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ما هي الموازنة؟
توقعات البلـدية لــما ستحصــل
عليه من أموال و أين ستنفقها.

 

ما هي مسؤولية البلدية؟
إعداد الموازنة المقروءة.

نشرها في الوقت المناسب.
إستخدام الوسائط المالئمة لنشر الموازنة.

اإلستجابة للتغذية الراجعة.

كيف تنشر الموازنة المقروءة؟
نشرة مستقلة

 خلف الفواتير و السندات.
 لوحة إعالنات البلدية.

وسائل التواصل االجتماعي.
تطبيقات الهواتف الشخصية

ماذا بعد الموازنة؟

يجب على الهيئة المحلية

 تقييم تجربتها في 

الموازنة المقروءة 

     و إتخاذ ما يلزم من 

       اإلجراءات لتحقيق 

      نجاحات أخرى.

لماذا يجب على البلدية اعداد
ونشر الموازنة المقروءة؟

ألن أموال البلدية تأتي من الرسوم و الضرائب التي

يدفعها المواطنون، و بالتالي يجب على البلدية

مشاركة المعلومات حول مصادر األموال و 

إستخداماتها مع المواطنين.

كيف يستفيد المواطن
من الموازنة المقروءة؟ 

تصبح الموازنة مفهومة أكثر.

مشاركة فاعلة في إعداد الموازنات.

زيادة المساءلة و الرقابة المجتمعية.

ما هي الموازنة المقروءة؟
نسخة مبسـطة مـن المــوازنة الرسمــية

للبلدية، ال تتطلب مهارات خاصة لفهمها.

كيف تستفيد البلدية
من الموازنة المقروءة؟ 

تعزيز مشاركة وثقة المواطن.

سهولة اكتشاف مشاكل الموازنة.

الحصول على تغذية راجعة من

الجمهور.

المعازظئ 
المصروءة
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(اإليرادات)من أين تأتي أموال بلدية الزوايدة

اإليرادات الفعلية حتى أيلول 2021إيرادات الموازنة المعتمدة للعام 2021 100.00%2,792,500.001,317,792.48 %47.19

ضرائب على الممتلكات

ضرائب ورسوم محلية أخرى

رسوم الرخص واإلجازات

إيرادات من الخدمات

إيرادات منح وهبات متنوعة

إيرادات متنوعة

إيراد إستخدام ممتلكات وأموال

إيرادات تشغيلية - نفايات صلبة

المجموع

0.39% 11,000.00 

 1,015,500.00 

 693,000.00 

 13,000.00 

 90,000.00 

 5,000.00 

 82,000.00 

 89,000.00 

2,792,500.00

36,043,734

36.37%

24.82%

0.47%

3.22%

0.18%

2.94%

3.19%

100.00%

 19,000.00 إيرادات غرامات

 775,000.00 إيرادات الموازنة ذات الطبيعة التجارية

 2,750.00 

 604,354.00 

 321,450.00 

 4,090.00 

 35,000.00 

 700.00 

 29,768.71 

 13,189.50 

1,317,792.48

 104.00 

 306,386.27 

0.68%

27.75%

25.00%

59.51%

46.39%

31.46%

38.89%

14.00%

36.30%

14.82%

47.19%

0.55%

39.53%

الفعلي 9/30 نسبة التنفيذ بـ ٪البندنسبة البند
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����(المصروفات)أين تذهب أموال بلدية الزوايدة 

النفقات الفعلية حتى أيلول2021نفقات الموازنة المعتمدة للعام 2021 100.00% 2,792,500.00  1,323,166.80 %47.38

الفعلي 9/30 نسبة التنفيذ بـ ٪المبلغ نسبة البند

مصاريف اآلمن واالطفاء

مصاريف ادارة النفايات الصلبة

خدمات حضارية وثقافية

الصحة والسالمة العامة

مصاريف االشغال العامة

مصاريف هندسية

المصاريف اإلدارية العامة

الرواتب وملحقاتها

"الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها

خصومات لصالح المواطنين

مصاريف ضخ المياه

مصاريف تقاعدية

التخطيط وتطوير المجتمع

12.94%

 130,830.00 102.21%

 5,160.00 14.74%

 250.00 

 1,100.00 

12.50%

 2,456.00 81.87%

 124,069.00 113.82%

 327.00 8.18%

 420,793.88 38.33%

 512,616.32 47.44%

 8,475.00 44.61%
00.00 0.00%

 85,139.60 82.66%

 31,950.00 38.04%

0.30%

4.58%

1.25%

0.07%

3.90%

0.14%

39.31%

38.69%

0.68%

4.25%

3.69%

3.01%

0.11%

 8,500.00 

 128,000.00 

 35,000.00 

 2,000.00 

 109,000.00 

 4,000.00 

 1,097,700.00 

 1,080,500.00 

 19,000.00 

 118,800.00 

 103,000.00 

 84,000.00 

 3,000.00 



12,372,685.00

 2,700.00 

1,593,328.30

6,949,170.00

1,594,533.37 اإليرادات

إجمالي الموازنة

إجمالي الموازنة

عدد الموظفين والعقود

النسبةفعليفعليفعلي

إيرادات تشغيلية

إيرادات رأسمالية

مصروفات تشغيلية
مصروفات رأسمالية المصروفات

إجمالي اإللتزامات على البلدية
(كهرباء و رواتب و متفرقات) 

مستحقات للبلدية

عدد المكلفين

2019

13,537,215.00

2,823.00

1,647,194.54

8,337,248.75

1,625,232.92

2020

15,025,101.00

2,882.00

1,323,166.80

0.00

1,593,328.30

0.00

1,647,194.54

0.00

8,845,923.00

1,323,166.80

1,317,792.48%47.19

%00.00

%47.19

%47.38

%00.00

%47.38

0.00

1,594,533.37

0.00

1,625,232.92

0.00

1,317,792.48

38.0046.0046.00

2021
حتى شهرأيلول

بنود المؤشرات

04

مؤشرات أداء الموازنة لبلدية الزوايدة لألعوام 2019 و 2020 و 2021  

2,579,000.00

0.00

2,579,000.00

2,579,000.00

0.00

2,579,000.00

مقدر

2,537,533.00

0.00

2,537,533.00

2,537,533.00

0.00

2,537,533.00

مقدر

2,792,500.00

0.00

2,792,500.00

2,792,500.00

0.00

2,792,500.00

مقدر النسبة

%64.05

%00.00

%64.05

%64.91

%00.00

%64.91

النسبة

%61.83

%00.00

%61.83

%61.78

%00.00

%61.78

حتى شهرأيلولحتى شهرأيلول
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مؤشرات ذات عالقة بحصة المواطن

المصروفات التشغيلية

نصيب الفرد   / شيكل

عدد السكان / نسمة

نصيب الفرد  / شيكل

اإليرادات التشغيلية

نصيب الفرد  / شيكل

إيرادات الضرائب

فعلي  2020 فعلي  2019 بنود المؤشرات

27,700

1,647,194.54

59

59

5,315.00

0.19

1,625,232.92

 التغير ٪ 

3%

11%

2%

26,636

1,593,328.30

58

58

5,994.00

0.22

1,594,533.37
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تفسيرات حصة المواطن
يظهر الجدول كيفية إحتساب حصة الفرد مما تحقق فعليًا لكــل من إجــمالي اإليـرادات التشـغيلــية،
المصروفات التشغيلية، وإيرادات الضرائب. وذلك ألهمية دالالتهـا على حصـة المواطن، وهي كاآلتي:

نصيب الفرد من اإليرادات

نصيب الفرد من الضرائب

نصيب الفرد من النفقات

أوًال

ثانيًا

ثالثًا

يقيس هذا المؤشر مقـدار اإليرادات التشغيلية التي تم تحصيلها
مـن كــل مواطن في الهــيئة المحلـية، وذلك لتغطــية إلـتزامــات

ومصروفات الهيئة المحـلية. ففي عام 2020 بلغت حصة المواطن من اإليرادات التشغيلية 59 شيكل مقابل 58 شيكـل في
عام 2019. ويمكــن أن يساعد هـذا المؤشــر على التنبؤ بقدرة الهيــئة المحلـــية عــلى تقـــديم الخــدمــات لمجتمـــعها. 

يقـــيس هــــذا المــــؤشر تكلــــفة تــقــديم الخــدمات للمواطن.
ففي عام 2020 بلغت هذه التكلفة 59 شيكل مقابل 58 شيكــل

في عـــام 2019. وتعتبر هذه النسبة مــــؤشًرا مـهـًما لقـياس مستوى إستدامة الخدمات المقـدمة من الهيئة المــحــــلية. 

يقيس هذا المؤشر متوسط مبلغ الضرائب المحصلة من المـواطن،
ففــي عام 2020 بلـــغ نصـــيب الفرد مـن الضـرائب 0.19  شـيكـل

مقابل 0.22 شيكل في عام 2019. ويساعد هذا المؤشر على تـحديد مقدار العبء الضريبي الذي يتم تحصـيله لكل مـواطن
في الهيئة المـحلية لتغطــية اإللتزامـــات والنفــقات.

في عـام 2020  بلـغ متوســط تكلفـة تقديم الخدمة للمواطن 59  شيكل
في حين أن متوسط ما تم تحصيله من المواطن فــي نفس السنة 0.19  شيكل

خالصة



تقرير الموازنة :
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نظام الموازنات الذي ينطلق من التقديرات ليحدد األهداف ووسائل بلوغها ويؤمن الرقابة على النتائج، ليس
نظامًا مستقًال قائمًا بذاته ضمن البلدية. إنه نظام يرتبط إرتباطًا عضويًا بسائر الدوائر فيها، من حيث أنه يستقي

منها العديد من المعلومات ويمدها في المقابل بالعديد من المعلومات أيضًا. واألرقام و دالالتها في هذا
التقرير الملخص تشير إلى أن المصروفات الفعلية لبلدية الزوايدة عن عام 2020 قد بلغت مبلغ  1,647,194.54 

شيكل ما يعادل 64.91% من المصروفات المقدرة للعام نفسه ) ، حيث تم تمويل تلك المصروفات من خالل اإليرادات
الفعلية للبلدية التي بلغت مبلغ 1,625,232.92 شيكل والتي تمثل نسبة 64.05% من اإليرادات المقدرة، ومن خالل

المستحقات على البلدية من ذمم مالية تجاه موظفيها وموردي الخدمات والتي بلغت حتى نهاية 2020 مبلغ
   8,337,248.75 شيكل مقابل متأخرات على المكلفين ( متلقي الخدمات) بلغت 13,537,215.00 شيكل.

 األمر الذي ساهم في إقرار موازنة العام 2021  بإرتفاع بنسبة 10.05% عن موازنة 2020 ومع إستمرار الزيادة
   التراكمية لمستحقات البلدية على المواطنين ، تتكبد البلدية مزيد من اإللتزامات في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين
    فضًال عن تراجع خططها التطويرية للبنية التحتية وما يتطلبه من إحالل وإستبدال معدات متهالكة. ويمكن للمهتمين 

     بالوضع المالي للبلدية متابعة ما سيتم نشره من بيانات مالية تفصيلية للحسابات الختامية عن عام 2021.


