
معلومات االتصال بالبلدية

تأهيل الملعب البلدي
شراء سيارات للبلدية عدد ٢ لقسم المياه والجباية

شق وتأهيل وتعبيد طرق داخلية
استكمال مشروع حفرية مستشفى الرئيس محمود عباس الحكومي

استكمال مشروع التسوية ل�راضي و ا�بنية
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التكلفة بالشيكلاسم المشروع
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ديون على البلدية بالشيكل ديون للبلدية على المواطنين بالشيكل

أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية حلحول 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 وا²راء الموجودة في النشرة

المجموع

أعداد الموظفين/ات

أهم المشاريع

الرسالة

الرؤية

في  وعادلة  ومتميزة  ريادية  بلدية 
بمهنية  ,تعمل  خدماتها  توزيع 
مؤسسات  كافة  مع  وبشفافية 
الشراكة  أساس  على  المدينة 

والتكامل

                      تقديم خدمات متميزة لسكان 
                         مدينة حلحول واالرتقاء

                            بالمدينة لتكون مدينة 
                              حضارية منفتحة وحيوية , 

                                 وقادرة على مواكبة
                                   التطور والمساهمة

                                        في تحقيق التنمية 
                                         المستدامة على 

                                         اساس الحقوق 
                                      والعدالة في تقديم 
                                   الخدمات  استنادا الى 

                                 الشراكة المجتمعية

تطوير الموارد البشرية

مشاركة وارضاء متلقي الخدمة المحرك 
الرئيسي لتصميم وتطوير الخدمات

انجاز المهام المطلوبة بكفاءة وفعالية

العدالة والشفافية والمساءلة وبناء الثقة

االيمان بالتغيير والسعي الى التطوير 
والتحسين المستمر نحو االفضل

العمل بروح الفريق الواحد والتعاون وتبادل 
االداء

تعزيز ومكافاة المبادرة واالبداع وتبني 
التعلم وتبادل المعرفة
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بلدية حلحول

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

14 %86 %

1274

25,709,451المجموع26,991,276

المعارف
ايجارات سوق الخضار

حرف وصناعات
مياه ومجاري

مستحقات البلدية لدى وزارة المالية
شيكات برسم التحصيل

ضمان السوق المركزي
ضمان المنتزه
مخازن التبريد

الصرف الصحي
ذمم مدينة اخرى

1,618,778للموردين1,872,410

1,930,000دائرة المياه

11,322,595سلطة المياة

766,223اجهزة مساحة

9,261,215كهرباء الخليل

810,640قرض بنك االسكان لشراء ارض عبيد

194,668
326,300

16,425,733
3,686,211نفايات

1,451,721
2,667,913

4,500
100,000
26,000
28,959
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قيادة ملهمة تتبنى نموذج المواءمة بين النتائج
واالهداف الوطنية والتواصل والتنسيق داخليا وخارجيا



تكلفة خدمة المياه
2,290,000 شيكل

من أين تأتي أموال بلدية حلحول ؟

مجموع مصروفات البلدية 11,913,324 شيكلمجموع ايرادات البلدية 11,517,655 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية حلحول ؟

ايرادات موازنة المياه والمجاري 3,585,000 شيكل

ايرادات ضريبية 3,075,655 شيكل

ايرادات غير ضريبية 1,550,000 شيكل

ايرادات من مصادر التمويل 1,427,000 شيكل

ايرادات موازنة سوق الخضار 750,000 شيكل

ايرادات موازنة النفايات الصلبة 430,000 شيكل

ايرادات من استثمارات وإيجارات 375,000 شيكل

ايرادات غير ربحية اخرى 160,000 شيكل

ايرادات موازنة الحديقة 150,000 شيكل

ايرادات منح وهبات متنوعه 15,000 شيكل

تكلفة خدمات
سوق الخضار والفواكه

15,000 شيكل

المشاريع
2,877,000شيكل

مصاريف ادارية
%2,088,80017 شيكل

رواتب واجور 
1,616,616 شيكل

مصاريف هندسية
380,000 شيكل

مصاريف االشغال العامة
737,908 شيكل

مصاريف ادارة النفايات الصلبة
1,810,000 شيكل

خدمات حضارية و ثقافية
30,000 شيكل

الصحة و السالمة العامة
التخطيط و تطوير المجتمع58,000 شيكل

8,000 شيكل

تكلفة موازنة الحدائق
2,000 شيكل
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