ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ دﻳﺲ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ دﻳﺲ؟
46.5%

الﺪرائﺈ ) 2,209,899ﺣﻐﺿﻀ(

20.0%

اﻗﺠﺎﺑمارات واﻗﻏﺔارات ) 942,795ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.5%
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

13.8%

الﺚﺛﻄات ) 653,500ﺣﻐﺿﻀ(

7.7%

الرخص وا�جازات ) 370,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.5%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 264,375ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 236,000ﺣﻐﺿﻀ(

رواتﺈ وأجﻌر
) 839,736ﺣﻐﺿﻀ( 26.6%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.2%
) 6,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 280,306ﺣﻐﺿﻀ( 8.9%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 569,650ﺣﻐﺿﻀ( 18.0%

المﺤارﻏع
) 364,375ﺣﻐﺿﻀ( 11.5%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ( 1.3%

5.0%

الﺎﺊرﺲات والﻋﺊات ) 72,500ﺣﻐﺿﻀ( 1.5%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,749,069) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,040,073ﺣﻐﺿﻀ( 33.0%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,155,140) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
6%

2

31

94%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
تأﻊﻐﻀ ﻄﺼطع ﻄﻆ الﺤارع الﻌاﺦﻀ بﻐﻆ ابﻌ دﻏﺟ والﺳﻐﺞرﻏﺋ
تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

290,000
1,600,000
300,000

إضاﺸﺋ ﺬابﺺ لمﺔمع الﺛوائر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ
تأﻊﻐﻀ الﺗﺛﻏﺼﺋ الﺳاﻄﺋ

5,000

ﺦﻐاﻇﺋ ﻄسﺎﻌﺦﺷ أبﻌ دﻏﺟ الطﺊﻎ

74,375

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ دﻳﺲ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

30,504

ذﻄﻃ رخص الﺊﻈاء

1,878,495

وزارة الﺚارجﻐﺋ الفرﻇسﻐﺋ

32,264

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

3,816,848

ﺦﻐاﻇﺋ ﻄسﺎﻌﺦﺷ أبﻌدﻏﺟ الطﺊﻎ

40,782

المﺔمﻌع

6,673,533

دﻏﻌن ﻄﺎفرﺻﺋ

192,107

المﺔمﻌع

295,656

ذﻄﻃ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

978,190

2792319 / 2799244

27999245

www.abudis.ps

abudismunicipality@gmail.com
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ أبﻌ دﻏﺟ ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﻄﺳاً ﻇﺗﻌ أبﻌدﻏﺟ ضاﺖﻐﺋ ﻄﺼﺛﺠﻐﺋ
جاﻄﺳﻐﺋ جمﻐﻂﺋ ،آﻄﻈﺋ ،ﻄﺞدﻊرة ،ﺖاضﻈﺋ
لﻂﺳﻂﻃ والﺎﺼﺛم.
الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺚطﻐط
وتﺧمﻐﻃ وبﻈاء
وإدارة الﺊﻈﻐﺋ
اﻓﺠاﺠﻐﺋ
والمراﺸﺺ
والﺚﺛﻄات
الﺎابﺳﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
ﻄﻆ خﻘل اﻗﺠﺎﺑمار
اﻓﻄﺑﻀ لﻂمﻌارد
الﺊﺤرﻏﺋ والمادﻏﺋ.

الﺗفاظ ﺲﻂى ﻊﻌﻏﺋ أبﻌدﻏﺟ الﺎارﻏﺚﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ وﻄﺿاﻇﺎﻋا
الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺗفاظ ﺲﻂى تراﺐﻋا وأﻊمﻐﺋ ﻄﻌﺻﺳﻋا.

1

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ وجﻌدة الﺚﺛﻄات ﺸﻎ ﻄﺔال الﺧﺗﺋ
والﺎﺳﻂﻐﻃ والرﻏاضﺋ والﺑﺼاﺸﺋ وتمﺿﻐﻆ الﺤﺊاب والمرأة.

2

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الطرق وتﺧرﻏﺷ ﻄﻐاه اﻗﻄطار وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﻐاه والﺧرف الﺧﺗﻎ والﺿﻋرباء واﻗتﺧاﻗت.

3

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال
الﺞراﺲﺋ والﺧﻈاﺲﺋ ودﺲﻃ ﻄﺊادرات الرﻏادﻏﻐﻆ والمﺤارﻏع الﻈاﺣﺆﺋ.

4

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ المﺳﻐﺤﻐﺋ لﻔﻊالﻎ وﺠﻐادة اﻗﻄﻆ والﺼاﻇﻌن،
وتﻈﺰﻐﻃ ﺻطاع السﺿﻆ والمﻌاﺦﻘت.

5

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻨﺒﺘﺎ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻨﺒﺘﺎ؟
61.8%

الﺿﻋرباء ) 9,488,000ﺣﻐﺿﻀ(

12.1%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 1,852,338ﺣﻐﺿﻀ(

11.6%

المﻐاه ) 1,777,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.5%

الﺪرائﺈ ) 685,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 494,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.3%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 355,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.8%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 280,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧرف الﺧﺗﻎ ) 266,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.7%

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم ﻗﺸﺎات إﺲﻘﻇات( ) 107,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

أﺐمان الﺳطاءات ) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 15,349,338) :ﺣﻐﺿﻀ(

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.06%
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 19,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.11%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 95,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 50,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.03%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(
المﻐاه
) 849,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.3%

المﺤارﻏع
) 2,464,338ﺣﻐﺿﻀ( 15.4%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,281,000ﺣﻐﺿﻀ( 14.3%

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,763,367ﺣﻐﺿﻀ( 11.0%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 410,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 325,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.0%

الﺿﻋرباء
) 7,683,000ﺣﻐﺿﻀ( 48.1%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 15,974,705) :ﺣﻐﺿﻀ(

2.6%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
6%

4
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94%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

150,000

ﺣراء ﻄﺳﺛات وآلﻐات

1,817,338

إﺲادة إﺖﻐاء المراﺾﺞ الﺎارﻏﺚﻐﺋ
إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

310,000

اﺲادة تأﻊﻐﻀ الﺛوار

47,000

إﺲادة تأﻊﻐﻀ آبار المﻐاه

140,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

1,842,847

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

ﺾﻋرباء

1,479,202

ﺾﻋرباء

6,486,517

ضرائﺈ

1,179,680

المﺔمﻌع

6,764,710

رﺠﻌم الﺧرف الﺧﺗﻎ

182,165

رﺠﻌم ترخﻐص اﻓبﻈﻐﺋ

67,713

إﻏﺔارات أﻄﻘك الﺊﻂﺛﻏﺋ

205,050

المﺔمﻌع

278,193

4,956,656

www.anabta.org

anabtamuni@yahoo.com
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anabtaMunicipality

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺲﻈﺊﺎا ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻨﺒﺘﺎ
ﻄﺂﺠسﺋ خﺛﻄاتﻐﺋ رائﺛة ﺸﻎ
المﺗاﺸﺰﺋ ،ﺻابﻂﺋ لﻂﺗﻐاة تﺳﺎﺞ
بﺎراﺐﻋا وأﺦالﺎﻋا وﻇﺰاﺸﺋ الﺊﻂﺛة.

تﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ،
تسﺳى لﺎطﻌﻏر الﺊﻂﺛة
ﺖﺪرﻏاَ بﺤﺿﻀ ﻄﺎﻌاﺸﺺ
ﻏﺔمع بﻐﻆ الﺗﺛاﺐﺋ
واﻗﺦالﺋ ،وتﻋﺛف
الى الﺼﻐام
بمﺤارﻏع تﺚﺛم
المﺔﺎمع وتﺳمﻀ
ﺲﻂى تطﻌﻏر الﺊﺳﺛ
ا�ﻇساﻇﻎ وذلك ﻄﻆ
خﻘل الﺎطﻌﻏر والﺎﺚطﻐط
واﺠﺎﺑمار المﻌارد المﺎاﺖﺋ،
وبﻈاء ﺣراﺾات ﻄع
الﺔﻋات المﺚﺎﺧﺋ.

تطﻌﻏر الﺼطاع الﺎرﺸﻐﻋﻎ/السﻐاﺖﻎ وترﻄﻐﻃ اﻓﻄاﺾﻆ
اﻓﺐرﻏﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

1

دﺲﻃ وتﺳﺞﻏﺞ أﺦﺗاب المﺤارﻏع المﺎﻌﺠطﺋ والﺧﺶﻐرة.

2

تﻌﺸﻐر بﻐﺆﺋ ﻄﻌاءﻄﺋ وجاذبﺋ ﻗﺠﺎﺑمارات الﺼطاع
الﺚاص ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ.

3

زﻏادة ﺲﺛد المﺤارﻏع ا�ﺠﺿاﻇﻐﺋ الﺚاﺦﺋ.

4

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮع؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮع؟
42.0%

الﺿﻋرباء ) 9,301,799ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 3,578,500ﺣﻐﺿﻀ(

15.0%

المﻐاه ) 3,343,680ﺣﻐﺿﻀ(

12.0%

الﺪرائﺈ ) 2,626,776ﺣﻐﺿﻀ(

8.2%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 1,812,507ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 937,479ﺣﻐﺿﻀ(

1.7%

إﻏرادات ربﺗﻐﺋ ) 366,326ﺣﻐﺿﻀ(
المﻈح والﻋﺊات ) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

ﻄسﺊح الﺊﻂﺛﻏﺋ
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.06%
) 14,000ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

خﺧﻌﻄات ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄمﻈﻌﺖﺋ
1.6%
) 31,200ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 191,878ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 842,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﺤارﻏع
) 4,987,500ﺣﻐﺿﻀ( 22.9%

رواتﺈ وأجﻌر
) 2,471,632ﺣﻐﺿﻀ( 11.3%
0.9%

المﻐاه
) 2,606,902ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,521,258ﺣﻐﺿﻀ( 11.5%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 369,184ﺣﻐﺿﻀ( 1.7%

0.3%

ﻄسﺊح الﺊﻂﺛﻏﺋ ) 72,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 42,300ﺣﻐﺿﻀ( 0.2%
أﺐمان ﺲطاءات ) 13,818ﺣﻐﺿﻀ(
رﺠﻌم ﻏاﺸطات ) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.06%

ﺾﻋرباء
) 7,707,614ﺣﻐﺿﻀ( 35.4%

0.01%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 22,113,185) :ﺣﻐﺿﻀ(

3.9%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 21,781,968) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
20%

17

80%
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أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
تأﻊﻐﻀ وﺦﻐاﻇﺋ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

503,000

تمﺿﻐﻆ بﻂﺛﻏﺋ السمﻌع لﺚﺛﻄﺋ المﻈاﺬﺺ المﺗﻐطﺋ بﻋا بما ﺸﻐﻋا ﻄﻈاﺬﺺ ج

979,500

إﻇﺤاء وتأﻊﻐﻀ ﻄﺊﻈى ﺾاﺸﺎﻐرﻏا ﻄﻈﺎﺞه الﺊﻂﺛﻏﺋ

100,000

ﺣراء ﺠﻐارة ﻇفاﻏات

260,000

إﺲادة إﺖﻐاء المراﺾﺞ الﺎارﻏﺚﻐﺋ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

ﻄﻐاه

13,550,292

ﺾﻋرباء

6,196,247

ﺾﻋرباء

12,825,927

ﻄﻐاه

4,685,011

ضرﻏﺊﺋ اﻓﻄﻘك

4,426,686

المﺔمﻌع

10,881,258

رخص المﻋﻆ

3,257,707

المﺔمﻌع

34,060,612

 2268001أو  2268058أو 2268554
www.samou.ps

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

2268547
info@samou.ps

SamouMunicipality
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ السمﻌع ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮع

2,665,000

بﻂﺛة ﺲﺧرﻏﺋ ﻄﺞدﻊرة جاذبﺋ،
واﺲﺛة ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى تراﺐﻋا وأﺦالﺎﻋا
وبمﺤارﺾﺋ ﻄﺔﺎمﺳﻐﺋ ﺸاﺲﻂﺋ.

بﻂﺛﻏﺋ السمﻌع ﻊﻐﺆﺋ
ﻄﺗﻂﻐﺋ تسﺳى دائماً الى
الﺎمﻐﺞ وتطﻌﻏر خﺛﻄاتﻋا
ﺾماً وﻇﻌﺲاً لﺜا تﺳمﻀ
ﻄﻈﺜ تأﺠﻐسﻋا ﺲام
 ١٩٩٧ﺲﻂى تﺼﺛﻏﻃ
الﺚﺛﻄات
اﻓﺠاﺠﻐﺋ
والﺎﻈمﻌﻏﺋ لﺿاﺸﺋ
أﺸراد المﺔﺎمع ﺲﻂى
اخﺎﻘف ﺸﺆاتﻋﻃ ،ﻄﻆ أجﻀ
تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى ﻄﺳﻐﺤﺎﻋﻃ
وتﺳﺞﻏﺞ روح ا�ﻇﺎماء
لﺛﻏﻋﻃ.

زﻏادة ﺖﺧﺋ الفرد ﻄﻆ المﻐاه.

1

تﺗسﻐﻆ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂطرق ورﺸع ﻄسﺎﻌى الﻌﺲﻎ
لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ.

2

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ.

3

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء.

4

تطﻌﻏر خﺛﻄﺋ جمع الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ.

5

تﺚفﻐﺨ ﺲﺛد المﺛارس المسﺎأجرة وزﻏادة الﺶرف
الﺧفﻐﺋ الممﻂﻌﺾﺋ ﻄﻆ خﻘل بﻈاء ﻄﺛارس جﺛﻏﺛة.

6

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺰﺑﺎﺑﺪة؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺰﺑﺎﺑﺪة؟
34.0%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 1,655,640ﺣﻐﺿﻀ(

20.3%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 988,000ﺣﻐﺿﻀ(

19.0%

المﻐاه ) 928,000ﺣﻐﺿﻀ(

9.7%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 474,400ﺣﻐﺿﻀ(

7.3%

الﺪرائﺈ ) 352,798ﺣﻐﺿﻀ(

5.4%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 263,500ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 2,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.04%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 113,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 7,800ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 277,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.4%

المﺤارﻏع
) 1,130,000ﺣﻐﺿﻀ( 21.9%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
1.7%
) 89,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 459,696ﺣﻐﺿﻀ( 8.9%

المﻐاه
) 648,800ﺣﻐﺿﻀ( 12.6%

رواتﺈ وأجﻌر
) 583,773ﺣﻐﺿﻀ( 11.26%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 186,600ﺣﻐﺿﻀ( 3.6%

2.1%

المﻈح والﻋﺊات ) 105,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.4%

الﺎﺊرﺲات المﺗﻂﻐﺋ ) 70,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات ) 32,500ﺣﻐﺿﻀ(

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.3%
) 13,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

ﺲﺼﻌد ﻄﺼاولﺋ
) 1,655,640ﺣﻐﺿﻀ( 32.0%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 3,500ﺣﻐﺿﻀ( 0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,873,338) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 5,166,809) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
12%

2

88%

15

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﺣﺺ وتأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ ) 3ﻄﺤارﻏع(

758,000

تﻌﺠﺳﺋ ﺣﺊﺿﺋ المﻐاه الﺛاخﻂﻐﺋ

80,000

تﺧمﻐﻃ وتﻈفﻐﺜ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﻄﻆ ﺣﺊﺿﺋ الﺧرف الﺧﺗﻎ

174,000

تأﻊﻐﻀ ﻄرﺾﺞ ﺐﺼاﺸﻎ

60,000

بﻈاء أﺠﻌار اﺠﺎﻈادﻏه

170,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

12,038

ﺾﻋرباء

ﺾﻋرباء

756,628

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

17,837

رخص الﺗرف

265,500

دﻏﻌن ﻄﺎفرﺻﺋ

103,206

رخص الﺊﻈاء

584,628

المﺔمﻌع

المﺔمﻌع

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

1,144,875

1,265,918

1,618,794

042510935 /042510204 /042510203
www.alzababdeh.org

042510202

baladiyat_zababdeh@yahoo.com

Baladiyat alzababdeh
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ الﺞبابﺛة ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺰﺑﺎﺑﺪة
بﻂﺛة ﺲﺧرﻏﺋ ﻄﺞدﻊرة آﻄﻈﺋ.

خﺛﻄﺋ ﻄﺎمﻐﺞة ،بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ
ﻄﺎﺼﺛﻄﺋ ،ﺾﻌادر ﻄﺂﻊﻂﺋ،
ﻇﺰﻃ ﻄﺎطﻌرة ،ﻄﺤارﺾﺋ
ﻄﺔﺎمﺳﻐﺋ ﺸاﺲﻂﺋ،
والمﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى
الﻈسﻐﺒ اﻗجﺎماﺲﻎ
الممﻐﺞ لﻂﺞبابﺛة
لﻂﺗفاظ ﺲﻂى
خﺧﻌﺦﻐﺎﻋا.

تﺗسﻐﻆ الﺳائﺛ والﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ ﻄﻆ الﺼطاع الﺞراﺲﻎ.

1

تﺗسﻐﻆ الﺳائﺛ والﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ واﻗﺠﺎﺑمار ﻄﻆ ﺻطاع
الﺎﺔارة والﺚﺛﻄات.

2

إﻇﺳاش الﺼطاع السﻐاﺖﻎ.

3

المساﻊمﺋ بﺚﻂﺺ ﺸرص ﺲمﻀ جﺛﻏﺛة )ﻄﻆ خﻘل تمﺿﻐﻆ
الرﻏادﻏﻐﻆ ﺸﻎ المﺔاﻗت المﺚﺎﻂفﺋ وتﺗفﻐﺞ اﻗﺠﺎﺑمار(.

4

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺎﻈﺰﻐﻃ الﺳمراﻇﻎ وتﻌﺠﻐع المﺚطط
الﻋﻐﺿﻂﻎ لﻐﺤمﻀ جمﻐع ﻄﻈاﺬﺺ الﺊﻂﺛة.

5

تطﻌﻏر إﻄﺿاﻇﻐات وﺻﺛرات الﻋﻐﺆﺋ المﺗﻂﻐﺋ وزﻏادة
إﻏراداتﻋا.

6

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ؟
63.8%

الﺿﻋرباء ) 12,255,000ﺣﻐﺿﻀ(

17.0%

المﻐاه ) 3,270,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.5%

الﺪرائﺈ ) 1,250,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.25%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.9%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 945,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.65%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 123,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺚﺛﻄات ) 61,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

رﺠﻌم اﺦﺛار المﺳاﻄﻘت ) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

الﺚﺛﻄات الﻋﻈﺛﺠﻐﺋ ) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 645,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,245,000ﺣﻐﺿﻀ( 6.2%
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.3%
) 57,500ﺣﻐﺿﻀ(
الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.3%
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.4%
) 75,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 100,000ﺣﻐﺿﻀ(

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,654,837ﺣﻐﺿﻀ( 8.3%
المﺤارﻏع
) 2,500,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.5%
المﻐاه
) 2,295,000ﺣﻐﺿﻀ( 11.4%

0.5%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,369,350ﺣﻐﺿﻀ( 6.8%

0.13%

اﺐمان الﺳطاءات ) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.05%

المﻈح والﻋﺊات ) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.05%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 19,209,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%

الﺿﻋرباء
) 10,047,770ﺣﻐﺿﻀ( 50.1%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,049,457) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
12%

7

88%

52

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
تأﻊﻐﻀ وتﻌﺠﻐع ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء
تﻌرﻏﺛ وترﺾﻐﺈ ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع
إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ
ﺣراء آلﻐات ﺐﺼﻐﻂﺋ
ﺣراء ﺠﻐارات ﺖرﺾﺋ
تطﻌﻏر المﺎﻈﺞه وﺣراء ﻄﻘﻊﻎ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

300,000
600,000
700,000
250,000
325,000
325,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

9,106,435

وزارة المالﻐﺋ

14,567,150

ﻄﻐاه

18,949,718

دائرة المﻐاه

14,516,443

رخص الﺗرف

100,000

دﻏﻌن تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ ﻄﺎفرﺻﺋ

أجرة ﻄﺼر الﻋﻘل اﻓﺖمر

156,840

المﺔمﻌع

المﺔمﻌع

200,000
29,283,593

28,312,993

022229157

022218301

www.baninaim.ps

bani_naim_mun@yahoo.com

بﻂﺛﻏﺋ بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ
ﺣﺳﻂﺋ الﺔﻈﻌب ﻄﺎطﻌرة بﺚﺛﻄاتﻋا
وبﻐﺆﺎﻋا السﻐاﺖﻐﺋ )الرﻏفﻐﺋ( وجاذبﺋ
اﺻﺎﺧادﻏا وﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻄﻌروﺐﻋا
الﺑﺼاﺸﻎ وذات ﺖﺿﻃ رﺣﻐﺛ.
الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر
خﺛﻄاتﻈا الﺊﻂﺛﻏﺋ لﺎﻈال
رضا واﺠﺎﺗسان
المﻌاﺬﻈﻐﻆ ،وﺸﺼا لما
لﺛﻏﻈا ﻄﻆ اﻄﺿاﻇات
وأﻇﺰمﺋ
وتﺳﻂﻐمات
ﻄﻈﺊﺑﺼﺋ ﻄﻆ خطط
اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ تطﻌﻏرﻏﺋ
ﺸاﺲﻂﺋ أﺲﺛت خﺧﻐﺧا
لﺎﻌﺸﻐر اﻗﺖﺎﻐاجات الﺗالﻐﺋ
والمسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،والﺳمﻀ
بالﺎﺳاون ﻄع ﺣرﺾائﻈا ﺸﻎ
ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ لﺎﺼﺛﻏﻃ
ﻄسﺎﻌى ﻄﺎمﻐﺞ ﻄﻆ
الﺚﺛﻄﺋ ،وإظﻋار بﻈﻎ
ﻇﺳﻐﻃ بالمﺰﻋر الﻘئﺺ
ﺾﺊﻐﺆﺋ ﻄمﻐﺞة وجاذبﺋ
لﻘﺠﺎﺑمار.

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺚﺛﻄات إدارة الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ،
الﺿﻋرباء ،المﻐاه والطرق.
تطﻌﻏر اﻓﻇﺤطﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ ورﺸع ﻄسﺎﻌى اﻗﻊﺎمام
بالمﻌروث الﺑﺼاﺸﻎ والﺎراﺐﻎ.

1
2

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺼطاع الﺞراﺲﺋ وتﻌﺸﻐر ﻄﻐاه
لﻂري ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الﺗﺧاد المائﻎ.

3

تأﻊﻐﻀ المﺊاﻇﻎ الﺼﺛﻏمﺋ وتﺤﺔﻐع السﻐاﺖﺋ الرﻏفﻐﺋ
وتطﻌﻏر اﻗﻄاﺾﻆ الﺎرﺸﻐﻋﻐﺋ.

4

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال الﺎﺔارة
والﺧﻈاﺲﺋ وزﻏادة ﺸرص الﺳمﻀ.

5

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄات الﺧﺗﻐﺋ ورﺸع ﻄسﺎﻌى
وﺲﻎ المﻌاﺬﻆ.

6

تﺗسﻐﻆ جﻌدة الﺚﺛﻄات الﺎﺳﻂﻐمﻐﺋ المﺼﺛﻄﺋ.

6

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ؟
32.7%

المﻐاه ) 6,800,000ﺣﻐﺿﻀ(

31.9%

الﺪرائﺈ ) 6,626,223ﺣﻐﺿﻀ(

المﻐاه
) 6,300,000ﺣﻐﺿﻀ( 30.0%

13.5%

الﺎمﻌﻏﻀ خارجﻎ ) 2,806,000ﺣﻐﺿﻀ(

12.5%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 2,603,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 340,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.1%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 230,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم الﺤﻌارع واﻓرﺦفﺋ( ) 150,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.7%
رﺠﻌم إﺦﺛار المﺳاﻄﻘت ) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

أﺐمان ﺲطاءات ) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,800,223) :ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,480,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.0%
المﺤارﻏع
) 4,870,000ﺣﻐﺿﻀ( 23.15%
رواتﺈ وأجﻌر
) 2,435,976ﺣﻐﺿﻀ( 11.6%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 3,762,760ﺣﻐﺿﻀ( 17.9%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 880,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
5.0%
) 1,055,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.8%
) 170,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 70,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 21,033,736) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%
0.05%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
16%

18

84%

96

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﺣﺺ وتأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

3,447,000

إﻇﺤاء ﺖﺛﻏﺼﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة الﺼﺛﻏمﺋ

144,000

بﻈاء ﺬابﺺ إضاﺸﻎ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

300,000

تﺔﻋﻐﺞ ﻄﺚﺎﺊر الﺧﺗﺋ

59,000

ﺣراء آلﻐات وﻄﺳﺛات

750,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

7,554,300

ﺾﻋرباء

50,317

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

2,681,285

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

102,644

رخص الﺗرف

172,639

أﺻساط ﺠﻐارة ﻇفاﻏات

628,102

ضرائﺈ

2,248,754

إﻏﺔارات

172,639

دﻏﻌن اخرى

1,000,000

دﻏﻌن اخرى

250,000

المﺔمﻌع

13,656,978

المﺔمﻌع

RE
D
AP
PL
IE

)
RI J
(A

M
LE

SA

JER
U

I
INS T TUTE -

CH
AR
SE

2900533

2900534

www.beitunia.ps

Info@beitunia.ps

1,203,702

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﻐﺎﻌﻇﻐا ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺲرﻏﺼﺋ ﻄﺎطﻌرة وجاذبﺋ اﺻﺎﺧادﻏاً
وﺠﻐاﺖﻐاً ،تﺿرس المﻌاﺬﻈﺋ الﺧالﺗﺋ وتﺼﺛم
خﺛﻄات ﻄمﻐﺞة وﺣاﻄﻂﺋ بﺳﺛالﺋ ﻄﺎﺊﻈﻐه لممارﺠات
الﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ.

ﻄﻌازﻇﺋ
المﻌاﺬﻆ
ﺲﺊارة ﺲﻆ وﺐﻐﺼﺋ ﻄﺊسطﺋ لمﻌازﻇﺋ الﺊﻂﺛﻏﺋ بﺗﻐث
تﻂﺚص ﺠﻐاﺠات وتﻌجﻋات الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ
الﺼادﻄﺋ ﻄﺳﺊر ﺲﻈﻋا باﻓرﺻام الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه
ّ
وتمﺿﻆ المﻌاﺬﻆ ﻄﻆ الﺎﺳرف ﺲﻂى
المﻌازﻇﺋ،
ﺾﻐفﻐﺋ تﻌزﻏع الﻈفﺼات وا�ﻏرادات المﺗﺧﻂﺋ
وبﺜلك ﻏسﺎطﻐع المﻌاﺬﻆ ﻄﺎابﺳﺋ ا�ﻇفاق.

1

تﺳﺞﻏﺞ الﺎﺿاﻄﻂﻐﺋ والﺤمﻌلﻐﺋ بﻐﻆ الﺚطط المﺗﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ واﻗﺻﻂﻐمﻐﺋ
والﻌﺬﻈﻐﺋ لما لﺜلك ﻄﻆ أﻊمﻐﺋ ﺸﻎ إﻇﺔاح الﺚطﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ المﺗﻂﻐﺋ،
وإﺖﺛاث الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ.

2

اﻗﺠﺎﺔابﺋ لﻘﺖﺎﻐاجات واﻓولﻌﻏات الﺎﻈمﻌﻏﺋ بﺤﺿﻀ ﻄﺚطط له ،وبﺳﻐﺛا
ﺲﻆ الﺳﺤﻌائﻐﺋ ﺸﻎ الﺳمﻀ ،وذلك ضمﻆ رؤﻏﺋ وأﻊﺛاف وبراﻄﺒ وخطط
ﺲمﻀ تﻈفﻐﺜﻏﺋ واضﺗﺋ وﺻابﻂﺋ لﻂﺎﻈفﻐﺜ.

3

ربط ﺲمﻂﻐات الﺎطﻌﻏر ا�داري والمالﻎ والﺚﺛﻄاتﻎ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ بالﺚطﺋ
الﺎﻈمﻌﻏﺋ المﺗﻂﻐﺋ.

4

تطﻌﻏر خطﺋ تﻈفﻐﺜﻏﺋ تﺗﺎﻌي ﺲﻂى الﺊراﻄﺒ والمﺤارﻏع الﺎﻈمﻌﻏﺋ
المﺚﺎﻂفﺋ ذات اﻓولﻌﻏﺋ ،والمﻈسﺔمﺋ ﻄع اﻓﻊﺛاف الﺎﻈمﻌﻏﺋ،
والﺎﻎ تﺎﺧﺷ بالﻌاﺻﺳﻐﺋ.

5

تﺧمﻐﻃ خطﺋ ﻄﺎابﺳﺋ وتﺼﻐﻐﻃ ﻄرتﺊطﺋ بمﺛى تﺗﺼﻐﺺ اﻓﻊﺛاف الﺎﻈمﻌﻏﺋ،
وبما ﻏﺪمﻆ تﺎﺊع وﻄراجﺳﺋ وتﺼﻐﻐﻃ الﻈﺔاﺖات والﺎطﻌرات المﺚﺎﻂفﺋ
وا�خفاﺻات.

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪو؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪو؟

42.5%

الﺪرائﺈ  746,943ﺣﻐﺿﻀ

26.2%

المﻈح والﻋﺊات  460,092ﺣﻐﺿﻀ

16.0%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ  280,000ﺣﻐﺿﻀ

رﺠﻌم الرخص وا�جازات  128,000ﺣﻐﺿﻀ

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.6%
) 11,520ﺣﻐﺿﻀ(

7.3%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.1%
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

خﺧﻌﻄات ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄمﻈﻌﺖﺋ
1.6%
) 31,200ﺣﻐﺿﻀ(

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
3.1%
) 61,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.9%

رواتﺈ وأجﻌر
) 327,458ﺣﻐﺿﻀ( 16.5%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 165,000ﺣﻐﺿﻀ( 8.3%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 90,000ﺣﻐﺿﻀ( 4.5%

المﺤارﻏع
) 43,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%

الﺚﺛﻄات  63,200ﺣﻐﺿﻀ

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ  43,000ﺣﻐﺿﻀ

ا�ﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات  35,000ﺣﻐﺿﻀ

3.6%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 118,000ﺣﻐﺿﻀ( 6.0%

2.4%
2.0%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,114,202ﺣﻐﺿﻀ( 56.2%

ﻄﺔمﻌع اﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,756,235) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,982,380) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
17.4%

4

82.6%

19

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﺠﻃ المﺤروع
اﻇﺤاء ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات الﺔمﻋﻌر
تأﻊﻐﻀ ﻄﻈﺎﺞه الﺊﻂﺛﻏﺋ

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ
426,200
90,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

2,116,106

ﻄﻐاه

41,000

رخص الﺗرف والﺧﻈاﺲات

63,280

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

20,000

ﻏاﺸطات

16,700

المﺔمﻌع

61,000

بﺛل اﻏﺔارات

21,600

المﺔمﻌع

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

دﻏﻌن وزارة المالﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ 960,077

2471220

2471660

www.biddomunicipality.org

biddumunicipality@gmail.com

بﻂﺛﻏﺋ بﺛو/ﻄﺗاﺸﺰﺋ الﺼﺛس
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﺛو ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ
ﺾﻀ المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﻄﺳاً ﻇﺗﻌ بﻂﺛة آﻄﻈﺋ ،ﻇﺰﻐفﺋ ،وﻄﺞدﻊرة
اﺻﺎﺧادﻏاً وخﺛﻄاتﻐاً وتﺿﻈﻌلﻌجﻐاً ذات إدارة
رﺣﻐﺛة وبﻈﻐﺋ ﺻﻌﻏﺋ وﻄسﺎﺛاﻄﺋ ،وﻏﺗﺰى ﺸﻐﻋا
المﻌاﺬﻆ بﺚﺛﻄات أﺸﺪﻀ .وﻄﻌاﺬﻈﻋا واعٍ
وﻄﻈﺎﻃ.
أن تﺊﺼى بﻂﺛة بﺛو ﻄﺤرﺻﺋ
بالﺊﻋﺔﺋ والﺳطاء وﺠاﺖﺋ
لﻂﺳﻐﺢ ﺸﻎ ﺠﺳادة
ورخاء والمﺿان
اﻓﻄﺑﻀ لﻖبﺛاع
والﺳمﻀ وا�ﻇﺎاج.

2,217,686

CH
AR
SE

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪو
ترﺠﻐﺘ ﻄﺊﺛأ الﺎﺚطﻐط اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ ﺾمﻈﻋﺒ ﺲمﻀ أﺠاﺠﻎ تﺳﺎمﺛ
ﺲﻂﻐه الﺊﻂﺛﻏﺋ ﺸﻎ اتﺚاذ الﺼرارات.

1

بﻈاء ﺻﺛرات الﺊﻂﺛﻏﺋ وﻄﺂﺠسات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﺸﻎ ﻄﺔال
الﺎﺚطﻐط الﺎﻈمﻌي اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ.

2

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊﺛأ الﺎﺳاون والﺳمﻀ المﺤﺎرك بﻐﻆ جمﻐع ﻄﺿﻌﻇات المﺔﺎمع
المﺗﻂﻎ ﺸﻎ ﺠﺊﻐﻀ تﺗﺼﻐﺺ اﻓﻊﺛاف المﺤﺎرﺾﺋ.

3

إﺸساح المﺔال لﻂﺿفاءات والمﺊادرات الرﻏادﻏﺋ ﺸﻎ دﺲﻃ جﻋﻌد
الﺎﻈمﻐﺋ المﺗﻂﻐﺋ.

4

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊادئ الﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ المﺎمﺑﻂﺋ ﺸﻎ الﺤفاﺸﻐﺋ والﻈﺞاﻊﺋ
والمساءلﺋ والﺳﺛالﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ.

5

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ ﺑﻠﻮط؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ ﺑﻠﻮط؟
59.8%

الﺿﻋرباء ) 2,747,465ﺣﻐﺿﻀ(

18.8%

الﺪرائﺈ ) 866,000ﺣﻐﺿﻀ(

14.9%

المﻐاه ) 687,530ﺣﻐﺿﻀ(

3.3%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 150,480ﺣﻐﺿﻀ(

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.3%
) 17,000ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم الرخص واﻗجازات ) 63,673ﺣﻐﺿﻀ(

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 51,149ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات ) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.1%
) 5,400ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 250,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.2%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.4%
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(
المﻐاه
) 654,450ﺣﻐﺿﻀ(

1.38%

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ ﺲﻂى ﺲﺼارات الﺊﻂﺛﻏﺋ
0.03%
) 1,600ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 789,347ﺣﻐﺿﻀ( 16.17%

13.4%

رواتﺈ وأجﻌر
) 287,619ﺣﻐﺿﻀ( 5.9%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 212,100ﺣﻐﺿﻀ( 4.4%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 371,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.6%

1.1%

0.7%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 1,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.02%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,597,297) :ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 2,250,586ﺣﻐﺿﻀ( 46.1%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,877,102) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
27%

4

11

73%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

80,000

بﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه وإﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق زراﺲﻐﺋ

50,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

95,817

ﺾﻋرباء

129,527

ﻄﺎأخرات إﻏراد الﺊاجر

17,824

رخص الﺊﻈاء

16,351

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

240

المﺔمﻌع

الﺊﻈﺛ
ﺾﻋرباء

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
213,169
دﻏر بﻂﻌط زراﺲﻐﺋ ،خﺪراء ،ﺦاﻄﺛة،
ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى تراﺐﻋا وأﺦالﺎﻋا وخﺛﻄﺋ
ﻄﻌاﺬﻈﻐﻋا.

259,762

دﻏﻌن وزارة المالﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

197,339

دﻏﻌن ﻄﻐاه وﺾﻋرباء ﺲﻂى الﻌزارات 109,714

092995939
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092994675

dairbal_mun@yahoo.com

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ دﻏر بﻂﻌط ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ ﺑﻠﻮط

إﺖﺛاث ﻇﺼﻂﺋ ﻇﻌﺲﻐﺋ بﺳمﻀ
الﺊﻂﺛﻏﺋ وا�ﻇﺎﺼال ﻄﻆ
ﻄرﺖﻂﺋ الﺳمﻀ الﺳﺤﻌائﻎ
ﺾإﺠﺎﺔابﺋ لﺗاجات
وﻄﺎطﻂﺊات الﻌاﺻع
إلى ﻄرﺖﻂﺋ
الﺎﺚطﻐط المﻈﺰﻃ
والممﻈﻋﺒ ،ﺖﻐث
ﻏﺿﻌن ذلك بإﺲﺛاد
خطﺋ تﻈمﻌﻏﺋ
اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
تﺎﺗﺛ ﺸﻐﻋا الﺼﺪاﻏا
اﻓﺠاﺠﻐﺋ وﻄﻆ ﺐﻃ
اﻓولﻌﻏات لﺔمﻐع المﺔاﻗت
الﺎﻈمﻌﻏﺋ بمﺤارﺾﺋ المﺔﺎمع
المﺗﻂﻎ لﺎﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊﺛأ الﺤراﺾﺋ
والﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ.

ترﺠﻐﺘ ﻄﺊﺛأ الﺎﺚطﻐط ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻎ ﺾمﻈﻋﺒ ﺲمﻀ
أﺠاﺠﻎ تﺳﺎمﺛ ﺲﻂﻐه الﺊﻂﺛﻏﺋ ﺸﻎ اتﺚاذ الﺼرارات.

1

بﻈاء ﺻﺛرات الﺊﻂﺛﻏﺋ وﻄﺂﺠسات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﺸﻎ
ﻄﺔال الﺎﺚطﻐط الﺎﻈمﻌي اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ.

2

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊﺛأ الﺎﺳاون والﺳمﻀ المﺤﺎرك بﻐﻆ جمﻐع
ﻄﺿﻌﻇات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ.

3

إﺸساح المﺔال لﻂﺿفاءات والمﺊادرات الرﻏادﻏﺋ ﺸﻎ دﺲﻃ
جﻋﻌد الﺎﻈمﻐﺋ المﺗﻂﻐﺋ.

4

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊادئ الﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ المﺎمﺑﻂﺋ ﺸﻎ الﺤفاﺸﻐﺋ
والﻈﺞاﻊﺋ والمساءلﺋ والﺳﺛالﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ.

5

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ اﺳﺘﻴﺎ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ اﺳﺘﻴﺎ؟
49.7%

الﺿﻋرباء ) 1,882,100ﺣﻐﺿﻀ(

18.5%

المﻐاه ) 701,000ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

الﺪرائﺈ ) 613,723ﺣﻐﺿﻀ(

6.4%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 243,600ﺣﻐﺿﻀ(

رواتﺈ وأجﻌر
) 286,996ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 158,900ﺣﻐﺿﻀ(

3.3%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 125,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.1%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 40,500ﺣﻐﺿﻀ(
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 1,574,600ﺣﻐﺿﻀ( 41.8%

0.5%

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم ﻗﺸﺎات ،تﺧﻌﻏر( ) 4,200ﺣﻐﺿﻀ( 0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,787,023) :ﺣﻐﺿﻀ(

المﺤارﻏع
) 257,700ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 468,350ﺣﻐﺿﻀ( 12.4%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 8,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﻐاه
) 450,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 540,000ﺣﻐﺿﻀ(

7.6%

6.8%

0.2%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.13%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

14.3%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 107,438ﺣﻐﺿﻀ(

2.9%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ
) 1,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,764,584) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.13%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
13%

1

87%

7

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

1,080,000

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق رئﻐسﻐﺋ وداخﻂﻐﺋ

250,000

إﻇﺤاء خران ﻄﻐاه بسﺳﺋ  500ﺾﻌب
ﻄﺤروع تسﻌﻏﺋ اﻓراضﻎ )الطابﻌ(

6,120,000

تﻌﺠﺳﺋ وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء

350,000

تﻌﺠﺳﺋ وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ المﻐاه

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

ﺾﻋرباء

451,690

ﺾﻋرباء

ﻄﻐاه

465,165

ﻄﻐاه

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

44,158

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

28,000

ضرائﺈ

90,000

دﻏﻌن اخرى

50,000

رﺠﻌم تراخﻐص الﺊﻈاء

85,000

المﺔمﻌع

رﺠﻌم إﻇارة الﺤﻌارع

72,000

المﺔمﻌع

135,000
1,405,767

1,618,767

1,208,013
2514443/2514226

2514225
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ دﻏر اﺠﺎﻐا ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

دﻏر اﺠﺎﻐا ذات ﻄﺿاﻇﺋ ﺖﺪارﻏﺋ وتارﻏﺚﻐﺋ
ﻄمﻐﺞة ،ﻏسﻌدﻊا الﺳﺛل اﻗجﺎماﺲﻎ،
واﻗﺻﺎﺧاد المﺎطﻌر ،وﺠط بﻐﺆﺋ خﺪراء
ﺦﺗﻐﺋ ،ﺻﻌاﻄﻋا اﻓﻄﻆ واﻓﻄان.
تﺚطﻐط وتطﻌﻏر وإدارة
ﻄﺛﻇﻐﺋ ﻄﺎمﻐﺞة تﺎﻌﺸر
ﺸﻐﻋا اﺠﺎﺛاﻄﺋ رﺸاﻊﻐﺋ
الﺳﻐﺢ وﻄﺼﻌﻄات
الﻈﺔاح.

1
2

الﺗﺛ ﻄﻆ اﻗﻇﺎﺤار الﺳﺤﻌائﻎ لﻂمﻈﺤآت الﺧﻈاﺲﻐﺋ ﺸﻎ
اﻓﺖﻐاء السﺿﻈﻐﺋ.
تﻌﺸﻐر المﻐاه لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ وخفﺨ الفاﺻﺛ.

3

زﻏادة ﺾمﻐﺋ الطاﺻﺋ الﺿﻋربائﻐﺋ ﻄﻆ المﺧﺛر أو ﻄﻆ
ﻄﺧادر الطاﺻﺋ الﺊﺛﻏﻂﺋ.

4

تطﻌﻏر الﺞراﺲﺋ وتﺤﺔﻐع المﺞارﺲﻐﻆ ﺲﻂى اﺠﺎﺶﻘل
أرضﻋﻃ.

5

اﺠﺎﺶﻘل المﻌروث الﺎراﺐﻎ لﺔﺜب الﺞوار.

6

تﻌﺸﻐر بﻈﻐﺋ ﻄﺂﺠسﻐﺋ ﻄﻘئمﺋ ﻗﺖﺎﻐاجات المرأة وذوي
اﻗﺖﺎﻐاجات الﺚاﺦﺋ وﺾﺊار السﻆ.

7

تﻌجﻐه الﺎﻌﺠع الﺳمراﻇﻎ وتﻈﺰﻐﻃ ﺲمﻂﻐات الﺊﻈاء ﺖسﺈ
ﻄﺚطط ﻄﺛروس.

بﻂﺛﻏﺋ دﻏراﺠﺎﻐا

deiristiamunicipality@hotmail.com
CH
AR
SE

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ اﺳﺘﻴﺎ

1,500,000

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻠﺤﻮل؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻠﺤﻮل؟
26.2%

المﻐاه و الﺧرف الﺧﺗﻎ ) 4,540,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﺤارﻏع
) 6,055,000ﺣﻐﺿﻀ( 39.1%

23.4%

الﺎمﻌﻏﻀ خارجﻎ ) 4,055,000ﺣﻐﺿﻀ(

23.06%

الﺪرائﺈ والﺶراﻄات ) 3,980,000ﺣﻐﺿﻀ(

10.8%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 1,875,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.3%

ﺠﻌق الﺚﺪار ) 921,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.1%

الﺿﻋرباء ) 710,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.6%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 450,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.0%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 347,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%

الﺗﺛﻏﺼﺋ الﺳاﻄﺋ ) 150,000ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم إﺦﺛار ﻄﺳاﻄﻘت ) 130,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.75%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,591,800ﺣﻐﺿﻀ( 16.7%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,140,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 90,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر
المﺔﺎمﺳﻎ
) 7,500ﺣﻐﺿﻀ(
ﺠﻌق الﺚﺪار
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.1%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 655,000ﺣﻐﺿﻀ( 4.2%
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 74,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.03%

المﻐاه
) 2,310,000ﺣﻐﺿﻀ( 14.9%

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,660,104ﺣﻐﺿﻀ( 10.7%

الﺿﻋرباء
) 790,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺗﺛائﺺ
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.5%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 17,318,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.06%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.26%
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم ﻗﺸﺎات( ) 95,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.5%
المﻈح والﻋﺊات ) 65,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 15,488,404) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
14%

12

86%

74

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

600,000

اﺠﺎﺿمال ﻄﺤروع الﺎسﻌﻏﺋ لﻔراضﻎ واﻓبﻈﻐﺋ

1,863,000

إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ
ﺣراء وتﺔﺛﻏﺛ ﺠﻐارات الﺊﻂﺛﻏﺋ

500,000

ﺣراء ﺠﻐارة راﺸﺳﺋ لﺼسﻃ الﺿﻋرباء

380,000

ﺣراء أرض لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ �ﺻاﻄﺋ دﻏﻈاﻄﻌﻄﺎر

2,142,200

ﺣراء ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

600,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه وﻄﺔاري

17,837,643

ﻄﻐاه

16,098,363

ﻄﺳارف

1,616,177

ﻄﻌردﻏﻆ وﻄﺼاولﻐﻆ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

3,183,345

ﺾﻋرباء

ﺣﻐﺿات برﺠﻃ الﺎﺗﺧﻐﻀ

2,037,834

ﺻرض بﻈك ا�ﺠﺿان

إﻏﺔارات السﻌق المرﺾﺞي

215,242

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

295,512

دﻏﻌن اخرى

168,446
2228167
www.halhul-city.ps
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المﺔمﻌع

2227666

873,159
12,014,266
649,596
29,635,384

بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻂﺗﻌل Halhul Municipality

Info@halhul-city.ps

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺖﻂﺗﻌل ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻠﺤﻮل
بﻂﺛﻏﺋ رﻏادﻏﺋ وﻄﺎمﻐﺞة وﺲادلﺋ ﺸﻎ تﻌزﻏع
خﺛﻄاتﻋا ،تﺳمﻀ بمﻋﻈﻐﺋ وبﺤفاﺸﻐﺋ ﻄع
ﺾاﺸﺋ ﻄﺂﺠسات المﺛﻏﻈﺋ ﺲﻂى أﺠاس
الﺤراﺾﺋ والﺎﺿاﻄﻀ.
تﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات ﻄﺎمﻐﺞة
لسﺿان ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺖﻂﺗﻌل
واﻗرتﺼاء بالمﺛﻏﻈﺋ
لﺎﺿﻌن ﻄﺛﻏﻈﺋ
ﺖﺪارﻏﺋ ﻄﻈفﺎﺗﺋ
وﺖﻐﻌﻏﺋ ،وﺻادرة
ﺲﻂى ﻄﻌاﺾﺊﺋ
الﺎطﻌر والمساﻊمﺋ
ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ الﺎﻈمﻐﺋ
المسﺎﺛاﻄﺋ ﺲﻂى أﺠاس
الﺗﺼﻌق والﺳﺛالﺋ ﺸﻎ
تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات اﺠﺎﻈادا إلى
الﺤراﺾﺋ المﺔﺎمﺳﻐﺋ.

1

ﺻﻐادة ﻄﻂﻋمﺋ تﺎﺊﻈى ﻇمﻌذج المﻌاءﻄﺋ بﻐﻆ الﻈﺎائﺒ
واﻓﻊﺛاف الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺎﻌاﺦﻀ والﺎﻈسﻐﺺ داخﻂﻐاً وخارجﻐاً.

2

تطﻌﻏر المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ.

3

ﻄﺤارﺾﺋ وإرضاء ﻄﺎﻂﺼﻎ الﺚﺛﻄﺋ المﺗرك الرئﻐسﻎ
لﺎﺧمﻐﻃ وتطﻌﻏر الﺚﺛﻄات.

4

إﻇﺔاز المﻋام المطﻂﻌبﺋ بﺿفاءة وﺸﺳالﻐﺋ.

5

الﺳﺛالﺋ والﺤفاﺸﻐﺋ والمساءلﺋ وبﻈاء الﺑﺼﺋ.

6

ا�ﻏمان بالﺎﺶﻐﻐر والسﺳﻎ إلى الﺎطﻌﻏر والﺎﺗسﻐﻆ
المسﺎمر ﻇﺗﻌ اﻓﺸﺪﻀ.

7

الﺳمﻀ بروح الفرﻏﺺ الﻌاﺖﺛ والﺎﺳاون وتﺊادل اﻓداء.

8

تﺳﺞﻏﺞ وﻄﺿاﺸأة المﺊادرة وا�بﺛاع وتﺊﻈﻎ الﺎﺳﻂﻃ وتﺊادل
المﺳرﺸﺋ.

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ؟
65.5%

الﺿﻋرباء ) 20,565,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.06%
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

13.5%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 4,240,000ﺣﻐﺿﻀ(

7.8%

المﻐاه ) 2,450,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.9%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 1,230,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

الﺚﺛﻄات ) 1,207,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 670,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 1,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.03%
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.3%
) 74,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 141,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.7%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 835,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺪرائﺈ ) 720,000ﺣﻐﺿﻀ(2.3

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 118,000ﺣﻐﺿﻀ(

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.01%

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,751,734ﺣﻐﺿﻀ( 7.0%
المﺤارﻏع
) 6,240,000ﺣﻐﺿﻀ( 24.8%
المﻐاه
) 1,857,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%

0.6%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,553,133ﺣﻐﺿﻀ( 6.2%

2.3%
0.4%
0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 31,405,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

2.6%

الﺿﻋرباء
) 12,825,000ﺣﻐﺿﻀ( 51.0%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 25,142,867) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
12%

7

88%

53

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

300,000

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق رئﻐسﻐﺋ وبﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه
تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

2,290,000

تﺤطﻐﺈ ﻄﺊﻈى بﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا

1,300,000

تسﻌﻏﺋ اﻗراضﻎ والمﻐاه

1,500,000

خط ﺾﻋرباء الﺪﺶط الﺳالﻎ لمﻈطﺼﺋ الﺑﺶرة

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

18,557

رﺠﻌم ﻏاﺸطات

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﺎأخرات وزارة المالﻐﺋ

5,682,737

ﻄﻐاه

20,760,112

ﻄﻐاه

10,192,160

ﺾﻋرباء

13,421,534

ﺣﻐﺿات آجﻂﺋ لﻃ تﺧرف بﺳﺛ 1,257,856

ضرائﺈ

706,307

دﻏﻌن أخرى

رخص الﺊﻈاء

56,334

المﺔمﻌع

المﺔمﻌع

275,000
17,407,753

34,962,844

2584863
www.tarqumia-city.org

RE
D
AP
PL
IE

)
RI J
(A

M
LE

SA

JER
U

I
INS T TUTE -

CH
AR
SE

2583180
info@Tarqumia-city.org

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ

100,000

ترﺻﻌﻄﻐا بمﻌﺻﺳﻋا ﻄﺛﻏﻈﺋ
ﻄﺎطﻌرة اﺻﺎﺧادﻏاً.

تسﺳى بﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا ﻓن
تﺿﻌن المﺂﺠسﺋ
الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ المﺗﻂﻐﺋ
الﺎﻈمﻌﻏﺋ الرائﺛة الﺎﻎ
تساﻊﻃ بﺎمﻐﺞ ﺸﻎ
تطﻌﻏر ا�ﻇسان
والﺗفاظ ﺲﻂى
تراﺐه وﻊﻌﻏﺎه
ودﺲﻃ ﺐﺼاﺸﺎه الﺗﻐﺋ
ﺸﻎ بﻈاء المﺔﺎمع
المﺛﻇﻎ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل
الﺎﺗﺛﻏﺛ المﻈﻋﺔﻎ ﻗﺖﺎﻐاجات
المﻌاﺬﻆ الفﻂسطﻐﻈﻎ
وأولﻌﻏاته ،والﺳمﻀ ﺲﻂى
إﻏﺔاد ا�لﻐات السﻂﻐمﺋ
لﻘﺠﺎفادة الﺼﺧﻌى ﻄﻆ
ﻄﺧادر الﺎمﻌﻏﻀ
المﺎاﺖﺋ.

تﺗﺛﻏﺛ الفرص المﺎاﺖﺋ والمﺳﻐﺼات الﺎﻎ تﻌاجه ﺲمﻂﻐﺋ
الﺎﻈمﻐﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

1

تﺤﺚﻐص الﻌضع الراﻊﻆ ،وتﺼﺛﻏﻃ ﺦﻌرة واضﺗﺋ ﺲﻆ
المﺔاﻗت الﺎﻈمﻌﻏﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

2

وضع رؤﻏﺋ تﻈمﻌﻏﺋ ﺣاﻄﻂﺋ لﺎطﻌﻏر ترﺻﻌﻄﻐا ﻄﻆ وجﻋﺋ
ﻇﺰر ﺠﺿاﻇﻋا ،وذلك ضمﻆ إﺬار زﻄﻈﻎ ﻄﺛته  ١٦ﺠﻈﺋ.

3

وضع أﻊﺛاف تﻈمﻌﻏﺋ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ.

4

تﺗﺛﻏﺛ المﺤروﺲات ذات اﻓولﻌﻏﺋ وﻄﻈاﺬﺺ تﻈفﻐﺜﻊا
ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

5

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ؟
65.9%

الﺿﻋرباء ) 5,947,000ﺣﻐﺿﻀ(

20.2%

المﻐاه ) 1,824,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 430,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.34%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 302,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.1%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 190,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.0%

الﺪرائﺈ ) 180,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.3%

المﻈح والﻋﺊات ) 120,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم ﺣﻋادات وخرائط( ) 29,000ﺣﻐﺿﻀ(
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 4,670,000ﺣﻐﺿﻀ( 53.8%

0.3%

0.06%

المﻐاه
) 1,093,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.6%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,048,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 575,000ﺣﻐﺿﻀ( 6.62%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 566,800ﺣﻐﺿﻀ(
رواتﺈ وأجﻌر
) 336,067ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 320,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 9,027,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

6.5%

3.9%

3.7%

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 9,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.03%

0.1%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر
المﺔﺎمﺳﻎ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.23%
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ
الﺳاﻄﺋ
) 21,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.24%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.28%
) 24,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 8,685,867) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
8%

1

12

92%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

1,000,000

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐه
ترﺾﻐﺈ ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

160,000

تطﻌﻏر وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء

500,000

بﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه

100,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

3,497,206

ﺾﻋرباء

6,157,344

ﻄﻐاه

2,101,343

ﻄﻐاه

2,491,768

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

129,000

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

375,086

رخص الﺗرف والﺧﻈاﺲات

88,490

ﺣرﺾﺋ الرؤى لﻂمﺼاوﻗت

304,806

رﺠﻌم ﻏاﺸطات

12,540

المﺔمﻌع

ضرﻏﺊﺋ أﻄﻘك

30,000

المﺔمﻌع

9,329,004

5,858,579

042505997

042437997

بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر

selatmun@hotmail.com
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر خﺪراء ،ﻄﺞدﻊرة ،ﺲرﻏﺼﺋ ،رﻏادﻏﺋ،
ﻄﺎرابطﺋ ،تﻈﺳﻃ ﺸﻐﻋا اﻓجﻐال بالﺧﺗﺋ والمﺳرﺸﺋ
والﻌﺲﻎ.

ﻄﻌازﻇﺋ
المﻌاﺬﻆ
ﺲﺊارة ﺲﻆ وﺐﻐﺼﺋ ﻄﺊسطﺋ لمﻌازﻇﺋ الﺊﻂﺛﻏﺋ بﺗﻐث
تﻂﺚص ﺠﻐاﺠات وتﻌجﻋات الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ
الﺼادﻄﺋ ﻄﺳﺊر ﺲﻈﻋا باﻓرﺻام الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه
ّ
وتمﺿﻆ المﻌاﺬﻆ ﻄﻆ الﺎﺳرف ﺲﻂى
المﻌازﻇﺋ،
ﺾﻐفﻐﺋ تﻌزﻏع الﻈفﺼات وا�ﻏرادات المﺗﺧﻂﺋ
وبﺜلك ﻏسﺎطﻐع المﻌاﺬﻆ ﻄﺎابﺳﺋ ا�ﻇفاق

1

الﺎﺚﻂص ا�ﻄﻆ ﻄﻆ المﻐاه الﺳادﻄﺋ والرﻄادﻏﺋ والﺗﺛ ﻄﻆ
تﻂﻌث ﻄﻐاه الﻐﻈابﻐع.

2

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂطرق ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

3

تﻌﺸﻐر ﻄراﺸﺺ ﻄﻈاﺠﺊﺋ ﺸﻎ ﻄﺔاﻗت الرﻏاضﺋ والﺤﺊاب.

4

تﻌﺸﻐر ﻄﺧﺛر لمﻐاه الري.

5

تﺤﺔﻐع الﺎﺧﻈﻐع والﺎسﻌﻏﺺ لﻂمﻈﺎﺔات الﺞراﺲﻐﺋ الﻈﺊاتﻐﺋ
والﺗﻐﻌاﻇﻐﺋ.

6

تﻌﺸﻐر ﻄﺧادر بﺛﻏﻂﺋ لﻂطاﺻﺋ.

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻠﻔﻴﺖ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻠﻔﻴﺖ؟
42.7%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 15,118,634ﺣﻐﺿﻀ(

31.5%

الﺿﻋرباء ) 11,157,500ﺣﻐﺿﻀ(

6.4%

المﻐاه ) 2,286,500ﺣﻐﺿﻀ(

5.5%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 1,933,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.4%

المﻈح والﻋﺊات ) 1,220,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%

الﺪرائﺈ ) 1,129,348ﺣﻐﺿﻀ(

2.0%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 706,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.8%

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر ) 655,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 570,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.2%

الﺧرف الﺧﺗﻎ ) 425,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺚﺛﻄات ) 203,000ﺣﻐﺿﻀ(
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.05%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.07%
) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
) 50,000ﺣﻐﺿﻀ (

0.1%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,110,000ﺣﻐﺿﻀ( 3.1%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,803,460ﺣﻐﺿﻀ( 5.0%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.13%
) 49,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﻐاه
) 1,820,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.1%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 69,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

رواتﺈ وأجﻌر
) 2,557,860ﺣﻐﺿﻀ( 7.2%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 100,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ

) 213,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 8,890,000ﺣﻐﺿﻀ( 24.9%

0.6%

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
) 270,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.75%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 485,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.4%

0.6%
0.01%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 35,423,982) :ﺣﻐﺿﻀ(

المﺤارﻏع
) 18,283,768ﺣﻐﺿﻀ( 51.1%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 35,744,088) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
15.5%

11

60

84.5%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

300,000

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء
إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺣارع جمال ﺲﺊﺛ الﻈاﺦر

1,084,000

تﻌﺠﺳﺋ ﺣﺊﺿﺋ المﻐاه وﺣراء ﺲﺛادات دﺸع ﻄسﺊﺺ

1,682,000

تﻌﺠﺳﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺧرف الﺧﺗﻎ وإﻇﺤاء ﻄﺗطﺋ ﻄﺳالﺔﺋ المﻐاه الﺳادﻄﺋ

6,870,000

ﺣراء لﻌﺖات ﺣمسﻐﺋ �ﻇﺎاج ﺾﻋرباء ﻄﺊﻈى الﺊﻂﺛﻏﺋ

1,810,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

8,269,094

ﻄﻐاه

4,458,143

ﺾﻋرباء

7,285,085

ﺾﻋرباء

2,473,545

ضرائﺈ

6,466,891

ﻄﻌردﻏﻆ

622,443

إﻏﺔارات

249,480

المﺔمﻌع

7,554,131

المﺔمﻌع

22,270,550

2515704
www.salfeet.org

2515803
salfeet@salfeet.org

بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻂفﻐﺌ الﺳﻘﺻات الﺳاﻄﺋ
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﻂفﻐﺌ ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻠﻔﻴﺖ
بﻂﺛﻏﺋ ﻄﺎطﻌرة بﺚﺛﻄاتﻋا المﺎمﻐﺞة
وﻄﺗط أﻇﺰار ا�خرﻏﻆ بﺼﻂﺊﻋا
الﻈابﺨ بالﺗﻐاة والﺳطاء.

تﺼﺛﻏﻃ ﺾاﺸﺋ خﺛﻄات
الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ
بﺔﻌدة ﺲالﻐﺋ وﺾفاءة
ﺲالﻐﺋ وتﺗﺼﻐﺺ
الرﺸاﻊﻐﺋ
لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ
وتﺳﺞﻏﺞ الﺑﺼاﺸﺋ
والﺗفاظ ﺲﻂى
الﺎراث ﻄﻆ خﻘل
اﻗﺠﺎﺚﺛام اﻓﻄﺑﻀ
لﻂمﻌارد المالﻐﺋ والﺊﺤرﻏﺋ
المﺎاﺖﺋ والﺤراﺾﺋ ﻄع
المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ.

تأﻊﻐﻀ وتﺗسﻐﻆ خﺛﻄات الﺿﻋرباء واﻗتﺧاﻗت.

1

ا�رتﺼاء بمسﺎﻌى إدارة وتﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات المﻐاه والﺧرف
الﺧﺗﻎ وتﺧرﻏﺷ ﻄﻐاه اﻓﻄطار.

2

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر ﻄسﺎﻌى اﻓداء المﺂﺠساتﻎ.

3

تأﻊﻐﻀ وتﻌﺠﺳﺋ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺤﺊﺿﺋ الطرق
والمﻌاﺦﻘت وﻄﻌاءﻄﺎﻋا لﺜوي ا�ﺲاﺻﺋ.

4

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ.

5

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ؟
62.5%

الﺿﻋرباء ) 2,067,500ﺣﻐﺿﻀ(

19.9%

المﻐاه ) 656,300ﺣﻐﺿﻀ(

5.6%

الﺪرائﺈ ) 184,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.9%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 162,205ﺣﻐﺿﻀ(

4.7%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 155,880ﺣﻐﺿﻀ(
المﻈح والﻋﺊات ) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 18,733ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%
0.56%

أﺐمان ﺲطاءات ) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.45%

رﺠﻌم إﺦﺛار ﻄﺳاﻄﻘت ) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.45%

غراﻄات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ ) 1,250ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,305,868) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 2,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.05%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 7,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.5%
) 16,500ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.8%
) 27,200ﺣﻐﺿﻀ(
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 119,800ﺣﻐﺿﻀ(
المﻐاه
) 287,400ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 178,000ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 632,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.1%

18.1%

رواتﺈ وأجﻌر
) 333,711ﺣﻐﺿﻀ( 9.55%
3.4%
8.2%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 345,018ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 1,544,000ﺣﻐﺿﻀ( 44.2%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,492,629) :ﺣﻐﺿﻀ(

9.9%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
11%

1

89%

8

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺠاﺖﺋ الﺊﻐادر )المرﺖﻂﺋ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ(

2,000,466

إﺲادة تأﻊﻐﻀ الﺤارع الرئﻐسﻎ

1,296,000

إضاﺸﺋ ﺬابﺺ ﺸﻎ ﻄﺛرﺠﺋ بﻈات ﺠﺊسطﻐﺋ الﺑاﻇﻌﻏﺋ الﺤاﻄﻂﺋ

1,620,000

إﻇﺤاء ﺖﺛﻏﺼﺋ ﺲاﻄﺋ

720,000

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

468,000

ترﻄﻐﻃ المﺼﺊرة الﺤرﺻﻐﺋ الروﻄاﻇﻐﺋ والمﺼﺊرة المﻂﺿﻐﺋ

288,000

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

349,552

ﻄﻐاه

162,000

ﺾﻋرباء

248,628

ﺾﻋرباء

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

67,319

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

رخص الﺗرف

3,470

المﺔمﻌع

رﺠﻌم ﻄﺳارف

6,788

المﺔمﻌع

4,000,000
44,000
4,206,000

675,757

دﻏﻌن المﺂﺠسات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ 331,607
2532430
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2532430

mazem.sm.75@gmail.com

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﺊسطﻐﺋ ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ
ﺠﺊسطﻐﺋ ﻄرﺾﺞ جﺜب ﺠﻐاﺖﻎ تارﻏﺚﻎ
ﺲالمﻎ ،ﻏسﻋﻃ ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ الﺎﻈمﻐﺋ
المسﺎﺛاﻄﺋ والﺧمﻌد.

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال الطرق ،الﺿﻋرباء
والمﻐاه لﺎﻂﺊﻐﺋ اﺖﺎﻐاجات الﺎﻌﺠع الﺳمراﻇﻎ

1

تطﻌﻏر الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ الﺼطاع الﺞراﺲﻎ.

2

تﺗسﻐﻆ الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ الﻘزﻄﺋ لﻂسﻐاﺖﺋ وإﺲادة إﺖﻐاء
المﻌاﺻع اﻓﺐرﻏﺋ والﺊﻂﺛة الﺼﺛﻏمﺋ.

3

تﺳﺞﻏﺞ ﺖماﻏﺋ المﺤﻋﺛ الﺑﺼاﺸﻎ والطﺊﻐﺳﻎ بالﺤراﺾﺋ
ﻄع المﻌاﺬﻈﻐﻆ والمﺂﺠسات الﻌﺬﻈﻐﺋ.

4

تﺗسﻐﻆ الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ وتطﻌﻏر ﻄراﺸﺺ الﺎﺳﻂﻐﻃ.

5

إﻏﺔاد بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ المﺔال الرﻏاضﻎ وتفﺳﻐﻀ
الﺚﺛﻄات واﻓﻇﺤطﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ.

6

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى المﺤارﺾﺋ الﺤﺊابﻐﺋ والﺳمﻀ
الﺎطﻌﺲﻎ.

7

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى اﻓداء وخﺛﻄات الﺔمﻋﻌر والﺎﻌاﺦﻀ
ﻄع المﻌاﺬﻈﻐﻆ.

8

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ؟
55.1%

الﺿﻋرباء ) 57,210,000ﺣﻐﺿﻀ(

11.2%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 11,560,747ﺣﻐﺿﻀ(

7.0%

المﻐاه  7,216,500ﺣﻐﺿﻀ(

6.52%

ﺖﺛﻏﺼﺋ الﺗﻐﻌاﻇات ) 6,760,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 3,940,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 3,940,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%
3.6%

الﺪرائﺈ ) 3,770,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.1%

رﺠﻌم الرخص واﻗجازات ) 3,256,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.7%

الﺧرف الﺧﺗﻎ ) 1,731,200ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.1%

المﻐاه
) 706,600ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) (410,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 255,100ﺣﻐﺿﻀ(

0.24%

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
) 207,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.14%
) 140,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر ) 1,010,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.0%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 70,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.07%

المﻈح والﻋﺊات ) 1,000,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.0%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
) 56,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.06%

خﺛﻄات )رﺠﻌم ﻗﺸﺎات إﺲﻘﻇات( ) 837,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.8%
ﺠﻌق الﺚﺪار ) 700,000ﺣﻐﺿﻀ(
إﻏرادات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ ) 375,000ﺣﻐﺿﻀ(

إﻏرادات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ
) 15,700ﺣﻐﺿﻀ(

ﺖﺛﻏﺼﺋ الﺗﻐﻌاﻇات
) 1,470,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.4%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,901,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.8%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 11,096,916ﺣﻐﺿﻀ( 10.6%
رواتﺈ وأجﻌر
) 20,457,195ﺣﻐﺿﻀ( 19.5%
المﺤارﻏع
) 22,538,629ﺣﻐﺿﻀ( 21.5%

0.012%

0.7%
0.32%

الﺿﻋرباء
) 44,350,000ﺣﻐﺿﻀ( 42.3%

ﻄﻌاﺻﺷ السﻐارات ) 350,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.3%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ ) 103,746,447ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ104,874,140 ) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
6%

37

94%

579

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

9,700,000
1,000,000
7,200,000
2,220,000
2,000,000
1,000,000

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق
تطﻌﻏر ﻄﻈطﺼﺋ المﻘﻊﻎ ﺸﻎ الﺗﺛﻏﺼﺋ
اﻇﺤاء ﻄﺛرﺠﺋ الﺼﻂﺈ الﺿﺊﻐر
تﺔﻋﻐﺞ ﻄﺚﺎﺊر زراﺲﺋ اﻗﻇسﺔﺋ
اﺠﺎراﺖﺋ الﺳﻌدة
تأﻊﻐﻀ ﺣﺊﺿﺋ الﺧرف الﺧﺗﻎ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

18,178,739

ﺾﻋرباء

101,556,066

ﺾﻋرباء

35,272,571

تﺔار وﻄﻌردﻏﻆ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

8,128,042

المﺔمﻌع

473,370
102,029,436

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات 765,050
الﺧرف الﺧﺗﻎ

3,437,347

دﻏﻌن اخرى

6,349,815

المﺔمﻌع

72,131,563

www.qalqiliamun.ps

qmuni@hotmail.com
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Q.Municipality

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ ﻄﺛﻏﻈﺋ زراﺲﻐﺋ ﺠﻐاﺖﻐﺋ
ﻄﺎمﻐﺞة وﻄﺎطﻌرة وآﻄﻈﺋ.

تﺚطﻐط وتطﻌﻏر وإدارة
ﻄﺛﻏﻈﺋ ﻄﺎمﻐﺞة تﺎﻌﺸر بﻋا
الﺚﺛﻄات المﺚﺎﻂفﺋ ﻄع
اﻗﺠﺎﺶﻘل اﻗﻄﺑﻀ
لﻂمﻌارد الطﺊﻐﺳﻐﺋ
والﺊﺤرﻏﺋ لﺪمان
ﻄسﺎﻌى ﺖﻐاة
اجﺎماﺲﻐﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
واﺻﺎﺧادﻏﺋ أﺸﺪﻀ
لﺎﺳﺞﻏﺞ ﺻﺛرة المﻌاﺬﻈﻐﻆ
ﺲﻂى الﺧمﻌد.

رﺸع المسﺎﻌى الﺊﻐﺆﻎ لﻂمﺛﻏﻈﺋ وتطﻌﻏر خﺛﻄات
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ.

1

زﻏادة اﺠﺎﺶﻘل الفائﺨ ﻄﻆ المﻐاه.

2

تطﻌﻏر الﺚطﺋ المرورﻏﺋ لﻂمﺛﻏﻈﺋ.

3

تطﻌﻏر اﻗﺻﺎﺧاد المﺗﻂﻎ ورﺸع ﺾفاءته وتروﻏﺒ ﻄﺛﻏﻈﺋ
ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ ﺠﻐاﺖﻐا.

4

تطﻌﻏر الﺚﺛﻄات المﺼﺛﻄﺋ ﺸﻎ الﺼطاع الﺧﺗﻎ وﺻطاع
الﺎﺳﻂﻐﻃ.

5

تطﻌﻏر المﺚطط الﻋﻐﺿﻂﻎ لمﻌاﺾﺊﺋ اﺖﺎﻐاجات المﺛﻏﻈﺋ.

6

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺤارﺾﺋ المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﺸﻎ الﺎﺚطﻐط اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ
خاﺦﺋ الﺤﺊاب والمرأة وذوي اﻗﺖﺎﻐاجات الﺚاﺦﺋ.

6

تطﻌﻏر الﺊﻈاء المﺂﺠسﻎ.

6

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻼن؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻼن؟
46.1%

الﺿﻋرباء ) 6,315,300ﺣﻐﺿﻀ(

24.5%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ ) 3,349,600ﺣﻐﺿﻀ(

8.7%

المﻐاه ) 1,193,500ﺣﻐﺿﻀ(

5.4%

الﺎﺊرﺲات المﺗﻂﻐﺋ ) 750,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.3%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 724,850ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 573,508ﺣﻐﺿﻀ(

3.5%

الﺪرائﺈ ) 478,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 2,500ﺣﻐﺿﻀ( 0.01%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.03%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 22,500ﺣﻐﺿﻀ( 0.2%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 353,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.6%
المﺤارﻏع
) 4,544,000ﺣﻐﺿﻀ( 33.6%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.4%
) 49,000ﺣﻐﺿﻀ(
رواتﺈ وأجﻌر
) 972,657ﺣﻐﺿﻀ( 7.2%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 724,808ﺣﻐﺿﻀ( 5.36%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 300,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%

المﻐاه
) 765,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.7%

1.1%

المﻈح والﻋﺊات ) 150,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.8%

الﺚﺛﻄات ) 105,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 39,725ﺣﻐﺿﻀ( 0.3%
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.1%
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 5,762,500ﺣﻐﺿﻀ( 42.6%

0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 13,694,483) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 13,515,965) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
17%

6

83%

29

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﻄﻆ ﻄﺤروع تسﻌﻏات غﻐر ﻄﻈﺎﻋﻐﺋ لﻔراضﻎ
المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﻄﻆ إﻇﺤاء خﺞان وﺣﺊﺿﺋ ﻄﻐاه داخﻂﻐﺋ

250,000
3,384,000

إﻇﺤاء ﻄﺗطﺋ تﺗﻌﻏﻀ ﺾﻋرباء )ﻄﺗﻌل( ﻄع ﺣﺊﺿﺋ جﻋﺛ ﻄﺎﻌﺠط

160,000

ﺣراء رأس ﺣاﺖﻈﺋ )رﻄسه( ﻓﺣﺶال الﺊﻂﺛﻏﺋ

200,000

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

550,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ
ﺾﻋرباء

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

1,607,969

ﻄﻐاه

2,126,377

ﺾﻋرباء

7,624,586

ﻄﻌردﻏﻆ

200,000

المﺔمﻌع

9,950,963

ﻄﻐاه
ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

39,946

رخص بﻈاء

77,383

غراﻄات ودﻏﻌن اخرى

80,399

المﺔمﻌع

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

957,019

2,762,716

092520131

092520130

www.qabalan.org

info@qabalan.org
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أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺻﺊﻘن ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ
ﺾﻀ المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻼن
ﻄﺂﺠسﺋ خﺛﻄاتﻐﺋ ﻄﺎطﻌرة ،تﺳمﻀ
ﺲﻂى ا�رتﺼاء بالمﺔﺎمع المﺗﻂﻎ
بﻈﺞاﻊﺋ وﺣفاﺸﻐﺋ وﻄﺤارﺾﺋ ﺸاﺲﻂﺋ.
تﺼﺛﻏﻃ أﺸﺪﻀ الﺚﺛﻄات
لﻂمﺔﺎمع المﺗﻂﻎ
بﺎﺿﻂفﺋ ﻄﻈاﺠﺊﺋ
وبﺤﺿﻀ ﻄﻐسر
ﻏﺳمﻀ ﺲﻂى
دﻏمﻌﻄﺋ
المﺤارﻏع ،وتﻌﺸﻐر
بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ
وﻄراﺸﺺ خﺛﻄاتﻐﺋ
ﻄﻆ خﻘل الﺎﺚطﻐط
واﺠﺎﺑمار المﻌارد
المﺎاﺖﺋ وبﻈاء
الﺤراﺾات ﻄع الﺼطاع
الﺚاص والﺳام.

تﻈفﻐﺜ ﻄﺤارﻏع الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﻄﺔاﻗتﻋا،
واﻏﺔاد ﻄراﺸﺺ الﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ.

1

تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات المﺚﺎﻂفﺋ لسﺿان الﺊﻂﺛة )خﺛﻄﺋ
الﺿﻋرباء والماء والﺧﺗﺋ والﺊﻐﺆﺋ والﺎﻈﺰﻐﻃ(.

2

الﺎﺚطﻐط لﺎطﻌﻏر الﺊﻂﺛة والﻈﻋﻌض واﻗرتﺼاء بالمسﺎﻌى
الﺳام.

3

الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺗﺼﻐﺺ ﻄﺊادئ الﺤراﺾﺋ المﺔﺎمﺳﻐﺋ
والﺎﺿاﺸﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ.

4

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﺛﻠﺚ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﺛﻠﺚ؟
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.05%
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

49.6%

الﺿﻋرباء ) 3,196,600ﺣﻐﺿﻀ(

28.3%

الﺪرائﺈ ) 1,821,334ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 232,500ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

المﺤارﻏع
) 330,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.9%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.09%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

15.7%

المﻐاه ) 1,022,100ﺣﻐﺿﻀ(

3.5%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 227,568ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 117,040ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 585,363ﺣﻐﺿﻀ(
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 305,074ﺣﻐﺿﻀ(

المﻐاه
) 695,640ﺣﻐﺿﻀ( 12.5%

10.5%

رواتﺈ وأجﻌر
) 414,861ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%

5.46%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 501,600ﺣﻐﺿﻀ( 8.9%

1.8%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 56,620ﺣﻐﺿﻀ( 0.9%

الﺿﻋرباء
) 2,509,654ﺣﻐﺿﻀ( 45.0%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 6,441,262) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 5,582,692) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
3

21%

79%

11

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

302,000

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ
إﻇﺤاء ﺣﺊﺿﺋ ري زراﺲﻎ

1,000,000

إﻇﺤاء ﻄﺔمع خﺛﻄات

1,620,000

إﻇﺤاء ﺻاﺲﺋ ﻄﺎﺳﺛدة اﻓغراض

924,000

ﺣﺺ وتﻌﺠﺳﺋ ﺬرق زراﺲﻐﺋ بطﻌل 8.5ﺾﻃ

342,000

ﺣﺺ الطرﻏﺺ الرابط بﻐﻆ ﺾفر ﺐﻂث وبﺆر الﺗمرا بطﻌل 1.3ﺾﻃ

85,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

431,010

ﺾﻋرباء

348,080

رخص الﺊﻈاء

40,000

المﺔمﻌع

819,090

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ
ﺾﻋرباء

2901127

2901288

kt.m2012@hotmail.com

بﻂﺛﻏﺋ ﺾفر ﺐﻂث
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المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
724,000

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺾفر ﺐﻂث ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﺛﻠﺚ
ﻄﺂﺠسﺋ ﻄﺎطﻌرة ﻄسﺎﺼرة ﻄالﻐاً وإدارﻏاً،
ﻄﺎمﻐﺞة ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ أﺸﺪﻀ الﺚﺛﻄات بالﺎﺳاون
ﻄع الﺗﺿﻌﻄﺋ الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ وﻄﺂﺠسات
المﺔﺎمع المﺛﻇﻎ وبالﺤراﺾﺋ الفاﺲﻂﺋ ﻄع
المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ.
لﻈﺔﺳﻀ ﻄﻆ ﺾفر ﺐﻂث
ﻄﻈطﺼﺋ ﻇﺰﻐفﺋ ،جمﻐﻂﺋ
خﺪراء ﻏسﻌدﻊا
الﺎﺳاون والمﺗﺊﺋ
وإﻏﺑار المﺧﻂﺗﺋ
الﺳاﻄﺋ ﺲﻂى
المﺧالح الﺚاﺦﺋ
والمﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى
ﻄا تﻃ اﻇﺔازه
والسﺳﻎ �ﻇﺔاز المﺞﻏﺛ
ﻄع الﺗرص ﺲﻂى تطﺊﻐﺺ
ﻄﺊﺛأ الﺤفاﺸﻐﺋ والمساواة
والﺳﺛالﺋ ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات
لﻂسﺿان.

تﺳﺞﻏﺞ الﺼﺛرات المالﻐﺋ وا�دارﻏﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ.

1

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄات وتطﻌﻏرﻊا باﺠﺎمرار.

2

تﺳﺞﻏﺞ الﺤراﺾﺋ ﻄع المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ وا�ﺻﻂﻐمﻎ والﺛولﻎ.

3

المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﺠﻘﻄﺋ الﺊﻐﺆﺋ والﺧﺗﺋ الﺳاﻄﺋ.

4

ﻄﻌاﺾﺊﺋ الﺗﺛاﺐﺋ والﺎطﻌر وتﻈمﻐﺋ الﺊﻂﺛة بما ﻏﺎﻌاﺾﺈ
ﻄع اﺖﺎﻐاجات الﺳﺧر.

5

تﺳﺞﻏﺞ دور المرأة والﺤﺊاب ﺸﻎ رﺠﻃ السﻐاﺠات.

6

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮارة؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮارة؟
37.8%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 1,167,100ﺣﻐﺿﻀ(

37.3%

المﻐاه ) 1,150,140ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 500,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.5%

الﺪرائﺈ ) 168,577ﺣﻐﺿﻀ(

2.2%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 68,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﻈح والﻋﺊات ) 26,000ﺣﻐﺿﻀ(

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.8%
0.2%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.01%
) 200ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 1,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.6%
) 17,860ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 251,584ﺣﻐﺿﻀ( 8.0%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 527,023ﺣﻐﺿﻀ(

المﺤارﻏع
) 336,000ﺣﻐﺿﻀ( 10.6%

ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
) 8,495ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

رواتﺈ وأجﻌر
) 304,711ﺣﻐﺿﻀ(

9.6%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 416,000ﺣﻐﺿﻀ( 13.1%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 68,200ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%

المﻐاه
) 1,232,400ﺣﻐﺿﻀ( 39.0%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,084,817) :ﺣﻐﺿﻀ(

16.7%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,163,973) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
22%

2

7

78%

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

1,357,200

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ
إضاﺸﺋ غرف ﺦفﻐﺋ لمﺛرﺠﺋ ﺲمر بﻆ الﺚطاب

180,000

ﺣﺺ ﺬرق زراﺲﻐﺋ

360,000

إضاﺸﺋ غرف ﺦفﻐﺋ لمﺛرﺠﺋ بﻈات ﺲﺼاب الﺑاﻇﻌﻏﺋ

126,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

2,118,013

ﻄﻐاه

9,382,377

ﻄﻐاه

8,135,313

المﺔمﻌع

9,382,377

10,457,655

2590470
howwara2006@yahoo.com
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2590460
بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة ﺸﻎ إﺬار الﺎﺳاون المﺤﺎرك بﻐﻆ الﺊﻂﺛﻏﺋ ووزارة الﺗﺿﻃ المﺗﻂﻎ
وﻄﺳﻋﺛ أرﻏﺒ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل ﻄﺤروع "ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات ﻄالﻐﺋ داﺲمﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ" بﺛﺲﻃ ﻄﻆ أوﺾسفام.
ﻄﺗﺎﻌى ﻊﺜه الﻈﺤرة ﻗ ﻏﺳﺊر بالﺪرورة ﺲﻆ آراء ﻄﺂﺠسﺋ أوﺾسفام .الﺿاتﺈ ﻏﺎﺗمﻀ ﺾاﻄﻀ المسﺂولﻐﺋ ﺲﻆ ﺾﻀ
المﺳﻂﻌﻄات وا�راء المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﻈﺤرة.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﻇﺗﻌ ﺖﻌارة ﺲرﻏﺼﺋ ،ﻄﺞدﻊرة ،ﺲاﻄرة
وﻄﻈﺰمﺋ ذات بﻐﺆﺋ ﻄسﺎﺛاﻄﺋ.

تﺳمﻀ بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة ﺲﻂى
تﻌﺸﻐر الﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ
لﺿاﺸﺋ المﻌاﺬﻈﻐﻆ
وبﺎﺿﻂفﺋ تﺎﻘءم ﻄع
ﺾاﺸﺋ ﺣرائح
المﺔﺎمع ،تطﻌﻏر
الﺎﻈمﻐﺋ
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ
واﻗجﺎماﺲﻐﺋ
والﺑﺼاﺸﻐﺋ والﺞراﺲﻐﺋ،
تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ.

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات 204,329
المﺔمﻌع

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮارة
تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ.

1

تطﻌﻏر الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ ﺲمﻀ
ﻄﺤارﻏع.

2

تطﻌﻏر وتﺗسﻐﻆ الﺚﺛﻄات المﺎﺳﻂﺼﺋ ﺸﻎ المﺔال الﺑﺼاﺸﻎ
واﻗجﺎماﺲﻎ والﺞراﺲﻎ.

3

تطﻌﻏر الﺳمﻀ المﺂﺠسﻎ داخﻀ الﺊﻂﺛﻏﺋ.

4

اﻗﻊﺎمام بﺜوي اﻗﺖﺎﻐاجات الﺚاﺦﺋ.

5

تطﻌﻏر المﺛارس وتﻂﺊﻐﺋ اﺖﺎﻐاجاتﻋا بمﺤارﺾﺋ المﺔﺎمع
المﺗﻂﻎ.

6

