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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة . 1.1
  بما يلي: لمدينة الدوحة محليةيمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية 

 .لمدينة الدوحةتحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في  •
 .لمدينة الدوحةيم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في تشخيص الوضع الراهن، وتقد •
 4من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته مدينة الدوحة وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير  •

 سنوات.
 وضع أهداف تنموية متكاملة. •
 .في مدينة الدوحةتحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها  •
 ع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية.وض •

 منهجية إعداد الخطة . 2.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد لمدينة الدوحة ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية 
موعة العمل إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مج

وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية )انظر  (GIZالوطنية، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية )
( تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة 1-شكل

ة المشروع تم تشكيل فريق التخطيط تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل ادناه. منذ بداي
من ذوي الخبرات والمؤهالت  المدينةاألساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية ومن أبناء 

وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، حيث قام فريق 
ر الزمني المقترح لكل مرحلة، وكذلك تحليل وحصر أحصاب التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطا

، وذلك الدوحةالعالقة، وتشكيل لجان المجاالت التنموية، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية التخطيط 
من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير المواطنين، واللجان المشاركة، من خالل 

 .لتعريف هذه اللجان بأدوارها لقاءات تدريبية
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 مراحل التخطيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط1شكل )                 

. وقد تجلى )لجان 4(أما لجان المجاالت التنموية، فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد 
وتقديم  )تشخيص الوضع القائم( مشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولىدور هذه اللجان في ال

والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من مجاالت  المعلومات،
. بعد ةلدوحاالعمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

، واستنادا على التقارير دوحةالذلك، تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في 
األولية التي أعدتها اللجان، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل اجتماعات مع اللجان 

اطر في كل مجال تنموي. ومن ثم إعداد تقرير لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخ
 .لمدينة الدوحةالتشخيص واالحتياجات 

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي

المرحلة األولى: أين 
نحن اآلن؟ تنظيم 

 وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

 
المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 
 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ
 

المرحلة الخامسة: هل 
 لنا؟وص

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1 
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 

2 
تشخيص 
 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع البرامج/

3 
تحديد التوجهات 
 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط 
 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
اءات إجر 

 التنفيذ

9 
حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 الخطوات

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي
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 المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:

حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم ربط 
 15ألخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب المادة الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن ا

 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي:
 

 المجاالت الرئيسية
 المجال الفرعي "حسب الخطط الوطنية"

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

لطرق والمواصالت، الصحة العامة الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، ا
 والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(

مجال تنمية االقتصادي 
 المحلي

 العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة

مجال التنمية 
 االجتماعية

صحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الخدمات االجتماعية، التعليم، ال
 الرياضة، والسكن

مجال االدارة والحكم 
 الرشيد

دارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية  التخطيط والتنظيم، األمن وا 

القطاعات  نوشارك فيها ممثلون ع ،2018/01/15ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ 
، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية المدينةالمختلفة في 

، )نقاط القوة والفرص(، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية لمدينة الدوحةالمستقبلية 
يجب التغلب عليها. وقام المشاركون أيضا بتحديد التي  )نقاط الضعف والتهديدات(وكذلك المؤثرات السلبية 

األساسية ذات األولوية وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية. كما تم تحديد المشاريع  القضايا
التنموية التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات. بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع تم ادراجه 

( استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج اسم 2018ة )ضمن السنة االولى للخط
المشروع، ومكان تنفيذه، والموازنة التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه، وطرق 

حديد التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة التنفيذ، وت
الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة االولى في الخطة التنموية 

من خالل اجتماع عام عرض فيه مخرجات  الدوحة. وتم عرض هذه الخطة على أهالي لمدينة الدوحةالمحلية 
 .لنهائيالخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها ا



Page 10 of 61 

 

 الدوحة ةمديننبذة عن  2.0

 . الخصائص الجغرافية1.2
كم هوائي  1.0مدينة الدوحة، هي إحدى مدن محافظة بيت لحم، وتقع جنوب غرب مدينة بيت لحم، وعلى بعد 

)المسافة األفقية بين مركز المدينة ومركز مدينة بيت لحم(. يحدها من الشرق مخيم الدهيشة وقرية إرطاس، منها 
)خريطة رقم الخضر بلدةالخضر، ومن الجنوب  بلدةال مدينة بيت جاال، ومن الغرب مدينة بيت جاال ومن الشم

1.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدينة الدوحة(: موقع وحدود 1خريطة )1
 

ملم،  613مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي  830تقع مدينة الدوحة على ارتفاع 
)أريج،  %60.6درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي   16جات الحرارة فيصل إلى أما معدل در 

 (.2017؛ دليل التجمع السكاني، 2010
 
 

                                                           
 .2010، الدوحةالقدس )أريج(، دليل مدينة  -المصدر: معهد األبحاث التطبيقية   1
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 . الخصائص الديموغرافية2.2
% من 49.85% منهم من الذكور، 50.15نسمة، 14,275( حوالي 2016بلغ عدد سكان مدينة الدوحة للعام)

. أما 2شخص لكل كم 8000%، اما الكثافة السكانية فقد بلغت اكثر من 3.6مو السكاني االناث. وتبلغ نسبة الن
فيما يتعلق بحجم األسرة في مدينة الدوحة، فهو يعد مرتفعا نسبيا، إذ يوجد في المدينة نسبة كبيرة من األسر التي 

األسر في  دد% من مجمل ع42يزيد عدد األشخاص فيهاعن ستة أشخاص، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي
فردا مع العلم أن متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية ومحافظة بيت  5.2المدينة. ويبلغ متوسط حجم األسرة 

 فرد. 5.5لحم يقدر بحوالي 
توزيع الفئات العمرية، يمكن القول بأن مجتمع مدينة الدوحة هو مجتمع فتيي، حييث تقيدر نسيبة األفيراد  وبخصوص

. بينمييا بلغييت نسييبة 2007% ميين إجمييالي سييكان المدينيية فييي عييام 40سيينة حييوالي  15الييذين تقييل أعمييارهم عيين 
%، ممييييا يييييدل علييييى أن المجتمييييع نشيييييط 53.3( حييييوالي 64-15السييييكان النشيييييطين اقتصيييياديا ميييين فئيييية العميييير )

( توزييع فئييات األعمييار فييي 1حيييث ان أكثيير مين نصييف سييكان المدينية ضييمن هييذه الفئية. ويبييين جييدول ) ،اقتصياديا
حسييب فئييات  2007( توزيييع السييكان فييي مدينيية الدوحيية لعييام 2( وشييكل )2، ويوضييح جييدول )2007ة لعييام المدينيي

 األعمار التفصيلية وحسب الجنس.
 (2007حسب فئات األعمار ) الدوحة(: توزيع السكان في مدينة 1جدول )2

 % عدد األفراد الفئة العمرية
(0-4) 1,268 13.0 
(5-14) 2,632 27.0 
(15-64) 5,200 53.33 

65+ 650 6.67 
 100 9,750 المجموع

 (2007(: توزيع السكان في مدينة الدوحة حسب فئات األعمار التفصيلية )2جدول )3
 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية

 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد
0-4 640 6.565 628 6.435 1268 13.0 
5-9 540 5.54 531 5.43 1071 10.98 
10-14 788 8.08 773 7.92 1561 16.01 
15-19 478 4.95 478 4.855 956 9.81 
20-24 482 4.75 444 4.75 926 9.50 
25-29 361 3.69 351 3.61 712 7.30 

                                                           
 (.2007يت لحم حسب نوع التجمع، وتقديرات اعداد السكان )السكانية في محافظة ب التجمعاتالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
 .2009لمحافظة بيت لحم،  2007-المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن 3
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 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية
 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد

30-34 320 3.282 314 3.22 634 6.50 
35-39 312 3.20 312 3.20 624 6.40 
40-44 161 1.65 161 1.65 322 3.30 
45-49 131 1.35 131 1.35 262 2.70 
50-54 127 1.30 127 1.30 254 2.60 
55-59 132 1.35 132 1.35 264 2.70 
60-64 123 1.25 123 1.25 246 2.52 
65-69 140 1.435 140 1.435 280 2.87 
70-74 43 0.435 41 0.435 85 0.87 
75 - 79 31 0.32% 31 0.32% 62 0.64% 
80 - 84 21 150.2 % 21 0.215% 42 0.43% 

85 9 0.09% 9 0.09% 18 0.18% 
 %1.67 163 %0.831 81 %0.835 82 غير مبين
 100 9,750 49.50 4828 50.50 4921 المجموع

 
 

 
(2007(: الهرم السكاني لمدينة الدوحة )2شكل )4

                                                           
 (2-7جدول ) المصدر: 4
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 تشخيص المجاالت التنموية -التحليل التشخيصي . 3.0
 

ة التالية في المجاالت التنموية الرئيسية )مرفق التقرير التشخيصي لمزيد من تم تشخيص المجاالت الفرعي
 المعلومات(:

 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:البيئة والبنى التحتيةمجال 
 الطاقة -
 .الطرق والمواصالت -
 .المياه -
 .الصرف الصحي -
 .النفايات الصلبة -
  االسكان -

 الفرعية التالية:، ويشمل المجاالت مجال التنمية االجتماعية
 .التعليم -
 .الصحة -
 .المرأة -
 .االشخاص ذوي االعاقة -
 .الرياضة والشباب -
 .الثقافة -

 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال تنمية االقتصاد المحلي
 .السياحة واالثار -
 .الخدمات -
 .التجارة والصناعة -
 .التوظيف -
 .الزراعة -

 رعية التالية:، ويشمل المجاالت الفمجال االدارة والحكم الرشيد
 .االمن وادارة الكوارث -
 .التخطيط والتنظيم -
 .التطوير المؤسسي -
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اإلطار( 4.0
 

 "مدينة تجارية ومنظمة"الرؤية: 
 المجاالت
 البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية التنموية

مجال البيئة 
والبنى 
 التحتية

عدم مالئمة الطرق مع االحتياجات 
تطوير شبكة الطرق في  .رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة  الحالية والمستقبلية للمدينة.

 المدينة.

مجال تنمية 
االقتصاد 
 المحلي

تطوير الخدمات والبنية التحتية  تعزيز وتطوير البيئة التجارية في المدينة.  ارتفاع نسبة البطالة.
 التجارية.

تنظيم البيئة السكنية والصناعية في  وجود بيئة صناعية سكنية مختلطة.
 المدينة. 

تفعيل آليات تطبيق القوانين 
 واألنظمة ذات العالقة.

مجال 
التنمية 
 االجتماعية

زيادة الغرفة الصفية في  لبنية التحتية للمدارس الحكومية.تطوير ا نقص الغرف الصفية.
 المدينة.

ية للخدمات ضعف البنية التحت
االجتماعية )الخدمات الثقافية وخدمات 

  الفئات المهمشة(.
 

تطوير البنية التحتية للخدمات اإلجتماعية 
 )الثقافية وخدمات الفئات المهمشة(.

تأهيل البنية التحتية للمراكز 
الثقافية وخدمات الفئات 

 المهمشة.

مجال 
االدارة 
والحكم 
 الرشيد

وضعف ضعف البناء المؤسسي للبلدية 
القدرات المالية وضعف قدرة البلدية 

 على تطبيق األنظمة.

تطوير وتفعيل األنظمة الداخلية  تطوير البناء المؤسسي للبلدية. 
 اإلدارية والمالية والفنية.

تطوير آليات ومشاريع  تعزيز القدرات المالية للبلدية.
 استثمارية مدرة للدخل.

مستوى وكفاءة التخطيط العمراني  تعزيز .عدم وجود مخطط هيكلي مصادق
 بالمدينة

تطوير المخطط الهيكلي  .1
 للمدينة.

تطوير نظام المعلومات  .2
 الجغرافية.

بناءا على ترتيب القضايا حسب االولوية سيتم العمل ) خالل سنوات الخطة( على القضايا المذكورة اعاله، اما  
 وهي: )خالل السنوات القادمة(القضايا المتبقية سيتم مراجعتها 

 قلة حصة الفرد من المياه وطول اإلنقطاع. .1
 عدم تغطية شبكة الصرف الصحي لمساحة المخطط الهيكلي. .2
 ضعف مستوى الخدمات وقلة تنوعها. .3
دارة الكوارث في المدينة .4  .ضعف خدمات األمن وا 
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 البرامج ومكوناتها/ المشاريع التنموية . 5.0

 امجالمكونات الرئيسية لكل برن البرامج التنموية

عادة تأهيل طرق داخلية تطوير شبكة الطرق في المدينة.  شق وتوسعة وا 

تطوير الخدمات والبنية التحتية 
 التجارية.

 إستقطاب وتوجيه المستثمرين العقاريين لإلستثمارات التجارية والخدماتية

 شراء سيارة جمع نفايات
تفعيل آليات تطبيق القوانين واألنظمة 

 قدرات أعضاء وطواقم البلديةبناء  ذات العالقة.

 بناء غرف صفية إضافية زيادة الغرفة الصفية في المدينة.
تأهيل البنية التحتية للمراكز الثقافية 

 وخدمات الفئات المهمشة.
 

 بناء وتشطيب مجمع متعدد االغراض )المرحلة األولى(

 التشبيك مع المؤسسات والوزارات ذات العالقة

ة الداخلية اإلدارية تطوير وتفعيل األنظم
 والمالية والفنية.

 

 توفير مركز خدمات جمهور
 )لجنة لتوفير قطعة أرض لبناء مدرسة( تشكيل لجان فنية على أساس الكفاءة

 تشكيل مجلس إستشاري العمال البلدية والمساءلة المجتمعية

 بناء وتشطيب طوابق إضافية لمبنى البلدية )النورس(

يع استثمارية مدرة تطوير آليات ومشار 
 للدخل.

 اإلستثمارية القائمة تطوير وزيادة مردود المشاريع

 تطوير مخطط هيكلي محدث يتالئم مع إحتياجات المدينة تطوير المخطط الهيكلي للمدينة.
 (GISتوفير نظام المعلومات الجغرافية ) تطوير نظام المعلومات الجغرافية.
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 بعة والتقييموالمتا التنفيذ طخط 6.0
 . خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات 1.6

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

برنا
م ال

رق
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع حسب /تصنيف مكون البرنامج

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
المشاريع المضمونة /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج
 والمحتملة فقط

 الصرف السنوي
الهيئة 
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/غير الهيئة المحلية المحلية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
بند  حدد دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تطوير شبكة 
الطرق في 
 المدينة

SO/01  عادة شق وتوسعة وا 
 ED-1 1520 .تأهيل طرق داخلية

300 300 200 220 

 دائرة الهندسة 500 1020 0
 قسم المشاريع

القطاع الخاص 
)شركات 
المقاوالت 

 محلية(ال

تمويل، 
 اشراف

الموازنة 
 170 التطويرية

الحكم وزارة 
 المحلي.

صندوق تطوير 
قراض البلديات.  وا 
 مؤسسة أنيرا

850 
500 

حلي
الم
اد 
تص

اإلق
ية 

تنم
 

تطوير الخدمات 
والبنية التحتية 

 التجارية

 
إستقطاب وتوجيه 

المستثمرين العقاريين 
لإلستثمارات التجارية 

 تية.والخدما

 5 0 2 2 1 5 0 0 

 الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 دائرة الهندسة

 

القطاع الخاص 
)المستثمرين 

العقاري 
 والتجاري(

الموازنة  إداري، فني.
 التطويرية

 ال يوجد 5

0 

 
شراء سيارة جمع 

 0 45 0 0 0 0 45 45  نفايات

 الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 ائرة الهندسةد

مالي،إداري،  
 فني.

الموازنة 
 التطويرية

 ال يوجد 45

0 

تفعيل آليات 
تطبيق القوانين 
واألنظمة ذات 

 العالقة.

 
بناء قدرات أعضاء 

 0 0 10 1 2 3 4 10  .وطواقم البلدية

 الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 دائرة الهندسة

وزارة الحكم 
 المحلي

تدريبي، 
 فني

لموازنة ا
 التطويرية

5 GIZ 

5 

عي
تما
الج

ل ا
مجا

ال
 

زيادة الغرفة 
الصفية في 

 المدينة.

بناء غرف صفية  
)لجنة لتوفير  إضافية

قطعة أرض لبناء 
 مدرسة(

 دائرة الهندسة 0 350 0 0 100 250 0 350 
 قسم المشاريع

وزارة التربية 
 والتعليم

تمويل، 
 اشراف

الموازنة 
 التطويرية

والتعليم وزارة التربية 35  
 مؤسسة أنيرا

 بكدار
بنك التنمية 
 اإلسالمي

315 

تأهيل البنية 
التحتية للمراكز 

الثقافية 
وخدمات الفئات 

بناء وتشطيب مجمع  
متعدد االغراض 
 )المرحلة األولى(

 1000 
100 100 150 150 

 دائرة الهندسة 500 400 100
 قسم المشاريع

قطاع خاص 
)شركة 

،  متخصصة(
 الثقافة وزارة

تمويل، 
 اشراف

الموازنة 
 التطويرية

مؤسسة تطوير بيت  100
لحم، بكدار، بنك 
 400 التنمية اإلسالمي.

500 
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

برنا
م ال

رق
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع حسب /تصنيف مكون البرنامج

 توفر التمويل

المشاريع المضمونة /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/غير الهيئة المحلية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
بند  حدد دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

  المهمشة. 

التشبيك مع 
المؤسسات والوزارات 

 ذات العالقة
 3 0 1 1 1 3 0 0 

 الدائرة اإلدارية
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 دائرة الهندسة

 

وزارة الثقافة، 
وزارة الشؤون 

اإلجتماعية، 
وزارة المرأة، 

مؤسسات 
المجتمع 

المحلي، مركز 
 الدوحة النسوي.

الموازنة  إداري، فني
 التطويرية

 ال يوجد 3

0 

يد 
رش
م ال

حك
 وال

دارة
اإل

 

تطوير وتفعيل 
األنظمة 

الداخلية اإلدارية 
 والمالية والفنية.

 

توفير مركز خدمات 
 0 0 40 0 0 40 0 40  جمهور

 اإلدارية الدائرة
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 دائرة الهندسة

صندوق تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 
المجتمع 
 المحلي

تمويل، 
 اشراف

الموازنة 
 التطويرية

صندوق تطوير  1
قراض البلديات  وا 

39 

تشكيل لجان فنية 
 على أساس الكفاءة
)لجنة لتوفير قطعة 
 أرض لبناء مدرسة(

 2 0 1 1 0 2 0 0 

المجلس 
لبلدي، الدائرة ا

 اإلدارية
الدائرة المالية 

 واإلدارية
 دائرة الهندسة.

إداري، فني،  الكادر الوظيفي
 ال يوجد إشراف

 ال يوجد 2

0 

تشكيل مجلس 
العمال  إستشاري

البلدية والمساءلة 
 المجتمعية

المجلس  0 0 2 0 1 1 0 2 
 البلدي

المجتمع 
 المحلي

إداري، فني، 
 إشراف

الموازنة 
 يةالتطوير 

 ال يوجد 2

0 

 بناء وتشطيب 
 ة إضافيطوابق 
 البلدية لمبنى

 .النورس()

 دائرة الهندسة 0 0 342 0 0 130 212 342 
 قسم المشاريع

صندوق تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

تمويل، 
 اشراف

الموازنة 
 التطويرية

صندوق تطوير  125
قراض البلديات  225 وا 

تطوير آليات 
ومشاريع 

تطوير وزيادة مردود  
 دائرة الهندسة 0 80 0 0 0 80 0 80 المشاريع اإلستثمارية 

الموازنة  - ال يوجد قسم المشاريع
 التطويرية

ال  ال يوجد 80
 يوجد
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

برنا
م ال

رق
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
 Xالتقديرية 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع حسب /تصنيف مكون البرنامج

 توفر التمويل

المشاريع المضمونة /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 والمحتملة فقط

الهيئة  الصرف السنوي
 المحلية

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/غير الهيئة المحلية

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
بند  حدد دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

استثمارية مدرة 
 لدخل.ل

 القائمة

 

تنفيذ مشاريع 
إستثمارية مدرة 

 للدخل
 1000 

0 0 250 250 

 دائرة الهندسة 500 500 0
 قسم المشاريع

وزارة الحكم 
لمحلي، ا

صندوق تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 

 القطاع الخاص

تمويل، 
اشراف، 
الموازنة  تشغيل

 التطويرية

صندوق تطوير  100
قراض البلديات،  وا 
القطاع الخاص 
 400 المتخصص

500 

تطوير المخطط 
الهيكلي 
 للمدينة.

تطوير مخطط  
هيكلي محدث يتالئم 

مع إحتياجات 
 المدينة

 دائرة الهندسة 0 0 25 0 0 8 17 25 
 

وزارة الحكم 
 المحلي

مالي،فني، 
الموازنة  إشراف

 التطويرية

18  
 7 وزارة الحكم المحلي

تطوير نظام 
المعلومات 
 الجغرافية.

توفير نظام  
المعلومات الجغرافية 

(GIS.) 
 دائرة الهندسة 0 18  8 10 0 0 18 

 
وزارة الحكم 

 المحلي

فني، 
إشراف، 
 تدريبي

ازنة المو 
 التطويرية

وزارة الحكم المحلي،  4
صندوق تطوير 
قراض البلديات  وا 

14 

           631 717 916 686 2,950 دوالر أمريكي X 1000المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 
           1500 1500 دوالر أمريكي X 1000 المجموع الكلي)متمناه(/

           4,450 دوالر أمريكي X 1000 /المجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه(
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 خطة التنفيذ ) السنة االولى ( 2.6

اسم البرنامج 
 روقمه

 
 

اسم مكون البرنامج/ 
 المشروع

رقم 
مكون 
 الرنامج/
 المشروع

 
 

التكلفــــــــة 
التقديريــة 

X 
1000$ 

الزمة للتنفيذ  تحضيرات الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف  2018خطة العام 
)دراسات جدوى/ مقترحات / 

بنود مرجعية/ وثائق 
 عطاء(*

 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
بند  حدد دورها حدد الجهة حدد القسم المعني

 الموازنة

 قيمة المساهمة
X 1000$ حدد الجهة 

 قيمة المساهمة
X 1000$ 

تطوير شبكة 
 الطرق في المدينة

عادة تأهيل  شق وتوسعة وا 
قسم -دائرة الهندسة 150 100 50 0 300  طرق داخلية

 المشاريع
 إدارة المشروع

 MDLF 25 التطويرية تنفيذ 
 وثائق عطاء 275 وزارة الحكم المحلي

  275  25     150 100 50 0 300 وع الجزئيالمجم
تطوير الخدمات 
والبنية التحتية 

 التجارية
دائرة -دائرة الهندسة 0 0 45 0 45  شراء سيارة جمع نفايات

 المالية
 إدارة المشروع

 وثائق عطاء 0 ال يوجد 45 التطويرية تنفيذ 

  0  45     0 0 45 0 45 المجموع الجزئي
تفعيل آليات 
تطبيق 

القوانينواألنظمة 
 ذات العالقة

بناء قدرات أعضاء وطواقم 
دائرة -دائرة الهندسة 1 1 1 1 4  البلدية

 المالية
 إدارة المشروع

 وثائق عطاء 0 ال يوجد 4 التطويرية تنفيذ 

  0  4     1 1 1 1 4 المجموع الجزئي
تأهيل البنية 

التحتية للمراكز 
الثقافية وخدمات 
 الفئات المهمشة

وتشطيب مجمع متعدد بناء 
قسم -دائرة الهندسة 50 40 10 0 100  االغراض )المرحلة األولى(

 المشاريع
 إدارة المشروع

 MDLF 25 التطويرية تنفيذ 
 وثائق عطاء 75 وزارة الحكم المحلي

  75  25     50 40 10 0 100 المجموع الجزئي
تطوير وتفعيل 

األنظمة اتلداخلية 
اإلدارية والمالية 

 يةوالفن

  إضافي طابقبناء وتشطيب  
قسم -دائرة الهندسة 102 100 10 0 212  لمبنى البلدية )النورس(.

 المشاريع
 إدارة المشروع
الموازنة  تنفيذ مقاولين

 MDLF 50 التطويرية
 وثائق عطاء 170 وزارة الحكم المحلي

  170  50     110 100 10 0 220 المجموع الجزئي
تطوير المخطط 

 مدينةالهيكلي لل
تطوير مخطط هيكلي محدث 
قسم -دائرة الهندسة 7 5 5 0 17  يتالئم مع إحتياجات المدينة

 األبنية والتنظيم
 إدارة المشروع

الموازنة  تنفيذ 
 وثائق عطاء 5 وزارة الحكم المحلي 20 التطويرية

  5  20     7 5 5 0 17 المجموع الجزئي
         316 246 121 11 686 2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 قييمخطة المتابعة والت  3.6

 مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات

 الرابعة ثالثةال الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية

عادة تأهيل طرق داخلية • تطوير شبكة الطرق في المدينة أطوال الطرق المنوي تأهيلها  شق وتوسعة وا 
دائرة الهندسة/قسم   20  21.75  23.5  25.5  28 )شق توسعة وتأهيل( )كم(

 المشاريع والصيانة
 دائرة الهندسة كشف الموجودات

 نمية االقتصاد المحليمجال ت

تطوير الخدمات والبنية التحتية 
 التجارية.

إستقطاب وتوجيه المستثمرين العقاريين لإلستثمارات  •
 التجارية والخدماتية.

عدد تراخيص الحرف 
 .التجارية والخدماتية

 
 دائرة الهندسة/قسم الحرف  500 460 420 380  360

 كشف الموجودات
 ماليةدائرة الهندسة / الدائرة ال

دائرة الهندسة/قسم  2 2 2 2 1 عدد سيارات النفايات شراء سيارة نفايات. •
 الصحة

 
 قسم الصحة / الدائرة المالية ترخيص المركبات

تفعيل آليات تطبيق القوانين واألنظمة 
 ريةقسم الشؤون اإلدا 5 4 3 2 0 عدد البرامج التدريبية بناء قدرات أعضاء وطواقم البلدية. • ذات العالقة.

سجل اإلجتماعات 
واللقاءات وورشات 

 العمل
 قسم الشؤون اإلدارية

 مجال التنمية االجتماعية

عدد الغرف الصفية في  بناء غرف صفية إضافية. • زيادة الغرفة الصفية في المدينة.
قراض  26 26 26 12 12 مدرسة بنات مسقط الثانوية صندوق تطوير وا 

 البلديات / بلدية الدوحة

ية / البلدسجالت 
صندوق تطوير 
قراض البلديات  وا 

/  دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة
 العالقات العامة

تأهيل البنية التحتية للمراكز الثقافية 
 وخدمات الفئات المهمشة.

 
 

عدد المباني متعددة  بناء وتشطيب مجمع متعدد االغراض )المرحلة األولى(. •
 دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة االبنية سجالت بلدية الدوحة 1 1 0 0 0 األغراض

أرشيف العالقات  بلدية الدوحة 8 6 4 2 2 عدد التفاهمات الموقعة التشبيك مع المؤسسات والوزارات ذات العالقة •
 قسم العالقات العامة العامة

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

تطوير وتفعيل األنظمة الداخلية 
 لفنيةاإلدارية والمالية وا

 
 
 
 

سجالت االبنية  مديرية التربية والتعليم 1 1 1 0 0 الخدماتيةعدد الغرف  توفير مركز خدمات جمهور •
 دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة المدرسية

محاضر جلسات  بلدية الدوحة 20 20 12 8 8 عدد اللجان الفنية تشكيل لجان فنية على أساس الكفاءة •
 لس البلديالمج المجلس البلدي

تشكيل مجلس إستشاري العمال البلدية والمساءلة  •
 بلدية الدوحة 1 1 1 0 0 عدد المجالس اإلستشارية المجتمعية

محاضر جلسات 
المجلس 
 اإلستشاري

 المجلس البلدي / المجتمع المحلي

 عدد طوابق مبنى البلدية لمبنى البلدية )النورس(.  إضافي طابقبناء وتشطيب   •
ملفات وسجالت  بلدية الدوحة 4 4 4 4 2 )النورس(

 دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة المشاريع

تطوير آليات ومشاريع استثمارية مدرة 
معدل إيرادات المشاريع  تطوير وزيادة مردود المشاريع اإلستثمارية القائمة • للدخل.

لية / دائرة الدائرة الما 40100 40070 40000 40000 40000 اإلستثمارية السنوية
 الهندسة والمشاريع

سجالت اإليرادات 
 دائرة المالية / المجلس البلدي في المالية
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة

عدد المشاريع اإلستثمارية  تنفيذ مشاريع إستثمارية مدرة للدخل •
الدائرة المالية / دائرة  11 6 5 5 5 المدرة للدخل

 الهندسة والمشاريع
ملفات وسجالت 

 لس البلدي / دائرة الهندسةدائرة المالية / المج المشاريع

وجود مخطط هيكلي محدث  تطوير مخطط هيكلي محدث يتالئم مع إحتياجات المدينة • تطوير المخطط الهيكلي للمدينة.
 دائرة الهندسة 1 1 1 1 0 ومصادق

المساحة / 
إحداثيات النقاط / 
 الحدود للمدينة

دائرة الهندسة / مديرية الحكم المحلي / 
 المجلس البلدي

وجود نظام المعلومات  (.GISتوفير نظام المعلومات الجغرافية ) • وير نظام المعلومات الجغرافية.تط
 دائرة الهندسة GIS. 0 0 0 1 1)الجغرافية )

المساحة / 
إحداثيات النقاط / 
الحدود للمدينة / 

 الخدمات

 دائرة الهندسة / المجلس البلدي
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 يعالبعد المكاني لمكونات البرامج/المشار   4.6



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المالحق 7.0
 التقرير التشخيصي7.1 
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية 7.2
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي •

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

 كهرباء رئيس البلدية شاهين عبد الرحمن محمود شاهين         
 هندسة مدنية عضو مجلس ملدي )مقرر( ابو نحلةاحمد عبد الكريم 

 مساحة عضو محمود خليل اسماعيل يونس
 تاجر عضو نبيل خضر احمد مسالمة

 
 تشكيلة فريق التخطيط األساسي •

 

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
تعمل / يعمل

 بها
المسمى الوظيفي في  مجال االهتمام

 المؤسسة

 مرالع الجنس

-16 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 

م. احمد عبد 
الكريم ابو 

 نحلة

مدير شركة الوفاق  هندسة/ مشاريع شركة  مقرر
 للتعهدات العامة

x   x 

م.ابراهيم 
 محمد الدبس

رئيس قسم المشاريع  هندسة/ مشاريع بلدية الدوحة منسق خطة
 والصيانة

x   x 

لينا مصطفى 
 فرارجة

موارد  بلدية الدوحة منسقة خطة
 بشرية/اجتماعية 

رئيس قسم الشؤون 
 االدارية 

 X  x 

جميل عبد اهلل 
 نبتيتي

 X   x مدير مالي واداري مالية بلدية الدوحة عضو

خالد علي 
 صالح 

 X   X مدير البلدية ادارة بلدية الدوحة عضو

نضال عبد اهلل 
 صالح

 X   X مدير دائرة الهندسة هندسة/ مشاريع بلدية الدوحة عضو 

سامي كامل 
 مروة

 X   x مدير التربية والتعليم تعليم التربية والتعليم عضو

فؤاد سليمان 
 سالم

محافظة بيت  عضو
 لحم

 X   x مدير محافظة بيت لحم حكم رشيد

رئيس قسم  نسوي المركز النسوي عضو ربيحة عيسى
االشراف/رئيسة مركز 

 X  x 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
تعمل / يعمل

 بها
 مجال االهتمام

المسمى الوظيفي في 
 المؤسسة

 مرالع الجنس

-16 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 

 الدوحة النسوي
مركز اطفال  عضو ايمن االحمر

 الدوحة
اجتماعي ثقافي 

 رياضي
مدير مركز اطفال 

 الدوحة
X   x 

مركز الدوحة  عضو سوزان العزة
 النسوي

 X  x  مركز الدوحة النسوي اجتماعي/ثقافي

نادي الدوحة  عضو فارس زواهرة
 الرياضي

  X  X نادي الدوحة الرياضي رياضي/ثقافي

 X   X ائياالمن الوق حكم رشيد االمن الوقائي عضو باسل جوابرة
مستشفى سان  عضو وليد الخطيب

 جون
 X   X مدير قسم الجودة  صحي

رئيس قسم مستشفى  صحي متقاعد عضو محمد تمراز
 المطلع

X   X 

اديب محمد 
 الدبس

 X   X طبيب اسنان صحي عيادة خاصة عضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 تشكيل  لجان المجاالت التنموية •
 التحتيةالبيئة والبنى  :المجال .1

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

بلدية الدوحة / شركة  أحمد أبو نحلة  .1
 الوفاق للتعهدات العامة

مهندس 
 مدني/المشاريع

X   X 0599594445  

مهندس  بلدية الدوحة إبراهيم الدبس  .2
 ماري/المشاريعمع

X   X 0595905041  

مهندس مدني/األبنية  بلدية الدوحة نضال صالح  .3
 المشاريع –والتنظيم 

X   X 0597915576  

 طارق جعفر  .4
بلدية الدوحة / شركة 
علي الياس أبو دية 

خوانه  وا 

مساح/األبنية والتنظيم 
 المشاريع –

X   X 
0597300214  

مساح/األبنية والتنظيم  شركة المدائن للمقاوالت محمد ملش  .5
 المشاريع –

X   X 0599606387  

مدرسة الفاروق /  يوسف إخميس  .6
  X   X 0599233515 مدير مدرسة/البيئة مشحمة إخميس

مكتب سيجما  ضحى عبيات  .7
  X X  0598471702  مهندسة مدنية لالستشارات الهندسية

  X   X 0598054081 تاجر/البيئة أعمال حرة أحمد قنيص  .8

مكتب المصري  كمال المصري  .9
 لإلستشارات الهندسية

مهندس 
 مدني/المشاريع

X   X 0599137983  

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 تنمية اإلقتصاد المحلي :المجال .2

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

نحلة شركة أبو  محمد أبو نحلة .1
 لإلستثمار

مهندس مدني/التنمية 
 اإلقتصادية/التجارة

X   X 0599437049  

مركز الدوحة  سحر الدبس .2
 النسوي

أعمال 
حرة/النسوي/التجارة 

 والصناعة

X   X 
0599033261  

تاجر/صانع  مخبز أبو فضة عامر مفرح .3
 حلويات/التجارة

X   X 0597951169  

شركة أبو نحلة  حنين شاهين .4
 إلستثمارل

إدارة أعمال/التنمية 
 اإلقتصادية/التجارة

X   X 0598127445  

 ضحى عبيات .5
مكتب سيجما 

لالستشارات 
 الهندسية

مهندسة 
 مدنية/التجارةوالسياحة

 X X  
0598471702  

  X   X 0599594445 سائق تكسي/السياحة ال يوجد أديب أبو نحلة .6

مؤسسة أكرم  جياب خميس .7
  X   X 0598451544 ر مبيعات/التجارةمدي سبيتاني

  X   X 0598955748 مهندس زراعي/الزراعة وزارة الزراعة إبراهيم مشاعلة .8

محاسب/التجارة  بلدية الدوحة جميل النبتيتي .9
 والصناعة

X   X 0597915577  

محاسبة/التجارة  بلدية الدوحة رشا حمد .10
 والصناعة 

 X  X 0597300215  



   

 

 

 

  

 

 

  

 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االلكتروني ارقام االتصال

 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  X   X 0592230190 جابي/ التجارة والصناعة بلدية الدوحة عدويأنس  .11

الدينمولباين/وزارة  إبراهيم الصرفندي .12
 المواصالت

مدير الدينموالين/مستثمر 
  X   X 0599773337 التجارة والصناعة

  X   X 0595623110 خبير زراعي/الزراعة وزارة الزراعة محمد عمارنة .13

 
 إلجتماعية التنمية ا :المجال .3

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

مديرية التربية  سامي مروة .1
  X   X 0598441100 مدرس كيمياء/التعليم والتعليم/بيت لحم

 ماجد الجابري .2
مستشفى الجمعية 

 العربية / وزارة
 الصحة

 طبيب/ الصحة
X   X 

0599244855  

مديرية التربية  رنا أبو نحلة .3
  X  X 0598902172  تربية/ التعليم والتعليم/بيت لحم

مدينة أبو عمار  إياد الدبس .4
 الرياضية

أخصائي عالج طبيعي/ 
 الرياضة

X   X 0595942142  

  X  X  0595906057 رياضة/ الرياضة بلدية الدوحة عالء العسليني .5

  X  X  0598172746   عاصف دعامسة .6



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  X  X  0597932961 ناشط شبابي/اإلعالم/التمكين صفحة مدينة الدوحة زيد سمارة .7

  X   X 0599660548 ممرض/الصحة متقاعد محمد تمراز .8

ممرض/الصحة/التنمية  مستشفى اليمامة خالد العيسة .9
 اإلجتماعية

X   X 0597287026  

  X   X 0598343211 معلم/التعليم/التمكين متقاعد هاشم دية .10

نادي الدوحة  نهار شمروخ .11
  X  X  0599149612 رياضة / الرياضة الرياضي

نادي الدوحة  فارس زواهرة .12
  X  X  0598070484 محامي / الرياضة الرياضي

شركة الصوباني  إبراهيم الصوباني .13
 لألدوات المكتبية

وتر/الرياضة .الخدمات كمبي
 اإلجتماعية

X   X 0599896653  

  X   X 0598046532 معلم / التعليم متقاعد إبراهيم مطر .14

مدرسة بيسان  جمال جبرين .15
  X   X 0597539485 مدير مدرسة/التعليم األساسية للذكور

التعليم/المرأة/الحماية  مركز الدوحة النسوي سوزان العزة .16
 ة/التمكيناإلجتماعي

 X  X 0597833490  

التعليم/المرأة/الحماية  مركز الدوحة النسوي أمل معالي .17
 اإلجتماعية/التمكين

 X  X 0598639541  

  X   X 0569949010 الرياضة مواطن عماد جميل علقم .18



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

التعليم/المرأة/التمكين/الحماية  مواطن فارس األطرش .19
 اإلجتماعية

X   X 0599208983  

 X  X 0597136013  التمكين/المرأة جمعية أنوار الدوحة رانية ملش .20
  

  X  X 0598736701  التعليم/التمكين/المرأة مركز أطفال الدوحة فداء اللحام .21

مديرة مدرسة/مركز  ريم الدبس .22
  X  X 0598151909  التعليم/التمكين/المرأة اطفال الدوحة

مها عبد الرسول ابو  .23
  X  X 05992268591  الصحة/التنمية اإلجتماعية  مادح

نهى عبد الفتاح  .24
 سلهب

محاضرة في الجامعة 
  X  X 0598951111  تربية اسالمية االهلية /مديرة مدرسة 

ربيحة عبد المجيد  .25
 عيسى

موجهة تربية رياضية 
مديرية التربية 

والتعليم/ رئيسة مركز 
 الدوحة النسوي

 تربية رياضية

 X  X 

0592056701  

  X  X 05669949010  رياضة/ الرياضة الرياضة عماد علقم .26

 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 االدارة والحكم الرشيد :المجال .4

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االلكتروني ارقام االتصال
 29فوق  29-15 أنثى ذكر

  X   X 0598979229 ادارة وحوكمة المؤسسات مركز اطفال الدوحة ايمن االحمر .1

دارة الكوارث لجان العمل الصحي وائل العزة .2   X   X 0598901400 األمن وا 

ادارة وحوكمة المؤسسات  معلم متقاعد مصطفى فرارجة .3
 وخاصة الهيئة المحلية

X   X 0598918555  

ادارة وحوكمة المؤسسات  مدير البلدية خالد صالح .4
 الهيئة المحلية وخاصة

X   X 0595905040  

  X   X 0598150466 التخطيط والتنظيم مواطن مهند الصوباني .5

ادارة وحوكمة المؤسسات  جامعة االستقالل عماد الصوباني .6
 وخاصة الهيئة المحلية

X   X 0599380901  

دارة الكوارث محامي محمود المعيوي .7   X   X 0598122541 األمن وا 

دارة الكوارث موظف لي عدويع .8   X   X 0568574188 األمن وا 

ادارة وحوكمة المؤسسات  موظفة رولى عياد .9
 وخاصة الهيئة المحلية

X   X 0592969203  

ادارة وحوكمة المؤسسات  مواطن فارس األطرش .10
 وخاصة الهيئة المحلية

X   X 0599208983  



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المشاريع )للسنة االولى( والبعد المكانيالبرامج التنموية واوصاف مكوناتها/ 7.3
 

                                  (.(RR-01 رقم البرنامج                         تطوير شبكة الطرق في المدينة.      : اسم البرنامج
 مقدمة: .1

لدوحة بحاجة الى تعتبر شبكة الطرق من اهم ركائز الخدمات والتنمية في أي تجمع سكاني، ولذا فان مدينة ا
تطوير دائم لشبكة الطرق الموجودة والمقترحة ورفع كفائتها، حيث ان هنالك مجموعة من الطرق الداخلية 

عادة تاهيل وبعضها اآلخر بحاجة إلى شق وتمديد بنية تحتية قبل التأهيل لتلبية إحتياجات   بحاجة لتوسعة وا 
 المواطنين وتحسين وتسهيل حياتهم.

 المؤشرات: .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية رالمؤش

 5 7 أطوال الطرق المقترحة )شق وتأهيل( )كم(
عادة تأهيل( )كم(  15 21 أطوال الطرق )توسعة وا 

 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية/ المكونات
 دوالر

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

 . البنية التحتية، وتشمل:1
عادة تأهيل طرق داخلية. / وزارة الحكم  MDLF 1,200,000 توسعة وا 

 المحلي
 مالي

/ وزارة الحكم  MDLF 600,000 شق وتوسعة وتأهيل طرق داخلية.
 ليالمح

 مالي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . بناء قدرات وتطوير مؤسسي:2
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3

   1,800,000 التكلفة اإلجمالية
مساهمة من صندوق البلدية وتبرعات من المجتمع  200,000 المتوفر منها

 المحلي.
 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق  الموارد •
 البلدية الذاتي.

الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات المقاوالت المتخصصة  •
 بالطرق كما أن اإلشراف والمتابعة من طاقم دائرة الهندسة في بلدية الدوحة.

 (4.6انظر البند ) ي:البعد المكان .7



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
عادة تأهيل طرق داخلية.المشروع/إسم مكون البرنامج  IN- 04:  الرقم : شق وتوسعة وا 

 
  : تطوير شبكة الطرق في المدينة.البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ها غلى كافة انحاء المدينة بشكل عام وبنسبة تعبيد عالية نوعًا ما، إال تتميز شبكة الطرق في مدينة الدوحة بانتشارها ووصول
أنها تفتقر كما معظم مدن الضفة الغربية إلى التننظيم والتخطيط االستراتيجي، وكما تعاني من نقص في الموارد الالزمة 

 المنطقة.للصيانة الدورية لها وتأهيلها بما يتناسب مع الزيادة الطبيعية العالية للسكان في 

كم طرق معبدة بحالة  12كم منها 15أما بالنسبة لشبكة الطرق في المدينة فيصل طول الطرق الرئيسية )الرابطة( في المدينة 
كم طرق معدلة بحالة مقبولة.كما أن لمدينة الدوحة خط سير قوي يربط المدينة بمدينة بيت لحم و يعمل من  1جيدة، و

 ية.الصباح الباكر و حتى ساعات العش
ومما يجدر ذكره افتقار مدينة الدوحة للمواقف لسيارات العمومية والخصوصية كافية لمناطق األكثر ازدحاما وهذا بحاجة إلى 
وقفة واعادة تفكير للتخطيط في هذه المناطق كما أن المدينة بحاجة ايضا إلى نشر الوعي والثاقفة بين الناس ليصبح المرور 

 أكثر أمنا وسالسة.
مدينة إلى اعادة تصميم جميع التقاطعات القائمة وذلك بهدف تقليل االزدحامات المرورية، تحقيق السالمة المرورية تحتاج ال

 وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المواطنين في المدينة.
ر، باإلضافة كما تحتاج المدينة أيضا، إلى توفير بيئة امنة لحركة المشاة سواء من خالل توفير خطوط ممرات المشاة والجسو 

 إلى أرصفة.
 مراحل، وهي كما يلي: 4سيتم تنفيذ كمية الطرق المطلوبة على 

 :عـادة تههيـل شـارع عمـر بـن الخطـاب شيارع رابيط بيين شيارع القيدس الخلييل وحيي الزيتيون بطيول حيوالي  توسعة وا 
ل هيييدم م وعيييرض الشيييارع بعيييد التوسيييعة حسيييب المخطيييط الهيكليييي المحيييدث. الشيييارع بحاجييية لتوسيييعة مييين خيييال800

سيتبداله وبنياء أرصيفة وتأهييل  األسوار القائمة في حيرم الشيارع كميا أنيه بحاجية إلزالية األسيفلت والبيسيكورس القيائم وا 
 350,000(سم وكل ذلك بواقع تكلفة تقديرية 6شبكة البنية التحتية القائمة وعمل أسفلت جديد بسماكة ال تقل عن 

  .)دوالر أمريكي
 عادة تههيـل شـارع دا شيارع رابيط بيين شيارع القيدس الخلييل ودائيرة السيير واليدينموالين  ئـرة السـير الجديـدة:توسعة وا 

م وعييرض الشييارع بعييد التوسييعة حسييب المخطييط الهيكلييي المحييدث. الشييارع بحاجيية لتوسييعة فييي 500بطييول حييوالي 
كورس القيائم بعض المقاطع من خيالل هيدم األسيوار القائمية فيي حيرم الشيارع كميا أنيه بحاجية إلزالية األسيفلت والبيسي
ستبداله وبناء أرصفة وتأهيل شبكة البنية التحتية القائمية وعميل أسيفلت جدييد بسيماكة ال تقيل عين  سيم وكيل ذليك 6وا 

  .)دوالر أمريكي 100,000(بواقع تكلفة تقديرية 
 :عادة تههيل شارع باطون الوفا ي شارع رابط بين شارع القدس الخلييل ومنطقية زييد بين ثابيت بطيول حيوال توسعة وا 

م وعيرض الشيارع بعيد التوسيعة حسييب المخطيط الهيكليي المحيدث. الشيارع بحاجيية لتوسيعة فيي بعيض المقيياطع 500
سيتبداله وبنياء  من خالل هدم األسوار القائمية فيي حيرم الشيارع كميا أنيه بحاجية إلزالية األسيفلت والبيسيكورس القيائم وا 

سييم وكييل ذلييك بواقييع تكلفيية 6سييماكة ال تقييل عيين أرصييفة وتأهيييل شييبكة البنييية التحتييية القائميية وعمييل أسييفلت جديييد ب
  .)دوالر أمريكي 150,000(تقديرية 

 :عادة تههيـل الشـوارع المتفرعـة مـن شـارع بـاطون الوفـا الشيوارع المتفرعية باإلتجياهين مين شيارع بياطون  توسعة وا 
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لهيكلييي م وعييرض التفرعييات بعييد التوسييعة حسييب المخطييط ا300الوفييا وهييي ثالثيية تفرعييات بطييول إجمييالي حييوالي 
المحييدث. التفرعييات بحاجيية لتوسييعة فييي بعييض المقيياطع ميين خييالل هييدم األسييوار القائميية فييي حييرم الشييارع كمييا أنهييا 
ستبداله وبناء أرصيفة وتأهييل شيبكة البنيية التحتيية القائمية وعميل أسيفلت  بحاجة إلزالة األسفلت والبيسكورس القائم وا 

 .)دوالر أمريكي 70,000(تقديرية سم وكل ذلك بواقع تكلفة 6جديد بسماكة ال تقل عن 
 :عادة تههيل الشوارع المتفرعة من شارع عمر بن الخطاب الشوارع المتفرعة باإلتجاهين مين شيارع عمير  توسعة وا 

م وعيييرض التفرعييات بعييد التوسيييعة حسييب المخطيييط 900بيين الخطيياب وهيييي أربعيية تفرعييات بطيييول إجمييالي حييوالي 
ي بعض المقاطع من خالل هيدم األسيوار القائمية فيي حيرم الشيارع كميا الهيكلي المحدث. التفرعات بحاجة لتوسعة ف

سييتبداله وبنيياء أرصييفة وتأهيييل شييبكة البنييية التحتييية القائميية وعمييل  أنهييا بحاجيية إلزاليية األسييفلت والبيسييكورس القييائم وا 
 .)دوالر أمريكي 220,000(سم وكل ذلك بواقع تكلفة تقديرية 6أسفلت جديد بسماكة ال تقل عن 

  عادة تههيل الشوارع المتفرعة من شارع الرئيس عرفات:توسعة الشوارع المتفرعة باإلتجاهين مين شيارع اليرئيس  وا 
م وعيرض التفرعيات بعييد التوسيعة حسييب المخطيط الهيكلييي 900عرفيات وهيي أربعيية تفرعيات بطييول إجميالي حييوالي 

ميية فييي حييرم الشييارع كمييا أنهييا المحييدث. التفرعييات بحاجيية لتوسييعة فييي بعييض المقيياطع ميين خييالل هييدم األسييوار القائ
ستبداله وبناء أرصيفة وتأهييل شيبكة البنيية التحتيية القائمية وعميل أسيفلت  بحاجة إلزالة األسفلت والبيسكورس القائم وا 

 .)دوالر أمريكي 145,000(سم وكل ذلك بواقع تكلفة تقديرية 6جديد بسماكة ال تقل عن 
 :عـادة تههيـل شـارع دائـرة السـير القديمـة شيارع رابيط بيين شيارع القيدس الخلييل ومدرسية اليرواد األساسييية  توسـعة وا 

م وعييرض الشييارع بعييد التوسييعة حسييب المخطييط الهيكلييي المحييدث. الشييارع بحاجيية لتوسييعة فييي 800بطييول حييوالي 
بعض المقاطع من خيالل هيدم األسيوار القائمية فيي حيرم الشيارع كميا أنيه بحاجية إلزالية األسيفلت والبيسيكورس القيائم 

ستبداله  سيم وكيل ذليك 6وبناء أرصفة وتأهيل شبكة البنية التحتية القائمية وعميل أسيفلت جدييد بسيماكة ال تقيل عين وا 
  .)دوالر أمريكي 85,000(بواقع تكلفة تقديرية 

 :شيارع رابيط بيين شيارع القيدس الخلييل وشيارع عمير بين الخطياب بطيول حيوالي  شق وتوسعة وتههيل شارع صابات
ة حسييب المخطييط الهيكلييي المحييدث. الشييارع بحاجيية شييق وتوسييعة فييي بعييض م وعييرض الشييارع بعييد التوسييع1000

م بسيماكة 6سم وتمديد شيبكة ميياه شيرب وصيرف صيحي وعميل أسيفلت بعيرض 20المقاطع وفرد بيسكورس سماكة 
  .)دوالر أمريكي 230,000(سم وكل ذلك بواقع تكلفة تقديرية 6ال تقل عن 

 :تههيـل شـارع منشـار أبـو شـقرة م 800ع رابيط بيين شيارع غيانم وشيارع اإلسيكان بطيول حيوالي شيار  شق وتوسعة وا 
وعييرض الشييارع بعييد الشييق والتوسييعة حسييب المخطييط الهيكلييي المحييدث. الشييارع بحاجيية شييق وتوسييعة فييي بعييض 

م بسيماكة 6سم وتمديد شيبكة ميياه شيرب وصيرف صيحي وعميل أسيفلت بعيرض 20المقاطع وفرد بيسكورس سماكة 
  .)دوالر أمريكي 150,000(لفة تقديرية سم وكل ذلك بواقع تك6ال تقل عن 

  الشيوارع بيين بطيول  خلـة قيس)شـارع الجوريـة وشـارع النحـاليني( /تههيل الشوارع المتفرعـة مـن شـارع فلسـطين
م وعييرض الشييوارع المقترحيية حسييب المخطييط الهيكلييي المحييدث)مخطط التسييوية(. الشييوارع بحاجيية لفييرد 180حييوالي 

سيييم وكيييل ذليييك بواقيييع تكلفييية تقديريييية 6م بسيييماكة ال تقيييل عييين 6عيييرض سيييم وعميييل أسيييفلت ب20بيسيييكورس سيييماكة 
 .)دوالر أمريكي 20,000(

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

عدد المستفيدين 
 وقعالمت

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

تسهيل وصول المواطنين ألعمالهم  •
 ومراكزهم االقتصادية واالجتماعية.

 تخفيف األزمة المرورية في المدينة. •
توسيع الشارع القائم حسب المخطط  •

 الهيكلي المحدث.

صة الطالب جميع فئات المجتمع في مدينة الدوحة، وخا •
 وسائقي المركبات.

 جميع مستخدمي الطريق من مركبات ومشاة. •

: مباشر •
15,000 

: غير مباشر •
4000  

رفع كفاءة الطرق 
لتتالئم مع 

اإلحتياجات الحالية 
 والمستقبلية.

تعزيز مستوى 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 وكفاءة التخطيط. تحسين المنظر الجمالي للمدينة. •

مثل متطلبا سابقا لمكون المشاريع التي ت المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الحصول على الموافقات من  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 الجهات المختصة

 
وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق المقنترح شقها  تحضير .1

وتأهيلها، تحضير المخططات، إعداد المواصفات الفنية، تحضير 
للمرحلة األولى جداول الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( 

 )المرحلة األولى والثانية والثالثة والرابعة(.

0 0 0 0 

 0 0 0 0 )المرحلة األولى(. يذطرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنف .2
عادة تأهيل شارع عمر بن الخطابتنفيذ مشروع  .3 المرحلة ) توسعة وا 

م وبعرض حسب المخطط الهيكلي بأسفلت 800( بطول حوالي األولى
 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6سماكة 

350 0 0 0 

عادة تأهيل شارع دائرة السير الجدتنفيذ مشروع  .4 المرحلة ) يدةتوسعة وا 
م وبعرض حسب المخطط الهيكلي بأسفلت 500( بطول حوالي األولى
 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6سماكة 

100 0 0 0 

 0 0 0 0 (المرحلة الثانية) طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .5
عادة تأهيل شارع باطون الوفاتنفيذ مشروع  .6 ( نيةالمرحلة الثا) توسعة وا 

م  وبعرض حسب المخطط الهيكلي بأسفلت 500بطول حوالي 
 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6سماكة 

0 150 0 0 

عادة تأهيل الشوارع المتفرعة من شارع باطون تنفيذ مشروع  .7 توسعة وا 
م وبعرض حسب المخطط 300( بطول حوالي المرحلة الثانية) الوفا

+ أرصفة من  بعد البيسكورس(سم 6الهيكلي بأسفلت سماكة 
 الجانبين.

0 70 0 0 

عادة تأهيل الشوارع المتفرعة من شارع عمر بن تنفيذ مشروع  .8 توسعة وا 
م وبعرض حسب 900( بطول حوالي المرحلة الثانية)الخطاب 

+ أرصفة من  سم بعد البيسكورس(6المخطط الهيكلي بأسفلت سماكة 
 الجانبين.

0 220 0 0 

 0 0 0 0 ( المرحلة الثالثة) اء والترسية وبدء التنفيذطرح وتقييم العط .9
عادة تأهيل الشوارع المتفرعة من شارع تنفيذ مشروع  .10 توسعة وا 

م وبعرض حسب 900( بطول حوالي المرحلة الثالثة)الرئيس عرفات 
+ أرصفة من  سم بعد البيسكورس(6المخطط الهيكلي بأسفلت سماكة 

 الجانبين.

0 0 145 0 

عادة تأهيل شارع دائرة السير القديمة وع تنفيذ مشر  .11 توسعة وا 
م وبعرض حسب المخطط الهيكلي 800( بطول حوالي المرحلة الثالثة)

 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6بأسفلت سماكة 

0 0 85 0 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 0 0 0 0 (المرحلة الرابعة) طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .12
المرحلة )سعة وتأهيل شارع صابات شارع شق وتو تنفيذ مشروع  .13

م وبعرض حسب المخطط الهيكلي بأسفلت 1000( بطول حوالي الرابعة
 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6سماكة 

0 0 0 230 

 شق وتوسعة وتأهيل شارع منشار أبو شقرةتنفيذ مشروع  .14
كلي م وبعرض حسب المخطط الهي800( بطول حوالي المرحلة الرابعة)

 + أرصفة من الجانبين. سم بعد البيسكورس(6بأسفلت سماكة 

0 0 0 150 

تأهيل الشوارع المتفرعة من شارع فلسطين تنفيذ مشروع  .15
م وبعرض حسب المخطط الهيكلي 180( بطول حوالي المرحلة الرابعة)

  سم بعد البيسكورس(6بأسفلت سماكة 

0 0 0 20 

 400 230 440 450 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  1520 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج
 األرض غيييييييييير متييييييييييوفرة   األرض متيييييييييوفرة              

 س ذي بعد مكانيالمشروع لي
 كيف؟  •
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدوريية الجزئيية للطيرق، وذليك بتخصييص  •

 بند لصيانة الطرق في الموازنة السنوية.
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

ة فيييي المجليييس البليييدي بالتعييياون ميييع المميييول واألهيييالي، وب شيييراف دائيييرة الهندسييي •
 البلدية.

األرض المطلوبة هي األرض المخصصية للشيوارع، والتيي تكيون تحيت  •
تصيييييرف المجليييييس البليييييدي حيييييال إقيييييرار المخطيييييط الهيكليييييي للمدينييييية، 
والمخطيط الحيالي بمرحليية الدراسية والعمييل بيه سيوف يبييدأ قريبيًا لتحديثييه 

 وتصديقه.

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •
حييييث انيييه مشيييروع خيييدماتي )بنيييية تحتيييية(، وال  لييييس هنييياك عائيييد مييين المشيييروع •

يترتيييب عليييى تنفييييذه وتشيييغيله تحقييييق عوائيييد ماديييية، وبالمقابيييل هنييياك مصييياريف 
 صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

مييين خيييالل تيييوفير وثيييائق العطييياء  قسيييم المشييياريع –دائيييرة الهندسييية  •
)أعمييييال المسيييياحة ، المخططييييات الهندسييييية، المواصييييفات الفنييييية، 

خاصييية والعامييية واإلشيييراف والمتابعييية جيييداول الكمييييات، الشيييروط ال
 على التنفيذ( 

 إدارة المشروع. •
 مقاولين محليين. •

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

سيساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي  •
10.)% 

قراض البلديات  •  .MDLFصندوق تطوير وا 
 لي.وزارة الحكم المح •
 مؤسسة أنيرا. •
 .AFDالوكالة الفرنسية للتنمية الدولية  •



   

 

 

 

  

 

 

  

 

• JICA. 
 بنك التنمية اإلسالمي. •
 بكدار. •
• USAID 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
 جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية:  •

 ةغير متوفر  
غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •

 متوفرة

 غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة:  •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

سييهولة حركيية تنقييل األهييالي لمراكييز عملهييم وخييدماتهم االجتماعييية  •
 واالقتصادية

 نقص عدد األضرار على المركبات بسبب سوء حالة الطرق   •

 سلبية: 
 ارتفاع تكلفة الصيانة  •

ازدييياد معيييدل الحيييوادث بسيييبب زييييادة 
 السرعة على الطرق الداخلية.

 تدابير التخفيف:
 تطوير خطة صيانة   •
 تدريب الطاقم الفني •
 تنفيذ حملة توعية بالمدارس •

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

التواصيل ميع وزارة الحكييم المحليي والمتابعيية الحثيثية معهييم مين أجييل إسيتكمال العمييل  • مخطط الهيكلي المحدث.تأخر المصادقة على ال •
 بالمخطط الهيكلي الحالي للمدينة ريثما يتم تصديق المخطط المحدث.

عييييدم االلتييييزام بالمسيييياهمة المجتمعييييية كجييييزء ميييين تكيييياليف التأهيييييل  •
 والصيانة.

يية المشيروع اآلنيية والمسيتقبلية، واسيتثمار وجيود تحفييز الميواطنين بيالتركيز عليى أهم •
 كبار السن من وجهاء المدينة.

 زيادة التواصل مع كافة المؤسسات المانحة من أجل تجنيد األموال. • عدم توفر المنح الالزمة لتنفيذ المشاريع. •
زالة التعديات. •  الضغط من قبل المجلس بمساعدة الحكم المحلي. • إشكاليات االرتدادات وا 
 تجنيد الدعم من جهات مختلفة وتعزيز الجباية وتنويع مصادر دخل البلدية. • نقض التمويل الذاتي من قبل البلدية. •

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

                                   (.(TI-01 رنامجرقم الب                         الخدمات والبنية التحتية التجارية.      تطوير: اسم البرنامج
 مقدمة: .1

يعتبر تطوير الخدمات والبنية التحتية التجارية من اهم ركائز الخدمات والتنمية في أي تجمع سكاني، ولذا 
فان مدينة الدوحة بحاجة الى تطوير دائم لقطاع الخدمات والتجارة، حيث أن الخدمات تلعب دورًا أساسيًا في 

يز نوعية حياة المواطنين كما أن تطوير البنية التحتية لقطاع التجارة ذات كفاءة متميزة ومردود عالي تعز 
يعتبر من أهم عناصر جذب اإلستثمار في المجاالت التجارية والخدماتية األمر الذي له التأثير في تنافس 

 الشركات.
 المؤشرات: .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 500 360 خيص الحرف التجارية والخدماتية.عدد ترا

 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية/ المكونات
 دوالر

مالي،  دوره )اداري، اسم الشريك
 وفني(

 . البنية التحتية، وتشمل:1
إستقطاب المستثمرين العقاريين لإلستثمارات 

 التجارية والخدماتية.
بلدية الدوحة / وزارة الحكم  3,000

المحلي / المحافظة / الغرفة 
 التجارية

 إداري، مالي، فني

)تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب(  . بناء قدرات وتطوير مؤسسي2
 وتشمل:

 إداري، مالي، فني بلدية الدوحة 45000 شراء سيارة جمع نفايات
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3

   48000 التكلفة اإلجمالية
 لبلدية.من صندوق ا 45000 المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق  •

 البلدية الذاتي.
الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات المقاوالت المتخصصة  •

 من طاقم دائرة الهندسة في بلدية الدوحة.بالطرق كما أن اإلشراف والمتابعة 
  ال يوجد توصيف مكانيالبعد المكاني: .7

 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 IN- 04:  الرقم : شراء سيارة جمع نفايات.المشروع/إسم مكون البرنامج

 
  : تطوير الخدمات والبنية التحتية التجارية.البرنامج

 تنفيذمكان ال المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

تعتبر عملية إدارة النفايات الصلبة من أهم العمليات الملقاة على عاتق البلديات والهيئات المحلية وذلك لتأثيرها المباشر على 
صحة وسالمة المجتمع من األمراض واآلفات من ناحية وكونها تعكس صورة واضحة ومباشرة عن مستوى رقي ورفعة 

 المجتمع من ناحية أخرى.
لدية الدوحة على إدارة النفايات الصلبة في المدينة منذ نشأتها حيث كان يتم كنس الشوارع و جمع النفايات  من لقد عملت ب

المدينة قبل إنشاء البلدية بطرق بدائية وكان يتم التخلص من النفايات في مكبات عشوائية على أطراف المدينة، تغير مكانها 
والذي  2008مجلس الخدمات المشترك األعلى لمحافظتي الخليل وبيت لحم عام  مع توسع وتطور المدينة ، إلى أن تم إنشاء

 قام ب نشاء مكب نفايات صحي للمحافظتين في منطقة المينا. 
 وتقوم بلدية الدوحة بتقديم هذه الخدمة من خالل:

 ( عامل.14كنس الشوارع يوميا حسب برنامج عمل يقوم بتنفيذه ) -1
 حطة الترحيل ومكب النفايات بواسطة سيارة النفايات الوحيدة المتوفرة في البلدية.نقل النفايات من المدينة إلى م -2

دارة وتشغيل  كما تقوم بلدية الدوحة من خالل قسم الصحة بتقديم خدمة مكافحة الحشرات والجرذان والكالب الضالة وا 
 الوحدات الصحية العامة في المدينة. 

( مليون شيكل تقريبا، تقوم البلدية باستيفاء رسوم النفايات من المواطنين من 1لبة )تبلغ التكلفة السنوية لخدمة النفايات الص
% تقريبا والباقي يتم تغطيته من موازنة 43خالل المطالبة السنوية لضريبة النفايات، حيث تبلغ نسبة تحصيل هذه الضريبة 

 البلدية وهذا يشكل إرهاق كبير لموازنة البلدية.
وحة لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في المدينة عملت بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك على ومن توجهات بلدية الد

 جمع الكرتون بشكل مستقل. 
 وكما هو حال العديد من البلديات تواجه بلدية الدوحة العديد من المشاكل أهمها:

 تدني مستوى الوعي لدى المواطنين مما يزيد العبء على البلدية. -1
 تزام المواطنين بتسديد الرسوم المستحقة عليهم مما يؤثر على قدرة البلدية ماليا.عدم ال -2
 النقص في المعدات واأليدي العاملة في قطاع النفايات الصلبة مما يؤثر على مستوى النظافة بشكل عام. -3
نشاء محطات ترحيل -4 ومعالجة  محدودية األراضي التي يمكن استخدامها في عملية إدارة النفايات الصلبة وا 

 للنفايات.
 االحتالل والحواجز والمفاجئة مما يعيق علمية نقل النفايات الصلبة وعبور السيارات. -5

سيتم شراء سيارة جمع .عدم توفر آليات صغيرة مخصصة لجمع النفايات في مناطق ذات األكتظاظ واإلسكانات القديمة
 النفايات خالل العام الحالي كما يلي:

 إن بلدييية الدوحيية بحاجيية ماسيية لسيييارة جمييع نفايييات إضييافية حيييث أن السيييارة الموجييودة  ت:شــراء ســيارة جمــع نفايــا
أصييبحت قديميية وبحاجيية لصيييانة دورييية وال تكفييي لجمييع النفايييات المتزايييدة بشييكل إطييرادي بسييبب التزايييد فييي عييدد 

  .)دوالر أمريكي 45,000(السكان. التكلفة التقديرية 

 الدوحة
 بالتنفيذ التاريخ المتوقع للبدء
07-2018 
 مدة التنفيذ

 
 شهور 5

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

عدد 
المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 تعزيز خدمة جمع النفايات في المدينة. •
 نة.توفير بيئة صحية نظيفة في المدي •
 تحسين حياة المواطنين في المدينة. •
 تحسين المنظر الجمالي للمدينة. •

جميع سكان المدينة ، وخاصة الطالب، األطفال، النساء  •
 ومستخدمي الطرق وأصحاب المحال التجارية.

 

: مباشر •
15,000 

 نسمة
غير  •

: مباشر
سكان 
الدوحة 
وزائريها 
 اليوميين
5000 
 نسمة

رفع كفاءة قسم 
ة الصحة في البلدي
وخدمات جمع 

النفايات في المدينة 
لتتالئم مع 

اإلحتياجات الحالية 
 والمستقبلية.

تعزيز مستوى 
 النظافة في المدينة.

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  )بما 
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الحصول على الموافقات من الجهات  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المختصة

 
تحضير وثائق العطاء )تحضير وثائق العطاء، إعداد  .16

 .خاصة والعامة(المواصفات الفنية، تحضير الشروط ال
0 0 0 0 

 0 0 0 0 .طرح وتقييم العطاء والترسية .17
 0 0 0 45 شراء سيارة جمع نفايات.تنفيذ مشروع  .18

 0 0 0 45 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  45 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية  المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج
 األرض غيييييييييير متييييييييييوفرة   األرض متيييييييييوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني
 كيف؟  •
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئيية للسييارة، وذليك بتخصييص  •

 الموازنة السنوية.بند لصيانة سيارة النفايات في 
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 المشروع ليس بحاجة ألرض. •
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  • ال حاجة ألرض. •

لييييس هنييياك عائيييد مييين المشيييروع حييييث انيييه مشيييروع خيييدماتي )بنيييية تحتيييية(، وال  •
ماديييية، وبالمقابيييل هنييياك مصييياريف  يترتيييب عليييى تنفييييذه وتشيييغيله تحقييييق عوائيييد
 صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( )حدد القسم/األقسام المعنية( الهيئة المحلية

المجليييس البليييدي / قسيييم الصيييحة مييين خيييالل تيييوفير وثيييائق العطييياء  •
 )لمواصفات الفنية، الشروط الخاصة والعامة( 

 ال يوجد. •



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 ال يوجد. • موازنة بلدية الدوحة. •
 المشروع/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المصادر

 جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية:  •
 غير متوفرة 

غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •
 متوفرة

 غير مطلوب  ناء قدرات الجهة المنفذة: ب •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 : ايجابية

 زيادة نظافة المدينة بشكل عام. •
تحسيين علييى حييياة المييواطنين ميين خييالل وجييودهم فييي بيئيية نظيفيية  •

 وآمنة.
 سهولة تنقل المواطنين في الشوارع. •

 سلبية: 
 ارتفاع تكلفة الصيانة. •
زيييييادة الكلفيييية التشييييغيلية للبلدييييية مييييين  •

خيييييالل عيييييدد ميييييوظفي قسيييييم الصيييييحة 
 والمحروقات واليتأمينات.

 تدابير التخفيف:
 تطوير خطة صيانة   •
 تعزيز الجباية في البلدية. •
 تنويع مصادر الدخل للبلدية. •

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 ي والعمل على تجنيد األموال.رصد تكلفة تنفيذ المشروع في الموازنة للعام الحال • عدم توفر اإلمكانيات المالية لدى البلدية. •
عييييدم االلتييييزام بالمسيييياهمة المجتمعييييية كجييييزء ميييين تكيييياليف الشييييراء  •

 والصيانة.
تحفييز الميواطنين بيالتركيز عليى أهميية المشيروع اآلنيية والمسيتقبلية، واسيتثمار وجيود  •

 كبار السن من وجهاء المدينة.
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 د مكانيال يحتاج بع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
                                       (.(TI-02 رقم البرنامج     واألنظمة ذات العالقة.       تفعيل آليات تطبيق القوانين : اسم البرنامج

 مقدمة: .1
محلية يعتبر إن تفعيل آليات تطبيق القوانين واألنظمة ذات العالقة والتطبيق الصارم لقوانين وأنظمة الهيئات ال

حجر األساس في تنظيم البيئة السكنية في المدينة والحد من إنتشار المنشآت الصناعية والعمل على 
تحجيمها. ومن هنا تأتي أهمية برنامج تفعيل آليات تطبيق القوانين واألنظمة ذات العالقة بالتخطيط والتنظيم 

 لسكني والحرفي. بالنسبة لمدينة الدوحة للحد من مشكلة تداخل االستخدام ا
 المؤشرات: .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 250 300 عدد تراخيص المنشآت الصناعية )سنويًا(.

 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 ونات البرنامج:مك .5

 التكلفة التقديرية/ المكونات
 دوالر

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . البنية التحتية:1
    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي:2

تدريب أعضاء المجلس البلدي والكادر الوظيفي في 
 فهم آليات تطبيق القوانين واألنظمة.

وحة / وزارة بلدية الد 4000
 الحكم المحلي

 إداري، مالي، فني

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3
   4000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية.  المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
دمة من صندوق البلدية الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مق •

 الذاتي.
الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات متخصصة، ويتم اإلشراف  •

 والمتابعة من بلدية الدوحة.
 ال يوجد توصيف مكاني البعد المكاني: .7
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 IN- 04:  الرقم .دية: بناء قدرات أعضاء وطواقم البلالمشروع/إسم مكون البرنامج

 
ــامج : تفعيييل آليييات تطبيييق القييوانين واألنظميية ذات البرن
  العالقة.

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

تقوم المجالس البلدية على أساس اإلنتخابات الديمقراطية كل أربعة سنوات يتم من خاللها تنفيذ األنظمة والقوانين الخاصة 
ضمن رؤية محدد لكل مجلس بلدي وضمن خطة تنموية إسترتيجية للمدينة تصاغ من قبل كافة شرائح  بالهيئات المحلية

 المجتمع المحلي ومؤسساته المحلية بالتعاون مع الكادر الوظيفي للبلدية والمجلس البلدي المنتخب.
رة في عدم وجود آليات عملية حديثة يالحظ من خالل عمليات تشريح الواقع السائد في مؤسسة البلدية بأن هنالك إشكالية كبي

لتفعيل تطبيق األنظمة والقوانين المعمول بها في الهيئات المحلي حيث أن أعضاء المجلس البلدي يتشكلون على أسس 
تنظيمية وعشائرية تجعل من أعضاء المجلس البلدي ال يملكون المعرفة الكافية باألنظمة والقوانين ويذهب البعض منهم إلى 

أي إختالق أنظمة وقوانين خاصة تتعارض كليًا مع األنظمة والقوانين المرعية الصادرة عن وزراة الحكم المحلي التشريع 
 ومصادق عليها من المجلس التشريعي.

ياإلضافة إلى أن الكادر الوظيفي وهو المنوط به تنفيذ كافة الخدمات اليومية للمواطنين ضمن أيضًا األنظمة والقوانين 
ة المجلس البلدي وضمن إطار خطة المدينة التنموية اإلستراتيجية لألربع سنوات غير قادر على العمل بسبب المرعية ورؤي

ختالط األمور بسبب قرارات من المجلس البلدي متعارضة أصاًل مع األنظمة والقوانين من جهة وغير  حالة التشويش وا 
 دائرة المشكلة ذاتها. منسجمة مع خطة المدينة وبالتالي يستمر الجميع بالحركة ضمن

من أجل التغلب على هذه القضية، ف ن البلدية يجب أن تنفذ مشروع يتم العمل به خالل أربعة سنوات وهي يتم من خالله 
تثقيف وتدريب كافة أعضاء المجلس البلدي والكادر الوظيفي على فهم آليات تطبيق القوانين واألنظمة المرعية ويتم ذلك من 

عمل بشكل دائم بالتعاون مع مديرية الحكم المحلي في بيت لحم وكذلك كافة مؤسسات المجتمع المحلي خالل عقد ورشات 
 العاملة في إطار اإلدارة والحوكمة.

 سيتم تنفيذ المشروع المطلوب كما يلي:
 :بناء قدرات أعضاء وطواقم البلدية  

ومديرييية الحكييم المحلييي فييي بيييت لحييم ووزارة الحكييم يييتم التنفيييذ ميين خييالل توقيييع مييذكرة تفيياهم وتعيياون بييين بلدييية الدوحيية 
المحلي في رام اهلل لعقد مجموعة دورات وورشات عمل تعريفية لكل من أعضاء المجلس البلدي والكادر الوظيفي لتعميق 

 . )دوالر أمريكي 10,000(وتعزيز الفهم في آليات تطبيق األنظمة والقوانين.التكلفة تقديرية 

 الدوحة
 متوقع للبدء بالتنفيذالتاريخ ال

04-2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات 4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

عدد 
المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

 تخطيط  حضري أمثل للمدينة. •
 ن.سهولة تطبيق األنظمة والقواني •
 تحسين حياة المواطنين في المدينة. •
 تحسين المنظر الجمالي للمدينة. •

 أعضاء المجلس البلدي. •
 الكادر الوظيفي للبلدية. •
 

: مباشر •
30  

غير  •
 : مباشر

15,000  

رفع كفاءة دائرة 
الهندسة في البلدية 
وخدمات ترخيص 
األبنية في المدينة 

لتتالئم مع 
اإلحتياجات الحالية 

 والمستقبلية.
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/ف مختصر لمكون مكون البرنامجوص



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  

 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 المشروع/لمكون البرنامج

الحصول على الموافقات من الجهات  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المختصة

 
تحضير دراسة معمقة )تحضير اإلحتياجات التعليمية لكل دائرة  .19

ولكل قسم من أقسام البلدية وتقديمها لمديرية الحكم المحلي في بيت 
 لحم لإلطالع وتحديد األولويات(.

2 0 0 0 

نشطة وورشات العمل الالزم توقيع مذكرة تفاهم على كافة األ .20
 تقديمها من خالل مديرية ووزارة الحكم المحلي.

0 0 0 0 

 1 2 3 2 .تنفيذ ورشات عمل ودورات تخصصية بكل مجال مطلوب .21
     المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

  10 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة ذي بعد مكاني( المشروع/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج

 األرض غيييييييييير متييييييييييوفرة   األرض متيييييييييوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

 كيف؟  •
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئيية للسييارة، وذليك بتخصييص  •

 نة سيارة النفايات في الموازنة السنوية.بند لصيا
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 المشروع ليس بحاجة ألرض. •
ال حاجييية ألرض، يوجيييد ليييدى البليييديات قاعيييات مجهيييزة لعقيييد األنشيييطة  •

 والورشات الالزمة.
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •
لمشروع حيث انه مشروع تعليميي تثقيفيي، وال يترتيب عليى ليس هناك عائد من ا •

تنفييييذه وتشيييغيله تحقييييق عوائيييد ماديييية، وبالمقابيييل هنييياك مصييياريف إداريييية وفنيييية 
 جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا.

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

المجليييس البلييييدي / اليييدائرة الهندسيييية / الييييدائرة الماليييية  ميييين خييييالل  •
تحضييير دراسيية معمقيية )تحضييير اإلحتياجييات التعليمييية لكييل دائييرة 

أقسييام البلدييية وتقييديمها لمديرييية الحكييم المحلييي فييي  ولكييل قسييم ميين
 بيت لحم لإلطالع وتحديد األولويات(. 

 وزارة الحكم المحلي. •
 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 ال يوجد. • موازنة بلدية الدوحة. •
 روعالمش/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

 جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية:  •
 غير متوفرة 

غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •
 متوفرة

 ر مطلوب غي بناء قدرات الجهة المنفذة:  •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 زيادة تنظيم المدينة بشكل عام. •
ة الميييواطنين مييين خيييالل تفعييييل تطبييييق األنظمييية تحسييين عليييى حييييا •

 والقوانين.
 تحقيق اإلستدامة للمدينة من خالل تخطيط حضري أمثل. •
 تسهيل حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم. •
تسييهيل عمييل الكييادر الييوظيفي ميين خييالل تطبيييق صييارم لألنظميية  •

 والقوانين بشكل واضح وصريح.

 سلبية: 
وقيييييت مخصيييييص لحضيييييور ورشيييييات  •

 ل خالل الدوام الرسمي.العم
 

 تدابير التخفيف:
 تنظيم مسبق للعمل. •
تطبييييييق سياسييييية التيييييداخل فيييييي األقسيييييام  •

المتقاربيييييية بحيييييييث يقييييييوم كييييييل موظييييييف 
 بتجهيز من يخلفه في حال غيابه.

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 رصد تكلفة تنفيذ المشروع في الموازنة للعام الحالي والعمل على تجنيد األموال. • مكانيات المالية لدى البلدية.عدم توفر اإل •
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 ال يحتاج بعد مكاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

                                 (.(TI-01 رقم البرنامج                               زيادة الغرف الصفية في المدينة.     : اسم البرنامج
 مقدمة: .1

يعتبر التعليم من اهم ركائز الخدمات االساسية، ولذا فان المدينة بحاجة الى تطوير المرافق التعليمية الموجودة 
 وزيادتها.

إلحصائيات السكانية األمر الذي تعتبر مدينة الدوحة من المناطق التي يوجد بها ازدياد سكاني سريع حسب ا
يعني زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس. وبالتالي وجود حاجة ملحة لتوفير غرف وأبنية مدرسية في المدينة، 
حيث أن عدم توفيرها ينعكس سلبًا على العملية التعليمية وخاصة المراحل األساسية،  ونوعيتها وصالحيتها 

 للعملية التدريسية.
هناك حاجة ضرورية لزيادة عدد الغرف الصفية في مدينة الدوحة لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد  ومن هنا
 الطلبة.

 المؤشرات: .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 80 64 عدد الغرف الصفية.
 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  اشرين وغير المباشرين(:الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المب .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

 التكلفة التقديرية/ المكونات
 دوالر

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
بلدية الدوحة / وزارة  350,000 بناء غرف صفية إضافية.

 التربية والتعليم 
 مالي، فنيإداري، 

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

   350,000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية. 50,000 المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
كل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق الموارد المالية: منح تقدم بش •

 البلدية الذاتي.
الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات المقاوالت المتخصصة،  •

 ويتم اإلشراف والمتابعة من طاقم دائرة الهندسة في بلدية الدوحة.
 (4.6انظر البند ) البعد المكاني: .7

                       (.(TI-01 رقم البرنامج    تههيل البنية التحتية للمراكز الثقافية وخدمات الفئات المهمشة.     : امجاسم البرن



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مقدمة: .1
إن دعم وتعزيز وجود المراكز الثقافية والخدماتية في المدينة بمختلف أشكالها ومجاالتها وكذلك الخدمات 

ساسي في تعزيز روح المواطنة واإلنتماء المجتمعي للمدينة والمشاركة المقدمة للفئات المهمشة هو الركن األ
 المجتمعية لكافة سكان المدينة.

 المؤشرات: .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 2 0 في المدينة. المجمعات المتعددة األغراضعدد 
 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  لمستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(:الفئات المستهدفة وعدد ا .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشريك
 مالي، وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
لحكم المحلي / المحافظة / وزارة بلدية الدوحة / وزارة ا 500,000 .بناء وتشطيب مجمع متعدد االغراض

الثقافة / مؤسسة تطوير بيت لحم / وزارة المرأة / وزارة 
 الشؤون اإلجتماعية

 إداري، مالي، فني

    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي:2
التشبيك مع المؤسسات والوزارات ذات 

 العالقة.
بلدية الدوحة / وزارة الحكم المحلي / المحافظة / وزارة  1000

قافة / مؤسسة تطوير بيت لحم / وزارة المرأة / وزارة الث
 التنمية االجتماعية/ الغرفة التجارية

 إداري، مالي، فني

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد :. دراسات وبحث وتطوير3
   501,000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية والمجتمع المحلي. 100,000 المتوفر منها

 تنفيذ البرنامج: المدخالت الرئيسية ل .6
الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق البلدية  •

 الذاتي.
الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات متخصصة، ويتم اإلشراف  •

 والمتابعة من بلدية الدوحة.
 (4.6انظر البند ) البعد المكاني: .7
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 IN- 04:  الرقم : بناء وتشطيب مجمع متعدد االغراض.المشروع/إسم مكون البرنامج

 
: تأهيل البنية التحتية للمراكز الثقافيية وخيدمات البرنامج

  الفئات المهمشة.
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

مدن والبلدات الفلسطينية هي مجتمع فتي أي أن معظمه من شريحة الشباب من كال إن مدينة الدوحة حالها حال باقي ال
 الجنسين. كما أن المجتمع المحلي متنوع بخلفياته األكاديمية وبنسبة تعليم مرتفعة جدًا.

هي بالحقيقة وجود هذا الواقع من جهة وقلة عدد المراكز الثقافية والمراكز التي تقدم خدمات متنوعة لكل هذه الفئات التي 
أصبحت فئات مهمشة جعل المدينة بأمس الحاجة لمراكز ثقافية وخدماتية تعنى بكافة شرائح المجتمع بشكل عام وبالفئات 

 المهمشة بشكل خاص.
كما أن وجود مراكز ثقافية وخدماتية متنوعة يساهم في تطوير البنية التحتية الثقافية والخدماتية في المدينة من خالل تنويع 

 دمات المقدمة والتي تتالئم مع اإلحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة شرائح المجتمع.الخ
يجدر بالذكر أن بلدية الدوحة عملت في السنوات السابقة على شراء وتوفير قطع أراضي للبلدية لبناء مراكز خدماتية متنوعة 

رض متوفرة مما يجعل تنفيذ هذا المشروع واقعي وممكن عليها تعود بالنفع والفائدة على كافة سكان مدينة الدوحة أي أن األ
 إن توفرت األموال الالزمة.

 . 2م6000تحتاج المدينة مراكز ثقافية وخدماتية متنوعة بمساحات إجمالية ال تقل عن 
والعمل باإلضافة إلى كل ما ذكر ف ن لدى البلدية رؤية نحو تطوير آليات ومشاريع مدرة للدخل من أجل تعزيز اإلستدامة 

على مبدأ اإلعتماد على موازنة البلدية في القيام بكافة أنواع الخدمات وتنفيذ المشاريع التطويرية في المدينة، ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف التنموي الحيوي ف ن لدى البلدية خطة لتأجير كافة المرافق الثقفاية والتعليمية للمؤسسات واألندية والفرق العاملة 

 مجال الثقافة والفنون والرياضة والخدمات.والناشطة في 
 سيتم تنفيذ المشروع  كما يلي:

  بمسييياحة إجماليييية ال تقيييل عييين  مجميييع متعيييدد االغيييراض: بنييياء وتشيييطيب مجمـــع متعـــدد االغـــراضبنـــاء وتشـــطيب
 )ثالث ادوار تشمل التسوية(، ويشمل المشروع المقترح 2م6000
 بتكلفة تقديرية مليون دوالر أمريكي. 2م 2000جمالي والتي تضم التسوية االولى با المرحلة االولى: -
ييييتم تنفييييذها ضيييمن الخطيييط المسيييتقبلية،  2م 4000: )الطيييابق االول والثييياني( باجميييالي المراحـــل التاليـــة -

 وبتكلفة تقديرية واحد ونصف مليون دوالر أمريكي
، يستخدم كبديل لألنظمة اإلنشائية يستخدم نظام األسقف الجديد )كوبياكس( هو عبارة عن نظام إنشائي متميز لألسقف

التقليدية. حيث يقوم مبدأ عمله على استخدام مشكالت فراغ إهليجية أو كروية الشكل وأقفاص معدنية، تحتل مكانًا في 
األسقف إلزالة األحمال الميتة وغير الفعالة في الخرسانة مما يؤدي الى تقليل كميات الخرسانة و حديد التسليح في البناء. 

% بسبب مجسمات كوبياكس المغلقة بالكامل. إضافة 99ا أن ما يميز نظام كوبياكس أن كميات الخرسانة دقيقة بنسبة كم
الفراغ. كما تستخدم القواطع بعضها من  إلى العديد من الفوائد التي يوفرها وجود القفص الحديدي الذي يحتوى مّشكالت

ما سيتم تركيب المصاعد الكهربائية في المراكز وهذا يعزز إستخدام الطوب المفرغ والبعض اآلخر من الزجاج المقوى. ك
المراكز الثقافية والخدماتية )والتي هي باألساس جاءت لتأهيل البنية التحتية الخدماتية للفئات المهمشة( من كافة شرائح 

 المجتمع ومنها ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن. 

 الدوحة
 التنفيذالتاريخ المتوقع للبدء ب

07-2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات 4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

عدد 
المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها



   

 

 

 

  

 

 

  

 

تأهيل البنة التحتية للمراكز الثقافية  •
 والخدماتية.

دمة لكافة فئات تعزيز الخدمات المق •
 المجتمع وخاصة الفئات المهمشة.

 والرياضة والثقافة للترفيه أماكن توفير •
 للنساء واألطفال والشباب )نوادي، خاصة
مراكز تدريب   انترنت، مقاهي مسابح،

 وتعليم...الخ(
تنويع الخدمات المقدمة من البلدية  •

 للمواطنين.

رأة والشباب جميع فئات المجتمع في مدينة الدوحة، وخاصة الم •
 واألطفال.

 جميع زوار ورواد مدينة الدوحة من المناطق المحيطة. •

 :  مباشر •
15,000 

وهم سكان 
 المدينة

غير  •
 : مباشر
5000 

وهم جميع 
رواد 

المدينة 
 والمراكز

تعزيز وتطوير الثقافة 
والفنون في مدينة 

 الدوحة.
تقديم خدمات الثقافة 

والترفيه للفئات 
 المهمشة.

مج المساهمة في د
كافة الفئات المهمشة 
في المجتمع وتأهيلهم 

 وتنويع خبراتهم.
تطوير وتعزيز مدينة 

الدوحة كمركز 
اقتصادي واجتماعي 
وثقافي قوي ومستقر 
ومتنوع، وقادر على 

ضمان االزدهار 
 المعيشي.

 
قا المشاريع التي تمثل متطلبا ساب المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج
)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  

 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الحصول على الموافقات من الجهات  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المختصة

 
)أعمال المساحة، تحضير المخططات تحضير وثائق العطاء  .22

والتصاميم، إعداد المواصفات الفنية، تحضير جداول الكميات، 
 تحضير الشروط الخاصة والعامة(

25 0 0 0 

 0 0 0 0  طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .23
المرحلة ) بناء وتشطيب مراكز ثقافية وخدماتيةتنفيذ مشروع  .24

 (.األولى
75 250 250 400 

  400 250 250 100 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  1000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج
 متييييييييييوفرة   األرض غيييييييييير األرض متيييييييييوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني
 كيف؟  •
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدوريية الجزئيية للطيرق، وذليك بتخصييص  •

 بند لصيانة الطرق في الموازنة السنوية.
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

المميييول واألهيييالي، وب شيييراف دائيييرة الهندسييية فيييي المجليييس البليييدي بالتعييياون ميييع  •
 البلدية.



   

 

 

 

  

 

 

  

 

األرض المطلوبيييية هييييي اراضييييي مملوكيييية للبلدييييية وهييييي تحييييت تصييييرف  •
 المجلس البلدي حال إقرار المنحة الالزمة.

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •
لييييس هنييياك عائيييد مييين المشيييروع حييييث انيييه مشيييروع خيييدماتي )بنيييية تحتيييية(، وال  •

ييييذه وتشيييغيله تحقييييق عوائيييد ماديييية، وبالمقابيييل هنييياك مصييياريف يترتيييب عليييى تنف
 صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع

 ال     نعم 

 لمقترحةجهة التنفيذ ا
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

دائييرة الهندسيية ميين خييالل تييوفير وثييائق العطيياء )أعمييال المسيياحة ،  •
المخططيييييات الهندسيييييية، المواصييييييفات الفنيييييية، جيييييداول الكميييييييات، 

 الشروط الخاصة والعامة( 

 إدارة المشروع. •
 مقاولين محليين. •

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

سيساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي  •
10.)% 

قراض البلديات  •  .MDLFصندوق تطوير وا 
 وزارة الحكم المحلي. •
 مؤسسة أنيرا. •
 بكدار. •
 بنك التنمية اإلسالمي. •
• USAID 

 المشروع/جالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنام
 جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية:  •

 غير متوفرة 
غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •

 متوفرة

 غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة:  •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

تيأجير القاعيات ومركيز وجود مصادر دخيل جدييدة إضيافية للبلديية  •
 التدريب والمالعب للمؤسسات والفرق.

وجييود مراكييز تتنيييوع بخييدماتها الثقافييية والخيييدمات التعليمييية للفئيييات  •
 المهمشة في المجتمع.

 تعزيز اإلندماج لكافة شرائح المجتمع. •

 سلبية: 
 ارتفاع تكلفة الصيانة. •
تكلفيييييية مالييييييية ميييييين خييييييالل مسيييييياهمة  •

 البلدية في المشروع.

 لتخفيف:تدابير ا
 تطوير خطة صيانة.   •
 تدريب الطاقم الفني. •
 تعزيز الجباية. •

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

عتماد التواصل مع وزارة الحكم المحلي والمتابعة الحثيثة معهم من أجل ال • تأخر المصادقة على الخطة التنموية. • مصادقة وا 
 .2021-2018خطة مدينة الدوحة لألعوام 

 زيادة التواصل مع كافة المؤسسات المانحة من أجل تجنيد األموال. • عدم توفر المنحة الالزمة لتنفيذ المشروع. •
 تجنيد الدعم من جهات مختلفة وتعزيز الجباية وتنويع مصادر دخل البلدية. • نقض التمويل الذاتي من قبل البلدية. •



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

                                   (.(TI-01 رقم البرنامج         تطوير وتفعيل األنظمة الداخلية اإلدارية والمالية والفنية.     : اسم البرنامج
 مقدمة: .1

ة ركيزة هامة في البناء المؤسسي للبلديات، وبالتالي ال بد من تعتبر األنظمة الداخلية اإلدارية والمالية والفني
التطوير والتحديث المستمر لهذه األنظمة، لما له من أهمية ودور رئيسي في رفع كفاءة البلديات وتحسين 
أدائها. كما ويرتبط تطوير هذه األنظمة بتعزيز االتصال والتواصل بين البلديات والجمهور وتحسين نوعية 

ت التي تقدمها البلديات ورفع وعي المواطنين وتفعيل دورهم في العمل البلدي من حيث مشاركتهم في الخدما
 عملية التخطيط وصنع القرار التي تؤدي إلى تجسيد مفاهيم الحكم الرشيد والمسائلة المجتمعية.

 المؤشرات : .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 13 8 لمؤسسي البلدية.عدد اللجان الفنية في النظام ا

 جيد  متوسط تقييم األداء المؤسسي.
 4 2 عدد الطوابق لمبنى البلدية )النورس(

 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/دوالر لمكوناتا
 وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
بلدية الدوحة /  7000 توفير مركز خدمات جمهور.

MDLF  
 إداري، مالي، فني

بلدية الدوحة /  342000 طوابق اضافية لمبنى البلدية )النورس(بناء 
MDLF 

 إداري، مالي، فني

تجهيزات ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب( بناء قدرات وتطوير مؤسسي ). 2
 وتشمل:

)لجنة توفير  تشكيل لجان فنية على أساس الكفاءة
 .قطعة أرض لبناء مدرسة(

 إداري، مالي، فني بلدية الدوحة  0.0

لمساءلة العمال البلدية واتشكيل مجلس إستشاري 
 المجتمعية

بلدية الدوحة /  1000
 المجتمع المحلي 

 إداري، مالي، فني

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3
   350000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية. 350000 المتوفر منها

  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
اسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق البلدية الموارد المالية: منح تقدم بشكل أس •

 الذاتي.



   

 

 

 

  

 

 

  

 

الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات متخصصة، ويتم اإلشراف والمتابعة  •
 من بلدية الدوحة.

 (4.6انظر البند ) البعد المكاني: .7
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
ــامج  للبلدييية لمبنييى إضييافي طييابق: بنيياء وتشييطيب وعالمشــر /إســم مكــون البرن

 .)النورس(
 IN- 04:  الرقم

 
: تطييييوير وتفعيييييل األنظميييية الداخلييييية اإلدارييييية البرنــــامج

  والمالية والفنية.
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

بمساحة  ينمن طابقالمبنى القائم  ويتكون مدرسة بنات مسقط الثانوية بجانب الرئيس عرفاتعلى شارع  النورسيقع مبنى 
للطابق الواحد، حيث أن الطابق االرضي يستخدم كقاعة مجتمعية والطابق الثاني يستخدم كمكتبة عامة وكذلك  2م360

 م.2010يجدر ذكره ان هذا المبنى تم افتتاحه في العام  .مركز الدوحة النسوي ومركز حاسوب
وبما أن عدد األقسام قد زاد أيضًا بسبب زيادة تأسيس البلدية، % منذ تم 40بنسبة بما أن عدد الموظفين في البلدية قد زاد 

% تقريبًا أصبح هنالك حاجة 50م بنسبة 2004المسؤوليات الملقاه على البلدية تجاه المواطنين والذين زاد عددهم منذ العام 
يتالئم مع اإلحتياجات الحالية ولخلق بناء  من اجل التوسعةالحالي  )النورس( ق إضافي لمبنى البلديةوابماسة لبناء ط

 والمستقبلية للبلدية.
باإلضافة إلى كل ما ذكر ف ن لدى البلدية رؤية نحو تطوير آليات ومشاريع مدرة للدخل من أجل تعزيز اإلستدامة والعمل 

تطويرية في المدينة، ومن أجحل على مبدأ اإلعتماد على موازنة البلدية في القيام بكافة أنواع الخدمات وتنفيذ المشاريع ال
تحقيق هذا الهدف التنموي الحيوي ف ن لدى البلدية خطة لتأجير الطابق األول من مبنى البلدية الحالي كمكاتب وعيادات كون 

 المبنى يقع على أهم شارع طولي تجاري وفي أكثر موقع نشاطًا تجاريًا.
 سيتم تنفيذ المشروع  كما يلي:

  اجميالي : بناء وتشطيب طابق إضافي لمبنى البلديية بمسيطح)النورس( لبلديةمبنى افي لإضا طابقبناء وتشطيب 
سيم خليف البياطون 7سم وبناء طيوب سيماكة 25يستخدم الحجر الملطش للواجهات وصب باطون بسماكة  2م850

 لعمل عزل بين باطون الجدران الخارجية والداخل.
ارة عن نظام إنشائي متميز لألسقف، يستخدم كبديل لألنظمة اإلنشائية كما يستخدم نظام األسقف الجديد )كوبياكس( هو عب

التقليدية. حيث يقوم مبدأ عمله على استخدام مشكالت فراغ إهليجية أو كروية الشكل وأقفاص معدنية، تحتل مكانًا في 
نة و حديد التسليح في البناء. األسقف إلزالة األحمال الميتة وغير الفعالة في الخرسانة مما يؤدي الى تقليل كميات الخرسا

% بسبب مجسمات كوبياكس المغلقة بالكامل. إضافة 99كما أن ما يميز نظام كوبياكس أن كميات الخرسانة دقيقة بنسبة 
الفراغ. كما تستخدم القواطع بعضها من  إلى العديد من الفوائد التي يوفرها وجود القفص الحديدي الذي يحتوى مّشكالت

البعض اآلخر من الزجاج المقوى. كما سيتم تركيب مصعد  كهربائي للمبنى وهذا يعزز إستخدام مبنى البلدية الطوب المفرغ و 
دوالر  342,000(من كافة شرائح المجتمع ومنها ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن. وكل ذلك بواقع تكلفة تقديرية 

   .)أمريكي

 الدوحة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

06-2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنة واحدة

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

عدد 
المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

تسهيل وصول المواطنين ألعمالهم  •
 ومراكزهم االقتصادية واالجتماعية.

جميع فئات المجتمع في مدينة الدوحة، وخاصة الطالب  •
 وسائقي المركبات.

: مباشر •
موظفي 

رفع كفاءة الطرق 
لتتالئم مع 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 المرورية في المدينة.تخفيف األزمة  •
توسيع الشارع القائم حسب المخطط  •

 الهيكلي المحدث.
 تحسين المنظر الجمالي للمدينة. •

ومراجعي  جميع مستخدمي الطريق من مركبات ومشاة. •
البلدية 

اليوميين 
بمعدل 
100 

 مستخدم 
غير  •

: مباشر
15,000 

اإلحتياجات الحالية 
 والمستقبلية.

تعزيز مستوى 
وكفاءة التخطيط 
 العمراني بالمدينة.

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/جعناصر مكون البرنام المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الحصول على الموافقات من الجهات  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المختصة

 
تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للسطح القائم،  .1

التصاميم، إعداد المواصفات الفنية، تحضير تحضير المخططات و 
 جداول الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة.

10 0 0 0 

 0 0 0 0 .طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .2
)النورس( لبلدية مبنى ال ةابق إضافيو بناء وتشطيب طتنفيذ مشروع  .3

ية حسب التصميم والمخططات التنفيذ  2م 850اجمالي بمسطح 
 المعتمدة. 

202 130 0 0 

  0 0 130 212 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  342 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج
 األرض غيييييييير متيييييييوفرة   األرض متييييييوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني
 كيف؟  •
سييتقوم البلدييية بتغطييية نفقييات الصيييانة الدورييية الجزئييية للطييرق، وذلييك بتخصيييص  •

 بند لصيانة الطرق في الموازنة السنوية.
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

البلييييدي بالتعيييياون مييييع الممييييول واألهييييالي، وب شييييراف دائييييرة الهندسيييية فييييي  المجلييييس •
 البلدية.

األرض المطلوبة هي األرض المخصصة لمبنى البلدية القائم، والتي  •
هييي تحييت تصييرف المجلييس البلييدي حييال إقييرار المنحيية ميين صييندوق 

قراض البلديات.  تطوير وا 

 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  •
من المشروع حيث انيه مشيروع خيدماتي )بنيية تحتيية(، وال يترتيب ليس هناك عائد  •

على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابل هناك مصياريف صييانة جزئيية 
 سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 وعالخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشر 

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(



   

 

 

 

  

 

 

  

 

دائييرة الهندسيية ميين خييالل تييوفير وثييائق العطيياء )أعمييال المسيياحة ،  •
المخططيييييات الهندسيييييية، المواصييييييفات الفنيييييية، جيييييداول الكميييييييات، 

 والعامة( الشروط الخاصة 

 إدارة المشروع. •
 مقاولين محليين. •

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

سيساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي  •
20.)% 

قراض البلديات  •  .MDLFصندوق تطوير وا 
 وزارة الحكم المحلي. •

 المشروع/يذ مكون البرنامجالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنف
 جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية:  •

 غير متوفرة 
غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •

 متوفرة

 غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة: •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

الل تأجير الطابق إضافية للبلدية من خوجود مصادر دخل جديدة  •
الحيالي للبلديية فيي حيال تيم نقييل مبنيى البلديية الحيالي اليى الطوابييق 

 االضافية في مبنى البلدية )النورس(
ابييييييق جديييييييد حسييييييب التصيييييياميم العصييييييرية يييييييتالئم مييييييع و وجييييييود ط •

 اإلحتياجات الحالية والمستقبلية للبلدية.

 سلبية: 
 ارتفاع تكلفة الصيانة. •
لييييييية ميييييين خييييييالل مسيييييياهمة تكلفيييييية ما •

 البلدية في المشروع.

 تدابير التخفيف:
 تطوير خطة صيانة.   •
 تدريب الطاقم الفني. •
 تعزيز الجباية. •

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

عتماد التواصل مع وزار  • تأخر المصادقة على الخطة التنموية. • ة الحكم المحلي والمتابعة الحثيثة معهم من أجل المصادقة وا 
 .2021-2018خطة مدينة الدوحة لألعوام 

 زيادة التواصل مع كافة المؤسسات المانحة من أجل تجنيد األموال. • عدم توفر المنحة الالزمة لتنفيذ المشروع. •
 مختلفة وتعزيز الجباية وتنويع مصادر دخل البلدية.تجنيد الدعم من جهات  • نقض التمويل الذاتي من قبل البلدية. •
عمييل إدارة صييحيحة وهندسييية ألعمييال تنفيييذ المشييروع بحيييث ال يتقيياطع العمييل مييع  • إعاقة العمل اليومي في البلدية الحالية خالل فترة تنفيذ المشروع. •

 خدمات البلدية اليومية.
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

   (.(TI-01 رقم البرنامج                    تطوير آليات ومشاريع استثمارية مدرة للدخل.     : اسم البرنامج
 مقدمة: .1

تلعب المشاريع االستثمارية والمتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تنمية االقتصاد، كونها 
ها الرئيسي في تشغيل العمالة المتوسطة والصغيرة ومحاربة مؤشري مشاريع مدرة للدخل ال سيما في ظل دور 

 .الفقر والبطالة
 المؤشرات: .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر 
 11 5 عدد المشاريع اإلستثمارية المدرة للدخل.

 $  100,000 $ 40,000 معدل إيراد البلدي السنوي.
 ات(سنو  4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
بلدية الدوحة / وزارة الحكم  80,000 ارية القائمة .تطوير وزيادة مردود المشاريع اإلستثم

  USAIDالمحلي / 
 إداري، مالي، فني

 إداري، مالي، فني بلدية الدوحة / القطاع الخاص 1,000,000 بناء مشاريع إستثمارية مدرة للدخل.
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . بناء قدرات وتطوير مؤسسي:2
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3

   1,080,000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية. 20,000 المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج : .6
الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق  •

 البلدية الذاتي.
تطرح عطاءات محلية على شركات متخصصة، ويتم  الموارد البشرية: المشاريع جميعها •

 اإلشراف والمتابعة من بلدية الدوحة.
 (4.6انظر البند ) البعد المكاني: .7

 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
                                       (.(TI-01 رقم البرنامج             تطوير المخطط الهيكلي للمدينة.     : اسم البرنامج 
 مقدمة: .1

الهيكلي للمدينة أداة مهمة في تنظيم وتوجيه التطور العمراني للمدينة ووسيلة لحل المشاكل  يعتبر المخطط
استعماالت األراضي وشبكة الطرق والمرور وتوزيع الخدمات المدينة والمتمثلة بتداخل  العمرانية التي تواجهها

 والمرفق العامة.
وريًا لتنظيم الواقع العمراني الحالي في إن توفر مخطط هيكلي محدث ومصادق لمدينة الدوحة يعتبر ضر 

 المدينة ومواكبة التوسع العمراني المستقبلي. 
 المؤشرات على النتائج المتوقعة: .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 يوجد ال يوجد وجود مخطط هيكلي محدث ومصادق.

 سنوات( 4)  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  عدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(:الفئات المستهدفة و  .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/دوالر المكونات
 وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
تطوير مخطط هيكلي محدث يتالئم مع إحتياجات 

 المدينة.
بلدية الدوحة / وزارة  25,000

 الحكم المحلي 
 إداري، مالي، فني

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . بناء قدرات وتطوير مؤسسي:2
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3

   25,000 التكلفة اإلجمالية
 من صندوق البلدية. 10,000 المتوفر منها

 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج:  .6
الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق  •

 البلدية الذاتي.
الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات متخصصة في التخطيط  •

 العمراني، ويتم اإلشراف والمتابعة من طاقم دائرة الهندسة في بلدية الدوحة.
 .ال يوجد توصيف مكاني د المكاني:البع .7
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
: تطيييوير مخطيييط هيكليييي محيييدث ييييتالئم ميييع المشـــروع/إســـم مكـــون البرنـــامج

 إحتياجات المدينة.
 IN- 04:  الرقم

 
  : تطوير الخدمات والبنية التحتية التجارية.البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

محدث ومصادق منذ آخر مخطط هيكلي مصادق والذي حصلت عليه البلدية في العام  دم وجود مخطط هيكلييالحظ ع
ليتم اإلنتهاء منه في العام  2008والذي كان مؤقتًا لمدة عام فقط ومن ثم تم البدء بمخطط هيكلي جديد في العام  1997
ولم يتم العمل به. مما أدى إلى وجود مناطق عشوائية حيث لم يعلن عنه في جريدة الوقائع ولم يطرح لإلعتراضات  2004

واستخدام مختلط في غالبية المناطق العمرانية والحضرية في المدينة. كما أن استخدام غالبية أراضي المدينة كمناطق سكنية 
د أثر ذلك سلبا وصناعية مختلطة أدى إلى ارتفاع في أسعارها، والى عدم وجود األراضي الزراعية أو المناطق الفضاء، وق

 على الناحية البيئية واالقتصادية، والى الضغط على البنية التحتية.
 إن بلدية الدوحة بحاجة ماسة اآلن لمخطط هيكلي محدث ومصادق يتالئم مع اإلحتياجات الحالية للمدينة.   

 :ــي محــدث يــتالئم مــع إحتياجــات المدينــة كلييي محييدث إن بلدييية الدوحيية بحاجيية لمخطييط هي تطــوير مخطــط هيكل
  .)دوالر أمريكي 25,000(ومصادق يتالئم مع إحتياجات المدينة.التكلفة تقديرية 

 الدوحة
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

07-2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنة واحدة

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

 الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، ...الخ(
 

ن عدد المستفيدي
 المتوقع

األهداف التنموية 
التي يعمل على 

 تحقيقها
تخطيط  حضري أمثل للمدينة يتالئم مع  •

 اإلحتياجات الحالية والمستقبلية.
 سهولة تطبيق األنظمة والقوانين. •
 تحسين حياة المواطنين في المدينة. •
 تحسين المنظر الجمالي للمدينة. •

 جميع سكان المدينة. •
 جميع رواد وزائري المدينة. •
 

: مباشر •
15,000 

: غير مباشر •
سكان الدوحة 

وزائريها 
 اليوميين
20,000 

رفع كفاءة دائرة 
الهندسة في 

البلدية وخدمات 
ترخيص األبنية 

في المدينة 
لتتالئم مع 
اإلحتياجات 

الحالية 
 والمستقبلية.

ا سابقا المشاريع التي تمثل متطلب المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الحصول على الموافقات من الجهات  • الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المختصة

 
عطاء )تحضير وثائق العطاء، إعداد المواصفات تحضير وثائق ال .4

 .الفنية، تحضير الشروط الخاصة والعامة(
0 0 0 0 

 0 0 0 0 .طرح وتقييم العطاء والترسية .5
تطوير مخطط هيكلي محدث يتالئم مع إحتياجات تنفيذ مشروع  .6

 المدينة.
17 8 0 0 

 0 0 0 25 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
  25 رقام( دوالر أمريكي المجموع )باأل 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 األرض غيييييييييير متييييييييييوفرة   األرض متيييييييييوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

 كيف؟  •
لدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئيية للسييارة، وذليك بتخصييص ستقوم الب •

 بند لصيانة سيارة النفايات في الموازنة السنوية.
 من؟  • في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 المشروع ليس بحاجة ألرض. •
 العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  • ال حاجة ألرض. •

عائيييد مييين المشيييروع حييييث انيييه مشيييروع خيييدماتي )بنيييية تحتيييية(، وال  لييييس هنييياك •
يترتيييب عليييى تنفييييذه وتشيييغيله تحقييييق عوائيييد ماديييية، وبالمقابيييل هنييياك مصييياريف 

 صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 المشروع الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

المجلييس البلييدي / دائييرة الهندسيية ميين خييالل تييوفير وثييائق العطيياء  •
)لمواصفات الفنية، الشيروط الخاصية والعامية( والعميل ميع الشيركة 

 تخصصة إلنجاز المخطط الهيكلي. الم

 وزارة الحكم المحلي. •
 شركة خاصة متخصصة ب نجاز المخططات الهيكلية. •

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 ال يوجد. • موازنة بلدية الدوحة. •
 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

 جزئيا   متوفرة  متوفرة البشرية:  الموارد •
 غير متوفرة 

غييير  متييوفرة جزئيييا    متييوفرة دراسييات/مخططات:  •
 متوفرة

 غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة:  •
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب  •

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 زيادة تنظيم المدينة بشكل عام. •
ميين خييالل وجييودهم فييي بيئيية نظيفيية تحسيين علييى حييياة المييواطنين  •

 وآمنة.
 تحقيق اإلستدامة للمدينة من خالل تخطيط حضري أمثل. •

 سلبية: 
وجيييود تكلفييية عاليييية إلنجييياز المخطيييط  •

 الهيكلي.
 

 تدابير التخفيف:
 تعزيز الجباية في البلدية. •
 تنويع مصادر الدخل للبلدية. •

 شروعالم/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 رصد تكلفة تنفيذ المشروع في الموازنة للعام الحالي والعمل على تجنيد األموال. • عدم توفر اإلمكانيات المالية لدى البلدية. •
حصول إعتراضات من قبيل بيع الميواطنين عليى المخطيط الهيكليي  •

 الجديد.
ة المشيروع اآلنيية والمسيتقبلية، واسيتثمار وجيود تحفييز الميواطنين بيالتركيز عليى أهميي •

 كبار السن من وجهاء المدينة.
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 ال يوجد بعد مكاني.



   

 

 

 

  

 

 

  

 

   (.(TI-01 رقم البرنامج                     .     (GIS)تطوير نظام المعلومات الجغرافية : اسم البرنامج
 مقدمة: .1

المستمر في عدد السكان والطلب المتزايد على الخدمات العامة والموارد، جنبا إلى جنب مع  مع التزايد
التطور المتسارع في الحاسوب وأنظمة المعلومات، فان البلديات بحاجة إلى أدوات ووسائل فعالة ونظام ذكي 

انية التعديل والمعالجة إلدارة هذه الموارد والخدمات، بحيث تتسم بقدرة كبيرة على حفظ المعلومات مع إمك
واالسترجاع والعرض وكذلك إمكانية ربط هذه المعلومات بالمواقع الجغرافية الخاصة بها. تعتبر أنظمة 
المعلومات الجغرافية أداة مهمة للقيام بتلك األعمال، لكنها بحاجة إلى إمكانيات كبيرة من حيث الموارد المالية 

عالية في هذا المجال باإلضافة إلى القدرة على الحصول على  والموارد البشرية التي تتمتع بمهارات
 ومن هنا تأتي أهمية تطوير هذا النظام في بلدية الدوحة. .المعلومات بالدقة المطلوبة

 المؤشرات: .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 يوجد ال يوجد .GIS)وجود نظام المعلومات الجغرافية )
 سنوات( 4)  للبرنامج: مدة التنفيذ المتوقعة .3
 15,000)كافة سكان المدينة وعددهم  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين(: .4

 نسمة(
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك
 وفني(

    . البنية التحتية، وتشمل:1
بلدية الدوحة / وزارة الحكم  15,000 (.GISمات الجغرافية )توفير نظام المعلو 

  MDLFالمحلي / 
 إداري، مالي، فني

    . بناء قدرات وتطوير مؤسسي وتشمل:2
وزارة الحكم المحلي /  1000 تشغيل البرنامج. تدريب كادر

MDLF 
 إداري، مالي، فني

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد . دراسات وبحث وتطوير:3
   16,000 ة اإلجماليةالتكلف

 من صندوق البلدية. 4,000 المتوفر منها
 المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج:  .6

الموارد المالية: منح تقدم بشكل أساسي من الممولين باإلضافة إلى مساهمة مقدمة من صندوق  •
 البلدية الذاتي.

متخصصة، ويتم  الموارد البشرية: المشاريع جميعها تطرح عطاءات محلية على شركات •
 اإلشراف والمتابعة من طاقم دائرة الهندسة في بلدية الدوحة.

 ال يوجد توصيف مكاني البعد المكاني: .7
 


