
معلومات االتصال بالبلدية

تطوير قطاع الكهرباء
تركيب عدادات دفع مسبق للمياه

شق وتأهيل وتعبيد طرق داخلية
شراء اليات ثقيلة 

بناء مدارس جديدة (مدرسة ماهر امواس المناصرة)
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أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية بني نعيم 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

الكهرباء

المياه

ديون اخرى

المجموع

اجور مقر الهالل االحمر

أعداد الموظفين/ات

أهم المشاريع

الرسالة

الرؤية

بخدماتها  متطورة  الجنوب  شعلة 
وجاذبة  (الريفية)  السياحية  وبيئتها 
موروثها  على  ومحافظة  اقتصاديا 

الثقافي وذات حكم رشيد

                       العمل على تحسين وتطوير
                          خدماتنا البلدية لتنال رضا
                              واستحسان المواطنين،

                                  وفقا لما لدينا من
                                    امكانات وأنظمة

                                       وتعليمات منبثقة
                                        من خطط

                                         استراتيجية تطويرية
                                         فاعلة أعدت خصيصا

                                     لتوفير االحتياجات الحالية
                                   والمستقبلية، والعمل

                                 بالتعاون مع شركائنا في
                               منظومة متكاملة لتقديم

                           مستوى متميز من الخدمة،
                      

تطوير البنية التحتية لخدمات ادارة النفايات 
الصلبة , الكهرباء, المياه والطرق

تطوير االنشطة الثقافية ورفع مستوى 
االهتمام بالموروث الثقافي والتراثي 

تطوير البنية التحتية لقطاع الزراعة وتوفير 
مياه للري عن طريق الحصاد المائي 

تأهيل المباني القديمة وتشجيع السياحة 
الريفية وتطوير االماكن الترفيهية

تحسين البيئة االستثمارية في مجال التجارة 
والصناعة وزيادة فرص العمل 

تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع 
مستوى وعي المواطن

تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة
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بلدية بني نعيم

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 
واÁيرادات المحصلة وبذلك 

يستطيع المواطن
متابعة اÁنفاق

11 %89 %

540

9,687,032

17,973,667

160,000

14,567,150

13,746,043

200,000
102,405

28,513,193المجموع27,918,079

02-221 830102-222 9157
bani_naim_mun@yahoo.com www.baninaim.ps

APPLIE
D RESEARCH INSTITUTE - JERUSALEM

 (ARIJ)



تكلفة خدمة كراجات السيارات 

خدمات حضارية وثقافية

مصاريف ادارة النفايات الصلبة

10,000 شيكل

 75,000 شيكل

توريد بضائع ولوازم
1,850,000 شيكل

262,000 شيكل

مصاريف هندسية
100,000 شيكل

الصحة والسالمة العامة
57,500 شيكل

من أين تأتي أموال بلدية بني نعيم ؟

مجموع مصروفات البلدية 18,552,848 شيكلمجموع ايرادات البلدية 18,844,000 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية بني نعيم ؟

إيرادات موازنة الكهرباء12,465,000 شيكل 66.2%

ايرادات غير ربحية اخرى 85,000 شيكل 0.4%

إيرادات موازنة النفايات الصلبة 1,200,000 شيكل 6.4%

إيرادات غير ضريبية 906,000 شيكل 4.8%

إيرادات موازنة المياه والمجاري 3,220,000 شيكل 17.1%

إيرادات استثمارات وايجارات 23,000 شيكل 0.1%

إيرادات من مصادر التمويل 300,000 شيكل 1.6%

تبرعات محلية 600,000 شيكل 3.2%

إشتراكات مواقف 45,000 شيكل 0.2%

10%

0.1%

تملك واستئجار االالت والمعدات
%650,0003.5 شيكل

مصاريف االشغال العامة
%1,520,0008.2 شيكل

مصاريف خدمة المياه
1,801,600 شيكل

9.7%

مصاريف خدمة الكهرباء
%9,517,20651.3 شيكل

0.3%

0.5%

1.4%

0.4%

رواتب واجور
%1,545,7428.3 شيكل

مصاريف ادارية
%1,163,8006.3 شيكل
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