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موازنة المواطن
بلدیة الخضر

 بلدة امنة وذات جذب سیاحي نظیفة وخضراء، متطورة زراعیا، مكتفیة ذاتیا، مترابطة بسكانھا، تتوافر فیھا بنیة تحتیة "
" .متكاملة ومرافق خدماتیة وریاضیة وثقافیة متمیزة في ظل دولة فلسطینیة ذات سیادة

الرؤیة

الرسالة

 ھي عبارة عن وثیقة مبسطة لموازنة البلدیة بحیث تلخص سیاسات وتوجھات البلدیة للسنة القادمة معبر عنھا باالرقام
 الواردة في ھذه الموازنة وتمكن المواطن من التعرف على كیفیة توزیع النفقات واالیرادات المحصلة وبذلك یستطیع المواطن

متابعة االنفاق

موازنة المواطن

األھداف االستراتیجیة
.تعزیز التكاملیة والشمولیة بین الخطط المحلیة التنمویة واإلقلیمیة والوطنیة لما لذلك من أھمیة في إنجاح الخطة التنمویة المحلیة، وإحداث التنمیة المستدامة•

 .االستجابة لالحتیاجات واألولویات التنمویة بشكل مخطط لھ، وبعیدا عن العشوائیة في العمل، وذلك ضمن رؤیة وأھداف وبرامج وخطط عمل تنفیذیة واضحة وقابلة للتنفیذ•
 .ربط عملیات التطویر اإلداري والمالي والخدماتي بالخطة التنمویة المحلیة•

 .توطین عملیة التخطیط ومأسستھا كأداة تنمویة علمیة في سیاسات وقرارات وخطط البلدیة•
 .إرساء تقالید العمل التشاركي في المجتمع المحلي ممثال بأفراده ومؤسساتھ المختلفة من خالل توفیر مساحات العمل المشتركة في التنمیة المحلیة•

 مراجعة وتحدیث الرؤیة التنمویة لبلدة الخضر على ضوء التطورات والمتغیرات التي حدثت في السنوات الماضیة، وعلى أساس إشراك المجتمع المحلي بفئاتھ المختلفة في تطویر•
 .اإلطار التنموي الذي یرسم صورة البلدة للسنوات القادمة

 بلورة أھم األھداف التنمویة والنابعة/ المنبثقة من جوھر القضایا التنمویة، من خالل تحدید التدخالت المختلفة المرتبطة بھا والمنسجمة معھا، والتي تتصف بالملموسیة، والقابلة•
 .للتحقیق، والواقعیة، والمحددة زمنیا

 تطویر خطة تنفیذیة تحتوي على البرامج والمشاریع واألنشطة التنمویة المختلفة، ومنسجمة مع األھداف التنمویة، والتي تتصف بالواقعیة، واألولویة، وإمكانیة تنفیذھا، وتستجیب•
 سنوات)4الحتیاجات المجتمع المحلي وتطلعاتھ ومن الممكن تنفیذھا خالل عمر ھذه الخطة (

 تصمیم خطة متابعة وتقییم مرتبطة بمدى تحقیق األھداف التنمویة، وبما یضمن تتبع ومراجعة وتقییم النجاحات والتطورات المختلفة، واإلخفاقات والتحدیات الممكن أن تبرز في سیاق•
 .تنفیذ الخطة التنمویة خالل األربع سنوات القادمة
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مصاریف البلدیة
مصاریف موازنات أنشطة تجاریة أخرى
مصاریف الموازنات االئتمانیة
رواتب رئاسة الھیئة المحلیة 
رواتب واجور - مؤقتین غیر مسكنین
رواتب واجور -  دائمین غیر مسكنین
 رواتب واجور - دائمین مسكنین
مصاریف تشغیل ذات طبیعة غیر تجاریة
المصاریف العمومیة واالداریة

الى این تذھب اموال البلدیة

مجموع مصروفات البلدیة
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ایرادات البلدیة

ایرادات الموازنات االئتمانیة
ایرادات خدمات موازنات أنشطة تجاریة اخرى
ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة اخرى
ایرادات ضریبیة
ایرادات غیر ضریبیة
 ایرادات غیر مقیدة االستخدام
ایرادات من إستثمارات وإیجارات
ایرادات موازنة النفایات الصلبة

من این تاتي اموال البلدیة

شیكل3931917.72

اعداد الموظفین/ات
الذكور االناث
20 6

76.92% 23.08%

أھم المشاریع
التكلفة بالشیكل اسم المشروع

1,060,000.00 اعادة تاھیل ستاد الخضر الدولي
752,600.00 مشروع شق شارع ابو سود
451,000.00 مشروع تشغیل ایدي عاملة
351,000.00 مشروع اعادة تأھیل طرق داخلیة
86,000.00 مشروع خربة علیا

مجموع ایرادات البلدیة



دیون للبلدیة على المواطنین بالشیكل
المبلغ بالشیكل الفئة

2,540,000.00 ذمم مدینة عامة

0.00 مستحقات اخرى

-577,800.00  تعھدات مدینة (مستحقات من
(مانحین

310,000.00 مستحقات من جھات حكومیة

2,272,200.00 المجموع

دیون للبلدیة على المواطنین بالشیكل
المبلغ بالشیكل الفئة

المجموع

معلومات االتصال بالبلدیة
فاكس:022776680 تلفون:022770838

ویب سایت: al_khadermuni@yahoo.com:ایمیل


