مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية
ابوديس
البيرة

معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)

الرام
الزبابدة

مؤشر الوصول للمعلومات المالية لبلدية سبسطية 0202

السموع
العبيدية
العوجا

مقدمة

بدو

ضم

بني نعيم
بيت جاال

مشممع ” م أجل سممساسممال مادسع ة

ع دلتن سع“ دذي ينفذه معهد ألبحاث دتطبسقسع -دقدس (أريج) بت ويل م أ كسممفا و دذي يهدإ ىدت قحق ق سم

دحكم دعش د ألساسسع م شفافسعو مشاركعو

بيت ساحور

د دع مساءدع في قوزيع د ال دعا ( دضعئب إليعة ل د سا د ل)و الستجابع أل دويال د و طن  /لو

قم قنف ذ مؤشمع دشمفافسع د ادسع في دبلديال دفلسمط نسع دذي يهدإ ىدت زياة ومول د و طن  /ل دل علومال د ادسع قبني أنظ ع مو زنال شفافع قشاركسعو

بيتونيا
ترقوميا

ذدك م خالل:

جنين
حلحول



قق سم ىقاحع د علومال دل و طن  /ل بادتوق ت د ناسب.

حوارة



قق سم ةرجع ضوح أه سع د علومال د تاحع دل و طن  /ل.



قق سم نجا ع ألة ل دتي قتسح د علومال دل و طن  /ل.



قق سم سائل مشاركع د و طن  /ل في معجعع مع بع دوثائق د ادسع.

دير استيا
دير بلوط
دير دبوان

سبسطية
سلفيت

المنهجية

سيلة الظهر
طمون

ستهدإ مؤشع دووول دل علومال د ادسع في دبلديال دفلسط نسع  03بلديع فلسط نسع في دضفع دغعبسع متنو ع م ح ث دتوزيع دجغعفي

عنبتا

دة دسكان

قباطية

دتصنسف .قم ساس دشفافسع د ادسع م خالل ستبسان معت د ة دساً م قبل مؤسسع د و زنع دتشاركسع دد دسع ) .(IBPقم ققسسم دبسانال دتي قم ج عها

قبالن

في الستبسان ىدت قس

قطب ق دشفافسع د شاركع في د عحل د ختلفع

قفين

م ة ر د و زنع.

قلقيلية

قد قم قبا

كفر ثلث
يعبد

مؤشر الوصول للمعلومات المالية في البلديات الفلسطينية 0202
ضمن مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية "
تنفيذ :معهد األبحاث التطبيقية  -القدس (أريج) بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي
الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤشرfti.arij.org :

أعد مؤشر الوصول للمعلومات المالية الخاص بالبلديات الفلسطينية في إطار التعاون المشترك بين وزارة الحكم
المحلي ومعهد أريج ،وذلك من خالل مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية" بدعم من أوكسفام.
وزارة الحكم المحلي

محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام .الكاتب يتحمل كامل المسؤولية عن كل
المعلومات واآلراء الموجودة في النشرة

و دقسم أل ل يتض

دنهج دتشاركي

م أ ضاء د جلس دبلدي أ

بسانال أساسسع حول دبلديعو دقسم دثاني حول ستخد

طعيق قعبئع الستبسان مع د وظف /د سؤ ل
د ديع /دتنف ذي دلبلديع .ق ت إلجابع

ى د ة دوثائق د ادسع دلبلديعو موظف /دعالقال دعامعو

ضو/

ألسئلع آلخع سنع مادسع مكت لع هي  .1329بعد النتهاء م ج ع

د علومالو قا فعيق دع ل ب عجعع إلجابال قد سقها قعديلها ىن ة ت دحاجع

ت اةها باالقفاق مع دبلديعو ثم ىةخال دبسانال لت قا د دبسانال

د خصصع دل ؤشعو كتابع ققعيع حول كل بلديع مستهدفع ثم ققعيع شامل حول نتائج د ؤشع.
هذه هي دتجعبع أل دت لت مستوى دبلديال في دعادم دععبي .قد قم قطبسقها دعام

ماد

ه ا  1329 1322قعكز ألسئلع لت دشفافسع د ادسع

مشاركع د و طن  /ل في ة ر د و زنع دسس د تطلبال دقانونسع أ د ادسعو ألن دهدإ هو قق سم د ارسال دفعلسع في دشفافسع د شاركعو إدت زياة
وول د و طن  /ل دل علومال د ادسع قبني أنظ ع مو زنال شفافع قشاركسع .دهذ قم قطب ق بعنامج بناء قدرل شامل دلبلديال في ا  1329بحسب
نتائج د ؤشع دتعزيز م ارسال دشفافسع د شاركعو قم ساس د ؤشع دل ع دثانسع ا .1313

النتيجة الرئيسة لبلدية سبسطية

إتاحة الوثائق المالية للمواطنين/ات
الوثيقة المالية الرئيسة

هي الدرجة التي حصلت عليها بلدية سبسطية
في مؤشر الشفافية المالية ،وصنفت بأنها ذات
مستوى جيد في إتاحة المعلومات المالية
ومشاركة المواطنين .حيث أن خمسة من أصل
ستة وثائق مالية رئيسة في البلدية متاحة
للمواطنين/ات.

وسائل النشر
الوسيلة

اإلتاحة للمواطنين/ات

أمثلة

مقترح الموازنة



وسائل النشر السمعية والبصرية

الراديو ،التلفزيون ،أو غيرها

الموازنة المصدقة



وسائل النشر الشفهي المباشر

االجتماعات العلنية ،جلسات االستماع أو غيرها

موازنة المواطن



أشكال المساعدة الدائمة المقدمة شفويا للمواطنين

مركز خدمة الجمهور ،خطوط "المساعدة" هاتفيا أو غيرها

التقرير الختامي (تقرير نهاية العام)



اإلنترنت

صفحات الويب ،المدونات ،وسائل التواصل االجتماعية

تقرير المدقق الخارجي



المنشورات المكتوبة الموجزة للوثائق المالية

الكتيبات ،أو غيرها

نسخ مطبوعة من وثائق الموازنة

متاحة في االماكن العامة و  /أو من خالل مرافق البلدية

خطة المشتريات السنوية

 متاحة للمواطنين/ات
 متاحة عند الطلب


 غير متاحة للمواطنين/ات
 لم يتم اصدارها

النتائج التفصيلية لنشر البلدية للوثائق المالية
الرئيسة

نشر الوثائق المالية باستخدام وسائل النشر الشفهي والنشر
المكتوب

الشفافية المالية في بلدية سبسطية

مقترح
الموازنة

الموازنة
المصدقة

موازنة
المواطن

تقرير
انهاية العام

تقرير المدقق
الخارجي

الراديو ،التلفزيون أو غيرها من وسائل النشر السمعية والبصرية

ال

ال

ال

ال

ال

االجتماعات العلنية أو جلسات االستماع أو غيرها

نعم

نعم

نعم

ال

ال

مركز خدمة الجمهور ،خطوط "المساعدة" هاتفيا وغيرها

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

اإلنترنت :بما في ذلك صفحات الويب ،والمدونات وغيرها

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

كتيبات ،أو غيرها من المنشورات المكتوبة الموجزة

ال

ال

ال

ال

ال

نسخ مطبوعة من وثائق الموازنة ،متاحة في االماكن العامة

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

معلومات عامة حول بلدية سبسطية

دورة الموازنة في البلدية
وزارة الحكم
المحلي تصدر
بالغ اعداد
الموازنة

الوثائق المالية الرئيسة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الموازنة المقترحة :هي الوثيقة المالية التي يتم إعدادها ورفعها لوزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها عبر نظام إلكتروني يسمى بوابة
الموازنات.
الموازنة المصدقة :هي الوثيقة المالية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الحكم المحلي.
موازنة المواطن :هي وثيقة مبسطة للموازنة المصدقة ،بحيث تم ّكن المواطن العادي من التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات،
حتى يستطيع المواطن متابعة الشؤون المالية لبلديته.
خطة المشتريات :هي وثيقة توضح ما تنوي البلدية شراءه في السنة المالية من بضائع (مركبات ،لوازم مكتبية ،الخ) ومن خدمات (بناء
واستشارات وغيرها) من موردين خارجيين ،وتوضح الطريقة المتوقع اتباعها للشراء.
تقرير نهاية العام :هي الوثيقة المالية التي تتضمن الميزانية الفعلية للبلدية في نهاية كل عام مالي ،ويحتوي على تفاصيل للنفقات
واإليرادات ويوضح أي اختالفات بين األرقام التقديرية والفعلية.
تقرير التدقيق الخارجي :هو التقرير الناتج عن عملية التدقيق التي تقوم بها البلدية عن طريق مدقق الحسابات الخارجي.

عدد السكان

 502,3نس ع

( دجهاز د عكزي دالحصاء دفلسط نيو )1322

عدد أعضاء المجلس البلدي  22ضو/

االعداد واالعتماد
من المجلس
البلدي

المصادقة من
وزارة الحكم
المحلي

التأسيس

2992

التدقيق عدد الموظفين/ات
والتقييم
عدد أقسام البلدية

التنفيذ
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ج
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