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     ملخص تنفيذي للعام 2010
قطاع الكهرباء

• 	MVA  )70( الحمل االقصي
• تأهيل محطات التوزيع الرئيسية عدد )2(	
• تركيب محوالت توزيع  عدد )62(	
• تحويل الشبكات الهوائية الى كوابل ارضية بتمديد )59( كم كوابل مسار	
• انارة الشوارع والميادين بعدد )5( في مناطق قيزون- الجامعة – الحسبة – السبع - الحاووز	
• تركيب شبكات الضغط المنخفض بعدد) 1036( عامود كشبكة هوائية 	
• نسبة ثبات واستمرارية التيار بلغت ) 98% (	
• تركيب اشتراكات جديدة)1 فاز( عدد )855( اشتراك	
• تركيب اشتراكات جديدة )3 فاز( عدد )110( اشتراك	
• تركيب عددات مسبقة الدفع ليصل العدد االجمالي الى )6153(  عداد 	
• تركيب  وحدات انارة للشوارع داخل المدينة عدد )793( وحدة	
• نسبة الفاقد الفني )19%( 	

قطاع المياه والصرف الصحي

الواردة  المياه  الخليل في كميات  الذي تعاني منه مدينة  الشديد  النقص  الرغم من  المياه: على 
من سلطة المياه الفلسطينية خاصة في فصل الصيف استطاعت بلدية الخليل مواصلة العمل 
على تطوير ادارة مياه الشرب الشحيحة من خالل تشغيل نظام التحكم بمحابس المياه عن بعد 
والذي يعتبر مشروعا رياديا على مستوى الشرق االوسط كما استطاعت الدائرة من مواصلة تقديم 

الخدمات التطويرية على الشكل التالي:
• اطالق وتشغيل مشروع التحكم بمحابس المياه عن بعد.	
• المشاريع الجديدة /  توسعة الشبكة )115( حالة بطول )12,271( متر	
• صيانة العدادات : )7,442( حالة	
• االشتراكات الجديدة )378( اشتراك بطول )6,817( متر	
• صيانة الشبكة العامة: )1,878( حالة بطول )2,805( متر	
• فرقة اللحام: )400( حالة بطول )142( متر	
• الطوارئ المسائي: )1,632( حالة	
• الطوارئ الليلي: )2,701( حالة	
• مختبر جودة المياه: )488( فحص	
• المجموع االجمالي )14,645( حالة بطول )22,036( متر	

الصرف الصحي: 
• باقطار 	 مواسير  تمديد  تم  حيث  العامة  المجاري  شبكة  تاهيل  واعادة  تطوير  على  العمل 

تاهيل وتمديد  اعادة  البلدية وكذلك  )6348( متر من ميزانية  المدينة بطول  مختلفة داخل 
)5488( متر من خالل مشاريع ممولة من الدول المانحة ليصل المجموع الكلي الى  ما طولة 

)11,836( متر طول. 

قطاع هندسة الطرق والمواصالت

• شهد العام 2010 نهضة كبيرة في مجال تنظيم واعادة تاهيل وصيانة الطرق واالرصفة فى 	
كافة احياء المدينة حيث تم:

• فتح طرق جديدة بطول )5( كم وبمساحة )114,000( متر مربع.	
• اعادة تاهيل وتوسيع شوارع رئيسية بطول )11.8( كم بمساحة )223,300( متر مربع	
• اعمال صيانة الطرق من خالل ميزانية البلدية بمجموع )7200( طن من الزفتة و )14500( طن 	

من البيس كورس.
• الوكالة 	 الممولة من  المشاريع  رئيسية بطبقة اسفلتية من خالل  تاهيل شوارع  اعادة  اعمال 

االمريكية للتنمية بمساحة )131,000( متر مربع.
• اعادة تأهيل وبناء ارصفة جديدة من خالل المشاريع الممولة بطول )11,500( متر	
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• إعادة تأهيل وبناء ارصفة جديدة  )بالط و جبه(  من خالل ميزانية البلدية )4,000( متر	
• بناء واعادة تاهيل ميادين رئيسية عدد )5(	
• تركيب )500( اشارة مرورية. 	
• تخطيط الشوارع وممرات المشاة بمساحة )8000( متر مربع.	
• تم زراعة )1000( شجرة ظل وكذلك تم زراعة )1500( شتلة من نباتات االسيجة والشجيرات باالضافة الى أكثر من )2400( شتلة من 	

الورود او نباتات مزهرة .

قطاع الصحة والبيئة
• قامت 	 حيث  العامة  والصحة  البيئة  على  الحفاظ  اجل  من  الدؤوب  العمل  البلدية  واصلت 

للجمهور  توعية  حمالت  بعمل  والشرطة  والتعليم  التربية  مديرية  مع  بالشراكة  البلدية 
وكذلك ساهمت مع مؤسسات السلطة باتالف المواد الفاسدة والحفاظ على البيئة العامة 

من اجل التخلص من التعديات على الشوارع باالضافة لالعمال التالية:
• تركيب نظام ادارة ومتابعة ومراقبة سيارات جمع النفايات.	
• تصنيع وتوزيع حاويات اضافية ليصل العدد الكلي الى )765( حاوية.	
• تصنيع وتوزيع سالت صغيرة للنفايات في الشوارع ليصل العدد الى )200( سلة نفايات.	
• تم جمع ومعالجة ما يزيد عن )65,000( طن من النفايات من داخل المدينة ونقلها لمكب 	

النفايات.
• تم استقبال ما يقارب )86,000( طن من النفايات من البلديات والمدن المجاورة ومعالجتها 	

داخل مكب النفايات التابع للبلدية.
• رش المبيدات الحشرية في فصل الصيف وفي مناطق المجاري المفتوحة.	
• مكافحة ظاهرة الكالب الضالة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.	

قطاع ترخيص االبنية
• يعتبر نشاط الترخيص لألبنية من أهم األنشطة التي تقوم بها البلدية ، لتأثيره بشكل عام 	

على جمال المدينة و العديد من النواحي العمرانية واالقتصادية والبيئية والثقافية للمدينة 
والمواطنين حيث قام قسم االبنية خالل هذا العام بعمل ما يلي : 

• عقد 24 جلسة  لألبنية, وذلك من أجل دراسة طلبات الترخيص المقدمة . 	
•  دراسة )715( طلب ترخيص مقدم، وتم إصدار )551( قرار بالموافقة على الترخيص،  وتم 	

إصدار ) 484 ( رخصة بناء متنوعة.
• بلغ مجموع المساحات المرخصة في تلك الفترة )284,745( م2 	
• تم فتح )518( ملف بناء جديد وتم الكشف عليها ومعاينتها ووضع وتحديد خطوط البناء 	

عليها.
• وتم 	 المدينة  أنحاء  مختلف  في  اإلنشاء  قيد  األبنية  من  العديد  على  والتفتيش  المتابعة 

من  لمتابعتها  البلدية  محكمة  إلى  إخطار   )356( تحويل  وتم  تنفيذ,  إخطار  تحرير)435( 
الناحية القانونية واإلدارية. 

• تم الكشف على )2,807( معاملة كهرباء ومياه وشهادات حرف وصناعات لتدقيق مطابقة 	

البناء للترخيص الصادر قبل تزويدهم بخدمات البلدية.

قطاع  ادارة المشاريع )العمارة(
• قامت دائرة المشاريع باالشراف الهندسي على تنفيذ المشاريع التالية:	
• المشروع الكوري النشاء مدرسة ومركز شبابي.	
• الصالة الرياضية المغلقة.	
• محطة مواقف السيارات العمومية المركزية. 	
• مشروع اسكان مدينة الملك عبد اهلل.	
• مشـروع حديقة السالم.	
• مشـروع  إنشاء مركز ثقافي رياضي )نادي طارق بن زياد(.	
• مشروع انشاء مدرسة محمود ابو غزالة. 	
• مشروع تشطيب مدرسة ننقر.	
• تشطيب مستودع بلدية الخليل المؤقت.	

ملخص تنفيذي للعام 2010
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    ملخص تنفيذي للعام 2010

قسم المساحة واالبنية المدرسية

• مساحة 	 اعمال  من  البلدية  في  الهندسية  للدوائر  المساندة  اليومية  لالعمال  اضافة 
الخاصة  المعامالت  بمتابعة  المساحة  قسم  قام  االبنية  ومعامالت  والطرق  لالراضي 
باالفراز والطابو بواقع )138(  معاملة و كذلك تسجيل قطع االراضي لدي دائرة المالية 
و الطابو بعدد ) 15 ( باالضافة الي اعمال لجنة المعارف  وتنفيذ قراراتها على الشكل 

التالي:
• شراء قطع اراضي جديدة من ميزانية البلدية عدد )7 ( بمساحة ) 38( دونم	
• شراء قطع اراضي من خالل موازنة لجنة المعارف عدد )2( بمساحة ) 5( دونم	
• تخصيص ) 12 ( قطعة ارض لبناء ) 13( مدرسة 	
• اعمال صيانة للمدارس بواقع ) 45 ( مدرسة	
• 	

مركز خدمات الجمهور

من خالل رؤية البلدية فى مواصلة العمل على التسهيل فى اجراء المعامالت وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفعالية 
واصل مركز خدمات الجمهور عمله فى متابعة وانجاز المعامالت بيسر وانتظام من خالل االنظمة المالية واالدارية المحوسبة كما 

عمل المركز على اصدار دليل خدمات الجمهور خدمة للمواطنين.
كان ملخص االعمال كما يلي: 

أوال : الطلبات 

نوع الطلب
إجمالي عددعدد

الطلبات المنجزة إجماليمرفوضملغيمنتهيمتابعة

104628055843843353467الخالصة

• خدمات اشتراك مياه جديد:  604	
•  خدمات ترخيص األبنية: 508	
•  خدمات إذن إشغال لغاية خدمات الكهرباء )1 فاز(: 1420	
•  خدمات منح إذن إشغال لغاية خدمات كهرباء )3 فاز (: 179	

ثانيًا : مؤشر أداء تقديم الخدمات

متوسط عدد
المراجعين اليومي

عن الفترة

متوسط فترة 
مكوث

الجمهور في 
المركز )دقيقة(

متوسط فترة 
انتهاء

إعداد الطلب 
)دقيقة(

متوسط فترة
انتظار الدور 

)دقيقة(

إجمالي عدد 
المراجعين

1061712531.626
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60000   حديقة إسعاد الطفولة العامة

23000  حديقة الزهراء العامة

ملخص تنفيذي للعام 2010

قطاع الخدمات الثقافية والرياضية والشبابية  : 

مع انطالقة العام 2010 وتمهيدًا للتطور الذي تشهده بلدية الخليل خاصة في قطاعات الشباب والطفولة والرياضة والثقافة 
، واصلت بلدية الخليل تنفيذ استراتيجياتها تجاه تطوير خدماتها  الثقافية والرياضية واالجتماعية الهادفة إلى العناية بقطاع 

الشباب واألطفال بشكل فعال ومنظم  حيث استطاعت بلدية الخليل من االنتهاء من تنفيذ وتشغيل : 
• الصالة الرياضية المغلقة والتي تعتبر األكبر في الوطن بسعة 4000 متفرج .	
• مركز نادي طارق بن زياد الشبابي والذي يحوى بركة سباحة وصالة رياضية متعددة اإلغراض .	
• كذلك البدء بتنفيذ المركز الشبابي المتميز بدعم كوري في منطقة ننقر والذي يتوقع االنتهاء من بناءه منتصف عام 	

. 2011
• كما وواصلت المراكز القائمة التابعة من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين من خالل مركز إسعاد الطفولة ومركز تنمية 	

المواهب ) شارك ( حيث كانت المؤشرات الخاصة بعدد المستفيدين خالل العام المنصرم للعام 2010  على الشكل التالي: 

 إسعاد الطفولة ومركز تنمية المواهب في أرقام :

النشاط

عدد المستفيدين

مركز تنمية المواهبمجمع إسعاد الطفولة 
 ) شارك ( 

124001242األنشطة المكتبية

108205200الحاسوب والمكتبة اإللكترونية

320501129المسرح والفلكلور والمؤتمرات والمهرجانات

16451565المخيمات الصيفية

6501045دورات تنمية القدرات

12701130الورشات التثقيفية والتوعوية والفنية والتعليمية

البرامج ) الشرطي الصغير ، الصحفي الصغير ، 
510392المهندس الصغير ، جسور (

2370449المعارض الفنية والتراثية

6187االستضافة والشراكات

50501500زيارات المدارس ورياض األطفال

72,95213,652المجموع الكلي

رواد حدائق بلدية الخليل في أرقام :
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إستاد الحسين  بن علي الدولي  في أرقام : 

المباريات : 

عدد الساعات المستغلةعدد المبارياتعدد الفرقالنشاط
عدد 

الجمهور

210105210170000 مكررالمباريات الرسمية

46234622000 مكررالمباريات الودية

التدريبات : 

عدد الساعات التدريبيةالفرق المشاركةالنشاط

342420تدريبات األندية

10486تدريبات المؤسسات

المدارس الكروية :

120 ساعة400 مشاركمدرستين كرويتين

البطوالت المحلية : 

7850 متفرج140 ساعة15 فريقثالث بطوالت كروية

الماراثونات الرياضية : 

540 مشارك70 مؤسسةسباق الضاحية

أنشطة التربية والتعليم :  

1056 ساعة تدريبيةتدريبات وبطوالت ومسابقات رياضية

ملخص تنفيذي للعام 2010
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ملخص تنفيذي للعام 2010

الصالة الرياضية المغلقة في أرقام : 

عدد الجمهورعدد الالعبينعدد الفرقعدد البطوالت والتدريباتالفاعلية

البطوالت الرياضية ) تنس طاولة ، كرة يد ، كرة قدم ، 
1713210823250 بطولهكرة سله ، كرة طائرة ، شطرنج (

المباريات الرياضية  ) تنس طاولة ، كرة سله ، كرة يد ، 
كرة طائرة ، كرة قدم ، كرة الريشة (

18 مباراة
35240540

تدريبات الفرق الرياضية )تنس طاولة ، كرة سله كرة يد ، 
29218180200 تدريبكرة قدم ، كرة طائرة (

استضافة فعاليات ذوي االحتياجات الخاصة 

بطوالت ومباريات متعددة 
في  )كرة القدم  ، تنس 

الطاولة ، العاب تيلي 
ماتش ، العاب حرة  ، كرة 

الهدف 

8380430

 استضافة مهرجانات وفعاليات وطنية وفنيه وفرقة العاشقين واجتماعات المؤسسات األهلية والدولية
 في الصالة المغلقة  

 9950
شخص

المكتبة العامة

•  أضيف للمكتبة بفرعيها حوالي 2500 كتابًا ودورية ورسالة علمية. منها 850 كتابًا تم شراؤها من معرض االسكندرية في 	
مصر، و250 كتابًا منحة من مؤسسة عبد الحميد شومان في األردن.

• تم تأسيس مكتبة لألطفال من خالل مؤسسة تامر في الفرع الثاني بمجموعة من الكتب بلغت حوالي 534 كتابًا باإلضافة 	
إلى األرفف والمستلزمات الخاصة بها.

• عدد اإلعارات )8350( إعارة خارجية.	
• عدد اإلعارات الداخلية تزيد عن )55000( كتاب.	
• عدد الرواد الذين زاروا المكتبة يزيد )75000( زائر.	
• عدد االشتراكات حوالي 740 اشتراك.	
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

االخوات واالخوة  الكرام ،،
عام تلو عام تتجدد فيه االنجازات وتحقق فيه الطموحات، فقد واصلنا خالل العام 
النمو  لتحقيق  التى رسمناها  االهداف  اجل تحقيق  والعمل من  الجهد  2010 بذل 
في كافة الخدمات التى تقدمها البلدية وكذلك تشييد الصروح الرياضية والثقافية 
واالجتماعية التى تساهم فى ارساء قواعد دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحقيق 

الرفاهية والعيش الكريم البناء خليل الرحمن االفاضل.
لقد وصلت بلدية الخليل  بعراقتها اليوم الى المستوى الذي يستطيع كل مواطن 
الوطن،  الخدماتية في  المؤسسات  ان يفتخر ويفاخر بها على صعيد  فلسطيني 
فقد عملنا خالل العام 2010 على مواصلة الخطة االستراتيجية التنموية التي تهدف 
الى البناء المؤسسي وتطوير الخدمات فى مرافق البنية التحتية والخدماتية حيث 
جري العمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خالل انظمة مالية وادارية 

على  رياديا  يعتبر مشروعا  والذي  بعد  المياه عن  توزيع  بشبكات  للتحكم  اول مشروع  اطالق  تم  وكذلك  محوسبة 
مستوي الشرق االوسط اضافة الى افتتاح الصالة الرياضية المغلقة التى تعتبر االجمل واالضخم على مستوى الوطن.
لقد نجحت بلدية الخليل في تجنيد االموال المطلوبة من خالل الحكومة الفلسطينية والدول المانحة لتنفيذ العديد 
خالل  من  سواء  العام  هذا  االكبر  الجانب  وتوسيعها  الطريق  تاهيل  اعادة  لبرنامج  كان  حيث  التنموية  البرامج  من 
المشاريع الممولة من صندوق تطوير واقراض البلديات او من خالل الوكالة االمريكية للتنمية USAID، وعند الحديث 
عن اعادة تاهيل الطرق فان ذلك ال يقتصر على اعمال الطبقة االسفلتية وانما يمتد الى اعمال البنية التحتية االخرى 
خليل  تستحقها  صورة  بابهي  المؤهلة  الشوارع  لتخرخ  واالنارة  الكهرباء  وشبكات  الصحي  والصرف  المياه  لخدمات 

الرحمن.
التربية  ووزارة  المحلي  الحكم  وزارة  وخاصة  الفلسطينية  الوزارات  مع  بالشراكة  الخليل  بلدية  عملت  لذلك  اضافة 
والتعليم والمؤسسات الوطنية على تنفيذ العديد من المشاريع اذكر منها على سبيل المثال ال الحصر بناء العديد 
من المدارس الحكومية واطالق المشروع الكوري لبناء مدرسة ومركز شبابي نموذجي واكمال اعمال البناء لمركز نادي 

طارق بن زياد الرياضي وكذلك المحطة المركزية للسيارات العمومية وكذلك حديقة السالم.
السيدات والسادة الكرام،،

يسعدني ان اضع بين ايديكم هذا التقرير السنوي لعام 2010 لبلدية الخليل والذي يشتمل على بيانات ومعلومات 
مفصلة حول ما قامت به البلدية في كافة القطاعات الخدماتيه والقطاعات المالية واالدارية والهندسية المساندة نبين 

فيها كافة المشاريع واالعمال خالل العام المنصرم و ما نتطلع الى االنتهاء من تنفيذه خالل هذا العام.
وال يسعني من خالل هذا االصدار اال ان اعبر  باسمي واسم اعضاء المجلس البلدي وكافة العاملين في بلدية الخليل 
عن اسمي ايات الشكر والتقدير والوالء الى سيادة الرئيس محمود عباس »ابو مازن« راعي كل النجاحات الفلسطينية 
والذي كان لدعمه وتوجيهاته االثر الكبير في اخراج كل المشاريع التطويرية وكذلك اتوجه بالشكر الجزيل الى دولة 
واالصرار  الدعم  منهم  استمدينا  حيث  وزاراتها  بكافة  الفلسطينية  والحكومة  فياض  سالم  الدكتور  الوزراء  رئيس 

لتنفيذ برنامج الحكومة في بناء الدولة والمؤسسات القادرة على خدمة المواطن بكفاءة وفعالية.
خدمة  على  والسهر  المشاريع  تنفيذ  في  والدؤوب  المخلص  عملهم  على  البلدية  فى  العاملين  كافة  اشكر  كما 

المواطنين من ابناء هذا البلد المعطاء.
وال يفوتني ان اشكر كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات الرسمية والحكومية وكافة المؤسسات 
الوطنية واالهلية وشركاءنا فى المشاريع المختلفة وخاصة الدول والجهات المانحة التى مولت تنفيذ المشاريع على 
ما ابدوه من ثقة وتعاون مع بلدية الخليل في تنفيذ كافة المشاريع خدمة البناء شعبنا في خليل الرحمن واسهاما 

في تحقيق الهدف االسمي في ارساء قواعد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

                                                                                                    
                         خالد عسيلي    

              رئيس بلدية الخليل  
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السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي

السيد خالد عسيلي
 رئيس البلدية  

الدكتور
 عبد العزيز شقير

المحامي
اسحق النتشة

المهندس
كمال الدويك

الدكتور
عوني الصغير
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شخصية العام 2010



ملف تسجيل البلدة القديمة
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  مشروع تسجيل البلدة القديمة

تاريخية وثقافية  الخليل لما تملكه من اهمية  اولويات بلدية  الخليل من  القديمة في مدينة  البلدة  زالت  كانت وما 
تمثل الهوية العربية واالسالمية للمدينة وتجسد مسرح االحداث التاريخية التي عاشتها المدينة عبر عصور وحقب 

تاريخية مختلفة.
ان جهود بلدية الخليل للحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي جاءت ممنهجة ضمن اعمال مشروع تسجيل البلدة 
القديمة على قائمة التراث العالمي وعلى مختلف االصعدة المحلية والدولية باالضافة الى االعمال الفنية التي تمت 

العداد طلب ترشيح البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

اعداد ملف الترشيح
للشروط  وفقا  وذلك  العالمي  التراث  قائمة  على  القديمة  البلدة  ترشيح  ملف  اعداد  اعمال  البلدية  طواقم  اتمت 
والمعايير المعلنة من قبل اليونسكو تمهيدا لتقديم الطلب في بداية العام 2011 وقد شمل ملف الترشيح دراسات 
وتوضيح  القديمة  البلدة  لمكونات  معماري  تحليل  الى  باالضافة  الخليل  مدينة  في  القديمة  البلدة  لتاريخ  توثيقية 
الى وضع مخطط  باالضافة  المختلفة  التاريخية  المراحل  عبر  القديمة وتطوره  البلدة  العمراني في  النسيج  طبيعة 

حماية البلدة القديمة ونظام ادارة الموقع.
وقد قامت طواقم بلدية الخليل باعداد ملف الترشيح بمساعدة الخبير الدولي الفرنسي د. جاد ثابت كما ساهمت 

وزارة السياحة ولجنة اعمار الخليل في تزويد طواقم البلدية بالمعلومات الالزمة التمام الملف.

الصعيد المحلي
لتحقيق مشاركة  اطيافه  بمختلف  المحلي  المجتمع  مع  التواصل  الخليل على  بلدية  حرصت 
مجتمعية فعالية وتكامل ادوار بين كافة شرائح وفئات المجتمع المحلي في مدينة الخليل 
مع اجل النهوض بواقع البلدة القديمة واحياءها, وقد حرصت بلدية الخليل ممثلة برئيسها 
وطواقمها على عقد لقاءات دائمة ومستمرة مع مختلف اطياف المجتمع المحلي ولعل ارزها 
كان ورشة العمل التي عقدتها بلدية الخليل وشارك بها ممثلي اكثر من 140 شخصية تمثل 
اكثر من 100 مؤسسة حكومية واهلية في المدينة وشخصيا اعتبارية وخبراء في التاريخ والتراث, 
حيث تم من خاللها عرض ومناقشة مشروع تسجيل البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي 

وسبل احياءها. 

الصعيد الدولي
القديمة  البلدة  احياء  عملية  لدعم  اساسية  ركيزة  هو  الدولي  البعد  الخليل  بلدية  تعتبر 
والحفاظ على موروثها وما تمكله المدينة من قيم ومعاني تاريخية وثقافية وانسانية , فقد 
الوفود  مع  الخليل  بلدية  رئيس  اجتماعات  اعمال  قائمة  رأس  على  القديمة  البلدة  ملف  كان 
المحافل  في  الخليل  بلدية  مشاركات  ضمن  طرحت  التي  الرئيسية  العناوين  واحد  االجنبية 
اصدر  والذي  تركيا  في  مرمرا  في  المحلية  الهيئات  مؤتمر  ابرزها  وكان  الدولية  والمؤتمرات 
توصية بدعم مشروع تسجيل البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي, كما استلمت بلدية 
الخليل رسائل دعم منهيئات مختلفة اهمها بلدية جنوا االيطالية وبلدية استنبول التركية. 

اما على صعيد الحملة الدولية  لعدم تسجيل البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي والتي 
تنظمها بلدية الخليل بالشراكة مع بلديتي بلفور واركوي الفرنسيتين فقد تم تنظيم يوم 
الخليل الثقافي في فرنسا ضم العديد من الفعاليات الثقافية حول الخليل وبلدتها القديمة 
في فرنسا حيث بدأت بورشة عمل لبحث تطورات مشروع تسجيل البلدة القديمة على قائمة 
مع  متضامنون  عالميون  فنانون  رسمها  الفنية  للوحات  افتتاح معرض  تالها  العالمي  التراث 

الشعب الفلسطيني واودعوها لدى بلدية بلفور الى حين نقلها الى فلسطين .
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02
مـلخـص ألهـــم االنجـــازات 

والمشاريع في الخدمات الرئيسية
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خدمات الكهرباء

أهم انجازات كهرباء الخليل لعام 2010
احصائيات فنية:

• بلغ اجمالي الطاقة المشتراه ج.و.س =                          )321( 	
• بلغ اجمالي الطاقة المشتراه مليون شيكل =                      )130( 	
• بلغ اجمالي الطاقة المباعه ج.و.س =                     )259( 	
• بلغ اجمالي الطاقة المباعه مليون شيكل =                 )165( 	
• نسبة الفاقد =                    19%	
• عدد المشتركين =            )33483(	
• عدد مشتركي الدفع المسبق =                                  )6153(	
• 	MVA )70(          = الحمل األقصى
• 	MVA )150(       =استطاعة محطات التحويل
• نسبة استمرارية التيار الكهربائي:                                  98%	
• نسبة التحصيالت:                                 79%	
• نسبة المسّدد للقطرية من فاتورة الشراء:                      70%	

إحصائيات الشبكات:

• تم تمديد) 58.562( كم كوابل 11، 33 ك.ف	
• تم تركيب )1036( عمود ضغط منخفض	
• تم تركيب )855( عداد 1 فاز و )110( عداد 3 فاز	
• تم تركيب )62( محوالت مختلفة القدرة 6.6 ، 11/0،4 ك.ف	
• تم تفتيش وفحص عدادات )5173( مشترك	
• ضبط حاالت عبث كهرباء )313( مشترك	

اهم المشاريع المنفذة:
• ايصال التيار الكهربائي لمبنى الصالة الرياضية.	
• منطقة 	 في  ك.ف   11 الى  ك.ف   6،6 شبكة  من  جزء  تحويل 

الفولتية  رفع  باقي  استكمال  على  العمل  ويجري  الفحص 
)upgrade( خالل العام القادم.

• ك.ف 	  33 الرئيسية  التزويد  كوابل  تمديدات  بتنفيذ  البدء 
لربطها  الدالية(  ام  الحرايق،  )الفحص،  الجنوبية  للمحطات 
للشركة  التابعة  ك.ف   33/161 الرئيسية  التزويد  بمحطة 

القطرية حيث تم انجاز ما نسبته %50 من المشروع.
• 	 )SCADA system( تم طرح عطاء التحكم والرقابة للشبكات

وبكلفة اجمالية )225,352(  يورو وسيتم استكمال التنفيذ 
خالل العام القادم.

• الرئيسية 	 الشوارع  في  المتوسط  الجهد  شبكات  تأهيل 
التالية:

• شارع الجامعة	
• شارع الحسبة المركزية	
• شارع الّسبع	
• شارع المقاطعة 	
• شارع الحاووز	
• شارع العكشة	
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• شارع جسر حلحول	
• شارع الصفا/ بكار حلحول 	
• شارع الذروة/حلحول	
• الفحص، ساحة 	 الجامعة، مفرق  )مفرق  الرئيسة  المربعات  انارة في  وتركيب  انارة وسطية  اعاله  المذكورة  الرئيسة  الشوارع  انارة 

الصالة الرياضية(.
• تركيب العديد من محطات التوزيع اليصال التيار الكهربائي للعديد من مشتركي الصناعي والتجاري والمنزلي.	
• تركيب وصيانة عدد من االشارات الضوئية في شوارع المدينة.	
• اقرار الموازنة الرأسمالية لعام 2011 وتحضير العطاءات الالزمة لتنفيذ مشاريع تلك الموازنة.	
• بلغ اجمالي كلفة ما تم انفاقه على المشاريع االستثمارية لعام 2010 مبلغ )16( مليون شيكل.	

تأهيل المحطات:
• 	
• تم االنتهاء من تأهيل محطتي الحرايق والفحص بتركيب مفاتيح 11,33 ك.ف جديدة عدد )16( بدال من مفاتيح قائمة واضافة خاليا 	

جديدة. وبلغت كلفة هذه االعمال )600( الف دوالر.
• كما تم استبدال أحد المحوالت العاملة في الفحص لمحول قدرة )10 م.ف.أ( ليصبح استطاعة المحطة )30( م.ف.أ, وتشغيله على 	

جهد 11 ك.ف ليغذي الشبكة الجديدة المحولة لتعمل على 11 ك.ف في المنطقة الجنوبية.
• تركيب محول قدرة 10 م.ف.أ بمحطة الحرايق ليصبح اجمالي المحطة 20 م.ف.أ	
• انجازات مالية وادارية:	
• تم تركيب وتشغيل أجهزة كمبيوتر جديدة )سيرفرات ال Blade ونظام ال SAN( ممولة من البنك الدولي بقيمة )85000( دوالر.	
• تم اضافة خدمة للمشتركين على الموقع االلكتروني الخاص بالشركة لالستفسار عن الفاتورة والذمم.	
• تم فتح خدمات للمشتركين للدفع المسبق في حلحول والعديسة ورفع السرعة الالزمة لها لتصبح )18( م.بايت.	
• بلغ اجمالي المواد الكهربائية المحالة والواردة لمستودعات الشركة خالل العام مبلغ )5.6( مليون دوالر, في حين بلغت المشتريات 	

المحلية )1( مليون دوالر.
• تم استالم )11( مركبة والية جديدة بنوعيات مختلفة ممولة من البنك الدولي ألعمال القسم الفني.	
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خدمات الميــــاه

التقرير السنوي لعام 2010

أواًل: المشـاريع الجديدة:
مشــروع التحكم عن بعد لشبكة مياه الخليل :

تم افتتاح المشروع تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض بحضور القنصل االيطالي والممثل الخاص لبرنامج 
االمم المتحدة االنمائي ووزير الحكم المحلي ومحافظ الخليل وذلك بتاريخ 4-12-2010 ،والممول من الحكومة االيطالية 
دوالراميريكي،  ألف  وسبعون  وستة  مليون  وبتكلفة   UNDPالـ وبتنفيذ  الفلسطيني  االيطالي  التعاون  خالل  من 
ومساهمة من بلدية الخليل بمبلغ مائة الف دوالر من ضمنها االعمال الطارئة وبناء مناهل التحكم ، وقد ساهمت الـ

UNDP بمبلغ ستون الف دوالر . 

يعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية والمميزة في منطقة الشرق األوسط بشكل عام وفي فلسطين بشكل 
خاص حيث تعتبر الخليل أول مدينه فلسطينيه تطبق تكنولوجيا التحكم عن بعد لشبكه المياه ، ونأمل أن يكون 
النموذج الذي سيتم تطبيقه في باقي مدن فلسطين األخرى، معتمدا على تطبيق نظام التحكم والمراقبة ونقل 

المعلومات” SCADA System والذي يتم تشغيله من غرفة التحكم  داخل مبنى البلدية.

الفائدة المرجوة من هذا المشروع هي:-

•  العمل على زيادة كفاءة إدارة تشغيل شبكه المياه.	
• التسريع في صيانة شبكة المياه .	
• التعرف على مواقع التسرب والضغط في الشبكة وسرعه السيطرة عليه لتقليل الفاقد.	
• معرفه كميات المياه الناتجة من اآلبار مع إعطاء التحذيرات العادية والحرجة في كل محطة.	
• معرفه كميات المياه المزودة لكل منطقه ضغط .	
• معرفه كميات المياه الواردة والصادرة من الخزانات الرئيسية.	
• توفير المال والوقت والجهد في تشغيل الشبكه.	
•  تحسين خدمات توصيل المياه للسكان من خالل التوزيع.	
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توسعة شبكة المياه :
بسبب تأهيل شوارع المدينة رافق هذا العمل تمديد شبكات مياه جديدة وذلك في عدة مناطق وذلك من ميزانية البلدية، 
وقد تم توصيل خطوط المشتركين على الشبكة الجديدة وعمل نقاط مياه مسقبلية للمشتركين ونقاط لري االشجار في 

الشوارع وكان العمل كما يلي:
 

تكلفة المشروعاسم الموقعالرقم
)دوالر(

الطول)متر(

”6”4”2”1”3/4”1/220mlm

47970987436176250شارع بئر السبع1

15760110601645424طريق المقاطعه2

46080300485363364242الحسبة الجديدة3

24840120210298120500قيزون4

53100544830258138شارع جامعة الخليل5

18775041022824411954596204750المجموع

6583االجمالـــي
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كشف يبين توسع الشبكة على مدار السنة:

تم انجاز ما يلي:

عدد الشهر
المواقع

عدد الحاالت
 

أطوال المواسير )متر(
المجموع 

20ملم1/2”3/4”1”2”4”6”12”20ملم1/2”3/4”1”2”4”6”12”

11   1111  7272020 119

23   3320  30719420 521

39  1      223415084 2468

47121421  601541082769060 748

53   231   60 32054242 964

66   2531  15633610224 618

77   541   480614120 1214

812   83  1 654210 0100964

99   443 1 5224082043001434

107   35111  310342406120602001438

1110  154211  18030400244114362501254

129   45231  110420   530

8312341391775607541986183320188614085012272المجموع

ويظهر الرسم البياني النسبة االكبرألطوال مواسير المياه ) 2”( التي تم اضافتها على شبكة التوزيع وهي 6183 متر 
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ثانيًا: صيانة العدادات
تم انجاز ما يلي:-

اعتراض صيانة عدادالشهر
على فاتورة

استبدال 
عداد

اعادة 
اشتراك

توقيف 
اشتراك

نقل عدادات 
من أماكنها  

قضايا 
تالعب

اعادة قضايا 
تالعب

تجدبد 
عداد 
مياه

المجموع

1670448756530748

2630550657440711

3528149105310588

المجموع 
للربع االول

18281014714101812802047

4458327144120500

5754243024110807

6750340024110801

المجموع 
للربع الثاني

1962811018123402108

7740245133210797

85043224153110742

950410000220509

المجموع 
للربع الثالث

174862692865402048

1051020140520524

1132100120000324

12307201403272391

المجموع 
للربع الرابع

113840310084721239

6676285262036362820727442االجمالي
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ثالثُا: االشتراكات الجديدة
 الجدول التالي يبين توزيع االشتراكات الجديدة حسب نوع االستعمال:

عدد الحاالتنوع االستعمالالرقم عدد الحاالتنوع االستعمالالرقم 
2مشاريع بلدية29211 سكن عادي1

1محطة محروقات3912تجاري2

14دكان313صالة أفراح3

1االمن الوطني214مدرسة حكومية4

3عيادة صحية115مدرسة خاصة5

4مكتب116مسجد6

1كراج117مستشفى حكومي7

6مخزن118بنوك8

11سكن+تجاري119مخرطة9

2غير محدد120منشار حجر10

387المجموع

الجدول التالي يبين عدد االشتراكات واطوال المواسير :

المجموعاطوال المواسير)متر(كشوفاتعدد االشتراكاتالشهر 
”2”1”3/4”1/2

11727018852137377

219393018108172328

3343848 10218168

44852142 136132410

52136 214202253669

62642 418100108626

740474164024666768

8485660119469156804

91821 4211866226

10264512462174166814

11313924190260220694

12595860299320254933

3875007921990228717486817المجموع

الشهر
عدد االشتراكات
2”
1”
3/4”
1/2”
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رابعًا: صيـانـة الشبكـة

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

الشهر

اصالح شبكات مياه
مجموع 

عدد 
الحاالت

مجموع 
أطوال 
الخطوط

نفض
 عدادات 

بالكمبريسة

الكشف 
على 

خطوط 
مياه

سد 
خطوط 

مياه
المجموع خط 1/2”خط 3/4”خط 1”خط 2”

عدد 
عدد الطول)م(الحاالت

عدد الطول)م(الحاالت
عدد الطول)م(الحاالت

الطول)م(الحاالت

1635186172021266287112428125

240131013191404429112725107

3168024751940223381228141916130

المجموع 
للربع 
االول

26115559149795759187344367069362

430100166023245040119224192512175

52512033224471621160116566252510176

6154523362739223087150121915133

المجموع 
للربع 
الثاني

70265723209722583130322940566937484

7122515351343224262145121912105

83595206524324170120262172534196

920120239017803312093410405022205

المجموع 
للربع 
الثالث

67240581905415596232275817699468506

103595206524324170120262172534196

113380245831422040108220173023178

12274413503370195892222152520152

المجموع 
للربع 
الرابع

95219571738814480168320704498077526

258839242774288603316589110428052103132511878االجمالي
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الطوارىء المسائي
تم انجاز ما يلي:

تفقد خزانات الشهر
المدينة

تفقد 
محابس 
المدينة

الكشف وسد 
تفقدعداد مياهخطوط المياه

صيانة 
خطوط 

المياه

    تفقد      
عدد الحاالتوصول المياه 

1152040124520152

292535173717140

312203091814103

481737114822143

5141844154418153

6111938125114145

7131447133823148

810122910261198

9131739184513145

10121827222619124

11152041232711137

12102433243320144

1422244401864382021632المجموع

عدد حاالت أعمال الطوارىء المسـائي
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الطوارىء الليلي :
تم انجاز ما يلي:

تفقد خزانات الشهر
المدينة

تفقد محابس 
المدينة

الكشف وسد 
خطوط المياه

صيانة خطوط 
المياه

    تفقد      
وصول المياه 

تشغيل 
مضخة خزان 

خلة بطرخ
عدد الحاالت

1905010327162

285453414142

3105505235170

4110707156199

514080107710254

61509065912272

715085421111263

815070811310252

91409072129260

101508453910261

11150608479238

12135659658228

15558398240841012701المجموع

عدد حاالت أعمال الطوارىء الليـلي لعام 2010
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خامسًا: مختبر جودة الميـاه:
  تم خالل هذه السنة عمل فحوصات مخبرية للمياه تتضمن نسبة الكلور، العكورة، نسبة األمالح )TDS( ، درجة   

     الحموضة في المواقع المذكورة أدناه:

خزانات بئر الفواربئر الصافيالشهر
المدينة

نقطة تعبئة 
التنكات

عدادات المياه 
الرئيسية

نقطة عامة 
عدد الفحوصاتعلى الشبكة

1781739448

2541336435

35923610558

172153122513141المجموع للربع االول

4491836343

5291737341

66121637347

1230519209131المجموع للربع الثاني

7561245234

8561254234

9532047140

15154413165108المجموع للربع الثالث

10361225028

11291736138

12651767142

11204611182108المجموع للربع الرابع

5586194457929488االجمالي

سادسًا: بيانات كميات المياه الواردة للمدينة والمنتجة من االبار التابعة للبلدية:

البيانات التالية تبين كميات المياه لعام 2010
• وقد أنتجت محطة بئر الصافي خالل هذه السنة 807022م 3 أي بمعدل  	

2002 م 3/يوم .
• وقد أنتجت محطة اّبارالفوار خالل هذه السنة   337070م 	

       أي بمعدل 900 م 3/يوم .   
• وتم استهالك ما مجموعه  105 609 لعداد بلدية سعير على خط محطة 	

بئر الصافي
وفيما يلي كميات المياه لعدادات دائرة مياه الضفة الغربية الرئيسية المزودة 

للمدينة من هذه السنة:

عداد مياه رأس الجورة                              =       700 730 م 3
عداد مياه خزان خلة بطرخ                       =       500 405 م 3 
عداد مياه شارع المدينة المنورة              =    730 674 1 م 3

عداد مياه نقطة الجلدة                           =        100 935 م 3  
عداد مياه نقطة المنشر                          =      100 065 1م 3  
مجموع كميات المياه للعدادات الرئيسية =   130 811 4م 3  

عداد الوارد من محطة بئر الصافي
 )خزان خلة بطرخ(= 637589 م 3 بمعدل 1750م3/يوم
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موجز أعمال دائرة المياه لعام 2010 :

لقد تم اضافة حوالي 22 كيلومتر على شبكة التوزيع من هذا العام بأقطار مختلفة من توسعة وصيانة للشبكة اضافة 
الى االشتراكات الجديدة.

الطول )م(عدد الحاالتالبيــــانالرقم

11512272المشــاريع الجديـــدة /توسعة الشبكة1

74420قسـم العـدادات2

3876817قسم االشتراكات الجــديدة3

18782805قسم صيانة الشــبكة العامه4

400142فرقة اللحام5

16320الطوارىء المســائي6

27010الطوارىء الليـــلي7

4880مختبر جودة الميــاه8

1464522036المجموع االجمالي

أي أن  معدل ما يصل إلى المدينة من سلطة المياه = 
13180 م 3/يوم .
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فوتـرة الميــاه “التحققات”

  يقوم القسم  بكافة االعمال االدارية والمالية وخدمات المشتركين المتعلقة بالمياه , كما ويعنى القسم بالرقابة المالية 
على العداد من خالل القراءة الدورية الشهرية والرقابة عليه من الخلل غير المتعمد والرقابة المستمرة على العدادات من 

عمليات التالعب
في بداية 2010 تم تطبيق نظام الفوترة المحمول والذي يعتبر من احدث االنظمة المستخدمه في عالم الفوترة , ويتم 
التعامل مع هذا النظام بواسطة الجابي وذلك بادخال قراءة العداد وبالتالى يتم اصدار فاتورة ضريبية للمشترك اعتمادا 
على كمية االستهالك التي يقوم النظام باحتسابها . وعلية فقد قام هذا النظام بتوفير الوقت والجهد للجباه مما عمل 

على زيادة سرعة وكفاءة ودقة العمل .
ويتم استخدام النظام بواسطة جهاز القارىء المحمول   M3 , ويتم طباعة الفواتير بواسطة طابعة حرارية  

RW 420  ويكون االتصال بين الجهاز والطابعة السلكيا , مما يقلل من احتمالية وجود عوائق في عملية نقل المعلومات. 
الموحد فقد كان ال بد من وضع دليل للسياسات واالجراءات  المحاسبي  التطبيق السليم للنظام  الى  الوصول  من اجل 

المحاسبية وكذلك للنماذج المستخدمة والتقارير المالية المستخرجه بحيث تكون كل هذه العناصر موحده.

مهام قسم التحققات : 

• 1 التخطيط: عمل االحصائيات والبيانات التي تساعد االدارة في رسم الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات المتعلقة 	
بالتكلفة والتسعير والفاقد والخصم .

• الرقابة: الرقابة على رحلة المتر المكعب منذ شرائه من المصدر مرورا بالشبكة والعداد ومعالجة التقارير والمتابعة 	
المستمر والتنسيق مع القسم الفني للمعالجة .

•  المتابعة: اجراء المطابقات الدورية اليومية والشهرية والسنوية والرقابة على االجراءات والحركات حتى يتم تحقيق 	
مبدا الرقابة بالحسابات والتاكد من صحة وسالمة العمليات المحاسبية واالدخال . 

تقوم وحدة القراءات بجميع االعمال التي تخص المشتركين من حيث القراءات الخاصة بالعدادات واصدار الفواتير     
واالستعالمات والتحصيل في نفس اللحظة .
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الملخص العام لالعمال المنجزه خالل السنه المالية 2010

4”

م.ط 

6”

م.ط
8”

م.ط
10”

م.ط
12”

م.ط
16”

م.ط
20”

م.ط
40”

م.ط
الطول الكلي
الشهري م.ط

قيمة العمل
الشهري $

الفترة الزمنيه الرقم

50 115 52 10 1 28 256 27,805 من 1/1 حتى  31/1/2010 .1

48 66 96 15 225 20,780 من 1/2/حتى 28/2/2010 .2
29 28 522 5 7 591 52,375 من 1/3 حتى 31/3/2010 .3
50 205 644 4 49 952 78,595 من 1/4 حتى 30/4/2010 .4

28 22 463 1 28 542 50,170 من 1/5 حتى 31/5/2010 5.
26 135 477 638 36,500 من 1/6 حتى 30/6/2010 .6
15 127 142 13,535 من  1/7 حتى 31/7/2010 .7
4 57 140 201 20,815 من 1/8 حتى 31/8/2010  .8
9 180 382 571 47,273 من 1/9 حتى 30/9/2010 .9

85 247 631 3 12 978 78,525 من 1/10 حتى 31/10/210 .10

19 212 201 36 48 30 546 56,070 من 1/11 حتى 30/11/2010 .11

16 137 367 7 89 90 706 96,815 من 1/12 حتى 31/12/2010 .12

379 1531 3975 66 214 30 63 90 6348 579,258 المجموع

المجموع الكلي لقيمة األعمال المنجزة من خالل قسم الصحة للفترة ألزمنيه ألواقعه بين 01/01/2010 وبين 31/12/2010 
هو 579,258$

مؤشرات األداء

مؤشرات أداء الناتج اليومي لقسم الصحة هو 1587 دوالر كل يوم.
مؤشرات أداء الناتج اليومي لموظف قسم الصحة هو 94 دوالر كل يوم

مؤشر أداء الناتج السنوي للعامل الواحد هو 635 م.ط.
 الطول اإلجمالي للخطوط المنفذه 6348   م.ط. بأقطار مختلفة كما يلي :

•  مواسير  40"  بطول   90      م.ط.	
•  مواسير  20"  بطول  63       م.ط.	
•  مواسير  16"  بطول  30       م.ط.	
•  مواسير  12"  بطول  214     م.ط.	
•  مواسير  10"  بطول   66      م.ط.	
•  مواسير  8"    بطول   3975  م.ط.	
•  مواسير  6"    بطول  1531   م.ط.	
•  مواسير  4"    بطول   379    م.ط.	

 

خدمات الصرف الصحي
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خارجيه  تمويل  مصادر  من  تمويلها  تم  التي  المشاريع   
والدول المانحه حيث تم مباشرة تنفيذها في نهاية السنه 

الماليه 2009 واستمر التنفيذ للسنه الماليه 2010 

• الوكاله 	 خالل  من  خارجي  بتمويل  تمويلها  يتم  مشاريع 
الفرنسيه )AFD(   للتنميه مشروع تاهيل شبكة الصرف 
المناطق  في  التنفيذ  تم  حيث  الخليل:  لمدينة  الصحي 
التاليه ) الحاووز خط جبل كنعان– خط البصه –خط بير 
شاهين( مواسير بالستيك قطر 8"  بطول اجمالي 1000 

متر بقيمه اجماليه 90,000 يور.
• الوكاله 	 من  خارجي  بتمويل  تمويلها  يتم  مشاريع   

االمريكيه للتنميه )USAID(   وذلك من خالل مؤسسة 
انيرا )ANERA(  مشروع تاهيل شبكة  الصرف الصحي 
اجماليه  بقيمه  الخليل  لمدينة  القديمه  البلده  في 
مواسير  الساليمه  حارة  )خط  وذلك  دوالر   300000
400 متر(-  ( انش بطول  U.P.V.C  بقطر12  بالستيك  

يلي  كما  المواسير  باطوال  صرصوريا  منطقة  )خط 
:مواسير بالستيك  U.P.V.C  بقطر 16 انش بطول ) 440 
متر(, مواسير U.P.V.C قطر  12 انش بطول )600 متر(, 

مواسير U.P.V.C قطر 8 انش بطول )1600متر( 
• الوكالة 	 من  خارجي  بتمويل  تمويلها  يتم  مشاريع   

الصرف  شبكة  تاهيل  مشروع  للتنميه   االمريكيه 
خالل  من  المركزي  الخضار  سوق  شارع  في  الصحي 
برنامج شق وتعبيد شارع المنطقه الصناعيه شارع ال 
)36( وذلك بطول )600 متر( بقطر 20" انش وبتكلفه 

اجماليه للمشروع 400,000 دوالر  
•    مشاريع يتم تمويلها بتمويل من السلطه الوطنيه 	

الفلسطينه وزارة الماليه من خالل وزارة الحكم المحلي  
البلده  في  الصحي  الصرف  شبكة  تاهيل  مشروع 
القديمة وذلك )خط منطقة بيرين( وذلك من مواسير 
بالستيك u.P.V.C قطر 12" انش بطول 650 متر طول-

)خط منطقه السهله وادي القاضي( وذلك من مواسير 
 738 وبطول  انش   "50 قطر  الصنع  مسبقة  خرسانيه 
دوالر   700,000 للمشروع  اجماليه  وبتكلفه  طول  متر 
المموله  المشاريع  امريكي وبذلك يكون مجموع قيمة 

خارجيا: 

116,000المنحه الفرنسيه

ANERA 300,000مشروع

400,000المخصص األمريكي

مشروع وزارة الحكم 
700,000المحلي

1,516,000 المجموع الكلي
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 قسم المحطات والصيانة 

قسم  بانشاء  الخليل  بلدية  تميزت 
مراكز  بتوفير  وذلك  والصيانة  المحطات 
الغاطسة  المضخات  لصيانة  خاصة 
الكوادر  خالل  من  وذلك  والسطحية 
هذه  بمثل  للقيام  والمدربة  المؤهلة 

االعمال .

من انجازات القسم لسنة 2010:

• صيانة اآلبار االرتوازية الدورية والطارئة آلبار المياه الخاصة بالبلدية ومحطات الدفع المساندة لها “بئر الصافي – بئر الفوار – محطة خلة 	
بطرخ – مضخة شارع المدينة المنورة......الخ.

• الصيانة الدورية والطارئة لمحطات الصرف الصحي “محطة سوق الخضار –محطة ننقر-محطة فرش الهوى –محطة الزيتونة-محطة 	
بيت كاحل –محطة الرامة-محطة حسكا.....الخ.

• الصيانة الدورية والطارئة لنوافير المدينة.	
• –المسلخ-المشروع-قسم 	 العامة  –المكاتب  البلدية  مبنى  وهي:  الكهروميكانيكية   الناحية  من  البلدية  ومنشآت  مباني  صيانة 

الميكانيك- مركز اسعاد الطفولة-المحددة-محطة فحص السيارات –محطة الربو ومكابس النفايات – سوق الخضار.....الخ.
• صيانة المدارس من الناحية الكهربائية والتي تقوم البلدية بعمل الصيانة الخاصة لها .	
• الصيانة الكهربائية لبعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية .	
• تقديم المساعدة للمواطنين بتوفير المضخات الغاطسة الصغيرة وتنكات النضح في حاالت الفياضانات واالحتياج الطارئ.	
• تقديم المساعدة لسلطة المياه الفلسطينية باعمال الصيانة لآلبار الخاصة بالسلطة.	
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 خدمات الصحة والبيئة والنفايات الصلبة

هو األكبر بين أقسام البلدية ليس بالعدد إنما بحجم العمل أيضا، 
فانجازاته ظاهرة واضحة جلية في كل يوم، فما أن يكون يوم عطلة 
النفايات  و  البيئية  الصحة  قسم  انه  غيابه.....  الجميع  يلحظ  حتى 

الصلبة في بلدية الخليل.
حيث يعمل في هذا القسم ما يزيد عن 230 موظفا من عمال جمع 
وسائقين و مراقبين تتوزع أعمالهم في أنحاء المدينة للحفاظ على 

نظافتها و صحة مواطنيها.
و ينقسم العمل في قسم الصحة البيئية إلى أقسام مختلفة:

     أوال: األعمال اليومية للحفاظ على نظافة المدينة
65000 طن نفايات من مدينة  تم في هذا العام جمع ما يزيد عن 
يتم  والتي  الجمع  عمال  بواسطة  يوميا  طن   180 بمعدل  الخليل 
هناك  يتم  حيث  النفايات،  لمكب  الجمع  سيارات  بواسطة  نقلها 
النفايات بتغطيتها يوميا بطبقة من الطمم حفاظا  معالجة هذه 

على البيئة. 
• خالل فترة الربيع و الصيف قامت طواقم القسم برش المبيد 	

الحشرات،  و  البعوض  لمكافحة  المدينة  أنحاء  في  الحشري 
على  يلزم  توزيعه حيث  يتم  الذي  الجرذان  مبيد  إلى  باإلضافة 

مدار العام.
• الطلب 	 الزدياد  نظرا  وذلك  لتر   240 سعة  نفايات  عربات  شراء 

عليها من المواطنين و المؤسسات.
• ,تم 	  200 عدد  لتر   30 سعة  معدنية  نفايات  سالت  تصنيع 

توزيعها في شوارع المدينة و حيث يلزم.
• سعة 	 حاويات   10 و  مكعب  متر   3.5 سعة  حاوية   20 تصنيع 

1100 لتر و توزيعها في مناطق مختلفة.
• تركيب نظام مراقبة لسيارات جمع النفايات	
• متابعة حركة سيارات 	 Tracking system وذلك ألهميته في   

الجمع.
• مكب 	 إلى  الجلود  دباغة  مصانع  من  نفايات  نقلة   124 نقل 

النفايات و تغطيتها فورا نظرا لخطورة مكوناتها على الصحة 
و البيئة.

• تنظيم حملة لتنظيف المقبرة اإلسالمية من اإلعشاب استمرت 	
لمدة أسبوعين.

• بين 	 المتراكمة  األوساخ  من  للشوارع  الوسطية  الجزر  تنظيف 
األشجار.

• العمال في قسم الصحة و ذلك الزدياد 	 تشغيل مجموعه من 
حجم العمل في المدينة.

• المشاركة في دورة تدريبية بعنوان Organic waste cycle في 	
جمهورية مصر العربية.

   ثانيا: مشاركة المؤسسات المختلفة في الفعاليات    
   المتعلقة بالصحة و البيئة

نظرا للدور الهام الذي تقوم به بلدية الخليل في الحفاظ على صحة 
جميع  مع  تكاملية  المهمة  هذه  الن  و  المدينة  نظافة  و  المواطنين 
اجل  من  بيد  “يدا  حملة  الخليل  بلدية  نظمت  األفراد  و  المؤسسات 
مدينة نظيفة” , بالشراكة مع شرطة محافظة الخليل و بالتعاون مع 

مديرية التربية والتعليم،
 قام خاللها سعادة رئيس البلدية و مدير شرطة محافظة الخليل 

أكياس  و  توعية  بتوزيع نشرات  والتعليم  التربية  و مديرة 
المساهمة  على  لحثهم  المارة  و  السائقين  على  صغيرة 
والبيئة  النظافة  على  الحفاظ  عملية  في  دورهم  واخذ 

والصحة العامة.

• قامت طواقم قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل 	
المبيد  ورش  الفوار  مخيم  داخل  من  النفايات  بجمع 
لخدمات  الشعبية  اللجنة  طلب  بعد  ذلك  و  الحشري 

مخيم الفوار المساعدة بسبب إضراب وكالة الغوث.
• الجهات 	 مع  المختلفة  اإلتالف  لجان  في  المشاركة 

في  المتلفة  المواد  ومعالجة  بنقل  وذلك  المختصة 
مكب النفايات.

• رش أماكن تجمع المياه الراكدة ومحطات ضخ المجاري 	
بمبيد حشري من خالل دائرة صحة الخليل.

• المشاركة في حملة إزالة التعديات على الشارع العام 	
مع الشرطة و الجهات المختصة.

• المشاركة في حملة مكافحة الكالب الضالة.	
• النسب 	 لتحديد  ميدانية  دراسة  عمل  في  المشاركة 

المئوية لمكونات النفايات مع االتحاد األوربي و مؤسسة 
.IMG

• النفايات 	 إلدارة  المشترك  الخدمات  مجلس  استخدام 
الصلبة لمحافظ بيت لحم مكب نفايات بلدية الخليل.

• الخدمات 	 الخليل لمجلس  تسليم مكب نفايات بلدية 
التي  و  المجلس  خطة  ضمن  وذلك  األعلى  المشترك 
االنتهاء  لحين  الفترة  هذه  خالل  المكب  إدارة  تشمل 

من المكب الجديد.
• إلقاء محاضرات توعية بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل 	

في البلدة القديمة حول مفهوم النفايات الصلبة ودور 
دور  و  العامة  الصحة  على  الحفاظ  في  الخليل  بلدية 

المواطن في هذا المجال.
             ثالثا: دور قسم الصحة البيئية في   

             االحتفاالت و المناسبات
• قامت 	 العام  لهذا  المبارك  رمضان  شهر  حلول  مع 

شاملة  حملة  بتنظيم  البيئية  الصحة  قسم  طواقم 
لتنظيف البلدة القديمة ومحيط المسجد اإلبراهيمي 
هذه  في  اليومي  العمل  جانب  إلى  وذلك  الشريف 
المنطقة نظرا للحركة الشديدة التي تشهدها البلدة 

القديمة في هذا الشهر الفضيل.
• وذلك 	 الرياضية  الصالة  افتتاح  احتفال  في  المشاركة 

بالعمل على مدار الساعة قبل وأثناء االحتفال إلظهار 
مدينة الخليل في أبهى صورها.

• قسم 	 طواقم  عملت  األضحى  و  الفطر  عيدي  في 
المدينة  أنحاء  في  الساعة  مدار  على  البيئية  الصحة 
النشطة  للحركة  نظرا  المدينة  وسط  في  خصوصا  و 

التي تشهدها المدينة في هذه األيام.

                                 وليكن شعارنا...........
                      يدًا بيد من أجل مدينة نظيفة      
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مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة

إن مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية - المجلس المشترك بإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الخليل وبيت 
لحم - يتقدم بشكل جيد نحو تحقيق األهداف المخصصة له وفيما يلي ملخص ألهم االنجازات في المشروع :

• كافة 	 رد  بعد  وذلك  له  المرافقة  التحتية  والبنى  المركزي  المكب  ترخيص  بخصوص  اإلسرائيلي  التخطيط  لجنة  قرار  صدور 
االعتراضات بهذا الخصوص. وقد تم قبول تغيير مقطع من الطريق . هذا بدوره يقود إلى احتمالية الحصول على الترخيص 

النهائي في األسابيع القادمة.
• بالتوازي فان ترخيص البناء نفسه سوف يتم تقديمه لإلدارة المدنية ليتم المصادقة عليه.	
• إن عطاء إنشاء مكب النفايات المركزي قد تم طرحه وتم فتح العطاءات بتاريخ 19/1/2010 ونحن اآلن في المراحل النهائية 	

من التقييم تمهيدا لترسية العطاء.
• تم االنتهاء من إغالق أول مجموعة من المكبات العشوائية في مناطق سعير وشيوخ وبني نعيم.	
• تم إحالة عطاء إغالق مكب نفايات بيت أوال لشركة التجهيز والبناء تمهيدا إلغالقه.	
• تم إحالة عطاء اإلشراف على إنشاء المكب المركزي على شركة هيدروبالن )Hydroplan( األلمانية والتي ستباشر أعمالها بعد 	

الحصول على الترخيص وإحالة عطاء إنشاء المكب المركزي.
• تم إحالة عطاء للمباشرة في األعمال لمكب نفايات يطا من تاريخ 1/11/2010.	
• تم االنتهاء من وضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ خطة اإلدارة االجتماعية والتي تعنى بأجور ملتقطي النفايات والرعاة.	
• تم االنتهاء من إجراء دراسة تقييم األثر على المستفيدين والتي تعنى بعمل خطوط مرجعية للواقع الحالي تمهيدا لمقارنته 	

مع الوضع المستقبلي من اجل رصد التقدم للمشروع.
• تم االنتهاء من عمل دراسة بخصوص موضوع تقليل النفايات وكذلك تدويرها مع تصميم مشاريع ريادية في التدوير.	
• تم إعداد القائمة النهائية من المعدات الالزمة لتشغيل المكب وتشغيل مكب نفايات يطا وجمع ونقل النفايات باإلضافة إلى 	

معدات مشاريع التدوير تمهيدا لطرحها كعطاء.
• تزويدها 	 البيئية مع  المراقبة  لرفع قدرتها على  البيئة  بالتعاون مع سلطة جودة  المرجعية  الشروط  إعداد  االنتهاء من  تم 

بالمعدات الالزمة لذلك.
• إن العقبات التي ال زالت قائمة أمامنا هي الحصول على الترخيص النهائي للبدء بالمشروع من الجانب اإلسرائيلي.	
•   والخطة القادمة ستركز وبشكل أساسي على إنشاء المكب المركزي والفعاليات المصاحبة له باإلضافة إلى التدريب وبناء 	

القدرات للمجلس بحيث يكون قادرا وبشكل جيد على أداء مهامه .
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خدمات الطرق والمواصالت

تماشيا مع السياسة التي ينتهجها قســـم الطــرق لتحسين وتطوير شوارع المدينة ، واتباعا للخطه اإلستراتيجية للبلديـــة القائمه 
على رفع مستوى المدينــــة بكل المستويات ورفع مستوى الخدمة للمواطنين ، اولت البلديه اهتماما خاصا  لمشاريع قسم الطرق مما 

كان له االثر الكبير وااليجابي على مظهر المدينـــة ورضا المواطنيـــن .

واستكماال للمشاريع الرائعه التي نفذت في السنوات االخيرة ، تم تنفيذ العديد  من المشاريع الحيويه لهذا العام منها ما نفذ على 
نفقه بلديه الخليل واخرى كانت على شكل منح خارجيه.

وفيما يلي ملخص لهذه المشاريع :
     

        أوال : مشروع إعاده تأهيل شارع الحاووز- بئر   
         السبع – المرحله االولى والثانيه

يعتبر هذا الشارع من الشوارع التجارية المهمه والرئيسه في المدينه 
الغربية  وبالقرى  المجاورة  بالضواحي  المدينة  وسط  يوصل  حيث 

للمدينة .
لذلك ارتأت البلديه العمل على تطوير الشارع ، حيث بدا العمل بطواقم 
التحتيه بشكل كامل حيث تم  البنيه  بتاهيل  البلديه وعلى نفقتها 
الوصالت  وتحديث  الشارع  طول  على  كامل  صحي  صرف  خط  تمديد 
المنزلية باالضافه الى تغيير وتحسين شبكه المياه حيث يلزم ، وايضا 
وتركيب شبكة   ، ارضيه  الى كوابل  الهوائيه  الكهرباء  تحويل شبكه 

انارة حديثة في الشارع .
االلمانية  الحكومه  من  يورو   740000 بقيمة  منحه  على  الحصول  وتم 
KFW  بنك التنمية االلماني من خالل صندوق تطوير واقراض البلديات ،   

وتم تنفيذ الشارع بطول 1500 م.ط ومعدل عرض 20 م.
        

حيث تم تنفيذ البنود التالية :
• توسعة اطراف الشارع	
• فرد طبقة بسكورس	
• بناء ارصفة وجزر وسطية	
• تقديم طبقة اسفلتية “تعبيد الشارع “	
• تقديم وتركيب اشارات مرورية	
• دهان وتخطيط الشارع	

       ثانيا : شارع المقاطعة – المرحلة االولى والثانية

يعتبر هذا الشــارع من الشوارع المهمة الحتوائه على العديــد 
من الدوائـــر  الحكوميــــة ومبنى المحافظه والصالة الرياضية 
الشارع  تطوير  على  العمل  البلديـــة  إرتأت  لذلك    ، المغلقــة 
،وكذلك  المنطقة  واهل  وللمواطنيـــن  الدوائــر  لهذه  خدمة 

خفض مستوى االزمة المرورية عن مركز المدينة .

وعلى  البلديه  بطواقم  الشارع  هذا  في  العمل  بدأ  حيث 
ومجاري  مياه  من  التحية  البنية  تاهيل  من  الخاصة  نفقتها 

وشبكات الكهرباء.
الحكومة  624000 يورو من  وتم الحصول على منحة بقيمة 
االلمانيةKFW  بنك التنمية االلماني من خالل صندوق تطويــر 
 2000 ، وتم تنفيذ الشارع بطول إجمالي  البلديـــات  واقراض 

م.ط  ومتوسط عرض 16 م .

حيث تم تنفيذ البنود التالية:

• خلع الزفتة القديمة	
• فرد طبقة بسكورس	
• بناء أرصفة وجزر وسطية	
• تقديم طبقة إسفلتية “تعبيد الشارع”	
• تقديم وتركيب إشارات مرورية	
• دهان وتخطيط الشارع	
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ثالثا : شـــــارع ضاحيــــة البلديــــــة

المغذية  الرئيسية  الشوارع  الشارع من  يعتبر هذا   
وجامعة  الصناعية  والمنطقة  الجنوبية  للمنطقة 
الخليل  بلدية  قامت  لذلك  فلسطين  بوليتكنك 
للمياه  شاملة  تحية  بنية  من  الشارع  هذا  بتاهيل 
والمجاري والكهرباء من خالل طواقم البلدية وعلى 

نفقتها الخاصة.

من  يورو   350000 بقيمة  منحة  على  الحصول  تم 
الحكومة الفرنسيةAFD الوكالة الفرنسية للتنمية 
وتم   ، البلديات  واقراض  تطوير  صندوق  خالل  من 
تنفيذ الشارع بطول اجمـــــــالي 1500 م.ط  ومعدل 

طول 20 م
ويشمل المشروع على البنود التالية : 

• خلع الزفتة القديمة	
• فرد طبقة بسكورس	
• بناء ارصفة وجزر وسطية	
• تقديم طبقة اسفلتية “ تعبيد الشارع “	
• تقديم وتركيب اشارات مرورية	
• دهان وتخطيط الشارع	

      رابعا : شــــــارع قيــــزون 
المرحلـــة الثالثــــة

للمرحلة  استكماال  المشروع  هذا  في  العمل  جاء 
تم  الذي  قيزون   شارع  تاهيل  من  والثانيه   االولى 

تنفيذه عام 2008 ولقد تم افتتاحه بتاريخ
 2008-11-8 بحضور الرئيس محمود عباس .

والهميه هذا الشارع حيث يربط المنطقة الشمالية 
االبراهيمي  الحرم  الى  ويؤدي  الجنوبية  بالمنطقة 
 H1 الشريف ، ولتوطيد التواصل بين جزئي المدينة
على  الحصول  تم   ، التماس  لمناطق  وخدمة   H2 و 
خالل  من  الفلسطينية  المالية  وزارة  من  تمويــــل  
التحتيــة  البنية  تطوير  برنامج  المحلي  الحكم  وزارة 
للبلدة القديمة بقيمة 750000 دوالر   للحفاظ على 

عروبة المنطقة .

ولقد تم ترسية العطاء على شركة محلية  لتنفيذ 
المشروع بطول 2.5كم

لتـــــــــــالية: ا البنود  على  المشروع  ويشمل 

• خــــــلع الزفتــــــــة القـــديمة	
• فرد طبقـــــــــــة بسكورس	
• بناء أرصفة وجزر وسطية 	
• تقديم طبقة إسفلتية “ تعبيد الشارع”	
• مـــــرورية	 إشـــــارات  وتركيب  تقديم 
• دهان وتخطيط الشــــارع	
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  خامسا : شــــــارع الجــــامعــــــة

الشارع المذكور هو المدخل الرئيسي الغربي لمدينة الخليل، ويربط مدينة الخليل مع التجمعات السكنية والمدن والقرى في المنطقة 
الغربية ، هذا من جانب أما الجانب األخر الذي أدى إلى وضع هذا الشارع من أولويات العمل في مشاريع  الطرق لدى بلدية الخليل في 
هذا العام هو أهمية الشارع لما يحتويه من العديد من المؤسسات األهلية والحكومية المهمة وعلى امتداد الشارع مثل المستشفى 
األهلي الذي يخدم أبناء المحافظة قاطبة ، باإلضافة إلى المراكز التعليمية والجامعية أبرزها جامعة الخليل ، باإلضافة إلى مؤسسات 

أخرى مثل دائرة الحكم المحلي ، جمعية سيدات الخليل ومدارس أبو الضبعات .
لذلك تم الحصول على منحة بقيمة 507000 يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من خالل صندوق تطوير واقراض البلديات ، حيث 

تم تنفيذ الشارع بطول 1000 م.ط وعرض 22 م .
 

ويتضمن المشروع األعمال التالية :

• خلع الزفتة القديمة	
• فرد طبقة البسكورس	
• بناء أرصفة وجزر وسطية	
• فرد طبقة إسفلتية	
• تقديم وتركيب إشارات مرورية	
• دهان وتخطيط الشارع	

      سادسا : شارع المنطقة الصناعية 

نظرا للمعاناة الشديدة التي تقع على عاتق المواطنين في مدينة الخليل في التنقل 
من شمال الى جنوب المدينة بسب تمركز البؤر االستيطانية الجاثمة في مركز المدينة 
العناء  من  الكثير  وتكبد  ضيقة  تحويلية  طرق  باستخدام  المواطنين  الزام  وبسب 
يربط  الذي  الصناعية  المنطقة  بتنفيذ شارع  بالبدء  الخليل  بلدية  رؤية  والنفقات كانت 
شمال غرب المدينة مع جنوبها ويؤدي ذلك ايضا الى تطوير ورفع مستوى الصناعة على 

اعتبارها عصب الحياه لمدينة الخليل .
ويتم تمويل الشارع المذكور من قبل الوكالة االمريكية للتنمية ، حيث تم تنفيذ المرحلة 
االولى من الشارع بطول 1500م.ط ابتداء من شارع وادي الهريا منطقة صالح الدين حتى 

شارع ضاحية البلدية منطقة محطة محروقات سامر بعرض 26 متر .

والثاني  االول  بمقطعيه  الشارع  كامل  لتنفيذ  دوالر  ماليين   7 مبلغ  تخصيص  تم  وقد 
وردم  وحفر  شق  على  العمل  ويشتمل  االولى  المرحلة  انتهاء  على  االشراف  تم  وحاليا 
المطر وشبكات  مياه  التحتية من شبكات صرف صحي وشبكات صرف  البنية  وإنشاء 
مياه وشبكات هاتف وشبكات انارة وجدران استنادية واكتاف وفرش بسكورس وتقديم 

ارصفة طرفية ووسطية واالنتهاء بتعبيد الشارع

      سابعا : إعادة تعبيد شوارع داخلية في  
      المدينة من خالل الوكالة االمريكية للتنمية

جاء هذا المشروع الهام لتعبيد مجموعة من الشوارع التي 
كانت بحاجة العادة تعبيد 

جديدة  طبقة  وتعبيد  القديمة  الزفتة  قشط  تم  حيث 
للشوارع التالية:

• دوار 	 حتى  الحسين  ستاد  من   : اهلل  عبد  الملك  شارع 
المنارة ومرورا بطلعة الهيموني

• باتجاه 	 الحسين  ستاد  الرياح:من  نمرة-حبايل  شارع 
نمرة حتى حبايل الرياح وباتجاه مستشفى عالية

• حتى 	 االكراد  ديوان  من  حاضور-الجعبري:  خلة  شارع 
راس خلة حاضور

• مجمع 	 حتى  عزام  اهلل  عبد  دوار  من  الثور:  قرن  شارع 
الدوائر

•  شارع المقاطعة: من دوار ابن رشد حتى دائرة االشغال 	

العامةوحتى قرن الثور
• ضاحية 	 مفرق  حتى  حمزة  مسجد  من  الحاووز:  شارع 

الزيتون ومسجد صالح الدين
• شارع االرتباط: من ضاحية البلدية حتى مفرق االرتباط	

عام  لتنفذ   2010 نهاية  طرحها  تم  التى  المشاريع 
وصندوق  المحلي  الحكم  وزارة  خالل  من  والممولة   2011

البلديات: 
• تاهيل شارع فرش الهوى الغربي	
•  تاهيل شارع فرش الهوى الشرقي	
• تاهيل شارع محمد علي	
•  تاهيل شارع وادي الكرم	
•  تاهيل شارع عيصى الشرقي 	
• تاهيل شارع عيصى الغربي	
• تاهيل شارع الرامة المرحلة الثالثة	
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للزراعة من اهمية كبيرة في حياة االنسان من غذاء وكساء وصحة وبيئة   لما  ، نظرا  البلدية  المهمة في  الزراعة من االقسام  قسم 
وجميعها تخدم االنسان والمجتمع والمواطنين

كما ان حضارة الشعوب تقاس في مدى عناية االنسان والمواطن والدولة في الشؤون الزراعية التي تنعكس مباشرة على اقتصاد 
الدولة بشكل عام .

 قسـم الزراعــة 

       أعمال القسم االعتيادية

•  يقوم القسم عادة بمتابعة  تقديم الخدمات لالشجار والنباتات  	
المزروعة   بجميع االحتياجات من ) ري ، تسميد ، رش ، تقليم ، 

ومتابعة يومية (.
• المؤسسات 	 وبعض  الحكومية  المدارس  من  عدد  مساعدة 

العامة  في  االعمال الزراعية الفنية للحفاظ على ما هو مزروع 
لديها ومساعدتها او تقديم بعض االشتال لها . 

• المتابعة والصيانة للنباتات او كل ما يتعلق بعمل القسم أو 	
أي ضرر يحدث للنباتات. 

• “هذا 	 الطفولة  اسعاد  مشروع  في  الزراعة  أعمال  متابعة 
المشروع يحتاج الى صيانة مع عمل يومي  وإعادة أعمال الزراعة 

لقسم منه”.
• متابعة أعمال الزراعة والصيانة في مشروع قسم الكهرباء في 	

متابعة  و  صيانة  هناك  يكون  ان  يجب  وأيضا  الحريق  منطقة 
يومية .

• متابعة أعمال الزراعة في الصالة الرياضية .	
• تمديد شبكات ري 	
• من 	 وأكثر  ظل   شجرة    6000 من  أكثر  الى  الخدمات  تقدم 

مساحات  بعض  عن  عدا  ولتاريخه  حاليا  مزروعة  نبات   30000
القسم   عمل  من  جزء  تكون  التي  والجزر  واألرصفة  النجيل 

وصيانتها .

تقديم خدمات صحية  عالية جدا في  نسبة  النباتات تشكل  هذه 
في  جدا  كبيرة  مساهمة  ساهمت  أنها  كما  للمواطنين  وبيئية 
المدينة  تكون  لن  وبدونها  مبهجة  وصورة  جمال  المدينة  إعطاء 

وشوارعها  بصورة صحيحة وسليمة ومبهجة.

      وفيما يلي ما تم عمله في الفترة الماضية من 2010

أوال : الزراعة 
• تم زراعة 1000 شجرة ظل .	
• تم زراعة 1500 شتلة من نباتات االسيجة والشجيرات .	
• تم زراعة أكثر من 2400 شتلة من الورود او نباتات مزهرة.	

ثانيا : شبكات الري 
تمديد شبكة ري وصيانة بطول 3500 متر .

ثالثا : تركيب قطع لشبكة الري من صيانة وغيرها 800 قطعة .

8000 طولي متر بغض نظر عن عرض  رابعا : تم نكش أكثر من 
الجزيرة.
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خدمات األبــنيــة 

العمرانية  النواحي  العديد من  عام على  لتأثيره بشكل   ، البلدية  بها  تقوم  التي  األنشطة  أهم  األبنية من  الترخيص  يعتبر نشاط 
النقدية  التدفقات  توفر  التي  المهمة  الروافد  أحد  يعتبر  أنه  والمواطنين، كما  للمدينة  والسياسية  والثقافية  والبيئية  واالقتصادية 

للبلدية فقد مثلت إيراداته ربع إيرادات البلدية عند استبعاد إيرادات المياه والكهرباء.

أهداف قسم األبنية:
إن ترخيص األبنية وجباية رسوم الترخيص ليس هدفا لقسم األبنية بقدر ما هو وسيلة لتحقيق جملة من األهداف.

حيث أن الهدف األساسي لهذا القسم هو ضمان تطبيق أنظمة وقوانين األبنية والتنظيم والتي وضعت أصال لتحقيق األهداف التالية:
• الحفاظ على النواحي التنظيمية للمدينة، إن من أهم مهام نشاط ترخيص األبنية هو ضمان االلتزام بالمخطط الهيكلي المعد 	

مسبقا للمدينة، والحفاظ على التقسيمات المعتمدة للمدينة إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية وزراعية والمناطق الخضراء 
وكذا مناطق التوسيع المحتملة لحدود المدينة.

• انسجام الناحية العمرانية للمدينة: حيث يضمن نشاط األبنية الحفاظ على الطراز المعماري ألحياء وشوارع المدينة، وإنشاء المباني 	
بطريقة منسجمة تحافظ على الناحية الجمالية لهذه األحياء والشوارع.

• عن 	 الصناعية  المناطق  فصل  خالل  من  البيئة  سالمة  هو  األبنية  نشاط  أهداف  أهم  من  لعل  للمدينة،  البيئية  الناحية  سالمة 
السكنية وكذلك التأكد من االرتدادات القانونية ونسب البناء في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

• عليها 	 والحفاظ  والمقترح  منها  والمنشأ  والفرعية  الرئيسية  للشوارع  الهيكلي  المخطط  ووضع  للمواطنين،  العامة  السالمة 
وحرمتها من اعتداء األبنية، يسهم بشكل فاعل بتحقيق السالمة على الطرق والتقليل من حوادث السير.

• الموارد االقتصادية، من خالل إقامة العديد 	 المدينة تبديد  األبنية والتنظيم يجنب  المحافظة على قوانين  النواحي االقتصادية، 
من المباني بشكل عشوائي والمقامة بطريقة مخالفة لشروط التنظيم والبناء، والمعرضة لإلزالة قبل انتهاء عمرها االفتراضي.

• النواحي السياسية، إن انجاز المخطط الهيكلي وتحديد مناطق التوسع لحدود البلدية وتوسيعها يؤدي بالضرورة إلى مواجهة 	
األطماع االستيطانية والتوسعية التي أحاطت بالمدينة والتي ال زالت مهددة بالمزيد من التوسع االستيطاني.

• النواحي الثقافية، إن الحفاظ على الطراز المعماري والناحية الجمالية وكذلك المحافظة على الطراز المعماري والتاريخي القديم هو 	
من صلب عمل نشاط األبنية وله تأثير مباشر على ثقافة ورقي وحضارة المدينة.

نشاطات العام  2010:
• تم عقد 24 جلسة  لألبنية, وذلك من أجل دراسة طلبات الترخيص المقدمة . 	
• تم دراسة )715( طلب ترخيص مقدم, وتم إصدار )551( قرار بالموافقة على الترخيص،  وتم إصدار )484( رخصة بناء متنوعة.	
• بلغ مجموع المساحات المرخصة في تلك الفترة )284745.39م2( موزعة بناء على الجدول التالي:	

م207589.52 سكن

م65755.362 تجاري

م11397.52 مباني عامة

تم فتح )518( ملف بناء جديد وتم الكشف عليها ومعاينتها ووضع وتعيين خطوط البناء عليها.
تم رصد و متابعة العديد من األبنية قيد اإلنشاء في مختلف أنحاء المدينة وتم تحرير)435( إخطار تنفيذ, وتم تحويل )356( إخطار إلى 

محكمة البلدية لمتابعتها من الناحية القانونية واإلدارية. 
تزويدهم  الصادر قبل  للترخيص  البناء  لتدقيق مطابقة  )2807( معاملة كهرباء ومياه وشهادات حرف وصناعات  الكشف على  تم 

بخدمات البلدية. 
كما نود اطالعكم على المساحات التي تم ترخيصها باألمتار المربعة للسنوات األربعة األخيرة والموضحة بالجدول التالي : 

المساحات المرخصةعدد الرخصالسنةالرقم
12006285166290

22007226149165

32008311192977

42009383273267

52010484284745
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المركز الكوري
يقع المشروع في منطقة الحاووز الثاني )ننقر( والتي تعتبر من اهم المناطق الحيوية داخل المدينة حيث جاءت الفكرة كمبادرة من 

بلدية الخليل ومؤسسة  KOICA وذلك إليجاد متنفس حضاري للشباب والعائالت  والذي عانى الكثير  جّراء االحتالل وممارساته
ويحتوي المشروع على مدرسة تقدر مساحتها 2600 م² ومبنى ثقافي ترفيهي بمساحة 3325م² وأما مساحة ارض المشروع فهي  

13 دونم .

مكونات المشروع:
• مبنى المدرسة 	

يتكون المبنى من ثالثة طوابق ويضم مختبر كمبيوتر ومختبر علوم ومكتبة وغرفة اسعاف اولي وغرف ادارية وخدمات وكافتيريا 
وصفوف دراسية عدد 18.

• مبنى مركز الشباب 	
يتكون المبنى من ثالثة طوابق ويضم غرفة معدات ومختبر كمبيوتر ومكتبة وغرفة اسعاف اولي وغرف إدارية وخدمات ومسرح وقاعة 
اجتماعات ومكاتب وغرف صفية وقاعة متعددة  لياقة بدنية وغرفة  ثقافية وقاعة  انشطه  الموسيقى وغرف تدريب وقاعات  لتعليم 

االغراض وغيرها

تاريخ أمر المباشرة : 21/06/2010
تاريخ التسليم: 21/06/2011

مدة المشروع 365 يوم 

• الكلفة التقديرية	
تبلغ المنحة الكورية ب 6.5 مليون دوالر وهي مقدمة من الحكومة الكورية الجنوبية

إدارة المشاريع “ العمارة “
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الصالة الرياضية المغلقة :

يقع المشروع على تلة وسط مدينة الخليل باطاللة خالبة ومميزة  على جزء كبير من ارجاء المدينة حيث تبلغ مساحة قطعة 
ارض المشروع 10 دونمات في حين ان مساحة البناءاالجمالية حوالي 8000 م2 موزعة على ثالثة طوابق  ويتكون المشروع من 
جميع المرافق الرياضية الخاصة بالصاالت من غرف العبين وطواقم فنية وادارية  وصاالت لياقة بدنية ومكاتب إدارية باإلضافة 

لقاعات خاصة بكبار الزوار متصلة بكافتيريا واسعة ومميزة . 
وحسب  خاصة  مطاطية  مادة  من  المستخدمة  واألرضية  والطائرة  والسلة  اليد  كرة  اللعاب  مخصص  الملعب  بساط  ان  كما 

المعايير الدولية ،وتحتوي الصالة ايضا على ملعبين للعبة السكواتش بهدف ادخال هذه اللعبة الشيقة لمدينة الخليل 

       وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين
المرحلة االولى : البناء الهيكلي و تم تنفيذها من صندوق البلدية بتكلفة مليون دوالر

المرحلة الثانية : مرحلة التشطيب و الممولة من وزارة المالية بقيمة 3.5 مليون دوالر  

وقد ساهمت بلدية الخليل ايضا بشراء قطعة ارض بمساحة 2000 م2 لمواقف السيارات بمبلغ 400000 دوالر

تاريخ امر المباشرة :15/2/2009
تاريخ التسليم : 15/6/2010

تم االفتتاح بتاريخ 30-07-2010 
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     محطة مواقف بلدية الخليل المركزية
يقع المشروع وسط القلب التجاري لمدينة الخليل على مساحة ارض تقدر ب3500 م2   بين شارعي العدل وبئر السبع حيث يعتبر هذا 
المشروع من اهم المشاريع الحيوية لبلدية الخليل والذي جاء كضرورة لحل مشكلة اكتظاظ المركبات العموية وسط المدينة وايجاد 

مكان مركزي وقريب النطالق المسافرين من والى الخليل 
       مكونات المشروع:

       يتكون المشروع من 7 طوابق بما مجموعه 23000 م2
تتسع ل 550 سيارة .مع وجود مرافق من محالت تجارية و مطاعم و مسجد لخدمة المحطة و وروادها وغرف خدمات وابار مياه ويتميز 

المشروع بوجود مصاعد كهربائية الظهار المشروع بصورة حضارية وحديثة .
تبلغ  قيمة العطاء 6 مليون دوالرتقريبا. استطاعت بلدية الخليل ايجاد تمويل بقيمة 2.8 مليون دوالر من الحكومة الهولندية من خالل 
صندوق تطوير واقراض البلديات في حين ان باقي التمويل سيتم تغطيته من وزارة المالية الفلسطينية في حين ساهمت البلدية 

بتقديم قطة األرض وتبلغ قيمتها  مليون دوالر .
تم االنتهاء من بناء سبعة طوابق المحاذي لشارع بئر السبع وطابقين من الجزء المحاذي لشارع العدل اي ما يقارب15000 م2 بنسبة 

انجاز مقدارها %65 .ومن المتوقع االنتهاء من المشروع أوائل صيف عام 2011

مشـروع حديقة السالم
يقع المشروع وسط مدينة الخليل بالقرب من شارع السالم في منطقة تتميز باطاللتها الخالبة على وسط المدينة وعلى جزء كبير 
بمناسيبها  تتميز  دونم   13 مساحتها  تبلغ  الخليل  بلدية  تمتلكها  ارض  قطعة  على  المشروع  تنفيذ  تم  حيث  القديمة  البلدة  من 
المتعددة والتي تضيف اطالالت جميلة لجميع اجزاء الحديقة وقد تولدت الفكرة لحرص بلدية الخليل ومعرفتها بحاجة المدينة الماسة 
الذي يعيشه  المعاناة والضغط   المشاريع والتي من شانها تخفيف  النوع من  التي تفتقر لهذا  المدينة  لمتنفسات طبيعية الهالي 

الشعب الفلسطيني .
يتكون المشروع من مسرح خارجي وبركة مياه وعناصر مائية من شالالت ونوافير وكافتيريا والعاب كهربائية وملعب لالطفال ومساحات 

خضراء وساحة شبابية والعديد من الخدمات ويراعي التصميم ايضا ذوي االحتياجات الخاصة للوصول الى معظم ارجاء الحديقة
وتقدر كلفة المشروع بحوالي 2.25 مليون دوالر استطاعت بلدية الخليل ايجاد تمويل بقيمة 750000 دوالر من مؤسسة CHF في حين 

ان وزارة المالية مولت ما قيمته 1.5 مليون دوالر . 
ومن المتوقع االنتهاء من المشروع صيف عام 2011 لوجود بعض التأخير نتيجة ظروف قاهرة
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مشـروع  إنشاء مركز ثقافي رياضي :
900 م² وهو عبارة عن نادي رياضي  يقع المشروع في المنطقة الجنوبية بجانب مدرسة طارق بن زياد حيث تبلغ مساحة المشروع 
احتياجات  بناء على  المشروع  تم تصميم  أخرى حيث  وبخار وقاعة مصارعة وكافتيريا ومرافق  بركة سباحة وغرف ساونا  مكون من 
اهالي المنطقة والتي حددت من خالل لقاءات مجتمعية , ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع كبير يتكون من ثالث طوابق اضافية 
تحتوي على مرافق مركز ثقافي متكامل لخدمة اهالي وابناء المنطقة الجنوبية وسيتم العمل على ايجاد تمويل الكمال المشروع. 
ومن الجدير ذكره ان بلدية الخليل نفذت سابقا بجانب المشروع حديقة لالطفال بمساحة 3000 م2 لتسهم مع المشروع باتمام حلم 

البلدية بانجاز مركز السعاد الطفولة في المنطقة الجنوبية مشابه من حيث المكونات لمثيله في منطقة عين سارة

وقد تم تعديل قياسات قاعة اللياقة البدنية لتصبح قاعة مصارعة تتسع لبساط اولمبي لممارسة هذه اللعبة التي يتميز بها على 
سبيل الخصوص نادي طارق بن زياد لتصبح مساحة القاعة 400 م² بتبرع من مؤسسة FSGT الفرنسية بتكلفة 50000 دوالر علما 
 TIPH   بان كلفة المشروع هي 600000  دوالر  استطاعت بلدية الخليل توفير منحة مقدارها 400000 دوالر من بعثة التواجد الدولي

والفرنسين 50000 دوالر في حين ان بلدية الخليل قامت بتغطية باقي المبلغ وسيتم افتتاح المشروع خالل شهر اذار 2011 

  مشروع اسكان مدينة الملك عبد اهلل 
مناطق  وخالبة ضمن  جميلة  منطقة  في  الخليل  لمدينة  الشرق  الشمالي  الجزء  في  البصاص وهي  واد  منطقة  في  المشروع  يقع 

التوسعة للحدود التنظيمية لمدينة الخليل حيث تبلغ مساحة ارض المشروع 9000م2 
انضجت بلدية الخليل هذه الفكرة عندما بادرت بشراء قطعة االرض نظرا للمعنى االنساني واالجتماعي الذي يقدمه هذا المشروع 
لقطاع النساء واالرامل والفقراء وذلك ان بلدية الخليل جعلت على عاتقها تقديم جميع انواع الدعم االنساني والخيري الهالي هذه 

المدينة اضافة لدورها في تقديم الخدمات .
اجمالية تقدر ب14000م2  بحيث تحتوي كل شقة على  12 عمارة بمساحة  100 وحدة سكنية مقسمة على  المشروع من  يتكون 
جميع المرافق ) 3 غرف نوم وصالون ومطبخ وخدمات صحية ( وقد تم تصميم المشروع باسلوب جميل ومميز يراعي بعص العناصر 
المعمارية لمدينة الخليل .حيث تقدر كلفة المشروع ب6 مليون دوالر وقد تم حتى اآلن بناء وتشطيب 3 عمارات سكنية كمرحلة اولى .

ومن الجدير ذكره أن بلدية الخليل قامت بتوفير قطعة ارض إضافية بالقرب من المشروع لبناء مركز تدريب للنساء لتعليمهم مهن 
وحرف يستطعن من خاللها االعتماد على انفسهن في مواجهة اعباء الحياة.
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مدرسة محمود ابو غزالة 
يقع المشروع في  منطقة وادي الهرية  على ارض مساحتها   1915 م² .ومن المعروف أن تلك المنطقة تحتاج إلى بناء مدارس بشكل 
الخليل بتخصيص  بلدية  250000 دوالر وكذلك قامت  بقيمة  الدولية  التعاون  بتامين منحة من مؤسسة  البلدية  كبير ولقد قامت 

100000 دوالر إضافة لمنحة مؤسسة التعاون لبناء طابق واحد 

  مكونات المشروع
تتكون المدرسة من طابق واحد يحتوي على غرف إدارية وقاعة كمبيوتر وغرف صفية عدد 6 ومقصف وخدمات 

تاريخ امر المباشرة :26/5/2010
تاريخ التسليم : 25/1/2011

مدة المشروع 8 شهور

مدرسة ننقر
يقع المشروع في  منطقة خربة كنعان في الجنوب الغربي لمدينة الخليل  ويتكون المشروع من ثالثة طوابق بمساحة إجمالية 2100 
م² وقد قامت البلدية بتوفير التمويل لتشطيب المدرسة من خالل مؤسسة CHF حيث بلغت قيمة أعمال التشطيب 500000 شيكل 
ومن الجدير ذكره بان المدرسة قد تم بناؤها من خالل األهالي مع العلم بان بلدية الخليل قامت ببناء أسوار وشق طرق وربط المشروع 

بجميع أعمال البنية التحتية بمبلغ يقدر ب 150000 دوالر وقد استالم المشروع نهاية عام 2010

تشطيب مستودع بلدية الخليل المؤقت:
وتبلغ مساحة  المدارس  بمفرق  المعروف  ابو كتيال   السالم  مع شارع   تقاطع  شارع   المشروع في  موقع حيوي ومهم  على  يقع 
المستودع 200م² وقد تم تشطيبه نتيجة لظهور تشققات في المستودع القديم على أن يتم نقلهم حتى يتم بناء مستودع جديد 
قيمة مشروع تشطيب  وتبلغ  الكرنتينا   والميكانيك في منطقة  الصيانة  وأقسام  لتأهيل مستودعات  الخليل  بلدية  ضمن خطة 

المستودعات المؤقتة 15000 دوالر.
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قســـم المساحة

انجازات قسم المساحة لعام 2010
المدارس  صيانة  إعادة  في  المعارف  لجنة  ضمن  العمل  تم  حيث   2010 سنة  خالل  مختلفة  مجاالت  في  األعمال  من  العديد  انجاز  تم 
ومتابعة احتياجاتها حسب المطلوب تنفيذه من قبل البلدية, أما أعمال قسم المساحة فتم العمل على مسح الطرق المراد إعادة 
تأهيلها وتصميمها، والطرق المقترحة التي يوجد عليها اعتراضات من قبل المواطنّين، ورفع أراضي البلدية وأراضي متبرع بها لبناء 
مدارس، ووضع مناسيب لساحات بعض المدارس وذلك لتحديد ميولها وتزفيتها ، ومتابعة تصديق وتدقيق مخططات الطابو واإلفراز، 

وتدقيق مخططات المساحة المقدمة للحصول على رخصة بناء ، ومتابعة أعمال المساحة في مشاريع البلدية المختلفة.
 

أعمال  لجنة المعارف
تعمل لجنة المعارف على إعادة صيانة المدارس ومتابعة احتياجاتها حسب المطلوب تنفيذه من قبل البلدية،

و كذلك تجهيز األراضي من أعمال مساحية وإنهاء األوراق الثبوتية و ترفعها لوزارة التربية والتعليم من اجل إنشاء مدارس عليها.
وفي ما يلي جداول تبين أهم األراضي التي تم إنشاء مدارس عليها واألراضي التي تم رفعها لوزارة التربية وتعليم.

أراضي البلدية التي تم بناء مدارس عليها 
  

المدرسةالموقعاالراضيالرقم م2القطعةالحوضاسم  مالحظاتالمساحة 

تم انهاء مشروع المدرسة34408862800السيدة هاجرالحاووزارض الحموري1
تم انهاء مشروع المدرسة83800/ج34426زيد بن ثابتواد ابو عياشارض الدويك2
تم انهاء مشروع المدرسة344283553000القدسالسهلهارض غيث3
تم انهاء مشروع المدرسة344012551800فاطمة اتكيدكالمزروقارض اتكيدك4
تم انهاء مشروع المدرسة442800/ج و 30/ج34434عمار بن ثابتخلة نفيسةارض البلدي5
تم انهاء مشروع المدرسة1011600/ج34431حسان بن ثابتخربة كنعانارض قنيبي6

بئر عركه / ارض الحداد7
فرش الهوى

الحاجه سعدية 
الحداد

 26
تم انهاء مشروع المدرسة7252620طبيعي

أراضي البلدية المخصصة لبناء مدارس وتم اعتماد مشروع مدارس عليها 
 

مالحظاتالمساحة م2القطعةالحوضاسم المدرسةالموقعاالراضيالرقم

تم اعتماد مشروع مدرسه343500/ج34405المدرسة االلمانيةخلة المغاربةارض اهرام  11
تحت اإلنشاء

22 تم اعتماد مشروع مدرسه345235/ج34405المدرسة التركيةخلة المغاربةارض اهرام 
تم اعتماد مشروع مدرسه34434833000-خلة نفيسةارض االطرش3

تم اعتماد مشروع مدرسه 34425528530-الشعابةارض البكري4
وروضة نموذجية

طبيعي-ضاحية الزيتونارض دميري5 تم اعتماد مشروع مدرسه693127/ج5 
تم اعتماد مشروع مدرسه34435655000فلسطينأم الداليةارض الناظر6

تم اعتماد مشروع مدرسه 344311163000المدرسة الكوريةننقرارض البلدية7
تحت اإلنشاء
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أراضي البلدية المخصصة لبناء مدارس  
 

مالحظاتالمساحة م2القطعةالحوضالموقعاالراضيالرقم
1202300/ج34040واد البصاصارض عبد المحسن  زغير1

332858/ج34414العكشةارض البلدية2
3532068/ج12 طبيعيدويربانارض النتشة 3

344181453838خلة بطرخارض الدويك4

34413863900واد الهريةارض د.غازي القواسمة5

مالحظة:  /ج : جزء من القطعة

       أعمال الدهان 
تعمل فرقة الدهان في دهان المدارس والمباني التابعة للبلدية

• تم عمل صيانة ودهان للمدارس حيث كان عددها 35 مدرسة .	
• تم عمل صيانة ودهان للمباني التابعة للبلدية حيث كان عددها  6 مباني .	

وفي ما يلي بعض صور إثناء العمل في دهان المدارس

              أعمال المساحة 
• تم عمل مساحة لحوالي 18 كيلومتر من 	

شوارع مدينة الخليل 
• لحوالي 	 موقع   35 لـ  مساحة  عمل  تم 

مختلفة  ألغراض  األراضي  من  دونم   135
أراضي  أراضي لمدارس و  االستخدام مثل 

بلدية وأراضي متبرع بها وغيرها...  
• مشاريع 	 في  المساحة  أعمال  متابعة 

حديقة  مشروع  مثل  المختلفة  البلدية 
المركزية  المحطة  ومشروع  السالم 
و  الرياضية  صالة  ومشروع  للسيارات 
إسعاد  الرياضي ومشروع  المركز  مشروع 

الطفولة و المدرسة في ننقر.

صورة بعد إنهاء العمل صورة أثناء العمل
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معامالت الطابو واإلفراز
• تم العمل على نقل ملكية  عدد من أراضي البلدية في وزارة المالية /دائرة ضربة األمالك باسم بلدية الخليل 	
• تم االنتهاء من تسجيل ارض البلدية )سوق الخضار المركزي( طابو و البالغة مساحتها 55 دنم موقع الحرايق.	
• تم العمل على تصديق مخططات الطابو واإلفراز المقدمة للبلدية بعد إجراء التدقيق المكتبي والميداني العتمادها و كان 	

عدد المعامالت المعتمدة والمصدقة خالل سنة 2010 من البلدية 138معاملة.

   الشكل التالي يبين عدد المعامالت المصدقة والمعتمدة في البلدية في آخر خمس سنوات.

تدقيق مخططات المساحة الخاصة بمعامالت الترخيص األبنية
يتم في قسم المساحة تدقيق مخططات المساحة المقدمة في معامالت الحصول على الترخيص لألبنية حيث بلغ عدد المعامالت 

المدققة 465 معامله خالل سنة 2010.
وفي ما يلي مقارنة بين عدد مخططات المساحة التي تم تدقيقها خالل سنة 2010: 

شهر عدد مخططات المساحة 
المدققة

كانون ثاني 31

شباط 41

آذار 30

نيسان 41

آيار 41

حزيران 37

تموز 28

آب 27

أيلول 35

تشرين أول 42

تشرين ثاني 37

كانون أول 75
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قسم التخطيط

أهداف قسم التخطيط: 

التخطيط بالعديد من األعمال حيث يقوم      يقوم قسم 
المخطط  العداد  األولية  الدراسات  أعمال  بمتابعة  القسم 
في  مقترحة  شوارع  مخططات  وضع  تم  كما  الهيكلي, 
التوسعة  المدينة وخاصة في مناطق  مناطق مختلفة من 

الجديدة لحدود البلدية. 
   باإلضافة الى ذلك فان القسم يقوم بمتابعة االعتراضات 
األبنية  ترخيص  معامالت  ومتابعة  الشوارع  على  المقدمة 
بتحضير  القسم  يقوم  كما  التخطيط.  قسم  الى  المحالة 
العديد من  الشوارع المقترحة لمخطط هيكلي تفصيلي 

والعمل على رفعها للحكم المحلي. 

مشروع شارع العماير:
بعمل  القسم  قام  التي  الشوارع  احد  هو  العماير  شارع 
للحكم  رفعها  ليتم  مخططاتها  وتجهيز  لها  مساحة 
المحلي. يقع المشروع ضمن حدود بلدية الخليل بموقع 
 )34409( رقم  الحوض  ضمن  رمان  ابو   – الهريا  وادي 
و)34410(. تم تخطيط الشارع بطول 1500 م  وعرض 8 م 

وارتداد 3 م من كال الجانبين.
  ويهدف الشارع الى تحسين المواصالت في تلك المنطقة 
والى  من  المواطنين  تنقل  يسهل  بشكل  وتنظيمها 

المنطقة.

مشروع شوارع مقترحة في مناطق التوسع الغربي:
شارع  خالل  من  بالمدينة  المشروع  منطقة  ترتبط     
مستشفى االهلي في الشمال وطريق تفوح في الجنوب. 
والطبوغرافية  العالية  االرتفاعات  المنطقة  على  ويغلب 
الجديدة  التوسعة  المشروع ضمن حدود  . ويقع  الصعبة 
لبلدية الخليل بمنطقة فرش الهوا، بئر عركة،  ابو دعجان، 

واد الزرير، شعب الملح، عقبة تفوح . 
المنطقة   تلك  في  شوارع  تخطيط  عن   عبارة  المشروع 
 3 وارتداد  متر    12 وعرض  متر   14 وعرض  متر   18 بعرض 
المشروع  منطقة  مساحة  وتبلغ  الجانبين.  كال  من  م 
وعمل  الشوارع  دراسة  تمت  وقد  دونم.   2850 اإلجمالية  

كشوفات ميدانية عليها للتأكد من امكانية فتحها.
التوسع  بمناطق  المدينة  ربط  الى  المشروع  يهدف 
وتسهيل  مؤخرا  البلدية  لحدود  أضيفت  التي  الجديدة 
تنقل المواطنين من والى المنطقة كما يهدف المشروع 
الى  الحفاظ على هوية المنطقة كمنطقة سكنية خالية 

من الفعاليات التجارية والصناعية الغير مبرمجة.
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قسم فحص المركبات
  

التنمية  مباشر في  تاثير  لها  والتي  والحيوية  الهامة  القطاعات  يعد من  والمواصالت  النقل  ان قطاع  فيه  مما الشك       
االقتصادية وان الحفاظ  على هذه الثروة وحياة المواطنين لهو ضرورة وواجب حملناه في محطة فحص المركبات كأمانة 

في اعناقنا وثقافة نفتخر بها،       
    فمنذ عمل هذه المحطة وإضافة هذه الخدمة الى الخدمات التي تقوم بها بلدية الخليل وطاقم موظفي المحطة يعمل 
بكل جهد وأمانة للمحافظة على سالمة المواطنين ومركباتهم على حد سواء لالرتقاء في مستوى المحطة إلى المستوى 

األول بين محطات فحص المركبات المنتشرة في الوطن .

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

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

المحافظة على البيئة من خالل فحص عوادم المركبات من الغازات المنبعثة.
تقديم الخدمات واالستشارات للسائقين وأصحاب الكراجات في األمور الفنية .

الرؤيــا :
امنا  اكثر  مستوى  الى  المركبة  صالحية  فحص  في  مستوى  الى  الوصول   
مستوى  رفع  على  التركيز  مع  نعيش  التي  البيئة  اهمال  وعدم  وتقدما 
الشفافية  على  والتركيز  وانماطها  اشكالها  بكافة  نقدمها  التي  الخدمة 
والوضوح وعدم التمييز في االساليب واالجراءات المتبعة وان تصبح المحطة 

مرجعا فنيا وقانونيا للمواطنين واصحاب الكراجات على حد سواء  . 

المؤشرات : 
1. السرعة في إنجاز العمل وبكل ثقة.

2. زيادة الدقة ورفع مستوى الخدمة في العمل واالداء . 
3. تحسين الجودة في مستوى الخدمة المقدمة .

4. استعمال التكنولوجيا وثورة االتصاالت في الخدمة
خدمـات تقدمهـا المحطـة : 

أوال :  خدمـات مجانيـة
بشرط ان تكون المركبة قد اجتازت الفحص الفني في محطة بلدية الخليل 

لفحص المركبات  
• تغيير بيانـات في رخصة المركبة مثل اللون وقياس الكاوتشـوك ... الخ.	
• تغيير نوع المركبة مثل من عمومي إلى خصوصي أو تجاري أو بالعكس.	
• تسجيل محرك جديد في الرخصة بإذن من دائرة الترخيص.	
• تنازل ) بيع ـ شراء ( المركبة  .	
• فك أو إضافة رهن  على رخصة المركبة.	

ثانيا :  خدمات غير مجانية مدفوعة االجر 
• فحص الترخيص السنوي لجميع انواع المركبات .	
• فحص المركبات منتهية الصالحية ألكثر من سنه  .	
• فحص تحويل المركبات من الطرف االخر ومنتهية الصالحية  .	
• على 	 للسير  الغير صالحة  للمركبات  الشارع  عن  الشرطة  تنزيل  فحص 

الطريق .
• فاقد( 	 )بدل  المركبات  لرخص  الطريق  السيرعلى  صالحية  فحص 

والمنتهية صالحيتها .
• فحص شتوي للمركبات التجارية  ويبدأ من 1/11 وينتهي في 31/3 من 	

كل سنة . 
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في تطويـر وتحسـين المحطة عام  2010:

• بتوجيهات من رئيس بلدية الخليل تم الموافقة على استيعاب دائرة ترخيص 	
الخليل مؤقتا في محطةبلدية الخليل لفحص المركبات لحين االنتهاء من عمل 

الصيانة الداخلية للدائرة . 
• زيارة رئيس بلدية الخليل لمحطة فحص المركبات والمقر المؤقت لدائرة الترخيص 	

 وتفقده لمجريات العمل والتاكيد على التعاون المستمر لبلدية الخليل  مع وزارة النقل
    والمواصالت بما يصب في خدمة المواطنين  اصحاب  المركبات .

• بلدية 	 رئيس  ترميمها بحضور  االنتهاء من  الترخيص رسميا بعد  دائرة  افتتاح   
الخليل ووزير النقل والمواصالت د. سعدي الكرنز .

• وتسهيل 	 خدمةالمواطنين  في  وتوجيهاته  الخليل  بلدية  رئيس  بموافقة 
االجراءات والتخفيف من االزمات المرورية على الشارع العام تم استعياب تشخيص 

المركبات الجديدة في مباني محطة بلدية الخليل لفحص المركبات . 
• توصيل اجهزة الحاسوب والبيانات مع المقر الرئيسي في بلدية الخليل السلكيا 	
.
• وصول الشحنة الثانية من اللوحات المعدنية للمركبات  والتوقيع على اتفاقية 	

انواع  النقل والمواصالت والبدء رسميا بطباعة جميع  اللوحات مع وزارة   طباعة 
اللوحات المعدنية بكافة انواعها لجميع انواع المركبات   .  

• المسؤولين 	 مع  والمواصالت  النقل  وزارة  في  عمل  وورش  اجتماعات  حضور  تم 
والمدراء العامين في الوزارة بخصوص تطوير ورفع مستوى اداء محطات فحص 

المركبات .
• حضور مهندسي جامعة بوليتيكنك فلسطين وذلك من اجل اجراء الفحوصات 	

الالزمة لألجهزة فحص المركبات الموجودة في المحطة لتجديد رخصة تشغيل 
محطة فحص المركبات حسب تعليمات وزارة النقل والمواصالت .

• استيعاب موظفي وكالة الغوث ضمن برنامج تشغيل البطالة وتوزيعهم حسب 	
مؤهالتهم  في العمل في اقسام محطة بلدية الخليل لفحص المركبات .

• العمل 	 سير  على  لالطالع  المحلي  الحكم  وزارة  من  الرقابة  موظفي  حضور 
واالجراءات  المتبعة في محطة بلدية الخليل لفحص المركبات .

• العمل 	 سير  اجراءات  لتفقد  الخليل  بلدية  في  والتفتيش  الرقابة  مدير  حضور 
والتاكد من تطبيق االنظمة والقوانين المعمول بها في بلدية الخليل .

ومجموع  الشهري  الدخل  ومجموع  طبعت  التي  اللوحات  ومجموع  فحصت  التي  المركبات  مجموع  تبين  التالية  الجداول 
المعامالت المنجزة في محطة الفحص والمرسلة من دائرة الترخيص لعام  2010  .

 جدول ) 1 ( : مجموع المركبات الي دخلت الفحص حسب سجالت المحطة لعام 2010 
  

المجموع فحص اولي فحص راجع نوع المركبة

17374 1650 15724  خصوصي بنزين
2038 221 1817 تاكسي عمومي
5287 1108 4179 شحن تجاري
447 116 331 باصات عمومية
297 46 251 اخرى انواع 

25443 3141 22302 االجمالي
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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 .

مجموع اللوحات المعدنية الصادرة وااليرادات المستوفاة من طباعتها خالل عام 2009

المبلغ بالشيكلالعددنوع اللوحةالرقم

3423239610لوحة معدنية بيضاء ) عادية (1

17712390لوحة معدنية بيضاء  ) امريكي (2

866020لوحة معدنية خضراء ) عمومي (3

4ON TEST    233450لوحات معدنية

4600لوحات معدنية تحت االختبار 5

3713262070االجمــالي

رسم بياني يبن مجموع اللوحات الصادرة وااليرادات المستوفاة من طباعة اللوحات من بداية شهر 1/2010 
ولغاية 31/12/2010

جدول ) 5 ( مجموع المركبات والمعامالت المرسلة من دائرة الترخيص واإليرادات الشهرية
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 المعامالتعدد المركبات الشهر
المرسلة

 اللوحات
االجمالي رسوم اللوحاترسوم الفحصالمطبوعة

1226626528616302919810182839

2205725425415704218740175782

3271435038920354027240230780
4217027633915177423730175504

5224827236315568225860181542

6211924331515117722220173397

7201424333915352723670177197

8199525832315077022930173700
9196826428115283619750172586

10186230524613995017300157250

11191026027414114319180160323

12212027528715382320090173913

254433265369618742932605202134813االجمالي
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قسم الدفاع المدني واإلطفاء
يعتبر قسم االطفائيه في البلديه من االقسام الهامه والحيويه لما يقدمه من خدمات انسانيه للمواطن في المدينه خاصه 

والمحافظه عامه .
من اهم المهام الملقاه على عاتق طواقم االطفائيه انه يقوم بالحفاظ على ارواح وممتلكات ومقدرات المواطن.

ومن المهمات التي يقوم القسم بالتعامل معها هي:
اوال:  سرعة االستجابه 

الدولي  الكود  ضمن  وذلك  الحدث  لموقع  المحدد  الوقت  في  الوصول  اجل  من  المتطلبات  اهم  من  االستجابه  سرعة  تعتبر 
المعمول به دوليا . وهذا يعتمد بالدرجة االولى على اعطاء العنوان الدقيق والصحيح والتبليغ المبكر عن الحادث من قبل 
المواطن رغم وجود معيقات كثيره كالتي يفرضها االحتالل وازمات المرور الخانقه اال ان القسم يقوم بانجاز االعمال الملقاه على 

عاتقه بالسرعة القصوى .
ثانيا:  االنقاذ واالخالء

يقوم قسم االطفائيه بعمليات االنقاذ واالخالء في حوادث السير وحوادث اخرى من قبل طواقم مدربه ومؤهله للتعامل مع هذا 
النوع من الحوادث ويوجد في القسم اجهزه ومعدات خاصه للتعامل مع هذه الحوادث  .

ثالثا:  الدورات والنشرات 
والخاصه في كيفية  العامه  والمؤسسات  للمدارس  دورات خاصه  باعطاء  العام  مدار  االطفائيه منذ عقود وعلى  يقوم قسم 
التعامل مع االخطار الناجمه عن الحرائق وكيفية التعامل معها وكذلك دورات في عمليات االنقاذ واالخالء باالضافه الى اصدار 

نشرات ارشاديه من خالل طواقم مدربه ومؤهله .
رابعا: التعاون مع جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

يتم التعاون مع الهالل االحمر الفلسطيني من خالل عقد ورشات عمل خاصه في عمليات االنقاذ وعقد دورات خاصه في ادارة 
الكوارث وكذلك يتم التعاون وبشكل دائم في التعاطي مع حوادث السير وحوادث اخرى وعلى مدار العام.

العددنوع الحادثالرقم
96منزل   1

55محل تجاري3

58سيارات5

13مصنع7

81انقاذ9

3مدرسه + مستشفى11

86احراش13

25بالغ كاذب15

8اخشاب17

العددنوع الحادثالرقم
12كهرباء2

3تلفون4

60اطارات6

2مزرعه8

760نفايات10

570اعشاب واشجار12

200مع االقسام14

7مخزن16

1بنك18

2040المجموع
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سوق الخضار والفواكه

تم افتتاح السوق في عام 2007 م ، حيث يضم هذا السوق  60 محل تجاري تم فتح 40 محل تجاري في بداية االفتتاح  وخالل السنتين 
تم افتتاح بقية المحالت ويحتوي هذا السوق على مطعم و مسجد وموقف للسيارات ومرافق صحية ،  ومكاتب لإلدارة 
والمحاسبة تابعة لبلدية الخليل ومكتب لوزارة  الزراعة وفي عام 2011 وحسب الخطة المعدة سيتم فتح مكتب  لوزارة 

الصحة. 
            

  يشمل سوق الخضارعلى قسم المحاسبة ومراقبي األسعار ويضم هذا القسم )9( موظفين من الكفاءات العلمية 
المتدربة. التي تقوم بإعداد الحسابات الخاصة بالتجار وتقوم بمراقبة أسعار الخضروات والفواكه بشكل يومي ، وقد 
بلغت تحققات سوق الخضار المركزي لسنة 2010 مبلغ قدره )3685646( شيكل . ولوحظ في هذه السنة زيادة في عدد 
األسعار ونقص في الكميات الواردة وذلك بسبب شح المياه وغالء المواد االولية من األسمدة والعالجات الخاصة بالزراعة .
  24 مدار  الساعات على  نظام  12 موظف مقسمين على  القسم  الوارد ويضم هذا  الخضار على قسم  يشمل سوق 
الساعة و يقوم بإحصاء الكميات الواردة إلى السوق بشكل يومي ،،وقد بلغت كمية المنتوجات الداخلة إلى السوق 

)67810748( كيلو غرام لعام 2010 م تشمل جميع المنتجات الزراعية المنتجة محليا أو مستوردة.
هذه الكميات تم ربطها باألسعار على أربع فترات كل ثالث شهور معدل سعر لكل فترة من الفترات لكي يتم توجيه 

المزارعين وإرشادهم على الفترات التي تكون األسعار مرتفعة وتحديد فترة الزراعة المناسبة في الشمال والجنوب في 
هذا الوطن المعطاء.

كما تم التعاون بين جامعة القدس / أبو ديس كلية االقتصاد على عمل دراسة بعد إعطائهم جميع البيانات والمعلومات 
من أسعار وكميات ومصدر الخضار والفواكهة وال يزال التعاون بيننا ، لتوجيه المزارعين وتوجيه التجار على المواسم 

التي يتم الزراعة بها وتكون مربحة  وبأسعار عالية بحيث يتم الزراعة بتواريخ معينة لتفادي الخسارة . 
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 معدل سعر الكيلو مناسم الصنف
01/01 إلى 31/03/2010

 معدل سعر الكيلومن
01/04 إلى 30/06/2010

 معدل سعر الكيلو من
01/07 إلى 30/09/2010

 معدل سعر الكيلو من
01/10 إلى 31/12/2010

1.5122بندورة أرضية

1.91.645.5بندورة حمام

31.224خيار بلدي

20.823.5خيار شمالي

2.624.54.5كوسا

2.522.52.5فليفله

22.52.52فلفل

3.533.23.5تفاح

0.824.52 زهر

322.52.5فاصوليا

0.823.53ملفوف

22.133.2بطاطا

0.50.811جزر

1.221.52.5باذنجان رفيع

11.222باذنجان عجمي

10.51.22باذنجان كالسيك
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03
 ملخص ألهم االنجازات والمشاريع 

في الخدمات المساندة …
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الدائــرة اإلداريــة

تقوم الدائرة االدارية في بلدية الخليل ومن خالل االقسام 
و الوحد التابعة لها بتقديم خدمات الدعم االداري و الفني 
تنعكس  و   ، المختلفة  البلدية  واقسام  دوائر  لجميع 
الموظف على  و  المواطن  المميزة على كل من  خدمته 
العليا  لإلدارة  التنفيذي  الذراع  كذلك  وهي   ، سواء  حد 
ذلك  و  الموقر  المجلس  و  البلدية  برئيس  تتمثل  التي 

على اساس من الحكم الصالح و الشفافية المطلقة. 
الدائرة  بها  تضطلع  التي  النشاطات  و  المهام  وجميع 
اإلدارية  محوسبة وتسير ضمن مسار واضح ومعلن ، من 
استحداث بعضها  و  تعديلها  تم  اجراءات محكمة  خالل 

االخر باستخدام احد برامج تدفق الوثائق .

االقسام التابعة للدائرة االدارية:

مكتب سكرتير البلدية

• وحدة شؤون المجلس البلدي : التحضير العمال )32( 	
جلسة مجلس  في عام 2010 )30( جلسة في عام 2009 
صفحة   )50( بمعدل   : الفاكسات  و  المراسالت  وحدة 

يوميًا للعام 2010 و )43( صفحة يوميًا للعام 2009  
 

الديــوان

• القسم 	 خالل  من  كتاب   9248 استقبال  الوارد  وحدة 
للعام 2010 - وإستقبال  )8266( كتاب للعام 2009

• الجهات 	 الى  كتاب   )5741( تصدير  الصادر  وحدة 
للعام  كتاب   )4374( وإصدار   -  2010 للعام  الخارجية 

2009
• الطباعة و التصوير بمعدل )1000( صفحة يوميا 	

  شؤون الموظفين

• وحدة مراقبة الدوام	
• وحدة الرواتب واالجور	
• وحدة المتابعة و التقييم	

 
األرشيف العام

 االمن
 الحراسة

 التشريفات

• الرائدة 	 باإلنجازات  حافال   2010 المنصرم  العام  كان  
االدارية  الدائرة  شاركت  وقد   ، البلدية  صعيد  على 
بطواقمها المختلفة بالمساعدة في تنظيم واخراج 
الدوائر المعنية بأحسن  هذه االنجازات بالتعاون مع 
باشرت   ، الكريم  الجمهور  عنها  يرضى  صورة  
الدائرة  لواء  تحت  المنضوية  و  المختلفة  االقسام 
 2010 العام  خالل  وجه   اكمل  على  بمهامها  االدارية 
وبروح الفريق الواحد، و التالي ملخصات مقتضبة و 

بيانية الهم انجازاتها لهذا العام.
وحدة شؤون المجلس:

• المجلس 	 جلسات  أعمال  جدول  إعداد  و  التحضير   
البلدي من جلس رقم ) 516 ( الى جلسة رقم ) 547  (

• إعداد و تنفيذ تحويل القرارت الصادرة عن  المجلس 	
البلدي وعددها ) 300  ( إلى الدوائر المختصة 

متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي
• اللجان 	 اجتماعات  لتنسيق  داخلية   مذكرات  إصدار 

المشكلة بقرار المجلس البلدي و كان عددها )153 (
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وطباعة  ووارد  صادر  موظفات  ثالثة  القسم  هذا  في  ويعمل  اإلدارية  الدائرة  أقسام  من  قسم  هو  الديوان  قسم  إن   
وحجم المهام الملقاة على هذا القسم كبيرة وكثيرة وخاصة فيما يتعلق باألعمال الداخلية من أرشفة وطباعة وتقارير 
واستعالمات أقسام البلدية المختلفة التي تهمهم في التعامل والتي تخرج من ملفات األرشفة بشكل يومي وفيما يلي 

عرض ألهم هذه األعمال المنجزة .
• وارد البلدية : يقوم باستقبال  التقارير الداخلية والمراسالت الخارجية  وطلبات من المواطنين منها )شكاوي واعتراضات 	

وطلبات شهادات حريق وتدريب طالب وهدم منازل وإيصاالت مجاري وغيرها الكثير(  حيث يتم تسجيلها وإرسالها إلى 
األقسام المعنية الكترونيا وعدد الوارد لسنة 2010 هو )9248 طلب وارد( 

• صادر البلدية: يقوم بتصدير المراسالت الصادرة من البلدية مثل )الكتب الداخلية والخارجية واذونة اإلشغال واالتفاقيات 	
وتسجيل جلسات المجلس البلدي وغيرها الكثير ( ، وقد بلغ عدد الصادر لسنة 2010 هو : )5741 صادر( مفصلة :

• اذونة إشغال كهرباء بلغت : 1296 إذن إشغال	
• شهادة )براءة ذمة –إثبات سكن-مزاولة مهنة( بلغت : 665 شهادة.	
• تعميمات إدارية وأعياد واحتفاالت: بلغت  )38( تعميم	
• إعالنات :بلغت  )45 إعالن(	
• تأليف لجنة استالم عطاءات وأمور أخرى: بلغت )38( لجنة 	
• أمور مالية بلغت :  606 كتاب	
• جلسات مجلس بلدي : بلغت )30( جلسة	

الطباعة : يقوم بطباعة الكتب الرسمية الصادرة من بلدية الخليل والكتب الداخلية القسام البلدية المختلفة والتعميمات 
والكتب  االشغال  واذونة  للطالب  تدريب  الذمة وشهادة  براءات  للموظفين وشهادة  مزاولة مهنة  واالتفاقيات وشهادات 

واألمور المالية المتعلقة بقسم المحاسبة .

قسم الديوان
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   شؤون الموظفين

يقوم قسم الموارد البشرية بمسؤولية إعداد ودراسة وتطوير الموارد البشرية في البلدية ,من رقابة،رواتب،عالوات،ترقيات   
،إنهاء خدمات،توظيف،وإجراءات مبسطة تساعدها على استثمار الطاقات البشرية لديها في تحقيق أهدافها في ضوء 

اإلمكانات المتوافرة والتشريعات المعتمدة.
 

عدد الموظفين حسب الدائرة ونوع الموظف

 نوع الموظف
     الدائرة 

عقد
 يومي

عقد 
النسبةالمجموعمياومةمقطوعمصنفمتقاعدشهري

المئوية

%9710.07 5 9 75   8 الدائرة اإلدارية

%656.75   61   4 الدائرة المالية

%12312.77 3 13 95   12 الدائرة الهندسية

%17818.48 10 24 94  1 49 الصحة

%262.70   26    االطفائية

%131.35 1  12    المكتبة

%464.78 2 2 39  1 2 المياه

%12713.19 5 13 97  5 7 الميكانيك

%252.60 7    1 17 الحراسة الليلية

%10.10   1    الرقابة والتدقيق الداخلي

%10.10   1    التخطيط والتطوير االقتصادي

%20.21   2    العطاءات والتوريدات

%20.21   2    العالقات العامة

%262.70   23   3 دائرة تكنولوجيا المعلومات

%131.35 1  12    دائرة خدمات الجمهور

%20120.87    201   المتقاعدين

%171.77     17  لجنة المعارف

%810 مشاريع البلدية

34 61 540 201 25 102 المجموع
 963

%3.53%6.33%56.07%20.87%2.60%10.59النسبة المئوية



الخليــل بلديـــة  إنجـــازات   ،  2010 الســنـــوي  69التـقــريـــر 

العامة العالقات 

• تم استقبال الوفود الزائرة األجنبية والمحلية وتم عمل الترتيبات بإستقبالهم ومرافقة الضيوف الزائرة للبلدية	
•  وتعريفهم بأقسام البلدية والمدينة وزيارة البلدة القديمة .	
• التحضير والمشاركة في ذكرى انطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( في ميدان باب الزاوية.	
• التحضير الفتتاح مركز خدمات الجمهور تحت رعاية دولة رئيس الوزراء.	
• التحضير الفتتاح الصالة الرياضية المغلقة تحت رعاية الرئيس محمود عباس بحضور دولة رئيس الوزراء.	
• التحضير الفتتاح مشروع التحكم عن بعد لشبكة مياه الخليل تحت رعاية دولة رئيس الوزراء  .	
• التحضير الحتفال وضع حجر األساس للمشروع الشبابي الكوري تحت رعاية دولة رئيس الوزراء .	
• قمنا بالمشاركة في لجنة العالقات العامة التي تم تشكيلها من مجموعة من المؤسسات المدنية و األمنية لغرض 	

التواصل ما بين المؤسسات.

و بلدية الخليل حيث تم تنظيم 6 أمسيات رمضانية وأعطت طابع رمضاني من تواشيح رمضانية وعقدت في مركز 
إسعاد الطفولة .

• تزين الحرم اإلبراهيمي الشريف للسنة الثانية على التوالي و تم عمل صيانة لإلنارة فيه من تجديد اإلنارة وصيانة 	
كهربائية  للحرم.

• تقديم 4 افطارات رمضانية في كل يوم جمعة باإلضافة إلى يوم ليلة القدر وتم تقديم 300 وجبة إفطار لكل يوم  في 	
الحرم اإلبراهيمي الشريف و تم استهداف فئات مختلفة من المجتمع بالشراكة مع أصحاب الشركات الكبيرة .

• تم الترتيب الستقبال عيد الفطر واالضحى المبارك أول وثاني أيام العيد من احتفاالت لالطفال في البلدة القديمة 	
والحرم اإلبراهيمي الشريف.

• تنظيم ورشة عمل لموظفي بلدية الخليل لألستاذ التنمية البشرية  اشرف قرطام بعنوان الطريق إلى االمتياز.	
• تحضير قوائم المؤسسات التي سيتم إرسال بطاقة تهنئة بمناسبة العيد وتم طباعة الدعوات و توزيعها على 	

الرئاسة والوزارات والمؤسسات  في رام اهلل و الضفة الغربية و الخليل .
• المشاركة في لجنة العالقات العامة المشكلة من المؤسسات المدنية و األمنية لغرض التواصل ما بين المؤسسات .	

• استقبال مجموعة من المؤسسات 	
اإلعالمية من 20 وكالة صحفية عالمية 

وذلك  لتغطية أخبار فلسطين 
والخليل.

• إعداد تقرير اإلنجازات الشهري لبلدية 	
الخليل.

• تحضير وتجهيز هدايا تذكارية  للوفود 	
الزائرة لبلدية الخليل .

• الرد على الدعوات و المراسالت التي 	
تأتي لرئيس البلدية في جميع 

المناسبات .     

• تم العمل على استقبال شهر 	
رمضان المبارك وتم وضع برنامج 

خاص به كاألتي .
•  تنظيف البلدة القديمة وتم 	

التنسيق مع قسم النفايات و 
قسم االطفائية.

• تزيين المدينة و البلدة القديمة و 	
تم ذلك مع قسم الكهرباء.

•  تنظيم أمسيات رمضانية 	
بالتعاون مع الصندوق األلماني 
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الدائــرة المالـــية

السابقة  السنوات  في  تتبع  كانت  حيث  المحاسبية  سياستها  تغيير  على  الخليل  بلدية  عملت   2008 عام  إطاللة  مع 
األساس النقدي في المحاسبة على عملياتها المحاسبية وتبنت البلدية أساس االستحقاق في المحاسبة على عملياتها 

المحاسبية وفقًا لنظرية األموال المخصصة والتي تقوم على تقسيم خدمات البلدية إلى :

أوال: الخدمات غير التجارية )موازنات الحكم المحلي(: والتي تتضمن خدمات السالمة العامة والصحة، األشغال العامة، ترفيه 
وثقافة، والخدمات االجتماعية الخ.

ثانيا: الخدمات التجارية: وتنقسم إلى نوعين من الموازنات:
الموازنات الربحية: وتتضمن الخدمات المقدمة للمواطنين كالمياه، سوق الخضار، محطة فحص السيارات الدينموميتر، 

المسلخ البلدي ،محطة ربو مناشير الحجر، إستاد الحسين بن علي الدولي ، الصالة الرياضية المغلقة.
موازنات الخدمات الداخلية: وتشمل تكنولوجيا المعلومات ، الميكانيك والحركة ، المساحة والتخطيط .

ثالثا: األنشطة االئتمانية ) الموازنات االئتمانية(: والتي يتم إدارتها من خالل البلدية مثل لجنة المعارف المحلية، صندوق 
تقاعد موظفي بلدية الخليل.

وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي قامت بها الدائرة المالية خالل العام 2010:

أواًل: على صعيد تطوير النظام المالي والمحاسبي:

• مواصلة تطوير النظام المحاسبي المركزي والنظم الفرعية بما يتالءم مع تطبيق نظرية األموال المخصصة وبما 	
يتماشى مع إستراتيجية وزارة الحكم المحلي .

• ربط النظم الفرعية لمرافق البلدية مع النظام المحاسبي المركزي في الدائرة المالية.	
• االنتهاء من إعداد منظومة الموجودات الثابتة.	
• البدء بإعداد منظومة الموازنات التقديرية .	
• حوسبة نظام العهد الخاصة بموظفي البلدية وتحويلها من نظام السجالت اليدوية إلى نظام الضبط والمتابعة 	
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اآللية عبر النظام المحوسب.
• تصميم نظام محوسب مالي إلستاد الحسين بن علي الدولي، وجاري العمل على تفعيله وتطويره ليلبي احتياجات 	

صالة بلدية الخليل الرياضية المغلقة، ومن ثم ربطه مع النظام المحاسبي المركزي.
• تفعيل منظومة اللوازم والمشتريات وربطها آليا بالنظام المحاسبي المركزي في الدائرة المالية.	
• التوصية بالعمل على تطوير نظام سوق الخضار المركزي بتحويل آلية االحتساب وفقًا للطونات - الوزن  وزيارة أمانة 	

عمان الكبرى لإلطالع على تجربة سوق الخضار والفواكه المركزي التابع لها.

ثانيًا: على صعيد تدقيق حسابات البلدية:

والخدمات  المالية  لالستشارات  الوفاء  شركة  قبل  من   2009 المالي  للعام  المستقل  الحسابات  مدقق  تقرير  انجاز 
المحاسبية.

نشر تقرير مدقق الحسابات المستقل للعام 2009 على موقع البلدية االلكتروني.
التعاقد مع شركة طالل أبو غزاله وشركاه لتدقيق حسابات البلدية للعام 2010.

ثالثًا: على صعيد الموجودات الثابتة والمستودعات:

تسجيل كافة الموجودات التي تم شراؤها خالل العام 2010.
• حصر كامل المواد التالفة والراكدة في مستودعات البلدية وبيعها بالمزاد العلني.	

الرقابة  دائرة  السابقة، وبمشاركة  لألعوام  بالنسبة  النتائج  31/12/2010 والحصول على أفضل  المستودعات في  جرد 
والتدقيق الداخلي، ومدقق الحسابات الخارجي.

• تحديث بيانات عهد الموظفين.	

رابعًا: على صعيد إعداد الموازنات والتقارير المالية :

إعداد موازنة العام 2011 بمشاركة جميع الوحدات اإلدارية في البلدية، ورفعها لوزارة الحكم المحلي بتاريخ 1/11/2010 
بالغ  بتسليم موازنتها حسب  قامت  التي  البلديات  أوائل  الخليل من  بلدية  األصول، وكانت  للمصادقة عليها حسب 

الموازنة الصادر عن الوزارة.
• إعداد التقارير المالية الشهرية للمجلس البلدي والتوصيات الخاصة بشأنها.	
• إرسال التقارير المالية الشهرية لوزارة الحكم المحلي.  	
• القيام بعملية التحليل المالي للبيانات المالية المختلفة.	

خامسًًا: على الصعيد الداخلي:

• المشاركة في لجان المجلس البلدي المختلفة ورفع التوصيات الخاصة للمجلس البلدي.	
• المشاركة في لجان فتح العطاءات المختلفة.	
• المشاركة في لجان استالم المشاريع ، والمواد التي يتم إدخالها لمستودعات البلدية.	
• التعاون مع الوحدات اإلدارية داخل البلدية من اجل تسهيل تقديم الخدمات للمكلفين.	

سادسًا: الطاقم المالي:

بلغ عدد موظفي الدائرة المالية ) 65 ( كما يلي :

ماجستير بكالوريوس دبلوم فما دون المجموع

4 11 50 65
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سابعًًا: األعمال اليومية

تقوم الدائرة المالية بإنجاز كافة المعامالت المالية اليومية بشكل دقيق نظرا لإلجراءات والضوابط الرقابية على حسن 
سير إجراءات العمل، حيث أن كل عملية مالية تمر بثالث مراحل )اإلعداد، التدقيق، االعتماد النهائي( وذلك بعد استيفائها 

لكافة الشروط القانونية ، واستكمال اإلجراءات التي تسبق مرحلة معالجة العملية لدى الدائرة المالية.
)قبض، صرف،  التي تشمل  المالية  المعامالت  اآلالف من  بإنجاز عشرات   2010 عام  المالية خالل  الدائرة  قامت  هذا وقد 
تحقق، إلتزام، بنوك وشيكات، تسويات، سندات إدخال إلى المستودع ، سندات إخراج من المستودع...( وفيما يلي عدد 

السندات التي تمت معالجتها خالل العام المنصرم:

النوع عدد السندات

سندات القيد 1,000

سندات االلتزام 5,000

سندات الصرف 2,000

سندات القبض 3,800

إشعارات مدينة 400

إشعارات دائنة 20

سندات تحميل 2,600

سندات إخراج 2,750

طلبات شراء مباشر 800

فواتير مبيعات 250

سندات إيداع بنكي 8,800

سندات تحقيق رسوم معامالت يومية 21,350

سندات إدخال 1,260

سندات إخراج 2,600

فواتير مياه 240,000

ثامنًا: على الصعيد الخارجي :

• االنتهاء من إعداد اتفاقيات التسديد اآللي لمستحقات البلدية عن طريق المصارف المعتمدة .	
• الحصول على تقدير “ممتاز” من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية .	
• الرقابة والتدقيق 	 أثناء قيامهم بمهام  المحلي  التابعة لوزارة الحكم  الرقابة والتوجيه  التعاون مع موظفي دائرة 

على أعمال البلدية . 
التعاقد مع شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية - جوال لالستفادة من خدمة الرسائل القصيرة )SMS( للتواصل مع 
مكلفي البلدية، وخصوصًا في الحمالت اإلعالنية للمواطنين تشجيعًا وحثًا لهم على دفع المستحقات المترتبة عليهم 

واالستفادة من الخصم التشجيعي الممنوح لهم من قبل البلدية.
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تاسعًا: على الصعيد اإلداري:

• إعادة هيكلة الدائرة المالية.	
• إعادة توزيع المهام والمناصب اإلدارية في الدائرة المالية.	

االنتهاء من براءة التشكيالت الخاصة بموظفي الدائرة للعام 2011 .
• االنتهاء من إعداد الوصف الوظيفي لموظفي الدائرة المالية.	
• مراجعة مسودة النظام المالي لبلدية الخليل لعام 2011.	
• االنتهاء من إعداد دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية.	

عاشرًا: تطلعاتنا المستقبلية:

الحصول على شهادة االيزو 2008/9001.
التعاقد مع معاهد التدريب المحلية والخارجية لعقد دورات متخصصة لموظفي الدائرة المالية.

مشاركة المجتمع المحلي في إعداد الموازنة العامة العادية لبلدية الخليل.
االنتهاء من تجهيز المستودع الجديد .

هيكل موازنة بلدية الخليل للعام 2011م

شيكلاإليرادات  / المبالغ / شيكلالنفقاتالمبالغ 

53,539,500النفقات التشغيلية54,410,000اإليرادات التشغيلية

33,416,000النفقات الربحية53,570,000اإليرادات الربحية

79,380,000النفقات اإلنمائية58,580,000اإليرادات اإلنمائية

166,335,500مجموع النفقات166,560,000مجموع اإليرادات

894,870.16الوفر670,370.16رصيد أول المدة

89,487.02احتياطي طوارئ

805,383.14صافي الوفي المقدر

894,870.16المجموع

167,230,370.16مجموع الموازنة167,230,370.16مجموع الموازنة
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مركز خدمات الجمهور

أوال : حالة الطلبات :

نوع الطلب
إجمالي عدد عــدد

الطلبات المنجزة إجماليمرفوضملغيمنتهيمتابعة

2161075912914201333إذن أشغال كهرباء )1 فاز (

3713507179166إذن أشغال كهرباء )3 فاز (

141540118286321اعتراض على رسوم عقار

364006765شهادة إثبات سكن

030145شهادة إثبات انتفاع من عقار

020025إعفاء أثمان مياه

020134شهادة إثبات عدم امتالك عقار

18031212شهادة إثبات محل مغلق

020133شهادة إثبات مزاولة مهن

010122شهادة إثبات عدم مزاولة مهن

7204331242247طلب شهادة براءة ذمة-الستعمال خارج البلدية

152890324493طلب شهادة براءة ذمة-الستعمال ضريبة األمالك 

30100311طلب شهادة براءة ذمة-الستعمال تسجيل األراضي

0237112390طلب تعديل بيانات مكلفين

1683411895604523طلب اشتراك مياه جديد

1555357569تنازل عن اشتراك مياه

125032930إيقاف اشتراك مياه

020072730فحص عداد مياه/ اعتراض على فاتورة مياه

722193836نقل/ إعادة وصل اشتراك مياه

432272322292278طلب شهادة رخص الحرف والصناعات

178002511طلب إيصال منشأه بشبكة الصرف الصحي

33317401508226طلبات رخص األبنية

210037طلب الحصول على الموافقة الستخدام منشأه

104628505843843353467الخالصة

انطالقًا من هدف بلدية الخليل في تحقيق مبدأ الشفافية واإلفصاح في تعاملها مع جمهورها بجميع فئاته تحرص 
البلدية من خالل “مركز خدمات الجمهور” على اطالعه بإنجازاتها وخدماتها المقدمة وتطورها.

ذلك أن المواطن هو محور االهتمام وتفاعل المواطن مع البلدية يساهم في ارتقاء البلدية بتقديم خدماتها .
وفيما يلي ملخصًا لتقرير إنجاز “مركز خدمات الجمهور” للعام 2010:
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ثانيًا :- حالة الطلبات بالرسم البياني :

1 - خدمات اشتراك مياه جديد

الـشـهـر عـدد الـطـلـبـات
1 20

2 44

3 61

4 37

5 45

6 72

7 52

8 49

9 35

10 55

11 62

12 72

اإلجـمـالـي 604

2 - خدمات ترخيص األبنية

الـشـهـر عـدد الـطـلـبـات

1 39

2 36

3 27

4 44

5 41

6 35

7 28

8 35

9 30

10 62

11 51

12 80

اإلجـمـالـي 508

3  - خدمات إذن إشغال لغاية خدمات الكهرباء )1 فاز(

الـشـهـر عـدد الـطـلـبـات
1 94

2 134

3 115

4 87

5 96

6 133

7 115

8 84

9 85

10 135

11 146

12 196

اإلجـمـالـي 1420

4 - خدمات منح إذن إشغال لغاية خدمات كهرباء )3 فاز (

الـشـهـر عـدد الـطـلـبـات
1 13

2 16

3 24

4 11

5 15

6 17

7 11

8 19

9 13

10 12

11 14

12 14

اإلجـمـالـي 179
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)IT( دائرة تكنولوجيا المعلومات
 

عام بعد عام وتثبت دائرة تكنولوجيا المعلومات في بلدية الخليل تميزها من خالل ما تقدمه من جديد وما تحدثه 
من قائم.

إن التطور التقني وااللكتروني والتكنولوجي الذي تشهده دوائر وأقسام البلدية جعل من دائرة تكنولوجيا 
المعلومات الدائرة الرئيسية واالهم من خالل ارتباطها وعالقتها بجميع الدوائر واألقسام ,وذلك لتلبية احتياجات 

هذه الدوائر واألقسام من برمجيات وتطبيقات وبيانات لمواكبة التطور الحاصل.

تكنولوجيا  دائرة  وتعامل  تواصل 
وأقسام  دوائر  على  يقتصر  ال  المعلومات 
ذلك  يتعدى  بل  فقط  الخليل  بلدية 
للوزارات  واستشارتها  خدماتها  لتقديم 
والبلديات والدوائر الحكومية والمؤسسات 

الحكومية وأالهلية واألفراد.
دائرة  انجازات  سجل  في  يسجل  هذا  كل 
هذه  ,وتتلخص  المعلومات  تكنولوجيا 

االنجازات على النحو التالي :
• لكافة 	 مرئية  مراقبة  نظام  تركيب 

مرافق البلدية بكل ممراتها ومداخلها 
من  كافي  قدر  يضمن  بما  ومحيطها 
البلدية  مباني  حول  واألمان  الحيطة 
كاميرا   55 تركيب  تم  ,حيث  وداخلها 
وتم   , ومحيطها  البلدية  مبنى  في 
إسعاد  مركز  في  كاميرا   32 تركيب 
أيضا  النظام  يعمل  ,حيث  الطفولة 

بالرؤية الليلية.
• بخدمة 	 البلدية  مرافق  كافة  تزويد 

داخل  موقع  أي  من  باالنترنت  االتصال 

تم  ,حيث  عالية  وبجودة  البلدية 
 6 ب  الالسلكي  البث  نقاط  زيادة 
أكثر سرعة وحداثة  إضافية  نقاط 

وجودة.
• مبنى 	 بين  االتصال  سرعة  زيادة 

 2 الخارجية من  البلدية ومرافقها 
ميغا إلى 6 ميغا.

• بقدرة 	  UPS أجهزة  أربعة  تركيب 
KVA 40 للواحد ,حيث تم تركيب 

3 أجهزة في مبنى البلدية وجهاز 
,مما  الطفولة  إسعاد  مبنى  في 
ساعد على استمرار العمل وعدم 
االنقطاع  أثناء  المعلومة  فقدان 

الفجائي للتيار الكهربائي.
• 	UPS جهاز
• انترنت 	 بخط  المياه  قسم  تزويد 

المخططات  من  والعديد  ثابت 
نظام  لتشغيل  الالزمة  والخرائط 
بالمحابس  والتحكم  المياه  توزيع 

. )TeleControl( عن بعد

• سيرفر 	 بجهاز   GIS قسم  تزويد 
خاص به وتحميل ARCGIS عليه.

• مع 	 السياحة  الخريطة  تحديث 
من  استخدامها  إمكانية  توفير 
خالل البوابة االلكترونية للبلدية.

• والمنظومات 	 البرامج  تحديث 
يتناسب  بما  باألقسام  الخاصة 
واحتياجاتها  األقسام  عمل  مع 

وتطور العمل فيها.
• وإضافة 	 المسارات  بعض  تعديل 

نظام  على  جديدة  مسارات 
احتياجات  حسب   Workflow

العمل.
• النفايات 	 حاويات  مواقع  حوسبة 

في المدينة مع تحديد اإلحداثيات 
لكل حاوية.

• جديدة 	 مقترحة  شوارع  تخطيط 
منطقة  في  أحياء  وتقسيمات 
مع  بالتعاون  وذلك  التوسعة 

قسم التخطيط.
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• األبنية 	 وتراخيص  الميداني  المسح  عملية  خالل  من  والوحدات  واألبنية  بالشوارع  الخاصة  للبيانات  المستمر  التحديث 
واشتراكات الكهرباء و المياه الجديدة.

• بالبرامج والتطبيقات والبيانات والخرائط والمخططات وذلك حسب احتياجات 	 المختلفة  البلدية  تزويد أقسام ودوائر 
كل دائرة وقسم.

• توزيع 12 جهاز حاسوب شخصي على دوائر وأقسام البلدية.	
• تزويد بعض رؤساء األقسام بأجهزة Laptop متطورة.	
• تزويد الوزارات والمؤسسات بالخرائط والبيانات المختلفة.	

الكشوفات الميدانية وعمل مخططات مواقع في قسم خدمات الجمهور للمعامالت التالية :
• اعتراض على ضريبة المعارف.	
• اعتراض على ضريبة النفايات.	
• اعتراض على ضريبة رخص الحرف والصناعات.	
• معامالت إثبات السكن.	
• معامالت إثبات الملكية.	
• معامالت نقل الملكية.	
• معامالت نقل الرسوم.	
• معامالت بحاجة إلى كتب رسمية من البلدية إلى الدوائر األخرى.	
• اشتراكات المياه.	
• اشتراكات الكهرباء	

• الشوارع 	 ترقيم  نابلس بنظام  بلدية  تزويد 
المتبع في بلدية الخليل.

• مساعدة العديد من البلديات والمؤسسات 	
إلى  الدائرة  موظفي  بعض  إيفاد  خالل  من 
هذه البلديات والمؤسسات لتدريبهم على 
تطبيقات GIS كما تقوم الدائرة باستقبال 
وتدريبهم  المؤسسات  هذه  من  األفراد 
لنقل الخبرة إلى بلدياتهم ومؤسساتهم , 
وتقوم الدائرة بتزويد البلديات والمؤسسات 

بما يلزمها من خرائط وبيانات.
• على 	 الجامعات  طالب  وتدريب  استقبال 

Oracle مما جعل  GIS وبرمجيات أل  برامج 
على  المجال  هذا  في  مميزة  الخليل  بلدية 

مستوى الوطن.
• والشخصيات 	 الوفود  من  العديد  استقبال 

مدى  على  لالطالع  وعالميا  محليا  الرسمية 
تكنولوجيا  مجال  في  الخليل  بلدية  تقدم 

المعلومات.
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  دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

العام  التي تحققت خالل  االنجازات  المالية واإلدارية من أهم  الرقابة  %90 في تقيم ديوان  البلدية على درجة  كان حصول 
حيث كانت الدرجة السابقة التي حصلت عليها البلدية في تقييم سنة 2008 %51 أي بفارق 39 درجة عن سنة 2010 حيث 

ساهمت دائرة الرقابة ب 20 درجة من درجات العالمة المحققة.
للخطة  المالية وذلك وفقا  السنة  االنجازات خالل  الكثير من  والتدقيق  الرقابة  لدائرة  الكبير كان  االنجاز  الى ذلك  باإلضافة 

المعتمد والتي تم الموافقة عليها في بداية العام وهي كالتالي:
• إجراءات 	 العمل في كثير من  ، حيث تم تصويب  المختلفة  البلدية  العمل ألقسام  تم عمل تدقيق ومراجعة إلجراءات 

العمل من خالل التوصيات المقدمة .
• تم عمل جرد للصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية والسلف النقدية عدة مرات خالل السنة.	
• تم عمل تقييم لبرنامج تتبع ومراقبة المركبات )Tracking System(  حيث  رصد ميزات البرنامج المتعلقة بتحسين آلية 	

إدارة المركبات في البلدية.
• تم تتبع سير عمل إجراءات مشتريات البلدية بين األقسام المعنية ابتداء من القسم الطالب للبضاعة ومرورا بقسم 	

المشتريات وانتهاء بوصول البضاعة للمستودع حيث تم تعديل وتصويب بعض اإلجراءات وفق المعايير المهنية.
• تم تدقيق قسم تكنولوجيا المعلومات حيث تم كتابة توصيات بخصوص حل بعض المشاكل في استمرارية عمل 	

السيرفرات في البلدية.
• تم تدقيق إجراءات العمل في مكتب النفايات الصلبة وتمت مراجعة إجراءات محاسبة البلديات التي تستخدم مكب 	

نفايات بلدية الخليل.
• تم تدقيق قسم المياه وكتابة عده توصيات بخصوص إجراءات العمل في القسم.	
• المياه 	 بخدمات  المشتركين  تزويد  ،قبل    C مناطق  في  البنايات  على  الكشف  آليات  بخصوص  توصيات  كتابة  تم 

والكهرباء.
• تم عمل تقرير بخصوص االستثمار األمثل لمرافق البلدية التجارية.	
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تم عمل تحليل لموازنة البلدية للعام 2010 ، وتبيان حجم انحراف الموازنة بأقسامها الثالثة )التشغيلية والربحية والرأسمالية(.
• تم عمل مراجعة وتدقيق مرحلي وذلك ضمن اإلجراءات التالية: 	
•  إرسال مصادقات للموردين الذين يتعاملون مع البلدية للتأكد من األرصدة والذمم المسجلة في النظام المالي للبلدية.	
• إرسال وتحليل المصادقات المستلمة من البنوك التي تتعامل معها البلدية.	

تم تدقيق إجراءات التوظيف في البلدية ومراجعة ملفات الموظفين الذين تعينوا خالل سنة 2010 ،وتدقيق آلية تشغيل 
العمال في مشاريع البلدية المختلفة.

تم تدقيق حاالت التالعب والعبث في عدادات اشتراكات المياه ومتابعة حل القضايا المرصودة.
بالمعايير  لاللتزام  توصيات  رفع  تم  حيث  الشراء  إجراءات  ومراجعة  الصرف  وسندات  االلتزام  سندات  من  عينة  تدقيق  تم 

المهنية في عمليات الشراء وصرف الفواتير.
تم تدقيق إجراءات العمل في قسم الزراعة في البلدية حيث تم مراجعة آلية استالم األشتال واألشجار وإخراجها وأسلوب 
األقسام  بين  بالتعاون  الخاصة  والتوصيات  الترتيبات  ووضع  المزروعة  األشتال  على  االعتداء  حاالت  ومتابعة  القسم  إدارة 

الهندسية الخاصة بمشاريع البلدية المختلفة.
• تم عمل مقترح )Proposal( لتحسين تحصيل ذمم المياه المتراكمة على المواطنين.	

بلدية  نشاطات  البلدية ضمن  مع  تتعامل  التي  المختلفة  واألطراف  البلدية  بين  الموقعة  والعقود  االتفاقيات  مراجعة  تم 
الخليل خالل سنة 2010.

المدقق ومدى  الموجودة في تقرير  القيم واألرصدة  الخارجي لسنة 2009 والتأكد من  الحسابات  تم مراجعة تقرير مدقق 
مطابقتها  للنظام المالي في البلدية ، باإلضافة الى كتابة توصيات للمجلس البلدي بخصوص ابرز النقاط الواردة في التقرير 

وذلك لتحسين كفاءة إدارة البلدية من الناحية المالية.
• الخارجي حول بعض 	 التدقيق  الصادرة عن مكتب    )Management letter( اإلدارة  الواردة في تقرير  النقاط  تم متابعة 

المالحظات الخاصة بأنشطة البلدية المختلفة.
• تم تدقيق عينة من ملفات الموظفين للتأكد من :	

• اكتمال أوراق الموظف الثبوتية.	
• المؤهالت العلمية الصحية.	
• التأكد من وجود الكفاالت العدلية للموظفين الذين يعملون بالعهد المالية ومطالبة الموظفين الذين لم يعملوا 	

تلك الكفاالت بعملها بالسرعة الممكنة.
• تم تدقيق إجراءات عمل المخالصات المالية لتجار سوق الخضار المركزي وتم تقديم تقرير لرئيس البلدية بذلك.	
• الشركات 	 العطاء وترسيته على  إجراءات طرح  للتأكد من   2010 المطروحة خالل عام  العطاءات  تم تدقيق عينة من 

المؤهلة، والتأكد من اكتمال المتطلبات القانونية في جميع مراحل الشراء .
• تم تدقيق مركز فحص المركبات )الدنموميتر( في البلدية وتم كتابة توصيات لتحسن إدارة المركز لرئيس البلدية.	
• المشاركة في فتح العطاءات المطروحة خالل الفترة بخصوص أعمال البلدية ونشاطات البلدية المتنوعة.	
• هذا باإلضافة الى عمل جوالت ميدانية في أقسام ومرافق البلدية المختلفة لمتابعة مدى تطبيق القانون والنظام في 	

جميع أعمال البلدية.

في سبيل بناء العالقات وتبادل الخبرات مع مؤسسات الوطن تم المشاركة التالية:
• المشاركة في عدة ورش عمل ضمن برنامج الشفافية والمساءلة من اجل الفقراء الذي تنظمه مؤسسة أمان.	
• المشاركة في ورشة عمل تسجيل البلدة القديمة في الخليل ضمن اإلرث الحضاري اإلنساني لدى منظمة اليونسكو.	
• تم تدريب بعض طالب الجامعات وذلك من خالل إستراتيجية بلدية الخليل للتعاون مع الجامعات الفلسطينية.	
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دائرة العطاءات والتوريدات

جميع  شراء  وكذلك  البلدية  عطاءات  وترسية  وإدارة  طرح  بعملية  المعنية  الدائرة  هي  والتوريدات  العطاءات  دائرة 
مستلزمات البلدية ومشاريعها وأقسامها . حيث قامت دائرة العطاءات والتوريدات بانجاز الكثير من االعمال والمهام 

خالل العام 2010 وفيما يلي عرض ألهم هذه األعمال المنجزة . 

قامت دائرة العطاءات والتوريدات وبالتعاون مع األقسام المعنية بتطوير منظومة مشتريات الكترونية وبدأت الدائرة 
بالفعل بالعمل بهذه المنظومة خالل العام 2010 تمشيا مع رؤية البلدية  نحو الوصول الى بلدية الكترونية .

قامت دائرة العطاءات والتوريدات بطرح وترسية وإدارة العطاءات السنوية والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2010 وهي كما 
يلي:
• عطاء تأمينات بلدية الخليل 	
• عطاء توريد خلطة اسفلتية	
• عطاء توريد باطون جاهـــــــز 	
• عطاء توريــــــــــــد مــحــــروقات 	
• عطاء توريد زيـــوت معدنية 	
• عطاء توريـــــــــــــــــد آليـــــــــــات	

كما وقامت دائرة العطاءات والتوريدات بطرح وترسية وإدارة عدة عطاءات مركزية رئيسية خالل العام 2010 ومن أهمها: 
• عطاء توريد إطارات مطاطية	
• عطاء توريد قطع ومواسير مياه “3 عطاءات خالل العام 2010”	
• عطاء توريد مواسير بالستيــــــك  “ 3 عطاءات خالل العم 2010”  	
• عطاء توريد مبيدات حشرية	

• قامت دائرة العطاءات والتوريدات بالتعاون مع الدائرة الهندسية في بلدية الخليل بطرح وادارة وترسية عدة عطاءات 	
لمشاريع بنية تحتية في مدينة الخليل ممولة من صندوق تطوير واقراض البلديات.

• كما وقامت دائرة العطاءات والتوريدات وبالتعاون مع قسم العمارة بعملية طرح وترسية وادارة عطاءات للعديد من 	
المشاريع العمرانية في مدينة الخليل كبناء المدارس والمرافق العامة.

قامت دائرة العطاءات والتوريدات بتنفيذ طلبات الشراء اليومية بمعدل 3 طلبات شراء يوميا خالل العام 2010 .
ومتابعتها  اسعار  عروض  استدراج  الى  بحاجة  والتي  الشراء  طلبات  بتنفيذ  والتوريدات  العطاءات  دائرة  ايضا  وقامت 

بمعدل 3 طلبات يوميا خالل العام 2010.
شاركت دائرة العطاءات والتوريدات في استالم المشاريع المنجزة والبضائع المستلمة خالل العام 2010.

• كما وقامت دائرة العطاءات والتوريدات بالتعاون مع دوائر البلدية المختلفة والعمل ضمن فريق في عمليات هادفة 	
إلى تطوير البلدية في شتى المجاالت.
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دائرة التخطيط والتطوير االقتصادي

تركزت نشاطات عمل دائرة التخطيط والتطوير االقتصادي على متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية التنموية للبلدية 
وكذلك متابعة اعمال تنفيذ خطة البناء المؤسسي للبلدية حيث شملت نشاطات الدائرة على االمور التالية:

• المطلوب 	 التمويل  على  الحصول  اجل  المانحة من  والجهات  الدولية  المؤسسات  مع  والتواصل  االتصال  متابعة 
لتنفيذ الخطة االستراتيجية. 

• اعداد دراسات الجدوي االقتصادية وتحضير الطلبات الخاصة بالمشاريع من اجل تقديمها للممولين. 	
• التنسيق مع المؤسسات المدنية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبلديات كمؤسسة امان والUNDP وصندوق 	

البلديات .
• المتابعة والتنسيق مع دائرة انظمة المعلومات من اجل استكمال وتطبيق االنظمة المالية واالدارية للبلدية.	
•  مواصلة العمل على تحقيق الهدف االستراتيجي من اجل الوصول الى بلدية الكترونية مع نهاية العام 2012.	
• خدمات 	 دليل  واصدار  المعامالت  سير  ومسار  االجراءات  لتحديد  الجمهور  خدمات  دائرة  مع  والتنسيق  التعاون 

.GTZ الجمهور بالتعاون مع ال
•  تمثيل البلدية في ورش العمل والمؤتمرات المحلية.	
• التعاون مع الجامعات الفلسطينية ومساعدة طلبة الجامعات فى اعداد المشاريع والدرسات المتعلقة بالبلدية 	

والخدمات التى تقدمها للمجتمع.
• التحضير للمؤتمرات الخاصة بالتنمية االقتصادية وعمل اصدار خاص بمناسبة انعقاد مؤتمر بيت لحم االقتصادي.	
•  العمل على اصدار كتب االنجازات السنوية ونشر المعلومات عن نشاطات البلدية من خالل المطبوعات والموقع 	

االلكتروني.

2009
الخطة االستراتيجية التنموية

لمدينة الخليل (2008 - 2012)
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04
ملخص ألهم االنشطة الرياضية 

والثقافية واالجتماعية
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   مركز إسعاد الطفولة في عام 2010

تحت شعار الخليل ارث حضاري كان هذا شعار نشاطات مركز إسعاد الطفولة للعام 2010 ، فجاءت األنشطة والبرامج التي 
أقامها المركز حافلة باالنجازات و النجاحات من خالل دعم ومساندة رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي وأعضاء المجلس 

البلدي الذين قدموا كل اإلمكانيات و التسهيالت إلنجاح هذه البرامج و األنشطة.
الرائعة لخدمة قطاع الطفولة في المحافظة من  بخطوات ثابتة وواثقة حقق مركز إسعاد الطفولة مجموعة من االنجازات 
خالل اإلقبال المتزايد على أنشطة وبرامج المركز ومن خالل الشراكات مع المؤسسات المحلية ، حيث قدم المركز لهذا العام 

العديد من البرامج واألنشطة وحقق أضعاف ما كان مخطط له خالل هذا العام في خطة المراكز التابعة للبلدية .
بإعداد  الطاقم  المراكز حيث قام  بها إلدارة  التي تم تكليفهم  والثقة  األمانة  أهل لهذه  انه  المركز  إدارة  اثبت طاقم  وقد 
العديد من البرامج و األنشطة المتميزة الجديدة في مجال الطفولة وقام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية آلالف األطفال 

و الطالئع و السيدات وزادت من ثقة المجتمع المحلي في مركز إسعاد الطفولة.
فكل الشكر والتقدير لفريق العمل الرائع الذي يقف خلف هذا الجهد المميز والذي نرجوا من اهلل العلي القدير أن يجعله في 

ميزان حسناتنا ، وتحقيق رسالة المركز لخدمة قطاع الطفولة وأسرهم.
وتشرف المجمع خالل نهاية العام بزيارة دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض

وبلغ عدد المستفيدين من مركز إسعاد الطفولة خالل العام 2010 على النحو اآلتي:

المكتبة:

عدد المستفيدينالبيانالرقم

1
تنوع األنشطة ما بين السرد القصصي وورش نقاش الكتب والكتابة اإلبداعية والرسم 

3600التعبيري وباإلضافة إلى ورشات تعريفية بنظام التصنيف.

2
عدد المشتركين في المكتبة لغاية 31/12/2010

المشتركون خالل عام 2010
1800
113

3
عدد الكتب لغاية 31/12/2010

الكتب الواردة لسنة 2010 لصالح مكتبة إسعاد الطفولة
6000
600

7000 عدد الرواد4

12400مجموع المستفيدين5

الحاسوب و المكتبة االلكترونية:
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عدد المستفيدينالبيانالرقم

 دورات الحاسوب المتنوعة ) دورات مبتدئة ، فوتوشوب، انترنت...الخ(.1
وتخدم قطاع الطفولة وطالب المدارس وربات البيوت و المعلمات.

220

600العاب جماعية2

10000رواد حاسوب3

10820 المجموع4

المسرح:

 عدد المستفيدونالبيان

269000 عرض ) عروض مسرحية وأفالم وأمسيات رمضانية(

4500احتفاالت مؤسسات

12550محاضرات توعوية

6000احتفاالت المدارس و رياض األطفال

32050المجموع
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الدورات:

الفعاليات و   عدد المستفيدوناألنشطة 

60دورة الفن التشكيلي

150دورات اللغة االنجليزية

8دورات التجويد وتحفيظ القران

30دورة العمل التطوعي للمتطوعات

20دورة نحاسيات

30دورة األلعاب التعليمية

200دورة تطوير المهارات الحياتية

67دورة دراما ومسرح

20دورة الخط العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة

6دورة اللياقة البدنية للسيدات

reading challenge 20دورة تشجيع القراءة لألطفال

20دورة كيف تعلمين ابنك اللغة االنجليزية 

4دورة محو األمية

15دورة الجودو

650المجموع

البرامج:
المستفيدينالبرنامج  عدد 

200برنامج تدريب الفنون لألطفال                             

30برنامج الشرطي الصغير

200برنامج التعليم المساند

20برنامج إبداع

30برنامج الصحفي الصغير 

30برنامج المهندس الصغير

510المجموع
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المعارض:

 عدد المستفيدونالبيان

280معرض جداريات من غزة

120معرض رسومات للفنانين الصغار

400معرض القدس كالسماء أو اقرب للفنان يوسف كتلو

70معرض صور النكبة

150معرض فن تشكيلي االء احريبات – نسرين يغمور

700معرض الكتاب األول لعام 2010 - مكتبة حيفا

300معرض الفن التشكيلي والنحاسيات

200معرض تأمالت فلسطينية – شفا العملة

150معرض لوحات فن تشكيلي – سعاد العمايري

2370المجموع

المخيمات:
عدد المستفيدينعدد األنشطةالبيانالرقم

185مخيمات شتوية1

2540مخيمات صيفية2

120مخيم رمضاني3

645المجموع
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المجتمع المحلي- مؤسسات:

 عدد المستفيدونالبيان

6187التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي

زيارات خارجية: 

 عدد المستفيدونالبيان

5050زيارة المدارس والروضات

60000 زيارات األهالي والعائالت 

نتطلع إلى....

 أن تكتمل المسيرة بنجاح وإقامة العديد من األنشطة من خالل تنفيذ برامج جديدة تعمل على تنمية القدرات لألطفال 
والطالئع وصقل مواهبهم حيث نتطلع في عام 2011 إلى تنفيذ ما يلي:

• تشكيل مجلس بلدي لألطفال والطالئع .	
• إصدار مجلة لألطفال باسم مجمع إسعاد الطفولة.	
• عمل حديقة لألطفال تحت عمر 4 سنوات.	
• إضافة طابق لمبنى المجمع يحتوي على العديد من القاعات وكافتيريا للزوار.	
• عمل مخيمات تخصصية خالل هذا العام.	
• العمل على تأهيل كادر الموظفين والمتطوعين في ظل الرؤية المستقبلية لبلدية الخليل وذلك لتقديم الخدمة 	

األفضل لقطاع األطفال والطالئع في المدينة.
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مركز تنمية مواهب جيل المستقبل
الخليل ارث حضاري إنساني تحت هذا الشعار نفذ مركز تنمية مواهب جيل المستقبل ) شارك ( أنشطته التربوية والتنموية 

والتعليمية والترفيهية للعام 2010.
 حيث يعتبر المركز القلب النابض لألنشطة والفعاليات لمعظم الفئات العمرية التي تقام في الضاحية الجنوبية من مدينة 

الخليل . 

العام جهد  واللذين قدموا هذا  المتطوعين  الشباب  أنشطته على كادر  المركز وبشكل أساسي في معظم  يعتمد  و 
استحق االحترام . 

والن مركز شارك يؤمن بدور الشباب في تنمية المجتمع  قدم المركز  مجموعة من الدورات والتدريبات الالزمة لتنمية وتطوير 
قدراتهم من اجل إيجاد جيل قيادي قادر على تحمل مسؤولياته تجاه مجتمعه .

وتماشيا مع التطور التكنولوجي أقام المركز مجموعة مميزة من دورات الحاسوب المبتدئة والمتخصصة والتي استهدفت 
طالب المدارس والجامعات . 

وعلى المستوى التعليمي يقدم المركز برنامج جسور للتعلم عن طريق اللعب والذي يستهدف األطفال اللذين يعانون 
الكثير من الضعف األكاديمي والدراسي إضافة إلى مجموعة من الدورات األكاديمية لطالب التوجيهي  .

والن أفراد مجتمعنا الفلسطيني عازفون عن القراءة  يقيم المركز مجموعة من األنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني  أنشطة ومسابقات تشجع على ارتياد المكتبات وقراءة الكتب والروايات . 

وتماشيا مع رؤية المركز في استغالل الطاقات بشكل ايجابي أقام المركز مجموعة من المخيمات الشتوية والصيفية حيث 
تميزت هذه المخيمات بنوعية مميزة من األنشطة والفعاليات التي تقدم لألطفال من خالل إعطاء المدربين في المخيم 

مجموعة من الدورات واألدوات الالزمة .  

وتنفذ األنشطة التي يقدمها المركز بالتعاون مع الجامعات والمدارس ورياض األطفال حيث يتمتع المركز بعالقات طيبة مع 
المجتمع المحلي مؤسساته حيث ان المجتمع يعتبر الرافد األساسي لألنشطة .

األنشطة التي تم تنفيذها:

الدورات األكاديمية:

الدورةالرقم  عدد المستفيدين اسم 

230الدورات 1

 برنامج الحاسوب:

 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

166الكمبيوتر  1

دورات وورشات واجتماعات وزيارات خارجية:
 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

416الدورات الخارجية 1
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أيام الفرح والمرح ومهرجانات  والمسرحيات وعروض األفالم:

 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

1129العروض 1

ورشات الفنون والدراما :

 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

449الفنون 1
 

برنامج جسور:

 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

314مشروع جسور 1

المخيمات الصيفية والشتوية :

 عدد المستفيديناسم النشاطالرقم

1565المخيمات   1

مشروع الشرطي الصغير:

عدد المستفيدينالمستفيدينالرقم

27مجموعة من طالب وطالبات مدارس المنطقة1
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برنامج اإلرشاد الدراسي :

جاء البرنامج في بداية العام استكماال للبرنامج في عام 2009 حيث استفاد منه معظم طالب التوجيهي في مديرية 
تربية الخليل 

عدد المستفيدينالمستفيدينالرقم

1280توجيهي1

األنشطة المكتبية ونادي الحكايات:

عدد المستفيدينالمستفيدينالرقم

987مناقشة قصص 1

75رواية قصص شعبية2

1062المجموع

دورة الصحة المدرسية 

 عدد المستفيدينالنشاطالرقم

80الصف التاسع والثامن من مدرسة الزهراء1

مشروع ) عد للعشرة ( 

 عدد المستفيدينالنشاطالرقم

80الفعاليات واألنشطة1
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TIPH  مشروع حي أبو سنينة بالتعاون مع التواجد الدولي

 عدد المستفيدينالنشاطالرقم
240العمل التطوعي 1

40ورشات2

:Video Games دورات

 عدد المستفيدينالنشاطالرقم
40دورة العاب الفيديو1

أنشطة العيد :

 عدد المستفيدينالنشاطالرقم
500يوم ترفيهي بالتعاون مع الوطنية موبايل 1

2
مهرجان عيد الفطر استعرض دببة ومهرجين وأنشطة ترفيهية ورسم 

على الوجه 
500

1000المجموع 

المبادرات الشبابية “ شارك “ :

 عدد المستفيدين النشاط الرقم

26دورة دراما 1

15حل النزاعات 2

57التدخين3

98المجموع 
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الصحة النفسية: 

العدداالسمالرقم

75أطفال )ذكور –إناث(- أمهات – الحفل النهائي1

القيادة الشابة:

 العدد الموضوع الرقم

210مدرسة الزهراء واألخوة وجامعة بوليتكنك فلسطين 1

زوار حديقة الزهرا:

 العدد الموضوع الرقم

23000زوار الحديقة العائالت1
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• أضيف للمكتبة بفرعيها حوالي 2500 كتابًا ودورية ورسالة علمية. منها 850 كتابًا تم شراؤها من معرض االسكندرية 	
في مصر، و250 كتابًا منحة من مؤسسة عبد الحميد شومان في األردن.

• تم تأسيس مكتبة لألطفال من خالل مؤسسة تامر في الفرع الثاني بمجموعة من الكتب بلغت حوالي 534 كتابًا 	
باإلضافة إلى األرفف والمستلزمات الخاصة بها.

• عدد اإلعارات 8350 إعارة خارجية.	
• عدد اإلعارات الداخلية تزيد عن 55000 كتاب.	
• عدد الرواد الذين زاروا المكتبة يزيد 75000 زائر.	
• عدد االشتراكات حوالي 740 اشتراك.	
• تشرفت المكتبة بزيارة معالي وزيرة الثقافة السيدة سهام البرغوثي بتاريخ 2010/12/19م. وتم إطالعها على 	

مشروع بناء المكتبة العامة الجديد في منطقة دوار الصحة. واألطالع على محتويات المكتبة العامة والخدمات التي 
تقدمها للرواد، وتحدثت مع بعض الرواد المتواجدين في المكتبة.

• استضافت المكتبة العديد من مدارس المحافظة واالطالع على أساليب الفهرسة والتصنيف ومحتويات المكتبة 	
والخدمات التي تقدمها للطلبة.

• استضافت المكتبة العديد من المحاضرات األسبوعية لطلبة جامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة في علوم 	
تخريج الحديث النبوي واالستعانة بكتب المكتبة الزاخرة بهذا التخصص.

• شاركت المكتبة في ورشة عمل حول )المكتبة الرقمية( والتي عقدت قاعة بلدية البيرة وأشرفت عليها قسم 	
المكتبات بوزارة الثقافة.

• كما شاركت المكتبة في ورشة عمل حول )آليات البحث اإللكتروني لمصادر مكتبية مجانية( والتي عقدت بالتعاون 	
ما بين القنصلية األمريكية وجمعية المكتبات الفلسطينية، وقدمها السيد هنري مندلسون مسؤول مصادر 

المعلومات في الخارجية األمريكية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 2010/8/18م.
• شاركت المكتبة في )مؤتمر المكتبات في فلسطين بين الواقع والمستقبل( بإشراف وزارة الثقافة وجمعية المكتبات 	

الفلسطينية ومكتبة بلدية البيرة عقدت في قاعة بلدية البيرة بتاريخ 2010/12/14م.
• شاركت المكتبة في دورة )صيانة المخطوطات والوثائق( التي عقدتها مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي بوزارة األوقاف 	

الفلسطينية.
• تم االتفاق مع دائرة األنشطة في مديرية التربية والتعليم بمدينة الخليل على عمل أنشطة مشتركة بين المكتبة 	

ومدارس المحافظة وتفعيل الزيارات المدرسية إلى مكتبة بلدية الخليل العامة بفرعيها.

التطلعات واألهداف

• تتطلع إدارة المكتبة إلى الوصول بها كمكتبة إلكترونية كاملة تستطيع أن تخدم أكبر عدد من المستفيدين من 	
الطلبة وغيرهم.

• كما نتطلع إلى إتمام المبنى الجديد للمكتبة في منطقة دوار الصحة ويصبح جاهزًا لالستخدام في أقرب وقت 	
ممكن.

المكتبة العامة
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ستاد الحسين بن علي الدولي

    عام بعد عام يواصل ستاد الحسين بن علي الدولي تألقه وظهوره من خالل االنجازات والفعاليات واألنشطة التي تجري 
عليه, حيث اصبح مثاالً يحتذى به إنشاءا وإدارة وذلك لحجم وكم ونوعية االنشطة والفعاليات التي تجري عليه.

نقدم لكم في هذا التقرير المتواضع ما تم من عمل أنشطة وفعاليات وصيانة على ستاد الحسين بن علي الدولي خالل 
عام 2010م, موضحين أيضا فيه التقرير المالي لعام 2010م والموازنة التقديرية لعام 2011م.

األنشطة والفعاليات:
• مباريات 	  ( القدم  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  ينظمها  التي  والفعاليات  للمباريات  الملعب  استخدام  األولوية في  تكون 

دوري, مباريات كأس, مباريات درع, بطوالت، مباريات وتدريبات المنتخب الوطني....الخ ( وقد تم اقامة مباريات كأس ودوري 
فلسطيني بكافة درجاته وتصنيفاته بواقق 105 مباراة.

جدول رقم )1( عدد المباريات الرسمية

الشهر
المجموع01020304050607089101112سنة 2010

914971841799135105مباراة

1828181436821418182610210ساعة

• إقامة المبارايات الودية بواقع 23  مباراة والتي تتم بالتنسيق المسبق مع مدير ستاد الحسين.	

جدول رقم )2( عدد المباريات الودية

الشهر
المجموع01020304050607089101112سنة 2010

20.012450.01512023مباراة

40.0248100.021024046ساعة

• استاد 	 مدير  مع  بالتنسيق  وذلك  مسبق  حجز  إلى  تحتاج  ال  والمواعيد  التدريبات  وهذه  لألندية  األسبوعية  التدريبات 
الحسين وحسب الجدول المرفق.
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جدول رقم )3( جدول التدريبات الثابت

الساعةاليومعدد أيام التدريبالنادي

2شباب الخليل

6-8االثنين

2-4األربعاء

2األهلي

2-4األحد

6-8الثالثاء

2طارق
2-4الثالثاء

6-8الخميس

2الجمعية
2-4االثنين

6-8األربعاء

1البلدية
8-01السبت

تدريب الفرق المساندة 
أيام التدريبالنادي الساعةاليومعدد 

2شباب الخليل
12-2السبت

8-10الجمعة

2األهلي
8-10 صباحاالسبت

10-12 صباحاالجمعة

2-4السبت1طارق

10-12السبت1الجمعية
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والجدول التالي يوضح عدد ساعات تدريب االندية على ستاد الحسين بن علي خالل عام 2010م  
جدول رقم )4(

التدريبية الشهرية لألندية والفرق

المجموع123456789101112         النادي

504056526258926670727078766شباب الخليل

442846303844483222465852488أهلي الخليل

812181420.00.00.00.00.00.02478طارق بن زياد

30323826243426212242432304جمعية الشبان

44244440.04108452بلدية الخليل

2480.00.00.0412126148694شباب يطا

121818422218182820286194شباب الظاهرية

8102440.00.00.00.00.00.00.00.046بيت اوال

1680.00.00.00.00.00.00.0260.032مركز العروب

168660.00.00.044814268شباب دورا

0.00.00.00.00.00.00.0220.00.00.04بيت أمر

20.00.00.00.00.00.00.020.00.00.04الرماضين

28201660.00.00.00.00.00.0254بني نعيم

48101664460.02280.088مركز الفوار

0.00.00.00.01220.00.00.00.00.00.014أهلي دورا

220.020.00.00.00.00.00.020.08ترقوميا

20.00.040.00.00.00.00.00.00.00.06نوبا

20.0420.00.00.00.00.00.00.00.08كرمل يطا

0.020.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02الشيوخ

0.00.04818640.00.00.00.0444السموع

0.00.00.040.00.00.00.00.00.00.00.04استقالل يطا

0.00.00.020.00.00.00.00.00.00.00.02إذنا

0.00.0220.00.00.00.00.00.00.00.04خاراس

0.00.060.00.020.00.00.00.06620بيت عوا

0.00.02420.00.00.00.00.00.00.08تفوح

0.00.00.020.00.00.00.00.00.00.00.02حلحول

0.00.00.00.020.00.00.00.00.00.00.02صوريف

0.00.00.00.020.00.00.00.00.00.00.02الريحية

0.020.00.020.00.00.00.00.00.00.04مراح رباح

220.00.00.00.020.00.00.00.00.06واد النيص

0.020.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02نادي سلوان

0.0220.00.00.00.00.00.020.00.06أنصار القدس

0.00.020.00.00.00.00.00.00.00.00.02الدوحة

0.00.020.00.00.00.00.00.00.00.00.02أريحا

0.00.00.00.04420.062010652الهيئة االهلية

0.00.00.00.00.00.00.00.04106222المحاكم الشرعية

0.00.00.00.00.00.00.00.0644216بيت الطفل

0.006881060.0466256نقابة المهندسين

0.0255535250.00.00.025253737264التربية والتعليم

0.00.00.00.08880.00.020.00.026الهالل االحمر

0.00.00.00.00.00.060.08440.016صحافة الخليل

0.00.00.00.04660.0220.00.020مديرية الصحة

0.00.00.082220.00.00.00.00.014الشرطة

2282213232532332102401422052932992652906المجموع
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جدول رقم )5(
ملخص عدد ساعات االستخدام

الساعاتالفعاليات
2906تدريبات

210مباريات رسمية

46مياريات ودية

3162المجموع

• استخدام ارض الملعب للمدارس وبالتحديد مدرسة الحسين لتدريباتهم وحصصهم الرياضية طيلة أيام األسبوع وذلك 	
من الفترة الصباحية والنتهاء دوام المدرسة حيث يوجد تعاون مشترك مع التربية والتعليم بهذا الخصوص.

• األوروبية 	 الممثليات  و موظفي  و ممثلي  قناصل  و  العبي فلسطين  بين قدامى  األوروبي  الفلسطيني  الربيع  مباراة 
المعتمدة في فلسطين خالل شهر آذار عام 2010.

• بطولة الشعلة ال20 لحزب فدا بين فريقي شباب الخليل و دورا خالل شهر آذار عام 2010.	

• دورة تحكيمية لحكام كرة القدم بتنظيم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم خالل شهر آذار عام 2010.	

• بطولة خماسيات بتنظيم من جمعية ارض اإلنسان خالل شهر نيسان عام 2010 .	

• فعاليات جمعية الحق في اللعب لتدريب رياض األطفال خالل شهر نيسان عام 2010.	

• افتتاح بطولة الحرم اإلبراهيمي ارث إسالمي خالل شهر أيار عام 2010.	

• مباريات كأس العالم الفلسطيني لألطفال بواقع 7 مباريات خالل شهر حزيران عام 2010.	

• ضمن دعم بلدية الخليل لصمود البلدة القديمة استضاف ستاد الحسين تدريبات ومباريات فريق الهيئة األهلية لدعم 	
البلدة القديمة خالل شهر حزيران عام 2010.
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• استخدام صاالت ستاد الحسين لفعاليات المخيم الصيفي التابع لمركز إسعاد الطفولة خالل شهر حزيران عام 2010.	

• استقبال تدريبات المدارس الكروية التابعة لنادي شباب الخليل وجمعية الشبان المسلمين وذلك خالل الفترة الصباحية 	
خالل شهر حزيران عام 2010.

• استقبال المخيمات الصيفية في المحافظة خالل شهر آب عام 2010.	

• إقامة ميني ماراثون الدولي األول بتنظيم من نادي شباب الخليل وذلك بمشاركة عداء الماراثون الفلسطيني كمال 	
نصار.

• انطالق بطولة شهداء مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف بتنظيم الهيئة األهلية لدعم البلدة القديمة 	

• ألمستخدمه 	 المطاطية  والحبيبات  الصناعي  العشب  ونوعية  بجودة  الوطن  مالعب  باقي  عن  الحسين  ستاد  لتميز 
وبمدرجاته ومرافقه المتعددة ,فإنه يتم عمل صيانة دورية لمرافق االستاد وبشكل منتظم وحسب الحاجة ,حيث تم 
تأهيل احد الموظفين لإلشراف على عملية الصيانة من خالل دورات خارج الوطن وذلك بالتنسيق مع االتحاد الفلسطيني 
تمت هذه  وقد  الحبيبات  لهذه  الملعب  حاجة  الملعب حسب  أرضية  على  المطاطية  الحبيبات  توزيع  إعادة  تم  ,حيث 

العملية ضمن المقاييس العالمية وتبين أن األرضية من أحسن األرضيات للعب وذلك بشهادة ذوي الخبرة.
• وقد تم تزويد الملعب بالمعدات واآلالت الخاصة بعملية الصيانة من ) تركتور, ماكينة توزيع الحبيبات وتنظيف العشب, 	

فرشاة لتمشيط العشب (
• تم توفير مولد كهرباء وذلك الستخدامه في حال انقطاع التيار الكهربائي ,حيث يتم تشغيله أوتوماتيكيا.	
• اقامة مباراة ودية بين المنتخب الفلسطيني ومنتخب الجوالن السوري المحتل وذلك ثاني ايام عيد االضحى المبارك , 	

وقد تميزت هذه المبارة بروح االخوة بين الشعبين الفلسطيني والسوري وتجلى ذلك في االستقبال الشعبي لمنتخب 
الجوالن السوري المحتل والحضور واالستقبال الرسمي متمثال بحضور سعادة رئيس بلدية الخليل وسيادة اللواء جبريل 

الرجوب وعطوفة محافظ الخليل والعديد من الشخصيات االعتبارية والرسمية.

• استقبال اجتماعات االتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الجنوب ولجنة المسابقات في االتحاد.	

• استقبال تدريبات النادي االهلي وبيت الطفل الفلسطيني للفئات العمرية والمدعوم من قبل اليونيسف.	
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خالل السنة األولى من عمر ستاد الحسين بن علي الدولي قام باستقبال العديد من الشخصيات الرسمية والوفود الشعبية 
والرسمية, والذين بدورهم أشادوا بهذا الصرح الرياضي الشامخ انشاءا وإدارة ونشاطا.

و من هذه الشخصيات و الوفود:
• زيارات دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض.	
• زيارات اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.	
• زيارة وفد طالبي هولندي لمرافق اإلستاد في شهر كانون الثاني عام 2010.	
• بتاريخ 	 السركال   يعقوب  بن  يوسف  السيد  اللجنة  رئيس  نائب  برئاسة  اإلماراتية  االولمبية  اللجنة  وفد  زيارة 

.02/09
• زيارة السيد عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبية بتاريخ 02/06.	
• زيارة ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.	
• زيارة السيد عثمان أبو غربية أمين سر اللجنة المركزية.	
• زيارة السيد جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية.	
• زيارة األستاذ الصحفي حافظ ألبرغوثي.	
• زيارة الدكتور عماد الحداد.	
• زيارة السيد خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم.	
• لمنظمة 	 التنفيذية  اللجنة  )فدا( وعضو  الفلسطيني  الديمقراطي  الحزب  أمين عام  رأفت  السيد صالح  زيارة 

التحرير الفلسطينية.
• زيارة د.هايل ابو صالح رئيس فرع االتحاد الرياضي في الجوالن السوري المحتل.	
• استقبال وفد من مؤسسة أل FSGT الفرنسية.	

• نوع 	 الملعب عن  إدارة  التنسيق مع  الملعب ويتم  للدعاية واإلعالن على جنبات  تم تخصيص مواقع معينة ومناسبة 
اإلعالن ومدته والمكان المخصص له.

• في 	 البيع  منفعة  بتضمين  وقامت  للكافتيرا  مخصص  مكان  بتجهيز  الدولي  علي  بن  الحسين  ستاد  ادارة  قامت 
الكافتيريا. 

• مما يعتبر من انجازات استاد الحسين بن علي الدولي التنسيق الدائم والتعاون المثمر ما بين ادارة استاد الحسين بن 	
علي و االجهزة االمنية من جهة والهالل االحمر من جهة اخرى مما يضمن السير االمن والجيد للفعاليات واالنشطة على 

االستاد ,حيث تكون مسؤولية االتصال والتنسيق مع الشرطة واإلسعاف من قبل امن االتحاد في المباريات الرسمية. 

• الرسمية 	 الخطابات  بواسطة  واإلسعاف  الشرطة  والتنسيق مع  االتصال  يتم  الخاصة  والنشاطات  الودية  المباريات  في 
وذلك  ونوعها  الفعالية  بطبيعة  بإعالمهم  وذلك  الحسين  استاد  إدارة  قبل  من  واإلسعاف  الشرطة  إلدارة  الموجهة 
لتغطيتها ويتم أيضا االتصال بهم حسب الحاجة في وقتها حيث تقوم الشرطة واإلسعاف بدورها على أكمل وجه في 
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المحافظة على امن وسالمة الجمهور وتسهيل حركة المرور أمام استاد الحسين.

• ومن الجدير ذكره تلك الظاهرة المتمثلة بالزحف الجماهيري الحاشد الذي يصاحب أي مباراة أو فعالية أو نشاط على 	
ارض اإلستاد, حيث عمل اإلستاد على جذب الجماهير وزيادتها لكافة الفعاليات حيث قدر عدد الجماهير في عام 2010 

حوالي 200 ألف شخص.
تجسد رضا الجمهور واألندية عن ستاد الحسين وانجازاته من خالل التحليل الذي اجري على االستطالع الخاص برضا الجمهور 
,حيث اظهرت النتائج رضا عالي وجاء ترتيب استاد الحسين من ضمن المالعب الثالث االولى  واالندية عن استاد الحسين 
على مستوى الوطن ,وقد جاء االستبيان ليجيب عن كافة التساؤالت التي تخطر ببال الجمهور حول ستاد الحسين, وقد تم 
تحليل النتائج حسب اإلحصاءات الوصفية البسيطة من قبل خبير في التحليل اإلحصائي, وقد كانت عينة المسح مكونة 

من 384 مبحوثًا من جمهور المشجعين في )االستاد(
الجدول التالي رقم )3 أ( يبين وجهات نظر الجمهور حول بعض القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها ستاد الحسين.

الجدول رقم )3 أ(
النسب المئوية لبعض مؤشرات الخدمة التي يقدمها االستاد

الخدمة المئويةالمتوسط الحسابي من 5 مؤشر   الدرجة النسبة 

جيدة%3.8477نظافة المدرجات 1
جيدة %3.8878االرتياح أثناء المشاهدة 2
مرتفعة %4.2986إضاءة الملعب 3
جيدة%3.7174معاملة المشرفين على الملعب 4

يمكن القول أن درجة رضا الجمهور عن معظم المؤشرات مرتفعة.
االستاد وتطور الحركة الرياضية في المحافظة :

يرى 379 من أصل 384 من المشاركين في المسح أن االستاد قد عمل على تطوير الحركة الرياضية في فلسطين وهذه 
النسبة حوالي %98.6 وهي نسبة مرتفعة جدا وتؤشر على مدى فعالية االستاد ومساهمته في تطوير الحركة الرياضية 

في فلسطين.

االستاد واإلقبال على المباريات:
يرى 373 من أصل 384 من المشاركين في المسح أن االستاد قد عمل على تطوير الحركة الرياضية في فلسطين وهذه 
النسبة حوالي %97 وهي نسبة مرتفعة جدا وتؤشر على مدى فعالية االستاد في زيادة اإلقبال الجماهيري على المباريات.

درجة الرضا عن إنشاء االستاد:
بلغ المتوسط الحسابي لدرجة رضا الجمهور عن إنشاء االستاد 4.46 من 5 أي ما يعادل %93 وهي نسبة مرتفعة وتؤشر 

على  درجة رضا مرتفعة عن إنشاء االستاد.
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تم بحمد اهلل  افتتاح صالة بلدية الخليل الرياضية  بتاريخ 2010/07/30 تحت رعاية سيادة الرئيس )محمود عباس( الذي 
انتدب دولة رئيس الوزراء )د. سالم فياض( الفتتاحها.

حيث توج هذا االفتتاح بأولى المباريات الدولية بكرة السلة والتي جرت على أرض الصالة بين فريق إبداع بطل الدوري 
الفلسطيني الممتاز وفريق استوديانتس االسباني ومن األمور المميزة لحفل االفتتاح حضور العديد من الشخصيات 

والرموز الرسمية والدولية والمحلية

صالة بلدية الخليل الرياضية

إن الصالة  لن يقتصر نشاطها على أندية 
األندية  لكافة  ذلك  يتعدى  بل  المحافظة 
في  هوايتهم  ليمارسوا  الفلسطينية 
العاب كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، 
الطاولة،  تنس   ، القدم  كرة  خماسي 
الرياضة  ستقود  الصالة  وان  السكواش، 
كبيرة  نوعية  نقلة  إلى  الفلسطينية 
األلعاب  من  العديد  لتنشيط  بادرة  وهي 
وستكون  المختلفة،  الفردية  الرياضية 

مسرحا للنشاطات الرياضية النسوية .

داخل  والمباريات  والفعاليات  األنشطة 
صالة بلدية الخليل الرياضية

• مباريات رسمية ومباريات ودية لجميع 	
فرق األندية, وفرقها المساندة.

• تدريب جميع الفرق المدرسية التابعة 	
فيها  بما  والتعليم  التربية  لمديرية 
الخاصة  الرسمية  البطوالت  إقامة 
بالتربية و التعليم ومن ضمنها أيًضًا 
السلة  وكرة  الطاولة  تنس  بطولة 
وخماسي  الطائرة  وكرة  اليد  وكرة 

تدريب  ودورة  والشطرنج,  قدم 
مشرفي التربية .

• إقامة مباراة كرة سلة جمعت بين 	
الطفولة  إسعاد  مركز  ناشئي 
وناشئي  الخليل  لبلدية  التابع 
والتي  القدس  دالسال  نادي  فريق 
انتهت بفوز داالسال القدس,حيث 
الخليل  بلدية  رئيس  قدم 
الكؤوس  الشرف   منصة  وأعضاء 
حيث   ، لالعبين  والميداليات 
بطولة  ضمن  المباراة  هذه  تأتي 
المرحوم أحمد عديله بكرة السلة.

• من 	 الطائرة  بكرة  بطولة  إجراء 
الخليل  شباب  نادي  تنظيم 
وبالتعاون مع االتحاد الفلسطيني 
خروج  بنظام  الطائرة  لكرة 
وذلك  واحدة  مرة  من  المغلوب 
أندية  من  فرق  ثمانية  بمشاركة 

محفظة الخليل.
• لبطولة 	 الصالة  ارض  استخدام 

لخماسي  فلسطين  كأس 
السيدات بكرة القدم

• الذهبي 	 المربع  منافسات  ضمن 
جمعت  حيث  السيدات  لخماسي 
المباراة األولى سرية رام اهلل و الديار 
والثانية فريق آنسات الرعاة و فريق 
بلدنا حيث تأهل كل من سرية رام 
اهلل و فريق آنسات الرعاة إلى الدور 

النهائي
    

• فلسطين 	 كأس  بطولة  نهائي 
فريقي  بين  النسوية  القدم  بكرة 
لحم،  بيت  والرعاة  اهلل  رام  سرية 
سرية  فريق  بفوز  المباراة  وانتهت 

رام اهلل

• في 	 الزوار  كبار  قاعة  احتضنت 
الرياضية  الخليل  بلدية  صالة 
وهاما  موسعا  اجتماعا  المغلقة 
وإعالميها،  الخليل،  محافظة  ألندية 
ولجنة النظام، حيث تباحث الجميع 
المنتخب  ومؤازرة  دعم  سبل  في 
نظيره  أمام  الفلسطيني  االولمبي 

األردني الشقيق .
• استمرار أنشطة مشروع مساحات 	
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صديقة الطالئع في الخليل للشهر الثالث، والتي ينظمها نادي بيت الطفل الفلسطيني وبإشراف اللجنة الوطنية 
للمخيمات الصيفية ووزارة الشباب والرياضة وشراكة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ومؤسسة معا ومؤسسة 

النيزك، وبدعم من اليونيسيف ويستفيد أكثر من سبعين طفال من كل نشاط في كرة الطائرة والسلة واليد، 
وتستخدم أساليب األلعاب الصغيرة والمركبة لتنمية مهارات األطفال حيث أن بلدية الخليل تقوم بدعم لألنشطة 

التي تهدف لتطوير الرياضة وتنمية المجتمع الفلسطيني.

• احتضان بطولة كرة الطاولة لجميع المراحل ، لمدارس مديرية تربية الخليل ، وذلك بتنظيم اللجنة الرياضية المدرسية 	
بالخليل وشهدت البطولة مشاركة غير مسبوقة لمدارس المديرية ، حيث شاركت في جميع المراحل 44 مدرسة ، 

بواقع 14 في المرحلة الثانوية ، و16 مدرسة في المرحلة األساسية العليا ، و14 في المرحلة األساسية الدنيا.

• عقد اجتماع في صالة بلدية الخليل الكبرى ضم بلدية الخليل، والفدرالية الفرنسية، والتواجد الدولي المؤقت 	
)TIPH(، ونادي طارق بن زياد، حيث تم االتفاق على نوعية الدورات التي ستقام خالل الفترة من)2010/10/31 إلى 

2010/11/06(، ووضع الترتيبات الالزمة, وتحديد مسئولية كل طرف في سبيل إنجاح تلك الدورات، واالتفاق على وضع 
مذكرة تفاهم بين بلدية الخليل وال )FSGT( فيما يخص كافة مرافق بلدية الخليل الشبابية.

• دورة جمباز لإلناث ضمن الدورات المنظمة من قبل بلدية الخليل ومؤسسة أل FSGT الفرنسية وقد شارك بالدورة 	
مديرية التربية والتعليم وجرت على مدار 3 أيام

 
• بطولة الشهيد ياسر عرفات بتنس الطاولة بتنظيم من نادي شباب الخليل وذلك بدعم من اللواء جبريل الرجوب 	

,حيث شارك في البطولة 18 نادي من إنحاء الوطن.

• إحياء حفل تاريخي وألول مرة في مدينة الخليل لفرقة العاشقين لالغاني الوطنية والفنون الشعبية الفلسطينية 	
منذ تأسيسها وذلك  ثالث أيام عيد األضحى المبارك.

• أستقبال مهرجان تكريم الشخصيات الداعمة لرياضة المصارعة وذلك بتنظيم من االتحاد الفلسطيني للمصارعة 	
في الذكرى السادسة الستشهاد الرئيس الرمز ابو عمار.

• إقامة يوم رياضي ومسابقات لذوي االحتياجات الخاصة  من عموم المحافظة 	

• استخدام الصالة ألنشطة جامعة الخليل	
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• البطولة 	 350 طليعي وطالئعية في هذه  إقامة بطولة خاصة بمشروع مساحات صديقة للطالئع حيث شارك حوالي 
للفئتين وكرة  إناث وذكور  الطائرة  األطفال وكرة  لفئة  القدم  العاب وهي خماسيات كرة  حيث اشتملت على خمسة 
الطاولة ذكور وإناث للفئتين وكرة السلة لإلناث والشطرنج وتأتي هذه البطولة ضمن التصفيات التمهيدية لمشروع 

مساحات صديقة للطالئع الممول من قبل اليونيسف  .

• إجراء قرعة بطولة جنرال الرياضة التنشيطية بكرة اليد والتي يقيمها اتحاد اليد بمناسبة عودة اللواء الرجوب سالما 	
فريقا من   11 بمشاركة  البطولة  2010/12/31  حيث ستجري  الجمعة  يوم  الرياضية  الخليل  بلدية  معافى على صالة 

محافظات الوطن .

• إجراء مباراة ودية لكرة الهدف للمكفوفين بين منتخبي الخليل ورام اهلل	

• الخليل 	 بلدية  صالة  على  القدم  كرة  لخماسي  بطولة  الخليل  وسط  اقليم  في  فتح  حركة   تنظيم 
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية التي أقرتها اللجنة الرياضية في اإلقليم على هامش فعاليات 

الحركة بمناسبة االنطالقة 46 للثورة الفلسطينية المعاصرة .

السالمة و اإلسعاف

 الواجب اإلنساني والعظيم الذي تقوم به فرق مسعفي الهالل األحمر أثناء الفعاليات داخل ارض صالة بلدية الخليل الرياضية 
من خالل تواجدهم الدائم أثناء الفعاليات والتزامهم بأداء الواجب الذي كان له األثر االيجابي في سير الفعاليات واألنشطة , 

حيث تراهم على أهبة االستعداد والجاهزية لمعالجة أي طارئ ولتامين السالمة داخل الصالة.

          وقد بلغ مجموع ساعات النشاطات داخل صالة بلدية الخليل خالل الفترة ما بين 2010/08/01 إلى الفترة 
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2010/12/28 ) 633,5 ( ساعة مفصلة بما يلي :

تدريبات نادي شباب الخليل )48 ساعة(
تدريبات النادي األهلي )30 ساعة(

تدريبات فريق بلدية الخليل )56 ساعة(
نشاطات مركز إسعاد الطفولة )68 ساعة(

تدريب فريق ماجد عسيلي )2 ساعة(
تدريبات جامعة الخليل )26 ساعة(

تدريبات جمعية الشبان المسلمين )68 ساعة(
تدريبات المحكمة الشرعية )30 ساعة(

تدريبات جمعية الهالل األحمر )29 ساعة(
تدريبات نقابة أطباء األسنان )30 ساعات(
تدريبات نقابة فنيي األسنان )14 ساعات(

تدريبات بيت الطفل الفلسطيني )18 ساعة(
تدريبات التواجد الدولي )14 ساعة(

االتحاد الفلسطيني للمصارعة ) 28 ساعة (
االتحاد الفلسطيني لكرة اليد ) 9,5 ساعة (

اتحاد تنس الطاولة ) 10 ساعات(
مديريات التربية والتعليم ) 89 ساعة (

محافظة الخليل ) فرقة العاشقين ( )36 ساعة (
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ) 11 ساعة (

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية ) 8 ساعات (
حركة التحرير الوطني الفلسطيني ) 7 ساعات (

نادي فلسطين للمعاقين ) 2 ساعة (
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مركز طارق بن زياد المجتمعي

يتواصل العمل علىتحقيق استراتيجية بلدية الخليل في إنشاء وإقامة منشآت شبابية ورياضية في جميع أنحاء المدينة.
ويأتي مركز طارق بن زياد الرياضي الثقافي ليكمل هذه السلسلة ,فنراه حقيقة واقعة بعد إستاد الحسين بن علي 
الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية والتي   H2 المغلقة ويتميز بوجوده في منطقة  الرياضية  الخليل  الدولي وصالة بلدية 
تعاني ويالت ومضايقات االحتالل ,ليكون أيضا جزء بسيط من الدعم المتواصل الذي تقدمه بلدية الخليل لهذه المنطقة.

يقع مركز طارق بن زياد بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

أقسام المركز

يتكون المركز في مرحلته األولى وما تم انجازه:
• قاعة مصارعة حسب المواصفات االولمبية مع مرافقها من غرف غيار لالعبين وأماكن استحمام ووحدات صحية.	
• فلترة حسب 	 2.5م مع نظام تسخين متطور ونظام  1.2 وحتى  8م13xم وبعمق متدرج من  بأبعاد  بركة سباحة 

المواصفات العالمية ,باإلضافة إلى مرافقها من غرف غيار مؤثثة بأحدث أثاث غرف الغيار الخاصة بالمسابح ووحدات 
صحية وحوض جاكوزي يتسع ل10 أشخاص.

• قاعة عالج طبيعي تحوي غرفة ساونا وغرفة بخار واستراحة باإلضافة إلى وحدة صحية وغرف غيار.	
• كافتيريا تتكون من مطبخ صغير وقاعة ملحقة تتسع ل50 شخص مع شاشة عرض وبروجيكتر لغرض المحاضرات.	
• غرفة إسعاف أولي تحوي سرير طبي وخزانة أدوية وملحقاتها.	
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الخطة المستقبلية
,حيث قام طاقم مهندسي  3 طوابق إضافية  من ضمن الخطط المستقبلية للمركز إضافة العديد من المرافق وإضافة 

بلدية الخليل بوضع المخططات الهندسية واإلنشائية لذلك وتتكون من:

طابق ارض يحوي:
• قاعة محاضرات تتسع ل500 شخص.	
• قاعة مؤتمرات.	
• مختبر كمبيوتر.	
• كافتيرا.	
• منطقة عرض مفتوحة.	
• طابق أول يحوي:	
• مكتبة عامة.	
• مكتبة أطفال.	
• قاعة أنشطة لألطفال.	
• طابق ثاني يحوي:	
• نادي للرسم الحر.	
• نادي شطرنج.	
• نادي لألشغال اليدوية.	

وعند انتهاء العمل من الطوابق واألقسام األخرى لمركز طارق سيصبح منارة ثقافية ورياضية في المنطقة الجنوبية ويكون 
من المراكز المميزة على مستوى الوطن.
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لقاء العسيلي بالرئيس التركي عبد اهلل غول على 
هامش مؤتمر استنبول عاصمة الثقافة

العسيلي يشارك في المؤتمر العام الثاني عشر 
لمنظمة العواصم و المدن االسالمية

العسيلي يشارك في مؤتمر األسبوع المتوسطي للقادة 
االقتصاديين المنعقد في مدينة برشلونة االسبانية 

العسيلي يشارك في اسبوع الخليل في مدينة بلفور 
الفرنسية

Hebron Week in Belford

Mayor meeting with President Ghol

Arab Capitals and Cities Conference Qatar

Euro-Med Economic Conference Barcelona - Spain

المؤتمـرات والـوفــود
International Conferences
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العسيلي يطلع وزيرة التجارة الخارجية اإلماراتية و الوفد 
لمرافق على أوضاع الخليل 

العسيلي يصف أوضاع مدينة الخليل لوفد ألمانيا 
برلمانيا رفيع المستوى 

المبعوث الخاص لألمم المتحدة يؤكد دعمه لقيام الدولة 
الفلسطينية خالل لقائه رئيس بلدية الخليل 

رئيس بلدية الخليل يستقبل وفد طالبيا هولنديا 

German Parlement members Delegaliou

UAE  Foreign trade minister

 Mayor meeting with UN Special Representative

Student Delegation from Holand
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لقـــاءات مـحــليـــة

العسيلي يطلع عباس زكي على مشاريع بلدية الخليل 

الوزير الكرنز يتفق مع العسيلي على إنشاء مديرية 
للموصالت في الخليل 

وزير العدل يفتتح فرعا للوزارة في الخليل و يلتقي 
رئيس البلدية

العسيلي و وزير الصحة في افتتاح مركز صحي في 
المدينة 

 Mayor Osaily with health Minister

Mr Abbas Zaki with the Mayor

Transport Minister Dr.Krouz 

Jusstice Minister Dr.Khashan

Local Meetings
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رئيس بلدية الخليل يودع رئيسة بعثة التواجد الدولي 
في المدينة و يستقبل رئيسها الجديد

رئيس بلدية الخليل يطلع وزير العمل على واقع المدينة 
و يبحث معه تطوير سبل التعاون المشترك       

لجنة معارف الخليل تقرر تصويب أوضاع عدد من مدارس 
المدينة 

ممثلو فلسطين الداخل يدعون من الخليل للوحدة 
الوطنية و حماية المقدسات اإلسالمية 

Labor Minister visit to municipality

TIPH head of mission meeting

Al Maref committee meeting

Palestinian 1948 Delegation visit
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• فخامة السيد الرئيس محمود عباس ) ابو مازن( 	
• دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض	

• الحكومة الفلسطينية :	
• وزارة الحكم المحلي	
• وزارة المالية	
• وزارة التربية والتعليم	
• وزارة التخطيط والتطوير االداري	
• وزارة الثقافة	
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الداعمين الرئيسيين / الشركاء

• وزارة السياحة	
• وزارة الشباب والرياضة	
• سلطة المياه الفلسطينية	
• سلطة الطاقة الفلسطينية	
• اللجنة االولومبية الفلسطينية	
• االتحاد الفلسطيني لكرة القدم	
• جميع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية	

صندوق تطوير واقراض البلديات

البنك الدولي

االتحاد االوروبي

Parteners / Sponsers
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• 	GTZ

• خادم الحرمين الشرفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز	
      حفظه اهلل

      من خالل الهيئة السعودية لالعمال الخيرية

• الحكومة الهولندية	

• الحكومة االيطالية	
من خالل التعاون االيطالي

• الحكومة الفرنسية	
AFD من خالل       

• الحكومة االلمانية	
KFW من خالل       

• الحكومة الكورية	
KOICA من خالل       

• الوكالة االمريكية للتنمية 	
USAID

• 	CHF

• 	FSGT • التواجد الدولي المؤقت 	
TIPH TIPH

• 	ANERA
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