


كلمة رئيس البلدية 
اخواني واخواتي في عندقت

ها نحن اليوم وقد قاربت والية البلدية على االنتهاء ، نقف امام ما تحقق فنرى الكثير من االنجازات على جميع الصعد .
لQQQQذلQQQQك وانQQQQطالقQQQQا مQQQQن مQQQQبدأ حQQQQق االطQQQQالع عQQQQلى املQQQQعلومQQQQات والQQQQشفافQQQQية فQQQQي االداء الQQQQذيQQQQن انQQQQتهجتهما الQQQQبلديQQQQة مQQQQنذ انQQQQتخابQQQQها عQQQQام 2010 كQQQQان مQQQQن 
الQQضروري اعQQداد هQQذا املQQلخص الQQذي يQQشمل الQQحسابQQات املQQالQQية لQQلبلديQQة ولQQجنة مQQياه الQQشفة ، بQQاالضQQافQQة الQQى الئQQحة بQQأهQQم املQQشاريQQع املQQنفذة كQQما 

أضفنا بعض املشاريع التي تم االعداد لها على أمل البدء بها أو االنتهاء منها في الفترة القليلة القادمة.

 
مQن الQطبيعي اال يQنتهي الQعمل فQي سQت سQنوات ، فQاالنQماء غQير مQرتQبط بQوقQت بQل يQعتمد بQشكل اسQاسQي عQلى تQوفQر االمQكانQات املQالQية وقQد سQعينا 

بشكل كبير الى فتح افاق جديدة من خالل املنظمات والجمعيات كما تفعيل الجباية التي ارتفعت اكثر من 35% . 

مما أدى ال انفاق حوالي اربعة مليارات ليرة لبنانية حتى نهاية العام 2015.

لQقد حQاولQنا جQاهQديQن ان يQشمل االنQماء جQميع االحQياء بQغض الQنظر عQن االنQتماءات الQسياسQية والQعائQلية وان يQحصل صQاحQب الQحق عQلى حQقه مQع 
الحفاظ على املال العام واملصلحة العامة.

ان رؤيتنا ملستقبل بلدتنا يتماشى بشكل كبير مع ما تحقق وسيتحقق في الفترة املقبلة ان شاء اهلل ويمكن تلخيصه بما يلي :
جعل عندقت املكان االفضل للعيش من خالل تأمني البنى التحتية الالزمة واملحافظة على بيئة نظيفة.-
ان كQQل مQQا قQQمنا وسQQنقوم بQQه يQQتماشQQى مQQع هQQذه االهQQداف لQQذلQQك نQQطلب مQQن كQQل الQQغيارى ،  الQQعمل عQQلى مQQساعQQدة الQQبلديQQة كQQّل بحسQQب امQQكانQQياتQQه -

لنصل الى الهدف االسمى وهو مستقبل أفضل البنائنا. 

لكم منّا كل الحب واملودة
عمر نظير مسعود
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بلدية عندقت 
الواردات
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املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010

526,205,000 96,074,000 101,653,000 89,762,000 78,676,000 83,158,000 76,882,000 الرسوم على القيمة التأجيرية

99,636,000 21,117,000 22,907,000 22,159,000 5,944,000 18,958,000 8,551,000 تراخيص البناء

141,984,000 25,680,000 24,748,000 25,854,000 19,202,000 24,029,000 22,471,000 عائدات الهاتف الثابت

2,169,973,000 692,116,000 326,003,000 299,901,000 336,355,000 0 515,598,000 الصندوق البلدي املستقل

336,909,000 83,536,000 74,386,000 65,629,000 44,761,000 35,004,000 33,593,000 بدل النفايات\واردات اخرى

179,147,048 10,419,574 71,277,560 0 6,225,000 91,224,914 0 الهبات

395,042,216 1,717,474 1,042,914 4,589,914 96,533,914 274,538,000 16,620,000 النقد املدور *

3,848,896,264 930,660,048 622,017,474 507,894,914 587,696,914 526,911,914 673,715,000 املجموع

* النقد املدور هو املبلغ املنقول من السنة السابقة والذي لم يتم صرفه لعدة اسباب اهمها عدم توفر اعتماد في املوازنة
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النفقات
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املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010

823,432,000 190,500,000 185,045,000 137,332,000 119,223,000 108,271,000 83,061,000 النفقات االدارية

773,821,000 128,274,000 166,677,000 129,256,000 141,665,000 110,219,000 97,730,000
نفقات التجهيزات والصيانة والنظافة 

العامة

1,100,365,000 176,039,000 169,605,000 202,662,000 255,021,000 135,207,000 161,831,000 نفقات املشاريع االنشائية

214,623,000 37,437,000 51,507,000 15,512,000 36,689,000 40,713,000 32,765,000 نفقات الخدمات واملساعدات

221,216,000 61,393,000 47,466,000 22,090,000 30,509,000 35,968,000 23,790,000 نفقات متنوعة

3,133,457,000 593,643,000 620,300,000 506,852,000 583,107,000 430,378,000 399,177,000 املجموع
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النفقات االساسية
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املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010

486,200,000 93,538,000 119,632,000 160,795,000 52,680,000 0 59,555,000 انشاء شبكات الصرف الصحي

88,347,000 25,491,000 17,668,000 15,178,000 5,555,000 18,455,000 6,000,000 انشاء وصيانة شبكة االنارة العامة

649,509,000 99,779,000 66,899,000 46,538,000 179,112,000 145,361,000 111,820,000 انشاء وصيانة الطرق العامة

299,484,000 42,915,000 71,265,000 60,170,000 51,550,000 28,590,000 44,994,000 النظافة العامة

193,658,000 36,117,000 53,786,000 23,732,000 28,993,000 24,943,000 26,087,000 كلفة محطة تكرير الصرف الصحي

12,632,000 537,000 165,000 500,000 6,245,000 3,000,000 2,185,000 مكافحة الحشرات

635,473,000 149,306,000 129,378,000 130,508,000 89,491,000 94,161,000 42,629,000 رواتب املوظفني واالجراء والحراس والعمال

71,725,000 18,300,000 14,706,000 8,760,000 7,696,000 15,770,000 6,493,000
املساهمة في النشاطات الثقافية والتربوية 

والرياضية واالجتماعية

151,088,000 37,050,000 44,542,000 11,650,000 24,642,000 14,904,000 18,300,000 بدالت االيجار والخدمات املشتركة *

* تشمل : مبنى البلدية ، الدفاع املدني ، مركز الشؤون االجتماعية وجزء من ايجار مركز الصليب االحمر في القبيات.
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الئحة بأهم املشاريع املنفذة 
تأهيل وتزفيت الحارة الغربية (البلدية / وزارة االشغال).-
تأهيل وتزفيت حارة بيت طربيه (البلدية).-
تأهيل وتزفيت في الحارة القبلية / حي بيت سطوف (البلدية / وزارة االشغال).-
تأهيل حارة بيت نّصار (البلدية).-
تأهيل طريق في الحارة الشمالية من منزل مروان خلف حتى منزل سبع فرنسيس (البلدية).-
تأهيل وتزفيت طريق املرج بالتجاهني (البلدية / وزارة االشغال).-
تأهيل وتزفيت طريق عودين الشرقي (البلدية / وزارة االشغال).-
تزفيت حي البيادر (وزارة االشغال).-
تزفيت طريق في الحّلوف (وزارة االشغال).-
تزفيت طرقات الشمالي، ضهر املصلبة وسهلة ارباط (االتحاد االوروبي).-
تأهيل طريق النهر / صّب باطون (االتحاد االوروبي).-
تركيب اشارات سير و مرايا ومطبات مع مسامير وسالل مهمالت (البلدية).-
تركيب محطة كهرباء في عودين (وزارة الطاقة).-
فصل كهرباء عندقت والجوار (وزارة الطاقة).-

التنقيب عن االثار في مار سابا (البلدية).-
شراء مبنى قديم قرب مار شليطا بهدف انشاء متحف (البلدية).-
طباعة كتاب عدد 2 للدكتور جهاد عيسى (البلدية).-
انشاء خيمة انتظار مقابل مفرق اكروم (البلدية).-
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انشاء حديقة عامة وتسميتها : حديقة عارف البيطار (البلدية / جمعية مدى /املجلس الدنمركي).-

زراعة 7000 شجرة في عودين والشمالي (البلدية / مؤسسة الصفدي).-
انشاء خط صرف صحي في الحارة القبلية من منزل طوني رفول حتى منزل حنا نعمة مع متفرعات ، بطول 836 متر (البلدية).-

انشاء خط صرف صحي في الحارة القبلية من منزل جوزف عماد حتى معمل الحرير سابقا مع حي البالطة ومتفرعات بطول 1713 متر (البلدية).-

انشاء خط صرف صحي في الحارة القبلية ، حي العميد جهاد شاهني بطول 325 متر (البلدية).-

انشاء خط صرف صحي في حي الوطى من منزل سعداهلل عبود حتى الطريق العام بطول 134 متر (البلدية).-

انشاء حائط دعم عدد 2 : طريق املرج و حارة مار شليطا.-

توزيع ادوية زراعية ، اسمدة وشتول (البلدية / وزارة الزراعة).-
دورة عندقت االولى والثانية والثالثة والرابعة في كرة السلة (البلدية / الشباب).-
انشاء مقر لجمعية كشافة لبنان (البلدية / االتحاد االوروبي).-

استئجار وتأهيل مبنى املدرسة الرسمية سابقا ، لصالح الجيش اللبناني / الفوج املجوقل واملغاوير.-

تركيب محطتي تقوية لشركتي Alfa / Touch  في أرض البلدية في مار سابا (وزارة االتصاالت).-
انشاء حائط دعم لطريق عودين قبل الدلبة (البلدية).-

تزفيت الحارة القبلية باالتجاهني (البلدية / وزارة االشغال).-
صيانة طريق عودين (البلدية).-
انشاء حيطان حجر في الحارة القبلية من منزل نفاع نفاع حتى منزل طوني الصباغ (البلدية).-

انشاء حيطان حجر في الحارة القبلية من منزل جوزف الشعار حتى منزل منير الركوي (البلدية).-

انشاء حائط دعم في الحارة القبلية – الحلوف قرب منزل انطوانيت الركوي (البلدية).-

توسيع الطريق في حارة التلة وانشاء حيطان حجر (البلدية).-
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طباعة كتاب للمؤلف جوزف عماد (البلدية).-
-(UNDP) ، تركيب انارة على الطاقة الشمسية عدد 35 (البلدية ، وزارة الطاقة
-(UNDP) ، انشاء معمل ملعلجة نفايات الغابة (البلدية ، االتحاد االوروبي

-(UNDP) 7 تركيب طاقة شمسية النارة املنازل عدد
تركيب انارة شارع عدد 150 (البلدية / وزارة الطاقة).-
انشاء حيطان حجر في الحارة الشمالية قرب منزل اسعد ومطانيوس البيطار (البلدية).-

توسيع طريق وانشاء حيطان في الحارة القبلية قرب منزل شهيد سعد و الياس غصن (البلدية).-
انشاء حائط حجر قرب معمل طوني شاهني (البلدية).-

مد خطوط صرف صحي في الحارة القبلية ملنازل السادة طارق بيطار ، رزقاهلل بيطار ، ابراهيم ابو رعد ، صافي ضاهر ، فايز ضاهر ولويس -
ضاهر (البلدية).

انشاء حائط دعم على مدخل مفرق مار شليطا قرب منزل جوزف عوض (البلدية).-

انشاء حائط حجر قرب منزل جوزف غصن في حارة مار شليطا (البلدية).-

انشاء حائط حجر قرب منزل فؤاد جريج في الحارة الغربية (البلدية).-

تسمية خمسة شوارع بأسماء الشهداء الضباط.-

انشاء نصب تذكاري لشهداء البلدة قرب كنيسة مار مارون (البلدية).-

-OXFAM). / انشاء 1500 متر من السواقي الباطون في عودين والحارة القبلية (وزارة الطاقة

تكريم الناجحني في الشهادات الرسمية 2013 و 2015.-
مهرجان عيد مار الياس والعشاء القروي 2015.-
تأهيل وتزفيت الطريق بني حارة السيدة ومار شليطا وانشاء حيطان حجر قرب منزل جوزيف يونس وجوزف نفاع (البلدية).-
تقديم ارض بمساحة 16000 متر مربع لصالح الجيش اللبناني.-
انشاء موقع الكتروني وتطبيق للهواتف الذكية (البلدية / االتحاد االوروبي).-
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اخملطط التوجيهي العام 

استطاعت البلدية تعديل مشروع املخطط التوجيهي العام ونظام البناء والفرز وأعادت تصنيف االراضي مما سمح باعادة الجزء 

االكبر من الحقوق الصحابها.

أهم التعديالت :
تصنيف جزء كبير من عودين منطقة زراعية بعد ان كانت محمية.-

زيادة مساحة املنطقة السياحية في عودين 10 اضعاف.-
تحويل مناطق واسعة من مار سابا ، الحلوف ، الشفصية ، الشمالي الى مناطق سكنية بعد ان كانت محمية أو زراعية.-
زيادة مساحة املنطقة الصناعية في الشمالي.-
زيادة متر واحد على الحد االقصى الرتفاع املباني-
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جلنة مياه الشفة 
التقرير املاP - الواردات 
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املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 07-2010

31,705,000 31,705,000 حساب سابق

418,055,000 86,050,000 88,345,000 79,055,000 76,765,000 46,275,000 41,565,000 جباية

331,147,468 0 135,239,970 0 0 195,907,498 0 مداخيل اخرى *

780,907,468 86,050,000 223,584,970 79,055,000 76,765,000 242,182,498 73,270,000 املجموع

*  تم الحصول على املبلغ عام 2011 من لجنة املياه السابقة كما تّم تقدمة مبلغ اضافي بقيمة ثالثني مليون ليرة الى لجنة بناء الكنيسة وعام 2014 كسلفة من السيد طاني حنا.
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النفقات
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املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 07-2010

167,434,750 34,718,000 34,775,000 33,755,000 26,290,000 25,847,000 12,049,750 رواتب موظفني

79,993,000 14,064,000 25,576,000 4,517,000 9,317,000 16,873,000 9,646,000 مصاريف مولدات ومازوت

520,674,622 96,662,850 105,988,000 32,373,000 52,701,000 230,879,772 2,070,000 مشاريع وصيانة شبكات

768,102,372 145,444,850 166,339,000 70,645,000 88,308,000 273,599,772 23,765,750 املجموع
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كلفة املشاريع االساسية 

خزانات مياه جديدة : 233,000,000 (البلدية)-
حفر بئر ارتوازي مع تجهيز :   104,391,000(البلدية)-
خط البئر مار سابا : 125,000,000 (البلدية / االمم املتحدة)-
فلتر مع مضخة كلور : 27,350,000 (البلدية)-
صيانة شبكة : 5,642,000 (البلدية)-
خط الوطى باالتجاهني : 6,933,000  (البلدية)-
خط املرج : 1,500,000  (البلدية)-
خط 4 انش جديد من الخزانات حتى مفرق أكروم : 29,210,000  (البلدية / االتحاد االوروبي)-
صيانة خزانات : 8,830,000 (البلدية)-
تحليل جرثومي : 2,400,000 (البلدية)-
- اشغال النبع الشرقي : 13,083,500 )البلدية(
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موظفو البلدية وجلنة املياه 

كاتب : 1-
أمني صندوق : 1-

شرطي : 2-

حارس ليلي : 6-

عامل في محطة تكرير الصرف الصحي : 2-
عامل مياه : 2-
محاسب لجنة مياه : 1-

عامل نظافة : 1-
- عامل يومي في مبنى البلدية : 1
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 مشاريع مستقبلية 
 2016 - 2017

شراء مبنى البلدية وترميمه-
تجهيز وتطوير ملعب كرة السلة وتحويله الى مجّمع رياضي-
اكمال توصيل االحياء الباقية على شبكة الصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الطاقة واملياه-
انشاء متحف الثار البلدة في مبنى البلدية قرب مار شليطا-

تفعيل انشاء محمية طبيعية في جزء من عودين-
تغيير الخط الرئيسي ملياه الشفة في الحارة الشمالية ، الغربية ، حي مار الياس وجزء من الحارة القبلية بمساعدة االمم املتحدة-
تركيب محوالت كهرباء في القاطع الشرقي والنهر-
اكمال اعمال توسيع وتزفيت الطرقات وخاصة حارة مار شليطا ، التلة والنهر-
ترميم وتأهيل ساحة البلدة من مفرق أكروم حتى املدافن-
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