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إلى سيادة الرئيس محمود عباس 
(أبو مازن)

 إن هذا البلد ( الخليل ) تقوده كوكبة 
ونخبة من الرجال األحرار منهم من قضى 

نحبه ومنهم ما زال هنا ....

سيادة الرئيس

إهـــــــداء



٢

شكراً على 
دعمكم 
المتواصل



٣

بسم ا
 الرحمن الرحيم

ا�خوات و ا�خوة

التي حققتها بلدية  أبرز ا�نجازات  التقرير السنوي الذي يلخص  يشرفني أن أضع بين أيديكم 
الخليل و التحديات التي واجهتها خالل العام ٢٠٠٨.

لقد تميز العام ٢٠٠٨ بالعطاء و التطوير فعلى صعيد الخدمات الرئيسية  اقر المجلس البلدي 
خطة إستراتيجية طموحة لJعوام الخمس القادمة  تؤسس لعملية استثمار كبيرة في تطوير 
مرافق البنية التحتية من خدمات كهرباء و مياه وطرق و حفاظ على البيئة إضافة إلى مشاريع 
الرياضية و االجتماعية من اجل  الثقافية و  البنية ا�ساسية للنشاطات  إستراتيجية أخرى تعزز 

إبراز الوجه الحضاري  الذي تستحقه مدينة الخليل.
تنفيذ  على  نهار  ليل  وطاقمها  بمجلسها  ممثلة  الخليل  بلدية  عملت  السياق  هذا  وفي 
البلدية  عملت  الكهرباء  قطاع  ففي  الخدماتية  القطاعات  كل  في  ا�رض  على  المشاريع 
على زيادة القدرة الكهربائية و تحسين الشبكات الرئيسية وتحويلها إلى كوابل أرضية و بناء 
ا�نارة في كافة  زيادة  وحدات  و  الرئيسية  الميادين  إنارة  محطات تحويل جديدة  و تحسين 

أحياء المدينة.
أما في قطاع المياه و الصرف الصحي فقد واصلت البلدية أعمال الصيانة و التطوير للشبكات 
الرئيسية لتشمل كافة أحياء المدينة و مناطق التوسعة  و كذلك العمل على الحد من الفاقد 
في  العدالة  وتحقيق  الشحيح   المورد  لهذا  ا�مثل  االستثمار  تعزيز  يتم  حتى  للمياه  الفني 

التوزيع على كافة مناطق المدينة.
من  العديد  فتح  على  البلدية  عملت  فقد  الطرق  و  السير  حركة  و  المرور  إدارة  مجال  وفي 
الشوارع و إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في كافة أنحاء المدينة وتجميل الميادين الرئيسية 
على  الحصول  تم  حيث  المركزية  السيارات  محطة  بناء  في  القادم  العام  مطلع  ستباشر  و 

التمويل الالزم لذلك.
يشار إلى أن البلدية شكلت مجلس الخدمات المشترك �دارة النفايات الصلبة  في محافظتي 
الذي  و  الوجود  حيز  إلى  المشروع  هذا  إخراج  على  البلدية  عملت  حيث  لحم  بيت  و  الخليل 
المشاريع  أن  البيئة، كما  للحفاظ على  التي تهدف  الخدمات  إيجابا على مستوى  سينعكس 
بناء  مشاريع  منها  اذكر  التي  و  الرياضية  و  االجتماعية  و  الثقافية  المرافق  في  ا�ستراتيجية 
المدارس و المراكز الثقافية و إعادة تأهيل وتعشيب إستاد الحسين الرياضي و الصالة الرياضة 

المغلقة و كذلك مشروع الملك عبد ا
 لiسكان االجتماعي هي من عمل بلدية الخليل. 
أما على صعيد البناء المؤسسي فقد عملت البلدية خالل العام ٢٠٠٨ على تحقيق نقلة نوعية 
و  الجغرافية  المعلومات  ونظم  االلكترونية  الخدمات  تحسين  و  البلدية  أعمال  أتمتة  في 
العمل على افتتاح مركز خدمات الجمهور و ستواصل البلدية أعمال إعادة الهيكلية لدوائرها 

في العام ٢٠٠٩ حتى  يتسنى للمواطن الحصول على الخدمات بكفاءة و فعالية.
أخواتي و إخواني

لقد كان هناك جهد كبير في إظهار و وجه الخليل الحضاري من ناحية، وشرح المعاناة التي 
تالقيها مدينة الخليل للمؤسسات الدولية والوفود الزائرة لالطالع على ا�وضاع، كما شاركت 
و�يجاد  وسكانها،  الخليل  لمدينة  والتأييد  الدعم  لحشد  المؤتمرات  من  بالعديد  البلدية 

التمويل الالزم للمشاريع التنموية المختلفة وفق الخطة المعدة. 

قدمت  التي  المانحة  الدول  و  المؤسسات  كل  إلى  التقدير  و  بالشكر  أتقدم  أن  لي  البد  وهنا 
الدعم المادي في تنفيذ المشاريع مباشرة أو من خالل الوزارات و المؤسسات الفلسطينية و 
اخص بالذكر الحكومة ا�لمانية و الحكومة الفرنسية،  البنك الدولي،  وكالة التنمية ا�مريكية، 
برنامج ا�مم  العزيز،   الملك عبدا 
 بن عبد  الحكومة الهولندية، الحكومة الكورية،  جاللة 
عن  عبرت  و  المدينة  زارت  التي  العالمية  السياسية  و  الوطنية  الشخصيات  ا�نمائي،   المتحدة 

تضامنها مع سكانها وخاصة في البلدة القديمة و محيطها.

ختاما أخواتي و إخوتي اسمحوا لي باسمكم و باسم أعضاء المجلس البلدي و كافة العاملين 
في البلدية أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان لفخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) على 
الثقة الغالية التي أوالني إياها بتولي رئاسة البلدية و دعمه المتواصل والي دولة رئيس الوزراء  
أن  يفوتني  وال  المدينة  في  عديدة   لمشاريع  المالي  للدعم  وتقديمه  فياض  سالم  الدكتور 

أشكركم جمعيا وأشكر طاقم البلدية المتفاني والمجتهد.
 

خالد عسيلي فالشكر لكم جمعيا أبناء مدينتي و أحبتي
رئيس بلدية الخليل

كلمة االفتتاحية



السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي

السيد خالد زهير عسيلي

الدكتور
عوني الصغير

المهندس
كمال الدويك

المهندس
عماد أبو رجب

المهندس
أنور شبانة

السيد
رائد الشرباتي

الدكتور
عبد العزيز شقير

المحامي
اسحق النتشة

االلسساادةة رئييسس وأأعضااء االلممجججللسس االلببللددييي
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العالقات الدولية واالتصاالت

لقد كان للثقة الغالية التي اوالها سيادة 
الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) حفظة 
عسيلي  خالد  السيد  البلدية  لرئيس   
ا
والعالقة  البلدي  المجلس  واعضاء 
الفلسطينية  الحكومة  مع  المتميزة 
الدافع  فياض  سالم  الدكتور  برئاسة 
المشاريع  اخراج  في  الكبير  واالثر  االول 
اجل  من  الوجود  حيز  الى  التطويرية 

خدمة المواطنين في المدينة.

بها  قام  التي  الزيارات  ساهمت  كما 
والدول  االجنبية  المؤسسات  ممثلي 
االثر  البلدية  رئيس  المانحة ولقائهم مع 
لعدة  تمويل  مصادر  ايجاد  في  الكبير 

مشاريع تطويرية

التي  الخارجية  الزيارات  الى  باالضافة  هذا 
في  دول  لعدة  البلدية  رئيس  بها  قام 
كافة انحاء العالم من اجل شرح االوضاع 
الصعبة التي تعيشها مدينة الخليل جراء 

االحتالل واالستيطان

كل ذلك ساهم بشكل فعال على اظهار 
الوجة الحضاري لمدينة الخليل والمعاناة 
االحتالل  جراء  السكان  يعيشها  التي 
اضافة الى ايجاد الدعم المادي من اجل 
على  سنأتي  التطويرية  المشاريع  تنفيذ 

ذكرها في هذا الكتيب



الفعاليةالتاريخالعدد
شهر كانون ثاني- يناير ٢٠٠٨

االجتماع بنائب رئيس البرلمان ا�وروبي ( لويزا موركنتيني ) و ووفد يمثل قطاعات و مؤسسات 12008/1/1
مختلفة من دول االتحاد

االجتماع ب ( فيليب كورنيه) مدير الوكالة الفرنسية للتنمية و مساعده ( جريل فيلومان )22008/1/4

االلتقاء بالسفير الكوري (شن كاك سو ) و ( دان سوب بارك ) ممثل كوريا لدى السلطة 32008/1/8
الفلسطينية 

االجتماع بوزير الشؤون الدينية جمال بواطنه 1/10/ 42008

ترأس اجتماع للمجلس المشترك �دارة النفايات الصلبة 52008/1/10

االجتماع بوفد يمثل القطاع الخاص ا�مريكي و مؤسسة التنمية ا�مريكية يضم ( ويلز ازكاسون 62008/1/15
 ) و  ا�عمال  رجال  و  ا�مريكي  الخاص  القطاع  تجمع  يمثل  الذي  إبسون  معهد  مدير  و  رئيس   (
فريق  رئيس   ( العسلي  زياد   ) و  ا�مريكية  القنصلية  في  االقتصادي  المسؤول   ( أودود  وستيفن 
العمل ا�مريكي في فلسطين و ( توني فرستاندك ) المستشارة السياسية ا�ولى لمركز الشرق 
ا�وسط للسالم و التعاون االقتصادي و ( هوارد سومكا ) رئيس بعثة الوكالة ا�مريكية للتنمية 
في الضفة الغربية و قطاع غزة و ( جورج االدوت ) ممثل الوكالة ا�مريكية للتنمية في واشنطن  

وذلك في دار البلدية و بحضور عدد من رجال ا�عمال و االقتصاديين في محافظة الخليل  .
االجتماع برئيس بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل ( روي جوتهيم ) و الذي استلم مهامه 82008/1/1

حديثا برفقة رئيس البعثة المنتهية مهامه ( كارل هنرك ) وعدد من أعضاء البعثة

شهر شباط فبراير ٢٠٠٨
االجتماع ب (الينا كستيريلوفا) منسقة مشاريع البنك الدولي في الضفة الغربية و قطاع غزة و 92008/2/3

منطقة الشرق ا�وسط  و ( روري اوسوليفان ) مستشار البنك الدولي في مناطق الضفة الغربية 
و قطاع غزه

االجتماع بنائبة رئيس البرلمان ا�وروبي ( لويزا مورغانتينا ) و عدد من أعضاء البرلمان ا�وروبي 102008/2/4
يمثلون معظم دول االتحاد ا�وروبي

االجتماع بالبروفسور ( كوفن ساك ) مدير ا�بحاث و السياسات االقتصادية في تركيا112008/2/6

االلتقاء بالدكتور ساري نسيبة رئيس جامعة القدس و عدد من أعضاء الهيئة ا�دارية للجامعة122008/2/11

اطالع ( اورليانغ فيليب ) نائب المدير العام لمنطقة الشرق ا�وسط و حوض البحر المتوسط 132008/2/17
للوكالة الفرنسية للتنمية و ( لوبريز جوييم ) مدير منطقة الضفة الغربية و قطاع غزه في 

الوكالة و ( فيليب ) المدير المحلي للوكالة في الضفة الغربية 
اطالع الدكتور جهاد خليل الوزير،   محافظ سلطة النقد الفلسطينية على آخر المشاريع 142008/2/27

التطويرية للمدنية و ا�سلوب ا�داري و المالي المتبع فيها خالل اللقاء الذي جمعهما في دار 
البلدية .

152008/2/28 ( UNDP  ) نماءiاالجتماع ب ( فرد فان انترب ) المستشار الفني في وكالة ا�مم المتحدة ل
بهدف البحث في احتياجات مدينة الخليل و أولوياتها و المشاريع المنفذة فيها و المشاريع قيد 

التنفيذ

شهر آذار مارس ٢٠٠٨
االجتماع ب ( وليام فريزر ) مبعوث الخارجية ا�مريكية و الوفد المرافق له و الذي ضم نائب 162008/3/11

المدير العام للوكالة  ا�مريكية للتنمية (ديفيد هاردن) و المسؤول االقتصادي (دوغالس 
ابوستول)

االلتقاء ب (ديانا وليف) نائبة رئيس برلمان االتحاد ا�وروبي في اجتماع لتدارس أحول المدينة 172008/3/16
والتعرف على المشاكل التي تواجهها واحتياجاتها.

زيارة سفراء أربعة دول عربية يمثلون جمهورية مصر العربية و المملكة ا�ردنية الهاشمية و 182008/3/16
المملكة العربية المغربية و الجمهورية التونسية

نشاطات رئيس البلدية خالد عسيلي خالل العام ٢٠٠٨
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االجتماع بالدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني  للبحث في عدد من القضايا التي تهم 192008/3/19
تطوير العمل القضائي في مدينة الخليل و بناء محكمة و مقر لنيابة العامة فيها .

ا�عالن عن البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في المدينة من إعادة تأهيل شارع قيزون 202008/3/31
الرامة و إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة من خالل صندوق دعم 

البلديات  وبدعم من  الحكومتين ا�لمانية و الفرنسية وذلك خالل االجتماع برئيس البنك الدولي 
في فلسطين ( ديفيد غريك ) و( ميسكريم برهن ) مسؤولة التطوير االجتماعي في البنك 

الدولي و إبراهيم الدجاني منسق المشاريع و خيري الجمل مسؤول قطاع المياه في البنك 
الدولي .

شهر نيسان- ابريل ٢٠٠٨
االجتماع مع وزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة بهدف استالم تمويل عدد من المشاريع 212008/4/1

الرياضية التي كانت قد تقدمت بلدية الخليل للحكومة الفلسطينية بطلب تمويلها.
االجتماع مع الدكتور سمير عبد ا
 وزير العمل و التخطيط الفلسطيني222008/4/6

االجتماع بوكيل  وزارة  السياحة و ا�ثار الفلسطيني  الدكتور مروان الطوباسي232008/4/10

االلتقاء بالوفد الكوري الجنوبي الذي زار مدينة الخليل و الذي يمثل وزارة الخارجية الكورية و 242008/4/17
ممثلي القطاع الخاص الكوري و الوكالة الكورية للتنمية و التعاون الدولي يرأسه مدير قسم 

التعاون و التنمية الدولية في وزارة الخارجية الكورية
االجتماع بممثل الممثلية االسترالية لدى السلطة الفلسطينية ( بن سكوت ) يرافقه توفيق رعد 252008/4/17

مدير برنامج المساعدات في الوكالة االسترالية للتنمية
االجتماع بممثل المفوضية ا�وروبية ( جون كير ) بهدف بحث ا�وضاع في مدينة الخليل.262008/4/22

اقر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض تميد فترة دعم المحال التجارية في البلدة القديمة 272008/4/22
إلى ستته أشهر أحرى با�ضافة لتقدم مبلغ نصف مليون دوالر لصالح بلدية الخليل لتشغيل 

العاطلين عن العمل خالل اجتماعه برئيس بلدية الخليل خالد العسيلي في مكتب ا�خير بهدف 
االطالع على أحوال المدينة و االحتياجات الملحة لسكانها  .

شهر أيار – مايو ٢٠٠٨
المشاركة في الحفل الختامي لمنتدى المدن ا�مريكية – العربية في شيكاغو بحضور عمدة 282008/5/2

شيكاغو ريتشارد دايلي و أمين العاصمة ا�ردنية عمان المهندس عمر المعاني و تم توقيع 
اتفاقية توأمة مع محمد ساجد رئيس بلدية الدار البيضاء المغربية .

االجتماع في نهاية الزيارة للواليات المتحدة ا�مريكية في واشنطن  ب نائب رئيس مكتب 292008/5/4
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الدكتور نبيل أبو زنيد بهدف اطالع ا�خير على نتائج 

اللقاءات التي أجريت خالل مشاركة في منتدى المدن ا�مريكية – العربية   .
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بحث الخطة ا�ستراتيجية للسنوات ا�ربعة القادمة التي تعمل بلدية الخليل على وضعها مع 302008/5/7
الممثل الخاص لبرنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي ( يانس تويبرغ فراندزين ) ونائبه ( روبرتو فلنت ) 

خالل اللقاء الذي تم في دار البلدية
البحث مع وزير الداخلية الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى ا�وضاع ا�منية و االقتصادية و 312008/5/10

المعيشية للمواطنين في محافظة الخليل  خالل زيارته التي بدأها ببلدية الخليل .
خالل لقائه رئيس بلدية الخليل ممثل االتحاد ا�وروبي لعملية السالم في الشرق ا�وسط (مارك 322008/5/16

أوتي) يؤكد دعم االتحاد ا�وروبي لسلطات الحكم المحلي بهدف الوصول لدولة فلسطينية 
قادرة على الحياة.

االتفاق مع الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وا�عمار>بكدار 342008/5/19
<خالل اجتماع في دار البلدية البدء بتنفيذ مشروع تجميل جامعة الخليل  و ذلك من خالل تعبيد 

بعض الساحات و الطرق داخل الجامعة و عمل مناطق خضراء و مظاهر تجميلية مختلفة .
وزير الخارجية الفرنسي  يعرب عن استيائه  من الوضع في البلدة القديمة و يدعو لحل المشكلة 352008/5/23

خالل اللقاء الذي تم في منزل رئيس البلدية تلبية لدعوة ا�خير بزيارة المدينة .

شهر حزيران-يونيو ٢٠٠٨
االجتماع بالممثل الكندي لسلطة الفلسطينية ( ديفيد نتيفيتش ) يرافقه رئيس برنامج التطوير 362008/6/2

في القنصلية الكندية ( ديفيد فوكسل )
اطالع بعثة االستطالع التابعة التحاد ا�وروبي و التي تعنى بدراسة بناء مؤسسات الدولة 372008/6/2

الفلسطينية المستقلة و ذلك من خالل اللقاء الذي تم في دار بلدية الخليل و ضم الوفد 
ا�وروبي( بيتر هوليك ) و (مورين بيراون )من السكرتارية العامة في االتحاد ا�وروبي و جورما 

فيرتانن نائب رئيس بلدية كيمي الفنلندية و يعمل الوفد على استطالع و دراسة مجاالت النظام 
القضائي و ا�طار القانوني و االجتماعي و آلية الحوكمة في الحكومة و قدرتها على تقديم 

الخدمات بكفاءة عالة للمواطنين و تأسيس و تحسين العالقة بين المواطن و الحكومة
- االجتماع بالدكتور أحمد صبح وكيل وزارة الخارجية الفلسطيني بهدف دراسة رفع طلب بلدية 382008/6/8

الخليل من اجل ضم المدنية لقائمة المدن التاريخية و التراثية و خضوعها للحماية الدولية و 
حماية اليونسكو.

االجتماع بــ (يانغ وي كوه ) ممثل الصين لدى السلطة الفلسطينية بهدف ا�طالع على وضع 392008/6/16
العام في مدينة الخليل و إمكانية التعاون المشترك و تعزيز العالقة بين مدينة الخليل و المدن 

الصينية.
- االجتماع بــ ( ماكسويل جيالرد ) المنسق الخاص لJمم المتحدة منسق ا�مم المتحدة 402008/6/20

للشؤون ا�نسانية المقيم يرافقه المساعد الخاص ( كترين اويو بهدف بحث ا�وضاع التي 
تعيشها مدينة الخليل و الخدمات التي تقدمها مؤسسات ا�مم المتحدة في محافظة 

الخليل و مدى التعاون المشترك .
- االجتماع بــ ( جونس كارستور ) وزير الخارجية النرويجي خالل زيارته  لمدينة الخليل بهدف 412008/6/27

االطالع على أوضاع المدينة و البلدة القديمة منها و تقيم الوضع العام السياسي ا�نساني 
القائم فيها.

- االجتماع مع توفيق كوشك احد كبار رجال ا�عمال في كرواتيا بهدف تدعيم فرص االستثمار 422008/6/28
في فلسطين بشكل عام و في مدينة الخليل بشكل خاص و توضيح فرص النجاح لالستثمار 

قي فلسطين و مدى أهميته على االقتصاد المحلي.
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شهر تموز – جولي ٢٠٠٨
- زيارة الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء مدينة الخليل بدعوة من رئيس بلديتها بهدف افتتاح 432008/7/5

عدد من المشاريع التي نفذتها بلدية الخليل و وضع حجر ا�ساس لعدد آخر من المشاريع التي 
تعمل البلدية على تنفيذها  يرافقه وزير الحكم المحلي زياد البندك و وزير االقتصاد الوطني 

كمال حسونة و محافظ أريحا و ا�غوار عريف الجعبري
االجتماع بوفد فرنسي رفيع المستوى يترأسه النائب ا�ولى لرئيس البرلمان الفرنسي عضوة 442008/7/6

البرلمان ا�وروبي ( كوزيت دوروا ) و ثالثة من أعضاء البرلمان الفرنسي و (تشانس غوتيه ) رئيس 
بلدية نوته الفرنسية و نائب القنصل الفرنسي لدى السلطة الفلسطينية ( اليكس لوكور ) بهدف 

التعرف على الوضع العام في مدينة الخليل و الظروف الحياتية التي يعيشها الفلسطينيين
االجتماع بالقنصل البريطاني ( ريتشارد ميكبيس ) بهدف اطالعه على الوضع العام و الحياة 452008/7/8

اليومية في مدينة الخليل و ا�جراءات ا�خيرة التي تنتهجها السلطات ا�سرائيلية في البلدة 
القديمة و الدعوات نحو توسيع االستيطان في قلب البلدة القديمة و محيطها .

- لقاء  في دار البلدية بوفد تضامني إسباني يمثله أعضاء في البرلمان ا�سباني و ممثلي 462008/7/15
مؤسسات أهلية إسبانية مختلفة يزورون مدينة الخليل بهدف االطالع على وضع المدينة 
و التضامن مع سكان البلدة القديمة و منطقة تلة الرميدة و المناطق التي تقام بها البؤر 

االستيطانية

شهر آب – أغسطس ٢٠٠٨
بحث آثار الحواجز ا�سرائيلية على مداخل المدينة مع وفد أمريكي و الذي اجتمع به في دار 472008/8/13

البلدية و ضم ( كريستينا أجور ) نائبة رئيس القسم االقتصادي و ( ماثيو جاردنز فولر) الملحق 
السياسي و ( دوغالس ابوستول) المسئول االقتصادي

التوقيع مع (جون باسيل ) مدير المشاريع في مؤسسة ARD ا�مريكية و رائد ا�طرش مدير 482008/8/23
شركة NA للتعهدات الفلسطينية على اتفاقية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ملعب الحسين و 

تعشيب أرضيته  بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٥٠ ألف دوالر أمريكي .
االجتماع  برؤساء الجبهة ا�سالمية المسيحية و على رأسهم الشيخ تيسير بيوض التميمي 492008/9/3

قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس ا�على للقضاء الشرعي و المطران عطا ا
 حنا و 
أمينها العام الدكتور حسن خاطر بهدف االطالع على ا�وضاع االقتصادية و المعيشية الصعبة 

التي تسود مدينة الخليل و با�خص البلدية القديمة إضافة إلى عملية التوسع االستيطاني و 
المخاطر التي تهدد قلب المدينة .

االجتماع بـــ ( ايتان بوتسباك ) رئيس بلدية بلفورد  الفرنسية بهدف بحث سبل التعاون المشترك 502008/9/14
و تعزيز الشراكة في المشاريع الثقافية و الشبابية  و تبادل الخبرات في عدد من المجاالت 

الخدماتية و المجاالت المشتركة بين البلديتين
االلتقاء بـــ ( سيرجي كوزلوف ) ممثل روسيا االتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 512008/9/17

ومساعده ( بولس راشادين ) بهدف تعزيز العالقات و بحث سبل التعاون التجاري بين رجال أعمال 
روسيين و رجال أعمال من محافظة الخليل

ا�لقاء ب بـــ (ايفو سلهافي ) ممثل تشيك لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف ا�طالع 522008/9/23
على واقع الحياة اليومية للفلسطيني في مدينة الخليل و المشاريع التي تعمل عليها بلدية 

الخليل و االحتياجات ا�ساسية للمدينة 
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شهر تشرين أول – أكتوبر ٢٠٠٨
االلتقاء مع مسؤولي البنك الدولي في واشنطن ( جو تنثان و انا يبردي )  و مسؤول العمليات في 532008/10/11

البنك الدولي إبراهيم الدجاني و بحضور طاقم إداري و هندسي من بلدية الخليل بهدف ا�طالع 
على المشاريع التنموية و البنية التحتية التي تقوم بلدية الخليل بتنفيذها  و التركيز على مشاريع 
التي تنفذ بدعم من البنك الدولي و على وجه الخصوص في قطاع الكهرباء و خدمات الطرق و 

مشروع تسوية ا�راضي و مشروع إدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل و بيت لحم
االجتماع بـــ اشرف عقل السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية بهدف ا�طالع على ا�وضاع 542008/10/12

العامة في مدينة الخليل و بحث سبل تطوير العالقات بين بلدية الخليل و السفارة المصرية
االجتماع مع مؤسسة اتحاد البلديات من اجل السالم في الشرق ا�وسط ( ماب ) لبحث سبل 552008/10/30

دعم الهيئات المحلية الفلسطينية و االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بشكل مباشر  في 
دار البلدية مع ( اريك يوفن ) قائد فريق العمل في مؤسسة ماب و رمان بركات منسقة مشاريع 

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

شهر تشرين ثاني – نوفمبر ٢٠٠٨
االجتماع بـــ الدكتور حسن أبو لبده المستشار الخاص لرئيس الوزراء الدكتور سالم فياض بهدف 562008/11/2

ا�طالع على آخر االنجازات لبلدية الخليل و التنسيق �نجاح عدد من المشاريع التي دعمتها 
الحكومة الفلسطينية في مدينة الخليل

االجتماع برئيس بلدية مدينة مانتير الفرنسية ( باترك جيري ) و الوفد المرافق الذي يزور المدينة 572008/11/3
بهدف دعم مطالب بلدية الخليل بضم مدينة الخليل لمنظمة اليونسكو والتي مقرها باريس و 

اعتمادها كارثا حضاري و إنساني
االلتقاء بـــ حكمت زيد  مستشار الرئيس محمود عباس  لشؤون المحافظات  يرافقه عدد من 582008/11/5

المحافظين بهدف ا�طالع على ا�وضاع في مدينة الخليل و التضامن مع البلدة القديمة و 
المشاركة في الحملة الوطنية لرفع ا�غالق عن قلب الخليل

االجتماع بـــ الوزيرة تهاني أبو دقة وزيرة الشباب و الرياضة بهدف متابعة االنجازات في الشأن 592008/11/5
الرياضي في المدينة و التقدم الحاصل على صعيد ملعب الحسين و الصالة الرياضية 

االجتماع بـــ مشهور أبو دقة وزير النقل و الواصالت على آخر المشاريع المنفذة في مدينة 602008/11/6
الخليل و على ا�خص في مجال الطرق و تحسين الوضع المروري في مدينة الخليل و اللتقاء  

بــ المهندس مازن غيم وكيل وزارة الحكم المحلي و حنا عيسى وكيل وزارة ا�وقاف للشؤون 
المسيحية ووفد مرافق من الوزارتين

االجتماع مع  قدورة فارس رئيس نادي ا�سير يرافقه كفاح العويوي أمين سر حركة فتح إقليم 612008/11/8
وسط الخليل و امجد النجار مدير نادي ا�سير في محافظة الخليل  و بهدف التضامن مع البلدة 

القديمة و الحملة الوطنية لرفع ا�غالق و التنسيق مع بلدية الخليل بخصوص تفعيل التعاون 
بين نادي ا�سير و بلدية الخليل

االجتماع بــــ رئيس االتحاد البلجيكي ( رولني الدور ) و عدد من أعضاء االتحاد البلجيكي و شاهر 622008/11/9
سعد رئيس اتحاد عمال فلسطين و الحاج سمور النتشة رئيس اتحاد عمال فلسطين فرع 

محافظة الخليل و عدد من أعضاء االتحاد العام بهدف التضامن مع مدينة الخليل 
االجتماع  مع اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعدد من أعضاء 632008/11/9

االتحاد سبل دعم ا�ندية في مدينة الخليل و تطوير المرافق الرياضية .
االجتماع بوفد  الجمعية الفرنسية من اجل القدس في زيارته التضمانية للمدينة الخليل بلقائه 642008/11/13

قد ضم الوفد عدد كبير من رؤساء البلديات و المؤسسات و ا�كاديميين الفرنسيين  برئاسة
( دانيال بيدار ) رئيسة الجمعية و عضو مجلس ا�عيان الفرنسي

االجتماع بــــ الدكتور ( رولف متسنخ ) عضو البونتستاك ا�لماني عن الحزب االشتراكي 652008/11/14
الديمقراطي و رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بشؤون الشرق ا�وسط و الشرق ا�دنى بهدف 

ا�طالع على ا�وضاع في مدينة الخليل و التضامن مع سكانها
االجتماع بــ ( الن جاكسون ) مدير برنامج العمليات في المؤسسة الدولية لiغاثة و التطوير 662008/11/18

ا�مريكية  IRD  و أعضاء وفده ( دجان بريتوالفيتش ) مسؤول مشاريع البنية التحتية في 
المؤسسة الدولية  و ممثلة المؤسسة في فلسطين لبنى غنايم  و نعيم ألماني مسؤول 

المشاريع في فلسطين بهدف تقدر االحتياجات الملحة و ا�نية  للمدينة من مشاريع
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احتلت البلدة القديمة في مدينة الخليل و إجراءات سلطات االحتالل اتجاه نقل إنتاج مصانع 672008/11/26
الحجر با�ضافة للمشاريع التنموية التي تقوم بها بلدية الخليل لتطوير مرافق المدينة و 

تعشيب ملعب الحسين اهتمام رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض خالل لقائه رئيس بلدية 
الخليل خالد العسيلي في دار البلدية

شهر كانون أول – ديسمبر ٢٠٠٨
االجتماع بــ قناصل ٢٢ دولة أروبية أعضاء في االتحاد ا�وروبي برئاسة القنصل الفرنسي  ( ألن 682008/12/3

ريمي )الرئيس لالتحاد في حينها بهدف التضامن مع سكانها و دراسة ا�وضاع السياسية و 
االقتصادية في المحافظة

االلتقاء بوفد يمثل برنامج المستوطنات البشرية التابع لJمم المتحدة ( الهبتات ) بهدف بحث 692008/12/4
آخر التطورات و التقدم في إقامة مشروع مدينة الملك عبد ا
 بن عبد العزيز لiسكان الخيري 

و الذي يقام  في المدينة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ا
 بن عبد 
العزيز و تشرف ( الهبتات ) على تنفيذه و ( بيتر ودس ) سكرتير عام اتحاد المدن و البلديات في 

منطقة آسيا حيث تم متابعة بحث موضوع التعاون المشترك بين بلديات و مدن آسيا في مجال 
التخطيط الحضري و تطوير المدن و إمكانية تنفيذ المشاريع المشتركة و تبادل الخبرات

االجتماع ب محمد بلوش نائب رئيس بلدية  جنوفلية الفرنسية  و عدد من أعضاء مجلسها 712008/12/16
البلدي يرافقهم عمر حمايل نائب رئيس بلدية البيرة و عدد من أعضاء مجلسها البلدي بهدف 

التضامن مع مدينة الخليل و سكانها
االجتماع بــوفد يمثل وزارة الخارجية و وزارة المدن البرازيلية و وكالة التنمية البرازيلية بلدية الخليل 722008/12/18

بهدف ا�طالع على احتياجات المدينة و استطالع الوضع و آلية العمل فيها و بحث سبل التعاون 
المشترك و فتح آفاق للتواصل المستقبلي بناء على دعوة رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي

زيارة الرئيس أبو مازن لبلدية الخليل و االجتماع الشعبي بأهالي المدينة .732008/12/25

االجتماع بــ وفد أوروبي تضامني مع مدينة الخليل يضم عدد كبيرا من البرلمانين و الحقوقيين 742008/12/31
و ممثلي مؤسسات مدنية  و متضامنين برأسه نائبة رئيس برلمان االتحاد ا�وروبي ( لويزا 

مورغنتيني ) بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني و سكان مدينة لخليل و التعبير عن 
رفضهم لقتل المدينين في قطاع غزه
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المؤتمرات
• المغربتموز-12007

المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لمنظمة المدن العربية

• امريكااب-22007
زيارة عمل للبنك الدولي

• المغرب32008/1/26
تقديم و رقة عمل في مؤتمر التنقالت الحضارية ببلدان حوض البحر المتوسط مدينة 

صخيرات المغربية بمشاركة عربية و دولية  تحت عنوان إدارة إستراتيجية المواصالت (التنقالت) 
• لندن 42008/3/29

المشاركة في مؤتمر رؤساء البلديات الدولي في لندن و الذي نظمه الحزب الليبرالي 
الديمقراطي البريطاني خالل الفترة مابين ٢٥-٣/٢٦/ ٢٠٠٨ حيث ترأس المؤتمر ( سيمون هوغز 

) رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني . وعقد اتفاق لتواصل مع اتحاد البلديات 
البريطاني

• امريكا52008/4/29
المشاركة مع قيادات البلديات من مختلف أنحاء الواليات المتحدة وكندا والعالم العربي 

في أول منتدى من نوعه للمدن ا�مريكية-العربية، الذي يهدف إلى تبادل المعلومات وتنفيذ 
إستراتيجيات من أجل بناء االقتصاديات المحلية لتكون على مستوى المنافسة في المجتمع 

العالمي 
• كوريا62008/5/31

بمشاركة رئيس بلدية الخليل الوفد الفلسطيني يشارك في إعالن تأسيس الجمعية العربية 
الكورية و السيد الرئيس يثمن نتائجها

• تركيا72008/6/14
تمثيل مدينة الخليل لفلسطين في المؤتمر الحادي عشر لمنظمة المدن التاريخية الذي عقد 

في مدينة  كونيا التركية و تعد هذه المشاركة التمثيل ا�ول لفلسطين في هذه المنظمة 
التي تضم أكثر ١٥٨ مدينة تاريخية تمثل ٥٢ دولة من مختلف القارات و التي عقد أو مؤتمراتها 

عام ١٩٨٧
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• ايطاليا82008/10/4
المشاركة في مؤتمر فينيسيا لصنع السالم في الشرق ا�وسط والذي عقد في مدينة 

فينيسيا االيطالية، حيث أوصى المشاركون باعتماد مدينة الخليل إرث تاريخي وإنساني

• ا�ردن92008/10/22
المشارك في أعمال منتدى المدن الرفيقة للبيئة في حوض البحر ا�بيض المتوسط الذي 

نظمته وزارة البيئة ا�ردنية و أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات 
الدولية و الذي استمرت أعماله لثالثة أيام  متواصلة في منطقة البحر الميت في المملكة 

ا�ردنية الهاشمية

• ايطاليا102008/10/4
المشاركة في مؤتمر فينيسيا لصنع السالم في الشرق ا�وسط والذي عقد في مدينة 

فينيسيا االيطالية، حيث أوصى المشاركون باعتماد مدينة الخليل إرث تاريخي وإنساني

• ايطاليا112008/12/22
تمثيل فلسطين في أعمال مؤتمر الجمعية العمومية و المؤتمر العام و لجان منظمة 

السلطات المحلية و ا�قاليم في منطقة اورومتوسط و الذي عقد في مقر المنظمة الدائم 
في مدينة بليرمو في جزيرة صقليا بايطاليا خالل الفترة الوقعة ما بين ٢٠-٢٢ -١٢-٢٠٠٨  

• ايطاليا122009/2/21
سلسلة لقاءات و اتفاقيات شملت مختلف القطاعات التنموية مع مدينة جنوا و غرفتها 

التجارية و جامعتها و محافظة لوجواريا و اتحادات الصناعة و التجارة االيطالية خالل زيارة 
عمل لمدينة جنوا االيطالية  

• ا�ردن132009/3/4
التقى رئيس و أعضاء مجلس بلدي الخليل بأبناء خليل الرحمن المغتربين خالل اللقاء الذي 

تم تنظيمه في العاصمة ا�ردنية عمان بدعوة من عدد من أبناء الخليل الذين يعيشون خارج 
ا�راضي الفلسطينية و قد حضر اللقاء عدد كبير من رجال ا�عمال و ا�عالم الخليلة المقيمة 

في ا�ردن و دول الخليج و مختلف مناطق المهجر بهدف إعادة ربط وتطوير أواصر العالقة 
بين أهالي الخليل في الوطن و المهجر

• فرنسا142009/3/8
المشاركة في المؤتمر السادس عشر للكونغرس و الذي عقد في مدينة سترزبورغ الفرنسية 

و دعا خالله في كلمته  دعم الخليل و الضغط على حكومة االحتالل لوقف سياساتها ضد 
المواطنين الفلسطينيين

فرنسا152009/3/8  •
عقد لقاء في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الفرنسية باريس مع سفيرة فلسطين 

لدى فرنسا هند خوري و ر طاقم السفارة ، وحضور الياس صنبر ممثل فلسطين في 
اليونسكو ، والمهندس خالد فهد القواسمي مدير عام لجنة اعمار الخليل ورئيس بلدية 

بلفورت «ايتان بتسباغ»  ورئيس بلدية آركوي» دانيال بريالر» الفرنسيين ، وتم االتفاق خالل اللقاء 
على تشكيل « اللجنة الدولية لحماية مدينة الخليل القديمة كتراث عالمي إنساني»

فرنسا162009/3/29  •
المشاركة بعدد من الفعاليات الدولية و الرسمية المتضامنة مع مدينة الخليل و المطالبة 

بخروج االحتالل و إنهاء االستيطان فيها و إظهار معالم انتهاك حقوق ا�نسان و آثار االستمرار 
االحتالل فيها و الذي احتضنه برلمان االتحاد ا�وروبي و بمشاركة دولية رفيعة المستوى في 

مدينة ستراسبورغ الفرنسية خالل الفترة من ٢٥-٢٨-٣-٢٠٠٩ .
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الرؤيــــــــــا

نعمل معا وبمشاركة المواطنين على بناء و تطوير مدينة مزدهرة  اقتصاديا  تتوفر فيها رفاهية العيش قائمة على 
بنية تحتية حديثة وإدارة عصرية مع المحافظة على ا�رث الحضاري و الثقافي الذي تتمتع به مدينة الخليل، لتصبح في 

مصاف المدن المتميزة في العالم العربي.

الرسالـــــــــة

بناء وإدارة البنية ا�ساسية والمرافق العامة وتقديم الخدمات البلدية للمواطنين بيسر وشفافية مع المحافظة على 
الثروة  الحضارية و التراثية للمدينة لتبقى الخليل مدينة متميزة تحقق العيش الكريم لمواطنيها وضيوفها وتحقيق 

التنمية المستدامة من خالل االستخدام ا�مثل والتطوير للموارد البشرية والمادية مع التأكيد على مبدأ الشراكة مع 
المجتمع المحلي و تطوير ا�نظمة وا�جراءات لتحقيق مبادئ العدالة و النزاهة و الشفافية .

القيم الجوهريـــــة

• القيادة
القيادة الملهمة التي تتبنى نموذج المواءمة بين النتائج وا�هداف الوطنية و التواصل والتنسيق داخلي� وخارجي�.  

• تطوير الموارد البشرية
�نهم الثروة الكبرى التي يمكن من خاللها تحقيق ا�هداف والرؤى    

• رضى  الجمهور
مشاركة وإرضاء متلقي الخدمة المحرك الرئيسي لتصميم وتطوير الخدمات  

• اDداء
انجاز المهام المطلوبة بكفاءة و فعالية  

• الشفافية
العدالة والشفافية والمساءلة وبناء الثقة  

• التطور والتجديد 
ا�يمان بالتغيير و السعي إلى التطوير والتحسين المستمر نحو ا�فضل  

• التكامل
العمل بروح الفريق الواحد و التعاون و تبادل ا�راء  

• اGبداع
تعزيز ومكافأة المبادرة وا�بداع و تبني التّعلم وتبادل المعرفة  

اللررؤؤييــــــــــا

الرسالـــــــــة

القيم الجوهريـــــة

الوثيقة ا�ستراتيجية (الرؤية , الرسالة, القيم)

الخدمات الرئيسية

الالععيشش قائمة على نة مزدهرة  اقتصاديا  تتوفر فيها رفافاهيهية ة
لحلحضاضاريري و و ا الثلثقاقافيفي ا الذلذي ي تتتتمتمتعع به مدينة الخليل، لتصبح في 

سر وشفافية مع المحافظة على
يم لمواطنيها وضيوفها وتحق

ية مع التأكيد على مبدأ ا
ة ة

القيم) الرسال ة ,

الشفافي و
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التوجهات  و اDهداف اGستراتيجية لبلدية الخليل

تطوير و تحسين وتنويع خدمات الجمهور التوجه االستراتيجي (١) 

التطوير النوعي للبنى التحتية. التوجه االستراتيجي (٢) 

الحفاظ على البيئة وتوفير الحماية الصحية والسالمة العامة للمواطن . التوجه االستراتيجي (٣) 

تطوير الخصائص التخطيطية و العمرانية و الجمالية و المحافظة على التراث 
العمراني

التوجه االستراتيجي (٤) 

تحقيق التنمية االقتصادية والحد من البطالة التوجه االستراتيجي (٥) 

التنمية االجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية. التوجه االستراتيجي (٦) 

التطوير ا�داري من خالل التحول االلكتروني و التكنولوجي و المعرفي التوجه االستراتيجي (٧) 

تطبيق المواصفات العالمية و الممارسات المتميزة التوجه االستراتيجي (٨) 

تعزيز الكفاءة و الفعالية المالية مع اعتماد مبدأ تغطية التكاليف  التوجه االستراتيجي (٩) 

تحفيز الموارد البشرية و تطوير قدراتها التوجه االستراتيجي (٠١) 

تنمية و تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والشركاء و الموردين التوجه االستراتيجي (١١) 

لخليلالتوجهات  و اDهداف اGستراتيجية لبلدية الخليل جهات  و اDههدد
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إنجازات كهرباء الخليل
مشروع تطوير المحطات الرئيسية 

 محطة الحسين
والتقدم  الطبيعية  الزيادة  عن  الناتج  الكهربائي  الضغط  الزدياد  نتيجة 
معيشتها  في  الكهرباء  على  تعتمد  أصبحت  التي  ا�نسانية  والطبيعة 
هذه  جميع  استيعاب  على  قادرة  غير  الرئيسية  المحطات  أصبحت 
الضغوط مما دعى إلى بناء محطة جديدة بالقرب من مدرسة الحسين 

بن علي الثانوية  وتضم هذه المحطة:-
•    محول قدرة ١٠ م.ف.أ عدد ١

•    مفتاح تحكم ٣٦ك.ف عدد ٤
•    مفتاح تحكم ١٢ك.ف عدد ٩

•    محول عام يخدم المنطقة بقدرة ٤٠٠ك.ف.أ
وبمغذيين  ٣م.ف.أ  إلى  وصل  أقصى  بحمل  المحطة  حالي�  تعمل 

فقط.

محطة الحرائق
تم تكبير محطة الحرائق لتصبح قادرة على العمل بقدرة 

تاهيل  العادة  باالضافة  جديد  مغذي  وبإنشاء  ١٠م.ف.أ  من  بدًال  ٢٠م.ف.أ   
المحطة

محطة الراس
تعمل بقدرة ٢٠م.ف.أ حيث تم اعادة تاهيل الساحات الخارجية للمحطة 

محطة ام الدالية المقترحة (تحت االنشاء)
البدء بتركيب مفاتيح  بناء وتشطيب مبنى المحطة تم  بعد االنتهاء من 

٣٣ ك.ف. و من المقرر ان تعمل هذه المحطة بقدرة ٢٠ م.ف.ا

مشروع تطوير الشبكات

مشروع مماس حلحول
و هو عبارة عن مد شبكة ضغط متوسط بطول ٧٠٠م  وتركيب محطة 
خدمة  تحسين  أجل  من  ك.ف.أ   ٢٥٠ بقدرة  بالمنطقة  عامة  تحويل 
الكهرباء ومعالجة ضعف التيار في المنطقة باالضافة لمد شبكة ضغط 

منخفضة بواسطة كيبل مجدول. 

مشروع الهالل االحمر    
تحويل  محطة  تغذية  اجل  من  ٢٥٠م  بطول  ك.ف   ١١ كوابل  تمديد  تم 

لمستشفى الهالل بمنطقة سبتة بقدرة ٢٥٠ ك.ف.أ

مشروع أبو غنام – الحرس 
الممتد  بالشارع  ارضية  كوابل  الى  الهوائية  ك.ف.   ٦٫٦ شبكة  تحويل  تم 
خطورة  بسبب  وذلك  ٣٥٠م   بطول  غنام  ابو  ومحول  الحرس  جامع  بين 
الشبكة الهوائية القديمة ومن اجل رفع جهد الشبكة الى ١١ ك.ف و عمل 
ولوحة  المحول   تغيير  حيث  من  غنام  ابو  تحويل  لمحطة  كاملة  صيانة 

التوزيع وتركيب مفتاح حلقي جديد يتناسب مع الجهد ١١ ك.ف 

مشروع شارع ام الدالية
أدى توسيع شارع ام الدالية الممتد بين مفرق الصاحب ومفرق وادالهريا 
 ١١ ارضية  الى كوابل  ٦٫٦ ك.ف  الهوائية  الشبكة  إلى تحويل  الرحمة  –جبل 
ك.ف بطول ١٢٠٠م وجمع اربعة محوالت خاصة صغيرة بمحول عام بقدرة 
١٠٠٠ ك.ف.أ لخدمة المنطقة واالشتراكات الكبيرة التي تم الغاء محوالتها 
كوابل  بواسطة  منخفض  ضغط  شبكة  مد  الى  باالضافة  الخاصة 

مجدولة 

١٦



مشروع الغرفة التجارية 
الهدف منه تزويد الغرفة التجارية ومعالجة ضعف التيار في المنطقة وتم مد كيبل ضغط متوسط ١١ ك ف بطول ٣٠٠م 

تقريبا وتركيب محطة تحويل قدرة ٦٣٠ ك ف ا

مشروع توسعة شارع الديك ام الدالية 
بعد العمل على توسيع شارع الديك الممتد بين مفرق الديك و باطون زلوم ونتيجة �عادة تاهيل الشارع فقد تم اعادة 
ترتيب الشبكة الهوائية للضغط المتوسط والمنخفض بما يتناسب مع التوسعة الجديدة وانارة الشارع بواسطة تركيبب 

اعمدة انارة بوسط الجزيره و بطول ٧٠٠م

مشروع جامعة الخليل
استجابة الحتياجات جامعة من الطاقة الكهربائية ولتزويد المباني الجديدة فقد تم تركيب محطة تحويل بقدره ١٠٠٠ ك ف 

ا و مد كيبل ضعط متوسط ١١ ك ف بطول ٥٠٠م.

مشروع شارع السالم
بعد االنتهاء من تأهيل الشبكة الكهربائية بشارع السالم بطول ١٧٠٠م و الممتده بين المزروق و مفرق المدارس فقد تم الغاء 
الشبكة الهوائيه ٦٫٦ ك ف في تلك المنطقة والتي تزود وادي القناة بكيبل ضغط متوسط ١١ك ف وتم ربط خط المزروق و 
خط الجامعة معا عن طريق مفتاح حلقي وجرى تغيير المحوالت التي ال تتناسب مع الجهد ١١ ك ف  مثل محوالت شركة 

االلكترود
  

مشروع شارع جامعة بوليتكنك فلسطين – ضاحية البلدية
بعد القيام بتوسيع الشارع قامت فرق التركيب بإعادة تأهيل وترتيب الشبكة الهوائية الضغط المتوسط والمنخفض بما 

يتناسب مع التوسعة الجديدة وبطول ٦٠٠ م. 

مشروع ربط محطة الحسين الجديدة بمحطة الغربية
تم ربط محطة الحسين الجديدة بمحطة الغريبة عن طريق إكمال شبكة الضغط المتوسط ١١ك.ف بين محول المحاور 
لدى  الرياضية  بالصالة  مرور�  الجديدة  الحسين  محطة  من  المغذى  الوقائي  ا�من  ومحول  الغربية  محطة  من  المغذى 
االنتهاء من مشروع تجهيز وتشغيل الصالة الرياضية وبطول ٤٥٠ متر وبالتالي فقد تم تأمين منطقة المقاطعة بمصدري 

طاقة. 

مشروع شارع قيزون
قامت البلدية بتوسيع وتأهيل شارع قيزون ونتيجة لعدم قدرة الرصيف المقترح �عادة مد شبكة ضغط متوسط ٦٫٦ ك.ف، 
فراح  عروض  بمفرق  وانتهاًء  الجورة  رأس  من  ابتداًء  الشارع  طول  على  الهوائية  الشبكة  من  بدًال  ١١ك.ف  كوابل  مد  واعتمد 
ونتيجة لوجود شبكة ضغط متوسط ٣٣ ك.ف خاصة بالشركة القطرية ا�سرائيلية فقد تم االتصال مع الشركة ا�سرائيلية 

للعمل على تحويل تلك الشبكة الهوائية إلى أرضية على طول شارع قيزون وعليه فقد تم ما يلي:-
•   تحويل جميع خطوط الشركة القطرية ا�سرائيلية الهوائية التي تمر بشارع قيزون وبا�راضي المجاورة إلى    

كوابل أرضية تمر بشارع قيزون وبطول ٣٤٠٠ م و ٣٢٠٠ م لكل خط من خطوط الشركة القطرية 
•   تحويل خطوط ٦٫٦ ك.ف الى كوابل ارضية وتركيب مفاتيح حلقية ١١ ك.ف للتحكم بخطوط النقل وبطول ٣٠٠٠ م.

•   تجميع المحوالت الصغيرة والمتجاورة  (package transformers) بمحول واحد وتركيب محول مجمع بقدرة ٦٣٠   
ك.ف بدال من ثالثة محوالت خاصة.

•   اعادة تأهيل شبكة الضغط المنخفض ومد كوابل مجدولة على طول شارع قيزون وعلى رصيفي الشارع    
وبالتالي الغاء جميع التقاطعات بالشارع حيث تم حتى االن مد مسافة ٢٨٠٠ م تقريبا. 

•   التجهيز النارة شارع قيزون من خالل انارة الجزيرة الوسطية بواسطة اعمدة انارة خاصة وال يزال العمل مستمر   
بالشارع حيث تم ازالة جزء من الشبكة والعمل جاري الزالة وتأهيل باقي الشبكة.

 مشروع ابنية الدويك –دوفش-دنديس بضاحية الرامة
ك.ف   ٦٣٠ بقدرة  عامة  تحويل  محطة  وركبت  الكهربائي   بالتيار  –دوفش-دنديس  الدويك  بنايات  لتزويد  المشروع  أقيم   

وزودت بشبكة كوابل ضغط متوسط ١١ك.ف بطول ٦٠٠ م .

مشروع النجار- الحسبه 
تم تركيب محطة تحويل عامة بالمنطقة بقدرة ٤٠٠ ك.ف  لتزويد المنطقة بالتيار الكهربائي ومعالجة ضعف التيار ،حيث 

تم مد شبكة كوابل ضغط متوسط بطول ٢٥٠ م وكوابل مجدولة ضغط منخفض بطول ٥٠٠ م.

مشروع جامعة القدس المفتوحة 
استجابة لمتطلبات جامعة القدس المفتوحة فقد تم تركيب محطة تحويل بقدرة ٤٠٠ ك.ف أ ومد شبكة كوابل ضغط 

متوسط ١١ ك.ف.أ ومد شبكة أخرى كوابل ضغط متوسط ١١ ك.ف بطول ٦٠٠م 

مشروع  محطة معالجة «الربو» الفحص
تم تركيب محطة تحويل بقدرة ١٦٠ ك.ف.أ ومد كوابل ضغط متوسط ١١ ك ف بطول ٢٠٠ م من اجل تشغيل محطة معالجة  
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مخلفات مياه مصانع الحجر «الربو» 

مشروع العديسة
الدوارة والجالجل  العديسة وبيت عنون،  الهوائية والمغذية لمنطقة  المتوسط  الضغط  إلى تعزيز وتأهيل شبكة  يهدف 
فقد تم تغير اسالك االلمنيوم القديمة باسالك المنيوم مبولدة   ASCR ، وبمساحة مقطع اكبر حتى يتم التغلب على 

ضعف الشبكة بطول ٢ كم تقريبا وجرى تغيير العوازل التي ال تعمل على جهد ١١ ك.ف 

مشروع شارع عقبة تفوح 
والمتوسط  المنخفض  الضغط  شبكة  وتاهيل  ترتيب  اعادة  تم  فقد  البلدية  قبل  من  تفوح  عقبة  شارع  لتوسيع  نتيجة 
ليتناسب مع مخطط الشارع الجديد بواسطة شبكات هوائية وكوابل مجدولة على جانبي الرصيف مما ادى الى معالجة 

ضعف الكهرباء لدى المشتركين بالمنطقة بطول ١٣٠٠ م.

مشروع مفرق واد القطع   
بناء على طلب الشركة القطرية ا�سرائيلية بتحويل جميع الشبكات الهوائية سواًء الضغط المتوسط أو المنخفض إلى 

كوابل أرضية ليتسنى لهم مد شبكة ضغط منخفض بطول ٥٠٠ م، جرى العمل على هذا المشروع. 

مشروع منطقة الضحضاح
تم تركيب محطة تحويل عامة بقدرة ٦٣٠ :ك.ف.أ من أجل معالجة ضعف التيار حيث تم مد كوابل ضغط متوسط بطول 

٣٠٠ م وكوابل مجدولة ضغط منخفض بطول ٣٠٠ م

مشروع الحرم   
تم المباشرة بتمديد كوابل ضغط متوسط ١١ك.ف لربط محطة الفحص بمحطة الراس ومحطة الحرايق من خالل محطة 
تحويل المشارقة، وكذلك مد كوابل ضغط منخفض في محيط شارع الحرم إال أن المشروع لم يكتمل بسبب العوائق 

من قبل سلطات االحتالل. 

مشروع مدرسة وداد ناصر الدين
الكهربائي في  االضغط  التيار والستيعاب  تم تركيب محطة تحويل مجمعة بقدرة ٦٣٠ ك.ف.ا. من اجل معالجة ضعف 

منطقة شارع واد التفاح.

معالجة ضعف التيار في عدة مناطق
تم معالجة ضعف التيار في عام ٢٠٠٨ في عدة مناطق وذلك من خالل تركيب شبكات ضغط منخفض بمساحة مقاطع 

مختلفة تتناسب مع حمل المنطقة الكهربائي ومن المناطق التي تم معالجتها:-
واد الغروس، طريق بيت كاحل، ابو رمان، خلة االشهب، ابو دعجان، حبايل الرياح، طريق المنتزه/ حلحول، جبل جوهر، دويربان، 
الراموز ، ضاحية جوهر، عقبة انجيله، طلعة ابوشامة،  الرامه، واد القطع، خلة المغاربة  عين سارة، جبل الشريف، بئر حرم 
شعب السويد، الحاووز، البصة، ضاحية الرامه، فرش الهوى، التغره، طريق االرتباط، عيصى، ام الدالية، ابو اكتيله، خلة حاضور، 
الضحضاح، حي الشرابية، واد الزرزير، الحسين الجديدة، شارع العدل، خلة ابو مجنونه، الشعابه، المزروق ، بيت عينون، عين بين 
سليم، واد المغير، النبي يونس، خلة الحرم، الكمب، واد قبون، خلة الشباك، ابو غنام، بئر المحجر، العكشة، ظهر البصة، خلة 
الهريا، حارة الشيخ، الجلده، جبل  الزعتري، واد  القواعه، مدرسة  الزماعرة، الحرم،  القاضي، جبل السنداس، خلة  جوهر، واد 
الرحمة، المنشر،  الذروة، عين دير بحه، واد الكرم، برج السور، العديه، خلة ابو عصا، واد النصارى، قرن الثور، واد الجوز، حزبه 

اصحا، شارع السبع، ديوان ابو عصبه، زبود، الكمب، دخله االحسان، ننقر، واد الكرم ، حارة الرجبي، مخمر الجعبري، قلقس.

 نقل اعمدة
المحاذية،  والمداخل  الشوارع  توسيع  بهدف  أو  ا�بنية  من  قربها  بسبب  اعمدة  نقل  تم  فقد  المشتركين  طلب  على  بناء 
ا�راضي وما تسببه من متاعب ومخاطر محتملة، فقد تم معالجة مايقارب ٢٦٧ حالة في جميع مناطق  أو لقربها من 

التوزيع.

تنظيف الشبكات
قامت فرق التركيب بتنظيف شبكات الضغط المتوسط والمنخفض بإزالة االتربه واالوساخ عن العوازل بواسطة ضخ الماء 
ومسحها وإبعاد العوائق مثل االحبال واالسالك واالقمشة البالية عن شبكات الكهرباء ، كما تم تنظيف شبكات الضغط 

المتوسط الخاصة بالشركة القطرية المتواجدة بالخليل. 

العواصف الثلجية 
نتيجة  البعيدة بحلحول  المناطق  الكهربائي عن بعض  التيار  الى قطع  االولى  خالل عام ٢٠٠٨ تم مواجهة عاصفتان ادت 
لسقوط اعمدة الغضط المتوسط ٦٫٦ ك ف مما ادى إلى تضرر المحول الخاص بمنطقة الحواور وبعض المناطق ا�خرى في 
حلول، وجرت صيانة هذه المحوالت مباشرة لتعود لعملها مجدد� بنفس اليوم، كما تم معالجة ما يزيد على ٥٠٠ حالة في 

يخطوط المشتركين للضغط المنخفض.  ر
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احصائيات مشتريات ومبيعات الطاقة 2008

٦-٢٠٠٨ ٥-٢٠٠٨ ٤-٢٠٠٨ ٣-٢٠٠٨ ٢-٢٠٠٨ ١-٢٠٠٨ الشهر

١٧,٨٦١,٦١٣ ١٨,١١٤,٣٥٨  ١٩,١٤١,١٤٦ ١٩,٦٠٣,٥٨٢ ٢٠٤٩٥٦٢٨ ٢١,٢٦١,٢٨١ مبيعات  
(ك.و.س)

٢٦,٦٧١,٦٨٠ ٢٣,٠٣٣,٤٠٠  ٢١,١١٠,٥٢٠ ٢٨,٨٧٧,٤٠٠ ٢٦,٤٣٥,٠٤٠ ٢٣,٤٥٢,٦٨٠ مشتريات
(ك.و.س)

٢,٨١٠,٠٦٧-
٪١٤

٤,٩١٩,٠٤٢-
٪٢١

١,٩٦٩,٣٧٤-
٪٩

   ٩,٢٧٣,٨١٨-
٪٣٢

٥,٩٣٩,٤١٢-
٪٢٢

٢,١٩١,٣٩٩-
٪٩ 

الفاقد

١٢-٢٠٠٨ ١١-٢٠٠٨ ١٠-٢٠٠٨ ٩-٢٠٠٨ ٧-٢٠٠٨ ٧-٢٠٠٨ الشهر

١٨,٠٤٩,٨٩٣ ١٧,٨١٢,٣٢٩  ١٨,٤٣٤,٥٥٢ ١٨,٢٧٧,٣٣٣ ١٩,٨٤٢,٤٠٤ ١٨,٧٠٤,٥٩٧ مبيعات  
(ك.و.س)

١٩,٣٥٤,٨٠٠ ٢٣,٠٤٥,٨٨٠  ٢٠,٦٣٧,٨٤٠ ٢٢,٩٦٦,٠٨٠ ٢٣,٦٨٨,٠٠٠ ٢٢,٥٣٧,٨٠٠ مشتريات
(ك.و.س)

 ١,٣٠٤,٩٠٧-
٪٨

 ٥,٢٣٣,٥٥١-
٪٢٣

 ٢,٢٠٣,٢٨٨-
٪١١

 ٤,٦٨٨,٧٤٧-
٪٢٠

 ٣,٨٤٥,٥٩٦-
٪١٦

 ٣,٨٣٣,٢٠٣-
٪١٧

الفاقد

٠٫٤٥ معدل سعر الوحدة 
المشتراه لعام ٢٠٠٨

٠٫٦١ معدل سعر الوحدة المباعة لعام ٢٠٠٨
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إنجازات قسم الطرق والمواصالت
القسم  ينفذها  التي  المجاالت  مختلف  في  أعمالها  تتابع  الطرق  قسم  طواقم  زالت  ما 
وذلك تماشيا مع السياسة التي ينتهجها قسم الطرق لتطوير وتحسين شوارع المدينة،فقد 
شهد هذا العام بالنسبة لقسم الطرق تنفيذ العديد من  المشاريع الحيوية و الهامة في 
المدينة،منها ما نفذ على نفقة بلدية الخليل وأخرى كانت على شكل منح خارجية، وفيما 

يلي تفصيل لهذه المشاريع و االنجازات:

أوال: مشروع إعادة تأهيل شارع الديك (ديوان أبو اسنينة).
حيث تم تنفيذ هذا المشروع بمنحة مقدمة من مؤسسة إل CHF  وقد شملت أعمال بناء 
التوسعة وبناء ا�سوار  بأعمال  الخليل  بلدية  أرصفة وجزر وسطية وبالط، في حين ساهمت 
بلغت  حيث  الشارع  وتعبيد  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  شبكات  وتأهيل  والسالسل 

مساهمة البلدية ثالثة أضعاف قيمة المنحة.
أرصفة  ٢١٥٠  م.ط  بناء  المشروع حيث تم  بتنفيذ هذا  للمقاوالت  العطاء  وقد قامت شركة 

وجزر و ٢٧٥٠ م² بالط.

ثانيا: تأهيل شارع البصة (الحاووز الثاني).
بعد االنتهاء من أعمال تمديد خط المياه الناقل أصبح هذا الشارع بحاجة ماسة �عادة تأهيل 
كاملة حيث انه يفتقر إلى وجود جزيرة وسطية وأرصفة مناسبة لسير المارة عليها، حيث قام 
قسم الطرق بإعادة تأهيل هذا المقطع من الشارع ببناء جزيرة وسطية بطريقة أدت إلى حل 
المشكلة الموجودة في ذلك الشارع و المتمثلة في فرق المنسوب الكبير بين جانبي الشارع. 
حيث تم بناء أرصفة وجزر وسطية بطول ١٣٠٠ م.ط با�ضافة إلى ١٠٠٠ م² من البالط تقريبا، هذا 

با�ضافة إلى بناء أسوار استنادية حيث يلزم وبعد ذلك تم تعبيد هذا المقطع من الشارع
يذكر أن جميع هذه ا�عمال نفذت على حساب بلدية الخليل.

ثالثا: مشروع تأهيل شارع عقبة تفوح.
الواصل مع قرية تفوح و لضيق هذا  الطريق  المتمثلة في كونه  و  الشارع  نظرا �همية هذا 
الشارع وطبيعته الخطرة فقد ارتأت بلدية الخليل القيام بتأهيل هذا الشارع، حيث تم توسعته 

بالشكل الالزم والمطلوب، وجرى بناء  
أسوار استنادية وسالسل حجرية هذا من ناحية و من ناحية أخرى تم نقل و تأهيل شبكات 
وجزر  أرصفة  بناء  تم  كما  وساكنيه،  الشارع  يخدم  بما  الصحي  الصرف  و  المياه  و  الكهرباء 
وسطية وتبليطها وتمت على حساب المشروع الممول من البنك ا�سالمي للتنمية و الذي 
نفذته شركة نيوالند للمقاوالت، و من ثم تم تعبيد هذا الشارع على حساب بلدية الخليل، 

حيث أنجز في هذا المشروع ما يقارب ٣٦٠٠ م.ط جبه أرصفة وجزر با�ضافة إلى ٢٧٥٠ م² بالط.

رابعا: مشروع تأهيل شارع المقاطعة (محكمة الصلح).
مدارس  ولوجود  ا�منية  المراكز  و  المدينة  مركز  بين  يصل  الذي  الشارع  هذا  �همية  نظرا 
وطالب  للمارة  حماية  الشارع  هذا  في  أرصفة  لبناء  الحاجة  وجدت  فقد  المنطقة  تلك  في 
البنك  نفقة  على  المشروع  هذا  ونفذ  بالط،  م²   ٧٦٠ و  جبه  م.ط   ٨٠٠ بناء  تم  حيث  المدارس، 

ا�سالمي للتنمية. 

خامسا: مشروع تأهيل شارع قيزون.
يعتبر هذا الشارع من أهم الشوارع في مدينة الخليل فهو الطريق الواصل بين شمال وجنوب 
انتفاضة ا�قصى قامت  بداية  الشريف، ومنذ  ا�براهيمي  الحرم  إلى  المدينة ويؤدي كذلك 
لذلك  ا�غالق،  بهذا  المنطقة  كامل  تأثر  إلى  أدى  مما  الشارع  هذا  بإغالق  االحتالل  سلطات 
ارتأت بلدية الخليل أهمية العمل على تطوير هذا الشارع دعما لسكان المنطقة وتشجيعا 
و  التحتية  البنية  أعمال  تنفيذ  على  البلدية  وعملت  الشارع،  هذا  الستخدام  المدينة  �هل 
شبكات الكهرباء وتعبيد الشارع،  و بدأ العمل في هذا الشارع منذ فترة من خالل طواقم 
أقسام البلدية  المختلفة حيث قام قسم الطرق بأعمال التوسعة بشكل كامل با�ضافة 
إلى أعمال بناء السالسل و الجدران االستنادية و المرابيع الحجرية على جانبي الطريق وذلك 

على حساب بلدية  الخليل، ثم تابعت الشركة المنفذة للمشروع العمل على 
تأهيل  الجزء ا�ول من الشارع و الذي تم فرشه بطبقة البيسكورس، وال زال العمل مستمرا 
في هذا المشروع، يذكر أن هذا المشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفذه شركة 

الحارث للمقاوالت.
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سادسا: تأهيل مدخل وساحة مستشفى الهالل اDحمر الجديد.
نظرا للدور الهام الذي تلعبه بلدية الخليل كونها المؤسسة ا�ولى و ا�كبر في المدينة ونظرا للمسؤولية التي تشعر بها 
واد  شارع  في  الجديد  ا�حمر  الهالل  مستشفى  مدخل  و  ساحات  بتطوير  البلدية  قامت  المدينة  مؤسسات  جميع  تجاه 

التفاح وذلك ببناء ا�رصفة وتعبيد المدخل والساحات.

سابعا: تأهيل و تطوير ميدان القدس.
نظرا لالزدحام المروري الذي يشهده مدخل المدينة قام قسم الطرق بعمل تخطيط وتصميم جديد لهذا الميدان وذلك 
ببناء دوارين جديدين على المفترقات التي تشهد االزدحام، و قام دولة رئيس الوزراء بوضع حجر ا�ساس لهذا الميدان في 
زيارته للمدينة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٥، و سيتم إكمال العمل في هذين الدوارين بعمل أشكال مائية و نوافير لتضفي لمسة جمالية 

على مدخل المدينة.

ثامنا: أعمال تطوير لعدة شوارع مختلفة في المدينة 
قام قسم الطرق بتطوير أجزاء من شوارع المدينة وذلك ببناء ا�رصفة والبالط ومن هذه الشوارع:

بالط جزرة شارع الضحضاح.   -١
بالط جزيرة شارع بئر المحجر.  -٢

بالط جزيرة مفرق المدارس - الجامعة.  -٣
٤-  أرصفة وبالط لشارع مستشفى عالية.

أرصفة وبالط لشارع المونونايت.  -٥
و بلغ مجموع ما تم بناءه في هذا العام أكثر من ١٠٠٠٠ م.ط جبه أرصفة وجزر في مختلف مناطق المدينة     

با�ضافة  إلى ١٠,٠٠٠ م² بالط أرصفة تقريبا.  

تاسعا: أعمال اGسفلت و البيسكورس.
شهد هذا العام تعبيد العديد من الشوارع الرئيسية و الهامة في المدينة منها شوارع معبدة أصال ولكنها بحاجة إلى إعادة 
تعبيد من جديد وأخرى ترابية لم تكن معبدة أصال ولكنها أصبحت تخدم تجمعات سكانية كبيرة، هذا با�ضافة  إلى الطرق 

الفرعية التي تم تعبيدها بمساهمة جزئية من المواطنين والتي زادت مساحتها عن( ١٧,٠٠٠ ) م². و من هذه الشوارع:
شارع مدينة الملك عبد ا
 بن عبد العزيز لiسكان الخيري.  -١

شارع عين دير بحة – أبو اكتيلة.  -٢
شارع عين بني سليم.  -٣

شارع وادي الغروس.  -٤
شارع حارة الشيخ – مفرق أبو الحالوة.  -٥

شارع مشروع معالجة الربو.  -٦
ميدان بئر المحجر.  -٧

مدخل مركز إسعاد الطفولة.  -٨
شارع جامعة القدس المفتوحة وغيرها.  -٩

Dا الاللل اDحمر الجساادسساا: تأأهههييللل مممدددخخخخلللل وسااححةة ممسسستتشفىى االلهههالالالللل

سااببععا: تتأأههييل ووو تتتتططططوووييييرررر  مممميييدداااننن  ااااللللققققددددس.

في االلمممدددييننة ثامنناا:: أأأعععمماالل تتططططوووييرر لعدةة ششووارع مختلفة في الم

تاسسععا: أعمماالل اGGGGسسسفلتت و البيسسككورس.
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حيث بلغ طول هذه الشوارع ٨ كم تقريبا.
هذا با�ضافة إلى تعبيد ساحات مدرستي النور وسلهب، في حين تم فرد الشوارع التالية بالبسكورس تمهيدا لتعبيدها:

شارع وادي القطع الجديد.  -١
شارع أبو دعجان فرش الهوى.  -٢

شارع المنطرة.  -٣
حيث بلغ طول هذه الشوارع ٣ كم تقريبا.

عاشرا: أعمال التوسيع وبناء السالسل و المرابيع.
نظرا لطبيعة مدينة الخليل الجبلية ظهرت في مشاريع تأهيل الشوارع الحاجة لبناء مرابيع حجرية وسالسل وذلك أثناء 
البلدية و كان معظم هذا  وآليات  بواسطة عمال وفنيي  السالسل  و  المرابيع  الشوارع،وبنيت هذه  عمليات توسعة هذه 
بناء السالسل في  إلى  بارتفاع يزيد عن ٤ م، با�ضافة  المرابيع  ٤٠٠ م.ط من  بناء ما يزيد عن  العمل في شارع قيزون، فتم 

العديد من مناطق المدينة.

احد عشر: أعمال بناء اDسوار االستنادية.
إن كافة المشاريع التي تم تنفيذها في المدينة كان يرافقها أعمال توسعة فظهرت الحاجة لبناء أسوار استنادية نفذت 

على حساب البلدية، حيث تم بناء ما يزيد على (٧٠٠) م³ من الخرسانة المسلحة في عدة مناطق من المدينة منها:
شارع أم الدالية – الصاحب.  -١

شارع الديك – المنطقة الصناعية.  -٢
شارع البصة.  -٣

شارع عقبة تفوح.  -٤
شارع وادي النصارى.  -٥

اثنا عشر: أعمال دهان وتخطيط لشوارع المدينة.
ابتداء من ممرات المشاة، خطوط التوقف، أسهم االتجاهات، وخطوط تحديد المسارات، وذلك �همية هذه الخدمات 

في ضبط حركة السير و تخفيف التجاوزات والحد من االزدحام المروري با�ضافة إلى الناحية الجمالية التي
أضيفت للشوارع، حيث تم دهان ما مجموعه ٨٥٠٠ م ²تقريبا.

عععاشراا: أأععممال التتوسسييعع ووببننااءء االلسسالالسل و المرابيعع..
أ

احد ععششرر:: أأععمماااللل بناء اDDسسوار االستنادية.

ااثثننا عشششررر:: أأععمممماااالل دههاان وتخططييط لشوارع المدينة.
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إنجازات دائرة المياه

أوًال:المشـاريع الجديدة:

١.  مشروع تطوير شبكة مياه الشرب في مدينة الخليل  :- 
الشعب  �فادة  ا�مريكي  الشعب  من  بدعم  المشروع  هذا  تمويل  تم 
ومن   ،(USAID) الدولية  للتنمية  ا�مريكية  الوكالة  من  بدعم  الفلسطيني 
خالل مؤسسة( أنيرا ) ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارىء ، وتقوم 

( شركة البتراء) بتنفيذ هذا المشروع البالغة قيمتة ٥٠٠،٠٠٠ دوالر. 
قائمة بأسماء المواقع التي تم تنفيذها وهي كالتالي :-

٢.  االستالم النهائي لمشروع تأهيل محطة الفوار: 
 GVC تم البدء بتأهيل محطة الفوار منذ شهر تموز /٢٠٠٧ٍ  ،وكان ذلك من خالل
بالتعاون مع مجموعة الهيدروليجين وبكلفة حوالي  ٢٠٥ ألف يورو وتم تنفيذ 

العمل عن طريق المقاول (شركة العمر الهندسية) .

٣.  مشروع تجديد نظام softwareالخاص بمحطة بئر الصافي:-
قبل  من  المشكلة  حل  وعدم  السابقة  الفترة  في  المتكررة  لالعطال  نظر� 
الشركة االسرائيلية (شاحم) تم االتفاق مع شركة أوميغا من الخليل لعمل 
تجديد لنظام (software  ) ، وقد كانت تكلفة المشروع ٢٥ ألف دوالر أمريكي 

من ميزانية البلدية.

تاريــخ
نهاية 

المشـروع

تاريــخ
بداية 

المشـروع

الطول
(متر)

القطر
(انش)

اسم الموقـــع الرقم

٠٨/٩/١٢ ٠٨/٩/١ ٨٢٣ ٤ بيت عينون ١
٠٨/٩/٢٥ ٠٨/٩/٢٠ ٦٦٠ ٦ لمبوع ٢
٠٨/١٠/١٨ ٠٨/٩/١٣ ٤٢٦ ٤ ضاحية الرامة صالة 

الغزالي
٣

٠٨/١٠/٥ ٠٨/٩/٢٧ ٤٧٥ ٤ عيصى الفوقا ٤
٠٨/١٠/١٢ ٠٨/٥/١٠ ١٠٥٠ ٤ عيصى لوزة-طيبة ٥
٠٨/١٠/١٨ ٠٨/١٠/١٣ ٤٨٠ ٤ الشعابة ٦
٠٨/١٠/٢٢ ٠٨/١٠/١٩ ٥٠٠ ٦ شارع السالم ٧
٠٨/١٢/٢ ٠٨/١١/٢٦ ٤٦٨ ٤ رأس الجورة مسجد 

الشعراوي
٨

٠٨/١٢/٢٤ ٠٨/١٢/١٤ ٤٣٧ ٤ المحاور ٩
٠٩/١/٤ ٠٨/١٢/٢٧ ٤٦٥ ٤ قيزون طلعة المنشار ١٠
٢٠٠٩/١/١٨ ٢٠٠٩/١/٦ ٧٦٥ ٤ واد الهرية-مفرق 

الصاحب
١١

 ٢٠٠٩/٢/٧  ٢٠٠٩/١/٢٦ ٤ دخلة الهيموني  ١٢
٢٠٠٩/٢/٢٥ ٤ جبل الشريف ١٣

المجموع                 ٧١٤٦
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 كشف يبين توسيع الشبكة على مدار السنة:-
تم انجاز ما يلي:-

  

       

ثانيo:  قسم العدادات :-
تم انجاز ما يلي:-

  

٤.  بناء خزان مياه محطة الحرايق:-
تم بناء خزان مياه محطة الحرايق والذي تبلغ سعته ١٠٠ م٣ ، حيث تم ازالة شبكة المياه القديمة واعادة ربط الخط الناقل 

مع شبكة التوزيع .

٥.  تجميع محطة الربو في منطقة  الفحص:-
 تم القيام بتجميع الخزانات الرئيسية وتمديد  شبكة المواسير الالزمة لتشغيل المحطة .

٦.  تمديد شبكة مياه جديدة في منطقة قيزون :- 
لقد تم تمديد شبكة مياه جديدة وذلك بسبب تأهيل شارع قيزون ، حيث تم عمل مقاطع مياه٦»و٤»و٣» و٢» ،وقد تم 

توصيل خطوط المشتركين على الشبكة الجديدة و بكلفه ٢٠٠ الف شيكل من ميزانية البلدية.
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ثالثo:  قسم االشتراكات الجديدة :-
الجدول التالي يبين عدد االشتراكات واطوال المواسير الشهرًية:-

رابعo: صيـانـة الشبكـة
من خالل المتابعة المستمرة لشبكة المياه تم صيانة واصالح خطوط مياه في أماكن مختلفة من المدينة:- 

 خامسo: أعمــال مختبر الميــــاه
    جرى خالل هذه السنة عمل فحوصات مخبرية للمياه تتضمن نسبة الكلور، التعكر، نسبة ا�مالح (TDS) ، درجة   

     الحموضة في المواقع المذكورة أدناه:-
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موجز أعمال دائرة المياه لعام ٢٠٠٨ 

لقد تم اضافة حوالي ١٩ كيلومتر على شبكة التوزيع من هذا العام بأقطار مختلفة من توسعة وصيانة للشبكة اضافًة 
الى االشتراكات الجديدة.

الطول (م) عدد الحاالت البيــــان الرقم
١١٤٨٥ ٥٨ المشــاريع الجديـــدة /توسيع الشبكة     ١

٦٩٨٧ قسـم العـدادات ٢
٦٦٠٤ ٣٧٧ قسم االشتراكات الجــديدة ٣
١٥٠٠ ١٨٠٠ قسم صيانة الشــبكة العامه ٤

٨١٢ الطوارىء المســائي ٥
٣٢٨٠ الطوارىء الليـــلي ٦

١٠٠٠ فرقة اللحــام ٧
٤٨٤ مختبر جودة الميــاه ٨

١٩٥٨٩ ١٤٧٩٨ المجموع االجمالي
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مؤشرات اDداء

مؤشرات أداء الناتج اليومي لقسم الصحة هو 979 دوالر كل يوم.  .1      
مؤشرات أداء الناتج اليومي لموظف قسم الصحة هو 49 دوالر كل يوم  .2      

      3.  مؤشر أداء الناتج السنوي للعامل الواحد هو 200.3 م.ط.
الطول ا�جمالي للخطوط المنفذه 4006   م.ط. بأقطار مختلفة كما يلي:   .4      

            @ مواسير 40» بطول 17 م.ط.

            @ مواسير 32» بطول 4 م.ط.
            @ مواسير 16» بطول 9 م.ط.

            @ مواسير 12» بطول 297 م.ط.
            @ مواسير 10» بطول 204 م.ط.

            @ مواسير 8» بطول 2051 م.ط.
            @ مواسير 6» بطول 1049 م.ط.
            @ مواسير 4» بطول 375 م.ط.

المشاريع التي تم تمويلها من مصادر تمويل خارجيه والدول المانحه
المناره  دوار   – رشد  ابن  دوار  الصحي  الصرف  مشروع  الفرنسيه  الحكومه  من  خارجي  بتمويل  تمويلها  يتم  مشاريع   @@@@@

كانافلكس قطر 800ملم بتكلفه اجماليه130,000 يورو وبطول اجمالي 427 م.ط
@@@@@ مشاريع يتم تمويلها بتمويل خارجي من الحكومه الفرنسيه مشروع الصرف الصحي قيزون+ضاحية البلديه+خربة 

كنعان قطر 12» بطول اجمالي 283م.ط+قطر 8» بطول اجمالي 1708م.ط 
@@@@@ مشاريع يتم تمويلها بتمويل خارجي من الحكومه السويديه  وبالمشاركه مع لجنة االعمارمشروع الصرف الصحي 
الزاهد قطر  140,000 $ وكذلك خط شارع  بتكلفه  800ملم بطول اجمالي400م.ط  الوسطى كانافلكس قطر  الشالله  شارع 
55,000$ وكذلك خطوط توصيالت  ,ط بتكلفه   18,000 $ وخط شارع  العميان قطر 20» بطول 220م  16» بطول 90م.ط بتكلفه 
في شارع الشالله والشالله الوسطى قطر 8» بطول 200م.ط بتكلفه 20,000 $ وكذلك خطوط توصيالت في شارع الشالله 

والشالله الوسطى قطر 6» بطول 600م.ط بتكلفه   $40,000
@@@@@ مشاريع يتم تمويلها بتمويل خارجي من جامعة القدس المفتوحه مشروع المضخات وباجمالي 350م.ط خطوط 

ضخ ومضخات غاطسه عدد 2 بارتفاع للضخ 20م وبقدرة 8 لتر لكل ثانيه وبتكلفه اجماليه 120,000 شيكل 
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الفترة الزمنيه الرقم

١٥ ١٣٩ ٣٢٠ ١٠ ٤٨٤ ٤٣٤١٠ من١/١/حتى٢٠٠٨/٢/٢٩ ١
١٣٦ ١١٧ ١٥٠ ٢٤ ٤٢٧ ٣٣٣٧٠ من٣/١/حتى٢٠٠٨/٣/٣١ ٢

٧٢ ٩٦ ١٤١ ٢١ ٣٣٠ ٢١٨٣٠ من٤/١/حتى٢٠٠٨/٤/٣٠ ٣
١٨ ١١٧ ١٣٠ ٤٨ ٣٢٧ ٣٠٨٩٥ من٥/١/حتى٢٠٠٨/٥/٣١ ٤
٢١ ١٥ ٣٠ ١٨ ٨٤ ١٢٩٨٥ من٦/١/حتى٢٠٠٨/٦/٣٠ ٥
٣٩ ٥٧ ٢٠١ ٣ ٧ ٣٠٧ ٣٠٣٥٥ من٧/١/حتى٢٠٠٨/٧/٣١ ٦
٧٢ ١٠٨ ٢٨٥ ٢١ ٤٨٦ ٣٩٣١٩ من٨/١/حتى٢٠٠٨/٨/٣١ ٧
٩ ١٥٣ ١٦٢ ١٤٢٧٥ من٩/١/حتى٢٠٠٨/٩/٣٠ ٨
١٥ ٧٢ ١٢٦ ٢٤ ٣ ٢٤٠ ٢٢٨٢٠ من١٠/١/حتى٢٠٠٨/١٠/٣١ ٩
٦٣ ٦٩ ٥١٦ ٦ ١٢ ٦ ٦٧٢ ٥٦٤٥٥ من١١/١/حتى٢٠٠٨/١١/٣٠ ١٠
٥١ ٨٧ ١٧١ ١٧٤ ٤ ٤٨٧ ٥١٥٦٥ من١٢/١/حتى٢٠٠٨/١٢/٣١ ١١

٣٧٥ ١٠٤٩ ٢٠٥١ ٢٠٤ ٢٩٧ ٩ ٤ ١٧ ٤٠٠٦م $٣٥٧٢٧٩ المجموع ١٢

انجازات قسم الصرف الصحي

المجموع الكلي لقيمة اDعمال المنجزة من خالل قسم الصحة للفترة ألزمنيه ألواقعه بين ٢٠٠٨/٠١/٠١وبين٢٠٠٨/١٢/٣١ هي ٣٥٧,٢٧٩$
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إنجازات قسم العمارة والمشاريع 

مشروع ملعب الحسين بن علي

- إنشاء الجزء الغربي من المدرج.
- البدء بأعمال التقسيمات الداخلية .

مشروع إعادة تأهيل قاعة البلدية و مركز خدمات الجمهور

-إنهاء أعمال قواطع الجبس.
- إنجاز القسم ا�كبر  من قواطع الخشب .

مشـروع تأهيـل جزء من مكتبة الخليل القديمة

- تركيب ا�بواب لواجهات المشروع  .
- إنهاء أعمال الكهرباء والميكانيكا والقصارة.  

مشـروع تأهيـل ميدان القـدس 

- بدء العمل في الدوار حيث تم تسوية الموقع وصب ا�رضية.

مشـروع تشطيب الصالة الرياضية المغلقة

 البدء بأعمال التقسيمات الداخلية أسفل المدرج. - 
- البدء بأعمال القصارة للواجهات الداخلية المنجزة.
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انجازات قسم النفايات / الحفاظ على البيئة
يعتبر  العام ٢٠٠٨ من ا�عوام التي تحقق فيها الكثير على مستوى إدارة النفايات الصلبة على كافة المستويات سواء الفنية 

أو ا�دارية وفيما يلي وصفا لما تحقق خالل ذلك العام. 

على المستوى الفني :-

 تم خالل العام ٢٠٠٨ انجاز الكثير من ا�عمال التي تخص قسم النفايات الصلبة ويمكن تلخيص هذه االنجازات 
ضمن ما يلي :. 

الفنية  ا�عمال  بكافة  تقوم  مستقلة  إدارية  وحدة  منها  شعبة  كل  تشكل  بحيث  شعب  أربع  إلى  القسم   تقسيم  تم 
المطلوبة منها وشملت هذه الشعب على ما يلي مع موجز انجازات كل منها . 

١ – شعبة العمال اليدوية  
ان هذا القسم يشمل حوالي ١٩٠ عامل موزعين على معظم أحياء المدينة وخالل العام ٢٠٠٨تم رفد القسم ب ١٢عامل 

إضافي وذلك ليتمكنوا من متابعة ا�عمال اليومية الممثلة بكنس الشوارع وجمع النفايات من المنازل يوما بيوم .
وقد تم خالل العام ٢٠٠٨ استحداث فرقة جديدة داخل وسط المدينة بحيث تتابع نظافة وسط المدينة بشكل كامل 
بما يتماشى مع متطلبات الوضع، وقد تم إلزام أصحاب المحالت بوضع حاوية نفايات صغيرة أمام كل محل تجاري 
مع وضع مراقب لتحرير المخالفات لمستحقيها وقد أدى ذلك إلي نجاعة العمل بشكل ملحوظ في منطقة وسط 

المدينة .
علما بان نسبة التغطية للخدمة قد بلغت حوالي ٩٠٪ خالل العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ما نسبة ٧٠ ٪ خالل العام ٢٠٠٧ .

٢_  شعبة السيارات 
يعمل في هذا القسم حوالي ١٦ سائق و٣٥ عامل يعملون على جمع النفايات من الحاويات سواء المنزلية أو التجارية 

أو الصناعية من عامة أرجاء المدينة.
وقد بلغت نسبة تغطية الخدمة في العام ٢٠٠٨ حوالي ١٠٠٪ من مساحة المدينة .

دائم  بشكل  النفايات  مكب  إلى  وتنقل  تجمع  يوميا  طن   ١٨٠ حوالي  مجموعة  ما  ونقل  بجمع  الشعبة  هذه  وتقوم 
ودوري .

كما تم زيادة نجاعة خدمة الجمع حيث أن بعض ا�حياء تم شملها لتصبح مرتين في اليوم بعدما كان في كل يومين 
مرة.

٣_ شعبة تصنيع وصيانة الحاويات والسيارات
يوجد في هذه الشعبة حدادين عدد ٢ وعامل دهان يقومون بتصنيع الحاويات وصيانتها وكذلك صيانة سيارات جمع 
النفايات، تم خالل العام ٢٠٠٨ تصنيع ما مجموعة ٤٣ حاوية كبيرة سعة ٣,٥ متر مكعب وكذلك تصنيع ما مجموعة ١٥٠ 

حاوية صغيرة سعة ٤٠ لتر توضع على ا�رصفة لخدمة المواطنين .
با�ضافة إلى صيانة الحاويات بشكل دائم وعمل حملتي دهان للحاويات في كافة انحاء المدينة .

٤_ شعبة مكب النفايات 
تمتلك بلدية الخليل مكب النفايات الذي مساحته حوالي ١٤٤ دونم .

تم خالل العام ٢٠٠٨ عقد اتفاقيات مع معظم بلديات محافظة الخليل الستخدام مكب النفايات التابع لبلدية الخليل 
وكذلك بعض البلديات من محافظة بيت لحم .

ويستقبل مكب النفايات ما مجموعة حوالي ٤٥٠ طن يوميا وقد تم تحسين الوضع بشكل كبير جدا داخل المكب من 
حيث تغطية النفايات بشكل دائم ودوري في المكب .

كما تم تركيب قبان الكتروني على مدخل المكب ليقوم بوزن كافة النفايات الواصلة الى المكب بشكل دائم .
ويقوم بخدمة هذه الشعب جميعها مراقبين ومفتشي صحة يقومون بتحرير المخالفات حيث تم تحرير ما مجموعة 

٢٧٣ مخالفة صحية خالل العام ٢٠٠٨ وكذلك التعامل مع كافة الشكاوى سواء التلفونية أو الكتابية .

على المستوى ا�داري:-
ويعتبر هذا المجال من االنجازات العظيمة والرائدة على مستوى الوطن .

حيث تم تشكيل مجلس الخدمات المشترك االعلى على مستوى جنوب الضفة الغربية برئاسة بلدية الخليل وذلك للتعامل 
مع المشروع الممول من البنك الدولي و ذلك لتحسين قطاع النفايات الصلبة بشكل كامل وعناصر المشروع هي :

ا- البناء المؤسساتي و بناء القدرات لجميع العاملين في المجلس المشترك ا�على و كذلك البلديات با�ضافة إلى وزارات 
السلطة الوطنية وخصوصا سلطة جودة البيئة .

لنقل  الالزمة  الترحيل  محطات  وكذلك  لحم  بيت  و  الخليل  محافظتي  يخدم  حديث  محمي  نفايات  مكب  بناء  ب- 
النفايات  بشكل كامل بكافة المعدات و ا�جهزة الالزمة النجاز ا�عمال  .

ج- التوعية البيئية للمواطنين والقطاع الخاص مع تنفيذ مشاريع ريادية لتشجيع تدوير النفايات 
يد- تغطية كافة النفقات التشغيلية بشكل تدريجي لغاية اعتماد المجلس على نفسه وتغطية نفقاته بشكل ذاتي .
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ويشتمل المشروع كذلك على إغالق صحي لكافة المكبات العشوائية في المحافظتين والبالغ عددها ١٧ مكب.ا 
الهيدرولجين  مجموعة   ) فلسطينية  مؤسسة  مع  بالشراكة    (  DHV  ) هولندية  استشارية  شركة  مع  التعاقد  تم  وقد 

الفلسطينيين ) �جراء الدراسات الالزمة وقد تم انجاز ما يلي:-
!- استالم التقرير ا�ولي عن المشروع.

٢- استالم دراسة اختيار الموقع والذي تم تحديده من بين ١٥ موقعا مختلفا.
٣- استالم دراسة الجدوى االقتصادية.

٤- استالم دراسة تقييم ا�ثر البيئي واالجتماعي.
٥- استالم مسودة التصميم النهائي وكذلك وثائق العطاء.

الجانب  النهائية من  الموافقة  الفعلي للمشروع حيث تم الحصول على  للبدء  التحضير  النهائية من  المراحل  ونحن في 
شراء  من  النهائية  المراحل  في  أننا  إلى  با�ضافة  الالزمة  التراخيص  على  للحصول  التحضير  وكذلك  للموقع  ا�سرائيلي 
ا�راضي الالزمة للمشروع، كما تم استئجار موقع لمكاتب المجلس المشترك وتوظيف الوحدة التنفيذية التي شملت على 

ست وظائف وهي:-
١-  مدير تنفيذي.

٢- مدير مالي.
٣- مسؤول مشتريات.

٤- مهندس مدني/ بيئي.
٥- مسؤول اجتماعي.

٦- مساعد ادراي.

وقد تم المباشرة العملية لهذه الوحدة لمتابعة أمور المشروع.
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إنجازات قسم األبنية 
يعتبر نشاط ترخيص ا�بنية من أهم ا�نشطة التي تقوم بها البلدية، لتأثيره بشكل عام على العديد من النواحي العمرانية 
التي توفر التدفقات  الروافد المهمة  انه يعتبر أحد  واالقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية للمدينة والمواطنين، كما 

النقدية للبلدية، فقد مثلت إيراداته ربع إيرادات البلدية عند استبعاد إيرادات المياه والكهرباء.
إن ترخيص ا�بنية، وجباية رسوم الترخيص ليس هدفا لقسم ا�بنية بقدر ما هو وسيلة لتحقيق جملة من ا�هداف، حيث أن 
الهدف ا�ساسي لهذا القسم هو ضمان تطبيق أنظمة وقوانين ا�بنية والتنظيم التي وضعت أصال لتحقيق ا�هداف، كما  
أن الحفاظ على النواحي التنظيمية للمدينة ، والمحافظة على انسجام الناحية العمرانية للمدينة وضمان سالمة الناحية 

البيئية والسالمة العامة للمواطنين كانت من أهم أهداف قسم ا�بنية للعام ٢٠٠٨.
تقوم آلية العمل داخل قسم ا�بنية بسالسة وبتوجيهات من مهندسي القسم بإدارة المهندس «جاد أبو صبيح» وجميع 
مساحي ومراقبي ا�بنية و الموظفين الدائمين بمكاتب القسم، وهنا نود ذكر بعض االنجازات التي تمت خالل العام ٢٠٠٨ 

ومنها :
١)     اجتمعت لجنة البناء في ٢٢ جلسة لJبنية, وذلك من أجل دراسة طلبات الترخيص المقدمة ، وتم دراسة(٤٢٣)   
طلب ترخيص مقدم من خاللها , وتم إصدار (٣٤٤) قرار بالموافقة على الترخيص،  وتم إصدار( ٣١١ ) رخصة بناء   
متنوعة، حيث بلغ مجموع المساحات المرخصة في تلك الفترة(١٩٠٧٣٤٠٥٩م٢) منها (١٢٨٨٣٠٠١٥م٢) سكن    

و(٦٤١٤٧٠٣م٢) تجاري، مع العلم بأن هذه المساحات تزيد بنسبة ٢٨٪ عن السنوات السابقة.
٢)  فتح (٢٨٢) ملف بناء جديد وجرى الكشف عليها ومعاينتها ووضع وتعيين خطوط البناء عليها من قبل مساحين 

قسم ا�بنية.
٣)  رصد و متابعة العديد من ا�بنية قيد ا�نشاء في مختلف أنحاء المدينة وتم تحرير(٤٥٦) إخطار تنفيذ, وتم تحويل  

(٣٦٧) إخطار إلى محكمة البلدية لمتابعتها من الناحية القانونية وا�دارية. 
٤)    الكشف على (١٧٤٨) معاملة كهرباء ومياه لتدقيق مطابقة البناء للترخيص الصادر قبل تزويدهم بخدمات   

البلدية.   
يبين الجدول التالي المساحات المرخصة في السنوات اDخيرة.

المساحات 
المرخصة

عدد الرخص السنة الرقم

١٥٧٢٣٢ ٢٣٩ ٢٠٠٤ ١
١٨٢٨٦٠ ٢٧٢ ٢٠٠٥ ٢
١٦٦٢٩٠ ٢٨٥ ٢٠٠٦ ٣
١٤٩١٦٥ ٢٢٦ ٢٠٠٧ ٤
١٩٠٧٣٤ ٣١١ ٢٠٠٨ ٥
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إنجازات قسم التخطيط

قام قسم التخطيط في عام ٢٠٠٨ بالعديد من المشاريع وتشمل هذه المشاريع ما يلي:

١.   متابعة أعمال الدراسات ا�ولية �عداد المخطط الهيكلي. 
٢. وضع مخططات شوارع مقترحة في مناطق مختلفة من المدينة وخاصة مناطق التوسع.

٣. متابعة ما يتعلق بالشوارع المقترحة عام ١٩٨٨ من تصميم شوارع بديلة تتناسب والواقع القائم
٤. متابعة االعتراضات المقدمة ومتابعة معامالت ترخيص ا�بنية  المقدمة إلى  قسم التخطيط 

٥. متابعة أعمال دورة التخطيط العمراني للدكتورة سعاد مخول. 
٦. تدقيق معامالت ترخيص ا�بنية ووضع خطوط البناء على الشوارع المقترحة.

٧. الكشف الميداني على القطع الواقعة على حدود الشوارع المقترحة.
٨. عمل عرض حضره رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكان في نهاية العرض وضع توصيات ومشاريع للعمل   

عليها في القسم.
٩. وضع دراسات على منطقة باب الزاوية.

١٠ دراسة للمسبح االولمبي.
١١. تحضير الشوارع المقترحة لمخطط هيكلي تفصيلي والعمل على رفعها للحكم المحلي، وهذه الشوارع:

• شارع وادي الكرم _ الجلدة.
• شارع أبو دعجان

• شارع ابن رشد
١٢. تصميم شارع منطقة قلقس بالتعاون مع لجان العمل الزراعي وتحديد مسار الشارع على ا�رض.

١٣. تجميع وتحليل معلومات عن المباني الموجودة في المدينة وذلك من خالل تصنيف استعماالت المباني 
( سكني، صناعي ، تجاري، ديني، مؤسسات ، ثقافي، تعليمي). با�ضافة إلى دراسة عدد الطوابق في كل مبنى   

في المدينة.
١٤. العمل على  دراسة إحياء البلدة القديمة من خالل مشروع يضم العديد من ا�طراف ذات العالقة بالموضوع.

١٥. عمل مساحة لشارع مقترح بالقرب من مسجد النعمان.
١٦. عمل دراسة عن المرافق الرياضية.

١٧. بداية العمل على مخطط يهدف إلى تقسيم المدينة إلى مناطق سكنية، صناعية، تجارية، مؤسسات. مما    
يساعد على تنظيم الوضع القائم.

١٨. عمل مساحة لشارع مجمع الدوائر الحكومية والشوارع المؤدية إليه.
١٩. عمل دراسة وتقرير كامل عن النقل العام والمواصالت في المدينة.

٢٠. تحضير التقارير باللغة االنجليزية وهذه التقارير هي: النقل العام ، المباني العامة، الخدمات الصحية
٢١.  عمل مساحة لشارع دويربان ( شبكة شوارع مقترحة)

٢٢. مناقشة االعتراضات مع الحكم المحلي على الشوارع المقترحة لمخطط هيكلي تفصيلي.
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إنجازات قسم االطفاء (الدفاع المدني)

 
يقدم قسم االطفائية في بلدية الخليل الخدمات االنسانية على اختالف انواعها في مدينة الخليل خاصة والمحافظة 

عامة . 
وتختلف هذه الخدمات المقدمة للجمهور من حيث النوعية والكمية سواء كانت هذه الخدمات في االطفاء واالخالء او 

االنقاذ والخدمات االخرى على مدار الساعة .
على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها االطفائيين خالل العمل في عمليات االطفاء والخدمات االخرى كذلك االمر 
يقوم القسم بدور كبير في التوعية واالرشاد وهذا الدور ال يقل اهمية عن انماط االدوار االخرى  سواء كان ذلك من خالل 
اللجان المتخصصه في المحافظه او العمل والتواصل على مدار العام مع التربيه والتعليم من خالل اعطاء المحاضرات 

والدورات للمدارس في االطفاء واالخالء او من خالل نشرات التوعيه واالرشاد في مجاالت عديده .

اليكم كشف عمل االطفائيه في عام ٢٠٠٨

المجموع  كانون
اول

تشرين
ثاني

 تشرين
اول

ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط  كانون
ثاني

نوع العمل الرقم

109 10 6 8 7 8 6 7 15 11 8 4 19 منزل 1

100 19 7 9 9 9 10 6 7 7 8 9 سياره 2

129 6 12 8 29 14 13 8 17 11 2 1 8 مع االقسام 3

44 6 1 7 1 6 3 3 7 3 3 4 محل تجاري 4

3 1 1 1 مدرسه 5

3 1 1 1 منجره 6

9 2 5 2 مصنع 7

836 45 68 53 85 72 61 60 80 70 107 57 78 نفايات 8

168 3 8 11 17 34 31 39 13 8 2 2 عشاب
قش

9

40 1 2 3 3 6 6 6 5 4 4 انقاذ 10

82 5 5 1 7 8 3 9 6 1 17 12 8 غسيل شارع 11

61 7 6 4 7 3 9 10 4 6 5 كاوتشوك 12

12 2 3 1 1 2 3  كهرباء+غسيل
شبكه

13

2 2 عامود هاتف 14

1 1 شوادر 15

63 8 6 9 5 4 3 3 10 8 3 3 1 بالغ كاذب 16

10 3 2 5 رش ملعب
خدمات

17

33 3 1 11 13 4 1 احراش واشجار 18

52 5 12 15 10 5 1 2 2 تزويد مياه 19

2 1 1 مزرعه+منتزه 20

14 2 2 2 3 2 6 اخشاب 21

7 1 1 1 1 كنتينر+بركس 22

2 11+ جرافه+كمبريسر 23

11 4 4 3 حادث سير 24

1 1 مستشفى 25

1 1 مختبر 26
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وبذلك يبلغ حجم العمل لعام٢٠٠٨ (١٧٩٥ حالة)، با�ضافة إلى عمل قسم ا�طفائية في أ  يام العاصفة الثلجية.
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كذلك إعطاء محاضرات ودورات في ا�طفاء وا�خالء في مدارس المحافظة ومؤسساتها وكذلك المخيمات الصيفية.



تقرير إنجازات محطة فحص المركبات 

    منذ تأسيس المحطة في عام ١٩٧٥ وإضافة هذه الخدمة الى الخدمات التي تقوم بها بلدية الخليل في خدمة أبنائها 
سواء  حد  على  ومركباتهم  المواطنين  سالمة  على  للمحافظة  وأمانة  جهد  بكل  يعمل  المحطة  وطاقم  ومواطنيها 
ا�داء  حيث  من  الوطن  في  المنتشرة  المركبات  فحص  محطات  بين  ا�ول  المستوى  إلى  المحطة  مستوى  في  لالرتقاء 

والتطور .

المهـام :
المحافظة على سالمة السائقين ومركباتهم من خالل الفحص الفني للمركبات .  .١

فحص صالحية السير على الطريق للمركبات حسب االنظمةوالقوانين المتبعة.  .٢
الحد من الفوضى وتزوير المركبات حفاظا لحقوق المواطنين وتطبيقا للقانون .  .٣

المحافظة على البيئة من خالل فحص عوادم المركبات من الغازات المنبعثة.  .٤
تقديم الخدمات واالستشارات للسائقين وأصحاب الكراجات في ا�مور الفنية .  .٥

الجداول التالية تبين مجموع المركبات التي فحصت ومجموع اللوحات التي طبعت ومجموع الدخل الشهري ومجموع 
المعامالت المنجزة في محطة الفحص والمرسلة من دائرة الترخيص لعام  ٢٠٠٨  .

جدول ( ١ ) : مجموع المركبات الي دخلت الفحص حسب سجالت المحطة خالل عام ٢٠٠٨ حسب نوعها وحسب الفحص 
االولي والراجع .

المجموعأنواع أخرىباصاتعموميشحن تجاريخصوصيالشهر

راجعأوليراجعأوليراجعأوليراجعأوليراجعأولي

١٨٣٩٥٣٣١٥٥٦١٦٤١٧٤٢٨١٨٢١٥١٤

٢٤٣٤٢٧٢٢٩٦٢٦٥٦٢٠٤١٣١٨٦١

٣٧٢٢٥٧٣١١٦٨١٥٧٢٣٢٠٨١٢١١٣٧٩

١٩٩٥١٣٧٨٥٥١٨٦٣٨٦٤٦٨٢٢٠٤٣٤٣٧٥٤الربع االول
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مخطط بالرسم البياني يبين مجموع المركبات التي دخلت الفحص في سجالت وبيانات محطة فحص المركبات حسب 
نوعها وحسب الفحص االولي والراجع .

جدول ( ٣ ) مجموع الالصقات الصادرة لعام ٢٠٠٨ .

خصوصي      عمومي     شحن ديزل                 باصات             أنواع أخرى

المجموع فحص أولي   فحص الراجع  
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الخدمات المساندة
الدائرة االدارية 

تعتبر الدائرة االدارية من مسؤولية سكرتير البلدية ومن االقسام الحيوية والنابضة، حيث تشكل الدائرة االدارية في اهمتيها 
المتعلقة  الخارجية  واالقسام  بالموظفين  المتعلقلة  الداخلية  باالقسام  تعنى  حيث   ، الخليل  لبلدية  الفقري  العامود 
بخدمات المواطنين ومتابعة قضاياهم ومصالحهم، و تعمل هذه الدائرة بشكل متكامل مع اقسامها المتعددة  على 

انجاز االمور االدارية ومتابعتها بشكل دقيق ومفصل وتعد الدائرة االدارية هي المسؤولة عن كل من االقسام التالية. 
قسم السكرتاريا   -

قسم القلم و الطباعة  -
قسم  شؤون الموظفين   -

قسم االرشيف   -
سوق الخضار المركزي  -

قسم االمن و المراسلين   -
تعود مرجعية تلك االقسام الى الدائرة االدارية حسب الكادر الوظيفي  المعمول به في بلدية الخليل ، ومن جهة اخرى 
ترتبط الدائرة االدارية  بجميع اقسام البلدية االخرى الهندسية والفنية والمالية ويعتبر صلة الربط ما بين االقسام  من حيث 

استكمال اجراءات المعامالت الرسمية في البلدية والعمل  على متابعتها النهائها بالشكل المناسب. 

االعمال الرئيسية واالساسية في الدائرة االدارية نوجزها بالتالي:-  
المعامالت وطلبات المراجعين 

متابعة معامالت اشتراكات الكهرباء والمياه والخدمات العامة.  -
تقوم الدائرة االدارية بمتابعة معامالت اشتراك الكهرباء والمياه والخدمات الرئيسية التي تقدمها 
اجراءاتها وطباعتها من قبل  للعمل على استكمال  االخرى  االقسام  بالتعاون مع  البلدية وذلك 
 (٣٩٩) عمل  تم  حيث  االصول  وحسب  الالزم  بالشكل  اعتمادها   بعد  فيما  ليتم  القلم   قسم 
معاملة اشتراك مياه ، (١٠٧٢) معاملة  اشتراك كهرباء واحد فاز ، (١٠٧) معاملة  اشتراك كهرباء ثالثة 

فاز. 
الجدول البياني التالي يبين مجموع معامالت اشتراكات الكهرباء والمياه خالل العام ٢٠٠٨

متابعة الشكاوى  -
تعمل الدائرة االدارية  على متابعة جميع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلدية، 
ويتم تحويلها الى االقسام المعنية لمتابعتها ومعالجتها حسب االصول ، حيث ورد البلدية (٨٨) شكوى تم معالجة (٥٦) 

شكوى منها خالل العام ٢٠٠٨. 

المراسالت
تعد المراسالت من االعمال التي تعتبر عصب االدارة، حيث يتم الرد على  جميع الكتب الواردة للبلدية،  وبشكل اخر يعمل 
قسم االدارة على تجهيز الكتب الصادرة و ذلك بالتنسيق مع سعادة رئيس البلدية واعتماده لها، ويشارك الدائرة االدارية 

في اعداد وطباعة المراسالت كل من قسم السكرتاريا و الطباعة وشؤون الموظفين كل حسب تخصصة. 

 
قسم السكرتاريا 

يقوم قسم السكرتاريا باعمال مختلفة، حيث يقوم بتنفيذ االعمال المطلوبة من سكرتير البلدية وتحت اشرافه المباشر  
ومن االعمال التي يقوم بها قسم السكرتاريا :- 

• صياغة وطباعة جميع المراسالت المحوله من رئيس البلدية وذلك بالتعاون المباشر مع سكرتير البلدية.
• تسجيل االوراق المحوله الى المجلس البلدي الكتروني� ليتم تحضيرها لجلسات المجلس البلدي والمساعدة في اعداد 

وتحضير جلسات المجلس البلدي  كاملة بالتنسيق المباشر مع سكرتير البلدية. 
• استقبال البريد االلكتروني وتحويله الى الجهات المعنية حسب االصول.

• الرد على بعض المراسالت عبر البريد االلكتروني .
• ارسال الكتب المطلوبة عبر الفاكس والتأكد من وصولها.  

• تسجيل وارد وصادر مكتب سكرتير البلدية الكتروني�  لمتابعة تحويلها بالشكل المطلوب. 
• تحديد مواعيد سعادة الرئيس بالتنسيق مع سكرتير البلدية. 

جلسات المجلس البلدي 
يعتبر المجلس البلدي ممثًال بسعادة رئيس البلدية واعضاء المجلس هم االدارة العليا لبلدية الخليل، حيث تصنع القرارات 
وتتخذ من قبل المجلس البلدي حسب االصول،  وتقوم الدائرة االدارية بالتحضير لجلسات  المجلس البلدي بشكل كامل  
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على   العمل  بعد  فيما  ليتم  المناسبة  القرارات  التخاذ  البلدي  المجلس  على  عرضها  ويتم  شهرية  جلسات   (٣) بمعدل 
تنفيذها من خالل صياغة قرارات المجلس الصادرة وتحويلها الى الجهات المعنية ومتابعتها للتأكد من تنفيذها حسب 

االصول، علم� بانه تم اصدار (٣٤٢) قرار مجلس بلدي خالل عام ٢٠٠٨.   

قسم القلم والطباعة
يقوم قسم القلم والطباعة باعمال مختلفة وذلك بالتنسيق مع الدائرة االدارية، حيث يقسم الى ثالث اقسام :- 

- قسم الصادر   
  يتم فيه تسجيل وختم جميع االوراق الرسمية الصادرة عن البلدية الى الجهات المعنية وفق تسلسل معين   

يدوي� والكتروني�، ويتم ارشفتها وفق النظام المتبع.  
- قسم الوارد  

يتم فيه تسجيل جميع االوراق الواردة للبلدية من المواطنين والمؤسسات الرسمية باالضافة  الى تسجيل االوراق    
الخاصة باالقسام االخرى ويكون التسجيل وفق تسلسل معين يدوي� والكتروني�، وهو في مرحلة انهاء العمل     

اليدوي.   
- قسم الطباعة  

  ويعمل على طباعة جميع االوراق والمستندات والوثائق والعطاءات وغيره من االوراق الرسمية الخاصة بجميع   
اقسام البلدية  وذلك بالتنسيق المباشر مع سكرتير البلدية، باالضافة الى تصوير جميع الوثائق االدارية والمالية     

والفنية.   
قسم شؤون الموظفين 

الدائرة  مع  وبالتنسيق  الموظفين  شؤون  قسم  يقوم  
 ) البلدية  بموظفي  تتعلق  التي  االمور  متابعة  على  االدارية 
على  مشاريع)  متقاعد،  عقد،  مياومة،  مقطوع،  مصنف، 
القانونية  االنظمة  حسب  ومتابعتها  اتجاهاتها  كافة 
السارية في البلدية حيث يعمل قسم الشؤون على متابعة 

االمور التالية:- 
الموظفين  جميع  رواتب  احتساب  على  يعمل   -
الحركات  من  وغيره  والسلف  االضافي  العمل  فيها  بما 

المختلفة. الشهرية    
الطبية،  (اللجان  المختلفة  اليومية  االمور  متابعة   -

عقود العمل، تنقالت الموظفين، الرواتب). 
مراقبة دوام الموظفين.  -

مع  الموظفين  وتظلمات  التوظيف  طلبات  متابعة   -
لجنة شؤون الموظفين. 

اعداد وتحضير براءة التشكيالت مع االخذ بعين االعتبار قرارات شؤون الموظفين وقرارات المجلس البلدي.   -
عمل تقييم سنوي لموظفي البلدية بالتعاون مع اقسام البلدية المختلفة   -

وفيما يلي الجدول البياني الذي يبين نسبة العاملين في البلدية حسب عدد الموظفين في الدوائر المختلفة  

قسم االرشيف
يعتبر قسم االرشيف التابع للبلدية ضخم جد� حيث يحتوي على معلومات قيمة تعود الى حقب زمنية مختلفة، و يعمل 
قسم االرشيف حسب نظام الكتروني معين على ارشفة جميع االوراق والوثائق  الخاصة باقسام البلدية بحيث يسهل 

الرجوع اليها حين الطلب، علم� بان البلدية تعمل 
جاهد� من اجل  تحويل االرشيف بكامل مقتنياته 
للحفاظ  متكاملة  الكترونية  ارشفة  الى  الورقية  

عليه بالشكل المناسب .

ااالالببلبلديدي. ملمجلجلسس س س تات ا ووقققرقرارار

لتلفةفة  لدوائر المخ

و و ي يعملل  ق قيميمة تعود الى حقب زمنية مختلفة،ة، مماتات
قق والوثاثائق  الخاصة باقسام البلدية بحيثث ييسسهلل 
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الدائرة المالية 
مقدمة: 

تعتبر الدائرة المالية القلب النابض لجميع الوحدات ا�دارية المسئولة عن تقديم الخدمات لمواطني مدينتنا الحبيبة ، ابتداًء 
التقارير الدورية وقياس نسب ومؤشرات االنجاز، وانتهاًء  ، واستمرار� بإدارة الموارد المالية وإعداد  التقديرية  بإعداد الموازنة 

بالتقارير المالية السنوية والتحليل المالي لتلك التقارير .

 رسالتنا :
نعمل بروح الفريق الواحد لتنمية ا�يرادات وترشيد النفقات وتقديم خدمات مالية متميزة تتسم بالشفافية و المصداقية 

وتلبي احتياجات المواطنين وفق ضوابط رقابية فعالة وفي إطار المعايير المهنية المعتمدة.

رؤيتنا : 
نسعى نحو أداء مالي متميز.

أهدافنا:
المساهمة في تحضير التقديرات للوحدات ا�دارية والمشاريع وتحضير الموازنة التقديرية العامة .  .١

تطبيق السياسات وا�نظمة وا�جراءات المالية المعتمدة .  .٢
التخطيط والرقابة المالية على عمليات البلدية المختلفة .  .٣

توفير البيانات المالية بما يتالءم مع المعايير المقبولة قبوًال عام� .  .٤
تسجيل العمليات المالية واستخراج التقارير الدورية عن نتائج أعمال البلدية .   .٥

التأكد من تطبيق وااللتزام بكافة القواعد والتعليمات المالية المقرة .  .٦
المحافظة على موجودات وأموال البلدية والرقابة على حسن استخدامها .  .٧

توفير البيانات لiدارة العليا من اجل مساعدتها في اتخاذ القرارات بشكل علمي ومهني .  .٨
تقييم الوضع المالي للبلدية من خالل تحليل المؤشرات المالية المختلفة .  .٩

ا�شراف على ا�نفاق وفق� للموازنة ومتابعة تحصيل إيرادات البلدية.  .١٠

فريقنا : 
والمالية  المحاسبية  التخصصات  كافة  في  العملية  والخبرات  العلمية  الشهادات  حملة  من  متميزة  مجموعة  يضم 
والمصرفية وا�دارية، ويتحلى الفريق بسمعة طيبة وشهرة واسعة على مستوى الوطن من خالل مشاركته المميزة في 
جميع الدورات والندوات وورش العمل المتخصصة ، هذا با�ضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المؤسسات التي 

لها عالقة بالحكم المحلي .
 هذا وقد بلغ عدد موظفي الدائرة المالية حتى نهاية عام ٢٠٠٨ كما يلي:

 

انجازاتنا: 
أوال : على الصعيد المالي 

إعداد الموازنة التقديرية بالتعاون مع جميع الوحدات ا�دارية في البلدية .  -
تسجيل وتبويب جميع إيرادات ومصروفات البلدية حسب شجرة الحسابات المعتمدة.  -

تسجيل جميع البيانات المالية الخاصة بمشاريع البلدية المختلفة.  -
متابعة النقد والحسابات البنكية المختلفة وإجراء التسويات البنكية بشكل دوري .  -

إعداد التقارير الدورية الشهرية ورفعها لiدارة العليا .  -
المشاركة الفاعلة في جميع اللجان التي تم تشكيلها من قبل المجلس .  -

المشاركة الفاعلة في لجان فتح العطاءات و المناقصات با�ضافة إلى لجنة المشتريات .  -
الرقابة المالية على ا�داء المالي لجميع الوحدات ا�دارية في البلدية .  -

التأمين على جميع موجودات وأصول البلدية.  -
القيام بعملية الجرد السنوي لمستودعات البلدية .  -

القيام بصرف الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين بالبلدية .  -
التعاون مع مدقق الحسابات الخارجي المكلف بتدقيق حسابات البلدية حسب معايير التدقيق الدولية .  -

والمالية ة  الملمححاسبسبييية  ا  تت
هته االممميزة في ي  ممشاشاركرك ل
يمميعع المؤؤسسسسات التي ي  جج

عتمدمدة.
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اقل من 
توجيهي

توجيهي دبلوم بكالوريوس ماجستير عدد 
الموظفين
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ثانيo : على الصعيد اGداري
تم تعيين محاسب لمستودع البلدية .  -

تم إجراء العديد من التنقالت داخل الدائرة لتحسين جودة العمل.  -
تم إحالة بعض الزمالء على التقاعد لبلوغهم السن القانوني .  -

تم ابتعاث موظفي الدائرة للمشاركة في الدورات والندوات وورش العمل المتخصصة داخل الوطن .  -
المشاركة الفاعلة في مشروع إعداد السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية بالتعاون ما بين     -

. JICA وزارة الحكم المحلي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي  
المشاركة في دورة إعداد مدربين في مجال تقييم ا�صول المنعقدة في العاصمة ا�ردنية عمان بتمويل من     -

Gtz  وبتنظيم من قبل نقابة المهندسين ا�ردنيين .  

 
ثالثo : على صعيد التطوير والتحديث 

المشاركة الفاعلة ضمن فريق عمل مشروع بلدية الخليل عام ٢٠٠٨ .  -
تطبيق نظرية ا�موال المخصصة باستخدام أساس االستحقاق المعدل .  -

شراء وتطوير نظام مالي محوسب يتميز بما يلي :   -
. ( Fund Accounting) تطبيق نظرية ا�موال المخصصة •

• تطبيق أساس االستحقاق.
المشاركة الفاعلة في وضع خطة لتشغيل مشروع الحجر .  -

المشاركة الفاعلة في إعداد النظام الداخلي لسوق الخضار المركزي .  -
إعداد النظام المالي لبلدية الخليل .  -

رابعo على صعيد العالقات الخارجية 
توثيق العالقات مع صندوق تطوير وإقراض البلديات من خالل مشروع بناء قدرات الحكم المحلي والممول من    -

الحكومة الدنمركية.  
توثيق العالقات مع االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من خالل المشاركة الفاعلة في لجنة المدراء الماليين .    -

توثيق الصلة مع وزارة الحكم المحلي من خالل دائرة الموازنات ودائرة الرقابة والتوجيه .  -
توثيق الصلة مع ديوان الرقابة المالية وا�دارية من خالل االستفادة من المالحظات التي أبداها الديوان خالل     -

زيارات التدقيق لجميع مرافق البلدية.  
توثيق الصلة مع الهيئات المحلية الفلسطينية وخصوص� الهيئات الكبيرة وتبادل الزيارات والخبرات بما يفيد     -

تطوير ا�داء.  
نسج عالقات مع أمانة عمان الكبرى بما يخص الجانب المالي وتبادل الخبرات .  -

وقد أصبحت الدائرة المالية في بلدية الخليل بمثابة دليل للعديد من بلديات الوطن في تطبيق النظام     
المحاسبي المعتمد على نظرية ا�موال المخصصة.  

الموازنة العادية للبلدية للسنة المالية ٨٠٠٢

شيكلالمصروفاتشيكلااليرادات
64,550,000المصروفات التشغيلية 33,300,000االيرادات التشغيلية 

19,970,000المصروفات الربحية 53,750,000االيرادات الربحية 
المصروفات االنمائية 2,380,000االيرادات االنمائية والتطويرية 

والتطورية 
12,110,000

96,630,000مجموع المصروفات89,430,000مجموع االيرادات 
0.00االمانات والسلف المقبوضة 0.00االمانات والسلف المقبوضة 

0.00شراء / بيع عمالت 0.00شراء / بيع عمالت 
700,764اجمالي الوفر العام 7,900,764رصيد اول المدة 

97,330,764رصيد الموازنة 97,330,764رصيد الموازنة 

٤٣



مركز خدمات الجمهور (إنجازات و تطلعات
  تعتبر مدينة الخليل من أكثر المدن تعدادا للسكان مقارنة بباقي مدن الضفة الغربية ما يعني زيادة عدد الشريحة 

المستفيدة من خدمات البلدية حيث يقدر عدد المستفيدين بأكثر من(١٥٠٠٠) مستفيد، لذلك كان التوجه من السادة 
رئيس و أعضاء المجلس البلدي  باستحداث قسم مركز خدمات الجمهور و الذي يتكون من (١١) موظف، الستقبال 

ومتابعة طلبات الجمهور وانجازها بأقصى سرعة ممكنة، من خالل المنظومة الخاصة التي تم إنشاءها لهذا الغرض، 
وجرى تكييفها لمالئمة ا�جراءات المتبعة في بلدية الخليل،  وبدأ مركز خدمات الجمهور مهامه منذ ٢٠٠٨/١/١ و تلخص 

البنود أدناه  مسؤوليات قسم مركز خدمات الجمهور :

 ١- استقبال طلبات االشتراكات الجديدة للمياه والكهرباء وتحضير الطلب ومتابعة انجازه 
٢- تحصيل كافة أنواع الرسوم والضرائب المستحقة على المواطنين من خالل صناديق المركز التي تتم من خالل 

الموظف الجابي وبفاتورة موحدة، والقيام بتسوية ذمم المستفيدين الراغبين بجدولة ديونهم وتقديم الحلول 
المتاحة بهذا الخصوص.

٣- استقبال طلبات الجمهور المختلفة وخاصة شهادات إثبات السكن/إخالء مأجور/شهادة إثبات امتالك عقار/طلبات 
ا�عفاء ،وغيرها من الطلبات التي يتم إعدادها من خالل المركز وانجازها مع ا�قسام المختصة من خالل المنظومة 

بشكل تام ،وقد القت استحسانا كبير� لدى الجمهور في سرعة انجازها.
٤- متابعة تعديل بيانات المستفيدين من خالل الكشف الميداني بالتنسيق مع قسم GIS  مما يساهم  في تصويب 

بياناتهم في السجالت، وتم إبالغ الجمهور بضرورة تصحيح بياناتهم من خالل نشر ا�عالنات في المركز، وعلى 
خلفية الورقة الخاصة بفواتير الماء، ونعمل حالي� لنشر إعالنات خاصة بهذا الموضوع في وسائل ا�عالم المختلفة 

بالتنسيق مع العالقات العامة.   

٥- متابعة شكاوى واقتراحات الجمهور من خالل صندوق خاص ويتم التعامل مع كافة الشكاوى واالقتراحات بالتنسيق 
مع ا�قسام ذات العالقة ومتابعتها لiجابة عليها وتلبيتها ما أمكن.

٦- النظر في االستدعاءات المقدمة من الجمهور و المحولة من مختلف ا�قسام و متابعتها و تقديم ا�جابة حولها 
من خالل المركز، وتجنب إرهاق الجمهور با�سئلة واالستفسارات. 

٧- يتم االحتفاظ بكافة الوثائق والسجالت لكافة الطلبات الواردة في ملفات خاصة في أرشيف مركز خدمات الجمهور 
بالتعاون مع الشركة المبرمجة للوصول إلى أرشفة الكترونية كاملة، وتم أرشفة جزء كبير من هذه السجالت.  

 
٨- متابعة تسجيل تحققات الضرائب و الرسوم المتحققة على المواطنين فى المدينة.

٩- منح شهادات رخص الحرف والصناعات بالتنسيق مع دائرة صحة الخليل، ويتم إجراء زيارات ميدانية للتفتيش بواقع 
جولتين أسبوعيا على أن تضم أحد موظفي القسم با�ضافة لموظفي الصحة.  

 
١٠- التنسيق مع أقسام البلدية المختلفة فيما يتعلق بتطوير النظم و ا�جراءات المحوسبة و التقارير  كتغذية راجعة 

من تطلعات الجمهور، ويشمل عمل القسم متابعة ا�عمال اليومية وقضايا الجمهور المختلفة بالتنسيق مع بقية 
ا�قسام. 

وورر  ((إإنججازات و تتططللععات
دعدد د الالشرشريحيحة ة الالغرغرببية ما يعني زيادةة  مدن الضففة ة

ديد، لذلذللك كان التوجه من السادة  ن(ن(١٥٠٠٠) ) ممستف
يي يتكون منمن ( (١١١) موظف، الستقبال  ججمهمهور و ا

ت تمم إنشاءها لهذا الغرض، يتي لالمنمنظوظوممة ا اللخاصة ال ن خالخالل 
خدخدمماماتت الالجمهور مهاممهه منذ ٢٠٠٨/١/١ و تلخص أدأ ممركركز ز ي بلدية الخليل،  وب

لجمهور :

بلب و ومتابابعةعةعةعة انجازه اء وتحضير الط
م من ن خالخال لل صصصصناديق المركز التيي تتم من خال ل المواطنين

هنهمم وتقديم الحلول  غاغببيبين ن ببجدولة ديو ديدينين الر مسمستفتف

م مأجأجور/شهادة إثبات امتمتالالك عقار/طلب خإخالالء كسكن/ن/
خ خالل المنظ ��قسام المختصة منمن عع ها ووان كزكز

هاهمم ع ع ققسم GIS  مما يس
نشر ر اا�عالعالنات في ن ن خالخالل

م منن ينة الخليليل
خ خدمات ة منمن
ضضاء المجلس

طلبات الجمجمههو
مملممالالئالالئمةمة يفها 
لوولياياتت ه  مسؤسؤؤ

ا االشالش لل ط طلبلباتتاتات
لل ك كافة ة أأنواع

ظفف الالجاجابيبيبيبي و وبف
حة بهذا الخلخصص

ل ل ططلبات الجمجم
ء ،وغوغيريرهها من

و،وقدقد ال الق ل تام 
ة تعديل بياناتات

هم في السج
ة الورقة الخاص
سيق مع العالق

ةة شكشكاواوى واق
ذ ذاات الع قسامم

في االستدععاءاء
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حتفاظ بكافة
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 (IT) انجازات دائرة تكنولوجيا المعلومات

بلدية  في  بيانات  و  برامج  و  اجهزة  من  المعلومات  نظم  تحديث  و  تطوير  تم 
العمل  كفاءة  رفع  الى  ادى  مما   (IT) المعلومات  تكنولوجيا  دائرة  من  الخليل 
في اقسام البلدية المختلفة و ذلك للوصول الى بلدية الكترونية ضمن الخطة 
بلغت  قد  و  البلدي  المجلس  اعضاء  و  رئيس  عليها  يشرف  التي  و  االستراتيجية 
كلفة تنفيذ هذه المشاريع و االعمال التي تنفيذها من خالل الدائرة خالل عام 

٢٠٠٨  ( ٧٥٠٠٠٠ ) دوالر .

انجازات قسم الكمبيوتر
• تزويد اقسام البلدية باالجهزة التالية :

عدد ٧٧ PC كمبيوتر ١
عدد ١٢ Workstation كمبيوتر ٢
طابعات   عدد  ١٢ ٣
ماسح ضوئي   عدد  ٢ ٤
عدد  ١  ( canon ) كاميرا ديجيتال ٥

عدد   ٣ GPS جهاز ٦

جميع  لتشمل  تحديثها  و  البلدية  في   (  LAN  ) المعلومات  شبكة  تطوير   •
االقسام و زيادة السرعة من ١٠٠ الى ١٠٠٠  , و استخدام تقنية فيبر. 

• تزويد و تجهيز دائرة خدمات الجمهور بالعديد من البرامج و التطبيقات. 
في  حساباتهم  و  المكلفين  ببيانات  الخاصة  و  المحوسبة  البيانات  توحيد   •

برنامج معلومات موحد. 
• تطوير خدمة االنترنت لجميع اقسام البلدية. 

• تجهيز برنامج Workflow الستخدامه في خدمات الجمهور. 
• تطوير انظمة الحماية في بلدية الخليل و استخدام احدث برامج الحماية في 

شبكة موحدة. تشمل المقر الرئيسي و المواقع الخارجية. 
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انجازات قسم المعلومات الجغرافية  
المعلومات  بنظم   وربطها  الصحي  الصرف  رسوم  بدفع  قامت  التي  الوحدات  وتحديد  الصحي  الصرف  شبكة  • ترقيم 

الجغرافية. 
• تحديث البيانات الخاصة با�بنية والشوارع وربطها بنظم المعلومات الجغرافية و تصوير االبنية .

•  تم إصدار أول خريطة سياحية لمدينة الخليل.
(www.hebron-city.ps) توفير خدمة الخريطة السياحية ا�لكترونية على موقع بلدية الخليل ا�لكتروني •

.Arc Map GIS لشوارع المدينة على برنامج Network عمل •
• عمل خارطة استخدام االراضي للمدينة.

• عمل برمجة لبعض تطبيقات نظم المعلومات الجغرافي .
• تجهيز العديد من الخرائط والمخططات وتزويدها �قسام البلدية المختلفة حسب احتياجات كل قسم.

حسب   الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  لبعض  وتزويدها  والمخططات  الخرائط  من  العديد  تجهيز   •
احتياجاتها.

• مساعدة بعض بلديات الضفة الغربية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
• العمل على تدريب ومساعدة طالب الجامعات من خالل تجهيز الخرائط والمخططات التي يحتاجونها  وتدريبهم على 

بعض برامج نظم المعلومات الجغرافية
. ٩٫٣ ArcMap تحديث برامج نظم المعلومات الجغرافية الى •

• تزويد مركز خدمات الجمهور و قسم االبنية بالبيانات المتعلقة بانتاج الخرائط و مواقع االبنية .

المعلوماماتت  بنبنظظم   وربطها  الصحي  ف 

نبنيةية . . صوير اال

((www.hebron-cityy..psps) ي

ك كلل قسم. يتياجاجاات حاح سب 
حسب   الحكومية  والدودوائائر  والمؤسسسساتات   

الجغرافيفية.ة. ت
لعلىى  تات ا التلتي يحتاجونها  وتدريبهم  ط والمخمخططط

و و ممواقع االبنية .
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الخدمات الثقافية والترفيهية واالجتماعية
مجمع إسعاد الطفولة

لعبت بلدية الخليل دور� مميز� في تنمية ثقافة الطفل من خالل دعم جهود المؤسسات التي تهتم بقطاع الطفولة 
وخير مثال على ذلك إنشاء مجمع إسعاد الطفولة بدعم من مؤسسة التعاون وبلدية الخليل والذي توفرت فيه كل 

أسباب الراحة والهدوء وا�مان والسعادة.
وانسجام� مع رؤية المجمع «بتوفير الرعاية و الدعم لJطفال من خالل تنمية ثقافتهم وتوسيع مداركهم وذلك لالرتقاء 

بهم إلى المستوى الذي يتناسب مع طموحاتنا بخلق جيل معاصر يحافظ على ثقافته الوطنية والدينية وينافس أجيال 
العالم في كل المناحي ا�يجابية 

« فقد تبنى المجمع العديد من ا�نشطة والفعاليات التي تحقق تلك ا�هداف و تسعى �تاحة الفرصة لهم للتعبير 
عن آرائهم بحرية، و تشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية و االجتماعية، وتربيهم على القيم االجتماعية 

والديمقراطية الصحيحة، وتعمق الصلة والتعاون والتعارف بين أطفال المحافظة  وأطفال الوطن بشكل عام وتفتح 
قنوات االتصال والتعاون مع أطفال العالم.

«أبناءنا أكبادنا تمشي على ا�رض» هذه هي العبارة التي تبناها مجمع إسعاد الطفولة الرائد في تقديم الخدمات وتلبية 
االحتياجات التعليمية والتثقيفية و الترفيهية �طفال مدينة الخليل إيمانا من بلدية الخليل بأهمية توفير بيئة مالئمة 

تساعد ا�طفال والطالئع في الترويح عن أنفسهم و استخراج طاقات أبناءهم وتوجيهها للطريق السليم.
إن الخدمات التي يقدمها مجمع إسعاد الطفولة تتطور يوما بعد يوم بداللة  ا�نشطة التي قدمها المجمع خالل عام 

٢٠٠٨ والتي يعمل على تقديمها باستمرار. 
ويتقدم مجمع إسعاد الطفولة بجزيل شكره وامتنانه إلى جميع المؤسسات وا�فراد والعاملين الذين لم يبخلوا 

بوقتهم وجهدهم لدعم هذا الصرح الثقافي وإنجاح البرامج وا�نشطة سواء أكان بالدعم المادي أو المعنوي.
اDقسام الخاصة بالمجمع

 
مالحظات القسم

يحوي أجهزة كمبيوتر حديثة ومزوده باالنترنت مركز الحاسوب ١
وتحتوي تقريبا على ٤٥٠٠ كتاب مكتبة أطفال ٢

وهي حديثة ا�نشاء المكتبة االلكترونية ٣
تهدف إلى خدمة ا�طفال وتدريبهم على المواد ا�ساسية كالرياضيات 

واللغة االنجليزية من خالل متطوعين من طلبة الجامعات.
غرفة ا�ثراء التربوي ٤

مغطى الذي جرى بناءه على ما مساحته ١٤٠٠م٢ ويتسع ل٤٠٠ مشاهد.
موجود في الساحة الخارجية ويتسع ل٣٠٠ شخص

المسرح الداخلي
المسرح الخارجي

٥

تتسع لـ ٢٠ شخص قاعة اجتماعات مع فيديوكونفرنس ٦
مزودة بالمواد الالزمة لعقد الندوات وورش العمل قاعات �قامة التدريبات وورش العمل ٧

يتم فيها التدريب على دورات الجودو و دورات اللياقة للسيدات قاعة لعقد اللقاءات الرياضية ٨

٤٨



عدد المستفيدين من االنشطة خالل العام ٢٠٠٨

عدد المستفيدين النشاط الرقم
٦٥٠٠ نشاطات المكتبة واالعارة ١
٣٨٠٠ المكتبة االلكترونية ٢

مرتادين يوميا ٧٥٠
بمعدل ٥٠ طفل يوميا

دورات الحاسوب ٣

٧٩٠ المخيمات الصيفية والشتوية ٤
١٠٢٧٠ العروض المسرحية والمهرجانات ٥
٣٧٠٠ االمسيات والنشاطات الرمضانية ٦
٤٧٥٠ استضافة دورات ومؤتمرات وورشات ٧

٣٠٠ كل يوم اربعاء محاضرة توعوية  - بشائر العويوي ٨
٢١٦٥ االنشطة الرياضية ٩
٢٤٠٠ اقامة العديد من المعارض ١٠
٣٠٠٠ نشاطات اخرى – ايام فرح ومرح

نشاطات تطوعية -
١١

٤٠٠-٦٠٠ شهريا مرتادي المجمع من المراكز ورياض ا�طفال والمخيمات ١٢
٩٠٠٠-١٦٠٠٠

شهريا وتقل فترة الشتاء
مرتادي حديقة المجمع من ا�هالي ١٣

٧٥٠٠ خالل العام زيارات مدارس التربية والتعليم ١٤
١٦٥ مشروع الشرطي الصغير

مشروع الصحفي الصغير
مشروع الباحث الصغير

١٥

٣٠٠ توزيع حقائب ١٦
٥٠٠ التعليم المساند ١٧

٤٩



مركز تنمية مواهب جيل المستقبل/شارك
يتبع المركز لبلدية الخليل و تأسيسه عام ١٩٩٨ م بدعم من برنامج االمم المتحدة االنمائي بسبب حاجة المنطقة 

الجنوبية لJنشطة الشبابية وأنشطة ا�طفال.
يقع المركز في الضاحية الجنوبية من مدينة الخليل و تعاني المنطقة من كثافة سكانية عالية 

مما أثر سلبي� على مستوى الخدمة، و تعاني المنطقة من ا�غالق المستمر مما أدى إلى تدني المستوى التعليمي للطالب 
في جميع المراحل حيث تم منع التجول حوالي ٥٥٠ يوم منذ بداية االنتفاضة وهذا أدى إلى إغالق المدارس البالغ عددها 

٢٢ مدرسة، ويقدم المركز العديد من الخدمات للشباب وا�طفال حيث أن المركز يقدم النشاطات الالزمة حسب حاجة 
الشباب وا�طفال فقد نفذ المركز العديد من الدورات لتطوير قدرات الشباب خاصة في مجال العمل التطوعي ،القيادة 

،الدعم النفسي ،الحاسوب ،الدراما ،المسرح ،الرسم ،الفن وتقوية الطالب في المرحلة الثانوية. 
كما ينفذ المركز برنامج التعلم عن طريق اللعب ( جسور ) فيتم تدريب الخريجين الشباب على مجموعة من المهارات 

في التعامل مع ا�طفال ثم التواصل بين الطفل والشاب من خالل مساعدة الطالب الخريج للطفل الذي يعاني من 
ضعف في المواد ا�ساسية.

 و يقدم المركز التقوية في مجال الحاسوب الذي تتنوع مجاالته في االنترنت والتصميم «الفوتوشوب» وبالنسبة لمرافق 
ا لمركز فان يحتوي على  قاعة مسرح متعددة ا�غراض با�ضافة إلى مختبر حاسوب و غرفة للمتطوعين وغرفة تدريب 
وغرفة ا�دارة وغرفة لJطفال توجد بها ا�مكانيات الالزمة لعمل ا�نشطة كما يتبع للمركز حديقة (الزهراء ) لJطفال 

مجهزة بكل ما يلزم، 

عدد المستفيدين اسم النشاط الرقم
٢٣٠ الدورات ا�كاديمية ١
٣٣٠ برنامج الحاسوب ٢
٣٧١ برنامج جسور ٣

٤٢٥ المخيمات الصيفية والشتوية ٤
٢٦٣٥ أيام الفرح والمرح لJطفال ٥

٩٦٣ ورشات الفنون والدراما ٦
٥٠ ا�رشاد ا�كاديمي ٧

٥٥٠ أنشطة شهر رمضان ٨
١٦١٢ عروض ا�فالم الوثائقية ٩
١١٢٥ المشاركات الخارجية ١٠
١٣١٦ الدورات وورش العمل ١١

٣١٢٥ المشاركات الخارجية ١٢
٧٥٠٠ رواد المركز ١٣

٢٠٢٣٢ المجموع

٥٠



مكتبة بلدية الخليل العامة

الكتب:
شاركت مكتبة بلدية الخليل في عدد من المعارض الدولية والمحلية وهي كالتالي:

معرض القاهرة الدولي للكتاب - القاهرة  -١

معرض فلسطين الدولي للكتاب – رام ا  -٢

معرض دار البيرق العربي الذي عقد في قاعة بلدية الخليل.  -٣
معرض جمعية ابن باز الخيرية في قاعة مركز إسعاد الطفولة.  -٤

استقبلت بلدية الخليل عدد� من الكتب على شكل إهداء من: 
مؤسسة شومان.  -١

جمعية الرسالة.  -٢
الجهاز المركزي لiحصاء.  -٣

مؤسسة صابري من خالل جامعة القدس – أبو ديس.  -٤
معهد أبحاث ماس للدراسات االقتصادية.  -٥

رسائل دكتوراه وماجستير من عدد من الباحثين ومن مكتبة جامعة الخليل.  -٦
إهداءات خاصة من عدد من الباحثين.  -٧

وبلغ عدد الكتب التي أدخلت للمكتبة من خالل الشراء أو اGهداء يقدر بحوالي ٤١٠٠ كتاب.

-  المشتركون:
عدد االشتراكات الجديدة وتجديد االشتراكات حوالي (١١٠٠).  

-  اGعارة:
تم إعارة حوالي ( ٧٠٠٠ ) إعارة.  

- الرواد:
يرتاد المكتبة العديد الباحثين، طلبة الدكتوراه، الماجستير، الجامعات، المدارس، وهواة للقراءة وبلغ  

  عددهم في عام ٢٠٠٨م بأكثر من ( ١٠٥٠٠٠) باحث وباحثة.

- النشاطات:
استقبلت المكتبة خالل عام ٢٠٠٨م العديد من الزيارات المدرسية والمخيمات الصيفية من كافة أرجاء محافظة    -١

الخليل، يتم خاللها التعريف بمكتبة بلدية الخليل العامة وطريقة ترتيبها وتصنيف كتبها وخدماتها.  
تحتضن المكتبة محاضرات أسبوعية لطلبة جامعة الخليل في مادة تخريج الحديث.  -٢

تدريب عدد من طلبة الجامعات من خالل برنامج خدمة المجتمع.  -٣
استقبلت المكتبة عدد من المدارس لعقد حصص مكتبية.  -٤

٥١
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