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

 

ما هي مسؤولية البلدية؟

الموازنة
المقروءة

إعداد الموازنة المقروءة.
نرشها في الوقت المناسب.

إستخدام الوسائط المالئمة لنرش الموازنة.
اإلستجابة للتغذية الراجعة.

كيف تنرش الموازنة المقروءة؟
نرشة مستقلة

 خلف الفواتري و السندات.
 لوحة إعالنات البلدية.

وسائل التواصل االجتماعي.
تطبيقات الهواتف الشخصية

ماذا بعد الموازنة؟

يجب عىل الهيئة المحلية
 تقييم تجربتها في 

الموازنة المقروءة 
     و إتخاذ ما يلزم من 
       اإلجراءات لتحقيق 

      نجاحات أخرى.

لماذا يجب عىل البلدية اعداد
ونرش الموازنة المقروءة؟

ألن أموال البلدية تأتي من الرسوم و الرضائب اليت
يدفعها المواطنون، و بالتايل يجب عىل البلدية

مشاركة المعلومات حول مصادر األموال و 
إستخداماتها مع المواطنني.

كيف يستفيد المواطن
من الموازنة المقروءة؟ 

تصبح الموازنة مفهومة أكرث.
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 عىل تغذية راجعة من
الجمهور.
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(ا
يرادات)من أين تأ� أموال بلدية الزوايدة

ا
يرادات الفعلية حتى أيلول 2021إيرادات ا�وازنة ا�عتمدة للعام 2021 %100.002,792,500.001,876,234.05 %62.30

�ائب ع� ا�متلكات

�ائب ورسوم محلية أخرى

رسوم الرخص وا
جازات

إيرادات من الخدمات

إيرادات منح وهبات متنوعة

إيرادات متنوعة

إيراد إستخدام ممتلكات وأموال

إيرادات تشغيلية - نفايات صلبة

إيرادات ا�وازنة التطويرية (ا�شاريع )

3.25%

36,043,734

37.94%

24.80%

0.45%

4.49%

0.15%

0.34%

2.65%

0.00%

إيرادات غرامات

إيرادات ا�وازنة ذات الطبيعة التجارية

0.67%

25.25%

ا�جموع 100.00%

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

0.00

19,000.00

775,000.00

87,000.00

1,015,700.00

664,000.00

12,000.00

120,247.00

4,000.00

9,000.00

71,000.00

18,000.00

676,000.00

2,792,500.002,676,947.00

33,494.00

653,125.00

340,636.00

3,150.00

73,485.00

1,590.00

4,212.00

19,493.00

0.00

382.00

538,244.00

38.50%

64.30%

51.30%

26.25%

61.11%

39.75%

46.80%

27.45%

0.00%

2.12%

79.62%

1,667,81162.30%

الفع� 2022ا�قدر 2022الفع� 31 ديسم� 2021 نسبة التنفيذ بـ ٪البندنسبة البند
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ا
يرادات الفعلية حتى 31 ديسم� 2022إيرادات ا�وازنة ا�عتمدة للعام 2022 %100.002,676,947.001,684,787.00 62.94%

��(ا�¥وفات)أين تذهب أموال بلدية الزوايدة ��

الرواتب وملحقاتها

"ال¥ف الصحي "انشاء شبكات ا�جاري وصيانتها

ا�صاريف ا
دارية العامة

̄شغال العامة مصاريف ا

مصاريف هندسية

مصاريف ادارة النفايات الصلبة

الصحة والس°مة العامة

خدمات حضارية وثقافية

مصاريف ضخ ا�ياه

65.38%

36,043,734

0.67%

9.62%

6.93%

0.15%

6.72%

0.11%

1.08%

6.14%

مصاريف ا·من وا¯طفاء

مصاريف تقاعدية

0.26%

2.94%

ا�جموع 100.00%

763,808.32

8,715.00

1,097,700.00

109,000.00

4,000.00

128,000.00

2,000.00

35,000.00

111,822.60

8,500.00

46,550.00

1,750,095.00

18,000.00

257,500.00

185,500.00

4,000.00

180,000.00

3,000.00

29,000.00

164,247.00

7,000.00

78,605.00

2,315,095.922,676,947.00

78,063.00

5,298.00

207,921.00

73,017.00

1,556.00

156,186.00

60.00

12,798.00

125,258.00

3,000.00

2,600.00

62.84%

29.43%

80.75%

39.36%

38.90%

86.77%

2.00%

44.13%

108.57%

42.86%

55.42%

585,094.0062.94%

الفع� 2022ا�قدر 2022الفع� 31 ديسم� 2021 نسبة التنفيذ بـ ٪البندنسبة البند



13,537,215.00

2,823.00

1,647,194.00

1,652,938.00

1,625,232.00 ا
يرادات

إج¹¸ ا�وازنة

إج¹¸ ا�وازنة

عدد ا�وظفº والعقود

النسبةفع�فع�فع�

إيرادات تشغيلية

إيرادات رأس¹لية

م¥وفات تشغيلية

م¥وفات رأس¹لية ا�¥وفات

إج¹¸ ا
لتزامات ع� البلدية

(كهرباء و رواتب و متفرقات) 

مستحقات للبلدية

ºعدد ا�كلف

2020

15,127,098.00

2,882.00

1,852,766.00

2,193,543.00

1,867,234.00

2021

16,436,568.00

3000

1,684,787.00

00,00

1,647,194.00

00,00

1,852,766.00

00,00

3,302,348.00

1,684,787.00

1,667,811.00%62.30

%00.00

%62.30

%62.94

%00.00

%62.94

00,00

1,625,232.00

00,00

1,867,234.00

00,00

1,667,811.00

48.000051.00 55.00

2022
حتى 31 ديسم�

بنود ا�ؤ¾ات
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مؤ¾ات أداء ا�وازنة لبلدية الزوايدة لÀعوام 2020 و 2021 و 2022  

2,537,533.00

00.00

2,537,533.00

2,537,533.00

00,00

2,537,533.00

مقدر

2,792,500.00

00,00

2,792,500.00

2,792,500.00

00,00

2,792,500.00

مقدر

2,676,947.00

00,00

2,676,947.00

2,676,947.00

00,00

2,676,947.00

مقدر النسبة

%67.19

%00.00

%67.19

%66.35

%00.00

%66.35

النسبة

%64.05

%00.00

%64.05

%64.91

%00.00

%64.91

حتى 31 ديسم�حتى31 ديسم�

46.00
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مؤ¾ات ذات ع°قة بحصة ا�واطن

ا�¥وفات التشغيلية

نصيب الفرد   / شيكل

عدد السكان / نسمة

نصيب الفرد  / شيكل

ا
يرادات التشغيلية

نصيب الفرد  / شيكل

إيرادات الÃائب

فع�  2021 فع�  2020 بنود ا�ؤ¾ات

27,850

1,685,678.00

60.53

50.65

4,192.00

0.15

1,410,505.00

فع�  2022 

28,000

1,554,231.86

55.51

40.34

4,212.00

0.15

1,129,567.26

 ٪ Äالتغ 

-13%

-21%

37%

27,700

1,492,097.00

53.87

37.29

5,315.00

0.19

1,033,046.00
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تفسÄات حصة ا�واطن
يظهر الجدول كيفية إحتساب حصة الفرد م¹ تحقق فعلياً لكــل من إجــ¹¸ ا
يـرادات التشـغيلــية،

ا�¥وفات التشغيلية، وإيرادات الÃائب. وذلك Êهمية د¯¯تهـا ع� حصـة ا�واطن، وهي كا·�:

نصيب الفرد من ا
يرادات

نصيب الفرد من الÃائب

نصيب الفرد من النفقات

أو¯ً

ثانياً

ثالثاً

يقيس هذا ا�ؤ¾ مقـدار ا
يرادات التشغيلية التي تم تحصيلها

مـن كــل مواطن Ð الهــيئة ا�حلـية، وذلك لتغطــية إلـتزامــات

Ð يرادات التشغيلية  40.34 شيكل مقابل 50.65 شيكل
وم¥وفات الهيئة ا�حـلية. ففي عام 2022 بلغت حصة ا�واطن من ا

عام 2021. وÒكــن أن يساعد هـذا ا�ؤشــر ع� التنبؤ بقدرة الهيــئة ا�حلـــية عــ� تقـــديم الخــدمــات �جتمـــعها. 

يقـــيس هــــذا ا�ــــؤ¾ تكلــــفة تــقــديم الخــدمـات للمواطـن.

ففي عام 2022 بلغت هـــذه التكلفــة  55.51 شيكـــل مقــابــل 60.53

شيكل Ð عـام 2021. وتعت� هذه النسبة مــــؤً¾ا مه¹ً لقـياس مستوى إستدامة الخدمات ا�قدمة من الهيئة ا�حلـية. 

يقيس هذا ا�ؤ¾ متوسط مبلغ الÃائب ا�حصلة من ا�واطن،

ففي عام 2022 بلــغ نصــيب الفـرد مــــن الضــــرائب 0.15 شيــــكل

مقابل 0.15 شيكل Ð عام 2021. ويساعد هذا ا�ؤ¾ ع� تـحديد مقدار العبء الÃيبي الذي يتم تحصـيله لكل مــواطــن

Ð الهيئة ا�ـحلية لتغطــية ا
لتزامـــات والنفــقات.

Ð عـام 2022  بلـغ متوســط تكلفـة تقديم الخدمة للمواطن 55.51 شيكل

Ð حº أن متوسط ما تم تحصيله من ا�واطن Ð نفس السنة 0.15 شيكل

خ°صة



تقرير ا�وازنة :

07

نظام ا�وازنات الذي ینطلق من التقدیرات لیحدد اÊهداف ووسائل بلوغها ویؤمن الرقابة ع� النتائج، لیس

نظاماً مستق°ً قاÛاً بذاته ضمن البلدیة. إنه نظام یرتبط إرتباطاً عضویاً بسائر الدوائر فيها، من حیث أنه یستقي

منها العدید من ا�علومات وÒدها Ð ا�قابل بالعدید من ا�علومات أیضاً. واÊرقام و د¯¯تها Ð هذا

التقریر ا�لخص تشیر إÜ أن ا�¥وفات الفعلیة لبلدیة الزوايدة عن عام 2022 قد بلغت مبلغ 1,684,787.00  شیكل

ما یعادل 62.94% من ا�¥وفات ا�قدرة للعام نفسه ) ، حیث تم Ýویل تلك ا�¥وفات من خ°ل ا
یرادات)

الفعلیة للبلدیة التي بلغت مبلغ 1,667,811.00  شیكل والتي Ýثل نسبة 62.30 % من ا
یرادات ا�قدرة، ومن خ°ل

ا�ستحقات ع� البلدیة من ذمم مالیة تجاه موظفيها وموردي الخدمات والتي بلغت حتى نهاية 2022 مبلغ

 3,302,348.00   شیكل مقابل متأخرات ع� ا�كلفین ( متلقي الخدمات) بلغت 16,436,568.00 شیكل.
 اÊمر الذي ساهم Ð إقرار موازنة العام 2021 بإنخفاض بنسبة 0.00 %عن موازنة 2022 ومع إستمرار الزیادة

   الàاكمیة �ستحقات البلدیة ع� ا�واطنین ، تتكبد البلدیة مزید من ا
لتزامات Ð سبیل تقدیم خدماتها للمواطنین

 ºفض°ً عن تراجع خططها التطویریة للبنیة التحتیة وما يتطلبه من إح°ل وإستبدال معدات متهالكة. ویمكن للمهتم    

     بالوضع ا�ا¸ للبلدیة متابعة ما سیتم نáه من بیانات مالیة تفصیلیة للحسابات الختامیة عن عام 2022.


