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التعاون
ا��ـانـي

 ج�ال�االنزلة



ماهي ا�وازنة ؟
 توقعات البلدية �ا ستحصل

 عليه من أموال وأين ستنفقها

ماهي ا�سؤولية البلدية ؟
إعداد ا�وازنة ا�قروءة 

ن�ها � الوقت ا�ناسب 

إستخدام الوسائط ا���ة لن� ا�وازنة

ا�ستجابة للتغذية الراجعة .

كيف تن� ا�وازنة ا�قروءة ؟
ن�ة مستقلة 

خلف الفوات� والسندات 

لوحة إع�نات البلدية .

وسائل التواصل ا�جت¢عي 

تطبيقات الهواتف الشخصية 

ماذا بعد ا�وازنة ؟
يجب ع¨ الهيئةا�حلية  

تقييم تجربتها � 

ا�وازنة ا�قروءة 

  واتخاذ مايلزم من 

 ا�جراءات لتحقيق 

نجاحات أخرى .

 �اذا يجب ع¨ البلدية اعداد

�ن أموال البلدية تأ¯ من الرسوم وال®ائب التي 

يدفعها ا�واطنون, وبتا± يجب ع¨ البلدية 

مشاركة ا�علومات حول مصادر ا�موال و

. µإستخداماتها مع ا�واطن

 كيف يستفيد ا�واطن

 من ا�وزانة ا�قروءة ؟
تصبح ا�وزانة مفهومة أك· 

مشاركة فاعلة � اعداد ا�وازنات 

زيادة ا�ساءلة والرقابة ا�جتمعية .

ماهي ا�وازنة ا�قروءة ؟
نسخة مبسطة من ا�وازنة الرسمية 

للبلدية . � تتطلب مهارات خاصة لفهمها 

 كيف تستفيد البلدية

 من ا�وازنة ا�قروءة ؟
تعزيز مشاركة وثقة ا�واطن 

سهولة اكتشاف مشاكل ا�وازنة 

الحصول ع¨ تغذية راجعة من 

الجمهور .

 ��������
��������

و ن� ا�وازنة ا�قروءة ؟ ج�ال�االنزلة

 



(ا�يرادات)من أين تأ� أموال بلدية جباليا النزلة 

ا�يرادات الفعلية حتى 2022إيرادات ا�وازنة ا�عتمدة للعام 2022 %100.0029,230,000.0021,547,879.35 %73.72

�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 )

1.71%501,000.00

3,078,000.00

5,080,00.00

97,000.00

1,998,573.00

12,000.00

800,000.00

2,020,000.00

8,645,727.00

36,043,734

10.53%

17.38%

0.33%

6.84%

0.04%

2.74$

6.91%

29.58%

152,000.00إيرادات غرامات

6,845,000.00إيرادات ا�وازنة ذات الطبيعة التجارية

0.52%

23.42%

ا�جموع 100.00%

429,144.47

1,900,227.80

5,836,529.81

89,784.95

2,772,117.49

4,357.52

766,307.00

1,930,649.15

2,102,583.24

77,680.91

5,638,497.01

85.66%

61.72%

114.89%

92.56%

138.70%

36.31%

95.79%

95.58%

24.32%

51.11%

82.37%

21,547,879.3573.72% 29,230,000.00

الفع� 2022 نسبة التنفيذ بـ ٪البندنسبة البند



النفقات الفعلية حتى 2022نفقات ا�وازنة ا�عتمدة للعام 032022 %100.0029,230,000.0021,360,651.22 %73.08

(ا�¤وفات)أين تذهب أموال بلديةجباليا النزلة 2022

الرواتب وملحقاتها

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

ا�صاريف ا�دارية العامة

مصاريف ا®شغال العامة

مصاريف هندسية

مصاريف ادارة النفايات الصلبة

̄مة العامة الصحة والس

خدمات حضارية وثقافية

مصاريف ضخ ا�ياه

46.36%13,551,595.14

905,000.00

1,147,800.00

1,093,000.00

5,000.00

2,112,000.00

235,000.00

197,000.00

885,000.00

36,043,734

3.10%

3.93%

3.74%

0.02%

7.23%

0.80%

0.67%

3.03%

15,000.00مصاريف ا¶من وا®طفاء

91,837.86خصومات لصالح ا�واطن·

0.05%

0.31%

خصومات نقدية ممنوحه 0.27%

15,088,155.29

788,367.38

679,732.22

385,038.50

1,380.00

1,472,656.54

67,283.90

70,288.00

557,475.15

10,900.00

0.00

111.34%

87.11%

59.22%

35.23%

27.60%

69.73%

28.63%

35.68%

62.99%

72.67%

0.00%

4,481.005.60% 80,000.00

الفع� 2022 نسبة التنفيذ بـ ٪البندنسبة البند

التخطيط وتطوير ا�جتمع

مصاريف تقاعدية

100.00%

29.89%

0.19%

0.41%

21,360,651.22

2,169,843.24

40,000.00

25,050.00

73.08%

24.84%

72.67%

20.70%

29,230,000.00

8,735,727.00

55,040.00

121,000.00

ا�جموع

نفقات ا�وازنة التطويرية (ا�شاريع )



138,240,449.83

22,112.00

18,543,029.30

93,903,831.73

20,211,946.88 ا�يرادات

إج«º ا�وازنة

إج«º ا�وازنة

عدد ا�وظف· والعقود

النسبةفع�فع�فع�

إيرادات تشغيلية

إيرادات رأس«لية

م¤وفات تشغيلية

م¤وفات رأس«لية ا�¤وفات

إج«º ا�لتزامات ع البلدية

(كهرباء و رواتب و متفرقات) 

مستحقات للبلدية

عدد ا�كلف·

2020

148,716,047.18

22,879.00

20,090,236.09

101,433,009.39

20,886,327.72

2021

157,293,887.76

23,533.00

19,190,807.98

195,764.00

18,738,793.30

5,524,682.00

25,614,918.09

2,169,843.24

119,251,520.94

21,360,651.22

19,445,296.11%94.47

%24.32

%73.72

%93.64

%24.84

%73.08

112,200.00

20,324,146.88

5,113,014.00

25,999,341.72

2,102,583.24

21,547,879.35

367.00489.00351.00

2022
حتى 31 ديسم¿

بنود ا�ؤÀات

مؤÀات أداء ا�وازنة لبلديةجباليا النزلة لÂعوام 2020 و 2021 و 2022  

21,703,500.00

53,378,000.00

75,081,500.00

21,703,500.00

53,378,000.00

75,081,500.00

مقدر

21,235,000.00

7,613,380.00

28,848,380.00

20,765,000.00

8,083,380.00

28,848,380.00

مقدر

20,584,273.00

8,645,727.00

29,230,000.00

20,494,273.00

8,735,727.00

29,230,000.00

مقدر النسبة

%98.36

%67.16

%90.12

%96.75

%68.35

%88.79

النسبة

%93.13

%0.21

%27.07

%85.44

%0.37

%24.96

حتى 31 ديسم¿حتى31 ديسم¿

 ج�ال�االنزلة



̄قة بحصة ا�واطن مؤÀات ذات ع

ا�¤وفات التشغيلية

نصيب الفرد   / شيكل

عدد السكان / نسمة

نصيب الفرد  / شيكل

ا�يرادات التشغيلية

نصيب الفرد  / شيكل

إيرادات الÅائب

فع�  2021 فع�  2020 بنود ا�ؤÀات

251,024

20,090,239.90

80

83

488,743.29

1.9

20,886,327.72

فع�  2022 

258,550

19,190,807.98

74

75

429,144.47

1.7

19,445,295.11

 ٪ Æالتغ 

5%

13%

7%

242,925

18,543,029.30

76

83

597,185.87

2

20,211,946.88



تفسÆات حصة ا�واطن
يظهر الجدول كيفية إحتساب حصة الفرد م« تحقق فعلياً لكــل من إجــ«º ا�يـرادات التشـغيلــية،

ا�¤وفات التشغيلية، وإيرادات الÅائب. وذلك Ìهمية د®®تهـا ع حصـة ا�واطن، وهي كا¶�:

نصيب الفرد من ا�يرادات

نصيب الفرد من الÅائب

نصيب الفرد من النفقات

أو®ً

ثانياً

ثالثاً

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

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

Ò وم¤وفات الهيئة ا�حـلية. ففي عام 2022 بلغت حصة ا�واطن من ا�يرادات التشغيلية  75شيكل مقابل 83شيكل

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

يقـــيس هــــذا ا�ــــؤÀ تكلــــفة تــقــديم الخــدمـات للمواطـن.

ففي عام 2022 بلغت هـــذه التكلفــة  74شيكـــل مقــابــل 80

شيكل Ò عـام 2021. وتعت¿ هذه النسبة مــــؤÀًا مهً« لقـياس مستوى إستدامة الخدمات ا�قدمة من الهيئة ا�حلـية. 

يقيس هذا ا�ؤÀ متوسط مبلغ الÅائب ا�حصلة من ا�واطن،

ففي عام 2022 بلــغ نصــيب الفـرد مــــن الضــــرائب 1.7شيــــكل

مقابل 1.9شيكل Ò عام 2021. ويساعد هذا ا�ؤÀ ع تـحديد مقدار العبء الÅيبي الذي يتم تحصـيله لكل مــواطــن

Ò الهيئة ا�ـحلية لتغطــية ا�لتزامـــات والنفــقات.

Ò عـام 2022  بلـغ متوســط تكلفـة تقديم الخدمة للمواطن 74شيكل
خ¯صة



تقرير ا�وازنة :

نظام ا�وازنات الذي ینطلق من التقدیرات لیحدد اÌهداف 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 وÔدها Ò ا�قابل بالعدید من ا�علومات أیضاً. واÌرقام و د®®تها Ò هذا

التقریر ا�لخص تشیر إÜ أن ا�¤وفات الفعلیة لبلدیةجباليا النزلة عن عام 2022 قد بلغت مبلغ  21,360,651.22  شیكل

ما یعادل 73.08% من ا�¤وفات ا�قدرة للعام نفسه ) ، حیث تم Ýویل تلك ا�¤وفات من خ¯ل ا�یرادات)

الفعلیة للبلدیة التي بلغت مبلغ 21,547,879.35  شیكل والتي Ýثل نسبة 73.72 % 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

 119,251,520.94  شیكل مقابل متأخرات ع ا�كلفین ( متلقي الخدمات) بلغت 157,293,887.76 شیكل.
 اÌمر الذي ساهم Ò إقرار موازنة العام 2022 بزيادة بنسبة 1.32%عن موازنة 2021 ومع إستمرار الزیادة

   الÞاكمیة �ستحقات البلدیة ع ا�واطنین ، تتكبد البلدیة مزید من ا�لتزامات Ò سبیل تقدیم خدماتها للمواطنین

    فض¯ً عن تراجع خططها التطویریة للبنیة التحتیة وما يتطلبه من إح¯ل وإستبدال معدات متهالكة. ویمكن للمهتم· 

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


