
معلومات االتصال بالبلدية

توريد واعمال شبكة كهرباء
تمديد شبكة ضغط عالي لمنطقة بئر السفلى

شق وتأهيل وتعبيد طرق داخلية
تركيب محوالت لخلة ابو ضو وخلة العوينة

تشطيب مبنى البلدية
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ديون على البلدية بالشيكل ديون للبلدية على المواطنين بالشيكل

الكهرباء

المياه

أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية ترقوميا 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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المياه
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أهم المشاريع

الرسالة

الرؤية

ترقوميا بموقعها مدينة متطورة 
اقتصادي¯

                                     تسعى بلدية ترقوميا الن تكون
                                       المؤسسة الفلسطينية التنموية
                                         الرائدة التي تساهم بتميز في 

                                             تطوير ا´نسان والحفاظ على 
                                                تراثه وهويته ودعم ثقافته 

                                                   الحية في بناء المجتمع 
                                                      المدني، وذلك من خالل 

                                                         التحديد  المنهجي 
                                                          الحتياجات المواطن 

                                                        الفلسطيني وأولوياته، 
                                                    والعمل على إيجاد ا®ليات 

                                               السليمة لالستفادة القصوى من 
                                           مصادر التمويل المتاحة، من أجل 

                                         االستمرار في حمل رسالة ا´نسانية 
                                       ºهلها وشعبها ومن حولها 

                                    وديمومة االزدهار والرقي

تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه 
عملية التنمية في البلدة

تشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة 
واضحة عن المجاالت التنموية في البلدة

وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير ترقوميا من وجهة 
نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته ١٦ سنة

تحديد المشاريع ذات اºولوية، ومناطق 
تنفيذها في البلدة

وضع خطة شاملة متكاملة ضمن إطار زمني، 
وتقديرات مالية
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بلدية ترقوميا

موازنة المواطن:
هي عبارة عن وثيقة 

مبسطة لموازنة البلدية 
بحيث تلخص سياسات 

وتوجهات البلدية للسنة 
القادمة معبر عنها باºرقام 

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 ترقوميا ؟

مجموع مصروفات البلدية 19,271,041 شيكلمجموع ايرادات البلدية 22,881,747 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية ترقوميا ؟

مصاريف ادارية 
1,119,100  شيكل

تكلفة خدمة الكهرباء 
9,755,000 شيكل

تكلفة خدمة المياه 
1,240,000  شيكل

المشاريع
4,600,000 شيكل

التخطيط
وتطوير المجتمع 
105,000 شيكل

الصحة و السالمة العامة 
8,000 شيكل

خدمات حضارية و ثقافية 
59,000  شيكل

ضريبة دخل على أنشطة الحكم 
15,850  شيكل

مصاريف ادارة
النفايات الصلبة 

625,000  شيكل
مصاريف االشغال العامة 

230,000  شيكل

مصاريف امن و االطفاء 
36,000 شيكل

مصاريف هندسية 
15,000  شيكل

رواتب واجور 
1,463,091 شيكل

ايرادات استثمارات و ايجارات 98,500 شيكل

ايرادات موازنة الكهرباء 15,340,000 شيكل

ايرادات من مصادر التمويل 2,700,000 شيكل

ايرادات موازنة المياه و المجاري 1,585,000 شيكل

ايرادات غير ضريبية 1,256,000 شيكل

ايرادات موازنة النفايات الصلبة 859,000 شيكل

ايرادات غير ربحية أخرى 555,000 شيكل

ايرادات ضريبية 488,247 شيكل
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