
 النقاط الرئيسية – 2018/2019ميزانية سودة م

 األداء التشغيلي

 مليون دوالر 15.8ع توق  التشغيل الم   فائض يبلغ •

 

 مليون دوالر 140.4إجمالي اإليرادات يبلغ  •

من  ٪16من المنح والمساهمات، و ٪26والرسوم، والضرائب البلدية من إجمالي اإليرادات من  ٪55يأتي  •

 .ينالمستخدم ومصاريف رسوم

 

 مليون دوالر 124.4إجمالي المصروفات التشغيلية يبلغ  •

 للمواد والخدمات ٪40هي تكاليف الموظفين، و يةمصروفات التشغيلالمن إجمالي  40٪ •

 الرأسماليةعمال برنامج األ

 مليون دوالر  49.69 يبلغ مجموع األعمال الرأسمالية •

o        مليون دوالر 25.35 أعمال التجديد  

o         مليون دوالر 14.52 أعمال جديدة   

o مليون دوالر 7.34                      تطوير   

o      مليون دوالر 2.47  توسيع  

 

  األعمال الرأسمالية برنامج أبرز نقاط •

o  اتمليون دوالر على الطرق 18.6ي قترح إنفاق 

o  متحف شيبارتون للفنون لالجديد مبنى لماليين دوالر ل 10تخصيص 

o  كوسغروفمليون دوالر لتجديد مكب النفايات في  5.5مبلغ 

 

البلدية  نقددوالر و 911.000 مليون دوالر، والمساهمات 11.2المنح  –يتم تمويل األعمال الرأسمالية من قبل  •

 (.%75مليون دوالر ) 37.6

 2018/2019 لعام الماليقترحة لال توجد قروض م   •

 رسوم الضرائب البلدية والنفايات

األقصى للضرائب  )الحد ٪2.25البلدية بنسبة  رسومالعامة وضرائب البلدية ة إجمالي اإليرادات من الزياد •

 (البلدية

 ٪2 من جوانب األرصفة بمعدلزيادة رسوم خدمة جمع النفايات  •

 

ة على التقييمات األولية )الجديدة(. ينازييعتمد مشروع المو –تقييم الإعادة عام  وه 2018/2019إن العام المالي  •

افع دمستوى الضرائب البلدية التي يدفعها على بشكل فردي سوف تؤثر أي تغييرات في تقييم الممتلكات 

 الضرائب.

طس أغسآب/أوائل  / يوليوتموز/تم إرسالها في أواخر سيالسنوية التي بالضرائب البلدية خطارات ستقوم اإل •

 نة(.لة )قيم رأس المال المحس  العقارات المعد  تقييمات عن بال  اإلب

 

الفروقات في أرقام  تغيير فيإقترح مجلس بلدية مدينة شيبارتون الكبرى ، 2018شهر شباط/فبراير  لخال •

جلسات الالمعلومات المجتمعية وجلسات تقديم تم عقد عدد من و. 2018/2019الضرائب البلدية للسنة المالية 

رنت البريد وعبر اإلنتإستطالع الرأي الذي تم إرساله عبر  إلى جنب مع ، جنبا  واآلراء للحصول على التعليقات

 .واآلراء الحصول على التعليقاتإلبال  دافعي الضرائب و

 

 ن تمت مناقشتهما مع المجتمع.ين اللذييلخص الجدول التالي الخيار •



 

 قترحةالم  البلدية  الضرائبإستراتيجية  – 2لخيار ا  إستراتيجية الضرائب البلدية الحالية – 1الخيار 

 من ضريبة البلدية العامة %

 
 الفارق

 
 الفارق من ضريبة البلدية العامة % 

  السكني 100%

نالسكني غير ال من ضريبة البلدية السكنية  %100 العام 100%   محس 

من ضريبة البلدية السكنية  100%   السكن الريفي 

ن من ضريبة البلدية السكنية  200%   التجاري غير المحس 

من نسبة ضريبة البلدية  205%

 العامة 

 

 صناعيالتجاري/ال

 

  1التجاري  من ضريبة البلدية السكنية 217%

  2التجاري  من ضريبة البلدية السكنية 200%

ن من ضريبة البلدية السكنية 200%   الصناعي غير المحس 

  1الصناعي  ضريبة البلدية السكنيةمن  204%

  2الصناعي  من ضريبة البلدية السكنية 200%

 المزرعة من ضريبة البلدية السكنية 90%

 
من نسبة ضريبة البلدية  90% 

 العامة
 المزرعة

 

 رسوم البلدية  دوالر 262

 
 رسوم البلدية  دوالر 195 

 

( الذي يهدف إلى 2قترح )الخيار لخيار الم  لالواردة إلى دعم دافعي الضرائب  واآلراء أشارت غالبية التعليقات •

مع الحفاظ  تهادارإ ى، وتبسيطدينة شيبارتون الكبرتقدير الضرائب البلدية التابعة لمجلس ماستراتيجية ل فهم يسهت

 جميع دافعي الضرائب.إنصاف على 

 

مع ، و2018يوليو تموز/ 1 فيقترح تنفيذ الخيار الم  توصية على أساس  2018/2019ة ينازيمسودة تم إعداد م •

 ين.الخيار  بين مقارنة ال، فإن وثيقة الميزانية تتضمن الخيار الحالي للسماح للقراء بذلك

 

قبل  التي تم جمعها من الضرائب البلديةعلى  ضرائب البلديةقترحة على إستراتيجية الال تؤثر التغييرات الم   •

 ساهم بها كل عقار.يحصة اإليرادات التي فقط تحدد عوضا  عن ذلك فهي ، والبلدي المجلس

 

 معلومات إضافية وتقديم التعليقات واآلراء

 

ة ينازيمزيد من المعلومات حول مشروع مالفي الحصول على الذين يرغبون أعضاء المجتمع يستطيع  •

2018/2019:  

o  أيار/مايو عند  7يوم اإلثنين الواقع في  نعقدتي ستالحضور جلسات تقديم المعلومات عن الميزانية

، في بعد الظهر 3.00أيار/مايو عند الساعة  16يوم األربعاء الواقع في  أوبعد الظهر  3.00الساعة 

 Greater Shepparton City Council’sة شابيرتون الكبرى )قاعة إجتماعات مجلس بلدي

Boardroom ،)90 Welsford Street؛ 

o  طرح األسئلة عبر اإلنترنتwww.greatershepparton.com.au)(أو  ؛ 

o  (9700 5832 03)أخذ موعد مع المدير المالي والضرائب البلدية. 

 

 :ددةمتع وسائل القيام بذلك عبر مرأيهم في الميزانية. يمكنكعن  التعبيرتم تشجيع أعضاء المجتمع على ي •

o  عبر اإلنترنت الرأي إستخدام إستمارة تقديم)www.greatershepparton.com.au(؛ 

o  إرسال بريد إلكتروني علىcouncil@shepparton.vic.gov.au؛ 

o  إرسال رسالة عبر البريد على العنوانLocked Bag 1000, Shepparton, 3632 

o اإلستثنائي)شخصيا ( في اجتماع المجلس البلدي  مطلب اإلستماع إلى رأيك . 

 

، يوم الجمعة  5حتى الساعة تعليقات واآلراء سيتم استالم ال •  2018مايو أيار/ 25مساء 
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