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للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 1 2020لعام

 
 

 الوحدة البند        
 عام 
2018 

 عام 
2019 

 عام 
2020 

 عمليات الجمع( ل)تكاليف التشغيل اإلجمالية  .1
 شيكل 

4,013,825 4,332,654 4,244,636 

 عمليات التخلص( ل)تكاليف التشغيل اإلجمالية  .2
 شيكل 

1,297,044 1,623,287 1,825,866 

 )عمليات الترحيلل )تكاليف التشغيل اإلجمالية محطات الترحيل   .3
 شيكل 

- - 566,693 

 )جمع ومعالجة النفايات الطبيةل(جمالية تكاليف التشغيل اإل .4
 شيكل 

- - 159,337 

 )رسوم الخدمة( اإليرادات من البلديات األعضاء   .5
 شيكل 

2,908,892 3,291,380 4,390,505 

 )وكالة الغوث ومقاولون( اإليرادات من غير األعضاء  .6
 شيكل 

515,284 543,938 842,847 

 العجز  التشغيلي للمجلس  .7
 شيكل 

1,767,667 1,941,943 1,579,860 

 70.3 68.9 74.5 شيكل/طن  لكل طن نفايات  للجمع والترحيل التكلفة الفعلية  .8

 37.4 34.0 34.0 شيكل/طن  لكل طن نفاياتللجمع والترحيل دارة الرسوم المقررة من قبل مجلس اإل .9

 9.2 9.3 8.9 شيكل/طن  لكل طن نفايات للتخلص التكلفة الفعلية  .10

 11.8 10.8 10.8 شيكل/طن  لكل طن نفايات للتخلص دارة الرسوم المقررة من قبل مجلس اإل .11

 24.4 - - شيكل/طن  من محطة الترحيل لكل طن نفايات للترحيل التكلفة الفعلية  .12

 20.0 - - شيكل/ طن  من محطة الترحيل لكل طن نفايات للترحيل دارة الرسوم المقررة من قبل مجلس اإل .13

 2.2 - - شيكل/كجم  لكل كجم نفايات طبية معديةللجمع والمعالجة التكلفة الفعلية  .14

 2.5 - - شيكل/كجم  معدية لكل كجم نفايات طبية  للجمع والمعالجة  دارة  الرسوم المقررة من قبل مجلس اإل .15

 

 رة دا كلمة رئيس مجلس اإل
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 المجلس رسالة
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 وظيفة المجلس ومسؤولياته
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بلدية. بينما    17تتكون الجمعية العمومية للمجلس من رؤساء الهيئات المحلية الواقعة في مناطق النفوذ البالغ عددها  

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ممثلين عن الجمعية العمومية يتم تعيينهم عن طريق االنتخابات والتي يتم  

. 2019 تخابات لمجلس اإلدارة بتاريخ السابع من أكتوبر في العام، حيث تم إجراء آخر انسنوات 4عقدها مرة واحدة كل 

 

 ة ر دا الجمعية العمومية ومجلس اإل
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 رة مجلس اإلدا
 

 رئيس نائب 
 رة اإلدامجلس 

 

 مجلس  عضو
 رة اإلدا

 

 مجلس  عضو
 رة اإلدا

 

 مجلس  عضو
 رة اإلدا

 

 مجلس  عضو
 رة اإلدا

 

 مجلس  عضو
 رة اإلدا

 

  ر مستشا
 رة اإلدامجلس 

 

 المدير التنفيذي
 للمجلس

 

 رئيس مجلس 
 رة اإلدا

 أ. عماد الجرو د. أنور الشاعر م. عالء الدين البطة
 دير البلحرئيس بلدية  رفحرئيس بلدية  خان يونسرئيس بلدية 

 د. أنور أبو ظريفة
 عبسان الكبيرةرئيس بلدية 

 . حمدان رضوانم
 بني سهيالرئيس بلدية 

 د. إياد المغاري
 النصيراتئيس بلدية ر

 م. سليم العمور
 ري الفخارئيس بلدية 

 يحيي الدين األسطلم. 
 رة مستشار مجلس اإلدا

 د. علي برهوم
 مدير التنفيذي للمجلسال

  

 2020أداء المجلس خالل العام 
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 2020جلسات مجلس اإلدارة خالل عام . بيانات 2جدول 

 ري دا داء اإل األ
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 2014رية للمجلس المعتمدة في سنة   الهيكلية اإلدا       

 

 ري دا داء اإل األ
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 2020م خالل العا األداء المالي
 البلديات   على اإلجمالية للفواتير المستحقة نسبة التحصيل 

 )بالشيكل( 2020 خالل العام  األعضاء 

  الـ تخطىت  الـ تخطىت

   

 

 الرصيد المتراكم
 على البلديات األعضاء  

 2020حتى نهاية عام و تأسيس المجلسمنذ  

 3,809,269 بلدية دير البلح

 2,720,576 بلدية خانيونس

 2,472,475 بلدية بني سهيال 

 916,309 بلدية عبسان الكبيرة

 615,659 بلدية  الزوايدة

 513,493 بلدية رفح

 413,275 بلدية النصيرات 

 387,473 بلدية خزاعة

 298,479 بلدية  وادي السلقا 

 

 209,835 بلدية البريج 

 121,137 رة  بلدية  القرا

 56,998 زي  بلدية  المغا 

 33,661 بلدية الشوكة 

 29,009 بلدية عبسان الجديدة 

 23,697 بلدية المصدر 

 20,158 بلدية النصر

 10,659 ري  بلدية الفخا

 
12,652,16 اإلجمالي

3 

 
 
 

  شيكل
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 اسم البلدية  
 المبلغ المستحق 

 8201لعام  
 المبلغ المستحق 

 2019لعام  
 المبلغ المستحق 

 2020لعام  
 الرصيد المتراكم  

 2020حتى نهاية 

 2,720,576 208,866 67,670 -  294,655 بلدية خانيونس  1

 2,472,475 280,984 199,167 118,588 بلدية بني سهيل  2

 916,309 6,551 0   - 37,273 بلدية عبسان الكبيرة  3

 387,473 17,327 19,794 44,287 بلدية خزاعة  4

 29,009 -  28,146 575 44,228 بلدية عبسان الجديدة  5

 121,137 -  95,405 -  104,287 32,728 بلدية  القرارة  6

 3,809,269 310,540 286,997 30,139 بلدية دير البلح 7

 413,275 193,507 15,929 65,612 بلدية النصيرات  8

 209,835 0   - 16,500 22,821 بلدية البريج  9

 56,998 0   - 25,573 33,521 بلدية  المغازي 10

 615,659 53,256 84,069 59,729 بلدية  الزوايدة  11

 298,479 41,157 30,071 36,888 بلدية  وادي السلقا 12

 23,697 4,322 9,716 6,453 بلدية المصدر 13

 513,493 259,660 238,028 15,805 بلدية رفح 14

 20,158 14,908 0 0 بلدية النصر 15

 10,659 7,673 0 0 بلدية الفخاري 16

 33,661 23,266 0 0 الشوكة بلدية  17
 

منذ تأسيس المجلس    على البلديات األعضاء  المتراكم   الرصيد اإلجمالي
   2020وحتى نهاية عام  

12,652,163 
شيكل)  

 األداء المالي
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 األداء المالي
 

 2020. نسبة التحصيل من البلديات األعضاء لعام 4جدول 

 اسم البلدية  
 اجمالي 
 الفواتير

 المبلغ 
حصل 

ُ
 الم

 المبلغ 
 المتبقي 

 نسبة 
 التحصيل 

 % 86 208,866 1,307,890 1,516,756 بلدية خانيونس  1

 % 28 280,984 111,121 392,105 بلدية بني سهيل  2

 % 0 6,551 0 6,551 بلدية عبسان الكبيرة  3

 % 14 17,327 2,710 20,037 بلدية خزاعة  4

 % 418 -  28,146 36,994 8,848 بلدية عبسان الجديدة  5

 % 171 -  95,405 230,217 134,812 بلدية  القرارة  6

 % 66 310,540 600,938 911,478 بلدية دير البلح 7

 % 58 193,507 264,495 458,002 بلدية النصيرات  8

 - - - - بلدية البريج  9

 - - - - بلدية  المغازي 10

 % 58 53,256 74,761 128,017 بلدية  الزوايدة  11

 % 42 41,157 29,209 70,366 بلدية  وادي السلقا 12

 % 87 4,322 27,718 32,040 بلدية المصدر 13

 % 61 259,660 399,806 659,466 بلدية رفح 14

 % 12 14,908 2,000 16,908 بلدية النصر 15

 % 0 7,673 0 7,673 )معفاة من قبل مجلس اإلدارة( بلدية الفخاري 16

 % 15 23,266 4,180 27,446 بلدية الشوكة  17

 يرة. الديون المستحقة على المجلس خلل األعوام الثلثة األخ5جدول 

 وصف البند 
 المبلغ المتراكم حتى  

 2018نهاية عام  
 المبلغ المتراكم حتى  

 2019نهاية عام  
 المبلغ المتراكم حتى  

 2020نهاية عام  

 989,798 1,026,568 890,499 مبالغ لصالح الموردين 

 1,912,192 1,247,896 723,466 مبالغ لصالح رواتب العاملين 

₪ 2,901,990 2,274,464 ₪  1,613,965 ₪  )بالشيكل(اإلجمالي   

 

 . إيرادات المجلس خلل األعوام الثلثة األخيرة6جدول 

 وصف البند 
 المبلغ المتراكم حتى  

 2018نهاية عام  
 المبلغ المتراكم حتى  

 2019نهاية عام  
 المبلغ المتراكم حتى  

 2020نهاية عام  

 4,390,505 3,291,380 2,908,892 البلديات األعضاء

 611,795 543,938 515,284 الجهات األخرى 

 231,052 183,716 0 النفايات الطبية

₪ 5,233,352 4,019,034 ₪  3,424,177 ₪  )بالشيكل(اإلجمالي   
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 من النفايات الصلبة 196قام المجلس بالتخلص من أكثر من  2020خالل عام 
ً
 ألف طنا

 الصحي بواسطة آليات كل من: ري الفخاحيث تم جمع وترحيل هذه الكميات إلى مكب 
 

 المجلس 1 

82,462 

 طن

 42%  

 البلديات 2 

54,820 

 طن

 28%  

 الوكالة 3 

34,106 

 طن

 17%  

 المقاولين 4 

25,446 

 طن

 13%  

 مركبات
 من نوع

 ضاغطة

 مركبات 7 
 من نوع

 رمثة

 مركبات 3 
 من نوع

 رافعة

 10 

تستخدم في تقديم خدمات جمع ونقل النفايات وترحيلها  مركبة 20يمتلك المجلس 

 لنقل النفايات الطبية انتستخدممركبتين ري الصحي، باإلضافة إلى  إلى مكب الفخا

 2020عام  خالل األداء الفني

 

 من النفايات حيث بلغت متوسط النفايات المستلمة  7,591محطة ترحيل رفح ، استقبلت 2020خالل عام 
ً
 طن 1,084طنا

ً
 ا

 3م 4حاوية بحجم   170بعجل، وعدد  3م1حاوية بحجم  375، تم توريد عدد 2020خالل عام 
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 المنطقة  
 عام 

 2018 
 عام 

 2019 
 عام 

 2020 
 مالحظات

 

  28,655 25,355 24,750 .    خان يونس 1

  6,097 5,982 5,296 .    بني سهيال 2

 مقاول  النفايات يتم ترحيلها من خالل 0 0 0 .   عبسان الكبيرة 3

 للنفاياتنقطة تجميع عشوائية   يوجد لديها 407 634 1,685 .    خزاعة4

 مقاول  النفايات يتم ترحيلها من خالل 175 1,099 2,120 .   عبسان الجديدة 5

  2,736 2,613 3,081 .    القرارة 6

  17,011 15,171 14,730 .   دير البلح 7

  12,913 3,608 0 .   النصيرات  8

  3,076 2,451 582 .  الزوايدة 9

  1,428 920 971 .  وادي السلقا10

  650 234 0 المصدر . 11

 8,984 4,865 708 .  رفح 12
يتم  التي  النفايات  تشمل  الكميات  تلك 
ترحيل  محطة  من  المجلس  بآليات  ترحيلها 

 رفح 

 0 167 0 . معسكر خانيونس13
 

البنود رقم   فإنه  16،  15،  14،13بخصوص   ،
تلك  لترحيل  المجلس  بآليات  االستعانة  تم 

نتيجة ألعطال   طارئة حدثت النفايات وذلك 
 في اآلليات الخاصة بهم. 

 0 66 0 . معسكر رفح 14

 0 88 0 . شركة سطركو 15

 330 16 0 . شركة سقا وخضري16
 

 82,462 63,270 53,926 )بالطن( النفايات  إجمالي 

 خدمة الجمع الثانوي
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 نوع اآللية  اسم اآللية 
 الموديل 
 )سنة(

 الكمية
 )عدد( 

 الحمولة 
 )بالطن(

 مكان الخدمة

 محافظة الوسطى  12 2 2016 ضاغطة  FM6*4فولفو  1

 12 1 2016 ضاغطة  FM6*4فولفو  2
 الحجر الصحي 

 محافظة الوسطى و 

 المحافظة الوسطى  7 1 2008 رافعة + قالب Dx1280-رينو  3

 المحافظة الوسطى  6 2 1997 رافعة + قالب FL 619-فولفو  4

 المحافظة الوسطى  6 1 1995 رافعة + قالب FL 619-فولفو  5

 محافظة الوسطى  20 1 2016 رمثة FM8*4فولفو  6

 رفح  -محافظة خانيونس  12 4 2016 ضاغطة  FM6*4فولفو  7

 محافظة خان يونس  7 2 2008 رافعة + قالب Dx1280-رينو  8

 محافظة خان يونس  6 3 1995 رافعة + قالب FL 619-فولفو  9

 محافظة رفح 20 1 2016 رمثة FM8*4فولفو  10

 احتياط 20 1 2016 رمثة FM8*4فولفو  11

 - 2 2011 مركبة تجارية مرسيدس سبرنتر 12
وحدة معاجة النفايات 

 الطبية

 4.5 1 1995 قالبرافعة +  FL 614-فولفو  13
 اتجاري العمل على اجراء

 البيع 

 خدمة الجمع الثانوي
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 الوحدة وصف البيان #
 عام 
2018 

 عام 
2019 

 عام 
2020 

 20 26 26 )عدد(  إجمالي آليات النفايات   1

 19 20 22 )عدد(  آليات متاحة للعمل  2

 82,462 63,270 53,579 )الطن( كميات النفايات المرحلة بآليات المجلس  3

 

 

 3م  36 بعجل  3م1 متر مكعب  4 )للرافعات( 3م1 حجم الحاوية ونوعها 

 2020 2019 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 العام    اسم البلدية  / 

 - - 281 108 108 162 60 60 488 736 736 1 . بلدية خانيونس1

 - - 45 45 45 13 12 12 60 74 74 . بلدية بني سهيل 2

 - - - - - - - - - - - الكبيرة. بلدية عبسان 3

 - 1 - - - - - - - - 98 . بلدية خزاعة4

 - 1 - - - - - - - - 130 . بلدية عبسان الجديدة 5

 - - - - - - - - 290 303 370 . بلدية القرارة6
 

 0 326 179 838 اإلجمالي لحاويات محافظة خانيونس 

 الجمع الثانوي خدمة

 

 



 
 

يئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح لله 

 والوسطى
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 3م  36 بعجل  3م1 متر مكعب  4 )للرافعات( 3م1 حجم الحاوية ونوعها 

 2020 2019 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 العام    / اسم البلدية  

 2 2 25 - - 20 - - 120 120 220 . بلدية النصيرات1

 - - 135 - - 52 20 20 239 411 411 . بلدية دير البلح 2

 1 1 - - - - - - 207 207 185 . بلدية الزوايدة3

 - - - - - - - - 90 70 70 . بلدية وادي السلقا 4
 

 3 160 72 656 اإلجمالي لحاويات محافظة الوسطى 
 

معبر رفح   – . بلدية رفح1
 البري

- - - - 12 15 - - - - 2 

 - - - - - 4 4 - - - - . بلدية الشوكة 2
 

 2 -  19 اإلجمالي لحاويات محافظة رفح 
 

 - - 40 - - 19 - - - - - مراكز الحجر الصحي . 1
 

 -  40 19  مراكز الحجر الصحي اإلجمالي لحاويات 

 

 

 

 

 

 

 الثانوي الجمعخدمة 
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 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 17 2020لعام

 توزيع المسارات لخدمة الجمع الثانوي حسب كل بلدية. 11جدول 
 

 خدمة الجمع الثانوي

 

  



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 18 2020لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة التخلص
 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 19 2020لعام

 العدد موديل نوع اآللية  اسم اآللية 
 CAT 950L 2018 2 كباش عجل  1

 CAT 826K 2018 2 ضاغطة نفايات  2

 CAT D8R 2018 1 بلدوزر نفايات  3

 CAT 232D 2018 1 بوب كات  4

 CAT 428F 2018 1 باكهو حفار 5

 Volvo FM 64R 2016 1 آلية جيتر 6

 Volvo FM 64R 2018 2 آلية قالب  7

 

 التخلصخدمة 

 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 20 2020لعام

 

 

 المنطقة   
 عام 

 2018 
 عام 

 2019 
 عام 

 2020 
 نسبة التغير 

 بين  آخر عامين 

  % 13 28,655 25,355 24,750 بلدية خان يونس  -1

  % 2 6,097 5,982 5,296 بلدية بني سهيل  -2

  - 0 0 0 بلدية عبسان الكبيرة  -3

  % 36 - 407 634 1,685 بلدية خزاعة  -4

  % 84 - 175 1,099 2,120 بلدية عبسان الجديدة  -5

  % 5 2,736 2,613 3,081 بلدية القرارة  -6

  % 12 17,011 15,171 14,730 بلدية دير البلح -7

  % 258 12,913 3,608 0 بلدية النصيرات   -8

  - 0 0 0 بلدية المغازي -9

  % 26 3,076 2,451 582 بلدية الزوايدة  -10

  % 55 1,428 920 971 بلدية وادي السلقا  -11

  % 178 650 234 0 بلدية المصدر -12

  % 85 8,984 4,865 708 بلدية رفح -13

  % 100 - 0 167 0 معسكر خانيونس  -14

  % 100 - 0 66 0 معسكر رفح  -15

  % 100 - 0 88 0 شركة سطركو  -16

 شركة سقا وخضري  -17
 

0 16 330 1963 % 
 

 

%30 82,462 63,270 53,926 )طن(آلليات المجلس  اإلجمالي  

 خدمة التخلص
 

  



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 21 2020لعام

 . كمية النفايات المرحلة للمكب بواسطة آليات البلديات خالل األعوام الثالثة األخيرة 14جدول 

 المنطقة   
 عام 

 2018 
 عام 

 2019 
 عام 

 2020 
 نسبة التغير  
 بين  آخر عامين 

  % 16 9,014 7,759 8,593 .    بلدية خان يونس 1 

  % 23 7,715 6,297 8,429 .    بلدية بني سهيال 2 

  % 111 551 261 54 .   بلدية عبسان الكبيرة 3 

  % 100 - 0 20 0 .   بلدية خزاعة4 

  % 96 - 18 419 238 .    بلدية عبسان الجديدة 5 

  - 0 0 0 .   بلدية القرارة 6 

  % 12 - 6,160 7,030 9,020 .    بلدية دير البلح 7 

  % 100 - 0 7,276 9,562 .   بلدية النصيرات8 

  % 100 - 0 562 2,829 .   بلدية البريج9 

  % 100 - 0 1,456 3,104 .  بلدية المغازي10 

  % 11 - 2,070 2,328 4,308 .  بلدية الزوايدة 11 

  % 100 - 0 187 598 .  بلدية المصدر 12 

  % 49 24,912 16,741 0 .  بلدية رفح13 

  % 146 1,423 579 0 .  بلدية النصر14 

  % 134 646 276 0 .  بلدية الفخاري15 

  % 140 2,310 963 0 .  بلدية الشوكة 16 

%5 54,820 52,152 46,733 )طن(آلليات البلديات   اإلجمالي  

 
 خالل األعوام الثالثة األخيرة الدولية  وكالة الغوثللمكب بواسطة آليات  مرحلة.كمية النفايات ال15جدول 

 المنطقة   
 عام  
 2018 

 عام    
 2019 

 عام    
 2020 

 نسبة التغير  
 بين  آخر عامين 

  % 14 13,129 11,487 12,521 مخيم خان يونس  -1

  % 146 3,923 1,597 5,370 مخيم دير البلح والمغازي -2

  % 814 4,295 470 0 مخيم النصيرات  -3

  % 100 - 0 7 0 مخيم البريج  -4

  % 4 - 12,758 13,270 14,159 مخيم رفح  -5

%27 34,106 26,831 32,050 )طن(  وكالة الغوثآلليات  اإلجمالي  

 التخلصخدمة 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 22 2020لعام

 . كمية النفايات المرحلة للمكب بواسطة آليات القطاع الخاص خالل األعوام الثالثة األخيرة 16جدول 

 المنطقة   
 عام  
 2018 

 عام    
 2019 

 عام    
 2020 

 نسبة التغير  
 بين  آخر عامين 

  % 11 10,294 9,310 892 الكبيرةعبسان  -شركة راضي كشكو -1

  % 100 - 0 1,371 1,739 فتحي أبو شمالة شركة  -2

  % 31 - 8,171 11,807 8,180 شركة سطركو  -3

  % 100 2,553 0 0 لكوب الذهبي شركة ا -4

  % 145 2,969 1,212 0 سفيان اآلغا  -5

  - 0 0 3,500 شركة الخيسي  -6

 % 100 1,128 0 0 الجديدة عبسان  –شركة راضي كشكو  -7

  % 1963 330 16 0 سقا وخضري  -8

%7 25,446 23,716 14,311 )طن(  القطاع الخاص آلليات اإلجمالي  

 2020العام خالل  الجهات المختلفةكمية النفايات المرحلة للمكب بواسطة إجمالي . 17جدول 

 خدمة التخلص
 

 
  جمعهاتم التي 

بواسطة آليات 
 المجلس 

  جمعهاتم التي 
بواسطة آليات 

 البلدية

  جمعهاتم التي 
بواسطة آليات 

 الوكالة 

  جمعهاتم التي 
بواسطة آليات 
 القطاع الخاص 

إجمالي 
 النفايات 

 )بالطن( 

 16,280 1,274 2,816 5,650 6,541 يناير -1

 15,480 1,061 3,285 4,887 6,247 فبراير -2

 18,846 2,221 3,747 5,581 7,297 مارس  -3

 22,937 7,714 3,224 5,289 6,710 أبريل  -4

 16,535 1,481 2,925 5,546 6,583 مايو -5

 15,666 1,528 2,822 4,143 7,173 يونيو -6

 17,361 1,962 3,539 4,516 7,343 يوليو -7

 15,823 1,376 3,250 4,110 7,086 أغسطس -8

 13,453 1,213 2,074 3,659 6,507 سبتمبر  -9

 15,223 1,503 2,221 4,169 7,331 أكتوبر -10

 14,808 1,923 2,075 3,715 7,096 نوفمبر -11

 15,163 1,858 2,129 3,555 7,621 ديسمبر  -12

 196,503 25,446 34,106 54,820 82,462 )بالطن(  اإلجمالي

نسبة النفايات من 
 2020لسنة اإلجمالي 

42.3 % 27.7 % 17.3 % 12.7 % 
 

 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 23 2020لعام

 الشهر 
6 

 يونيو 

7 

يوليو    

8 

 أغسطس 

9 

 سبتمبر 

10 

 أكتوبر 

11 

 نوفمبر 

12 

 ديسمبر 

 اإلجمالي 

 (بالطن )

الكمية 

 )بالطن( 
1,144 1,172 1,228 937 1,071 966 1,072 7,591 

 خدمة الترحيل

 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 24 2020لعام

 

 

 المعديةخدمة معالجة النفايات الطبية 
 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 25 2020لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعديةمعالجة النفايات الطبية خدمة 

 

 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 وسطىوال

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةالخدمات المشترك إلدا مجلس
 26 2020لعام

 2020أوزان النفايات الطبية التي قام المجلس بجمعها ومعالجتها خالل عام  .19جدول 

 عيادات الرعاية  الشهر
 األولية التابعة للوكالة 

  العيادات الحكومية
 ومستشفى الشفاء 

 بال أطباء
 فرنسا   -حدود

 بال أطباء
 بلجيكا -حدود

 عيادات 
 خاصة

 0 551 91,49 5,177 874 يناير   -1

 0 131 1,338 14,21 930 فبراير   -2

 23 396 1,720 4,479 108 مارس    -3

 91 210 606 2,759 635 ابريل    -4

 0 126 441 62,24 1,099 مايو   -5

 62 361 81,00 3,667 1,505 يونيو   -6

 20 404 1,480 3,576 1,414 يوليو   -7

 12 442 91,24 1,856 1,120 أغسطس    -8

 61 391 562 145 21,08 سبتمبر   -9

 4 851 673 91,49 1,451 أكتوبر  -10

 86 546 1,002 3,558 32,12 نوفمير  -11

 35 516 1,034 4,421 2,077 ديسمبر -12

 240 4,447 12,614 37,597 15,391 (  كيلوجرام) المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 المعديةخدمة معالجة النفايات الطبية 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 27 2020لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعديةمعالجة النفايات الطبية خدمة 

 

  

 (AMB Ecosteryl 75جهاز الميكروويف )  (CISA Concept 300)  األوتوكليفجهاز 



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 28 2020لعام

 

 

 

 

 

 

 

 المعديةخدمة معالجة النفايات الطبية 
 

  

  



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 29 2020لعام

 

 

 

 

 

 المجتمعيةرشاد والتوعية  وحدة اإل

 

  

  



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 30 2020لعام

 أماكن التنفيذ  أنشطة البرنامج البرنامج
وقت 

 التنفيذ 
برنامج التوعية  .1

 واإلرشاد المدرسي 
تنفيذ ندوات توعوية في المدراس للطالب  •

 من صف رابع حتى صف العاشر. 
 تنفيذ مسابقات بيئية بين المدارس. •
 عمل معارض إعادة تدوير.  •
وثائقية عن عمل عرض مسرحيات وأفالم  •

 المجلس. 
تنفيذ ندوات توعية ألهالي الطالب  •

 وللمدرسين. 

مدارس الحكومة 
 ومدارس األونروا 

 

شهرين في  
الفصل  

الدراسي  
األول  

وشهرين  
في الفصل  

الدراسي  
 الثاني 

برنامج التوعية البيئية  .2
 في رياض األطفال 

 تنفيذ ندوات ألهالي األطفال والمدرسات.  •
 ترفيهية تعليمية لألطفال.تنفيذ أيام  •
 تنفيذ حلقات توعوية لألطفال  •

رياض األطفال في 
األماكن التي 

تعاني من مشاكل 
 في جمع النفايات 

 

طوال  
 العام

برنامج التوعية  .3
واإلرشاد في  

 المساجد 

تنفيذ ندوات للسيدات والفتيات بالتعاون مع  
 وزارة األوقاف 

المساجد   اختيار  يتم 
وزارة   مع  بالتعاون 

 األوقاف 
 

شهر  
 رمضان 

برنامج التوعية  .4
 واإلرشاد في األحياء

تنفيذ ندوات للسيدات في األحياء   •
 بالتعاون مع البلديات. 

تنفيذ ندوات في األحياء بالتعاون مع   •
 لجان األحياء. 

تنفيذ حمالت توعية من بيت لبيت في  •
األماكن التي يكون فيها شكاوى 

 بشكل متزايد. 

األحياء  اختيار  يتم 
خطط  على  بناء 
على   وبناء  البلديات 
تكثر  التي  األماكن 

 فيها الشكاوى  

طوال العام  
وكل حملة  

تمتد من  
أسبوعين  
لشهرين 

حسب عدد  
 السكان

برنامج التوعية  .5
 االلكتروني 

عبر  االلكترونية  التوعية  متابعة  المشاركة في 
في   والمشاركة  والموقع  المجلس  صفحة 

على أماكن الشكاوى من خالل برنامج التعرف  
بناء  زيارات  وتنظيم  المجلس  في  الشكاوى 
على المعلومات الواردة من السكان عن أماكن  

 الشكاوى 

المتابعة  على  بناء 
 االلكترونية

طوال  
 العام

المشاركة في تنفيذ  .6
كافة األنشطة  

التوعوية والحمالت  
الخاصة بمشروع  

إدارة النفايات الصلبة 
المنفذ من قبل  
الصندوق لصالح  

 المجلس 
 

التوعية   برنامج  خطة  تنفيذ  في  المشاركة 
وتنفيذ   المشروع  ممولي  قبل  من  المعتمدة 
بناء  المشاورات  وجلسات  والندوات  الحمالت 

 على خطة المشروع بشكل مستمر

خطة   على  بناء 
 المشروع 

طوال  
 العام

 المجتمعيةرشاد والتوعية  وحدة اإل



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 31 2020لعام

 .التعاملإمعإكافةإالشكاوىإالمقدمةإوتقييمهاإبشكلإمنصفإوغيرإمتحيز،إوالتعاملإمعهاإبشفافيةإيتم:إنصافالإ -1

التعاملإمعإكافةإالشكاوىإالمقدمةإبشكلإمستقلإعنإجميعإاألطرافإالمعنيةإإإيتم:إإالموضوعيةإواالستقاللية -2

 .منإأجلإضمانإمعاملةإعادلةإوموضوعيةإومحايدةإلكلإحالة
 

قنواتإاستالمإالشكاوىإمتاحةإللجميعإوتراعيإالمستوياتإالتعليميةإواالقتصاديةإ:إإالسالسةإوسهولةإالوصول -3

 .إوتصلإإلىإكافةإالمواطنينإفيإالمحافظاتإالثالثة،إوآلياتإاالستجابةإوتوثيقإالمعلوماتإسهلةإوواضحة
 

والكفاءة -4 االستجابةإ أ:إإسرعةإ لكافةإ محددةإوتستجيبإ زمنيةإ بأجندةإ محددةإ واالستجابةإ الردإ الشكاوىإآلياتإ نواعإ

 .المقدمةإضمنإخريطةإواضحةإلكلإشكوىإعلىإحدة
 

 .كافةإاألطرافإالمعنيةإلهاإالحقإفيإاالطالعإعلىإآلياتإاالستجابةإومتابعةإشكاويهم:إالمشاركةإالمجتمعية -5

 يتمإاستالمإالشكاوىإعنإطريقإعدةإقنواتإمتاحةإلجميعإالمواطنينإوالبلدياتإاألعضاءإوهي:استالمإالشكاوى:إ -1
 

وهوإجزءإمنإالموقعإااللكترونيإللمجلسإويتضمنإبوابتينإلتقديمإالشكاوىإأحدهماإإإنظامإالشكاوىإااللكتروني: •

 .موجهةإللمواطنينإواألخرىإخاصةإبالبلدياتإاألعضاءإوتتضمنإلوحةإتحكمإوميزاتإخاصةإبعرضإالشكاوىإالمرسلةإ

حيثإيتمإاستالمإالشكاوىإمنإخاللإأرقامإالهاتفإالخاصةإبالمجلسإومنإثمإيتمإتوثيقإهذهإإ:إإيالهاتفإاالتصالإإ •

 .إالشكاوى

نهايةإدوامإعمالإالجمعإالذينإيعملونإعلىإسياراتإيتمإتسجيلإالشكاوىإفيإإ:إإالتقاريرإاليوميةإلعمالإالمجلس •

 .إالمجلس

 .إشكاوىإفيإكلإمرفقإمنإمرافقإالمجلسإالستقبالإالصندوقإإإحيثإتمإتثبيت:إصندوقإالشكاوى •

 يوتيوب(.إتويترإ/إ)فايسبوكإ/صفحاتإالتواصلإاالجتماعيإإ •

 )فريقإالرشاد(.إوحدةإاالرشادإوالتوعيةإالمجتمعيةإإ •

 .فورإاستالمإالشكوىإمنإإحدىإالقنواتإالسابقةإيتمإتسجيلهاإواعطائهاإرقمإخاصإبهاالتسجيلإوالتصنيف:إ -2

والتحقق:لإا -3 الجغرافيإإإعالمإ الموقعإ حسبإ المعنيإ للقسمإ وتسجيلهاإ تصنيفهاإ بعدإ الشكوىإ تحويلإ يتمإ

 كالتالي:والتخصصإمنإأجلإالتحققإالميدانيإمنإالشكوىإوغالباإتكونإالنتيجةإ
 

يتمإتحويلهاإللشخصإالمختصإلحلهاإوفقإإإفيإحالةإثبوتإالشكوىإوكانإلهاإعالقةإبعملإالمجلسإمباشرة:إ •

 .جدولإزمنيإمعلنإللمقرإالرئيسيإمنإأجلإالمتابعة،إوارسالإرسالةإللشخصإالمشكتيإالعالمهإبوقتإالحل

 .يتمإاعالمإالمشتكيإبذلكإواغالقإملفهاإ:إفيإحالإثبوتإعدمإصحةإالشكوى •
 

يقومإالقسمإالمعنيإبمعالجةإالشكوىإومنإثمإارسالإتقريرإلمسئولإالشكاوىإفيإالمجلسإإاالستجابةإوالحل:إ -4

 .الذيإبدورهإيرسلإرسالةإاعالمإللشخصإالمشتكيوبآليةإالحل،إ
 

 

إإإدارجإيتمإإإإ،إحيثمنإأجلإالتوصياتإوالتوثيقإإبشكلإسنويإتقريرإالشكاوىإإإإإعداديتمإإالتوثيقإوالتغذيةإالراجعة:إإ 

.إالمجلسبإإااللكترونيإالخاصإإإعلىإموقعوالذيإيتمإنشرهإإإإالسنويإللمجلس،التقريرإإلخصإعنهإبشكلإمضمنإفيإإم

 نظام الشكاوى في المجلس
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 نظام الشكاوى في المجلس
 

 العدد  قنوات استقبال الشكاوىالتوزيع حسب 

 45 التقارير اليومية لعمال المجلس .1

 14 نظام الشكاوى اإللكتروني .2

 2 صفحات التواصل االجتماعي  .3

 2 االتصال الهاتفي  .4

 1 فريق التوعية واإلرشاد  .5
 

 العدد  التوزيع حسب عنوان الشكاوى 

 25 خانيونس  .1

 22 دير البلح .2

 4 النصيرات .3

 3 رفح  .4

 3 الفخاري .5

 2 الزوايدة .6

 2 بني سهيال .7

 1 الشوكة .8

 1 عبسان الكبيرة  .9

 1 المصدر .10
 

 العدد  التوزيع حسب حالة طلب الشكوى 

 39 طلبات تم حلها وإغالقها  .1

 25 فضها وتحويلها إلى البلديات طلبات تم ر .2

 

 العدد  المستلمةأنواع الشكاوى التوزيع حسب 

 57 الحاويات خدمات الجمع من  .1

 24 د ردم ومواد بناء في الحاوية ووج •
 7 وجود نفايات متناثرة حول الحاوية  •
 14 حريق في الحاويةوجود  •
 3 طلب حاويات جديدة •
 3 وجود نقطة تجميع نفايات عشوائية  •
 1 طلب صيانة الحاوية أو تغييرها •
 3 طلب تغيير مكان الحاوية أو إزالتها  •
 1 عدم انتظام عملية الجمع من الحاوية  •
  1  عدم إلتزام عمال الجمع بإجراءات الوقاية والسالمة  •

 3 الجديدمكب الفخاري  .2

 2 دخول سيارات جمع النفايات إلى المكب بدون تغطية •
  1  نفايات متناثرة على جانبي الطريق المؤدي إلى المكب  •

 0 مكب دير البلح  .3

 0 وحدة معالجة النفايات الطبية .4

 0 محطة ترحيل رفح  .5

 1 طلب تنفيذ حمالت توعية  .6

 3 شكاوى أخرى .7

 2 مرورية توزيع الحاويات أدى إلى مشاكل  •
•  

ً
 1 عدم انتظام عملية الجمع من منازل المحجورين صحيا

 25 شكاوى غير صحيحة  .8

المجلس،  • يقدمها  التي  بالخدمات  متعلقة  غير  شكاوى 
البلديات   اختصاص  من  األولى  والتي  الجمع  )خدمات 

 والنظافة، .... إلخ( 

25 
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 رة النفايات الصلبة مشروع إدا
 

 

 

 إنشاء مكب الفخاري الصحي مشروع 

 مشروع إنشاء محطة ترحيل نفايات رفح

 ، بتمويل من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية 2019يونيو   12تم افتتاحه بتاريخ 

 ، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية 2019ديسمبر    18تم افتتاحه بتاريخ 
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 2020 المشاريع خالل العام

 

 

  



 
 

للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح  

 والوسطى

 التقرير السنوي   رة النفايات الصلبةمجلس الخدمات المشترك إلدا
 36 2020لعام

والتقدم المحرز والمخرجات لكل مرحلة. المحوسب إلدارة النفايات الصلبة في المجلس مراحل تطوير النظام .20 جدول

 التقدم )%(  تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التطوير مرحلةتفاصيل  

 % 100 11/02/2021 15/08/2020 تحليل النظام وجمع المتطلبات  1
 

المرحلة، حيث   االنتهاء من هذه  بين    16تم عقد  تم  وتحليل    جي جيتواياجتماع  بهدف جمع  وذلك  المجلس،  الدولي وفريق عمل  والبنك 
 المخرج النهائي لهذه المرحلة أال وهو  حيث تمت الموافقة والتوقيع على  ،ومناقشة المتطلبات الضرورية الالزمة لتطوير وحدات النظام المختلفة

 بنسخته السادسة النهائية.   (SRSالـ)مستند مواصفات متطلبات النظام 

 % 95 15/03/2021 01/01/2021 م النظام  تصمي 2
 

المخرجات )المدخالت،  للنظام  البنية األساسية  تفاصيل  المرحلة سيتم تصميم  الواجهاتفي هذه  البيانات،  العمليات، قواعد  تركيب وتجهيز  ،   ،)
( SDDالنهائي لهذه المرحلة هو وثيقة تصميم النظام الـ). حيث سيكون المخرج المعدات الالزمة وإعداد البنية التحتية المالئمة للشبكة واالتصال

   (.ER Modelومخطط الكيانات والعالقات الـ)
 

 % 12 15/07/2021 15/02/2021 برمجة النظام وتطويره 3
 

 . الدولي والمجلسفي هذه المرحلة سيتم تطوير الكود البرمجي للنظام واختباره قبل تسليمه والحصول على الموافقة من طرف البنك  

 0 % 15/08/2021 02/05/2021 توثيق النظام والتدريب 4
 

   .في هذه المرحلة سيتم تدريب موظفين المجلس على متابعة األنظمة وصيانتها ونقل كافة المعارف للمجلس الستمرارية العمل

 تطوير نظام محوسبمشروع 
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 لمجلسل األنشطة اإلجتماعية 
 

 

 

 حفل تكريم موظفي المجلس المتقاعدين 

 حفل تكريم أعضاء الجمعية العمومية السابقين  
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ؤدى الى زيادة رها ت والتي بدو ،والمجلس ىيل لخدمة بلديات محافظة الوسطعدم وجود محطة ترح .1
  ؤثرتتكاليف الخدمة ماليا و

 
 ى كفاءة الخدمة المقدمة.لع سلبا

ن تعمل بنظام الرافعة  فى مجال ترحيل النفايات ليات قديمة و متهالكة فى الخدمة حتى اآلآ 9وجود عدد  .2
 .لياتلهذة اآل ةيزيد من التكاليف التشغيلية والصيان ره ، والذي بدوالصلبة من المناطق الريفية

جل التوسع فى مجال تقديم الخدمة و كذلك استبدال أزمة من   هناك نقص فى عدد الحاويات الال يزال ال .3
 .الحاويات المتهالكة بحاويات جديدة

بسبب قدمه وعدم توفر قطع جديدة الستبدال وذلك  ،لياتنظام الموجود لمراقبة حركة اآلالكفاءة  ضعف .4
 .رج القطاع عدم مقدرة الشركة الموردة لهذا النظام على توفير المطلوب من خاو ،القطع التى التعمل

ال هذا يز لكن ال ،هتم توريدالذي  بواسطة جهاز معالجة جديد)ميكروويف(معالجة النفايات الطبية المعدية  .5
فى انتظار وصول فنى التشغيل من الشركة الموردة الى قطاع غزة  لتشغيله و معالجة و ،الجهاز اليعمل

 .الجهازمور الفنية التى تعيق عمل بعض األ

 والمعيقات التحديات
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، ووجود عدم انتظام البلديات بدفع قيمة الفاتورة الشهرية للمجلس مقابل الخدمات التى يقدمها لهم .1
الموردين  علىلى الوفاء بالتزاماته قدرة المجلس ع إلى إضعافوالتي بدورها تؤدي  ،فجوة تشغيلية

 .والموظفين فى المجلس

  المتبعةية اآلل .2
 
 .ر مناسبة و تزيد من تراكم الديون على المجلسفى دفع الفاتورة الشهرية غي حاليا

 

ق وحظر تجول إلى الحد من مقدرة  غالإاتشار جائحة كورونا خالل هذا العام وما صاحب ذلك من أدى  .1
 .المجلس على التواصل مع المجتمع المحلي والبلديات الشريكة بشكل مباشر

 

 

 

 التحديات والمعيقات
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للعام

 التقرير السنوي

2020 

 رة النفايات الصلبة دا مجلس الخدمات المشترك إل
 للهيئات المحلية في محافظات خان يونس، رفح والوسطى 


