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بيان   صفحة المحتويات

  -  1  مدقق المستقل التقرير 

  )أ (   3  2013ديسمبر  31كما في  المركز الماليبيان 

  )ب (   4  2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اإليرادات والمصروفاتبيان 

  )ج (   5  2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

  -  20-6  إيضاحات حول البيانات المالية 

      المرفقات

  -  21  ) أساس االستحقاق (الغير على الديون المستحقة للبلدية ) 1(مرفق رقم 

  -  21  ) أساس االستحقاق ( الديون المستحقة على البلدية للغير) 2(مرفق رقم 

  -  -  )األصول الثابتة(الممتلكات و اآلالت والمعدات ) 3(مرفق رقم 

  -  -  جبالياقرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية ) 4(مرفق رقم 
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  تقرير المدقق المستقل

  

  

  رئيس وأعضاء المجلس البلدي     المحترمين/ السادة 

  بلدية جباليا

  فلسطين  -غزة 

  

اإليـرادات  وبيـان   2013ديسمبر  31والمكونة من بيان المركز المالي كما في  جباليالقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لبلدية 

دية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامـة والمالحظـات اإليضـاحية    وبيان التدفقات النق والمصروفات

  .األخرى

    مسؤولية اإلدارة عن إعداد البيانات المالية

، وتشتمل هذه ) 2( الموضح في اإليضاح رقم  لألساس النقديعن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا  مسئولةإن اإلدارة 

تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية مـن األخطـاء   : لمسؤولية علىا

الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة فـي  

  .ظل الظروف القائمة

  المدققمسؤولية  

إن هـذه  . لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتـدقيق . إن مسئوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها

المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حـول مـا إذا   

  .ت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهريةكان

تعتمد تلك . إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في البيانات المالية

  .سواء كانت بسبب الغش أو الخطأاإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  جباليابلدية 

  

     2013 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

  ) الشيكل اإلسرائيلي: العملة ( 

  

  ضاحاتإي  

  ديسمبر 31  

2013    2012  

            األصول 

 2,223.90 4,146.95    3  لدى البنوكالنقد 

 223,170.06 269,755.32    4  السلفيات

 225,393.96 273,902.27      مجموع األصول

         صافي األصولااللتزامات و 

         االلتزامات 

 763,031.82 1,808,250.66   5  بنوك دائنة 

 17,722,511.40 20,720,328.46   6  اناتاألم

 18,485,543.22 22,528,579.12      مجموع االلتزامات 

         صافي األصول

 (16,285,230.95) (18,260,149.26)      صافي األصول كما في بداية السنة

 ـ (2220095.40)      تسويات سنوات سابقة

 (1,974,918.31) (4,001,366.82)      )ب(بيان  –صافي األصول للسنة 

 (18,260,149.26) (24,481,611.48)      صافي األصول كما في نهاية السنة

 225,393.96 273,902.27      مجموع االلتزامات و صافي األصول

  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان

  

  

  

  

 )أ ( بيان 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  لياجبابلدية 

  

  2013 ديسمبر 31للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان 

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة ( 

  

  

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ  ال  يتجزأ من هذا البيان 

  

  

  

  

  

  

  ديسمبر 31      

  2012    2013    اإليضاحات  

    

    االيرادات 

 9,231,105.7110,866,042.27  7  التشغيليةااليرادات 

 5,360,511.485,981,158.27  8 الربحيةااليرادات 

 24,906,577.522,233,733.50  9 اإلنمائيةااليرادات 

 39,498,194.7119,080,934.04   مجموع االيرادات

    

    المصروفات

 13,303,080.6813,745,671.13  10 النفقات التشغيلية

 5,289,903.335,189,788.72   11  النفقات الربحية

 24,906,577.522,120,392.50  12 النفقات اإلنمائية

 43,499,561.5321,055,852.35   مجموع المصروفات

 (1,974,918.31)(4,001,366.82)   )أ(بيان–صافي األصول للسنة

 )ب ( بيان 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  اجباليبلدية 

  

  

  2013 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة (

  

  
  ديسمبر 31

  2013  األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  

2012  

 (1,974,918.31)  (4,001,366.82)  صافي األصول للسنة

  قديةالتدفقات الن تعديالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي

  األنشطة التشغيليةمن 

   

 (133,515.44)  (39,746.03)  التغير في السلفيات

 1,919,177.32  2,997,817.06  التغير في األمانات 

 (189,256.43)  (1,043,295.79)  األنشطة التشغيلية )المستخدمة في ( صافي التدفقات النقدية 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 164,294.16  1,045,218.84  تغير في البنوك الدائنة ال

 164,294.16  1,045,218.84  من األنشطة التمويلية  الناتجة صافي التدفقات النقدية

 (24,962.27)  1,923.05  خالل السنة  المحققة صافي التدفقات النقدية

 27,186.17  2,223.90  في بداية السنة و النقد المعادلالنقد 

 2,223.90  4,146.95  )أ ( بيان  –في نهاية السنة  و النقد المعادل النقد

  

  

  

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 

  

  

  

  

 )ج ( بيان 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  جباليابلدية 

  

  

   إيضاحات حول البيانات المالية

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة (

  امهمعلومات ع -1

  نشأة بلدية جباليا  1 -1

  .في ظل حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة) 203(م بموجب األمر الصادر رقم  1952تأسست بلدية جباليا النزلة في سنة 
 
  البلديةأهداف  1-2

 واالقتصاديةمن خالل تطوير النواحي الخدماتية  ة المعيشية لمواطنيها في مدينتهمإلى رفع مستوى الحيا جبالياتسعى بلدية  -

 .والثقافية واالجتماعية

وإلى تأصيل القـيم   وتوفير بيئة نظيفة وجميلة المدينةإلى الرقى بمستوى  وبتعاون أبناءها سكان المدينة جباليابلدية تسعى  -

  .الحضارية ومواكبة التطور العلمي في مختلف الميادين

  

 أهم السياسات المحاسبية -2

 انات الماليةاإلطار العام إلعداد البي 2-1

  . تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 
 أسس إعداد البيانات المالية 2-2

فات عند دفعها وليس وحيث تم تسجيل المصر تتبع البلدية األساس النقدي في تسجيل المعامالت المالية وقياس نتائج األعمال

  .دات عند قبضها وليس عند تحققهااإليراو استحقاقهاعند 
 
 العمالت األجنبية  2-3

وتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخـرى   الشيكل اإلسرائيليوهي  البلديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها 

يـتم   و مركز مـالي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث المعامالت وفي تاريخ كل بيان  الشيكل اإلسرائيليإلي 

حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المـالي   الشيكل اإلسرائيليالنقدية المسجلة بعمالت أجنبية الي  تحويل البنود

  .اإليرادات والمصروفاتويتم االعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة في بيان 
 
  الممتلكات واآلالت والمعدات  2-4

الممتلكات و اآلالت و المعدات على بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وتدرج فـي  يتم تحميل المشتريات من 

وتثبت في سجالت العهدة المخصصة  وفقاً لألساس المحاسبي المستخدم في البلدية لنفس السنة اإليرادات والمصروفاتبيان 

 .لهذا الغرض
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 األمانات 2-5

ويتم تحميلها على بند األمانات إلعادة صرفها لبعض األغراض وبصفة مؤقتة العالقة هي المبالغ التي يتم تحصيلها من ذوى 

  .لذوي العالقة على سبيل االسترداد

  

 أمانات عامة   2-5-1

أمانـات  (مثـل   الحصول علي خدمات البلديـة  أو من موظفي البلدية ألغراض وهي المبالغ التي يتم تحصيلها من الجمهور

  .)أخرى –أمانات هيئة التقاعد العام   –الرسوم للحصول علي الخدمات  – الضرائب –البناء تنظيم 
  

 أمانات مشاريع   2-5-2

  .ي تقوم البلدية بتنفيذها حسب شروط المموللمشاريع التل المخصصةوهي المبالغ 
 
 مصروفات المشاريع 2-6

 .هي مصاريف المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها
 
 واإلداريةالمصروفات العمومية  2-7

 .تندرج ضمن مصاريف المشاريع والتي ال إدارات وأقسام البلدية المختلفةهي المصاريف التي تخص 
  

 النقد والنقد المعادل 2-8

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والودائع الثابتة التي تستحق خـالل  

  .أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو مايعادلها فترة تقل عن ثالثة
 
 اإليرادات والمصروفات 2-9

 .قبضها أو تحصيلهاـ يتم االعتراف باإليرادات حين 

  .ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة صرفهاـ يتم االعتراف بالمصروفات وقت 
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  والنقد المعادلالنقد  -3

  ديسمبر 31    

  2012    2013 النقد في الصندوق
 12.18  5.94 الصندوق العام

    النقد لدى البنوك

 1,536.31  1,536.31 النصر  –بنك فلسطين 

 198.93  198.93    أبو حصيرة  –بنك فلسطين 

 476.48  476.48    الفالوجا  –بنك فلسطين 

 ـ  1,929.29    البنك الوطني اإلسالمي 

 2,211.72  4,141.01    لنقد لدى البنوكمجموع ا

 2,223.90  4,146.95 )أ ( بيان  – لدى البنوكمجموع النقد 

  .في البنوكيؤيد أرصدة البلدية لم نستلم كتاب تثبيت  •

      
  

 السلفيات -4

  ديسمبر 31    

   2013    2012  
 89,654.62  223,170.06    رصيد بداية السنة 

 551,586.65  7,128,582.84    الممنوحة خالل السنة

 (418,071.21)  (7,081,996.58)   )المسترد (  المتحصل خالل السنة

 223,170.06  269,755.32    )أ ( بيان  –رصيد نهاية السنة  
  

  

  

  

 البنوك الدائنة -5
  

  ديسمبر 31    

   2013    2012  
 3,793.71  304,688.40    فرع جباليا –بنك فلسطين 

 4,442.92  4,442.92    )ع الصفطاوي مشرو( البنك العربي 

 592,345.22  1,499,119.34    فرع جباليا  –البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 162,449.97  ـ   البنك الوطني اإلسالمي 

 763,031.82  1,808,250.66    )أ ( بيان  –  مجموع أرصدة البنوك الدائنة
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 األمانات -6

  ديسمبر 31    

   2013    2012  
 15,803,334.08  17,722,511.40    مانات العامة في بداية السنة األرصيد 

 7,134,064.31 14,265,766.13    أمانات وارده خالل السنة: يضاف 

 (5,214,886.99) (9,041,014.44)   أمانات مصروفة خالل السنة: يخصم 

 17,722,511.40 22,947,263.09    )أ ( بيان  –رصيد نهاية السنة  
  

  

 التشغيليةيرادات اإل -7

  ديسمبر 31   

   2013    2012  
 426,247.13  369,285.78   الضرائب والرسوم والعوائد 

 4,848,146.64  4,556,423.28   الرخص و اإلجازاتإيرادات 

 2,604,240.08  1,732,019.24    الرسوم مقابل خدماتإيرادات 

 860,819.61  1,197,070.72   ضرائب ورسوم محلية أخرىإيرادات 

 1,297,344.50  728,484.26   مساعدات حكومية ودوليةإيرادات 

 602,268.00  605,797.00   استخدام الممتلكات واألموالإيرادات 

 226,976.31  42,025.43   غراماتإيرادات 

 10,866,042.27  9,231,105.71    ) ب( بيان  -اإليرادات التشغيلية مجموع 

  

  

  الربحيةاإليرادات  –8

  ديسمبر 31    

   2013    2012  
 5,981,158.27  5,360,511.48    والصرف الصحي  مشروع المياه

 5,981,158.27  5,360,511.48    )ب ( بيان  –اإليرادات الربحية مجموع 

  

  

 اإليرادات اإلنمائية -9

  ديسمبر 31   

   2013    2012  
 2,233,733.50 2,625,665.52    مخصص مشاريع صندوق تطوير البلديات 

 ـ 11,702,096.00    المنحة القطرية

 ـ 828,124.00    مؤسسة أمان ماليزيا 

 ـ 383,261.55    مؤسسة تيكا التركية

 ـ VNDP   1,251,495.00مؤسسة 

 ـ JICA   490,000.00مؤسسة 
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  ديسمبر 31    

    2013    2012  
 ـ UNDP   864,000.00مؤسسة 

 ـ CPS - FRANCE   615,936.00مؤسسة 

 ـ 5,894,000.00    بنك التنمية اإلسالمي

 ـ 252,000.00    جمعية قطر الخيرية

 2,223,733.50 24,906,577.52    ) ب( بيان  –اإليرادات اإلنمائية مجموع 

  

  

 التشغيليةالنفقات  -10

  ديسمبر 31   

   2013    2012  
 4,719,461.96 3,937,683.71   نفقات اإلدارة العامة

 4,483,326.33 5,130,289.09    السالمة والصحة العامة نفقات

 4,540,677.75 1,637,645.97   انفقات األشغال العامة والميكانيك

 ـ 523,895.41    نفقات تشغيلية الصحة

 ـ 2,073,566.50    نفقات الهندسة 

 2,205.09  ـ   نفقات محلية متنوعة 

 13,745,671.13 13,303,080.68    )ب ( بيان  - النفقات التشغيليةمجموع 

  

 الربحية النفقات -11

  ديسمبر 31   

   2013    2012  
 3,218,335.82 3,557,037.88    رواتب و أجورنفقات 

 1,142,545.50 995,999.75    المياه نفقات مشروع

 828,907.40 736,865.70   إدارية و عمومية نفقات 

 5,189,788.72 5,289,903.33    )ب ( بيان  -مجموع النفقات الربحية 

  

 اإلنمائية النفقات -12

  ديسمبر 31   

   2013    2012  
 ـ 2,010,383.00    تطوير شارع أبو حنيفة النعمان

 ـ 1,925,000.00    رصف الشوارع الرئيسية في زمو

 ـ 2,144,310.00    تطوير منطقة بئر النعجة مرحلة أولى

 ـ 2,657,315.00    تطوير شارع مدرسة أسامة بن زيد

 ـ 1,490,293.00    صيانة وإعادة تأهيل طرق رئيسية في منطقة النفوذ

 ـ 1,474,795.00    استكمال شارع الفالوجا
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  ديسمبر 31    

    2013   2012  
 ـ 110,351.52    مشروع تطوير حديقة الصفطاوي

 ـ 900,048.00    مشروع تطوير شارع الشنطي

 ـ 889,833.00    احمشروع تطوير منطقة سرد

 ـ 725,433.00    مشروع تطوير شوارع متفرقة 

 ـ 344,736.00    مرحلة أولى –مشروع تأهيل الطريق الزراعي 

 ـ 287,700.00    مرحلة ثانية –مشروع تأهيل الطريق الزراعي 

 ـ 383,261.00    مشروع إنشاء بئر مياه تيكا

 ـ 595,000.00    إنشاء مركز ثقافي و روضة أطفال

 ـ 409,500.00    إنشاء بئر مياه و محطة تحليه يافا

 ـ 490,000.00    إنشاء محطة تحليه لبئر الشنطي

 ـ 195,688.00    إعادة تأهيل بئر حراء

 ـ 864,000.00    مشروع تطوير حديقة مرمره 

 ـ 615,936.00    مشروع تنفيذ شبكة صرف صحي في مناطق مختلفة

 ـ 3,794,000.00    حلة ثالثةمر –تطوير شارع البحر 

 ـ 246,995.00    مشروع استكمال تأهيل شارع بئر النعجة

 ـ 252,000.00    مشروع إنشاء مسلخ بلدية جباليا

 ـ 2,100,000.00    مشروع استكمال مبنى البلدية 

 2,120,392.50  ـ    مخصص صندوق تطوير البلديات 

 2,120,392.50 24,906,577.52    )ب ( بيان  - النفقات اإلنمائيةمجموع 
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 2013لسنة ) 1(مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة حسب تعديل رقم  -13

  

  اإليرادات: أوالً

  2013ديسمبر  31 
  نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة 

     اإليرادات التشغيلية

     الضرائب على الممتلكات

 66.99% 550,000.00368,440.44  ضريبة األمالك
 10.57% 8,000.00845.34  ضريبة أراضي زراعية 

  558,000.00369,285.78 %66.18 
    الرخص واإلجازاترسوم 

 38.39% 70,000.0026,874.00 رسوم الحرف والصناعات 
 67.42% 4,000,000.002,696,782.50  رسوم رخص البناء

 86.32% 83,333.0071,930.00  ناتسوق الحيوارسوم 
 100.87% 1,031,000.001,040,000.00  سوق الخضاررسوم 
 84.48% 316,407.00267,290.00  الذبحية والسلخانة رسوم 
 35.84% 50,000.0017,920.00  اليافطاترسوم 
 168.87% 100,000.00168,868.95  صاالت األفراحرسوم 

 17.52% 40,000.007,006.00  إثمان نسخ العطاءات 
 103.07% 70,000.0072,146.48  إيرادات مختلفة 

 66.76% 220,000.00146,875.35 إيرادات بقايا تحصيل كهرباء
 20.37% 200,000.0040,730.00 رسوم يافطات دعاية و إعالن 

  6,180,740.00 4,556,423.28  %73.72 
     قابل خدماترسوم م

 58.79% 1,500,000.00881,920.67 رسوم النفايات 
 192.48% 15,000.0028,872.00 رسوم فحص مستندات 

 33.36% 100,000.0033,358.00 محاكمرسوم 
 31.53% 100,000.0031,532.00 شهادات و خرائطرسوم 
 40.48% 1,800,000.00728,728.00  تحسين و خرائط رسوم 
 30.68% 90,000.0027,608.57 مكافحة الفئران والحشراترسوم 

  3,605,000.001,732,019.24 %48.04 
     ضرائب ورسوم محلية أخرى

 23.60% 2,240,000.00528,642.00 حصة البلدية من رسوم النقل على الطرق  
 83.55% 800,000.00668,428.72 حرف و مهنضريبة  
  3,040,000.001,197,070.72 %39.38 
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  2013ديسمبر  31  
  نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة  مساعدات حكومية ودولية

   ـ100,000.00  مساعدات دولية ألغراض تشغيلية

 3480% 1,000.0034,800.00  حلية ت متبرعا
 6326% 10,000.00632,599.26  تبرعات من تركيا
 6108% 1,000.0061,085.00  تبرعات خارجية 

  112,000.00728,484.26 %650.43 
    غرامات

 11.57% 250,000.0028,922.00  غرامات محاكم
 3.33% 20,000.00666.93  غرامات تأخير 

 6.55% 190,000.0012,436.50  مرخصالبناء غير الغرامات 
  460,000.0042,025.43 %9.14 

     واألموال إيرادات استخدام الممتلكات

 74.39% 750,000.00557,929.00  إيجار أمالك البلدية
 239.34% 20,000.0047,868.00  بيع لوازم و معدات 

  770,000.00605,797.00 %78.67 
 62.69% 14,725,740.009,231,105.71  مجموع اإليرادات التشغيلية

    
    )المشاريع(اإليرادات الربحية 

     والصرف الصحي مشروع المياه

 60.08% 3,004,244.52 5,000,000.00 عداد – أثمان المياه
 62.30% 500,000.00311,493.06  رسوم اشتراكات مياه

 ـ ـ5,000.00  مساهمات في إثمان مواد 

 64.50% 10,000.006,450.00 رسوم قطع وإعادة تركيب المياه
 57.69% 250,000.00144,223.10  ة سرقة مياه غرام

 75.96% 800,000.00607,692.89  ضرائب المجاري 
 74.33% 350,000.00260,164.91  رسوم اشتراكات مجاري
 107.96% 650,000.00701,758.00 خصميات جباية إيراد

 96.36% 220,000.00211,985.00  إيرادات سوالر من وكالة الغوث
 100.00% 112,500.00112,500.00  إثمان مياه مدارس الوكالة

  7,897,500.005,360,511.48 %67.88 
 67.88% 7,897,500.005,360,511.48 )المشاريع(مجموع اإليرادات الربحية 
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  2013ديسمبر  31  
  يذنسبة التنف

  الفعلي  الموازنة  

    )الرأسمالية(اإليرادات اإلنمائية 

 129.39% 9,044,000.0011,702,096.00  المنحة القطرية
 ـ 2,625,665.52 ـ  مخصص مشاريع صندوق تطوير البلديات 

 ـ 828,124.00 ـ  مؤسسة أمان ماليزيا 

 ـ 383,261.55 ـ  مؤسسة تيكا التركية

 ـ 1,251,495.00 ـ VNDPمؤسسة 

 ـ 490,000.00 ـ JICAمؤسسة 

 ـ 864,000.00 ـ UNDPمؤسسة 

 ـ 615,936.00 ـ CPS - FRANCEمؤسسة 

 ـ 5,894,000.00 ـ  بنك التنمية اإلسالمي

 ـ 252,000.00 ـ  جمعية قطر الخيرية

 275.39% 9,044,000.0024,906,577.52  )الرأسمالية(مجموع اإليرادات اإلنمائية 
 124.73%  39,498,194.71 31,667,240.00  )6(إيضاح  –مجموع اإليرادات
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  2013ديسمبر  31 المصروفات: ثانياً 

  نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

     المصروفات التشغيلية

     مصروفات اإلدارة العامة

   الرواتب واألجور 

 76.57% 3,788,000.002,900,362.72 رواتب الموظفين
 73.59% 427,500.00314,613.39 تأمين و معاشات 
 ـ ـ20,000.00  رواتب المتقاعدين

 147.25% 25,000.0036,812.24  أجور عمل إضافي
 32.60% 25,000.008,150.00 التأمين ضد الحوادث

 96.15% 93,600.0090,000.00  مكافأة أعضاء المجلس البلدي
 88.17% 108,000.0095,228.76 راتب رئيس البلدية

 58.80% 5,000.002,940.00 تدريب موظفين اإلدارة
 25.92% 110,000.0028,515.00  المكافآت والحوافز اإلدارة

  4,602,100.003,476,622.11 %75.54 
   نفقات إدارية وعمومية وتشغيلية

 150.36% 65,000.0097,736.60 بريد وهاتف
 ـ ـ4,000.00 أثمان مياه و كهرباء

 99.43% 70,000.0069,602.50  قرطاسيه و مطبوعات
 101.56% 50,000.0050,779.70 التشريفات

 44.47% 20,000.008,895.00  أجور إعالن
 51.86% 10,000.005,186.00  النفقات القضائية

 282.78% 15,000.0042,416.67  اإليجارات 
 53.19% 100,000.0053,192.00  أجور التنقل وعالوات السفر

 39.28% 10,000.003,928.00  نفقات أخرى
 103.26% 30,000.0030,978.00 صيانة أجهزة مكتبية

 17.63% 8,000.001,410.00  أثاث ومفروشات 
 86.13% 30,000.0025,840.00  شراء أجهزة كهربائية وكمبيوتر

 43.48% 50,000.0021,741.00  أعياد و حفالت و هدايا 
 7.20% 5,000.00360.00  مخيمات صيفية 

 87.40% 4,000.003,496.13  عموالت وفوائد بنكية 
 86.75% 20,000.0017,350.00  أجرة مكتب تدقيق

 7.14% 7,000.00500.00  أنشطة رياضية و ثقافية 
 55.30% 50,000.0027,650.00  سيارات للموظفين  استئجار

  548,000.00461,061.60 %84.14 
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  2013ديسمبر  31  
  نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة  

     مصروفات السالمة والصحة العامة

    الرواتب واألجور 

 125.37% 2,723,500.003,414,554.72 رواتب موظفي قسم الصحة
 330.03% 360,000.001,188,109.40  أجور عمال قسم الصحة 

 118.77% 298,200.00354,182.31  %12.5التأمين والمعاشات 
 1.67% 15,000.00250.00  التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل 

 133.67% 120,000.00160,402.16  أجور عمل إضافي
 16.29% 30,000.004,886.50  مكافآت و حوافز

 ـ ـ15,000.00  رواتب المتقاعدين 

 ـ ـ10,000.00  أجور عمال صندوق تطوير البلديات 

  3,571,700.005,122,385.09 %143.42 
    نفقات إدارية وعمومية مختلفة

 96.80% 4,000.003,872.00  ألبسة 
 22.37% 6,000.001,342.00 قرطاسيه 

 89.67% 3,000.002,690.00  أثاث ومفروشات
  13,000.007,904.00 %60.80 

     النفقات التشغيلية

 00.50% 5,000.0025.00   امكافحة المال ري
 ـ ـ5,000.00  مبيدات حشرية 

 19.00% 10,000.001,900.00  صيانة مواتير ومضخات المجاري
 134.77% 285,000.00384,103.01  إيجار مكب النفايات

 49.10% 2,000.00982.00  أسبوع نظافة 
 76.97% 175,000.00134,695.00  استئجار مسلخ

 ـ ـ10,000.00  توريد مواد لقسم الصحة

 ـ ـ3,000.00  نفقات التنظيفات 

 ـ ـ140,000.00  مساهمة البلدية لمجلس النفايات الصلبة

 8.76% 25,000.002,190.40  توريد مواد لقسم الصحة
  660,000.00523,895.41 %79.38 

    )اوالميكانيكالهندسة (مصروفات األشغال العامة 

    الرواتب واألجور 

 82.12% 1,738,500.001,427,720.10 رواتب الموظفين
 81.18% 193,700.00157,244.16 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 172.14% 15,00.0025,821.71  أجور عمل إضافي 
 ـ ـ5,000.00  تدريب موظفين الهندسة

 43.67% 20,000.008,734.00  المكافآت و الحوافز 
  1,972,200.001,619,519.97 %82.12 
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  2013ديسمبر  31  
  نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة  

   نفقات إدارية وعمومية 
 106.30% 10,000.0010,630.00  قرطاسيه و مطبوعات 

 56.00% 8,000.004,480.00  صيانة عامة و تصليحات 
 34.20% 5,000.001,710.00 أجور إعالن

 18.15% 4,000.00726.00  شراء أدوات هندسية 
 29.00% 2,000.00580.00  أثاث و مفروشات 

  29,000.0018,126.00 %62.50 
   نفقات تشغيلية

 73.14% 500,000.00365,707.00 انة شوارع وأرصفةصي
 6.30% 20,000.001,260.00  حدائق صيانة ال

 31.36% 40,000.0012,542.00  لوازم اإلنارة 
 100.00% 800,000.00800,000.00  زيوت ومحروقات وغسيل و تشحيم 

 85.68% 200,000.00171,367.00  قطع غيار سيارات قسم النظافة 
 55.08% 650,000.00358,046.50  صيانة السيارات 

 494.93% 60,000.00296,958.00 تأمين سيارات 
 75.80% 30,000.0022,741.00  صيانة أمالك البلدية 

 ـ 44,945.00 ـ شراء سيارة 

  2,300,000.002,073,566.50 %90.16 
 ـ  ـ3,537,740.00 احتياطي مصروفات غير عائدة لدائرة معينة

 77.19% 17,233,740.0013.303,080.68 إجمالي الموازنة التشغيلية 
     المصروفات الربحية 

    والصرف الصحي مياهمصروفات مشروع ال

    الرواتب واألجور

 109.46% 2,823,500.003,090,508.69  رواتب وأجور
 101.60% 302,500.00307,328.63 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 116.09% 130,000.00150,912.06  أجور عمل إضافي
 ـ ـ10,000.00 رواتب المتقاعدين 

 ـ ـ3,000.00  تدريب موظفين 

 33.15% 25,000.008,288.50  مكافآت وحوافز
  3,294,000.003,557,037.88  %107.99 
    ات إدارية و عمومية مختلفةنفق

 95.26% 20,000.0019,052.70 رطاسيه و مطبوعاتق
 73.34% 5,000.003,667.00 التشريفات 

 100.00% 2,000.002,000.00 األلبسة
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  2013ديسمبر  31  
  نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة  

 6.08% 2,500.00152.00 أجور التنقل و عالوات سفر 
 107.96% 650,000.00701,758.00 خصميات جباية مصروف

 ـ ـ1,500.00  بدل حليب 

 51.18% 20,000.0010,236.00  أثاث و مفروشات 
 701,000.00736,865.70 %105.12 

     نفقات تشغيلية

 115.78% 600,000.00694,709.00 زيوت ومحروقات
 14.75% 300,000.0044,238.00 صيانة الماتورات والمضخات

 34.13% 150,000.0051,189.75 لمياه صيانة شبكة ا
 20.22% 100,000.0020,215.00 صيانة شبكة الصرف الصحي 

 ـ ـ5,000.00 تعقيم المياه

 ـ ـ1,000.00 أثمان الكهرباء

 53.77% 30,000.0016,130.00 العدد واللوازم
 42.51% 40,000.0017,005.00  مصاريف مجلس الخدمات
 100.00% 112,500.00112,500.00  محروقات وكاله الغوث 

 1.30% 1,000.0013.00  صيانة أجهزة الكلور
 100.00% 40,000.0040,000.00  محروقات و زيوت الصرف الصحي 
 ـ ـ3,000.00  أثمان الكهرباء لمضخات المجاري

 ـ ـ5,000.00  مشاريع صغيرة 

 ـ ـ7,000.00  و بيت حانون في ضريبة المجاريحصة بلدية غزة 

 71.42% 1,394,500.00995,999.75  مجموع النفقات التشغيلية 
 98.15% 5,389,500.005,289,903.33  مصاريف مشروع المياه والصرف الصحي

 98.15% 5,389,500.005,289,903.33  )المشاريع(مجموع المصروفات الربحية 
    

    )الرأسمالية(وفات اإلنمائية المصر

 176.35% 1,140,000.002,010,383.00  تطوير شارع أبو حنيفة النعمان
 253.29% 760,000.001,925,000.00  رصف الشوارع الرئيسية في زمو

 125.40% 1,710,000.002,144,310.00  تطوير منطقة بئر النعجة مرحلة أولى
 233.10% 1,140,000.002,657,315.00  بن زيد تطوير شارع مدرسة أسامة

 196.09% 760,000.001,490,293.00  صيانة وإعادة تأهيل طرق رئيسية في منطقة النفوذ
 258.74% 570,000.001,474,795.00  استكمال شارع الفالوجا

 ـ ـ760,000.00  إعادة تأهيل منطقة القرعة الخامسة

 ـ ـ570,000.00  جباليا  تعبيد شوارع متفرقة غرب

 ـ ـ570,000.00  استكمال تطوير شارع الحرية

 ـ ـ684,000.00  استكمال تطوير شارع الفالوجا

 ـ ـ380,000.00  تطوير شارع نماء
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  2013ديسمبر  31  
 نسبة التنفيذ

  الفعلي  الموازنة  

 ـ 110,351.52 ـ  مشروع تطوير حديقة الصفطاوي

 ـ 900,048.00 ـ  وع تطوير شارع الشنطيمشر

 ـ 889,833.00 ـ  مشروع تطوير منطقة سرداح

 ـ 725,433.00 ـ  مشروع تطوير شوارع متفرقة 

 ـ 344,736.00 ـ  مرحلة أولى –مشروع تأهيل الطريق الزراعي 

 ـ 287,700.00 ـ  مرحلة ثانية –مشروع تأهيل الطريق الزراعي 

 ـ 383,261.00 ـ  ر مياه تيكامشروع إنشاء بئ

 ـ 595,000.00 ـ  إنشاء مركز ثقافي و روضة أطفال

 ـ 409,500.00 ـ  إنشاء بئر مياه و محطة تحليه يافا

 ـ 490,000.00 ـ  إنشاء محطة تحليه لبئر الشنطي

 ـ 195,688.00 ـ  إعادة تأهيل بئر حراء

 ـ 864,000.00 ـ  مشروع تطوير حديقة مرمره 

 ـ 615,936.00 ـ  مشروع تنفيذ شبكة صرف صحي في مناطق مختلفة

 ـ 3,794,000.00 ـ  مرحلة ثالثة –تطوير شارع البحر 

 ـ 246,995.00 ـ  مشروع استكمال تأهيل شارع بئر النعجة

 ـ 252,000.00 ـ  مشروع إنشاء مسلخ بلدية جباليا

 ـ 2,100,000.00 ـ  مشروع استكمال مبنى البلدية 

 275.39% 9,044,000.0024,906,577.52  نمائية مجموع المصروفات اإل
 137.36% 31,667,240.0043,499,561.53  )7(إيضاح  –مجموع المصروفات 
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  أمالك البلدية -41

  .2013سمبر دي 31 ممتلكات البلدية وأصولها الثابتة حتى نهاية السنة المالية المنتهية بكشوفلم يتم تزويدنا 

  عدد الموظفين  - 51

  .اموظفً)  370(  2013ن في البلدية خالل شهر ديسمبر بلغ عدد الموظفي

  أرقام المقارنة – 61

 .ةللسنة الحالية لتتناسب مع عرض البيانات للسنة السابق إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة تم
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  )أساس االستحقاق( حسب الغير علىالديون المستحقة للبلدية  -) 1(مرفق 

  :مما يلي 2013 ديسمبر 31الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في  علىتتألف الديون المستحقة للبلدية 

 شيكل  

24,534.95  ضريبة األمالك
10,880,122.21  متأخرات النفايات الصلبة

41,163,785.90  المياه إيراداتمستحقات 
418,027.81  متأخرات كهرباء

11,917,504.57  أخرات الصرف الصحيمت
1,261,025.10  متفرقات

4,131,838.53  ضريبة المنازل
779,100.19  متأخرات خدمات الفئران
21,514.00  أمانات المسجد العمري

393,254.99  المستحقات على الدوائر الحكومية
267,755.32  سلفيات مستحقة على الموظفين
60,031.57  متأخرات الحرف و الصناعات

4,429,905.00  متأخرات تراخيص و مباني 

75,748,400.14  الغير  علىالديون المستحقة للبلدية إجمالي 

  

  )أساس االستحقاق(الديون المستحقة على البلدية للغير  -) 2(مرفق 

  :مما يلي 2013 ديسمبر 31تتألف الديون المستحقة على البلدية للغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 

 شيكل 

35,418,374.00 شركة توزيع الكهرباء
244,786.00  النفايات الصلبة

14,263,226.79  التأمين والمعاشات
904,160.03  ضريبة الدخل 
219,967.89 التأمين الصحي

991,000.00 فواتير صرف صحي
63,492.30  أمانات

245,000.00  نهاية الخدمة –حقوق عمالية 
72,000.00  د وزارة األوقاف رصي

207,023.19  تأمين سيارات و موظفين 
1,417,670.13  مستحقات الموظفين

2,436,762.66  ديسمبر + نوفمبر + صافي راتب شهر أكتوبر 
106,500.00  أمانات باسم عبد العزيز يونس الخالدي

1,488,476.00  شيكات آجلة ولم تصرف 
58,078,438.99  البلدية للغير مجموع الديون المستحقة على

  


















