
معلومات االتصال بالبلدية

مشروع تأهيل مدخل البلدة
مشروع تأهيل خط المياه الرئيسي- حارة ابو الرب

تأهيل مجرى مياه االمطار
تأهيل مدخل الحارة الغربية

تعبيد طرق داخلية

11,000,000

التكلفة بالشيكلاسم المشروع

592,677

253,500
1,000,000

1,956,176

ديون على البلدية بالشيكل ديون للبلدية على المواطنين بالشيكل

الكهرباء

المياه

أعدت موازنة المواطن الخاصة ببلدية قباطية 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

المجموع

أعداد الموظفين/ات

أهم المشاريع

الرسالة

الرؤية

معا نحو قباطية مدينة جاذبة 
اقتصاديا، آمنة، خضراء، متطورة، 
عنوان ل°صالة والتميز، مثال في 

االنتماء والعطاء

                                  العمل على توفير وتقديم 
                                   الخدمات العامة للمواطنين من 

                                      مياه وكهرباء وخدمة جمع 
                                        النفايات وترخيص المباني 

                                            وتنظيم اµسواق
                                               وتوفير  جميع

                                                  الخدمات الضرورية
                                                    الخاصة بمرافق الحياة 
                                                   العامة للمواطنين في 

                                                  البلدة وذلك بالتعاون 
                                                مع الجهات ذات 

                                               االختصاص في المجتمع 
                                            المحلي والخارجي,   
                                        الرقي بواقع ومستوى 

                                      الخدمات المتوفرة في البلدة

تشخيص الوضع الراهن وتحديد أولويات 
وفرص ومعيقات العملية التنموية 

وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير قباطية

وضع أهداف تنموية متكاملة، ورسم 
استراتيجيات لتحقيقها

تحديد المشاريع التنموية ذات اµولوية

وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، 
وتقديرات مالية

وضع منهجية لمراقبة أداء منفذي البرامج المختلفة، 
ومقاييس النجاح في تنفيذها، وأدوات قياس هذا النجاح
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بلدية قباطية

موازنة المواطن:
هي عبارة عن وثيقة 

مبسطة لموازنة البلدية 
بحيث تلخص سياسات 

وتوجهات البلدية للسنة 
القادمة معبر عنها باµرقام 

الواردة في هذه الموازنة 
وتمكن المواطن من التعرف 
على كيفية توزيع النفقات 
واÃيرادات المحصلة وبذلك 

يستطيع المواطن
متابعة اÃنفاق

2 %98 %

3126

19,774,862

23,837,069

5,001,200ديون اخرى مستحقة

68,522,015

3,211,833

71,733,848المجموع48,613,131
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من أين تأتي أموال بلدية قباطية؟

مجموع مصروفات البلدية 33,129,784 شيكلمجموع ايرادات البلدية 33,026,500 شيكل

الى أين تذهب أموال بلدية قباطية؟

ايرادات موازنة الكهرباء24,522,000 شيكل

اشتراكات مواقف السيارات 50,000 شيكل

ايرادات موازنة المياه و المجاري 2,558,000 شيكل

ايرادت موازنة النفايات الصلبة 1,800,000 شيكل

رسوم الرخص واالجازات 3,775,000 شيكل

اثمان عطاءات 10,000 شيكل

ايرادات من الخدمات 80,000 شيكل

ايرادات من إستثمارات وإيجارات 166,500 شيكل

منح وهبات محلية 45,000 شيكل

غرامات البناء غير المرخص 20,000 شيكل

خدمات حضارية وثقافية
27,000 شيكل

مصاريف ادارة النفايات الصلبة
869,000 شيكل

مصاريف االشغال العامة
171,500 شيكل

الرواتب واالجور 
2,922,804 شيكل

مصاريف ادارية
3,796,500 شيكل

الصحة والسالمه العامة
4,500 شيكل

التخطيط وتطوير المجتمع
1,000 شيكل

عقود مقاولة (أشغال)
3,000,000 شيكل

مصاريف خدمة المياه
2,950,000 شيكل

مصروفات خدمة الكهرباء
19,107,480 شيكل

تملك االت ومعدات
مصاريف مجمع كراجات200,000 شيكل

80,000 شيكل
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