
معلومات االتصال بالبلدية

مشروع تأهيل وتعبيد شارع القسمة
مشروع انارة الشارع الرئيسي

مشروع بناء صفين مهني في مدرسة الدكتور عقاب الثانوية للبنات
بناء مبنى لمديرية التربية والتعليم جنوب نابلس
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ديون على البلدية بالشيكل ديون للبلدية على المواطنين بالشيكل

أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية حوارة 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 واªراء الموجودة في النشرة

أعداد الموظفين/ات

أهم المشاريع

الرسالة

الرؤية

نحو حوارة عريقة مزدهرة عامرة 
ومنظمة ذات بيئة مستدامة 

                 تعمل بلدية حوارة على توفير 
                     الخدمات العامة لكافة 

                        المواطنين وبتكلفة تتالئم
                           مع كافة شرائح المجتمع،

                              تطوير التنمية
                              االقتصادية واالجتماعية 
                                    والثقافية والزراعية، 

                                      تطوير البنية التحتية

تحسين وتطوير البنية التحتية في بلدة 
حوارة

تطوير التنمية االقتصادية في البلدة عن طريق 
عمل مشاريع يرجع عائدها الى بلدية حوارة

تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة في 
المجال الثقافي واالجتماعي والتعليمي 
وتطوير العمل المؤسسي داخل البلدية
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بلدية حوارة

موازنة المواطن:
هي عبارة عن وثيقة 

مبسطة لموازنة البلدية 
بحيث تلخص سياسات 

وتوجهات البلدية للسنة 
القادمة معبر عنها با¹رقام 

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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المياه

ديون اخرى

المياه

ديون تشغيلية 
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التخطيط و تطوير المجتمع
200 شيكل

من أين تأتي أموال بلدية حوارة ؟

مجموع مصروفات البلدية 1,928,045 شيكلمجموع ايرادات البلدية 2,222,607 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية حوارة ؟

ايرادات موازنة المياه و المجاري 1,281,480 شيكل

غرامات االعتداء على امالك عامة 2,000 شيكل

ايرادات من الخدمات  318,064 شيكل

ايرادات ضريبية 146,633 شيكل

ايرادت موازنة النفايات الصلبة 331,680 شيكل

ايرادات منح و هبات متنوعة 37,000 شيكل

ايرادات استثمارات و ايجارات 105,750 شيكل

الصحة و السالمة العامة
21,200 شيكل

خدمات حضارية و ثقافية
1,000 شيكل

ضريبة دخل على انشطة الحكم المحلي
10,757 شيكل

مصاريف االشغال العامة
129,500 شيكل

مصاريف ادارة النفايات الصلبة
149,796 شيكل

مصاريف هندسية
12,200 شيكل

الرواتب واالجور 
346,188 شيكل

مصاريف ادارية 
474,666 شيكل

مصروفات خدمة المياه
782,820 شيكل
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