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نبذة عن 
مدينة سلفيت

تقع مدينة سلفيت في وسط الضفة الغربية بني محافظات نابلس 
ورام اهلل وقلقيلية , وتعتبر هذه املدينة مركز محافظة سلفيت التي 
تضم 24 بلدة وقرية ويصل عدد سكان املدينة 12 ألف نسمة , فيما 

عدد سكان احملافظة 70 آلف .
التابعة لبلدية سلفيت 4000 دومن ، فيما  و تبلغ مساحة األراضي 
تبلغ مجموع مساحة األراضي اململوكة ألهالي املدينة 30 ألف دومن 
األراضي  وتعتبر   , األخرى  والثمار  الزيتون  بأشجار  مغطى  معظمها 
الواقعة ضمن حدود بلدية سلفيت منطقة أ حسب اتفاق اوسلو ، 
فيما تتوزع باقي األراضي بني أ ، ب ج , سكان سلفيت في معظمهم 
الذين  الفلسطينيني  من  مجموعة   1948 إليها  جلأ  فيما  اصليون 
في  اندمجوا  حيث  سلفيت  في  وعاشوا  آنذاك  أراضهم  من  هجروا 
اجملتمع احمللي وأصبحوا جزءا منه ويقدر عددهم بحوالي 600 شخص.
يقوم على أدارة شؤون املدينة وتطويرها بلدية سلفيت التي تشكلت 
اآلن  حتى  بلدية  مجالس  عدة  رئاستها  على  وتعاقب   1955 عام 
وتوفير  املدينة  تطوير  عن  املسئولة  أالم  املؤسسة  البلدية  وتعتبر   ،
اخلدمات األساسية للمواطنني ، إلى جانب البلدية يوجد في املدينة 
الوطنية  السلطة  لوزارات  التابعة  احلكومية  املديريات  من  العديد 
الفلسطينية والتي تقدم اخلدمات احلكومية ألبناء محافظة سلفيت 
، حيث تشمل هذه املديريات الداخلية ، الصحة ، التربية والتعليم 
 ، العمل   ، الثقافة   ، االجتماعية  الشؤون   ، احمللي  احلكم   ، الزراعة   ،
إلى العديد من  األوقاف ، الشؤون املدنية ، األجهزة األمنية ، إضافة 
املؤسسات األهلية مثل اجلمعية اخليرية النسائية ، , و نادي سلفيت 
النسائي ، النادي الرياضي)للشباب( ، احتاد النقابات ، الغرفة التجارية 
، جمعية تسويق الزيت ، احتاد املزارعني ، جامعة القدس املفتوحة ، 
إضافة إلى أربعة مدارس وأربعة روضات أطفال ، ومستشفى سلفيت 

احلكومي وعيادات صحية .
السنوات  فقد مت خالل   ، املدينة  املتوفرة في  للخدمات  بالنسبة  أما 
جزئيا(  )معبده  والطرق  والكهرباء  للمياه  شبكات  إنشاء  السابقة 
للمشاكل  بالنسبة  أما  و   , واالتصاالت  )جزئيا(  الصحي  والصرف 
التي تعاني منها املدينة فهي كثيرة ومتعددة , لعل من اهمها توفير 

املشاريع واحلاجات الناقصة خلدمة املواطنني والتي من أهمها:-
التوجه لبناء غرف دراسية جديدة في مواقع جديدة نظرا لزيادة عدد 
السكان واتساع رقعة املدينة ولتوافد عدد كبير من املدن القريبة الى 

سلفيت.
بناء أرصفة لتنظيم الشوارع القائمة وتوسيعها وخدمة املشاة وتبلغ 
طول شبكة الطرق الداخلية أكثر من ستون كيلو متر مع العلم انه 

أكثر من %50 من هذه الشوارع جاهز لعمل أرصفة واسفلت.
بناء جدران استنادية للعديد من الشوارع القائمة منعا لالنهيارات .

إنشاء مجمع للدوائر احلكومية واحملالت التجارية مع العلم ان هناك 
املدينة  داخل  في  الفلسطينية  السلطة  وزارات  جلميع  مديريات 

وجميعها مستأجره
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كلمة رئيس بلدية سلفيت 
وَرَُسوُلُه  َعَمَلكُْم   ُ اهللهَّ َفَسَيرَى  اْعَمُلوا  “وَقُِل  تعالى:-  قال 

وَامْلُؤِْمُنون
“صدق اهلل العظيم

قيس  خربة  وضاحيتها  سلفيت  مدينة  في  وأحبتنا  أهلنا   
احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركانه،،،
وأسم  بإسمي  وعزمية  ووحده  محبة  برسالة  إليكم  أتوجه 
زمالئي أعضاء اجمللس البلدي وموظفي البلدية إلى كل أهلنا 

في مدينة سلفيت والضاحية.

حتتية  وبنيه  اخمللصني  أبنائها  وعي  من  متلكه  مبا  فسلفيت 
درة  أصبحت  العاملني،  رب  إياها  وهبها  التي  طبيعتها  وجمال 
على  تتألأل  جوهرة  مدينتنا  تبقى  وحتى  الفلسطينية،  املدن 
االنتقالية  الفترة  هذه  في  فإننا  الفلسطينية،  الفسيفساء 
طاقاتنا  بكل  ومدينتنا  أهلنا  خلدمة  التكليف  لهذا  نتقدم 
التي  الثقة  بحجم  نكون  أن  القدير  العلي  اهلل  من  ونرجو 
مشروع  في  أساسية  لبنة  ستكون  اهلل  شاء  وإن  أوليناها 
بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بقيادة 
وحتى  اهلل  “حفظه  مازن  “أبو  عباس  الرئيس محمود  السيد 
واخملاطر  التحديات  بأهلنا وبحجم  تليق  نصل ملدينة وخدمات 

 رئيس بلدية سلفيت
   أ. عبد الكرمي زبيدي

التي حتيط بها. وفقنا اهلل وإياكم وأبوابنا وصدورنا مفتوحة لكم والقتراحاتكم وليكن شعارنا نهضة سلفيت وازدهارها.
مع أجمل التحيات والتمنيات

املديريات  العديد من  املدينة  في  يوجد  البلدية  إلى جانب   ، للمواطنني  األساسية  اخلدمات  وتوفير  املدينة  تطوير  املسئولة عن 
احلكومية التابعة لوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدم اخلدمات احلكومية ألبناء محافظة سلفيت ، حيث تشمل 
هذه املديريات الداخلية ، الصحة ، التربية والتعليم ، الزراعة ، احلكم احمللي ، الشؤون االجتماعية ، الثقافة ، العمل ، األوقاف ، 
الشؤون املدنية ، األجهزة األمنية ، إضافة إلى العديد من املؤسسات األهلية مثل اجلمعية اخليرية النسائية ، , و نادي سلفيت 
النسائي ، النادي الرياضي)للشباب( ، احتاد النقابات ، الغرفة التجارية ، جمعية تسويق الزيت ، احتاد املزارعني ، جامعة القدس 

املفتوحة ، إضافة إلى أربعة مدارس وأربعة روضات أطفال ، ومستشفى سلفيت احلكومي وعيادات صحية
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مشروع افتتاح الصالة الرياضية املغلقة قصر سلفيت الرياضي 

 100000 بقيمة  الكهرباء  شبكة  تأهيل  مشروع 
دوالر , بتمويل من احلكومة 

الياباينة 

بقيمة  الزير  حسن  املرحوم  دوار  انشاء  مشروع 
160000 شيقل , بتمويل من ابناء املرحوم 
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من  بتمويل  شيقل   300000 بقيمة  اإلرتوازي  البئر  مشروع 
بلدية سلفيت 

 100000 بقيمة  الكهرباء  شبكة  تأهيل  مشروع 
دوالر , بتمويل من احلكومة 

الياباينة 

بقيمة  الزير  حسن  املرحوم  دوار  انشاء  مشروع 
160000 شيقل , بتمويل من ابناء املرحوم 
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مصنع للمشروبات الغازية بقيمة 4000000دوالر 

مشروع الصرف الصحي ملنطقة املزة يقيمة 70000 يورو , بتمويل من التعاون الفرنسي 

مشروع تأهيل وتعبيد شارع مرزوق الغامن 
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مشروع الطرق الزراعية وفردها بالبيسكوس بقيمة140000 دوالر 
 بتمويل من بلدية سلفيت 

مشروع تسوية األراضي في املناطق املصنفة ب cمشروع تأسيس شركة كهرباء قطاع سلفيت .
بقيمة 530000 
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مشروع خط كهرباء للضغط عالي من سلفيت الى 
جامعة الزيتونة بقيمة 200000 دوالر , بتمويل من 

وزارة احلكم احمللي والوزارة املالية 

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

مشروع التيرع بقطعة أرض لبناء جامعة القدس املفتوحة 
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حجلة  ابو  اجمليد  عبد  املرحوم  دوار  انشاء  مشروع 
بقيمة 130000 شيقل , بتمويل من عائلة املرحوم 

وبلدية سلفيت . 

مشروع تغيير اخلط الناقل للمياه ملدينة سلفيت 
من مفرق كفل حارس وحتى سلفيت 

بلدية  بني  ما  بالشراكة  االوروبي  االحتاد  مشروع 
سلفيت ومؤسسة GVC االيطالية 

مشروع توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات 
العربي  الصندوق  من  بتمويل   ,450000 بقيمة 

لإلمناء االقتصادي االجتماعي 
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الفلسطينية  االتصاالت  مساهمة  مشروع 
التجاري  اجملمع  مشروع  في  مجتمعية  كمساهمة 

لبلدبة سلفيت 

مشروع توفير قطعة ارض ملركز التوحد بالشراكة 
من  بتمويل  دوالر  مليون   7 بتكلفة  االنوروا  مع 

الصندوق النقد السعودي 

ذكور  مدرسة  في  صيفية  غرف  انشاء  مشروع 
سلفيت االساسية العليا بقيمة 70000 دوالر 

مشروع انشاء غرف صيفية في املدرسة االسبانية 
بقيمة 70000 دوالر 
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مشروع تأهيل نبع املطوي بالتعاون مع احتاد العمل 
الزراعي بقيمة 220000 يورو , بتمويل من مؤسسة 

التعزيز االجتماعي االسبانية 

مشروع بناء مجلس اخلدمات املشترك الدارة النفايات 
الصلبة وبناء مقر للمجلس بقيمة 150000 دوالر 

مشروع جتميل شوارع مدينة سلفيت وزراعة االشجار 
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بقيمة  التجاري  سلفيت  بلدية  مجمع  مشروع 
1150000 شيقل 

بقيمة  اجلماهيري  املركز  وصيانة  تأهيل  مشروع 
الثقافة  صندوق  من  وبتمويل  30000شيقل 

الفلسطيني 

ملدينة مشروع انشاء خزان ماء للبئر االرتوازي  الشمالي  الرئيسي  املدخل  تأهيل  مشروع 
سلفيت 
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ياسر  الشهيد  مستشفى  شارع  تأهيل  مشروع 
عرفات 

15000دوالر  بقيمة  الشمسية  اخلاليا  مشروع 
بتمويل من السيدات الفاضالت في مدينة سلفيت 

بقيمة  قيس  خربة  اراضي  تسوية  مشروع 
53000شيقل 

بقيمة  االداري  للتطور  مزدهرة  مجتمعات  مشروع 
ا500000 دوالر 
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مشروع افتتاح الهالل األحمر الفلسطيني فرع سلفيت 

مشروع استكمال شارع املدينة املنورة مشروع تقرير االداء لبلدية سلفيت 
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مشروع شراء صهريج ماء بقيمة 89000دوالر, بتمويل من وزارة احلكم احمللي والوزارة املالية 

مشروع تبرع بقطعة أرض لبناء منزل للشهيد سبأ مشروع خط املياه الناقل لدينة سلفيت 
عبيد 
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مشروع رعاية الصالة الرياضية املغلقة من يشركة 
االتصال اخليلوية بقيمة 5000 دوالر 

سلفيت  مدينة  مدارس  معظم  شبك  مشروع 
بكهرباء 3 فاز 

مشروع محطة تنقية املياه العادمةمشروع طحن البيسكورس 
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ملدينة  الشمالي  الدائري  الشارع  تأهيل  مشروع 
سلفيت 

مشروع تأهيل عدد من الدخالت في سلفيت وفردها 
بالبيسكورس 

سلفيت  بلدية   كراجات  مجمعي  تأهيل  مشروع 
الشرقي والغربي 

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

من جامعة الزيتونة 
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مشروع تركيب اشارات مرورية في بعض املفارق في مشروع اعادة تأهيل شارع املدينة املنورة 
املدينة 

مشروع اعادة تاهيل شارع جمال عبد الناصر مشروع تعزيز صمود املواطنني خلف اجلدار 
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من اتفاقية مشروع التشبيك - التنمية املتكاملة  الطاقة  النتاج  مصنع  انشاء  اتفاقية  توفيع 
النفايات في محافظة سلفيت 

توقيع اتفاقية تزويد املركز اجلماهيري مبعدات اجهزة 
الصوت 

توقيع اتفاقية مشروع الصرف الصحي ملنطقة واد 
عيد 
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مشروع اجلدران االستنادية بقيمة 100000 شيقل و بتمويل من بلدية سلفيت

مشروع توسعة اخملطط الهيكلي ملدينة سلفيت وخربة قيس 
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الممول للمشروع شيقليوروديناردوالراسم المشروع الرقم 

بلدية سلفيت140000الطرق الزراعية وفردها بالبيسكوس 1
بلدية سلفيت300000مشروع البئر االرتوازي 2
الحكومة اليابانية 100000تأهيل شبكة الكهرباء 3
اإلجتماعي 220000تأهيل نبع المطوي بالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي 4 التعزيز  مؤسسة 

االسبانية 
لإلنماء  450000توسعة وتأهيل مستشفى الشهيد ياسر عرفات 5 العربي  الصندوق 

االقتصادي واالجتماعي 
4000000مصنع للمشروبات الغازية في سلفيت 6
توسعة المخطط الهيكلي لمدينة سلفيت وخربة قيس 7
بالشراكة 8 التوحد لذوي لذوي االحتياجات الخاصة  مركز 

مع االنوروا 
صندوق النقد السعودي 7000000

مليون تأهيل الشوارع :9
 1مشروع تأهيل شارع جمال عبد الناصر 9

2مشروع تأهيل الشارع الدائري الشمالي 
3مشروع تأهيل المدخل الرئيسي لمدينة سلفيت “ المدخل 

الشمالي الغربي
4مشروع تأهيل شارع مستشفى الشهيد ياسر عرفات 

1150000عطاء مجمع بلدسة سلفيت التجاري 10
افتتاح الصالة الرياضية المغلقة 11
تأسيس شركة كهرباء قطاع سلفيت 12
13 . ”c“ 530000مشروع تسوية االراضي في المناطق المصنفة
53000مشروع تسوية االراضي في ضاحية خربة قيس 14
150000إدارة النفايات الصلبة وبناء مقر للمجلس 15
مشروع تجميل مدينة سلفيت 16

بلدية سلفيت 70000زراعة اشجار الزينة في شوارع المدينة 
حسن 160000مشروع انشاء دوار المرحوم حسن الزير  الحاج  المرحوم  أبناء 

الزير 
عائلة المرحوم وبلدية سلفيت 130000انشاء دوار المرحوم عبد المجيد ابو حجلة 

االساسية 17 سلفيت  ذكور  مدرسة  في  3 غرف صيفية  بناء 
العليا 

70000

70000بناء 3 غرف صيفية في المدرسة االسبانية 18
التعاون الفرنسي 70000تنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة المزة 19
شبك معظم مدارس سلفيت بكهرباء 3 فاز 20
المحلي 200000مشروع خط كهرباء للخط العالي 21 الحكم  وزارة 

والوزارة المالية 
مشروع تغيير الخط الناقل للمياه لمدينة سلفيت من مفرق 22

كفل حارس وحتى المدينة 
طرح عطاء تغيير الخط الناقل للمياه داخل مدينة سلفيت 23
بلدية سلفيت 24 بين  ما  بالشراكة  االتحاد االوروبي  مشروع 

ومؤسسة GVC االيطالية 
500000

500000مشروع مجتمعات مزدهرة للتطوير االداري 25
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سم  ل شيقليوروديناردوالرا لممو ا
للمشروع 

مشروع استكمال شارع المدينة المنورة 27
خزان مياه بالقرب من الئر االرتوازي 28
جامعة الزيتونة 550000مشروع تأهيل مدخل جامعة الزيتونة 29
مؤسسة االعانة الفرنسية توزيع لحوم األضاحي 30
المحلي 89000مشروع صهريج المياه 31 الحكم  وزارة 

والوزارة المالية 
مشروع تسوية وتاهيل وتعبيد شارع مرزوق الغانم 32
كمساهمة 33 الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  من  تبرع 

مجتمعية في مشروع المجمع التجاري لبلدية سلفيت 
االتصال 34 شركة  من  المغلقة  الرياضية  الصالة  رعاية 

الخليوية الفلسطينية “ جوال 
5000

تبرع من السيدات الفاضالت 15000مشروع الخاليا الشمسية 35
في مدينة سلفيت 

البنك التنمية االلماني KFW 7000000مشروع محطة تنقية المياه العادمة 36
صندوق الثقافة الفلسطيني 30000مشروع تأهيل وصيانة المركز الجماهيري 37
صندوق البلدية 116000مشروع طحن البيسكورس 38
مشروع انشاء بئر لتجميع المياه لمديرية الدفاع المدني 39
خاصة 40 بمياكن  وتزويدهم  المزارعين  مساعدة  مشروع 

بقطف الزيتون 
وفردها 41 سلفيت  في  الدخالت  من  عدد  تأهيل  مشروع 

بالبيسكورس 
150000

بلدية سلفيت 100000مشروع الجدران االستنادية لمدينة سلفيت 
ع 42 لمجمو ا

دوالر
ع  لمجمو ا

دينار
ع  لمجمو ا

يورو
ع  لمجمو ا

شيقل
10339000400000077900002789000المجموع
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