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 كممة رئيس البمدية: .2
 

 أخىاتى وإخىانى ،،،
 أبناء يذٌنتنا سفح انطٍبت ،،،                   

 
 وبركاتوأحييكم بأجمل وأعطر تحية .. تحية من عند اهلل مباركة طيبة .. فالسالم عميكم ورحمة اهلل 

، والتى وضعت "  2018-2021خطة التنمية المحمية لألعوام انجازنا المشترك " أياديكم  يطيب لى أن أضع بين
بمشاركة كاممة وفاعمة بين البمدية وجميع مكونات المجتمع المحمى كأساس استراتيجى لضمان نجاح الخطة ، وحشد ودعم 

 مميون دوالر . 224المجتمع المحمى لتحقيق أىداف الخطة الطموحة والتى بمغت قيمة المشاريع فييا 
بىابت فهسطني ، حضاسٌت تنعى الجديدة لمدينتنا رفح الحبيبة " ولن نألوا جيدًا في البمدية من أجل تحقيق رؤيتنا 
 "  بتنًٍت يستذايتٍ و مبشاسكت جمتًعٍت فاعهت

إننا في بمدية رفح وبعد أن انتيينا من وضع االطار التنموى واألىداف والممخص التنفيذى لمخطة وبعد اعتمادىا من 
عتاب مرحمة الترويج لمشاريع الخطة وبدأ التنفيذ ، وىى المرحمة جميع األطراف المشاركة في الخطة ، فإننا اليوم عمى أ

التى يتوجب عمى جميع الشركاء التكاتف من أجل تحقيق وانجاز أعمى قدر من األىداف ، وننتظر من مؤسسات 
ومن  الداعم األول والرئيسى لمبمدياتالمجتمع المحمى اسياماتيا الجدية ، وكذلك من صندوق تطوير واقراض البمديات 

 لدعم الخطة وتنفيذ المشاريع التطويرية لممدينة. المؤسسات الدولية المانحة
أتقدم بخالص الشكر والتقدير من كل األشخاص والوزارات والييئات ولجان األحياء وممثمى القطاع الخاص ولمشباب 

معنا كفريق واحد من أجل انجاح ولمنساء واألشخاص ذوى االعاقة الذين تعاونوا معنا وصبروا وضحوا بأوقاتيم وعمموا 
 الخطة التنموية لمدينة رفح .

وال يفوتنى أن أتقدم بالشكر لزمبلئى في المجمس البمدى ولفريق البمدية  ولؤلخت م. دعاء قشطة عمى ما بذلتو من جيد 
م صندوق تطوير مميز في متابعة العمل خبلل مراحل الخطة ،ولممكتب االستشارى " الرؤية الشاممة " ولسعادة مدير عا

 واقراض البمديات د. توفيق البديرى عمى ما قدمو من دعم ومساندة في تطوير قدرات البمدية .
 واهلل نسأل أٌ ٌىفقنا ملا فٍه اخلري حنى سفعت وتطىٌش يذٌنتنا

 أ.صبحى عبذ انفتاح أبى سضىاٌ
 حـت سفـس بهذٌـسئٍ                                                                                

 
 م  27/5/2018رفح        
 1439رمضان  11      



 
 

17

 

 

 :مجمس الييئة المحمية باعتماد الخطة التنموية المحمية قرار .3
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 :مقدمة .4
لؤلربع سنوات القادمة من خبلل تمويل تم الحصول عميو من صندوق محمية تقوم بمدية رفح بإعداد خطة تنموية 

قراض البمديات ضمن برنامج رزمة بناء القدرات لمتخطيط التنموي االستراتيجي ) ( وبمساعدة ودعم SDIPتطوير وا 
 . (Global Vision Consultants)من المكتب االستشاري الرؤية الشاممة لميندسة واإلدارة 

تسترشد البمدية في إعدادىا لمخطة بالدليل المعد لذلك من قبل وزارة الحكم المحمي والذي يحتوي عمى الخطوات 
التفصيمية لكل مرحمة من توضيح المعمومات والبيانات البلزمة لكل خطوة مع توقيع األطراف المعنية والمطموب 

جيات أخرى تشارك  –المجتمع المحمي  –المجمس البمدي  –ثل فريق عمل من البمدية مشاركتيا في إعداد الخطة م
 إلخ. –شركة توزيع الكيرباء  –البمدية في تقديم خدماتيا مثل مصمحة مياه بمديات الساحل 

تم إعدادىا إن الخطة الحالية التي يتم إعدادىا لمدة أربع سنوات قادمة تأخذ بعين االعتبار الخطة االستراتيجية التي 
 .3111وكذلك االتجاىات االستراتيجية لمحافظة رفح والتي تم إعدادىا عام  3122عام 

كذلك تقوم المجنة المكمفة بيذا العمل داخل البمدية بتوفير كل المعمومات البلزمة من داخل البمدية أو الجيات المعنية 
مية عمى أسس ومعمومات صحيحة وبما يتبلءم مع األخرى ذات العبلقة وذلك من أجل وضع الخطة التنموية المستقب

 تطمعات واحتياجات المواطنين وتطوير وتنمية المدينة.
 

 أىداف الخطة: .5
أحد أنواع التخطيط الذي يعمل عمى تحقيق التنمية في المنطقة المستيدفة )إقميم، إن التخطيط التنموي المحمي ىو 

تحقيق أىداف تنموية عمى شكل برامج ومشاريع تنموية ضمن محافظة، مدينة، قرية( من خبلل خطة تسعى إلى 
طار زمني محدد. ىو منيج تشاركي ييدف لمساعدة المدن والبمدات الفمسطينية عمى و  برنامج تنفيذي مرتبط بموازنة وا 

 اإلستجابة لمسياق المتغير والتحديات المحمية بطريقة واقعية.
التخطيط من كونو مرتكز عمي مبادئ الحكم واإلدارة الرشيدة والتي وتنبع أىمية استخدام ىذا المفيوم الحديث في 

تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعي لمتحرر والرقي والنيوض وذلك باالعتماد عمي موارده ومقوماتو الذاتية، ومن 
 أىداف ىذه الخطة ما يمي;

 الحركة المرورية في المدينة وتأىيل شبكات  فتح وتعبيد شوارع ىيكمية جديدة ليا تأثير مباشر عمي تطوير المدينة وانسياب
 الطرق الرئيسية والداخمية وتحسين خدمة مواقف السيارات ووضع خطط مرورية.
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 .توفير مصادر مياه جديدة ورفع كفاءة الشبكة الموجودة وتحسين المياه من حيث الكمية والجودة 
 عادة استخدام مياه الصرف الصحي المع  الجة.تحسين خدمة الصرف الصحي وا 
 إنشاء نظام متكامل لتجميع وتصريف واالستفادة من مياه األمطار. 
 .تطوير وتحسين المنظومة الصحية في المدينة 
 .تطوير وتحسين المنظومة التعميمية في المدينة 
 .االىتمام بمشاريع االسكان وتحسين المظير الجمالي لممدينة 
  تشجيع المنتج المحميو تسيل عممية االستثمار  التيسن القوانين والتشريعات. 
 .العمل عمي إنشاء مراكز تجارية وأسواق تخصصية باإلضافة إلي تأىيل األسواق القائمة 
 القطاعات االقتصادية مع بعضيا.العمل عمى ربط و  صناعية وزراعية وتجارية وتشغيميانشاء مشاريع استثمارية إ 
  تحسين إدارة قطاع النفايات الصمبة وتعزيز مفيوم(4R). 
 ين نظام مراقبة وصحة المواد الغذائية والعمل عمي إنشاء مسمخ بمدي جديد يمبي احتياجات المدينة .تحس 
 .تحسين منظومة مكافحة القوارض والحشرات 
 .تطوير نظام اإلرشاد والتوعية البيئية وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية 
 مدينة.تحسين مصادر دخل البمدية وتطوير وتحسين برامج الجباية في ال 
 .تطوير برامج مع المؤسسات المعنية لتأىيل وتشغيل الخريجين الجدد 
 .تطوير برامج ومشاريع مع الجيات المعنية لمتخفيف من البطالة 
 .تحسين شبكة الكيرباء القائمة 
 .العمل عمي استخدام الطاقة البديمة وخاصة في كافة المؤسسات الحكومية 
 إنشاء شبكات إنارة جديدة في المدينة. 
 .رشاد لممواطنين لترشيد استخدام الطاقة  عمل برامج توعية وا 
 .تحسين البرامج الثقافية في المدينة والمكتبات والمحافظة عمي التراث 
 .تحسين وتطوير البنية التحتية لمرياضة في المدينة 
 .تطوير نظام يحقق مشاركة مجتمعية فاعمة من شأنو تعزيز الثقة بين المجتمع والبمدية 
 مع الجيات المعنية لتطبيق قانون ذوي اإلعاقة. العمل 
 .تطوير الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة و مواءمة البيئة الحضرية لذوي اإلعاقة 
 .نشاء مشاريع تخدم المرأة والطفل  تعزيز العالقة بين الييئة المحمية والمؤسسات األىمية ذات العالقة مع المرأة والطفل وا 
 عطاء األولوية الكادر الفني في البمدية.االىتمام ببناء القدرات لج  ميع العاممين في البمدية وا 
 .تطوير الييكمية اإلدارية والنظام اإلداري في البمدية وتحديث التحميل الوظيفي لكل وظائف البمدية حسب الييكمية المعتمدة 
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 .تعزيز دور اإلعالم والنشاط اإلعالمي في المدينة 
 ديث البيانات الخاصة بمختمف جوانب التنمية وتحسين مستوي الخدمات.توسيع نفوذ المخطط الييكمي وتح 
  تطوير قاعدة البيانات لتشمل كافة الدوائر وربطيا بنظامGIS. 
 .تطوير الحوكمة االلكترونية لموصول إلي بمدية الكترونية 
 .توفير خطة شاممة لمتعامل مع الطوارئ والكوارث 
  .تعزيز عمل الطوارئ وكل ما يمزمو من دعم لوجستي ومادي 
  .تطوير مراكز اإليواء وكذلك المخازن المؤىمة لمتخزين 
 .زيادة المساحة الخضراء في المدينة وتطوير وتأىيل الحدائق والمنتزىات القائمة والعمل عمي إنشاء مدن ترفييية في المدينة 
 نشاء مشاريع ا  ستثمارية عميو.االىتمام بشاطئ البحر وا 
 .نشاء مرافق ومشاريع سياحية وحماية آثار المدينة واالىتمام بالميادين العامة  تأىيل وا 
 
 

 منيجيـة إعـداد الخطـة: .6
قام فريق التخطيط األساسي بإعداد ىذه الخطة، وقد تم إعدادىا عمي 

  ثالثة مراحل رئيسية:
وذلك من خبلل المرحمة األولي )أين نحن اآلن(:  .1

الوضع القائم وتشخيص المجاالت التنموية، كما وتم تشخيص 
الحصول عمي المعمومات المطموبة من الجيات والمؤسسات 

  المعنية.
وذلك من المرحمة الثانية )إلي أين نريد أن نتجو(:  .2

خبلل تحديد األولويات المجتمعية وكذلك تحديد الرؤية المستقبمية 
 .واألىداف التنموية

وذلك من خبلل تحديد وتوصيف المشاريع المقترحة ووضع خطط التنفيذ  نصل(:المرحمة الثالثة )كيف  .3
 والمتابعة وتحديد وثيقة الخطة وتحقيق شرعيتيا.

 وسيتم تنفيذ المرحمة الرابعة والخامسة بعد االنتياء من تحديد وثيقة الخطة وتحقيق شرعيتيا.
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 نبذة عن مدينــة رفــح .7
 الخصائص الجغرافية: .7.1

السيل الساحمي الفمسطيني عمى الحدود  أقصى جنوبتقع رفح في 
وخط العرض  63-41الفمسطينية المصرية عمى خط الطول الشرقي 

. كما تبتعد كم 68.6وتبتعد عن ساحل البحر المتوسط  47-32الشمالي 
كم وعن قرية الشيخ زويد في  24كم وعن خانيونس  .4مدينة غزة  عن

 .كم 56ية العريش المصر  كم وعن مدينة 27سيناء 
مترا. وتتميز بأرضيا الرممية حيث  .5البحر بـ  ترتفع رفح عن سطح

 جية...  تحيط بيا الكثبان الرممية من كل
 

 وحدود المحافظة كاآلتي:
 من الشرق; الخط األخضر. -
 من الغرب; البحر األبيض المتوسط. -

 من الشمال; محافظة خان يونس. -

 مصر العربية.من الجنوب; الشريط الحدودي مع جميورية  -

 بمديةدونم( و  6,411الشوكة) بمديةدونم( و  41,611مساحتيا )و بمدية رفح  ثبلثة بمديات وىم محافظة رفح تتكون من
 711)المعتمدة من المجنة المركزية  دونم( والمنطقة اإلقميمية الصناعية 3611,دونم( والمطار ) 4,611النصر)

 .وزارة الحكم المحميالمناطق  اإلقميمية التابعة  ل و أيضًا من المجنة المركزيةالمعتمدة دونم( والمنطقة اإلقميمية الحرة 

 
 
 
 
 

 دومن 30,500تبهغ يســاحت يذٌنــت سفــح 
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 الخصائص الديمغرافية: .7.2
لى بدو صحراء النقب وصحراء سيناء ثم أضيف إلييم يعود معظم سكان رفح في  أصوليم إلى مدينة خان يونس وا 

مختمف قرى ومدن فمسطين  وترجع أصوليم إلى .225الفمسطينيون الذين قدموا لرفح بعد النكبة في عام البلجئون 
 .المحتمة خاصة التي كانت تابعة لقضاء غزة

 2016-2007عداد السكان، أالتجمعات السكانية في محافظة رفح حسب نوع التجمع، وتقديرات 

اســــــــــــــــــــــــم 
 التجمع

رمـــــــــــــــــــــــــز 
 التجمع

ـوع
ــــــــ
ــــــــ
نــــ

 
مع
لتج

ا
 

 نةــــــــــالس

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 175,777 169,515 67:,163 158,719 153,538 148,496 143,644 139,167 47:,134 9:6,:11 1 8645:7 َرَفح

 57,651 67:,55 54,576 51,9:3 :57,51 99:,49 48,711 47,478 46,183 45,736 4 8645:6 ُمَخيَّم َرَفح

النصــــــــــــــــــــــر 
 )الَبيُّوك(

864677 3 7,311 7,537 7,749 7,976 8,118 8,489 8,758 8,:34 9,377 9,5:6 

ـــــــــــــــــــــــــــوَكة  ُش
 الُصوِفي

864676 1 17,677 17,:34 11,3:5 11,797 13,179 13,663 14,717 14,597 14,:71 15,564 

مجمـــــــــــــــوع 
 الحضر

  130,462 134,858 139,443 144,213 149,493 154,979 160,627 166,429 172,376 178,453 

مجمـــــــــــــــوع 
 الريف

  6,211 6,420 6,638 6,865 7,117 7,378 7,647 7,923 8,206 8,495 

مجمـــــــــــــــــــــوع 
 المخيمات

  34,025 35,172 36,367 37,611 38,988 40,419 41,892 43,405 44,956 46,541 

مجمـــــــــــــــــــــوع 
محافظــــــــــــــــــة 

 رفح

  170,697 176,450 182,449 188,690 195,598 202,776 210,166 217,758 225,538 233,490 

 ;مخيم -3  ريف -2  حضر -1  نوع التجمع 

 المصدر الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني
 مبلحظة; 

  التجمعات مقسمة حسب الجياز 
  3.4معدل الزيادة السنوية% 
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 الرؤية والتوجيات التنموية: .8
 :القضـايـا التنمـويــة ذات األولويــة 8.1

 

 تشتٍـب انقضاٌـــا حســب األونىٌـــت م
 ضعف مستوي خدمات البنية التحتية )طرق ومواصالت، مياه، صرف صحي، مياه أمطار( 1

 ضعف القطاع الصحي والخدمات التعميمية والسكن . 2

ضعف االقتصاد المحمى ) تجارة ، صناعة، زراعة( باإلضافة الى ضعف النشاط التجاري في المدينة  3
 ومحدودية المراكز التجارية

 ضعف مستوى خدمات الصحة العامة والبيئة. 4

 محدودية الدخل والتمويل لمبمدية وقمة برامج التطوير والتأىيل وايجاد فرص عمل. 5

 عدم كفاية مصادر الطاقة الحالية وقمة استخدام الطاقة المتجددة. 6

 واعالمية وتراثية ورياضية والمشاركة المجتمعية .افتقار المجتمع المحمى لمنشئات وبرامج ثقافية  7

 قمة االىتمام بقضايا المرأة والطفل وذوى االعاقة . 8

االفتقار الى برامج بناء قدرات الكادر البمدي وضعف البناء المؤسسي لممؤسسات المحمية والتوعية  9
 المجتمعية

 اللكترونية لمبمدية وتقادم المخطط الييكمي.ضعف نظم المعمومات الجغرافية المستخدمة في الحوكمة ا 10

 عدم وجود خطة طوارئ شاممة وجاىزة لمتعامل مع الكوارث واألزمات . 11

 ضعف النشاط السياحي ومرافق االنشطة السياحية 12

 
 

 :الرؤيـة واألىـداف التنمويـة. 8.2
 
 
 
 

 فاعهت"بىابت فهسطني"، حضـاسٌت تنعى بتنًٍت يستذايت ويشاسكت جمتًعٍت 
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ت راث ــانقضاٌا انتنًىٌ
 تـاألونىٌ

 تـــذاف انتنًىٌــاأله

ضعف مستوي خدمات البنية التحتية 
)طرق ومواصالت، مياه، صرف 

 صحي، مياه أمطار(.

فتح وتعبيد شوارع ىيكمية جديدة ليا تأثير مباشر عمي تطوير المدينة وانسياب الحركة  -
الطرق الرئيسية والداخمية وتحسين خدمة مواقف المرورية في المدينة وتأىيل شبكات 

 السيارات ووضع خطط مرورية.
توفير مصادر مياه جديدة ورفع كفاءة الشبكة الموجودة وتحسين المياه من حيث الكمية  -

 والجودة.
عادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. -  تحسين خدمة الصرف الصحي وا 
 واالستفادة من مياه األمطارإنشاء نظام متكامل لتجميع وتصريف  -

ضعف القطاع الصحي والخدمات 
 التعميمية والسكن

 تطوير وتحسين المنظومة الصحية في المدينة. -
 تطوير وتحسين المنظومة التعميمية في المدينة. -
 االىتمام بمشاريع االسكان وتحسين المظير الجمالي لممدينة. -

ضعف االقتصاد المحمى ) تجارة ، 
باإلضافة الى ضعف  صناعة، زراعة(

النشاط التجاري في المدينة 
 ومحدودية المراكز التجارية

 .تشجيع المنتج المحميو تسيل عممية االستثمار  التيسن القوانين والتشريعات  -
 العمل عمي إنشاء مراكز تجارية وأسواق تخصصية باإلضافة إلي تأىيل األسواق القائمة. -
القطاعات العمل عمى ربط و  وزراعية وتجارية وتشغيمياصناعية نشاء مشاريع استثمارية إ -

 االقتصادية مع بعضيا
ضعف مستوى خدمات الصحة العامة 

 والبيئة.
 .(4R)تحسين إدارة قطاع النفايات الصمبة وتعزيز مفيوم  -
تحسين نظام مراقبة وصحة المواد الغذائية والعمل عمي إنشاء مسمخ بمدي جديد يمبي  -

 احتياجات المدينة 
 تحسين منظومة مكافحة القوارض والحشرات. -
 تطوير نظام اإلرشاد والتوعية البيئية وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية. -

محدودية الدخل والتمويل لمبمدية وقمة 
برامج التطوير والتأىيل وايجاد فرص 

 عمل.

 تحسين مصادر دخل البمدية وتطوير وتحسين برامج الجباية في المدينة. -
 برامج مع المؤسسات المعنية لتأىيل وتشغيل الخريجين الجدد.تطوير  -
 تطوير برامج ومشاريع مع الجيات المعنية لمتخفيف من البطالة. -

عدم كفاية مصادر الطاقة الحالية 
 وقمة استخدام الطاقة المتجددة.

 تحسين شبكة الكيرباء القائمة. -
 المؤسسات الحكومية.العمل عمي استخدام الطاقة البديمة وخاصة في كافة  -
 إنشاء شبكات إنارة جديدة في المدينة. -
رشاد لممواطنين لترشيد استخدام الطاقة. -  عمل برامج توعية وا 
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 تـــذاف انتنًىٌـــاأله تـانقضاٌا انتنًىٌت راث األونىٌ

افتقار المجتمع المحمى لمنشئات وبرامج ثقافية 
 المجتمعية.ية ورياضية والمشاركة واعالمية وتراث

 تحسين البرامج الثقافية في المدينة والمكتبات والمحافظة عمي التراث. -
 تحسين وتطوير البنية التحتية لمرياضة في المدينة. -
تطوير نظام يحقق مشاركة مجتمعية فاعمة من شأنو تعزيز الثقة بين المجتمع  -

 والبمدية.
 العمل مع الجيات المعنية لتطبيق قانون ذوي اإلعاقة. - ايا المرأة والطفل وذوى االعاقة.قمة االىتمام بقض

تطوير الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة و مواءمة البيئة الحضرية لذوي  -
 اإلعاقة.

تعزيز العالقة بين الييئة المحمية والمؤسسات األىمية ذات العالقة مع المرأة  -
نشاء مشاريع تخدم المرأة والطفل.  والطفل وا 

بناء قدرات الكادر البمدي االفتقار الى برامج 
وضعف البناء المؤسسي لممؤسسات المحمية 

 .والتوعية المجتمعية

عطاء األولوية الكادر الفني  - االىتمام ببناء القدرات لجميع العاممين في البمدية وا 
 في البمدية.

تطوير الييكمية اإلدارية والنظام اإلداري في البمدية وتحديث التحميل الوظيفي  -
 البمدية حسب الييكمية المعتمدة.لكل وظائف 

 تعزيز دور اإلعالم والنشاط اإلعالمي في المدينة.  -
ضعف نظم المعمومات الجغرافية المستخدمة في 

الحوكمة االلكترونية لمبمدية وتقادم المخطط 
 الييكمي.

توسيع نفوذ المخطط الييكمي وتحديث البيانات الخاصة بمختمف جوانب  -
 الخدمات.التنمية وتحسين مستوي 

 .GISتطوير قاعدة البيانات لتشمل كافة الدوائر وربطيا بنظام  -
 تطوير الحوكمة االلكترونية لموصول إلي بمدية الكترونية -

عدم وجود خطة طوارئ شاممة وجاىزة لمتعامل مع 
 .الكوارث واألزمات

 توفير خطة شاممة لمتعامل مع الطوارئ والكوارث.  -
 يمزمو من دعم لوجستي ومادي.تعزيز عمل الطوارئ وكل ما  -
 تطوير مراكز اإليواء وكذلك المخازن المؤىمة لمتخزين. -

ضعف النشاط السياحي ومرافق االنشطة 
 .السياحية

زيادة المساحة الخضراء في المدينة وتطوير وتأىيل الحدائق والمنتزىات القائمة  -
 والعمل عمي إنشاء مدن ترفييية في المدينة.

نشاء مشاريع استثمارية عميو.االىتمام بشاطئ  -  البحر وا 
نشاء مرافق ومشاريع سياحية وحماية آثار المدينة واالىتمام بالميادين  - تأىيل وا 

 العامة.
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 والتقييم: والمتابعة التنفيذ خطط .9
 خطة التنفيذ الرباعية:.9.1 

 

وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

اسم 
البرنام
مج ج

برنا
م ال

رق
* 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
 وتطوير
شبكة 
الطرق 
الرئيس
ية في 
 المدينة
 

MR
\01 

مشروع إعادة تأىيل شارع أبو بكر 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.001 1,777  X    X الصديق "مرحمة أولي".

       المشاريع

مشروع إعادة تأىيل شارع أبو بكر 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.002 1,777   X   X الصديق "مرحمة ثانية".

       المشاريع

مشروع إعادة تأىيل شارع عمر بن 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.003 1,777  X    X الخطاب "مرحمة أولي"

       المشاريع

مشروع إعادة تأىيل شارع عمر بن 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.004 1,777   X   X الخطاب "مرحمة ثانية"

       المشاريع

مشروع تطوير شارع عز الدين القسام 
تنفيذ المشاريع + تصميم    MAINR.005 357 X    X )طو حسين سابقًا( "مرحمة ثالثة".

صندوق تطوير      المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع تطوير شارع عز الدين القسام 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.006 677  X    X )طو حسين سابقًا( "مرحمة رابعة".

       المشاريع

مشروع تطوير أرصفة شارع عز الدين 
القسام )طو حسين سابقًا( "مرحمة 

 خامسة".
MAINR.007 667    X  X   تنفيذ المشاريع + تصميم

       المشاريع

أحمد ياسين مشروع إعادة تأىيل شارع 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.008 777 X     X .سابقًا" جورج"

       المشاريع

( 17)مشروع تطوير شارع رقم 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.009 767  X    X "اسطنبول".

       المشاريع

تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.010 577  X    X  (13)مشروع تطوير شارع رقم 
       المشاريع

مشروع تطوير شارع عثمان بن عفان 
تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.011 877   X   X "السكة".

       المشاريع

تنفيذ المشاريع + تصميم   MAINR.012 577    X  X مشروع تطوير شارع "الوحدة" .
       المشاريع
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وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

اسم 
مج البرنامج

برنا
م ال

رق
* 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكمفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لمتنفيذ
الجية المرشحة لتمويل مكونات 

 البرامج/المشاريع
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

غير الييئة  الييئة المحمية
 المحمية/الشريك

اسم  حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ولىاأل 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة
قيمة 

 المساىمة
حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

 
 

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 

الرئيسية في 
 المدينة.
 

MR\01 

( 11مشروع تطوير شارع رقم )
  MAINR.013 :77  X    X "أبو ىريرة" مرحمة أولى.

تنفيذ المشاريع + 
       المشاريع تصميم

( 11مشروع تطوير شارع رقم )
تنفيذ المشاريع +   MAINR.014 677    X  X "أبو ىريرة" مرحمة ثانية.

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شارع القدس "محمد 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.015 1,777   X   X عطوة سابقًا" برفح الغربية

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شارع البراق "بئر 
 إسكندر سابقًا".

MAINR.016 777   X   X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

مشروع تطوير شارع "طبريا" شمال 
  MAINR.017 477    X  X محطة العبادلة واألسطل.

تنفيذ المشاريع + 
 تصميم المشاريع

      

مشروع تطوير شوارع رئيسية في 
  MAINR.018 577  X    X المواصي.

تنفيذ المشاريع + 
       تصميم المشاريع

مشروع إعادة تأىيل شارع اإلمام 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.019 167  X    X عمي.

       تصميم المشاريع

( "مرحمة :5تطوير شارع رقم )
تنفيذ المشاريع +   MAINR.020 167  X    X ثانية".

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع رئيسية في 
 حي الفرقان "مرحمة أولى".

MAINR.021 577  X    X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

مشروع تطوير شارع الرشيد "مرحمة 
 أولي".

MAINR.022 4,777   X   X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع
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* 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 التمويلحسب توفر 

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 

الرئيسية في 
 المدينة.
 

MR\
01 

مشروع تطوير شارع الرشيد "مرحمة 
 ثانية".

MAINR.023 4,777    X  X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

تنفيذ المشاريع +   MAINR.024 477   X   X (.14مشروع تطوير شارع رقم )
       تصميم المشاريع

مشروع إعادة تأىيل شارع جعفر 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.025 777    X  X الطيار

       تصميم المشاريع

تنفيذ المشاريع +   MAINR.026 137    X  X مشروع تطوير شارع عكا
 تصميم المشاريع

      

تنفيذ المشاريع +   MAINR.027 477   X   X مشروع تأىيل شارع الفاروق
       تصميم المشاريع

تنفيذ المشاريع +   MAINR.028 677    X  X ( :4مشروع تطوير شارع رقم )
       تصميم المشاريع

 (34مشروع تطوير شارع رقم )
MAINR.029 577    X  X   + تنفيذ المشاريع

 تصميم المشاريع
      

مشروع إعادة تأىيل شارع رقم 
(37) MAINR.030 777    X  X   + تنفيذ المشاريع

       تصميم المشاريع

وكالة الغوث   MAINR.031 1,777    X   X (71مشروع تطوير شارع رقم )
 الدولية

     

صيانة طرق رئيسية  مشروع
تنفيذ المشاريع +    MAINR.032 467 X    X "مرحمة أولي".

 تصميم المشاريع
المنحة 
 الكويتية
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
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ر

 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 التمويلحسب توفر 

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 

الرئيسية في 
 المدينة.
 

MR\
01 

مشروع صيانة طرق رئيسية 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.033 377  X    X "مرحمة ثانية".

       تصميم المشاريع

مشروع توريد مواد صيانة 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.034 77 X     X الطرق "مرحمة أولى ".

       تصميم المشاريع

مشروع توريد مواد صيانة 
 الطرق "مرحمة ثانية ".

MAINR.035 77  X    X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

مشروع فتح وشق طرق 
 زراعية "مرحمة أولي"

MAINR.036 477 X     X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

وشق طرق  مشروع فتح
  MAINR.037 477  X    X زراعية "مرحمة ثانية"

تنفيذ المشاريع + 
       تصميم المشاريع

مشروع تعبيد أرصفة شوارع 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.038 477   X   X رئيسية "مرحمة أولي"

       المشاريعتصميم 

مشروع تعبيد أرصفة شوارع 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.039 477    X  X رئيسية "مرحمة ثانية"

       تصميم المشاريع

مشروع تعبيد أرصفة شوارع 
 رئيسية "مرحمة ثالثة"

MAINR.040 477    X  X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

تحسين 
خدمة 
المواقف 
 المرورية.

MR\
02 

مشروع إنشاء مواقف سيارات 
 لبمدية رفح "مرحمة أولي".

MAINR.041 177  X    X   + تنفيذ المشاريع
 تصميم المشاريع

      

مشروع إنشاء مواقف سيارات 
تنفيذ المشاريع +   MAINR.042 177    X  X لبمدية رفح "مرحمة ثانية".

 تصميم المشاريع
      

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 

الداخمية في 
 المدينة

IR\
01 

مشروع تطوير شوارع داخمية 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.001 477 X    X بحي الجنينة.

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع تطوير شوارع داخمية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.002 477   X   X بحي الجنينة " جنينة ب".

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.003 347 X    X بالحي اإلداري.

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ولىاأل 
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 
الداخمية 
في 
 المدينة

IR\01 

مشروع تطوير شوارع داخمية بالحي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.004 477   X   X اإلداري "مرحمة ثانية".

       المشاريع تصميم

مشروع تطوير شوارع داخمية بالحي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.005 477    X  X اإلداري "مرحمة ثالثة".

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية آلل 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.006 477 X     X ماضي

       تصميم المشاريع

تطوير شوارع داخمية في حي مشروع 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.007 477 X     X الزىور" مرحمة أولي"

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.008 477   X   X الزىور" مرحمة ثانية"

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.009 477    X  X الزىور" مرحمة ثالثة"

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.010 477  X    X مصبح "مرحمة أولي".

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.011 477  X    X مصبح "مرحمة ثانية".

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.012 477  X    X الحشاش.

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية بحي 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.013 337 X    X الزيتون "شمال مخيم الشابورة"

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع تطوير شوارع داخمية بحي 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.014 357 X    X السبلم الشرقي "جوار المسمخ البمدي"

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 

تطوير شوارع داخمية بحي البرازيل 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.015 197 X    X )مرحمة أولي(.

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع تطوير شوارع داخمية بحي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.016 477   X   X السبلم )مرحمة ثانية(.

       تصميم المشاريع

تطوير شوارع داخمية بحي البرازيل 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.017 477   X   X )مرحمة ثانية(.

       تصميم المشاريع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
وتطوير 
شبكة 
الطرق 
الداخمية 
في 
  المدينة

IR\01 

تطوير شوارع داخمية بحي رفح الغربية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.018 477 X     X )مرحمة أولي(.

       المشاريعتصميم 

تطوير شوارع داخمية بحي رفح الغربية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.019 477   X   X )مرحمة ثانية(.

       تصميم المشاريع

تطوير شوارع داخمية بحي رفح الغربية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.020 477    X  X )مرحمة ثالثة(.

       تصميم المشاريع

تطوير شوارع داخمية بحي رفح الشمالية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.021 477  X    X )مرحمة أولي(.

       تصميم المشاريع

تطوير شوارع داخمية بحي رفح الشمالية 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.022 477   X   X )مرحمة ثانية(.

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في خربة 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.023 477  X    X العدس )مرحمة أولي(

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في خربة 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.024 477   X   X العدس )مرحمة ثانية(

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في خربة 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.025 477    X  X العدس )مرحمة ثالثة(

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في المخيم 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.026 477  X    X الغربي )مرحمة أولي(

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في المخيم 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.027 477   X   X الغربي )مرحمة ثانية(

       تصميم المشاريع

تنفيذ المشاريع +   IROAD.028 477   X   X مشروع تطوير شوارع داخمية في التنور.
       تصميم المشاريع

شوارع داخمية في حي  مشروع تطوير
تنفيذ المشاريع +   IROAD.029 367    X  X الفرقان "مرحمة ثانية"

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
+ تنفيذ المشاريع   IROAD.030 477   X   X تبة زارع.

       تصميم المشاريع

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
تنفيذ المشاريع +    IROAD.031 137 X    X تل السمطان )مرحمة أولي(

صندوق تطوير      تصميم المشاريع
قراض البمديات   وا 
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين 
وتطوير 

شبكة الطرق 
الداخمية في 

 المدينة

IR\01 

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.032 477   X   X تل السمطان )مرحمة ثانية(

       المشاريع تصميم

مشروع صيانة طرق داخمية "مرحمة 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.033 377 X     X أولي".

       تصميم المشاريع

مشروع صيانة طرق داخمية "مرحمة 
تنفيذ المشاريع +   IROAD.034 377   X   X ثانية".

       تصميم المشاريع

توفير 
مصادر مياه 

 جديدة.
W/01 

مشروع انشاء ثبلث خزانات لممياه 
في الشابورة، السبلم، وبجوار الخزان 

   WATER.001 5,677 X X X   X التركي.

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل

     

مشروع توسعة محطة تحمية مياه 
البحر لخانيونس ورفح وصوال إلى 

متر مكعب باليوم لخدمة  37777
 منطقتي رفح و خانيونس مناصفة.

WATER.002 17,377 X X X X X    

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل

البنك    
  الدولي

مشروع انشاء محطة تحمية لممياه 
الجوفية في المنطقة الشرقية بقدرة 

   WATER.003 3,677 X X    X متر مكعب باليوم. 6777إنتاجية 

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل

     

مشروع انشاء بئري مياه في مدينة 
رفح واغبلق اربع ابار قائمة في 

   WATER.004 477 X X    X الغرب  لممموحة الشديدة

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل

     

رفع كفاءة 
شبكة المياه 

 القائمة
W/02 

مشروع استكمال الخط الناقل من 
    WATER.005 777 X X   X خزان رفح وتشغيل خزان رفح

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل

البنك    
  الدولي

عادة تشكيل و  مشروع استبدال وا 
تأىيل خطوط المياه في مناطق 

   WATER.006 4,677 X X X X  X متفرقة من مدينة رفح.

مصمحة 
مياه 
بمديات 
 الساحل
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند  دورىا اسم الجيو المعني

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

رفع كفاءة 
شبكة المياه 

 القائمة
W/02 

مشروع إعداد واعتماد وتطبيق دراسة 
 شاممة لتعرفو المياه في قطاع غزة.

WATER.007 37 X X X X  X    مصمحة مياه
 بمديات الساحل

     

مشروع إنشاء ورشة صيانة مركزية 
مصمحة مياه    WATER.008 677  X    X لممصمحة

      بمديات الساحل

مشروع شراء وتوريد معدات وآليات 
مصمحة مياه    WATER.009 877 X X X X  X لزوم عمميات الصيانة والتشغيل.

      بمديات الساحل

مشروع إعادة توحيد وتسمية وترقيم 
مصمحة مياه    WATER.010 377  X    X مرافق المياه والصرف الصحي.

      بمديات الساحل

 5777مشروع استبدال وتركيب 
عداد مياه منزلي مع جميع الوصبلت 
المنزلية في منطقة رفح لتقميل الفاقد 

 التجاري

WATER.011 577 X X X X  X    مصمحة مياه
      بمديات الساحل

ادارة مصادر الطاقة بطرق مختمفة 
مصمحة مياه    WATER.012 :77  X X X  X في منطقة رفح.

      بمديات الساحل

مشروع حوسبة منظومة العمل ماليا 
واداريا والوصول إلي منظومة 

محوسبة متكاممة و دائمة لخدمة 
 قطاع المياه والصرف الصحي.

WATER.013 477 X X X   X    مصمحة مياه
      بمديات الساحل

و يشمل   ICTتطوير نظام 
SCADA& GIS & Control 

room& 10000 SMART 
meters. 

WATER.014 3,777  X X X  X    مصمحة مياه
      بمديات الساحل

مشروع لمكشف عن التسريبات من 
خبلل فحص الخطوط الناقمة خاصة 

 التي تمر في مناطق زراعية
WATER.015 177  X    X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018)خطة 
 المشروعمكون البرنامج/ تصنيف

 حسب توفر التمويل

 اريعمشمكونات البرامج/الالجية المرشحة لتمويل  الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

الييئة  الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية /الشريكغير الييئة المحمية المحمية

 /الشريكالمحمية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند  دورىا اسم الجيو المعني

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

رفع كفاءة 
شبكة المياه 

 القائمة
W/02 

 Call انشاء خبلل من المحمي المجتمع إشراك
center  ما المشترك التعاون منظومة وتطوير 

 مشتركة لغة لتكوين ومقدميا الخدمة متمقي بين
 إلقناع وصوال الخدمة مستوى لتحسين ومتكاممة
 المتأخرات لدفع المواطنين

WATER.01
6 36 X X X   X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

 خدمات قطاع في الريادي المصمحة دور تعزيز
 الحمبلت خبلل من الصحي والصرف المياه

   والتوعوية االعبلمية

WATER.01
7 386 X X X X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

تحسين 
شبكة 
الصرف 
 الصحي

SEW/
01 

مشروع انشاء محطة ضخ وخطوط صرف صحي 
 .فرقان بمدينة رفحللخدمة حي ا

SEWAGE.0
01 1,777   X X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

 Wastewater masterتطوير وتحديث مشروع 
plan لكافة محافظات قطاع غزة. 

SEWAGE.0
02 177 X X    X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

إنشاء شبكات صرف صحي في شرق مشروع 
محافظة رفح وذلك باإلضافة الى محطة ضخ 

 .خربة العدس

SEWAGE.0
04 5,777 X X X X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

مشروع إنشاء نظام صرف صحي لحي مواصي 
 رفح

SEWAGE.0
05 3,677    X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جديدة + 
 تأىيل لمشبكات القائمة

SEWAGE.0
06 1,777 X X X X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

إنشاء نظام 
معالجة 
 ثالثية

SEW/
02 

إنشاء وتنفيذ مرحمة التطوير الثالثة لمحطة مشروع 
 .معالجة مياه الصرف الصحي في رفح

SEWAGE.0
03 6,777  X X X  X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

مشروع إنشاء سور لمحطة معالجة مياه الصرف 
 الصحي برفح

SEWAGE.0
07 467   X   X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

إنشاء نظام 
 مياه األمطار

STW/
01 

نشاء محطة ضخ و خط ناقل لتصريف مشروع إ
مياه األمطار في حي الجنينة وانشاء حوض ترشيح 

 .رفح –بالقرب من الخزان التركي 

STORM 
W.001 3,777 X X    X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويلحسب 

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

إنشاء نظام 
 STW/01 مياه األمطار

مشروع استكمال مشروع امطار عبيدة 
 boxبإنشاء ابار الترشيح واستكمال 

culvert 
STORMW.002 3,777 X X    X   

مصمحة مياه 
بمديات 
 الساحل

     

مشروع انشاء شبكات لتجميع مياه 
األمطار وفصميا تماما عن الصرف 
الصحي في مناطق مختمفة من مدينة 

 رفح.

STORMW.003 4,677 X X X X  X   
مصمحة مياه 

بمديات 
 الساحل

     

مشروع مسح شامل لممناطق لعمل 
عداد مخطط شامل   Storm waterوا 

Master Plan   خاص بيذه المناطق
و تجييز ما يمزم من تصاميم 

 بالخصوص.

STORMW.004 117 X X X X  X   
مصمحة مياه 

بمديات 
 الساحل

     

مشروع إنشاء خط تجميع مياه أمطار 
من دوار زعرب حتي شارع عكا "مفترق 

 روحي صبح"
STORMW.005 3,677   X X  X   

مصمحة مياه 
بمديات 
 الساحل

     

مشروع إنشاء خط تجميع مياه أمطار 
حتي شاطئ بحر  UNDPمن إسكان 

 رفح
STORMW.006 1,677  X X X  X   

مصمحة مياه 
بمديات 
 الساحل

     

مشروع إنشاء خط تجميع مياه أمطار 
   STORMW.007 677   X X  X في منطقة مصبح

مصمحة مياه 
بمديات 
 الساحل

     

الحاجة إلي 
مسمخ بمدي 

 جديد.
ENV/01 

 إنشاء مسمخ بمدي جديد.

ENV.001 1,677  X    X  

دائرة الصحة  
العامة والبيئة+ 

تنفيذ  وتصميم 
 المشاريع

      

تحسين 
آليات الجمع 
 في المدينة.

ENV/02 
توريد آليات جمع أولي لمنفايات الصمبة 

كوب(  6كوب( وسعة ) 37سعة )
 "مرحمة أولي".

ENV.002 67 X     X    دائرة الصحة
       العامة والبيئة
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المرشحة لمتنفيذالجية 
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 المعني

اسم 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين آليات 
الجمع في 
 المدينة.

ENV/02 

توريد آليات جمع أولي لمنفايات 
كوب( وسعة  37الصمبة سعة )

 كوب( "مرحمة ثانية". 6)
ENV.003 67  X    X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

توريد آليات جمع أولي لمنفايات 
كوب( وسعة  37الصمبة سعة )

 كوب( "مرحمة ثالثة". 6)
ENV.004 67   X   X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

توريد آليات جمع أولي لمنفايات 
كوب( وسعة  37الصمبة سعة )

 كوب( "مرحمة رابعة". 6)
ENV.005 67    X  X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

توفير حاويات ذات مواصفات 
( "مرحمة 4م5 – 4م39خاصة )
 أولي".

ENV.006 67  X    X    دائرة الصحة
       العامة والبيئة

توفير حاويات ذات مواصفات 
( "مرحمة  4م5 – 4م39خاصة )
 ثانية".

ENV.007 67   X   X    دائرة الصحة
       العامة والبيئة

توريد آليات ثقيمة "قبلبات + 
كباش" ألعمال الصحة العامة 

 والبيئة "مرحمة أولي".
ENV.008 397  X    X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

توريد آليات ثقيمة ألعمال 
الصحة العامة والبيئة "مرحمة 

 ثانية".
ENV.009 397    X  X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

تحسين إدارة قطاع 
النفايات الصمبة 
وتعزيز مفيوم 

(4R). 

ENV/03 

مشروع برامج تدريب لفرز 
النفايات من المصدر "مرحمة 

 أولي".
ENV.010 77 X     X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة

مشروع برامج تدريب لفرز 
النفايات من المصدر "مرحمة 

 ثانية".
ENV.011 77  X    X    دائرة الصحة

       العامة والبيئة
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ولىاأل 
 المعني

اسم 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تحسين إدارة 
قطاع النفايات 
الصمبة وتعزيز 

 .(4R)مفيوم 

ENV/03 

مشروع فرز النفايات من المصدر "مرحمة 
دائرة الصحة    ENV.012 77   X   X ثالثة".

       والبيئةالعامة 

مشروع فرز النفايات من المصدر "مرحمة 
دائرة الصحة    ENV.013 77    X  X رابعة".

       العامة والبيئة

تنمية قدرات 
العاممين في 
مجال الصحة 

 والبيئة.
 

ENV/04 

توفير برامج تدريب خاصة بإدارة النفايات 
دائرة الصحة    ENV.014 37 X     X "مرحمة أولي".  (4R)الصمبة 

       العامة والبيئة

توفير برامج تدريب خاصة بإدارة النفايات 
دائرة الصحة    ENV.015 37  X    X "مرحمة ثانية".  (4R)الصمبة 

       العامة والبيئة

توفير برامج تدريب خاصة بإدارة النفايات 
دائرة الصحة    ENV.016 37   X   X "مرحمة ثالثة".  (4R)الصمبة 

       العامة والبيئة

توفير برامج تدريب خاصة بإدارة النفايات 
دائرة الصحة    ENV.017 37    X  X "مرحمة رابعة".  (4R)الصمبة 

       العامة والبيئة

تحسين منظومة 
مكافحة القوارض 

 والحشرات
ENV/05 

مشروع مكافحة القوارض والحشرات 
دائرة الصحة     ENV.019 36 X    X "مرحمة أولي"

       العامة والبيئة

مشروع مكافحة القوارض والحشرات 
دائرة الصحة    ENV.020 36  X    X "مرحمة ثانية"

       العامة والبيئة

مشروع مكافحة القوارض والحشرات 
دائرة الصحة    ENV.021 36   X   X "مرحمة ثالثة"

       العامة والبيئة

مشروع مكافحة القوارض والحشرات 
دائرة الصحة    ENV.022 36    X  X "مرحمة رابعة"

       العامة والبيئة

تشجير الطرق 
 ENV/06 العامة

دائرة الصحة    ENV.023 36 X     X مشروع تشجير طرق عامة "مرحمة أولي"
       العامة والبيئة

دائرة الصحة    ENV.024 36  X    X مشروع تشجير طرق عامة "مرحمة ثانية"
       العامة والبيئة

دائرة الصحة    ENV.025 36   X   X مشروع تشجير طرق عامة "مرحمة ثالثة"
       العامة والبيئة

دائرة الصحة    ENV.026 36    X  X مشروع تشجير طرق عامة "مرحمة رابعة"
       العامة والبيئة
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية

 دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

عمل 
شبكات 
إنارة 

 جديدة.

ELE/
01 

مشروع إنشاء شبكات إنارة في المدينة "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.001 177 X     X أولي"

       تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء شبكات إنارة في المدينة "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.002 177  X    X ثانية".

       تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء شبكات إنارة في المدينة "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.003 177   X   X ثالثة".

       تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء شبكات إنارة في المدينة "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.004 177    X  X رابعة".

       تنفيذ المشاريع

عمل 
صيانة 
لشبكات 
اإلنارة 
 القائمة.

ELE/
02 

مشروع صيانة شبكات إنارة الكيرباء في المدينة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.005 67 X     X "مرحمة أولى".

       تنفيذ المشاريع

مشروع صيانة شبكات إنارة الكيرباء في المدينة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.006 67  X    X "مرحمة ثانية".

       تنفيذ المشاريع

مشروع صيانة شبكات إنارة الكيرباء في المدينة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.007 67   X   X "مرحمة ثالثة".

       تنفيذ المشاريع

مشروع صيانة شبكات إنارة الكيرباء في المدينة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.008 67    X  X "مرحمة رابعة".

       تنفيذ المشاريع

العمل عمي 
استخدام 
الطاقة 
البديمة 

وخاصة في 
كافة 

المؤسسات 
 الحكومية

ELE/
03 

قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.009 97 X     X مشروع إنشاء طاقة شمسية لمبنى البمدية.
       تنفيذ المشاريع

قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.010 97  X    X مشروع إنشاء طاقة شمسية لمبني الدوحة.
       تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء طاقة شمسية لمرافق البمدية "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.011 177   X   X أولي".

       تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء طاقة شمسية لمرافق البمدية "مرحمة 
قسم اإلنارة بدائرة   ELECT.012 177    X  X ثانية".

       تنفيذ المشاريع

إنشاء نظام الطاقة البديمة "الشمسية" لممدارس 
وزارة التربية   ELECT.013 177   X    X الحكومية )مرحمة أولي(.

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

إنشاء نظام الطاقة البديمة "الشمسية" لممدارس 
وزارة التربية   ELECT.014 177    X   X الحكومية )مرحمة ثانية(.

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

إنشاء نظام الطاقة البديمة "الشمسية" لتشغيل اآلبار 
  وزارة الزراعة    وزارة الزراعة   ELECT.015 317  X X X  X الزراعية وبرك المياه ومزارع الدواجن
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التكمفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
حسب  تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
المسا
 ىمة

قيمة  حدد الجية
 المساىمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

العمل عمي شبكات 
الكيرباء والضغط 
 العالي والمنخفض

ELE/
04 

مشروع صيانة شبكات التغذية 
شركة توزيع     ELECT.016 5,777 X X X X X والضغط العالي والمنخفض

شركة توزيع     الكيرباء
  الكيرباء

عمل برامج توعية 
رشاد لممواطنين  وا 
لترشيد استخدام 

 الطاقة.

ELE/
05 

مشروع برامج تدريب خاصة 
بترشيد استخدام الطاقة )مرحمة 

 أولي(.
ELECT.017 37  X    X    شركة توزيع

شركة توزيع     الكيرباء
  الكيرباء

مشروع برامج تدريب خاصة 
بترشيد استخدام الطاقة )مرحمة 

 ثانية(.
ELECT.018 37    X  X    شركة توزيع

شركة توزيع     الكيرباء
  الكيرباء

        1200 77535 16705 25576 26666 26561 16637 95,440  المجموع الجزئي   

حمي
الم
اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

إنشاء مراكز تجارية 
وأسواق تخصصية 
وتأىيل األسواق 

 القائمة.

ECO
/01 

مشروع إنشاء سوق كميسون  
لممزارعين )منطقة مصبح( مع 

 كافة الخدمات والمرافق.

ECONOMIC.
001 167  X    X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

مشروع انشاء سوق لمخضار 
.ECONOMIC والفواكو حي الجنينة.

002 377  X    X  
تنمية االقتصاد 

المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

مشروع إنشاء مركز متعدد 
األغراض في حي تل 

 السمطان.

ECONOMIC.
003 467   X   X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

مشروع انشاء وتأىيل سوق 
متخصص لمحبلل )حيوانات + 

 طيور (.

ECONOMIC.
004 167    X  X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

مشروع إنشاء سوق تخصصي 
لمحوم واألسماك والمجمدات 
 في منطقة السوق المركزي.

ECONOMIC.
005 :77  X    X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

مشروع إنشاء الطابق الثاني 
.ECONOMIC لممركز التجاري.

006 577 X     X  
تنمية االقتصاد 

المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      



 
 

40

 

 

 
 

 

وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

اسم 
مج البرنامج

برنا
م ال

رق
* 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكمفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

تصنيف مكون  (2021-2018خطة )
حسب توفر  البرنامج/المشروع
 التمويل

 الجية المرشحة لمتنفيذ
الجية المرشحة لتمويل مكونات 

 البرامج/المشاريع
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

غير الييئة  الييئة المحمية
 المحمية/الشريك

اسم  حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الجيو

حدد بند  دورىا
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

حمي
الم
اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

إنشاء 
مراكز 
تجارية 
وأسواق 

تخصصية 
وتأىيل 
األسواق 
 القائمة.

EC
O/
01 

.ECONOMIC مشروع إنشاء الطابق الثالث لممركز التجاري.
007 577  X    X   المحمي+ تنمية االقتصاد

       تصميم +تنفيذ المشاريع

.ECONOMIC مشروع إنشاء الطابق الرابع لممركز التجاري.
008 577   X   X   +تنمية االقتصاد المحمي

       تصميم +تنفيذ المشاريع

.ECONOMIC مشروع إنشاء الطابق الخامس لممركز التجاري.
009 577    X  X   +تنمية االقتصاد المحمي

       تصميم +تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء صالة متعددة األغراض في الحديقة 
 اليابانية.

ECONOMIC.
010 

1,677  X    X   +تنمية االقتصاد المحمي
 تصميم +تنفيذ المشاريع

      

مشروع إنشاء محبلت تجارية بجوار البمدية "مرحمة 
 أولى".

ECONOMIC.
011 1,777  X    X   +تنمية االقتصاد المحمي

 تصميم +تنفيذ المشاريع
      

مشروع إنشاء محبلت تجارية بجوار البمدية "مرحمة 
 ثانية".

ECONOMIC.
012 1,777   X   X   +تنمية االقتصاد المحمي

       تصميم +تنفيذ المشاريع

مشروع إنشاء محبلت تجارية بجوار البمدية "مرحمة 
 ثالثة".

ECONOMIC.
013 1,777    X  X   +تنمية االقتصاد المحمي

       تصميم +تنفيذ المشاريع

.ECONOMIC مشروع إنشاء سوق مركزي في حي تل السمطان
014 1,777  X    X   +االقتصاد المحمي

       التصميم والتنفيذ 

 إنشاء
مشاريع 

استثمارية 
صناعية 
 .وزراعية

EC
O/
02 

.ECONOMIC الثانية. المرحمة الصناعية مشروع تطوير المنطقة
015 

3,777  X    X   +تنمية االقتصاد المحمي
 تصميم +تنفيذ المشاريع

      

.ECONOMIC مشروع انشاء مصنع كرتون.
016 167   X    X   القطاع

 الخاص
القطاع    

 الخاص
 

.ECONOMIC مشروع انشاء مصنع البان.
017 577    X   X  

القطاع 
    الخاص

القطاع 
  الخاص

مشروع انشاء ثبلجة لمتخزين ولحفظ جميع أنواع 
الخضار والفواكو باإلضافة الى ثبلجة لتخزين 

 البصل.

ECONOMIC.
018 977    X   X   القطاع

القطاع     الخاص
  الخاص
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 المعني

اسم 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة

قيمة 
المسا
 ىمة

قيمة  حدد الجية
 المساىمة

حمي
الم
اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

إنشاء مشاريع استثمارية 
 صناعية وزراعية.

ECO
/02 

مشروع انشاء )مجمع( أرض 
لممعارض  مع توفير مكان  لمترفيو 
لؤلطفال وموقف لمسيارات وكافتيريا 

 وكافة الخدمات.

ECONOMIC.0
19 377  X    X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

ECONOMIC.0 مشروع إنشاء الحجر الزراعي
20 477  X X X  X    وزارة

  وزارة الزراعة    الزراعة

مشروع إعادة تأىيل المناطق 
 الحرجية

ECONOMIC.0
21 377   X X  X    وزارة

  وزارة الزراعة    الزراعة

مشروع إعادة تدوير النفايات 
 الزراعية

ECONOMIC.0
22 1777   X X  X    وزارة

  وزارة الزراعة    الزراعة

تبلف عبوات  مشروع جمع وا 
 المبيدات الزراعية

ECONOMIC.0
23 37    X  X    وزارة

  وزارة الزراعة    الزراعة

إنشاء مشاريع تجارية 
وخدماتية وتشغيميا والعمل 

عمى ربط القطاعات 
 االقتصادية

ECO
/03 

مشروع انشاء طابق أول لممركز 
 التجاري "ميدان الشيداء"

ECONOMIC.0
24 137 X    X    تصميم +تنفيذ

صندوق تطوير      المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع انشاء عدة طوابق لمحبلت 
ECONOMIC.0 النجمة )محبلت أ( "مرحمة ثانية".

25 567   X X  X  
تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

إنشاء وتطوير وحماية 
 آثار المدينة.

ECO
/04 

ECONOMIC.0 إنشاء متحف لآلثار في المدينة.
26 577   X   X   تصميم +تنفيذ

       المشاريع

ECO االىتمام بالميادين العامة.
/05 

مشروع تطوير ثبلثة ميادين في 
 المدينة.

ECONOMIC.0
27 567 X X X   X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

إنشاء وتطوير الحدائق 
والمتنزىات باإلضافة 
 إلنشاء مدن ترفييية.

ECO
/06 

ECONOMIC.0 تطوير الحديقة البيئية اليابانية.
28 1,777  X    X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

      

ECONOMIC.0 مشروع إعادة تأىيل منتزه البرازيل.
29 167 X     X  

تنمية االقتصاد 
المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

حمي
الم
اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

إنشاء وتطوير 
الحدائق والمتنزىات 
باإلضافة إلنشاء 

 مدن ترفييية.

ECO/0
6 

مشروع إعادة تأىيل منتزىات الحي 
)مرحمة أولى +  4، 3، 1السعودي 

 ثانية(.

ECONOMIC.0
30 177  X X X  X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

" 4ة عدد "ممشروع إنشاء حدائق عا
 بداخل االحياء

ECONOMIC.0
31 477   X X  X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

انشاء وتطوير 
مرافق ومشاريع 

 سياحية واستثمارية.

ECO/0
7 

مشروع تطوير منتزه البحر "المرحمة 
 الثانية".

ECONOMIC.0
32 377 X     X   تصميم +تنفيذ

       المشاريع

مشروع إنشاء مرفق سياحي لمدينة رفح 
 عمي شاطئ البحر "مرحمة أولي". 

ECONOMIC.0
33 177  X    X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

مشروع إنشاء مرفق سياحي لمدينة رفح 
 عمي شاطئ البحر "مرحمة ثانية".

ECONOMIC.0
34 177   X   X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

مشروع إنشاء مرفق سياحي لمدينة رفح 
 عمي شاطئ البحر "مرحمة ثالثة".

ECONOMIC.0
35 177    X  X    تصميم +تنفيذ

       المشاريع

مشروع تطوير الساحة الخارجية 
 لممعبر.

ECONOMIC.0
36 4,777    X  X    القطاع

القطاع     الخاص
  الخاص

انشاء وتطوير 
برامج لتأىيل 

وتشغيل الخريجين 
والتخفيف من 

 البطالة.

ECO/0
8 

مشروع تدريب  وتأىيل الخريجين مدفوع 
 األجر من قبل جيات مانحة.

ECONOMIC.0
37 177  X X X  X  الشئون اإلدارية       

مشروع لتدريب الخريجين من قبل 
 مؤسسات أىمية وبالتعاون مع بمدية رفح

ECONOMIC.0
38 67  X X X  X  الشئون اإلدارية       

ECONOMIC.0 مشروع تدريب ألجل العمل
39 567  X X X  X   وزارة     وزارة العمل

  العمل

ECONOMIC.0 مشروع إنشاء حاضنة أعمال
40 37   X   X   وزارة     وزارة العمل

  العمل

ECONOMIC.0 مشروع إنشاء مركز تدريب ميني تقني
41 477   X X  X   وزارة     وزارة العمل

  العمل
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
حسب  تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 المعني

اسم 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

حمي
الم
اد 
تص

االق
ية 

تنم
 

انشاء وتطوير برامج 
لتأىيل وتشغيل 

الخريجين والتخفيف 
 من البطالة.

ECO/0
8 

مشروع إنشاء مركز 
استشاري لمتخطيط 
 ودراسات الجدوي

ECONOMIC.
042 37    X  X    وزارة

وزارة     العمل
  العمل

مشروع إنشاء دليل 
 أعمال

ECONOMIC.
043 17    X  X    وزارة

وزارة     العمل
  العمل

مشروع إنشاء مركز 
 سبلمة وصحة مينية

ECONOMIC.
045 37   X   X    وزارة

وزارة     العمل
  العمل

إعداد موارد مالية 
جديدة تعود بالفائدة 

عمى البمدية والمواطن 
وتطوير موارد المالية 
 التي تممكيا البمدية.

ECO/0
9 

مشروع تأىيل وتطوير 
 المركز المجتمعي.

ECONOMIC.
046 87  X    X   تصميم+ تنفيذ

       المشاريع

مشروع توفير خدمة 
 نقطة مبيعات.

ECONOMIC.
047 17  X    X  الدائرة المالية       

مشروع دليل مالي 
 متكامل لممواطن.

ECONOMIC.
048 17 X     X  الدائرة المالية       

        1350 18980 120 7325 4065 9030 1030 21450  المجموع الجزئي   

عية
تما
الج

ة ا
نمي
الت

 

تحسين الثقافة والتراث 
 في المدينة

SOC/0
1 

مشروع إنشاء مركز 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.001 777  X    X ثقافي في المدينة.

       المشاريع

مشروع إعادة تأىيل 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.002 377  X    X مكتبة البمدية.

       المشاريع

تطوير البنية التحتية 
 لمرياضة في المدينة.

SOC/0
2 

مشروع تصميم مدينة 
مكتب    SOCIAL.003 177 X     X رياضية في رفح.

      ىندسي

مشروع إنشاء مدينة 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.004 1,677  X X   X رياضية "مرحمة أولي".

       المشاريع

مشروع إنشاء مدينة 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.005 1,677    X  X رياضية "مرحمة ثانية".

       المشاريع

مشروع تطوير الممعب 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.006 977 X     X البمدي في تل السمطان.

       المشاريع

مبلعب معشبة  6إنشاء 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.007 677  X    X في األحياء.

       المشاريع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية

 دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

عية
تما
الج

ة ا
نمي
الت

 

برامج تعزيز 
المشاركة 
 المجتمعية

SOC/
03 

مشروع إنشاء مركز مجتمعي برفح 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.008 167  X    X الغربية.

       المشاريع

مشروع إنشاء مركز مجتمعي بحي 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.009 167   X   X الجنينة.

       المشاريع

مشروع إنشاء مركز مجتمعي برفح 
تصميم +تنفيذ   SOCIAL.010 167    X  X الشمالية.

       المشاريع

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
العبلقات العامة+   SOCIAL.011 87 X     X المشاركة المجتمعية )مرحمة أولي(.

       الشئون اإلدارية

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
العبلقات العامة+   SOCIAL.012 87  X    X المشاركة المجتمعية )مرحمة ثانية(.

       الشئون اإلدارية

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
العبلقات العامة+   SOCIAL.013 87   X   X المشاركة المجتمعية )مرحمة ثالثة(.

       الشئون اإلدارية

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
العبلقات العامة+   SOCIAL.014 87    X  X المشاركة المجتمعية )مرحمة رابعة(.

       الشئون اإلدارية

تطوير 
برامج 
الشباب 
التابعة 
 لمبمدية

SOC/
04 

مشروع تطوير برامج الشباب التابعة لبمدية 
قسم األنشطة   SOCIAL.015 87 X     X رفح "مرحمة أولي".

       الشبابية ببمدية رفح

مشروع تطوير برامج الشباب التابعة لبمدية 
قسم األنشطة   SOCIAL.016 87  X    X رفح "مرحمة ثانية".

       الشبابية ببمدية رفح

مشروع تطوير برامج الشباب التابعة لبمدية 
قسم األنشطة   SOCIAL.017 87   X   X رفح "مرحمة ثالثة".

       الشبابية ببمدية رفح

مشروع تطوير برامج الشباب التابعة لبمدية 
قسم األنشطة   SOCIAL.018 87    X  X رفح "مرحمة رابعة".

       الشبابية ببمدية رفح

تحسين 
البيئة 

الصحية في 
 المدينة.

 

HEA/
01 

  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.001 3,777 X     X مشروع تأىيل مستشفى أبو يوسف النجار.
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.002 3,777 X     X مشروع تأىيل المستشفى اإلماراتي.

مشروع إنشاء مستشفى في مدينة رفح 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.003 37,777   X   X "مرحمة أولي"

مشروع إنشاء مستشفى في مدينة رفح 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة  HEALTH.004 47,777    X   X "مرحمة ثانية"

مشروع إنشاء مركز رعاية أولية "مرحمة 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.005 377  X    X أولي".
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند  دورىا اسم الجيو المعني

 الموازنة
قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

عية
تما
الج

ة ا
نمي
الت

 

تحسين 
البيئة 

الصحية في 
 المدينة.

 

HEA/
01 

مشروع إنشاء مركز رعاية أولية "مرحمة 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.006 377   X   X ثانية".

مشروع إنشاء مركز رعاية أولية "مرحمة 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.007 377    X  X ثالثة".

مشروع إنشاء شيمتر في المدينة "مرحمة 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.008 677   X   X أولي".

مشروع إنشاء مركز لغسيل الكمي في 
  وزارة الصحة    وزارة الصحة   HEALTH.009 1,777   X   X مدينة رفح

تحسين 
البيئة 

التعميمية في 
 المدينة.

 

EDU/
01 

مشروع زيادة معدالت االلتحاق اإلجمالية 
لؤلطفال في رياض األطفال والمرحمة 
 األساسية "مرحمة أولي + مرحمة ثانية".

EDUCATION.0
01 37   X X   X  التربية  وزارة

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع التوسع في دمج التعميم الميني 
( في جميع :-8بالتعميم العام لمصفوف )

المدارس وفي عدد المواضيع من خبلل 
 منحي التعريض.

EDUCATION.0
02 37   X X   X   وزارة التربية

التربية وزارة     والتعميم
  والتعميم

مشروع زيادة نسبة االنتقال )البقاء( 
لمطبلب والطالبات من المرحمة األساسية 

 إلي المرحمة الثانوية.

EDUCATION.0
03 37   X X   X   وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع تطبيق استراتيجية فصل طبلب 
وطالبات المرحمة الثانوية عن األساسية 

 وفق فمسفة المناىج.

EDUCATION.0
04 37   X X   X   وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع زيادة نسبة الدخول إلي التعميم 
 الميني والتقني.

EDUCATION.0
05 

37  X     X   وزارة التربية
 والتعميم

وزارة التربية    
 والتعميم

 

مشروع تحسين عممية التعميم االلكتروني 
 والتواصل عن بعد.

EDUCATION.0
06 37   X   X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع صيانة المدارس القائمة "مرحمة 
 أولي".

EDUCATION.0
07 677 X  X   X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع صيانة المدارس القائمة "مرحمة 
 ثانية".

EDUCATION.0
08 677   X X  X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 تصنيف مكون البرنامج/المشروع (2021-2018خطة )
 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية الصرف السنوي

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

عية
تما
الج

ة ا
نمي
الت

 

تحسين 
البيئة 

التعميمية 
 في المدينة.

 

EDU/
01 

مشروع صيانة وزيادة عدد الوحدات 
 الصحية لممدارس "مرحمة أولي".

EDUCATION.0
09 177 X  X   X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع صيانة وزيادة عدد الوحدات 
 الصحية لممدارس "مرحمة ثانية".

EDUCATION.0
10 

177   X X  X    وزارة التربية
 والتعميم

وزارة التربية    
 والتعميم

 

مدارس( في  5مشروع إنشاء عدد )
 األحياء.

EDUCATION.0
11 5,777  X X X  X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

EDUCATION.0 مشروع إنشاء  جامعة حكومية في رفح.
12 6,777    X   X   وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

( رياض أطفال 6مشروع إنشاء عدد )
 حكومية في رفح.

EDUCATION.0
13 677    X   X   وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع إنشاء مركز لمتدريب الميني لذوي 
 اإلعاقة

EDUCATION.0
14 377   X   X    وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

مشروع إنشاء مركز تدريب حكومي 
 لتطوير الكادر البشري في التعميم.

EDUCATION.0
15 87    X   X   وزارة التربية

وزارة التربية     والتعميم
  والتعميم

تعزيز 
مشاريع 

اإلسكان في 
 المدينة.

BUIL
D/01 

عمل مشاريع إسكان لممناطق العشوائية 
      وكالة الغوث    BUILD.001 17,777   X   X "مرحمة أولي".

عمل مشاريع إسكان لممناطق العشوائية 
      وكالة الغوث   BUILD.002 17,777    X   X "مرحمة ثانية".

إعداد مشروع إسكان من قبل الييئات 
       بمدية رفح  BUILD.003 9,777   X   X المحمية.

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع أبو 
التخطيط الحضري+   BUILD.004 167 X     X بكر الصديق "مرحمة أولي".

       تصميم+ تنفيذ المشاريع

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع أبو 
 بكر الصديق "مرحمة ثانية".

BUILD.005 167  X    X   +التخطيط الحضري
 تصميم+ تنفيذ المشاريع

      

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع 
التخطيط الحضري+   BUILD.006 167 X     X عمر بن الخطاب "مرحمة أولي".

       تصميم+ تنفيذ المشاريع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 تصنيف مكون البرنامج/المشروع (2021-2018خطة )
 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

 غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية الصرف السنوي

حدد بند  دورىا اسم الجيو حدد القسم المعني متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 الموازنة

قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

عية
تما
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ة ا
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تحسين 
المظير 
الجمالي 
 لممدينة

BUILD/0
2 

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع 
 عمر بن الخطاب "مرحمة ثانية".

BUILD.00
7 167   X   X   +التخطيط الحضري

       المشاريعتصميم+ تنفيذ 

مشروع تطوير مدخل مدينة رفح 
 الشرقي "شارع العروبة"

BUILD.00
8 

177  X    X   +التخطيط الحضري
 تصميم+ تنفيذ المشاريع

      

مشروع تطوير مدخل مدينة رفح 
 الغربي "شارع عمر بن الخطاب"

BUILD.00
9 377   X   X   +التخطيط الحضري

       تصميم+ تنفيذ المشاريع

برامج تدريب 
لممجتمع 
المحمي 
ولجان 
االحياء 
لمواءمة 

 ذوي اإلعاقة

SOC/05 

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
المشاركة المجتمعية لذوي اإلعاقة 

 )مرحمة أولي(.

SOCIAL.
019 57 X     X   ببمدية العبلقات العامة

 رفح
المؤسسات المعنية 

      بذوي اإلعاقة

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
المشاركة المجتمعية لذوي اإلعاقة 

 )مرحمة ثانية(.

SOCIAL.
020 57  X    X   العبلقات العامة  ببمدية

 رفح
المؤسسات المعنية 

      بذوي اإلعاقة

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
المشاركة المجتمعية لذوي اإلعاقة 

 )مرحمة ثالثة(.

SOCIAL.
021 57   X   X   العبلقات العامة  ببمدية

 رفح
المؤسسات المعنية 

      بذوي اإلعاقة

رشاد مجتمعي حول  مشروع توعية وا 
المشاركة المجتمعية لذوي اإلعاقة 

 )مرحمة رابعة(.

SOCIAL.
022 57    X  X   العبلقات العامة  ببمدية

 رفح
المؤسسات المعنية 

      بذوي اإلعاقة

إنشاء مرافق 
لممرأة 
 والطفل.

SOC/06 

.SOCIAL مشروع إنشاء مركز حديث لؤلطفال.
023 577   X   X  المؤسسات األىمية بمدية رفح      

إنشاء مركز متكامل لممرأة ولتمكين 
 المرأة.

SOCIAL.
024 577   X   X    المؤسسات األىمية

      النسوية

تطوير 
الخدمات 
والبنية 
التحتية 
الخاصة 
بذوي 
 اإلعاقة

SOC/07 

مشروع مواءمة جميع مرافق البمدية 
 "مرحمة أولي".

SOCIAL.
025 

177  X    X  تصميم + تنفيذ المشاريع       

مشروع مواءمة جميع مرافق البمدية 
 "مرحمة ثانية".

SOCIAL.
026 177    X  X  تصميم + تنفيذ المشاريع       

مشروع مواءمة الحدائق واألسواق لذوي 
 اإلعاقة "مرحمة أولي".

SOCIAL.
027 177  X    X  تصميم + تنفيذ المشاريع       

مشروع مواءمة الحدائق واألسواق لذوي 
 اإلعاقة "مرحمة ثانية".

SOCIAL.
028 177   X   X  تصميم + تنفيذ المشاريع       
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1000$ 

 (2021-2018خطة )
حسب  تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية غير الييئة المحمية/الشريك الييئة المحمية الصرف السنوي
 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 المعني

حدد بند  دورىا اسم الجيو
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

عية
تما
الج

ة ا
نمي

الت
 

تطوير الخدمات 
والبنية التحتية 
الخاصة بذوي 

 اإلعاقة

SOC/07 

إنشاء مركز لمتبلزمة داون 
SOCIAL.0 وألطفال التوحد

29 167    X  X   
المؤسسات 
الخاصة 

 بذوي األعاقة
     

        45670 58140 0 49390 44290 4450 5680 103810  المجموع الجزئي    

شيد
الر
كم 

الح
ة و
دار

اإل
 

تحديث المخطط 
 الييكمي

 
URB/01 

URBAN.0 تحديث المخطط الييكمي.
01 

167 X X    X   دائرة التخطيط
 الحضري

      

عمل مخطط عبر قطاعي 
وبالتنسيق مع وزارة الحكم 

 المحمي.

URBAN.0
02 

97    X  X   دائرة التخطيط
 الحضري

وزارة الحكم 
 المحمي

     

استكمال المخططات 
التفصيمية لحي رفح الغربية 

ومصبح والزىور وخربة 
 العدس.

URBAN.0
03 77 X    X    دائرة التخطيط

       الحضري

عمل مخططات تفصيمية لعدد 
 ( شارع.36)

URBAN.0
04 

177 X X   X    دائرة التخطيط
 الحضري

      

ضم المنطقة 
اإلقميمية لنفوذ 

 البمدية.
URB/02 

عمل مخططات تفصيمية 
لممنطقة اإلقميمية "منطقة 

 النفوذ الموسع".

URBAN.0
05 97  X    X   دائرة التخطيط

       الحضري

عمل مخططات تفصيمية لحي 
 المحررات.

URBAN.0
06 177   X   X   دائرة التخطيط

       الحضري

عمل قاعدة 
بيانات موحدة 
لجميع دوائر 

 البمدية.

URB/03 

عمل قاعدة بيانات لجميع 
دوائر البمدية وعمل واجيات 

 لكل دائرة.

URBAN.0
07 37 X X    X  

دائرة التخطيط 
       الحضري

 6عمل رفح مساحي لعدد )
أحياء( وموقع حسب 
 (GPS)اإلحداثيات الدقيقة 

 "مرحمة أولي".

URBAN.0
08 137 X     X   

مكاتب 
 مساحية
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 المشروع مكون البرنامج/ اسم

رق
ج/
رنام

ن ال
مكو

م 
روع

مش
ال

 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018)خطة 
 المشروعمكون البرنامج/ تصنيف

 حسب توفر التمويل

 اريعمشمكونات البرامج/الالجية المرشحة لتمويل  الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف السنوي
غير الييئة  الييئة المحمية /الشريكالمحمية

 /الشريكالمحمية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
 المعني

اسم 
حدد بند  دورىا الجيو

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

شيد
الر
كم 

والح
رة 
إلدا

ا
 

عمل قاعدة 
 بيانات موحدة
لجميع دوائر 

 البمدية.

URB/03 

أحياء(  6عمل رفح مساحي لعدد )
وموقع حسب اإلحداثيات الدقيقة 

(GPS) ."مرحمة ثانية" 
URBAN.009 137  X    X    مكاتب

      مساحية

أحياء(  4عمل رفح مساحي لعدد )
وموقع حسب اإلحداثيات الدقيقة 

(GPS) ."مرحمة ثالثة" 
URBAN.010 76.6   X   X    مكاتب

      مساحية

عدد  (GPS)مشروع وضع نقاط 
دائرة التخطيط   URBAN.011 47   X   X " نقطة1677"

       الحضري

تحديث بنك 
لجميع  المعمومات

 دوائر البمدية.
 

URB/04 

دائرة التخطيط    URBAN.012 67 X    X تحديث قاعدة البيانات الموجودة.
       الحضري

مشروع ترقيم شوارع المدينة "وضع 
دائرة التخطيط   URBAN.013 77  X    X لوحات معدنية" 

       الحضري

مشروع ترقيم مباني المدينة "وضع 
دائرة التخطيط   URBAN.014 177  X    X لوحات معدنية" 

       الحضري

تطوير الحوكمة 
االلكترونية في 
 الييئة المحمية.

 

ELC/01 

مشروع تطوير الخدمات اإللكترونية 
       وحدة الحاسوب  ELECTRO.001 37 X     X لمبمدية.

       وحدة الحاسوب  ELECTRO.002 67  X    X مشروع أتمتة عمل إدارة البمدية.
مشروع تطوير نظام الشكاوي 

       وحدة الحاسوب  ELECTRO.003 17 X     X والمقترحات.

تحديث منظومة 
GIS  في الييئة

 المحمية
 

ELC/02 

مشروع توقيع وعمل شبكة إحداثيات في 
 –المدينة )المياه والصرف الصحي 

 الكيرباء(.
ELECTRO.004 97  X    X  وحدة الحاسوب       

       وحدة الحاسوب  GIS. ELECTRO.005 16    X  Xمشروع ربط خدمة النظافة بنظام 

تحديث برامج 
 ELC/03 حفظ البيانات.

       وحدة الحاسوب  ELECTRO.006 37   X   X مشروع أرشفة جميع مستندات البمدية.
مشروع توفير إمكانيات لحفظ البيانات 

 Cloud)خارج البمدية باستخدام 
Computing). 

ELECTRO.007 17 X     X  وحدة الحاسوب       
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 حسب توفر التمويل

 الجية المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المرشحة لمتنفيذالجية 
 المضمونة والمحتممة فقط 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند  دورىا اسم الجيو المعني

 الموازنة
قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

شيد
الر
كم 

والح
رة 
إلدا

ا
 

عمل خطة شاممة 
 لمطوارئ.

 

SAF/
01 

إنشاء غرفة عمميات مركزية 
      لجنة الطوارئ   SAFT.001 97  X    X لمطوارئ.

مشروع برنامج تدريبي لمعاممين في 
      لجنة الطوارئ   SAFT.002 17 X     X الطوارئ في البمدية )مرحمة أولي(.

مشروع برنامج تدريبي لمعاممين في 
      لجنة الطوارئ   SAFT.003 17  X    X الطوارئ في البمدية )مرحمة ثانية(.

توفير دليل إرشادي لمتعامل مع 
      لجنة الطوارئ   SAFT.004 16 X     X الكوارث والطوارئ.

      لجنة الطوارئ   SAFT.005 6  X    X إعداد خطة اتصال وتواصل.
تسكين الموظفين 

واعتماد الييكمية بما 
يتالءم مع الييكمية 

 اإلدارية.

INS/0
1 

مراجعة وتقييم الييكمية اإلدارية 
الحالية وتعديل الييكمية لتتبلءم مع 

الشئون    INSTIT.001 6 X    X الوضع الحالي في البمدية .
 اإلدارية 

وزارة الحكم 
      المحمي

تحديث التحميل الوظيفي 
 لكل وظائف البمدية.

INS/0
2 

مشروع عمل تحميل وظيفي كامل 
مكتب    INSTIT.002 17  X    X لكافة موظفي البمدية.

      استشاري

برامج بناء قدرات لمكادر 
 الفني العامل في البمدية.

INS/0
3 

تنفيذ برنامج تدريب في مجال بناء 
مؤسسات    INSTIT.003 97 X     X .القدرات "مرحمة أولي"

      دولية

تنفيذ برنامج تدريب في مجال بناء 
مؤسسات    INSTIT.004 97  X    X ."ثانيةالقدرات "مرحمة 

      دولية

تنفيذ برنامج تدريب في مجال بناء 
مؤسسات    INSTIT.005 97   X   X ."ثالثةالقدرات "مرحمة 

      دولية

تنفيذ برنامج تدريب في مجال بناء 
مؤسسات    INSTIT.006 97    X  X ."رابعةالقدرات "مرحمة 

      دولية

INS/0 تحسين بيئة العمل.
4 

 مشروع إنشاء مخازن لمبمدية.
INSTIT.007 577 X     X  

تصميم + 
تنفيذ 
 المشاريع

      

عادة  مشروع إنشاء طابق خامس وا 
  INSTIT.008 577  X    X تأىيل مبنى البمدية.

تصميم + 
تنفيذ 
 المشاريع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 المشروعمكون البرنامج/ تصنيف (2021-2018)خطة 
 حسب توفر التمويل

 اريعمشمكونات البرامج/الالجية المرشحة لتمويل  الجية المرشحة لمتنفيذ
 المضمونة والمحتممة فقط 

 /الشريكغير الييئة المحمية الييئة المحمية /الشريكغير الييئة المحمية الييئة المحمية الصرف السنوي

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد بند  دورىا اسم الجيو المعني

 الموازنة
قيمة 
قيمة  حدد الجية المساىمة

 المساىمة

شيد
الر
كم 

والح
رة 
إلدا

ا
 

تحسين بيئة 
 العمل.

INS/0
4 

مشروع تطوير أربعة مرافق عامة لبمدية 
تصميم + تنفيذ    INSTIT.009 167 X    X رفح "مرحمة أولي".

صندوق تطوير      المشاريع
قراض    البمدياتوا 

مشروع تطوير مرافق عامة لبمدية رفح 
تصميم + تنفيذ   INSTIT.010 167   X   X "مرحمة ثانية".

       المشاريع

 بحي  رفح بمدية روضة انشاء مشروع
تصميم + تنفيذ    INSTIT.011 167 X    X السمطان تل

صندوق تطوير      المشاريع
قراض البمديات   وا 

مشروع توفير دليل إرشادي لخدمات 
مكتب    INSTIT.012 16  X    X البمدية.

      استشاري

برامج بناء 
قدرات لمكادر 
الفني العامل 

في 
المؤسسات 
الحكومية 

وكذلك لجان 
 األحياء.

INS/0
5 

مشروع تدريب لمجان األحياء لمعرفة 
خدمات البمدية والعبلقة بين المواطن 

 والبمدية "مرحمة أولي".
INSTIT.013 17  X    X    مؤسسات

      دولية

مشروع تدريب لمجان األحياء لمعرفة 
خدمات البمدية والعبلقة بين المواطن 

 والبمدية "مرحمة ثانية".
INSTIT.014 17    X  X    مؤسسات

      دولية

مشروع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة 
لمعاممين والفنيين في مجاالت وآليات 
التشغيل والصيانة والصحة والسبلمة 

 لمصمحة مياه بمديات الساحل. 

INSTIT.015 177  X X   X    مصمحة مياه
      بمديات الساحل

مشروع اعداد خطة تدريبية لمعاممين 
مرتبطة بإجراءات تقييم األداء السنوية 

 لمصمحة مياه بمديات الساحل.
INSTIT.016 177 X X    X    مصمحة مياه

      بمديات الساحل

مشروع بناء قدرات وتدريب لمعاممين في 
      وزارة الصحة   INSTIT.017 37 X     X القطاع الصحي "مرحمة أولي".

مشروع بناء قدرات وتدريب لمعاممين في 
      وزارة الصحة   INSTIT.018 37   X   X القطاع الصحي "مرحمة ثانية".

مشروع بناء قدرات وتدريب لمعاممين في 
      وزارة الصحة   INSTIT.019 37    X  X القطاع الصحي "مرحمة ثالثة".
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة )
حسب  تصنيف مكون البرنامج/المشروع

 توفر التمويل

 الجية المرشحة لمتنفيذ
الجية المرشحة لتمويل مكونات 

 البرامج/المشاريع
 المضمونة والمحتممة فقط 

الييئة  الصرف السنوي
 المحمية

غير الييئة 
غير الييئة  الييئة المحمية المحمية/الشريك

 المحمية/الشريك

 متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية ىاألول
حدد 
القسم 
 المعني

اسم 
 الجيو

حدد بند  دورىا
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

حدد 
 الجية

قيمة 
 المساىمة

شيد
الر
كم 

الح
ة و
دار

اإل
 

برامج بناء 
قدرات لمكادر 
الفني العامل 

في 
المؤسسات 
الحكومية 

وكذلك لجان 
 األحياء.

INS/
05 

تطوير القدرات البشرية في 
مجال التخطيط واإلدارة وفي 

عمي  مجاالت االختصاص
مستوي وزارة التربية والتعميم 
ومديريات التربية والتعميم 

 والمدارس.
INSTIT.020 57   X   X   

وزارة 
التربية 
 والتعميم

     

        0 2865.5 515 205 555.5 1335 1285 3380.5  المجموع الجزئي    

           175,860.50 دوالر أمريكي -المجموع الكمي )محتمل + مضمون( 

           48,220.00 دوالر أمريكي -المجموع الكمي )متمناة( 

           224,080.50 أمريكيدوالر   -المجموع الكمي لمخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمنى( 
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 خطة التنفيذ السنوية:.9.2 
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رنام

 الب
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ا
 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

روع
مش

ج/ال
رنام

ال
 

 
 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

حدد بند  دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع
 الموازنة

قيمة 
 المساىمة

قيمة  حدد الجية
 المساىمة

MR\0
1 

مشروع تطوير شارع عز الدين القسام )طو 
 تصميم المشاريع+  MAINR.005 357   x حسين سابقًا( "مرحمة ثالثة".

صندوق تطوير      تنفيذ المشاريع  
قراض البمديات  وا 

  

مشروع إعادة تأىيل شارع أحمد ياسين 
 تصميم المشاريع+ MAINR.008 777    x "جورج سابقًا".

 تنفيذ المشاريع  
       

 تصميم المشاريع+ MAINR.032 467    x مشروع صيانة طرق رئيسية "مرحمة أولي".
 تنفيذ المشاريع  

   المنحة الكويتية    

مشروع توريد مواد صيانة الطرق "مرحمة 
 أولى ".

MAINR.034 77    x +تصميم المشاريع 
 تنفيذ المشاريع  

       

 وشق طرق زراعية "مرحمة أولي"مشروع فتح 
MAINR.036 477 

   x +تصميم المشاريع 
 تنفيذ المشاريع  

       

IR\01 

 تصميم المشاريع+  IROAD.001 477   x مشروع تطوير شوارع داخمية بحي الجنينة.
صندوق تطوير      تنفيذ المشاريع  

قراض البمديات  وا 
  

 تصميم المشاريع+  IROAD.003 347   x اإلداري.مشروع تطوير شوارع داخمية بالحي 
صندوق تطوير      تنفيذ المشاريع  

قراض البمديات  وا 
  

 تصميم المشاريع+  IROAD.006 477   x مشروع تطوير شوارع داخمية آلل ماضي
 تنفيذ المشاريع  

       

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي الزىور" 
 مرحمة أولي"

IROAD.007 477   x  +تصميم المشاريع 
 تنفيذ المشاريع  

       

مشروع تطوير شوارع داخمية بحي الزيتون 
 IROAD.013 337 "شمال مخيم الشابورة"

  x  +تصميم المشاريع 
 تنفيذ المشاريع  

صندوق تطوير     
قراض البمديات  وا 

  

IR\01 
مشروع تطوير شوارع داخمية بحي السبلم 

 تصميم المشاريع+  IROAD.014 357   x البمدي".الشرقي "جوار المسمخ 
صندوق تطوير      تنفيذ المشاريع  

قراض البمديات  وا 
  

  صندوق تطوير      تصميم المشاريع+  IROAD.015 197   xتطوير شوارع داخمية بحي البرازيل )مرحمة 
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

قراض البمديات تنفيذ المشاريع   أولي(.  وا 
رفح الغربية تطوير شوارع داخمية بحي 

 تصميم المشاريع+ IROAD.018 477    x )مرحمة أولي(.
 تنفيذ المشاريع  

       

مشروع تطوير شوارع داخمية في حي تل 
 السمطان )مرحمة أولي(

IROAD.031 137   x  +تصميم المشاريع 
 تنفيذ المشاريع  

صندوق تطوير     
قراض البمديات  وا 

  

 تصميم المشاريع+ IROAD.033 377    x "مرحمة أولي".مشروع صيانة طرق داخمية 
 تنفيذ المشاريع  

       

W/01 
 

مشروع انشاء ثبلث خزانات لممياه في 
 WATER.001 1,677 الشابورة، السبلم، وبجوار الخزان التركي.

   x 
 

مصمحة 
مياه بمديات 

 الساحل

      

مشروع توسعة محطة تحمية مياه البحر 
متر  37777وصوال إلى  لخانيونس ورفح

مكعب باليوم لخدمة منطقتي رفح و خانيونس 
 مناصفة.

WATER.002 3,667 

x x x x 

 
مصمحة 

مياه بمديات 
 الساحل

 البنك الدولي   

  

مشروع انشاء محطة تحمية لممياه الجوفية في 
متر  6777المنطقة الشرقية بقدرة إنتاجية 

 مكعب باليوم.
WATER.003 1,367 

   x 
 

مصمحة 
مياه بمديات 

 الساحل

      

مشروع انشاء بئري مياه في مدينة رفح 
واغبلق اربع ابار قائمة في الغرب  لممموحة 

 الشديدة
WATER.004 167 

  x  
 

مصمحة 
مياه بمديات 

 الساحل

      

W/02 

مشروع استكمال الخط الناقل من خزان رفح 
 وتشغيل خزان رفح

 
WATER.005 477 

 x x x 
 

 مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل
 البنك الدولي   

  

مشروع إعداد واعتماد وتطبيق دراسة شاممة 
 WATER.007 6 لتعرفو المياه في قطاع غزة.

   x 
 

مصمحة 
مياه بمديات 

      



 
 

55

 

 

قمو
رو
ج 
رنام

 الب
سم

ا
 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
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ر

روع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

 الساحل
مشروع شراء وتوريد معدات وآليات لزوم 

 WATER.009 186 عمميات الصيانة والتشغيل.
  x  

 
مصمحة 

مياه بمديات 
 الساحل

      

عداد مياه  5777مشروع استبدال وتركيب 
منزلي مع جميع الوصبلت المنزلية في 

 منطقة رفح لتقميل الفاقد التجاري
WATER.011 177 

   x 
 

مصمحة 
مياه بمديات 

 الساحل

      

مشروع حوسبة منظومة العمل ماليا واداريا 
والوصول إلي منظومة محوسبة متكاممة و 

 قطاع المياه والصرف الصحي. دائمة لخدمة
WATER.013 177 

   x 
 

مصمحة 
مياه بمديات 

 الساحل

      

إشراك المجتمع المحمي من خبلل انشاء 
Call center   وتطوير منظومة التعاون

المشترك ما بين متمقي الخدمة ومقدميا 
لتكوين لغة مشتركة ومتكاممة لتحسين مستوى 

الخدمة وصوال إلقناع المواطنين لدفع 
 المتأخرات

WATER.016 17 

   x 

 
مصمحة 

مياه بمديات 
 الساحل

      

W/02 
تعزيز دور المصمحة الريادي في قطاع 

خدمات المياه والصرف الصحي من خبلل 
 الحمبلت االعبلمية والتوعوية  

WATER.017 7: 
   x 

 
مصمحة 

مياه بمديات 
 الساحل

      

SEW\
01 

 Wastewaterمشروع تطوير وتحديث 
master plan .لكافة محافظات قطاع غزة SEWAGE.002 67 

   x 
 

مصمحة 
بمديات مياه 

 الساحل

      

SEW\
01 

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي في 
شرق محافظة رفح وذلك باإلضافة الى 

 محطة ضخ خربة العدس.
SEWAGE.004 1,777 

   x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

روع
مش

ج/ال
رنام

ال
 

 
 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

SEW\
02 

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جديدة 
 SEWAGE.006 367 + تأىيل لمشبكات القائمة

  x x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل

      

STW\
01 

مشروع إنشاء محطة ضخ و خط ناقل 
لتصريف مياه األمطار في حي الجنينة 
وانشاء حوض ترشيح بالقرب من الخزان 

 رفح. –التركي 

STORM 
W.001 1,777 

   x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل

      

مشروع استكمال مشروع امطار عبيدة بإنشاء 
 box culvertابار الترشيح واستكمال 

STORMW.00
2 1,777 

  x x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل

      

مشروع انشاء شبكات لتجميع مياه األمطار 
وفصميا تماما عن الصرف الصحي في 

 مناطق مختمفة من مدينة رفح.

STORMW.00
3 

986 
   x   مصمحة

مياه بمديات 
 الساحل

      

عداد  مشروع مسح شامل لممناطق لعمل وا 
 Storm water Masterمخطط شامل 

Plan   خاص بيذه المناطق و تجييز ما
 يمزم من تصاميم بالخصوص.

STORMW.00
4 

39 

   x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل

      

ENV/0
2 

توريد آليات جمع أولي لمنفايات الصمبة سعة 
دائرة الصحة    ENV.002 67   x كوب( "مرحمة أولي". 6كوب( وسعة ) 37)

 العامة والبيئة
       

ENV/0
3 

فرز النفايات من ل برامج تدريب مشروع
  ENV.010 77 المصدر "مرحمة أولي".

  x   دائرة الصحة
  العامة والبيئة

      

ENV/0
4 

توفير برامج تدريب خاصة بإدارة النفايات 
 ENV.014 37 "مرحمة أولي".  (4R)الصمبة 

   x   دائرة الصحة
  العامة والبيئة

      

ENV/0
5 

مشروع مكافحة القوارض والحشرات "مرحمة 
دائرة الصحة     ENV.019 36  x أولي"

 العامة والبيئة
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

روع
مش

ج/ال
رنام

ال
 

 
 

التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

ENV/0
6 

 مشروع تشجير طرق عامة "مرحمة أولي"
ENV.023 36 

   x   دائرة الصحة
  العامة والبيئة

      

ELE/0
1 

مشروع إنشاء شبكات إنارة في المدينة "مرحمة 
 ELECT.001 177 أولي"

   x  قسم اإلنارة بدائرة
  تنفيذ المشاريع

      

ELE/0
2 

مشروع صيانة شبكات إنارة الكيرباء في 
قسم اإلنارة بدائرة  ELECT.005 67    x المدينة "مرحمة أولى".

 تنفيذ المشاريع
       

ELE/0
3 

قسم اإلنارة بدائرة  ELECT.009 97    x مشروع إنشاء طاقة شمسية لمبنى البمدية.
 تنفيذ المشاريع

       

ELE/0
4 

مشروع صيانة شبكات التغذية والضغط 
شركة توزيع   ELECT.016 1777 x x x x العالي والمنخفض

 الكيرباء
شركة توزيع    

 الكيرباء
  

         9604 3981 1176 1001 15762 المجموع الجزئي
ECO/
01 

ECONOMIC.0 مشروع إنشاء الطابق الثاني لممركز التجاري.
06 577 

   x  تصميم +تنفيذ
 المشاريع

       

ECO/
03 

مشروع انشاء طابق أول لممركز التجاري 
 "ميدان الشيداء"

ECONOMIC.0
23 137 

  x   تصميم +تنفيذ
 المشاريع

صندوق تطوير     
قراض البمديات  وا 

  

ECO/
05 

ECONOMIC.0 مشروع تطوير ثبلثة ميادين في المدينة.
26 167 

   x  تصميم +تنفيذ
 المشاريع

       

ECO/
06 

ECONOMIC.0 مشروع إعادة تأىيل منتزه البرازيل.
28 

167 
   x  تنمية االقتصاد

المحمي+ تصميم 
 +تنفيذ المشاريع

       

ECO/
07 

ECONOMIC.0 الثانية".مشروع تطوير منتزه البحر "المرحمة 
31 377    x  تصميم +تنفيذ

 المشاريع
       

ECO/
09 

ECONOMIC.0 مشروع دليل مالي متكامل لممواطن.
47 17   x  الدائرة المالية        

         900 130 0 0 1030 المجموع الجزئي
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

روع
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

SOC/
02 

مكتـــــــــــــــــــــــــــب    SOCIAL.003 177   x مشروع تصميم مدينة رياضية في رفح.
 ىندسي

      

مشروع تطوير الممعب البمدي في تل 
 SOCIAL.006 977 السمطان.

  x   تصميم +تنفيذ
 المشاريع

       

SOC/
03 

رشاد مجتمعي حول المشاركة  مشروع توعية وا 
العبلقات العامة+   SOCIAL.011 87   x المجتمعية )مرحمة أولي(.

 الشئون اإلدارية
       

SOC/
04 

برامج الشباب التابعة لبمدية مشروع تطوير 
 SOCIAL.015 87 رفح "مرحمة أولي".

  x x  قسم األنشطة
 الشبابية ببمدية رفح

       

HEA/
01 

 مشروع تأىيل مستشفى أبو يوسف النجار.
HEALTH.001 3,777 

   x   وزارة
 الصحة 

   وزارة الصحة    

 مشروع تأىيل المستشفى اإلماراتي.
HEALTH.002 3,777 

   x   وزارة
 الصحة 

   وزارة الصحة    

EDU/
01 

مشروع صيانة المدارس القائمة "مرحمة 
 أولي".

EDUCATION.
007 367    x   وزارة التربيـــة

 والتعميم
وزارة التربيــــــــــــــــــــــــة    

 والتعميم
  

مشروع صيانة وزيادة عدد الوحدات الصحية 
 لممدارس "مرحمة أولي".

EDUCATION.
009 67    x   التربيـــة وزارة

 والتعميم
وزارة التربيــــــــــــــــــــــــة    

 والتعميم
  

BUILD
/02 

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع أبو 
 BUILD.004 167 بكر الصديق "مرحمة أولي".

   x  التخطيط
الحضري+ 

تصميم+ تنفيذ 
 المشاريع

 

      

مشروع تطوير المظير الجمالي لشارع عمر 
 BUILD.006 167 بن الخطاب "مرحمة أولي".

   x  التخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط
الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــري+ 
تصـــــــــــميم+ تنفيــــــــــــذ 

 المشاريع

       

SOC/ رشاد مجتمعي حول المشاركة       المؤسسات   SOCIAL.019 57   x xمشروع توعية وا 
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

المعنية  المجتمعية لذوي اإلعاقة )مرحمة أولي(. 05
بذوي 
 اإلعاقة

         4655 1025 0 0 5680 المجموع الجزئي

URB/
01 

دائرة التخطيط  URBAN.001 86  x x x المخطط الييكمي.تحديث 
 الحضري

       

استكمال المخططات التفصيمية لحي رفح 
 الغربية ومصبح والزىور وخربة العدس.

URBAN.003 77 x x x x  دائرة التخطيط
 الحضري

       

 ( شارع.36عمل مخططات تفصيمية لعدد )
URBAN.004 177 

  x x  دائرة التخطيط
 الحضري

       

URB/
03 

عمل قاعدة بيانات لجميع دوائر البمدية وعمل 
 واجيات لكل دائرة.

 
URBAN.007 37 

x x x x 
دائرة التخطيط 

 الحضري

       

أحياء( وموقع  6عمل رفح مساحي لعدد )
"مرحمة  (GPS)حسب اإلحداثيات الدقيقة 

 أولي".
URBAN.008 137 

  x x   مكاتــــــــــــــــــــــــب
 مساحية

      

URB/
04 

دائرة التخطيط  URBAN.012 67 x x x x تحديث قاعدة البيانات الموجودة.
 الحضري

       

ELC/0
1 

ELECTRO.00 مشروع تطوير الخدمات اإللكترونية لمبمدية.
1 

37    x وحدة الحاسوب        

ELECTRO.00 مشروع تطوير نظام الشكاوي والمقترحات. 
4 17   x x وحدة الحاسوب        

ELC/0
3 

مشروع توفير إمكانيات لحفظ البيانات خارج 
 .(Cloud Computing)البمدية باستخدام 

ELECTRO.00
7 

17    x وحدة الحاسوب        

SAF/0 مشروع برنامج تدريبي لمعاممين في الطوارئSAFT.002 17   x x لجنة الطوارئ        
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 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
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التكمفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

تحضيرات الزمة  لمتمويل الجية المرشحة الجية المرشحة لمتنفيذ/اإلشراف ( 2018خطة العام )
لمتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات 
/ بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الييئة  الييئة المحمية الصرف الربع سنوي
 المحمية/الشريك

 غير الييئة المحمية الييئة المحمية

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 دورىا الجيةحدد  حدد القسم المعني الربع الرابع الثالث

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجية المساىمة

قيمة 
 المساىمة

 في البمدية )مرحمة أولي(. 1
لمتعامل مع الكوارث توفير دليل إرشادي 

        لجنة الطوارئ  SAFT.004 16   x والطوارئ.

INS/0
1 

مراجعة وتقييم الييكمية اإلدارية الحالية 
وتعديل الييكمية لتتبلءم مع الوضع الحالي 

 في البمدية .
INSTIT.001 6 

 x x x 
 الشئون اإلدارية 

وزارة الحكم 
 المحمي

      

INS/0
3 

في مجال بناء القدرات تنفيذ برنامج تدريب 
مؤسسات   INSTIT.003 97    x "مرحمة أولي".

 دولية
      

INS/0
4 

تصميم + تنفيذ  INSTIT.007 577    x مشروع إنشاء مخازن لمبمدية.
 المشاريع

       

مشروع تطوير أربعة مرافق عامة لبمدية رفح 
 "مرحمة أولي".

 
INSTIT.009 167 

  x   تصميم + تنفيذ
 المشاريع

صـــــندوق تطـــــوير     
قراض البمديات  وا 

  

مشروع انشاء روضة بمدية رفح  بحي تل 
تصميم + تنفيذ   INSTIT.011 167   x السمطان

 المشاريع
صـــــندوق تطـــــوير     

قراض البمديات  وا 
  

مشروع اعداد خطة تدريبية لمعاممين مرتبطة 
بإجراءات تقييم األداء السنوية لمصمحة مياه 

 الساحل.بمديات 
INSTIT.016 177 

  x x   مصمحة
مياه بمديات 

 الساحل

   
 البنك الدولي

  

مشروع بناء قدرات وتدريب لمعاممين في 
 INSTIT.017 37 القطاع الصحي "مرحمة أولي".

  x x   وزارة
 الصحة

   
 وزارة الصحة

  

         748.5 554.5 59.5 32.5 1395 المجموع الجزئي
         15907.5 5690.5 1235.5 1033.5 23867 ..…مجموع اإلنفاق الكمي لمعام 

 



 
 

61

 

 

 
 خطة المتابعة والتقييم:.9.3 

 مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
القيمة الحالية 

 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
 أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

الجية المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 مجال البيئة والبنى التحتية

ضعف 
مستوي 

خدمات البنية 
التحتية 
)طرق 

ومواصالت، 
مياه، صرف 
صحي، مياه 

 أمطار(.

فتح وتعبيد شوارع ىيكمية 
جديدة ليا تأثير مباشر عمي 

تطوير المدينة وانسياب 
المدينة الحركة المرورية في 

وتأىيل شبكات الطرق 
الرئيسية والداخمية وتحسين 

خدمة مواقف السيارات 
 ووضع خطط مرورية

دائرة تنفيذ  %55 %53 %50 %47 %45 نسبة الطرق المرصوفة بالمدينة 
 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير المشاريع

نسبة الطـرق المرصـوفة والتـي بحاجـة إلـي 
دائرة تنفيذ  %30 %31 %33 %34 %35 صيانة

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير المشاريع

نســـــــبة األرصـــــــفة المرصـــــــوفة بـــــــالطرق 
 الرئيسية

دائرة تنفيذ  85% 75% 70% 70% 70%
 المشاريع

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير بمدية رفح 3 2 2 1 1 عدد مواقف السيارات الرئيسية
مـــدي تـــوفر شـــبكة طـــرق بديمـــة لمشـــوارع 

 الرئيسية
 بمدية رفح التقارير بمدية رفح جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف

تـــوفير مصـــادر ميـــاه جديـــدة 
ورفـــــــــع كفـــــــــاءة الشـــــــــبكة 
ــــاه  الموجــــودة وتحســــين المي

 من حيث الكمية والجودة

 حصة الفرد في اليوم
 95 85 80 72 لتر/يومياً  72

مصمحة مياه 
 تقارير / دراسات بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات 
 الساحل

 نوعية المياه "نسبة النترات"
130 PPM 110 100 80 70  مصمحة مياه

مصمحة مياه بمديات  تقارير / دراسات بمديات الساحل
 الساحل

 كفاءة شبكة المياه
70% 72% 75% 78% 80% 

مصمحة مياه 
 تقارير / دراسات بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات 
 الساحل

 نسبة التغطية لمشبكة
مصمحة مياه  95% 94% 94% 93% 93%

 بمديات الساحل
مصمحة مياه بمديات  تقارير / دراسات

 الساحل
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

تحســـــــين خدمـــــــة الصـــــــرف 
عـــــادة اســـــتخدام  الصـــــحي وا 
ميــــــــاه الصــــــــرف الصــــــــحي 

 المعالجة.

 نسبة التغطية لشبكة الرصف الصحي
84% 87% 90% 92% 93% 

مصمحة مياه 
 تقارير / دراسات بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات 
 الساحل

 BODنسبة المعالجة 
 د95% 91% 86% 82% 78%

مصمحة مياه 
 تقارير / دراسات بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات 
 الساحل

 عدد محطات الضخ
5 5 6 8 9 

مصمحة مياه 
 بمديات الساحل

بمديات مصمحة مياه  تقارير / دراسات
 الساحل

نســــــبة الميــــــاه المعــــــاد اســــــتخداميا بعــــــد 
 المعالجة

0 15% 25% 35% 50% 
مصمحة مياه 
 تقارير / دراسات بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات 
 الساحل

 نسبة الحفر االمتصاصية
16% 12% 8% 4% 0% 

مصمحة مياه 
مصمحة مياه بمديات  تقارير / دراسات بمديات الساحل

 الساحل
إنشاء نظام متكامل لتجميع 
وتصريف واالستفادة من 

 مياه األمطار.

 نسبة التغطية شبكات مياه األمطار
2% 15% 30% 45% 60% 

مصمحة مياه 
مصمحة مياه بمديات  تقارير / دراسات بمديات الساحل

 الساحل
نسبة إعادة ترشيح مياه األمطار  

 %45 %35 %25 %10 %0 واالستفادة منيا
مصمحة مياه 
 بمديات الساحل

مصمحة مياه بمديات  تقارير / دراسات
 الساحل

ضـــــــــــــــــــــــعف 
مســــــــــــــــــــتوى 
خـــــــــــــــــــــدمات 
الصـــــــــــــــــــــحة 
العامـــــــــــــــــــــــة 

 والبيئة.

تحسين إدارة قطاع النفايات 
الصمبة وتعزيز مفيوم 

(4R). 

 رضي المواطنين عن خدمة النظافة
64% 68% 75% 83% 90% 

دائرة الصحة العامة 
 رفحبمدية  األصول الثابتة + التقارير والبيئة

 كفاءة آليات الترحيل
70% 75% 80% 85% 90% 

دائرة الصحة العامة 
 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير والبيئة

عمال النظافة ومدي كفاءتيم حسب حجم 
 السكان

60% 65% 70% 75% 80% 
دائرة الصحة العامة 

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير والبيئة

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقاريردائرة الصحة العامة  %50 %42 %35 %30 %25نسبة استرداد التكمفة لخدمة النظافة 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 والبيئة العامة
تحسين نظام مراقبة وصحة 
المواد الغذائية والعمل عمي 
إنشاء مسمخ بمدي جديد 
 يمبي احتياجات المدينة 

حجم المسمخ البمدي ومالءمتو لمعمل 
 اليومي

5% 25% 50% 75% 100% 
دائرة الصحة العامة 

 والبيئة
 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير

تجييز المسمخ البمدي الحالي من الداخل  
 أجيزة مختصة(  –معدات  –)ثالجة 

 ممتاز جيد جداً  جيد متوسط ضعيف
دائرة الصحة العامة 

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير والبيئة

تحسين منظومة مكافحة 
 القوارض والحشرات.

الخدمات المقدمة في مجال مكافحة 
دائرة الصحة العامة  جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف القوارض والحشرات

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير والبيئة

تطوير نظام اإلرشاد 
والتوعية البيئية وتعزيز 

 برامج المشاركة المجتمعية.

جيد  جيد متوسط متوسط واإلرشاد الصحي والبيئيالتوعية 
 جداً 

دائرة الصحة العامة  ممتاز
 والبيئة

 بمدية رفح األصول الثابتة + التقارير

تطبيق سياسة المشاركة المجتمعية  
 واالعتماد عمييا في مجال الصحة و البيئة

 جيد متوسط متوسط
جيد 
 جداً 

 ممتاز
دائرة الصحة العامة 

 والبيئة
 بمدية رفح الثابتة + التقاريراألصول 

عــــــدم كفايــــــة 
مصــــــــــــــــــــادر 
الطاقـــــــــــــــــــــــة 
ـــة  ـــة وقم الحالي
اســـــــــــــــــتخدام 
الطاقـــــــــــــــــــــــة 

 المتجددة.

تحسين شبكة الكيرباء 
 القائمة.

جيد  جيد متوسط ضعيف مدي توفر الكيرباء لممواطنين في المدينة
شركة توزيع  ممتاز جداً 

 شركة توزيع الكيرباء تقارير / دراسات الكيرباء

استخدام الطاقة  العمل عمي
البديمة وخاصة في كافة 

 المؤسسات الحكومية

نسبة استخدام الطاقة البديمة في 
جيد  جيد متوسط ضعيف المؤسسات الحكومية

 جداً 
شركة توزيع  ممتاز

 الكيرباء
 شركة توزيع الكيرباء تقارير / دراسات

إنشاء شبكات إنارة جديدة 
وصيانة  في المدينة

 الشبكات القائمة

 إنارة في الشوارع الرئيسية والداخميةوجود 
شركة توزيع  جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف

 الكيرباء
 شركة توزيع الكيرباء تقارير / دراسات

رشاد  عمل برامج توعية وا 
لممواطنين لترشيد استخدام 

رشاد الستخدام  وجود برامج توعية وا 
 جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف الطاقة 

شركة توزيع 
 شركة توزيع الكيرباء تقارير / دراسات الكيرباء
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 الطاقة.
 المحمي االقتصاد تنمية مجال

ضـــــــــــــــــــــــعف 
االقتصــــــــــــــــاد 
المحمـــــــــــــــى ) 
تجــــــــــــــــــــارة ، 
صـــــــــــــــــناعة، 
زراعـــــــــــــــــــــة( 
باإلضــافة الــى 
ضعف النشاط 
التجــــاري فــــي 
المدينـــــــــــــــــــــة 
ومحدوديــــــــــــة 
المراكـــــــــــــــــــــز 

 التجارية

سن القوانين والتشريعات 
تسيل عممية  التي

تشجيع المنتج و االستثمار 
 .المحمي

 سن قانون لتسييل عممية االستثمار

 وزارة االقتصاد تقارير / دراسات وزارة االقتصاد جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف

العمل عمي إنشاء مراكز 
تجارية وأسواق تخصصية 

باإلضافة إلي تأىيل 
 األسواق القائمة

وجود أسواق تخصصية داخل السوق 
 بمدية رفح تقارير / دراسات رفحبمدية  جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف المركزي

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 3 2 2 1 1 وجود سوق مركزي واحد في المدينة
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 3 2 1 1 0 عدد األسواق في أحياء المدينة المختمفة

نشاء مشاريع استثمارية إ
صناعية وزراعية وتجارية 

العمل عمى ربط و  وتشغيميا
القطاعات االقتصادية مع 

 بعضيا

عدد المشاريع التجارية الكبيرة ) اكثر من 
 عامل( 20

 وزارة االقتصاد تقارير / دراسات وزارة االقتصاد جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف

 وزارة االقتصاد تقارير / دراسات وزارة االقتصاد 2 2 1 1 0 عدد المناطق الصناعية
اصحاب رؤوس االموال بالمشاريع اىتمام 

 وزارة االقتصاد تقارير / دراسات وزارة االقتصاد جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف الصناعية

ضعف النشاط 
الســــــــــــــــياحي 
ومرافـــــــــــــــــــــق 
االنشـــــــــــــــــطة 

 السياحية

زيادة المساحة الخضراء في 
المدينة وتطوير وتأىيل 

الحدائق والمنتزىات القائمة 
والعمل عمي إنشاء مدن 

 في المدينة. ترفييية

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 2 2 1 1 0 عدد المدن الترفييية في المدينة 
   عدد الحدائق العامة في المدينة

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 3 2 2 1 1

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 4 3 2 1 1عدد المرافق السـياحية العامـة عمـي شـاطئ االىتمام بشاطئ البحر 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

نشاء مشاريع استثمارية  وا 
 عميو.

 بحر رفح

نشاء مرافق  تأىيل وا 
ومشاريع سياحية وحماية 

آثار المدينة واالىتمام 
 بالميادين العامة.

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 1 1 0 0 0   عدد المتاحف في المدينة
 الميادين العامة التي تم تأىيمياعدد 

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 4 3 2 1 1

محدوديــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــــــدخل 
ـــــــــــــــــل  والتموي
لمبمديــــة وقمــــة 
برامج التطوير 
والتأىيــــــــــــــــــل 
وايجـــاد فـــرص 

 عمل.

تحسين مصادر دخل البمدية 
وتطوير وتحسين برامج 

 الجباية في المدينة.

نســــبة ديــــون البمديــــة لمموازنــــة الســــنوية 
 %100 %130 %160 %200 %230 المعتمدة

الدائرة المالية/ 
 الدائرة المالية/ بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح

تطوير برامج مع المؤسسات 
المعنية لتأىيل وتشغيل 

 الخريجين الجدد.

ــــــرامج لتــــــدريب وتشــــــغيل  ــــــدي تــــــوفر ب م
 بمدية رفح دراساتتقارير /  بمدية رفح جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف الخريجين

تطوير برامج ومشاريع مع 
الجيات المعنية لمتخفيف 

 من البطالة.

 مدي توفر برامج لتخفيف البطالة
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف

 ةاالجتماعي التنمية مجال
افتقار المجتمـع 
ـــــــــــــــــــــــــى  المحم
لمنشــــــــــــــــــــئات 
ـــرامج ثقافيـــة  وب
ــــــــــــــــــــة  واعالمي

تحسين البرامج الثقافية في 
المدينة والمكتبات 

 والمحافظة عمي التراث.

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 2 2 1 1 1 عدد المكتبات العامة في البمدية
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 1 1 0 0 0 عدد المراكز الثقافية في المدينة

تحسين وتطوير البنية 
التحتية لمرياضة في 

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 5 4 3 2 2 عدد المالعب المعشبة
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 2 2 1 1 1عدد المراكز الرياضية لذوي االحتياجات 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

وتراثيـــــــــــــــــــــــــــة 
ورياضــــــــــــــــــــية 
والمشــــــــــــــــاركة 

 المجتمعية .

  الخاصة المدينة.

تطوير نظام يحقق مشاركة 
مجتمعية فاعمة من شأنو 
تعزيز الثقة بين المجتمع 

 والبمدية.

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح 8 7 6 5 5 عدد مقرات لجان األحياء المتوفرة

نسبة ورشات العمل والنشرات لتوعية 
 المجتمع المحمي

جيد  جيد جيد متوسط متوسط
 جداً 

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح

ضـــــــــــــــــــعف 
القطـــــــــــــــــاع 
الصـــــــــــــــحي 
والخـــــــــدمات 
التعميميــــــــــــة 

 والسكن

تطوير وتحسين المنظومة 
 الصحية في المدينة.

مدي توفر مستشفي مجيز ومعد لكافة 
 التخصصات في المدينة

 وزارة الصحة تقارير / دراسات وزارة الصحة 2 2 1 1 0

عدد مراكز الرعاية األولية الحكومية في 
 المدينة 

 الصحةوزارة  تقارير / دراسات وزارة الصحة 7 6 5 4 4

تطوير وتحسين المنظومة 
 التعميمية في المدينة.

التـي تعمـل بنظــام الحكوميــة عـدد المـدارس 
 الفترتين

وزارة التربية  11 16 20 22 22
 والتعميم

 وزارة التربية والتعميم تقارير / دراسات

وزارة التربية  جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف مدي توفر الوحدات الصحية في المدارس
 والتعميم

 وزارة التربية والتعميم تقارير / دراسات

االىتمام بمشاريع االسكان 
وتحسين المظير الجمالي 

 لممدينة.

مـــدي تـــوفر مشـــاريع إســـكان حكوميـــة فـــي 
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف المدينة 

قمة االىتمـام 
بقضـــــــــــــــــايا 
المـــــــــــــــــــــرأة 

العمل مع الجيات المعنية 
 لتطبيق قانون ذوي اإلعاقة.

 مدي تطبيق قانون ذوي اإلعاقة
 جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف

مؤسسات ذوي 
 مؤسسات ذوي اإلعاقة تقارير / دراسات اإلعاقة

تطوير الخدمات الخاصة 
بذوي اإلعاقة و مواءمة 

ـــــة الحضـــــرية ـــــذوي  مـــــدي مواءمـــــة البيئ ل
 جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف اإلعاقة

مؤسسات ذوي 
 مؤسسات ذوي اإلعاقة تقارير / دراسات اإلعاقة
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

والطفـــــــــــــــــل 
وذوى 

 االعاقة .

البيئة الحضرية لذوي 
 اإلعاقة.

ـــة  ـــين الييئ ـــة ب ـــز العالق تعزي
المحمية والمؤسسـات األىميـة 
ذات العالقـــــــة مـــــــع المـــــــرأة 
نشــــــاء مشــــــاريع  والطفــــــل وا 

 تخدم المرأة والطفل.

مــــدي تــــوفر مشــــاريع لممــــرأة والطفــــل فــــي 
 مدينة رفح

 المؤسسات النسوية تقارير / دراسات المؤسسات النسوية جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد
ضـــعف نظـــم 
المعمومـــــــات 
ـــــــــــة  الجغرافي
المســـــتخدمة 
في الحوكمـة 
االلكترونيـــــة 
لمبمديــــــــــــــــــة 
وتقـــــــــــــــــــادم 
المخطــــــــــــــط 

 الييكمي.

ــــــــوذ المخطــــــــط  توســــــــيع نف
الييكمــــي وتحــــديث البيانــــات 
الخاصـــــة بمختمـــــف جوانـــــب 
التنميــــة وتحســــين مســـــتوي 

 الخدمات.

جيد  جيد جيد متوسط متوسط تمبية المخطط المعتمد لطموحات البمدية
 جداً 

دائرة التخطيط 
 دائرة التخطيط الحضري تقارير / دراسات الحضري

مالئمة المخطط الييكمي لممخطط 
والخطة اإلستراتيجية  2018االستراتيجي 

 المنشودة )أربع سنوات(
 جيد جيد متوسط متوسط

جيد 
 جداً 

دائرة التخطيط 
 دائرة التخطيط الحضري تقارير / دراسات الحضري

تطـــــــوير قاعـــــــدة البيانـــــــات 
لتشمل كافـة الـدوائر وربطيـا 

 .GISبنظام 

دائرة التخطيط  GIS 65% 70% 80% 90% 100%توفر نظام 
 الحضري

 دائرة التخطيط الحضري تقارير / دراسات

 %50 %40 %30 %20 %10 لخدمات البمديةعدد المخططات التفصيمية 
دائرة التخطيط 

 دائرة التخطيط الحضري تقارير / دراسات الحضري

تطــوير الحوكمــة االلكترونيــة 
ــــــــــة  ــــــــــي بمدي لموصــــــــــول إل

 الكترونية

  سرعة االنجاز
جيد  جيد متوسط متوسط متوسط

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح جداً 

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح %100 %80 %70 %60 %50مــــدي تــــوفر خطــــة متكاممــــة لمتعامــــل مــــع تــوفير خطــة شــاممة لمتعامــل عــــدم وجــــود 
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القيمة الحالية  مؤشرات القياس اليــدف التنمــوي القضــايـا
 لممؤشر

القيمة المنشودة لممؤشر عمى امتداد 
الجية المسئولة عن  أداة القياس مصدر المعمومات سنوات الخطة

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

خطــة طــوارئ 
شـــــــــــــــــــاممة 
وجـــــــــــــــــاىزة 
لمتعامـــل مـــع 
الكـــــــــــــــوارث 

 واألزمات

 الطوارئ والكوارث مع الطوارئ والكوارث.
تعزيز عمل الطـوارئ وكـل مـا 
يمزمــــو مــــن دعــــم لوجســــتي 

 ومادي

الموجســـــتي والمـــــادي مـــــدي تـــــوفر الـــــدعم 
 جيد متوسط متوسط متوسط لمطوارئ

جيد 
 جداً 

 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح

تطــوير مراكــز اإليــواء وكــذلك 
 المخازن المؤىمة لمتخزين.

 مدي توفر مراكز إيواء مؤىمة
 جيد متوسط متوسط متوسط

جيد 
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح جداً 

االفتقــار الــى 
بــــرامج بنــــاء 
قدرات الكادر 
البمــــــــــــــــــدي 
وضــــــــــــــــعف 
البنـــــــــــــــــــــاء 
المؤسســــــــي 
لممؤسســـــات 
ـــــــــــــــة  المحمي
والتوعيـــــــــــــة 

 المجتمعية

االىتمـــــــام ببنـــــــاء القـــــــدرات 
لجميــع العــاممين فــي البمديــة 
عطــــــاء األولويــــــة الكــــــادر  وا 

 الفني في البمدية.

ـــدريب  ـــرامج ت ـــة لعمـــل ب ـــوفر ميزاني نســـبة ت
 الدائرة اإلدارية تقارير / دراسات اإلداريةالدائرة  جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف لمعاممين

تطـــــوير الييكميـــــة اإلداريـــــة 
والنظـــام اإلداري فـــي البمديـــة 
وتحــــديث التحميــــل الــــوظيفي 
لكـــل وظـــائف البمديـــة حســـب 

 الييكمية المعتمدة

مدي تالءم الواقع الحالي مع الييكمية 
اإلدارية لمبمدية وتوفر تحميل وظيفي كامل 

 جيد متوسط متوسط متوسط لكل وظائف البمدية
جيد 
 الدائرة اإلدارية تقارير / دراسات الدائرة اإلدارية جداً 

تعزيــز دور اإلعــالم والنشــاط 
 اإلعالمي في المدينة.

مــدي قــوة اإلعــالم والنشــاط اإلعالمــي فــي 
 جيد متوسط متوسط متوسط المدينة 

جيد 
 بمدية رفح تقارير / دراسات بمدية رفح جداً 
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 توضيحيـة لتوزيع المشاريع عمي األربعة أعوامرســومات .10 
 
 
 
 
 

   
 

 تقســٍى املشــاسٌع حسب انتًىٌم واجملاالث انتنًىٌت
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 عذد املشــاسٌع حسـب اجملـاالث انتنًىٌـت األسبعـت
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 تىضٍـح عـذد وتكهفـت املشــاسٌع عهً يذاس األسبعت انسنىاث
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تىصٌع املشــاسٌع حسـب قًٍتها واجملـاالث انتنًىٌـت نألسبعت 
أعىاو 
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