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كلمة رئيس بلدية سلفيت 

َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  ُه  اللَّ َفَسَيَرى  اْعَمُلوا  “َوُقِل  تعالى:-  قال 

َواْلُمْؤِمُنون“صدق الله العظيم

أهلنــا وأحبتنــا فــي مدينــة ســلفيت وضاحيتهــا خربــة قيــس 
المحترميــن

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أتوجــه إليكــم برســالة محبــة ووحــدة وعزيمــة بإســمي وأســم 
زمالئــي أعضــاء المجلــس البلــدي وموظفــي البلديــة إلــى 

كل أهلنــا فــي مدينــة ســلفيت والضاحيــة.
فســلفيت بمــا تملكــه مــن وعــي أبنائهــا المخلصيــن وبنيــة 
تحتيــة وجمــال طبيعتهــا التــي وهبهــا إياهــا رب العالميــن، تــم 
تصنيفهــا االولــى علــى الوطــن للعــام  2017 مــن قبــل العديــد 
مــن المؤسســات علــى رأســها البنــك الدولــي أصبحــت درة 
المــدن الفلســطينية، وحتــى تبقــى مدينتنــا جوهــرة تتــأأل 
الفتــرة  هــذه  فــي  فإننــا  الفلســطينية،  الفسيفســاء  علــى 
نتقــدم لهــذا التكليــف لخدمــة أهلنــا ومدينتنــا بــكل طاقاتنــا 
ونرجــو مــن اللــه العلــي القديــر أن نكــون بحجــم الثقــة التــي 
ــة أساســية فــي مشــروع  ــه ســتكون لبن أوليناهــا وإن شــاء الل
بنــاء الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف بقيــادة 
اللــه  “حفظــه  مــازن  “أبــو  عبــاس  محمــود  الرئيــس  الســيد 
وحتــى نصــل لمدينــة وخدمــات تليــق بأهلنــا وبحجــم التحديــات 
والمخاطــر التــي تحيــط بهــا،و بدايــة اســتهل هــذا المجلــس 
مشــاريعه وتمكــن مــن تجنيــد وتســهيل اســتثمارات بقيمــة 20 

مليــون دوالر خــالل هــذه الفتــرة.
لكــم  مفتوحــة  وصدورنــا  وأبوابنــا  وإياكــم،  اللــه  وفقنــا 
والقتراحاتكــم وليكــن شــعارنا نهضــة ســلفيت وازدهارهــا.
ســنعرض لكــم باكــورة اعمــال المجلــس الحالــي و يملؤنــا 
الطمــوح و تتملكنــا رؤيــا ان تكــون ســلفيت بمصــاف المــدن 

الكبــرى علــى مســتوى العالــم .
مع أجمل التحيات والتمنيات
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تقــع مدينــة ســلفيت فــي وســط الضفــة الغربيــة بيــن 
محافظــات نابلــس ورام اللــه وقلقيليــة , وتعتبــر هــذه 
المدينــة مركــز محافظــة ســلفيت التــي تضــم 19 بلــدة 
وقريــة ويصــل عــدد ســكان المدينــة 16 ألــف نســمة , 

بينمــا عــدد ســكان المحافظــة 80 آلــف .
األول “ســل”  مــن مقطعيــن  تتكــون  وكلمــة ســلفيت 
ويعنــي الســالل والثانــي “ فيــت”  ويعنــي العنــب ، أي  
“ ســالل العنــب “ ,  ممــا يــدل علــى أن أرضهــا كانــت 
المعاصــر  مــن  كثيــر  يوجــد  إذ  العنــب  بزراعــة  مشــهورة 
الحجريــة التــي تــم اكتشــافها حــول المدينــة , ونشــأت 
 ، جميلــة  طبيعيــة  جبليــة  تلــة   علــى  ســلفيت  مدينــة 
ويشــرف طرفهــا الغربــي علــى بدايــة وادي المطــوي ، 
فــي حيــن يطــل طرفهــا الشــرقي علــى وادي الشــاعر . 
وهــي مدينــة قديمــة توالــت عليهــا العديــد مــن الحضارات 
فهــي تعتبــر مدينــة كنعانيــة األصــل ســكنها فــي فتــرات 
الحقــة الرومانيــون والمســلمون ، ويوجــد العديــد مــن 
الخــرب المنشــرة فــي أراضيهــا.و تبلــغ مســاحة األراضــي 
تبلــغ  فيمــا   ، دونــم   7000 ســلفيت   لبلديــة  التابعــة 
مجمــوع مســاحة األراضــي المملوكــة ألهالــي المدينــة 
الزيتــون  بأشــجار  مغطــى  معظمهــا  دونــم  ألــف   27
والثمــار األخــرى , وتعتبــر األراضــي الواقعــة ضمــن حــدود 
بلديــة ســلفيت منطقــة أ حســب اتفــاق اوســلو ، فيمــا 
تتــوزع باقــي األراضــي بيــن أ ، ب ج , ســكان ســلفيت 
فــي معظمهــم اصليــون فيمــا لجــأ إليهــا 1948 مجموعــة 
مــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن أراضيهــم آنــذاك 
المجتمــع  فــي  اندمجــوا  حيــث  ســلفيت  فــي  وعاشــوا 
المحلــي وأصبحــوا جــزءا منه.يقــوم علــى أدارة شــؤون 
المدينــة وتطويرهــا بلديــة ســلفيت التــي تشــكلت عــام 
1882 وتعاقــب علــى رئاســتها عــدة مجالــس بلديــة حتــى 
اآلن ، وتعتبــر البلديــة المؤسســة أالم المســؤولة  عــن 
تطويــر المدينــة وتوفيــر الخدمــات األساســية للمواطنيــن  
مــن  العديــد  المدينــة  فــي  يوجــد  البلديــة  جانــب  إلــى 
المديريــات الحكوميــة التابعــة لــوزارات الســلطة الوطنيــة 
الحكوميــة ألبنــاء  الخدمــات  تقــدم  والتــي  الفلســطينية 
المتوفــرة  للخدمــات  بالنســبة  أمــا  ســلفيت  محافظــة 
الســابقة  الســنوات  خــالل  تــم  فقــد   ، المدينــة  فــي 
إنشــاء شــبكات للميــاه والكهربــاء والطــرق )معبــده جزئيــا( 

والصــرف الصحــي )جزئيــا( واالتصــاالت .
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مشروع حفر و تجهيز البئر اإلرتوازي بقيمة 400000 شيقل بتمويل من بلدية سلفيت 

مشروع مركز التوحد بالشراكة مع االنوروا و جمعية بلد بتكلفة 7500000 دوالر بتمويل من الصندوق
 السعودي للتنمية و بلدية سلفيت 

مشروع تأهيل شبكة الكهرباء بقيمة 100000 دوالر , 
بتمويل من الحكومة الياباينة و بلدية سلفيت

مشروع تأسيس شركة كهرباء محافظة سلفيت .
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مشروع الصرف الصحي لمنطقة المزة يقيمة 70000 يورو , بتمويل من التعاون الفرنسي  و بلدية سلفيت

مشروع انشاء دوار المرحوم عبد المجيد ابو حجلة بقيمة 
150000 شيقل , بتمويل من عائلة المرحوم 

وبلدية سلفيت . 

مصنع للمشروبات الغازية بقيمة 4000000 دينار  بتمويل من بلدية سلفيت و شركة الرافدين

مشروع انشاء دوار المرحوم حسن الزير بقيمة 160000 
شيقل , بتمويل من ابناء المرحوم  و بلدية سلفيت
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افتتاح مبنى جامعة القدس المفتوحة حيث ان البلدية تبرعت سابقا بقطعة ارض لبناء الجامعة  

مشروع فتح الطرق الزراعية وفردها بالبيسكورس بقيمة 140000 دوالر  بتمويل من بلدية سلفيت و الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي و االجتماعي 

مشروع توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بقيمة 
550000 دوالر بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي االجتماعي و بلدية سلفيت

c مشروع تسوية األراضي في المناطق المصنفة
بقيمة 530000 شيقل بتمويل بلدية سلفيت
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مشروع خط كهرباء للضغط عالي من سلفيت الى جامعة الزيتونة 
بقيمة  150000 دوالر , بتمويل من صندوق ابو ظبي للتنمية 

وبلدية سلفيت وإشراف وزارة الحكم المحلي و وزارة المالية.

مشروع تغيير الخط الناقل للمياه لمدينة سلفيت من خلة جمعة وحتى مدخل مدينة سلفيت 
بقيمة 250000 شيقل بتمويل من سلطة المياه و بلدية سلفيت

مشروع دخالت بيسكورس  بقيمة 150000 شيقل و 
بتمويل من صندوق بلدية سلفيت

مشروع االتحاد االوروبي بالشراكة ما بين بلدية سلفيت ومؤسسة 
GVC االيطالية بقيمة 500 الف يورو  بتمويل االتحاد االوروبي و 

بلدية سلفيت

مشروع تأهيل نبع المطوي بالتعاون مع اتحاد العمل 
الزراعي بقيمة 205000 يورو , بتمويل من مؤسسة 

التعزيز االجتماعي االسبانية و بلدية سلفيت 2018--2017
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مشروع افتتاح الصالة الرياضية المغلقة قصر سلفيت الرياضي 

مشروع تجميل و تخضير  شوارع مدينة سلفيت وزراعة االشجار  بقيمة 70 الف شيقل بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع مجتمعات مزدهرة للتطور االداري بقيمة 500000 
دوالر  بتمويل من مجتمعات مزدهرة و بلدية سلفيت

تبرع المحسن فارس معالي بقطعة ارض للبلدية بمبلغ 
200000 دينار
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مشروع انشاء غرف صفية في مدرسة ذكور سلفيت 
االساسية العليا بقيمة 70000 دوالر بتمويل من بلدية 

سلفيت و صندوق المعارف 

مشروع مجمع بلدية سلفيت التجاري بقيمة 1150000 شيقل 
بتمويل من صندوق البلدية و مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

و شركة AREX ) محمود حمدان (

مشروع انشاء خزان ماء للبئر االرتوازي بقيمة 57000 
شيقل بتمويل من بلدية سلفيت و جمعية بيد للتنمية 

الزراعية 2018-2017

مشروع تأهيل وصيانة المركز الجماهيري بقيمة 90000 
شيقل وبتمويل من وزارة الثقافة و بلدية سلفيت

مشروع تأهيل المدخل الرئيسي الشمالي لمدينة سلفيت 
بتكلفة 264000 دوالر بتمويل من مؤسسة التعاون من

 خالل صندوق األقصى وبلدية سلفيت

مشروع انشاء غرف صفية في المدرسة االسبانية بقيمة 
70000 دوالر  بتمويل من بلدية سلفيت و صندوق المعارف 
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مشروع افتتاح مبنى الهالل األحمر الفلسطيني فرع سلفيت 

مشروع تسوية اراضي خربة قيس بقيمة 53000شيقل 
بتمويل من بلدية سلفيت 

مشروع تأهيل شارع مستشفى الشهيد ياسر عرفات 
بقيمة 229000 دوالر بتمويل من الصندوق العربي 

لالنماء االقتصادي و االجتماعي و بلدية سلفيت

مشروع تبرع بقطعة أرض لبناء منزل للشهيد سبأ عبيد 
بقيمة 25000 دينار بتمويل من بلدية سلفيت 

مشروع الخاليا الشمسية بقيمة 15000دوالر بتمويل من ارملة 
المرحوم جميل العبود السيدة نادية عفانة و بلدية سلفيت



11

مشروع توسعة المخطط الهيكلي لمدينة 
سلفيت وخربة قيس بقيمة 10000 دوالر 

بتمويل من صندوق البلديات

مشروع بناء مجلس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة وبناء مقر 

للمجلس بقيمة  110000 دوالر  بتمويل من وزارة الحكم المحلي و وزارة 

المالية و بلدية سلفيت و مجلس الخدمات المشترك 

مشروع تأهيل الشارع الدائري الشمالي لمدينة سلفيت  بقيمة 200000 دوالر بتمويل من  وزارة الحكم المحلي من خالل 
صندوق أبو ظبي للتنمية وبلدية سلفيت

مشروع شراء صهريج ماء بقيمة 89000دوالر, بتمويل من وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية و بلدية سلفيت 
و الصندوق االسالمي للتنمية
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تقرير األداء من قبل البنك الدولي والذي يصنف بلدية سلفيت بالمرتبة االولى على 350 هيئة محلية 
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اعتماد تصنيف A لبلدية سلفيت من قبل صندوق البلديات
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مشروع طحن البيسكورس بقيمة 120000 شيقل و 
بتمويل من صندوق البلدية

مشروع رعاية الصالة الرياضية المغلقة من شركة االتصال 
الخيلوية جوال بقيمة 5000 دينار 

مشروع تأهيل مجمعي كراجات بلدية  سلفيت الشرقي 
والغربي  بقيمة 50000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع انشاء بئر لتجميع المياه لمديرية الدفاع المدني
بقيمة 15000 دوالر و بتمويل من بلدية سلفيت و الغرفة 

التجارية و الرؤية العالمية و محافظة سلفيت 

مشروع شبك مدارس مدينة سلفيت بكهرباء 3 فاز  بتكلفة 
50000 شيقل و بتمويل بلدية سلفيت

مشروع تأهيل مدخل جامعة الزيتونة و بالتعاون 
مع بلدية سلفيت بقيمة 550000 دوالر بتمويل 

من جامعة الزيتونة و بلدية سلفيت
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مشروع اعادة تاهيل شارع جمال عبد الناصر بقيمة 240000 دوالر 
بتمويل من صندوق اقراض و تطوير البلديات وبلدية سلفيت

مشروع الجدران االستنادية في مدينة سلفيت في مناطق مختلفة بقيمة 100000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع استالم معدات و فحص مياه بقيمة 80000 شيقل 
GIZ و بتمويل من سلطة المياه و

مشروع استالم جهاز فحص مياه و مضخات كلور 
بقيمة 25000 شيقل بتمويل من  مجلس تنظيم 

GIZ المياه و ال

مشروع تخطيط الشوارع و  تركيب اشارات مرورية في بعض 
المفارق في المدينة بقيمة 50000 شيقل بتمويل من بلدية 

سلفيت
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مشروع برنامج التأهيل المجتمعي و توفير اجهزة و معدات 
طبية لذوي االحتياجات الخاصة بقيمة 126000 شيقل و 

بتمويل من مؤسسات المجتمع المحلي و بلدية سلفيت 

مشروع تأهيل ديوان ضاحية خربة قيس بقيمة 10000 
شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع اعادة و تأهيل خطوط مياه المدخل الشمالي بقيمة 
50000 دوالر بتمويل من بلدية سلفيت و سلطة المياه

مشروع مساعدة المزارعين و تزويدهم بمياكن خاصة بقطف الزيتونة و اسمدة و حراثة بقيمة 50000 شيقل 
و بتمويل من بلدية سلفيت و هيئة مقاومة الجدار

مشروع تأهيل الحمامات العامة بقيمة 10000 
شيقل بتمويل من بلدية سلفيت
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مشروع خط تصريف مياه االمطار بجانب مديرية الصحة و 
جامعة القدس المفتوحة بقيمة 40000 شيقل بتمويل من 

بلدية سلفيت

مشروع تصميم شارع سلفيت - جامعة الزيتونة بقيمة 20000 
شيقل و بتمويل بلدية سلفيت

مشروع رقمنة التعليم بقيمة 120000شيقل و بتمويل من 
بلدية سلفيت )صندوق المعارف(

مشروع رش مبيدات لالعشاب و الحشرات و 
حمالت مكافحة الخنازير و الكالب الضالة بقيمة 

20000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع توسعة جزء من شارع جامعة الزيتونة سلفيت 
بالتعاون مع وزارة االشغال بقيمة 20000 دوالر بتمويل من 

بلدية سلفيت و وزارة االشغال

مشروع تأهيل و تصليح الحفر في شوارع المدينة بقيمة 
80000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت
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مشروع توأمة مع كوكب ابو الهيجا

مشروع شق الطرق الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة بقيمة 
60000 دوالر و بتمويل من بلدية سلفيت و وزارة الزراعة 

مشروع مقصف مدرسة ذكور سلفيت االساسية العليا 
بقيمة 25000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت و 

صندوق المعارف

مشروع شراء حاويات نفايات بقيمة 100000 شيقل و 
بتمويل من بلدية سلفيت
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القيمة  اسم المشروع الرقم
دوالر

القيمة 
بالدينار

القيمة 
باليورو

القيمة 
الممول للمشروع بالشيقل 

مشروع فتح الطرق الزراعية وفردها 1
140000بالبيسكوس 

بلدية سلفيت والصندوق 
العربي لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي 

بلدية سلفيت 2018-4000002017مشروع حفر البئر االرتوازي و تجهيزه2

مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في 3
الحكومة اليابانية وبلدية 100000مدينة سلفيت 

سلفيت 

4
مشروع تأهيل نبع المطوي 

بالتعاون مع اتحاد لجان العمل 
الزراعي و وبلدية سلفيت 

205000
مؤسسة التعزيز اإلجتماعي 

االسبانية وبلدية 
سلفيت,2017-2018 

مشروع توسعة وتأهيل مستشفى 5
 550000الشهيد ياسر عرفات 

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي 

وبلدية سلفيت 

مشروع مصنع للمشروبات الغازية 6
صندوق البلدية وشركة 4000000في سلفيت 

الرافدين 

مشروع تسوية اراضي ضاحية  7
صندوق البلدية53000خربة قيس 

مشروع تسوية االراضي المصنفة 8
صندوق البلدية530000بمنطقة c في مدينة سلفيت

9
مشروع مركز التوحد لذوي 

االحتياجات الخاصة بالشراكة مع 
االنوروا ,وجمعية بلد

الصندوق السعودي للتنمية 7500000
وبلدية سلفيت 

مشروع تأهيل شارع جمال عبد 10
صندوق اقراض وتطوير  240000الناصر 

البلديات وبلدية سلفيت 

مشروع تأهيل الشارع الدائري 11
200000الشمالي / شارع مرزوق الغانم

وزارة الحكم المحلي وبلدية 
سلفيت وصندوق ابو ظبي 

للتنمية 

12
مشروع تأهيل المدخل الرئيسي 

لمدينة سلفيت المدخل الشمالي 
الغربي

264000
مؤسسة التعاون  من خالل 
صندوق األقصى و بلدية 

سلفيت

مشروع تأهيل شارع مستشفى 13
229000الشهيد ياسر عرفات 

الصندوق العربي لالنماء 
االقتصادي واالجتماعي 

وبلدية سليفت 

مشروع  مجمع بلدية سلفيت 14
1150000التجاري 

صندوق البلدية ومجموعة 
        AREX االتصاالت وشركة

) محمود حمدان (

15
مشروع بناء مقر للمجلس الخدمات 
المشترك الدارة النفايات الصلبة و 
الصرف الصحي محافظة سلفيت

110000
وزارة الحكم المحلي ووزارة 

المالية وبلدية سلفيت 
ومجلس الخدمات المشترك 
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16
مشروع تجميل وتخضير مدينة 

سلفيت وزراعة اشجار الزيتون في 
شوارع المدينة 

بلدية سلفيت 70000

مشروع انشاء دوار المرحوم حسن 17
أبناء المرحوم الحاج حسن الزير 160000الزير 

وبلدية سلفيت 

انشاء دوار المرحوم عبد المجيد 18
عائلة المرحوم وبلدية سلفيت 150000ابو حجلة 

بناء 3 غرف صيفية في مدرسة 19
صندوق البلدية وصندوق 70000ذكور سلفيت االساسية العليا 

المعارف 

بناء 3 غرف صيفية في المدرسة 20
صندوق البلدية وصندوق 70000االسبانية 

المعارف 

تنفيذ مشروع الصرف الصحي في 21
التعاون الفرنسي وبلدية 70000منطقة المزة 

سلفيت 

مشروع شبك مدارس سلفيت 22
بلدية سلفيت 50000بكهرباء 3 فاز 

23
مشروع خط كهرباء للضغط العالي 
من سلفيت الى جامعة الزيتونة 

للعلوم و التكنولوجيا
150000

وزارة الحكم المحلي ووزارة 
المالية وبلدية سلفيت 

وصندوق ابو ظبي للتنمية 

24
مشروع تغيير الخط الناقل للمياه 
لمدينة سلفيت من مفرق كفل 

حارس وحتى المدينة  بطول 1.5 كم
سلطة المياه و بلدية سلفيت250000

25
مشروع االتحاد االوروبي بالشراكة 
ما بين بلدية سلفيت ومؤسسة 

GVC االيطالية 
االتحاد االوروبي وبلدية 500000

سلفيت 

مشروع مجتمعات مزدهرة للتطوير 26
مجتمعات مزدهرة وبلدية 500000االداري 

سلفيت 

مشروع تاهيل مجمع كراجات بلدية 27
بلدية سلفيت 50000سلفيت الشرقي والغربي 

مشروع بناء خزان مياه بالقرب من 28
جمعية بيد للتنمية الزراعية  و 57000البئر االرتوازي 

بلدية سلفيت 2017-2018

مشروع تأهيل مدخل جامعة 29
جامعة الزيتونة وبلدية سلفيت 550000الزيتونة 

89000مشروع شراء صهريج مياه 30
وزارة الحكم المحلي ووزارة 

المالية وبلدية سلفيت 
والصندوق االسالمي للتنمية 

القيمة  اسم المشروع الرقم 
دوالر

القيمة 
بالدينار

القيمة 
باليورو

القيمة 
الممول للمشروع بالشيقل 
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31
مشروع رعاية الصالة الرياضية 
المغلقة من شركة االتصال 

الخليوية الفلسطينية " جوال 
شركة جوال5000

مشروع الخاليا الشمسية لبلدية 32
15000سلفيت

تبرع من ارملة المرحوم جميل 
عبود السيدة نادية عفانة 

وبلدية سلفيت 

مشروع تأهيل وصيانة المركز 33
بلدية سلفيت ووزارة الثقافة 90000الجماهيري 

صندوق البلدية 120000مشروع طحن البيسكورس 34

مشروع انشاء بئر لتجميع المياه 35
15000لمديرية الدفاع المدني 

بلدية سلفيت و الغرفة التجارية 
و الرؤية العالمية ومحافظة 

سلفيت 

36
مشروع مساعدة المزارعين 

وتزويدهم بمياكن خاصة بقطف 
الزيتون وأسمدة وحراثة  

بلدية سلفيت وهيئة مقاومة 50000
الجدار 

مشروع تأهيل عدد من الدخالت 37
بلدية سلفيت 150000في سلفيت وفردها بالبيسكورس 

مشروع الجدران االستنادية لمدينة 38
بلدية سلفيت 100000سلفيت في مناطق مختلفة 

مشروع تبرع بقطعة أرض لبناء 39
بلدية سلفيت 25000منزل الشهيد سبأ 

40
مشروع تخطيط الشوارع وتركيب 
اشارات مرور في بعض المناطق 

في سلفيت 
بلدية سلفيت 50000

تمديد و تأهيل خطوط مياه في 41
بلدية سلفيت 60000مناطق مختلفة في سلفيت 

بلدية سلفيت30000تمديد و تأهيل شبكة صرف صحي 42

بلدية سلفيت100000مشروع شراء حاويات نفايات43

44
رش مبيدات لالعشاب و الحشرات 
و حمالت مكافحة الخنازير و الكالب 

الضالة
بلدية سلفيت20000

مشروع استالم جهاز فحص مياه و 45
GIZ  مجلس تنظيم المياه 25000مضخات كلور

وبلدية سلفيت 

القيمة  اسم المشروع الرقم 
دوالر

القيمة 
بالدينار

القيمة 
باليورو

القيمة 
الممول للمشروع بالشيقل 
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مشروع مقصف مدرسة ذكور 46
بلدية سلفيت وصندوق 25000سلفيت االساسية العليا 

المعارف 

بلدية سلفيت وصندوق 120000مشروع رقمنة التعليم 47
المعارف 

48
مشروع برنامج التأهيل المجتمعي 
وتوفير اجهزة ومعدات طبية لذوي 

االحتياجات الخاصة 
مؤسسات المجتمع المحلي 126000

وبلدية سلفيت 

مشروع تأهيل ديوان ضاحية خربة 49
بلدية سلفيت 10000قيس 

مشروع استالم معدات وفحص 50
سلطة المياه و80000GIZمياه 

بلدية سلفيت 10000مشروع تأهيل الحمامات العامة 51

مشروع تصميم شارع سلفيت - 52
بلدية سلفيت 20000جامعة الزيتونة 

مشروع تأهيل وتصليح الحفر في 53
بلدية سلفيت 80000شوارع المدينة 

54
مشروع خط تصريف مياه االمطار 

في مديرية الصحة وجامعة القدس 
المفتوحة 

بلدية سلفيت 40000

مشروع شق الطرق الزراعية 55
بلدية سلفيت ووزارة الزراعة 60000بالتعاون مع وزارة الزراعة 

56
مشروع توسعة جزء من شارع 

جامعة الزيتونة - سلفيت بالتعاون 
مع وزارة األشغال 

بلدية سلفيت ووزارة األشغال 20000

مشروع إعادة وتأهيل خطوط مياه 57
بلدية سلفيت وسلطة المياه 50000المدخل الشمالي 

تبرع المحسن فارس معالي بقطعة 58
المحسن فارس معالي200000ارض للبلدية

مشروع توسعة المخطط الهيكلي 59
صندوق البلديات10000لمدينة سلفيت وخربة قيس بقيمة    

المجموع 
دوالر

المجموع 
دينار

المجموع 
يورو

المجموع 
شيقل

1093200042300007750004226000

1093200010932000مجموع المشاريع دوالر

سعر الصرف من الدينار الى الدوالر 1.411 $42300005968530مجموع المشاريع دينار

سعر الصرف من اليورو الى الدوالر 1.1644 $775000902410مجموع المشاريع يورو

سعر الصرف من الشيقل  الى الدوالر 3.5 $42260001207428.571مجموع المشاريع شيقل

19010368.571مجموع  الكلي بالدوالر

القيمة  اسم المشروع الرقم 
دوالر

القيمة 
بالدينار

القيمة 
باليورو

القيمة 
الممول للمشروع بالشيقل 
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