
بيت جاال مدينة 



بلدية  بيت جاال 

علىظةللمحافبهاالقياميتمالتيواإلجراءاتالبلديةتجربة
:المدينةفيالنظافةمستوى

 ى النفايللاا البلللبة  لللغيللفرجمللو   صلليةية قبللن ل للن
ن   بشل   لم  كاللت البلديلة المشترك مجلس الخدماا 

الكثللر ملل  هلل ا الخدمللة   للدي  ملحللمف  لل   ايجللاب  
ان  كل.التجاريلةهالسمة ي طنمن المدينة  لمحي 16,000

ا ل  ةينهل .رضى المماط  ع  ادارة ه ا الخدمة  اضل 
 لل   عتبللر مدينللة بيللت جللاال ملل  المللدن  ا كثللر ل ا للة

. لسطي 



بلدية  بيت جاال 

  ضللاةطة قامللت 3شلاةناا منهللا 4كاللت البلديللة  متللل
ةسللام مماتلتهللا  للل  السللياراا علللى ءالبلديللة بشللرا

ةيث كاللت البلديلة  ت فلن 2002عا   كان اخرها الخاصة 
 ا ة المها  اإلداريلة  الخدما يلة  ل  هل ا ال طلا  ةتلى ب

لها    ل ن صيةياا جمو   فريغ الحا ياا   ل 1/2/2010
 لللى م للن النفايللاا لمجلللس الخللدماا المشللترك  التلل  

.البلدية عضما  يهاصبحت 





 ع د  ملتزمةجاالبيتبلديةكالتالتاريخذل  من
 ةدة جمدأنالعت ادهاديمممتهعلى الحفافالمجلس
ين  لعلىالبلديةسيساعدالمجاله ا  متخببة
الخدمةجمدةم سيزيدك ل الخدمة دارة  اليف

.الم دمة

الماةدالط  دارةسعرعلىةينه  اال فاق   قد
م نشامنأمري  د الر32يعادلماشي ن120

.النفاياا



قا التزاما ه أديةعلىالبلديالمجلسم  ةرصا
ةسنعليها المبادقةالنفايااخدمة عر ةبتعدين
ل ا   طبيقالمحل الح   تيرمعال م ا صمل
التعدينه ا رة .1/1/2010م اعتباراالنفاياارسم 

أصنم %60م أكثرالنفاياالخدمةاسترداديح قل 
 رقمةقي   ساه البلديةب يتذل  علىالت اليف
ر و  1/7/2011   بالتحديد2011عا    المبلغ،
للط شي ن150بمبلغالنفاياا ل نجمو  لفةرسم 
د الر40يعادلماأيالخدماامجلسقبنم الماةد
.أمري  



 تاد ذللل  ملل  لسللبة الفجللمة مللا بللي  الرسللم  المفر ضللة 
 ح للق  قيمللة المبللاريف المد معللة ةيللث بل للت قيمللة 

شللللي ن  المبللللر   1,120,530(الفللللم را) النفايللللاا 
قامللت البلديللة  لل  عللا  . 2012شللي ن لعللا  1,700,000

 ب لل  معمللمل بهلل ا % 10بر للو رسللم  النفايللاا 2013
.31/12/2015التعر ة ةتى  اريخ 



اا عمدا البلدية على دراسة  عر ة جديدة لرسم  النفايل
   راع   يها سياسياا   جراءاا  الدلين المال  المعد م

بعلي  االعتبلارملو االخل قبن مجلس الخدماا المشلترك 
قلللدرة الملللماطني  عللللى د لللو التعر لللة الجديلللدة   بعلللد 

يلة اإلدارة التنفي ) اجتماعاا متتاليلة ملو أصلحام العيقلة 
ة    البلدية، المجلس البلدي، أصلحام المحليا التجاريل

ة لمناقشللل(  الفعاليلللاا المجتمعيلللة  الن ابلللاا المهنيلللة 
د التعر ة الجديدة الم ترةة  المعدة على أسلا  اسلتردا

هر  بعد أكثر م  ثيث أش  طميرها قيمة الخدمة الم دمة
2016استطاعت البلدية الجات ل ا  رسلم  النفايلاا لعلا  
بتللاريخ   لل  ر علله  لللى معللال   تيللر الح لل  المحللل  

للمبادقة عليله بعلد اسلت مال كا لة اإلجلراءاا 12/2015
. ال الملية



  ل  ع لد ل د ابدى معاليه االهتما  ال امن    ه ا الممضلم  
اكثللر ملل  اجتمللا  مللو  تارة الح لل  المحللل  لمناقشللة الن للا 
الم ترح  اخرها كان  ل  بلديلة بيلت جلاال بحضلمر ملدراء علامي  
 تارة الح لل  المحللل   ةيللث  لل  اسللتعرا الن للا   اليللة  عللداد 

 قللدرة الن للا  علللى اسللترداد   للاليف قيمللة ة الجديللدةالتعر لل
. االلية الت     ا باعها    صياةة الن ا ةالخدمة الم دم

  اصلب  قيملة التح لق 2016 بعد  طبيق التعر لة الجديلدة  لعلا
ملل  قيمللة مبللاريف%98  طلل  البلديللةلرسللم  النفايللاا  لل  

.ه ا الخدمة لالفعلية 

لجديلدة ةيث بل ت  ح ق رسم  النفاياا بعد التعدين  التعر لة ا
اجملال  المبلاريف  ان شلي ن1,950,000مبلغ  قلدرا ةلمال  
.شي ن2,000,000 صلت  لى ةمال  



 هلل ا أدى  لللى مسللاعدة البلديللة  لل    للدي  خللدما ها 
درة للمماطني  بش ن الئق  يضم  كما هلم عليله اليلم  قل

البلبة البلدية     سديد مستح اا  ا مرة  دارة النفاياا
ر بللن  أصللبحت البلديللة الللداع  الح ي لل  لضللمان اسللتمرا

مجلللس الخللدماا ة ملل الم دمللخدمللة   طللمير هلل ة ال
.المشترك    محا  ة بيت لح  



 ل  البلديلة لن امهلا الملاا متلت هنا يجن التنميه  لى أن
ث ساعد البلدية على ةبر م لفيهلا  قلدر ها عللى  حلدي
ملا البيالاا أ ال بأ ل  على ر و  ح ق رسلم  النفايلاا ، ك
الباا عمدا البلدية على  م ير ممفف ميدال  لتمتيو المط

.المالية على الم لفي    حديث سجي ه 

ة  ن  جربللة البلديللة  لل  جبايللة رسللم  النفايللاا المحبللل
خلليل ا عللما  الخمسللة السللاب ة يوكللد اللله  بمزيللد ملل  
االهتمللا  يم لل  أن  بللن البلديللة  لللى النسللبة المرجللمة 
 ه  قيملة التح لق المفر ضلة، علملا أن السلنة الحاليلة 

  أمن 9/2016لهاية شهر ةتى % 56 صلت  لى أكثر م  
% 75التحبلين  كثلر مل  ىالبلدية  ل  ر لو قلدر ها علل

.لنهاية ه ا العا 



  بلديةال حبييايبي جد لأدلاال  لبي يل ماي
:الساب ةالخمسةلألعما    ديرا ها

نسبة 
التحصيل من 

التحقق 

تحقق مقدر
في

الموازنة

فعلي السنة

58% 1,120,531 600,000 641,141 2012

61% 1264362 650,000 764,705 2013

64% 1217658 650,000 768,527 2014

70% 1219053 828998 834,285 2015

56% 1,950,000 1,216,000 1,086,187 30/09/2016



ساه  عمن ل ا  رسم  النفاياا الجديد    ر و قدرة البلدية على 

استرداد قيمة   لفة الخدمة الم دمه للمماطني .

استطاعت البلدية  د و كا ة الرسم  المستح ة عليها ع  بدل خدمة

ادارة النفاياا البلبة  الم دمة م  مجلس الخدماا المشترك    

. اخير قتها  د ن

عزتا بلدية بيت جاال  م  د ر مجلس الخدماا المشترك  مسالد ة 

.منهالمها  المطلمبه بعض  ر و قدر ه لل يا     ماسسته   

الد ر االداري  المال  باالضا ة الى التمعية المجتمعية الت    م  بها

البلدية  د ر المماط     الحفاف على ل ا ة مدينة هم عنبر أساس 

   لجاح  البلدية    الحفاف على مستمى الخدمه الم دمة  ل ا ة

.مدينة ال

:الخيصة 



الستماعكم شكرا 


