
معلومات االتصال بالبلدية

مشروع تاهيل وصيانة الطرق الداخلية
بالشراكة مع الصندوق العربي لالنماء

االقتصادي واالجتماعي,

1,750,000

التكلفة بالشيكلاسم المشروع

ديون على البلدية بالشيكل ديون للبلدية على المواطنين بالشيكل

أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية سيلة الظهر في إطار التعاون المشترك بين البلدية والوزارة ومعهد 
أريج، وذلك من خالل مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية" بدعم من أوكسفام ,

محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام, الكاتب يتحمل كامل المسؤولية عن كل 
المعلومات وا¨راء الموجودة في النشرة
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أعداد الموظفين/ات

أهم المشاريع

الرؤية

سيلة الظهر خضراء، مزدهرة، 
عريقة، ريادية، مترابطة، تنعم فيها 

ا¯جيال بالصحة والمعرفة والوعي

التخلص ا¨من من المياه العادمة والرمادية 
والحد من تلوث مياه الينابيع

تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق في 
البلدة

توفير مرافق مناسبة في مجاالت الرياضة 
والشباب

توفير مصدر لمياه الري

تشجيع التصنيع والتسويق للمنتجات 
الزراعية النباتية والحيوانية

توفير مصادر بديلة للطاقة
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بلدية سيلة الظهر

موازنة المواطن:
هي عبارة عن وثيقة 

مبسطة لموازنة البلدية 
بحيث تلخص سياسات 

وتوجهات البلدية للسنة 
القادمة معبر عنها با¯رقام 

الواردة في هذه الموازنة 
وتمكن المواطن من التعرف 
على كيفية توزيع النفقات 
وا¸يرادات المحصلة وبذلك 

يستطيع المواطن
متابعة ا¸نفاق
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من أين تأتي أموال بلدية سيلة الظهر؟

مجموع مصروفات البلدية 8,268,313 شيكلمجموع ايرادات البلدية 8,166,176 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية  سيلة الظهر؟

ايرادات موازنة الكهرباء 5,428,000 شيكل

ايرادات استثمارات و ايجارات 115,000 شيكل

تبرعات محلية 400,000 شيكل

ايرادات موازنة النفايات الصلبة 390,000  شيكل 4,8%

ايرادات مياه 1,365,000 شيكل

ايرادات متنوعة 15,000 شيكل

ايرادات ضريبية 188,176 شيكل

رسوم الرخص و االجازات 237,000 شيكل

رسوم شهادات و خرائط 18,000 شيكل

ايرادات غرامات 5,000 شيكل

رسوم الشوارع و االرصفة 5,000 شيكل

عقود مقاولة
850,000 شيكل

الصحة و السالمة العامة
15,000 شيكل

مصاريف ضخ المياه
1,127,000 شيكل

التخطيط و تطوير المجتمع
10,000 شيكل

مصاريف ادارة النفايات الصلبة
387,000 شيكل

مصاريف االشغال العامة
455,000 شيكل

مصاريف هندسية
12,500 شيكل

رواتب واجور
405,043 شيكل

مصاريف ادارية
535,770 شيكل

تملك االت و معدات
خدمات حضارية و ثقافية220,000 شيكل

23,000 شيكل
مصاريف امن و االطفاء

2,000 شيكل

تكلفة خدمة الكهرباء
4,225,000 شيكل
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