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 تقرير للمواطن
 مجلس بسمة المحلي
 2019 ملخص التقارير المالية لعام

 (الف الشواقلآب)
                    
                    
                    

عدد السكان في العام 
 الماضي

10,750               

       3,500 (دونمبال) النقوذمساحة  10,983 * عدد السكان

       2 االجتماعي االقتصاديدريج الت 2,023  عدد البيوت
                    

 الماليضع الو   معطيات تنفيذ الموازنة العادية

 2018 2019 الممتلكات   % 2018تنفيذ  % 2019 تنفيذ 2019 موازنة المدخوالت

 10,045 12,517 المتداولةالممتلكات    %21.59 10,311 %23.28 11,376 11,270  الذاتيةالمدخوالت 
 632 955 استثمارات   %39.32 18,773 %38.31 18,722 17,328 وزارة المعارفاشتراك 
 3,689 3,689 الموازنة صناديق لتغطية استثمارات   %8.05 3,844 %8.47 4,140 4,230  رة الرفاهوزاإشتراك 
 21   زنة العاديةمتراكم في المواعجز    %1.33 633 %1.26 616 954 باقي الوزاراتإشتراك 

 2,968 3,118 نهائي في موازنات غير عاديةعجز    %29.72 14,189 %28.69 14,022 13,776 المنح

 8,329 8,030 غير عاديةفي موازنات صافي مؤقت عجز    %100.00 47,750 %100.00 48,876 47,558 المجموع

 25,684 28,309 المجموع              

         % 2018 تنفيذ % 2019 تنفيذ 2019 موازنة المصروفات

 2018 2019 االلتزامات   %9.56 4,590 %10.33 5,045 5,530 العامةاألجور 

 20,271 23,080 المتداولةامات االلتز   %25.39 12,195 %23.84 11,641 11,432 العامةالفعاليات 

         %25.37 12,188 %25.75 12,575 12,379 التعليمأجور 

 1,724 1,521 ل التطوير وأخرياتألعماق صندو   %23.19 11,139 %22.92 11,191 9,559 التعليمفعاليات 

 3,689 3,689 موازنةصناديق    %4.06 1,951 %3.90 1,904 2,243 الرفاهأجور 

   19 غير عاديةمتراكم في موازنات الفائض    %6.96 3,341 %6.93 3,384 3,443 الرفاهفعاليات 

         %0.17 80 %0.27 130 115 تمويل

 25,684 28,309 المجموع   %5.31 2,552 %6.07 2,966 2,857  قروضتسديد 

         %100.00 48,036 %100.00 48,836 47,558 المجموع

                2019 2018 

)عجز( العام فائض 
 الحالي

 18,648 17,594 القروض في آخر العامل ثق     (286)   40  

                    
  
 العامةالضريبة  –الجباية والمدينين بيان          2018 2019  

ز الجاري من العج% 

 المدخوالت
  0.60%           2019 2018 

من  متراكمز الالعج% 
 المدخوالت

 5,121 6,067 الديون في أول العامرصيد          6.26% 6.38%

عبء القروض من % 

 المدخوالت
 10,180 10,646 חיוב השנה         39.05% 36.00%

مجموع االلتزامات % 

 من المدخوالت
 (2,978) (3,034) واالعفاءات الممنوحةالتحفيضات          42.45% 47.22%

 (482)   مع حذفهازتها والديون المالمشكوك بجبايالديون          4,468 4,447 الصرف للنفرمعدل 

 11,841 13,679 المستحقات للجبايةمجموع          138 137 المالكاتمعدل 
 5,774 7,119 خالل العامجباية ال              
 6,067 6,560 نهاية العام الديون فيرصيد               
 2,451 2,674 حذفها معزالم والديون تهابجباي المشكوك الديون              
 8,518 9,234 للجباية المستحقات مجموع              

 %12 %15 )*( الجباية للدين المتراكمنسبة          تنفيذ الموازنة الغير عاديةمعطيات 
 %75 %83 )*( الجباية لإللزام السنوي الصافينسبة          2018 2019  

)عجز( مؤقت في فائض 
 أول العام

 %49 %52 )*( امل الدينالجباية لكنسبة          259 (8,329)

 37 37 للسكن - 2الضريبة ممتوسط          24,516 24,890 خالل العاممدخوالت 

 .حذفها معزالم والديون تهابجباي المشكوك الديوندون النسب  بااحتستم  )*(         33,104 24,591 خالل العاممصروفات 
 في مؤقت( عجز) فائض

 العام آخر
(8,030) (8,329)         

              

   مصادق عليها من قبل وزارة الداخليةالموازنة        10/2019محتلن لشهر *
          

     
     
     
     
 


