

 هدا  هكون 
 المشروع/البراتهش

ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  /الفئة
 الخ(  ... ههمشة 

 د   
الملتفيدنم 

 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
  لى احميقهت

اعدن  الهيك  التنعيم  و 
 استامت  الشواغر الوظي ية

الافت ة المؤسلية احليم - 35 يلدعة سعير + الات ت الوظيف   يهت
 لطواد  العم     البلدعة. 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
    ممت(المشروع  / نتصر هكون البراتهش

  ل  خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 
 حلب هراحل   )الخ ...

)$( حلب   التالفة التقدنرية
 1000سنوا  الخطة    التالفة*

  6  تاست  و خدهت  استشتتية 

 6000 المجموع )متألتدته(
المشروع  م معد /هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش

 *هكتا (
 *والتشمي  والصيتاة  ملية اإل اتة 
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
اطوير وظيفة الموات  النشرية ممت    :المشروع/اسم مكون البرنامج

 عشم  )إ را ا  العم   الوصه الوظيف    وبنت  ددتا  وغيرهت(
التنعي  وبنت    :البرنامج GG/11 :الرقم

 القدتا 
المشروع   األتض غير هتو رة   األتض هتو رة        

 لي   و معد هكتا  
 يف  و
 

 هم       حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  
    ($) العت د المت م اللنوم المتودع 

 ال اع               المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش
  هة التنفيذ المقترحة

 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 
 وزاتة الحك  المحل   اإل اتة و المجل  البلدم 

  هة التموي  المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 

  إ اتية   :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 
هتو رة    يت هتو رة  و المشروع /ااتليف انفيذ هكون البراتهش

 غيرهتو رة 
  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ية  

 ال اع            
 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت

 غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة و  الموات  النشرية
 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة هخططت  و  / تاست  

 غيرهطلوف ينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 
 ينت  ددتا  البلدعة    ا ت ة الهيكلية هطلوف)حد (و

 غيرهطلوف هطلوف    يت هطلوف و      متهيرم 
 28المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت

 سلبيةو 
 

اطوير وظيفة الموات  إعجتييةو 
النشرية ممت عشم  )إ را ا  العم    

الوصه الوظيف    وبنت  ددتا   
 وغيرهت( 

 -ادايير التخ يفو 
 

 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر
 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر

  
  

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
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 ملخص المشروع

تنفيذ أنشطة لرفع قدرات وكفاءة البلدية في اإلدارة والموارد  
 المالية 

-GG/12 و  الااااااارقااااااام
GG/21 

 التنعي  وبنت  القدتا   :البرنامج

 مكان التنفيذ  خلفية عن المشروع

( % حلاااب 82وادع التحصاااين  والجنتعة    البلدعة عمكم اميم  ينلااانة  يد  دا وبمعد  الااانة اقريبية )
الدتاسااة األولية ختصااة التحصااين  النتاجة  م الخدهت  األسااتسااية الت  اقدههت البلدعة و  ضاا  الخدهت  

 م خدهت  الاهربت     احصين ه  خدهة البنت  والتنعي  وإصدات تخب البنت  وكذل  التحصين  النتاجة
وخدهت  النفتعت  وهم ث  التحصااااااااين  النتاجة  م خدهت  الميت  وهذ  النلاااااااانة دتيلة لل يت ة والتحلاااااااام.  

% هم ساعير وال علاتطيعوا احصاي   م  نتعة هنهت  هع العل   ن البلدعة  40اشاك  األتا ا  المصانفة " "  
% هم المنتا  وال عمكم 40هنطقة   اشاااااااك   اتحم  افقت  الخدهة والصااااااايتاة  يهت  األينية المو و ة    

% هم إنرا ا  البلدعة هم الاهربت .  ملية التحصااااي  مشااااك   ته  77ارخيصااااهت واللاااايطرة  لى إنرا ااهت. 
محات اة إلى إاعاتش  ملااااااااااااااباب ثقات اة الموا م المتاداياة عمات نتعل  ماتلاد ع هقاتيا  الخادهات . هنات  حات اة إلى  

حصاااي  الدنون  إ ااات ة إلى  م  حمن  اووية للمجتمع المحل   افعي  األاعمة والقواايم الملااات دة    ا
لنلت اه يتلااااادند الدنون المترانة  ليه  للبلدعة. ال نو د الااااانة هتو رة لدح البلدعة  م الااااانة و و  األهن  
التجتتية واللاكنية    حدو  البلدعة الن البلدعة دد متشار  العم  يهذا المو اوع  ق  حدن ت. وهنت  هشاروع 

يم حتليت    هرحلة المصااات دة  لي   هم ا   افعي   نتعة  ااارينة األهن   لى الموا نيم  وسااايت  التخم
التحصي  هم خن  وزاتة المتلية هنتشرة  ولم عكون للبلدعة  وت    التحصين     المرحلة األولى. لي  

م هفعلة  إ ااااات ة إلى  هنت  ايمة هحد ة  و هقدتة لضااااارينة األهن     البلدعة الن  ااااارينة األهن  ل  اا
  ن البلدعة ل  اام اشتر  الحصو   لى يرا ة  هة لتقدع  الخدهت  للموا نيم. 

البلدعة لدنهت الجته ية ألم هتطلب ختي مضااااااااااارينة األهن   هم حيث او ير هكتب  و هت شاااااااااااتم . لي  
الاهربت   و هنت   اعمة هحوسانة لضارينة األهن . هنت  ساجن  لضارينة المعتت  وهرانطة متشاتراوت   

الميت  حلاااااب المشاااااتركيم. ات   نتعة  ااااارينة المعتت  وه  هحملة  لى اشاااااترا  الاهربت   و الميت  يوادع  
 له  ننتتا  120( شاايك  شااهريت  ودد يلمد  اارينة المعتت  خن  اللاانوا  ال نثة المت ااية هت عقتتف5)

 و كفت ة    النواح  المتلية. ال    ت ايت. احتت  البلدعة لتطوير ددتا  الموظفيم واعييم كت ت هتخصااااااااااب
نو د اعته هتل  شاااااااااااااته     البلدعة وهنت  حت ة إلى اعته شاااااااااااااته  وااته   وبر لنعض    يتا  وتبط  
مأاعمة هحوساااااااانة  خرح ه   اعته الموات  النشاااااااارية والفوارة واعته إ اتة الوثت      هرك  خدهة الجمهوت 

 يلدعة سعير

التاريخ المتوقع للبدء  
 بالتنفيذ 

1/5/2018 

 التنفيذ مدة 

 

 شهوت 6
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عااته " هوا " الموت  هم دباا  األاعمااة الموثودااة ويمط  وغيرهاات هم األاعمااة األخرح. الااااااااااااااتخااده البلاادعااة ا
الملااااااتو  ت  والروااب والمشااااااتريت . الااااااتخده البلدعة يراتهش "الاترو " الختي معدا ا  الد ع الملااااااب . 
هنات   رودات  كبيرة ييم الموازاات  الفعلياة والمخط  لهات  وهنات  حات اة إل ات ة التراياب وااللت اه مشااااااااااااااجرة 

والمجل  البلدم تا اا   م التخطي .    2015-2012نهت خطة انموية اسااتراايجية  الحلااتمت . البلدعة لد
وه  محت   إلى اجدند.  ده و و  ساااااااااايتسااااااااااة همنهجة للتنمية االدتصاااااااااات عة    2017ااتهد الخطة ينهتعة  

 المحلية ودلة التجتتف    هذا المجت .
 أهداف المشروع 

 

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

عدد المستفيدين  
 المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل على 
 تحقيقها 

ت ع ددتا  البلدعة الفنية والنشرية  
   هجت  إ دا  الموازات   إ اتة 

المعلوهت  المتلية   رينة  
التخطي  التنموم  المعتت   

انمية االدتصت  المحل   واطوير 
 وإ اتة اإلنرا ا 

 ومباشر • كت ة  ئت  المجتمع  •

15000 

 -و غير مباشر •

 اطوير البنت  المؤسل   
 

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  وصف مختصر لمكونات المشروع وتكاليفها التقديرية
 للمشروع

 عناصر المشروع

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة

الحصو   لى الموا قت  هم   • الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
    4 ينت  ددتا  البلدعة    هجت  إ دا  الموازات  الجهت  المختصة 

     4 البلدعة المتلية وو ع التوصيت  الختصة واحلي  ددتا    حب

     4 واشمي  اعته إ اتة المعلوهت  المتلية المتاته     البلدعة  اركيب

     4 واشمي  اعته إ اتة اإلنرا ا     البلدعة اركيب

     4 اركيب واشمي  اعته  رينة المعتت  
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     4 انفيذ ادتيب واو ي     هجت  هحتسنة التموي 

اقيي  ددتا  البلدعة    إ اتة اإلنرا ا  واطوير خط  اطوير  
 اإلنرا ا  

4 
   

 

5.88 اطوير خطة التنمية المحلية
8 

   
 

     4 ينت  ددتا  البلدعت     هجت  إ دا  الخط  التنموية

     4 انفيذ او ي  واووية    هجت  انمية االدتصت  المحل 

  41.888 $1000* المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة لمشروع ذي بعد مكاني(امتطلبات األراضي )في حالة 

األتض غير هتو رة    األتض هتو رة             
 المشروع لي   م معد هكتا  

 كيف؟  •

 المتابعة من خالل كافة األقسام في البلدية •

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

 من؟  •

 موظفي مختلف األقسام في البلدية •

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •  •

المشااااااااااااروع ساااااااااااايعم   لى خفض التاتليف هم خن   اعمة  م  تشاااااااااااايقة 
 وبعضهت هحوسب

 هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
 

 ال اع  

 جهة التنفيذ المقترحة

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

 هجتمعت  ه  هرة • وت ة األدلته    البلدعة •

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

 USAID • البلدعة   •

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

    يت   هتو رةهتو رة الموات  النشريةو  •

 غير هتو رة

هتو رة    ياات  هتو رة تاساااااااااااااااات /هخططاات و   •
 غير هتو رة

 غير هطلوف ينت  ددتا  الجهة المنفذةو  •

 الدوتية للطري هطلوف)حد (و الصيتاة 

 هطلوف    يتهطلوف       متهيرمو 

 غير هطلوف •

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

ت ع دادتا  البلادعاة الفنياة والنشاااااااااااااارياة    هجات  إ ادا   
الماااااتلياااااة   ااااااااااااااريناااااة الموازاااااات     المعلوهااااات   إ اتة 

االدتصااااااااااااااااااات    انميااااااة  التنموم   التخطي   المعااااااتت   
 المحل   واطوير وإ اتة اإلنرا ا 

 سلبية: 

 ال نو د 

 تدابير التخفيف:

 ال نو د 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها  المخاطر/المعيقات 

 هوازاة البلدعة  و النحث  م هموليم عخريماموي  هم  • اقب    التموي  •

 إشراوه     انفيذ هختله األاشطة ل يت ة الشعوت متلملاية • هقتوهة للتميير هم دب  معض الموظفيم •

 

 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ادتيب وبنت  ددتا  الموظفيم    كت ة   :المشروع/اس  هكون البراتهش

 المجتال  الفنية  اإل اتية والمتلية.
 التنعي  وبنت  القدتا   :البراتهش GG/22 :الرد 

 هكتن التنفيذ  المشروع/خل ية  م هكون البراتهش
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ادتيب وبنت  ددتا  الموظفيم    كت ة   :المشروع/اس  هكون البراتهش

 المجتال  الفنية  اإل اتية والمتلية.
 التنعي  وبنت  القدتا   :البراتهش GG/22 :الرد 

واقوه البلدعة متشرا  الموظفيم    الدوتا  التدتينة المد وة لهت هم دب  المؤسلت   
اال  اا  ال نو د اقيي  الحتيت ت  الموظفيم ميمت نتعل  يتطوير الاوا ت النشرية و  

او ير االهكتايت  لر ع ددتااه     المجتال  الفنية واإل اتية و المتلية و هذا هطلب  
   البنت  المؤسل     البلدعة   روتم هم ا   استامت

 يلدعة سعير
 التتتيخ المتودع للبد  متلتنفيذ

2018 
 هدة التنفيذ 
 ثنثة اشهر

 ا  الملتهد ة )هر ة  شنتف   ئت  ههمشة /الفئة المشروع/ هدا  هكون البراتهش
 الخ(  ...

 د  الملتفيدنم 
 المتودع

األهدا  التنموية الت  ععم  
 احميقهت لى 

ت ع ددتا  الموظفيم    كت ة  
 المجتال 

احليم الافت ة المؤسلية - 35 هوظف  يلدعة سعير 
 لطواد  العم     البلدعة 

 المشروع وااتليف  التقدنرية/وصه هختصر لمكون البراتهش
 /المشتتيع الت  ام   هتطلنت ستمقت لمكون البراتهش

 المشروع
ممت     ل   (المشروع  / نتصر هكون البراتهش

  )الخ ... خدهت  استشتتية  هعدا   مضت ع 
 حلب هراحل 

)$( حلب سنوا   التالفة التقدنرية
 1000الخطة    التالفة*

  2 خدهت  استشتتية 
  $ 2000 المجموع )متألتدته(

 *اإل اتة والتشمي  والصيتاة  ملية  *المشروع  م معد هكتا (/هتطلنت  األتا   )   حت  ان هكون البراتهش
المشروع لي    األتض غير هتو رة   األتض هتو رة         

  و معد هكتا  
 ويف  

 
 هم       حتلة  ده او ر األتض  هته  التراينت  النزهة لتو يرهت  

    ($) للنوم المتودعالعت د المت م ا 
 ال اع             المشروع  و معد هكتا   ا ا كتن اع    ت  الختت ة  /ه  هكون البراتهش

  هة التنفيذ المقترحة
 ) هت   خرح)حد  )األدلته المعنية/الهيئة المحلية )حد  القل 

 هجتمعت  ه  هرة  اإل اتة
 التموي  المقترحة هة 

 ) هت   خرح)حد  )الهيئة المحلية)حد  هت نل 
 هجتمعت  ه  هرة  :يند الموازاة الت  نندت  المشروع  من 

 ة  ه  ا  الحصو   لى هوا قتهت المبد ي غيرهتو رة هتو رة    يت هتو رة  المشروع و  /ااتليف انفيذ هكون البراتهش
 ال اع            
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 مشروع  /ملخص مكون برنامج
ادتيب وبنت  ددتا  الموظفيم    كت ة   :المشروع/اس  هكون البراتهش

 المجتال  الفنية  اإل اتية والمتلية.
 التنعي  وبنت  القدتا   :البراتهش GG/22 :الرد 

 المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ النزهة االحتيت ت /المصت ت
 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة   و الموات  النشرية

 غيرهتو رة هتو رة    يت  هتو رة هخططت  و  / تاست  
غير هطلوفينت  ددتا  الجهت  المنفذةو 

 )حد (___هطلوف
 ف غيرهطلو هطلوف    يت هطلوف  و      متهيرم 

 29المشروع/البراتهش هكون  لتنفيذ المتودعة امثتت
 سلبيةو 

 
ت ع ددتا  الموظفيم و  إعجتييةو 

 اطوير ا اؤه  الوظيف  و المؤسل 
 -ادايير التخ يفو 

 
 المشروع/البراتهش هكون  انفيذ اوا   الت  الم يقت /المخت ر

 إ را ا  التملب  ليهت الم يقت  /المخت ر
  

 *المشروع/البراتهش لمكون  المكتا  النعد ختت ة
 ال نو د

 
  

 
  * قد ال تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/ المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي،  وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.29
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 المشروع صملخ

 تنفيذ أنشطة لتعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية   تنفيذ 
 GG/28 و الرقم

& GG/31 
 التنعي  وبنت  القدتا   :البرنامج

 مكان التنفيذ  خلفية عن المشروع

اقده البلدعة المعلوهت   م الخدهت  للموا نيم والحصااااو   لى التمذعة الرا عة هم خن  اسااااتخداه  هقر 
وهكتاب البلدعة  هرك  خدهة الجمهوت  الهتاه  المودع اإللاتروا  للبلدعة  اللقت ا  الجمتهيرية  التواص   

لدة  وإ را  معض اع كنتت الشاااااااخصااااااايت  ختصاااااااة هم القطتع الختي  واللقت  هع معض هؤسااااااالااااااات  الب
امذعة تا عة    اللااانة    50الجللااات  العلنية محضاااوت معض الموا نيم    الجللاااة الرسااامية ال يلااابو   )

لام محت ة لتفعيل    GIZالمت ااااية هم خن  ال يلاااابو (. نو د لجتن هلاااات لة اأساااالااااد هم هشااااروع ا   
ه  وهنحعتاه  وادتراحتاه  هنت  اواصااااااا  هلاااااااتمر هع الموا نيم  وبنهكتن الموا نيم التقده متساااااااتفلاااااااتتاا

ال نو د هجل  اسااتشااتتم    البلدعة لام هنت  خطة لتشااكيل  وهمكم تبط  هع لجتن    .هنتشاارة إلى البلدعة
األحيت . ال نو د خطة لناصاااااات  والتواصاااااا  هع المجتمع المحل  وكذل  ال نو د خطة إ صااااااتح هكتوبة  

 ا رة  ندت   تهة يهت واحتوم  لى هدنر نو د   .متلرغ  هم و و  االاصااااااااااااات  الملاااااااااااااتمر هع الموا نيم
  حيث اقت د حدن ت هدنر الدا رة ول  نت  إشاااااااااامت  الوظيفة حتى ITللعندت  العتهة وكذل  هوظه إ نه و

 اتتيخ   ويقوه هوظه اإل نه يدوت المشتتكة المجتم ية والتواص  هع المجتمع المحل . 
اال تمت   ه   التويتر لنق  المعلوهت   م الخدهت   الاتخده البلدعة وسات    خرح ختصاة وسات   التواصا   

 للموا نيم.

 يلدعة سعير

التاريخ المتوقع للبدء  
 بالتنفيذ 

1/5/2018 

 مدة التنفيذ 

 

 شهوت 6

 أهداف المشروع 

 

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

 

عدد المستفيدين  
 المتوقع

يعمل على األهداف التنموية التي 
 تحقيقها 

اع ي  وبنت  ددتا  البلدعة   
والمجتمع    هجت  المشتتكة 

 والملت لة المجتم ية 

 ومباشر • كت ة  ئت  المجتمع  •

15000 

 -و غير مباشر •

 اطوير البنت  المؤسل   
 

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  وصف مختصر لمكونات المشروع وتكاليفها التقديرية
 للمشروع

 $(X 1000التكلفة التقديرية ) عناصر المشروع
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)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...   
 الخ( حسب مراحله

 حسب سنوات الخطة

الحصو   لى الموا قت  هم   • الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
    8.0 اشكي  وافعي  هجتل  شنتيية وانفيذ ينت  ددتا  له    الجهت  المختصة 

     1 اطوير خط  ااصت  واواص  هع المجتمع المحل  

  9000 $1000* المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة لمشروع ذي بعد مكاني(امتطلبات األراضي )في حالة 

األتض غير هتو رة    األتض هتو رة             
 المشروع لي   م معد هكتا  

 كيف؟  •

 المتابعة من خالل كافة األقسام في البلدية •

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

 من؟  •

 موظفي مختلف األقسام في البلدية •

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •  •

المشااروع ساايعم   لى اع ي  المشااتتكة والملاات لة المجتم ية همت ساايكون ل   
  ثر كبير    زيت ة احصي  تسوه الخدهت  المقدهة للموا نيم

 ال اع   هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

 جهة التنفيذ المقترحة

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

 هجتمعت  ه  هرة • وت ة األدلته    البلدعة •

 جهة التمويل المقترحة 

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

 USAID • البلدعة   •
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 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

    يت   هتو رةهتو رة الموات  النشريةو  •

 غير هتو رة

هتو رة    ياات  هتو رة تاساااااااااااااااات /هخططاات و   •
 غير هتو رة

 غير هطلوف ينت  ددتا  الجهة المنفذةو  •

 الدوتية للطري هطلوف)حد (و الصيتاة 

 هطلوف    يتهطلوف       متهيرمو 

 غير هطلوف •

 المشروعاآلثار المتوقعة لتنفيذ 

 ايجابية: 

البلااااادعاااااة والمجتمع    هجااااات   دااااادتا   وبنااااات   اع ي  
المشااااتتكة والملاااات لة المجتم ية همت ساااايع ز إنرا ا  

 البلدعة وي يد هم اواص  البلدعة هع المجتمع

 سلبية: 

 ال نو د 

 تدابير التخفيف:

 ال نو د 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها  المخاطر/المعيقات 

 اموي  هم هوازاة البلدعة  و النحث  م هموليم عخريم • اقب    التموي  •

 إشراوه     انفيذ هختله األاشطة ل يت ة الشعوت متلملاية • هقتوهة للتميير هم دب  معض الموظفيم •
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 دليل التجمع السكاني )مرفق( –( 4ملحق رقم )

 التقرير التشخيصي )مرفق(  -( 5ملحق رقم )

 استراتيجية تنمية االقتصاد المحلي )مرفق( –( 6ملحق رقم )
 


