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 بلد�ة جبالیا النزلة
  2016سنوي للعام الالتقر�ر 

 :ةمقدم
أصبحت ثقافة الرقا�ة والتدقیق جزءًا ال يتجزأ بلد�ة جبالیا النزلة مبدأ ضمان جودة العمل و  تبنت

  )ISO9001نظام ادارة الجودة (�ضرورة بناء  تهاخاصة �عد قناعها، من العمل المؤسسي فی

التي تسعى للرقي  ، وهذا ما عملت وتعمل علیه معظم المؤسساتالفعالة والمالیة واالنظمة اإلدار�ة

، قناعة منها �ضرورة تعظیم القیمة المضافة التراكمیة الدول المتقدمةوالتطور وصوال لمستو�ات 

انسجامًا مع الممارسات الدولیة الفضلى في بناء و القابلة للقیاس في عملیة البناء اإلداري المستدام 

 .ة الفعالةنظماال

 
إجراءات ونماذج الجودة ومنها التقر�ر الشهري والر�ع سنوي والسنوي تطبیق البلد�ة ب ت�اشر      

�ما �مخرج من مخرجات عملیة ضبط الجودة م، 2016للعام  سنوي الوسنورد فیما يلي التقر�ر 

علومات �أساس التخاذ يتناغم مع المبدأ السا�ع من مبادئ الجودة الذي �عتمد على البیانات والم

 القرارات.

في إعداد و�صدار التقار�ر  األساسیةأهمیة هذا التقر�ر من �ونه �ستند إلى المعايیر  تأتي

�البیانات والمعلومات الموضوعیة التي تساعدهم في رسم  البلد�ةلتزو�د أصحاب القرار في الدور�ة 

 للبلد�ة. االستراتیجیةانطالقًا من الخطة ، و بناءالتخطیط والالسیاسات واتخاذ القرارات المساهمة في 

التي تم انجازها خالل العام الدوائر واألقسام المختلفة في البلد�ة  أعمالهذا التقر�ر  �ستعرض

التقار�ر التي توضح و�األرقام حجم األعمال التي تقوم بها اإلدارات ، إضافة إلى إدراج �افة 2016

 .في نها�ة �ل تقر�ر، دائرة أو قسمفي �ل  والتوصیات المعوقاتتم توضیح أهم  واألقسام و
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 2016للعام  السنوي  محتو�ات التقر�ر
 الصفحة البیان م
 03 وحدة الرقا�ة الداخلیة -المجلس البلدي   1
 04 الوحدة القانونیة -رئیس البلد�ة   2
 06 قسم اال�جارات واالمالك - لدائرة القانونیةا  3
 08             قلم الجمهور وحدة -مدير البلد�ة   4
 10 قسم التفتیش والمتا�عة –مدير البلد�ة   5
 12 قسم المیاه  -دائرة المیاه والصرف الصحي   6
 14 شعبة التفتیش والمتا�عة/ میاه –قسم المیاه   7
 16 الصرف الصحي قسم –دائرة المیاه والصرف الصحي   8
 17 میاه التشغیل والصیانةقسم دائرة المیاه والصرف الصحي   9

 19 النفا�ات الصلبة قسم –والبیئة  دائرة الصحة  10
 21 البیئة والبستنة قسم -دائرة الصحة والبیئة   11
 23 الصحة قسم الرقا�ة –دائرة الصحة والبیئة   12
 26 لجبا�ة العامةاقسم  -لدائرة المالیةا  13
 29 قسم المشتر�ات والمخازن  -لدائرة المالیةا  14
 30 قسم الحسا�ات -لدائرة المالیةا  15
 31 قسم شؤون الموظفین – �ةدائرة الشؤون االدار   16
 35 وتكنولوجیا المعلومات قسم الحاسوب - دائرة الشؤون االدار�ة  17
 39 االرشیف المر�زي قسم  -دائرة الشؤون االدار�ة   18
 41 قسم الكراج والورشة -دائرة الشؤون االدار�ة   19
 45 قسم العالقات العامة  -دائرة العالقات العامة   20
 48 قسم المشار�ع –دائرة المشار�ع   21
 50 االنارةالكهر�اء و قسم  -دائرة المشار�ع   22
 53 قسم االبنیة والتنظیم  –الهندسة والتنظیم دائرة   23
 55 قسم المساحة  –الهندسة والتنظیم دائرة   24
 56 الحرف والصناعات  –الهندسة والتنظیم دائرة   25
 58 قسم التخطیط الحضري  –دائرة التخطیط والتطو�ر   26
 GIS 62م البیانات الـ قس –دائرة التخطیط والتطو�ر   27
 63 قسم اعداد وتصمیم المشار�ع –دائرة التخطیط والتطو�ر   28
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 المجلس البلدي 1-1

 وحدة الرقا�ة الداخلیة 1-1-1

 كانت �التالي: 2016للعام وحدة الرقا�ة الداخلیة أعمال  -

 التفاصيل والمالحظات العدد األعمال م
1. اتهذا البند يدقق بأخذ نظام عين 50 تدقيق اشتراكات جديدة   

2.  هذا البند يدقق بأخذ نظام عينات 20 تدقيق وقف اشتراك 

3.  يشمل التدقيق تتبع القراءات واالستهالك السنوي 430 تدقيق قراءات سابقة 

4. 8الى 6يومياً من  تدقيق خلو طرف   يتم التدقيق على كل خلو طرف يخرج من البلدية 

5. واتير الشهرية للتأكد من سالمة يتم تدقيق عينات من الف 80 تدقيق فواتير شهرية 
 الترحيل

6.  شكاوي  وقضايا محولة من السيد رئيس البلدية ومدير البلدية 40 تحقيق مع موظفين 

7. يشمل تفتيش فجائي على منشآت البلدية والموظفين خارج  50 تفتيش ميداني 
 البلدية

8. يصاالت والتوريد متابعة بعض العينات للتأكد من تسلسل اال 40 متابعة المحصلين 
 اليومي

9.  تتبع عينات لساعة الفحص 30 متابعة الدوام 

10.  تتبع لسيارات البلدية الحملة والعادي 25 متابعة السيارات 

11. تم تدقيق كل سندات الصرف المالي لسنة  1200 تدقيق سندات الصرف المالي 
3/2016لغاية2015  

12. ً  متابعة شكاوي  المواطنين  ى من أي مواطن تعثر حلها تتابع من قبل الرقابةأي شكو يوميا  
 

 أعمال أخرى :
هناك أعمال عديدة نقوم بها في الرقا�ة الداخلیة غیر مدرجة �الجدول المذ�ور تشمل حل مشاكل وقضا�ا خارج البلد�ة       

ن المواطنین وموظفین البلد�ة �انت مشاكل إدار�ة أو مالیة أو مشاكل بی جمیع أقسام ودوائر البلد�ة سواءً وتشمل  وداخلها
و�ذلك االشتراك في لجأن �كلفها السید رئیس البلد�ة لعملیة الجرد السنوي لمخازن البلد�ة ولصندوق البلد�ة و�ذلك 

 الترقیق على �شوفات االسمنت والتسديد االلي والمشتر�ات والمخازن وسیر العمل بهم.
 معیقات العمل:

 نتجاوزها ونستمر في اإلنجاز رغم هذه المعوقات. هناك معوقات �ثیرة نسأل هللا أن 
  

 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:
  توفیر �ل المقومات االزمة إلنجاح عمل الرقا�ة الداخلیة والتي تتطلب وجود هیكلیة لهذا القسم الحديث النشأة. 
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 رئیس البلد�ة 1-2

 الوحدة القانونیة 1-2-1

 انت �التالي:ك 2016للعام  الوحدة القانونیة أعمال -

 أوًال: مكتب المستشار القانوني 
 

 التفاصیل والمالحظات العدد االعمال #

  121 كتا�ة العقود واالتفاقیات .1

صیاغة و�برام مخالصات لمواطنین وعمال عن حقوق  •
 عمالیة 

 صیاغة إتفاقیات تعو�ض عن إستقطاع شوارع. •
 صیاغة عقود تور�د وصیانة . •
 ات ومعدات من البلد�ة .صیاغة عقود بیع وشراء آلی •
 صیاغة عقود إ�جار محالت األسواق والمرافق واالستراحات •
 صیاغة عقود تنازل عن خدمات العمارات •
 صیاغة عقود تشغیل سیارات . •
 صیاغة عقود تشغیل عمال �طالة وفنیین ومتخصصین •
 إبرام عقود التلز�م االسواق والمسلخ •
  صیاغة و�برام مذ�رات تفاهم وعقود المقاوالت •
 صیاغة تنازالت وتو�یالت و�نا�ة  •

2. 
تسجیل عقود ا�جار للمواطنین حسب القانون 

 الجديد مقابل رسوم التسجیل
56  

 إستقبال طلبات التسجیل لعقود اإل�جار من المواطنین •
 تحصیل رسوم التسجیل / الغرامة أن وجد •
 تسجیل عقود اال�جار وأرشفته •

 القضا�ا �المحاكم .3
  755 مفصولة

تنفیذ�ة  جبا�ة + إ�جارات + تراخیص مباني +  قضا�ا •
 حرف+ فروق استهالك میاه       

  85 تحت المتا�عة
قضا�ا مرفوعة لدى المحاكم �كافة درجاتها + الحجز على  •

 رواتب الموظفین لدى البنوك

  825 فحص مستندات ملكیة معامالت تراخیص بناء .4
      564معاملة جديده عددها  •
     261ل ترخیص عددها معاملة تحو� •

 مشار�ع تقسیم •  5 فحص سندات ملكیة لمشار�ع التقسیم القسمة الرضائیة عدد .5

 معامالت إصدار مواقع عامة • 619 فحص سندات المواقع العامة .6

 �اإلضافة لمعامالت الحرف الغیر منجزة  • 1200  فحص معامالت تراخیص الحرف .7

 تنازالت عن اشتراكات المیاه والصرف الصحي والخدمات •  271 تاإلشتراكان فحص سندات معامالت  تنازالت ع .9

10. 
تحر�ر تعهدات على المواطنین لمعامالت التراخیص 

�أنواعها و�مبیاالت بدفع مستحقات البلد�ة        
 �أنواعها (األقساط)

951  

تعهدات خاصة �قسم الهندسة والتنظیم مثل إلتزام �شرط  •
 اإلزالة التنظیم والترخیص و 

 �خصوص الملكیات وتسلسل الملكیة •
 تعهدات خاصة �قسم الحرف والصناعات  •
تعهدات خاصة �قسم التفتیش والمتا�عة �إزالة التشو�ن  •

 والطمم و�زالة التعدي وفتح الشوارع .
تعهدات و�مبیاالت خاصة �قسم الجبا�ة إلتزام بدفع  •
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 التفاصیل والمالحظات العدد االعمال #
    750المستحقات المتراكمة وعددها 

  364 ا سرقات میاهمتا�عة قضا� .11
 ر�ط خط میاه �الشبكة بدون الحصول على إشتراك  •
 تحصیل غرامات فرق اإلستهالك لإلشتراكات المؤقتة  •

12. 
متا�عة قضا�ا مشاكل مع ملتزمي  رسوم سوق الخضار 

 2016والمسلخ ومتا�عة تلز�م السوق والمسلخ لسنة 
185  

 شیكل 1,281,000تلز�م سوق الخضار والفواكه �مبلغ •
 شیكل 290,000تلز�م سوق الحیوانات والمسلخ �مبلغ •

  10 المشار�ة في لجان التحقیق اإلداري   14
تم إصدار عقو�ات إدار�ة  �عد التحقیق اإلداري من  •

 ) 5المجلس بناء على توصیات اللجنة عدد(

 جلسات فنیة  • 45 المشار�ة في اللجنة الفنیة األسبوعیة للتنظیم  15

 لجنة العطاء • 28 جان العطاءات المشار�ة في ل 16

 لجنة التخطیط الحضري  • 26 المشار�ة في لجان التخطیط العمراني 17

 اجتماع المجلس البلدي األسبوعي • 51 المشار�ة في جلسة المجلس البلدي 18
 

 ثانیًا: قسم قلم محكمة صلح البلد�ة (المخالفات) 
 العدد    االعمال #
  196 یص  قضا�ا مخالفات بناء بدون ترخ 1
  864 قضا�ا مخالفات حرف +إغالقات 2
  33 قضا�ا مخالفات مكاره صحیة+ ذ�ح خارج المسلخ 3
  12 قضا�ا مخالفات اعاقة مرور 4
  321 مخالفات سرقة میاه 5

 

 معیقات العمل :-
نفیذ أوامر الشیخ رضوان ) من ت –معسكر الشاطئ  –معسكر جبالیا  –عدم قیام مراكز الشرطة (جبالیا البلد  •

الحبس �الغرامات أو بديون البلد�ة  الصادرة عن محكمة صلح بلد�ة جبالیا علمًا �أن جمیع الغرامات الغیر 
 محصلة لها أوامر حبس صادرة عن المحكمة لدى مراكز الشرطة المذ�ورة .

و تنفیذ األحكام عدم تعاون شرطة البلد�ة �خصوص تحصیل الغرامات المطلو�ة  وديون البلد�ة من المخالفین أ •
 وأوامر الحبس الصادرة في القضا�ا التنفیذ�ة للبلد�ة .

 التوصیات :-
التواصل مع السید محافظ الشرطة ومدراء األقسام والمراكز لضرورة تنفیذ أوامر الحبس وتحصیل الغرامات من  •

 المخالفین لصالح محكمة صلح البلد�ة.
 تعیین رئیس قلم لمحكمة صلح البلد�ة . •
ساعد قانوني حاصل على إجازة محاماه لتمثیل البلد�ة أمام القضاء لمساعدة المستشار القانوني في تمثیل تعیین م •

 .في القضا�ا المرفوعة لدى المحاكمالبلد�ة 
 .الب توب لمكتب المستشار القانونيتوفیر جهاز حاسوب  •
 قیمتها .عمل برنامج محسوب لديون البلد�ة و�األقساط �أنواعها وتوار�خ استحقاقها و  •
 عمل برنامج للفاتورة الموحدة لرصد جمیع أنواع مستحقات البلد�ة علیها لمتا�عتها . •
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 قسم اال�جارات واالمالك 1-2-1-1

 �انت �التالي: 2016السنوى لعام  قسم اال�جارات واالمالكأعمال  -
 احصائیات أوًال:

 التفاصیل العدد االعمال م
 كینمحالت، �سطات، د�ا 469 تأجیر عقارات 1
 مؤسسات مجتمع مدني 19 تأجیر جمعیات 2
تأجیر استراحات على الشاطىء  3

 موسمیاً 
 تأجیر موسمي �التنسیق مع سلطة االراضي 15

 على االرصفة والمفترقات 10 اكشاك مؤجرة 4
 لجمیع العقارات والمخالفات 630 توز�ع اخطارات متنوعة الموزعة 5
 

 التحصیل المالي �الشیكلثانیًا: 
 

 المبلغ �الشیكل البند م
 524005 اجمالي التحصیالت الشهر�ة 1
 387387 اجمالي الديون المترصدة 2
 297637 اجمالي ديون االسواق 3
 285597 اجمالي تحصیالت االسواق 4
 4200 اجمالي ديون استراحات البحر 5
 79940 تحصیالت استراحات البحر 6
 15550 اجمالي ديون االكشاك 7
 17355 االكشاكالي تحصیالت اجم 8
 24975 اجمالى تحصیل الجمعیات 9
 104235 متفرقات 10

 

 اعمال اخرى ثالثًا: 
تفر�غ إ�صاالت التحصیل على الحاسوب وفي السجالت الخاصة بذلك، والرد على مراسالت القسم  •

 وارشفتها.
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الستراحات حیث بلغ وفتح قضا�ا اجرائیة لبعض المستأجر�ن والجمعیات واصحاب اطباعة وتجهیز  •
) قضیة اجرائیة ، واستصدار اغالقات ادار�ة �حق المتخلفین عن دفع المستحقات 20فتح (

) مستأجر من الباطن والمخالفین للقانون وتم 60المتراكمة بذمتهم،واستصدار اوامر اخالء �حق (
هذه  % من هذه االجراءات وتم تحصیل المستحقات وحل85%الى 80تنفیذ ما �قارب مابین 

 المشكالت.
 ) اكشاك جديدة على الرصیف الغر�ى لمحكمة صلح الشمال .5تأجیر ( •
 تأجیر مبنى البلد�ة. •
 الحجز على رواتب �عض المستأجر�ن المتمنعین عن الدفع. •
 استقبال جمهور المراجعین •
 معیقات العملرا�عًا: 

 عدم توفر وسیلة مواصالت من البلد�ة تلبي احتیاجات الموظفین.-1
 .)، طقم �راسي الستقبال المراجعین2توفر آثاث مكتبي مناسب مثل (ماكنة تصو�ر، خزانة عدد( عدم-2
 مواجهة العديد من المشكالت فى منظومة اال�جارات. -3
 فى تنفیذ القضايیا االجرائیة والحبس واالغالقات االدار�ة. لبطءا -4
 .عدم وجود منظومة خاصة �االمالك مشابهة لمنظومة اال�جارات-5

 التوصیات واالقتراحات والمتطلباتخامسًا: 
 .توفیر سیارة خاصة �القسم النجاز المهمات المطلو�ة �السرعة المطلو�ة1
 . اال�عاز لدائرة الحاسوب لحل مشكالت المنظومة واالستجا�ة الفور�ة .2
 .ضرروة تصمیم منظومة خاصة �االمالك لمتا�عتها ورصد اى تغیرات فیها.3
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 البلد�ة مدير 1-3

 وحدة قلم الجمهور  1-3-1

 كانت �التالي: 2016قسم الصرف الصحي للعام أعمال  -
 شعبة التنظیم والحرفأوًال: 

 

 التفاصیل العدد االعمال م

  714 ترخیص بناء 1
  261 تحو�ل ترخیص بناء 2
  280 ترخیص حرف 3
  920 تجديد ترخیص حرف 4
  619 موقع عام 5
  90 تحديد مسافة 6
  16 د شارعتحدي 7
  42 استرداد أمانات بناء 8
  48 استرداد أمانات میاه 9
  41 تحديد سكن 10
  73 خلو طرف 11
  737 طلبات الحصول على أسمنت 12

  3841 اجمالي معامالت التنظیم والحرف        
 

 شعبة االشتراكات والممانعات والتنازالت ثانیًا:
 

 التفاصیل العدد االعمال م
  553 راك میاهاشت 1
  510 اشتراك صرف صحي 2
  361 عدم ممانعة 3
  281 تنازالت 4
  183 ا�قاف وتفعیل اشتراكات 5

  1888 اجمالي معامالت االشتراكات
 

 الطلبات والشكاوى  ثالثًا:
 

 التفاصیل العدد االعمال م
  1396 طلبات وشكاوى مقدمة 1
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2 

ك والرقم طلبات تم استقبالها على صفحة الفیس بو 
 المجاني 

2566  

 التحصیالت را�عًا:
 

 التفاصیل المبلغ رسوم المعامالت م
  شیكل 629422 اجمالي تحصیل رسوم معامالت  1

 

 :أعمال أخرى خامسًا: 
 الرد على مراسالت الدوائر واألقسام وارشفتها حسب االصول. -1
 استقبال جمهور المراجعین. -2
 الرقم المجاني وتلبیة طلباتهم الرد على مكالمات المواطنین من خالل -3
 ارسال بر�د الممانعات لشر�ة الكهر�اء يومي ( اإلثنین والخمیس ) -4
 توقیع نهائي لمعامالت المواطنین -5

 معیقات العمل:سادسًا: 
 عدم وجود نظام ينظم العمل والمواطنین في القسم -1
 تأخیر في ردود األقسام -2
 UBSعدم ر�ط أجهزة القسم �جهاز  -3
 انوني في القسمعدم توفر �احث ق -4
 عدم توفر أجهزة سكانر �افیة للعمل -5
 ا�جاد حل ألرشفة المعامالت -6
 :التوصیات واالقتراحاتسا�عًا: 
 تفعیل نظام �طاقات الدور للمواطنین -1
 خاص �قسم قلم الجمهور لتفادي انقطاع الكهر�اء  UBSتوفیر جهاز   -2
 توفیر موظف �احث قانوني -3
 ى المعامالت في الوقت المحددالتعمیم والزام األقسام �الردود عل  -4
 توفیر أجهزة سكانر حديثة �افیة  -5
 اإلكتفاء �األرشفة اإللكترونیة للمعامالت وا�قاف األرشفة الورقیة  -6
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 قسم التفتیش والمتا�عة   1-3-2

 �انت �التالي: 2016أعمال قسم التفتیش والمتا�عة للعام  -

 أوال: فتح الشوارع تم العمل على فتح الشوارع التالیة:

 شارع الجمل غر�ًا الى شارع حمودة شماًال. .1

 شارع الجمل امتدادا شارع جودي فرج .2

 شارع حديدو شرقًا. .3

 شارع مصنع اللبن. .4

 سفیان. شارع أبو .5

 شارع ذات الصواري امتداد الكرامة. .6

 شارع الواد. .7

 شارع العثامنة �جوار مسلخ البلد�ة الجديد . .8

 شارع عثمان بن عفان غر�ًا التوام. .9

 شارع السكة . .10

 شارع النصر. .11

 خلف عیادة شهداء جبالیا.-الحوراني–شارع المقبرة  .12

 شارع نسیبة مع الجرن امتداد الداخلیة. .13

 ابو جهاد الكحلوت. –شارع ابو حصیرة  .14

 ثانیًا: وتم العمل على إزالة استراحات شاطئ البحر.

 ثالثًا: تم توز�ع اخطارات لفتح  الشوارع وهي �التالي :       

 ت لفتح  شارع الدبور.تم توز�ع اخطارا .1

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع ابي بن �عب. .2
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 توز�ع اخطارات لفتح  شارع أبي بن �عب. .3

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع محطة النذر. .4

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع الحاكمة .5

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع عیادة الو�الة. .6

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع القصاصیب. .7

 تح  شارع المحكمة امتداد عسلیةتوز�ع اخطارات لف .8

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع المحار�ین القدامى. .9

 توز�ع اخطارات لفتح  شارع خلف محطة النذر. .10

 را�عًا: متا�عة األسواق:

 قمنا �حملة ارصفة شوارع النفوذ وذلك �التعاون مع الشرطة  .1

 معسكر جبالیا). سوق  -متا�عة موظفي األسواق مع  وجود الشرطة ( سوق جبالیا البلد   .2
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 دائرة المیاه والصرف الصحي 1-4

 قسم المیاه  1-4-1

 كانت �التالي: 2016للعام  أعمال قسم المیاه -

 األعمال م
العدد/ 

 الطول
 التفاصیل والمالحظات

 بئر میاه عسلیة 4 حفر آ�ار میاه .1

 - - اغالق آ�ار میاه .2
 + النزلة + الكراج غاطس النزلة + غاطس النزهة + السالم 7 حفر غاطس .3

 الشورى + الخلفاء + المسلخ - إنشاء خزان میاه .4
 - صیانة خزان میاه .5

 
 خطوط يومیا  4 - 3�متوسط تصلیح  2000 شبكات میاه صیانة .6
 �مختلف االقطار 15 تر�یب محا�س .7

 م1قطر  2 تر�یب مناهل .8

 بئر میاه الشفا + العالو�ن 2 مولد �هر�اء .9

 - ر�یب محطة تحلیةت .10
 

 - تطو�ر محطة تحلیة قائمة .11
  

 جدول كفاءة الشبكة: 

 مالحظات الكفاءة االستهالك اإلنتاج الشهر

1/2015  854063 520066 66%    
2/2016  991812 528415 67%    
3/2016  990559 543000 60%    
4/2016  11008898 515864 56%    
5/2016  1159127 571265 43%    
6/2016  1245258 575558 39%    
7/2016  1151409 616089 139%    
8/2016  1217353 678088 50%    
9/2016  1183068 618000 50%    
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 مالحظات الكفاءة االستهالك اإلنتاج الشهر

10/2016  1052078 597193 56%    
11/2016  1121213 598827 50%    
12/2016  989870 558214 57%    

 

 معیقات العمل:

 حروقات للتشغیل .انقطاع التیار الكهر�ائي وعدم وجود م •

 العدد المحدود جدا للعمال والسباكین . •

 عدم وجود قطع صیانة نتیجة الحصار المفروض على قطاع غزة .-3 •

 عدم وجود وسائل نقل �افیة .-4 •

 الوصالت الغیر شرعیة وعدم المعاقبة .-5 •

 اإلمكانیات المحدودة جدا للبلد�ة .   -6 •

 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:

       ر محروقات للتشغیل .توفی •

 ز�ادة عدد العمال والسباكین . •

         توفیر وسائل نقل �افیة.5 •

 .ز�ادة عدد فرق التفتیش وتفعیل جهاز الشرطة  •

 حفر �عض الغواطس في المناطق المناسبة لتفاني شكلة انقطاع التیار الكهر�ائي.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 14الصفحة 

 شعبة التفتیش والمتا�عة/ میاه 1-4-1-1

 كانت �التالي: 2016للعام  ش والمتا�عةشعبة التفتیأعمال  -
         

 العدد االعمال م
 المبلغ

 التفاصیل والمالحظات
 نقدا

رصد في 
 الجبا�ة

 اشتراك میاة  307رصد �اق  ش40870 ش251355 427 اشتراك میاه   .1
 اشتراك149رصد  ش73250 ش123094 337 اشتراك صرف صحي   .2
   ش126140 214 غرامات وفروق استهالك  .3
 قضا�ا فقط 7تم حل    364 قضا�ا ومحاكم  .4
    147 تغییر عداد میاه  .5
 تم عمل اشتراكات رسمیة لهم   19 اشتراك میاه وصرف صحي مؤقت  .6
 قضا�ا حولت الى المحكمة  ش3250 15 ضبط سرقة في اراضي زراعیة  .7
 حولت الى المحكمة   270 ضبط سرقة لعقارات بدون اشتراك  .8
 استحقاق فرق عدادات عطالنة  ش 76518  72 ا�ةمتفرقات للجب  .9

 تم اخطارهم   417 ضبط عدادات عطالنه   .10
   ش4650 17 ضبط سرقة میاه مع وجود اشتراك  .11
    3690 تفتیش وقائي لم يثبت مخالفات   .12
    3150 توز�ع اخطارات   .13

        

 أعمال اخرى:
 خط في الغبارى . خطوط عن اراضى زراعیة في حى السالم ،فصل 4فصل عدد  •
 .فصل خطوط مزدوجة في شارع المجدل منطقة الصفطاوى  •
�االضافة الى الكشف المیدانى على معامالت من قلم الجمهور مثل (معاملة تنازل_ ا�قاف اشتراك_ اعادة  •

 .)اشتراك
  .العامةو�نجاز جمیع طلبات قسم الجبا�ة -العمل مع قسم المیاة والشر�ة الخاصة بتمديد الخطوط (المیاة ) •
 .لعمارات الغیر مشتر�ة في البلد�ةتم جرد المنطقة الغر�یة وحصر جمیع األبراج وا •

 
 معیقات العمل: 

 عدد المفتشین ال يتناسب مع مساحة النفوذ وال �في �العمل المطلوب يومیا . •
 عدم وجود سیارة للتفتیش �شكل دائم هذا سبب مهم جدا . •
 القضا�ا  المتراكمة في المحكمة . عدم تفاعل التنفیذ  (الشرطة ) في حل •
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 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:
 عمل المحاضر واالخطارات الیومیة. موظفین �جیدون القراءة والكتا�ة ذلك لضبط 4افراز عدد  •
  .تفعیل العمل في الفترة المسائیة لضبط السرقات والتنسیق لضخ المیاة عند اللزوم وفى اى مكان •
ذلك لتوز�ع المفتشین على عملهم �سرعة و�دون  ة مجهزة العمال التفتیش عن سرقات المیاةتوفیر سیارة خاص •

 تأخیر ومتا�عة االراضى التي تسقى �عد انتهاء الدوام الرسمي اى عصرا .
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 قسم الصرف الصحي 1-4-2

 كانت �التالي: 2016للعام  الصرف الصحيقسم أعمال  -
ل والمالحظاتالتفاصی العدد/الطول االعمال م  

 تمديد شبكات صرف صحي  .14
م68" = 4  التعامل مع طلبات المواطنین 
م707" = 6  التعامل مع طلبات المواطنین 
م340" =8  التعامل مع طلبات المواطنین 

 تر�یب مناهل  .15
27سم = 100  التعامل مع طلبات المواطنین 
 التعامل مع طلبات المواطنین  29سم = 80
27سم = 60  التعامل مع طلبات المواطنین 

 التعامل مع طلبات المواطنین  27 صیانة شبكات صرف صحي  .16
 التعامل مع طلبات المواطنین 185 صیانة مناهل  .17

 تر�یب أغطیة مناهل  .18
25سم =  40  التعامل مع طلبات المواطنین 
20سم =  50  التعامل مع طلبات المواطنین 
48سم =  60 لمواطنینالتعامل مع طلبات ا   

 التعامل مع طلبات المواطنین 18 تر�یب مصافي أمطار  .19
 التعامل مع طلبات المواطنین 6 تر�یب أغطیة مصافي أمطار  .20
حالة/يوم 20 عملیات الكسح  .21  التعامل مع �الغات الموطنین خالل فترتي الصباح والمساء. 
حالة/يوم 2 عملیات التعز�ل  .22 ار والخطوطتنظیف وتعز�ل المضخات ومصارف االمط   

 اعمال اخري:
 متا�عة شكاوى المواطنین والكشف عنها و�عداد التقار�ر الفنیة الالزمة. •
 أعمال رفع مساحي. •
 % من المشروع)80متا�عة مشروع صرف صحي في منطقة عامر غرب جبالیا (تم انجاز  •
 %).100متا�عة اعمال الصرف الصحي في شارع الرشید (تم االنتهاء منها  •
 ل �عض المشار�ع �التنسیق مع دائرة المشار�ع.استالم أعما •
 متا�عة مشروع إنشاء حوض ترشیح النزلة مع الهالل األحمر القطري. •

 معیقات العمل:
 عدم توفر المواد خاصة أغطیة المناهل والمناهل والمواسیر. •
 طال.األعطال المتكررة �استمرار لشاحنة الكسح والشفاط والحفار وعدم وجود بديل في حاالت األع •
 عدم توفر األيدي العاملة الكافیة خاصة في قسم صیانة الشبكات. •

 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:
 توفیر المواد الالزمة ألعمال الصیانة. •
 توفیر عمال وفنیین �شكل �افي. •
 توفیر بديل لآللیات التي تتعطل حتى نضمن استمرار العمل. •
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 قسم التشغیل والصیانة 1-4-3
 كانت �التالي: 2016للعام  یل والصیانةالتشغقسم أعمال  -

 التفاصیل والمالحظات العدد/الطول االعمال م

 المضخات:

 2 تر�یب مضخات جديدة  .1
في  KSBفي ابو راشد + مضخة  FLYGT 125االشراف على تر�یب مضخة 

 الهوابر (مشروع قطر الخیر�ة)

 صیانة دور�ة وطارئة  .2
 نیة لمضخات الصرف الصحيالتعامل مع األعطال الیومیة الروتی 300

 صیانة مانافولد + جايدات 21
 صیانة قاعدة مضخة العلمي + محادر 2

 13 عمل أفرهول  .3
مرات" + نسیبة + شعشاعة + قرموط + النجار + 3مضخات: الكرامة + عسلیة "

 العلمي + جحا

 المولدات:

 لتر/شهر 300تغییر ز�وت للمولدات �معدل  لتر 3400 )40غیار ز�وت (ز�ت   .4

 صیانة مولدات الهوابر + تل الزعتر + المعسكر + الخزان + الفاتح 5 صیانة طارئة  .5

 اآل�ار:

 صیانة دور�ة  .6
 تغییر فتیل لآل�ار (�معدل مرتین للبئر الواحد) 60

 صیانة مانافولد (رداد + عداد + محبس..) 16

 صیانة طارئة  .7
 �جوني + بوسترات تیكاصیانة لمضخات آ�ار العمري + البوسنة + أر  6

 صیانة لمضخات بئر غاطس النزهة + الجرن + الصالح 3

 اللوحات:

 صیانة دور�ة  .8

صیانة دور�ة يومیة للوحات التحكم لآل�ار والمضخات (تر�یب عوامات +  240
 كونتاكتورات + تا�مرات ...)

 صیانة اإلنارة الداخلیة لآل�ار والمضخات 30

 صیانة طارئة  .9
 ة طارئة لبعض اللوحات: بئر النزلة + شعشاعة + المسلخ + خزان تیكاصیان 4

 لبئر النزلة + مضخة تل الزعتر  Change Overتر�یب سكینة  2
 اعمال اخري:

 االنتهاء من أعمال مشروع صیانة محطات الصرف الصحي الممول من مؤسسة قطر الخیر�ة. •
لف و�عادة فرد طبقة من الرمل �اإلضافة إلى رفع منسوب االنتهاء من أعمال رفع الرواسب في حوض ترشیح خ •

 السور.
متا�عة أعمال حفر اآل�ار الغاطسة (الشورى + الخلفاء + مسجد السالم + مسجد الحق + شارع العالو�ن +  •

 .النزهة)
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 معیقات العمل:
 عدم توفر المواد الالزمة للعمل خاصة قطع الغیار •
ي تنقل فرق الصیانة الثالثة �اإلضافة إلى فر�ق التعز�ل والتسلیك وفر�ق اعتماد القسم على سیارة واحدة فقط ف •

 التشغیل.
 

 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:
 توفیر موظفین مؤهلین (میكانیكي مولدات + میكانیكي مضخات) •
 توفیر المواد الالزمة للصیانة. •
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 دائرة الصحة والبیئة:  1-5

 قسم النفا�ات الصلبة: 1-5-1

 كانت �التالي: 2016للعام  النفا�ات الصلبةقسم أعمال  -

 مالحظات عدد النقالت الكمیة المرحلة (طن) نوع األلیة #

1 
Tipper crane  FL6 

3-0090-55 
4320 720  

2 
Tipper crane  FL6 

3-0092-55 
 يلزمها صیانه �شكل دوري  720 4320

3 
Tipper crane  FL6 

3-0495-55 
- - 

فتره  للصیانة متوقفة
 طو�له

4 
Tipper crane  FL6 

3-0124-55 
 احیانا يلزمها صیانه 720 4320

5 
Roll on  FL7 

3-0093-55 
2880 720  

6 
Roll on  FL7 

3-0423-55 
- - 

عن العمل اغلب  متوقفة
 الفترات .

7 
 اكتور فیاتتر 
3-0098-55 

 صغیره مقطورة 360 1440

8 
 تراكتور فیات

3-0717-55 
1440 360  

9 
 تراكتور فیات

3-0718-55 
1440 360  

10 
 تراكتور فیات

3-0122-55 
1440 360  

11 
Compactor 

3-0998-55 
3240 360  

12 
Compactor 

3-0999-55 
3240 360  

13 
Compactor 

3-0852-55 
3240 360  

14 
Compactor 

3-0853-55 
2160 360  

15 
BMC 

3-0844-55 
2520 360  

  Compactor 1620 360هونداي  16
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 مالحظات عدد النقالت الكمیة المرحلة (طن) نوع األلیة #

55-0851-3 
17 Volvo FH  350 14400 �وب 20رمسه �بیره  
 طن 52020 اإلجمالي 

 

 ترحيل النفايات:
 نفا�ات شرق جبالیا .) طن بواسطة األلیات الثقیلة من المكبات العشوائیة الى مكب ال5580تم ترحیل (   •
 طن يومي تقر�با . 160طن في العام �معدل  56856= 5580+ 52520اجمالي الترحیل هو  •
طن من مكب النفا�ات شرق جبالیا الى مكب النفا�ات في جحر الد�ك عن طر�ق و�الة الغوث   12.000تم ترحیل  •

علم �أن المكب يوجد �ه أكثر من م و�قیة العام مع ال2017وجاري العمل على ترحیل �میات أخري في عام 
 طن.50.000

 

 شكاوي المواطنين:
 

 ) شكوى �عضها من قلم الجمهور واألخر أتصال تلفوني .185تم متا�عة شكاوي مواطنین عدد (   •
 

 وحدة اإلرشاد الصحي والبيئي :
ي الهالل األحمر وحدة اإلرشاد الصحي والبیئي في البلد�ة ال تعمل ، وتم االستعانة بوحدة اإلرشاد الصحي ف

ورشات عمل ذات عالقة �اإلرشاد الصحي وسماع شكوي  4و�التعاون مع مؤسسة خلق فرص عمل وعقد 
 المواطنین وحلها .

 
 أعمال أخرى 

 التعاون مع سلطة جودة البیئة وتزو�دها �جمیع المعلومات الضرور�ة لتقییم اداء البلد�ات لزوم التصنیف البیئي . •
 العاملة في مجال البیئة مثل : و�الة الغوث ــــــ برنامج خلق فرص عمل ـــــــ الهالل األحمر .التعاون مع المؤسسات  •

 
 معيقات العمل

 غالبیة الیات البلد�ة التي تعمل في النظافة قد�مة جدا وتحتاج الى صیانة يومیه . •
 قلة عدد حاو�ات النظافة والحاو�ات التي نعمل بها قد�مة وغیر مناسبة للعمل . •
 لة عدد العمال مقارنة مع عدد السكان .ق •
 بتعلیمات البلد�ة . االلتزامقلة الوعي البیئي عند الكثیر من المواطنین وعدم  •

 ثامنا/ التوصيات واالقتراحات 
سیارة  3-2وعددها أر�عه وهي أكثر االلیات تعطل عن العمل �حوالي  Tipper craneاستبدال الیات النظافة  •

 جديده .
 6حاو�ات سعة  10حاو�ة جديده ، و�ذلك  200�وب فنحن �حاجة ماسة الى حوالي  1حاو�ات سعة ز�ادة عدد ال •

 �وب . 20حاو�ات سعة  5كوب ، و
 تراكتور جديد . 2تزو�د عدد التراكتورات ، نحن �حاجة الى عدد  •
 تزو�د البلد�ة �سیارة �نس شوارع . •
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 قسم البیئة والبستنة: 1-5-2

 كانت �التالي: 2016م للعا البیئة والبستنةقسم أعمال  -

 أوًال: المشتل
 أعمال تتم �المشتل:

 ال يوجد مشتل زراعي تا�ع للبلد�ة وجمیع األشتال التي يتم زراعتها من وزراة الزراعة . -

 األشتال التي تم زراعتها في الشوارع والحدائق 
 

 أماكن زراعة األشتال العدد النوع م

ة النقب* مدرسة نسیبة * مدرسة عوني الحرثانيمدرسة جبالیا البلد * مدرس 200 دودونیا 1  

 مدرسة ذات الصواري* مدرسة حلیمة السعد�ة*  250 حولیات مشكلة 2

الغر�ي*شارع المخابرات *مدخل النزلة17*منتزه17مدرسة زمو*مدرسة 230 كینیا   

 مدرسة جبالیا *متنزه مرمره* مدرسة بنات جبالیا 185 بونسیانا 3

لبحر * شارع أسطول الحر�ةشارع ا 100 هبسكس 4  

 متنزهات 60 سرو 5

 مدرسة زمو 25 خف الجمل 6

 شوارع عامة 150 تفله 7

17بئر  35 ز�تون  8  

 شارع البحر 35 واشنطونیا 9

  1270 المجموع
 

 األشتال التي صرفت إلي المؤسسات واألهالي 
ن وزراة الزراعة ومن ثم نقوم بتوز�عها على حیث ال يوجد مشتل تا�ع للبلد�ة لذا نقوم �الحصول على األشتال م  -

  وهي �التالي: المؤسسات واألهالي حسب الحاجة
 أماكن زراعة األشتال العدد النوع م

 شارع الفالوجا ، منتزه مرمرة ،  150 كینیا 1

 منتزه مرمرة ، منتزه الحاكورة ، شارع النصر ، شارع البحر 350 فیكس 2

، منتزه مرمرة شارع البحر 100 واشنطونیا 3  

 منتزه مرمرة 250 دودونیا 4

  17منتزه مرمرة ، منتزه  70 سرو 5

17منتزه مرمرة ، منتزه  25 نخیل 6  

  945 المجموع
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 ثانیًا: استخدام �عض المبیدات واألسمدة :
 

 سبب االستخدام مكان االستخدام الكمیة اسم المبید/السماد النوع
 مبیدات
 زراعیة

ترل 40 راوند أب  أحواض الترشیح شرق مقبرة الشهداء 
 

ا�ادة األعشاب لمقاومة 
 حشرة البعوض

17منتزه مرمرة ، ومنتزه  نصف طن سماد بلدي سماد   
 

 ثالثًا: التشكیل 
 

 المكان م المكان م

 شارع الصفطاوي (الجالء) 2 شارع القدس 1

 شارع أحمد فكري  4 شارع غزه القد�م 3

ةشارع الحر� 6 شارع �افا 5  

 شارع الفالوجا 8 شارع صالح الدين 7

 شارع البحر 10 شارع النصر(أسطول الحر�ة ) 9

 شارع مستشفى العودة 12 شارع صالح دردونة 11

 المؤسسات العاملة في نفوذ البلد�ة 14 جمیع مدارس النفوذ 13

 
 را�عًا: التجو�ر والتعشیب :

 المكان م المكان م

صفطاوي (الجالء)شارع ال 2 شارع صالح الدين 1  

 شارع البحر 4 شارع القدس 3

 المؤسسات والمدارس العاملة في نفوذ البلد�ة 6 شارع النصر(أسطول الحر�ة ) 5
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 قسم الرقا�ة الصحیة: 1-5-3

 كانت �التالي: 2016للعام  الرقا�ة الصحیةقسم أعمال  -

 مراقبة األغذ�ة 
غذائیة في سوق مدينة جبالیا النزلة البلد والمعسكر وأ�ضا المحالت التجار�ة قام قسم الصحة والبیئة �التفتیش علي المواد ال

 كیلوجرام �ما هو مبین �التالي: 4324.55المنتشرة في مدينة جبالیا النزلة ومنطقة النفوذ وقد تم إتالف �میة تقدر 
 

 الوزن  العدد الصنف م
1 …—ËbM� WKBK� 760¿580r� 440.8r�� 
2 W�U� WL( 
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 الكشف علي الحرف:
 الصحة العامة �الكشف على الحرف في مدينة جبالیا النزلة حسب ما هو مبین �التالى: قام قسم

 

 سبب إيقاف احلرف عدد احلرف اليت مت ايقافها عدد احلرف اليت مت منحها عدم ممانعة عدد احلرف اليت مت الكشف عليها

 ال يوجد ال يوجد 1200 1200

 التفتیش على المكاره الصحیة :
 )                  275(          عدد االخطارات -
 )              124عدد المخالفات          (  -

 الفحص الدوري للمیاه:
 )                 عینة فحص �یمیائى 66عینة فحص میكرو�یولجى + 480(     �ار   عدد                      میاه اال -
 )  یناتع 8میاه البحر  عدد                          (    -
 )      345 (    فحص وصیانة اجهزة الكلور عدد       -
 )       105000توز�ع �میات الكلور على اال�ار  �اللتر    (  -
 مكافحة الحشرات والقوارض: 

لمستخدمة �ما هو مبین في  تم مكافحة يرقات البعوض في أماكن توالدها في مدينة جبالیا النزلة  وقد تم استهالك المواد ا
 :التالي جدولال

 مالحظات الكمية لرت/جم اسم املادة مواد املكافحة

 زيوت برتولية

 - لرت 797 سوالر
 - لرت 163 بنزين
 رش الربك واملستنقعات ىف مجيع احناء النفوذ لرت BTI 155بكرت� 

 خاصة برش الفوقر 51 %20 بريمرتول  
 - 210 اخري:زيت حمروق

 مبيدات احلشرة الكاملة
 جمموع كمية السوالر + بنزين+ بريمرتول 49+153+770 ما فوجبري 

 مبيد أعشاب لرت 10 رواند أب
 

 مكافحة القوارض: •
 مالحظات الكمية (لرت/جم) مواد املكافحة

 لرت كل أسبوع 2مبعدل  لرت 96 رتيمون ج

 لرت كل أسبوع 8مبعدل  384 سريج

 ل أسبوعكيس ك  2مبعدل  كيس  96 % 16% ، او  14علف بروتني 
 

 شكاوى الجمهور: •
 مالحظات عدد الشكاوي

   شكوى مباشرة من املواطنيني لقسم الصحة 37شكوى من قلم اجلمهور وحواىل 158

 مت التعامل معها عن طري  كتابة تعهدات بالزالة شكوى 58
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 مالحظات عدد الشكاوي
 حترير خمالفات فورية شكوى67

 مت ا�اء الشكوى ومعالجتها شكوى 65
 على حلهاجارى العمل  شكاوى 5

 المسلخ : •
  المذبوحات  -

 ماعز ضأن مجل بقرة عجل لنوعجا
 - - 4 615 1582 العدد

 رأس 2201 اجمالي الذ�حیة 
 

 االتالفات -
 رأس 23اتالف �لي:   •
 كیلو جرام8200اتالف جزئي:  •

 اعمال اخرى:
  طن بندورة خام تخص المواطن/ مأمون دمحم حمادة.150اتالف حوالى  •
 عصیر حبیبات تخص شر�ة �نق الين �القرب من صالة الطیب. طن4.5اتالف حوالى  •
 كجم من الشو�والتة تخص المواطن خلیل سعید لبد من سكان م. جبالیا500اتالف حوالى  •
 كجم من الشو�والتة تخص المواطن عید دمحم داود من سكان بئر النعجة.198اتالف حوالى  •
 ین عبد الهادى زقوت.لتر تخص المواطن حس415اتالف مشرو�ات غاز�ة حوالى  •
 دجاجة حیة فى معسكر جبالیا. 700اعدام عدد  •
 كجم من اللحوم المجمدة800اتالف حوالى  •
الكشف على الحیوانات الموجودة فى أحواش الجزار�ن وذلك قبل ذ�حها وفى أثناء ذ�حها ا�ام عید األضحى  •

 المبارك.
 خیر�ة. مصادرة �قرة تخص الجزار دمحم البلعاوى وارسالها الى جمعیة •

 معیقات العمل
 عدم وجود مسلخ تا�ع للبلد�ة. •
 عدم وجود جهاز فوقر تا�ع للبلد�ة لرش حشرة البعوض الطائرة •
 عدم وجود سیارة لتقالت موظفى القسم •

 التوصیات واالقتراحات
 استكمال مبنى السلخانة وتجهیزة •
 �البلد�ة توفیر جهاز فوقر خاص •
 توفیر سیارة للقسم. •



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 26الصفحة 

 لدائرة المالیةا 1-6

 سم الجبا�ة العامةق  1-6-1

 �انت �التالي: 2016اعمال قسم الجبا�ة العامة للعام  -

 أوال: اجمالي عدد االشتراكات:

 المتأخرات المتحصالت االستهالك أثمان العدد البیان   م
 577819711.60 4512600.78 8592355.30 13947 میاه 1
 168691192.73 1303494.10 2490321.40 16388 صرف صحي 2
 186378827.53 1884594.14 4358473 13500 افةنظ 3

 

 اجمال عدد اإلشتراكات
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 تفاصیل إجمالي اشتراكات المیاه والصرف الصحي ثانیًا: 

العدد الكلي  البيان م
االستهالك أثمان لالشتراكات نسبة الصرف  

 الصحي
%25 - 8796 اشتراك مياه منزلي 1  
%25 - 196 اشتراك مياه صناعي 2  
شتراك مياه صناعي ا 3

%65 - 85 للصناعة  
 - - - اشتراك مياه ابراج 4
%65 - 20 معامل بلوك 5  
%25 - 4850 موظفين 6  

 

 اشتراكات المیاه الجديدة:ثالثًا: 

 البیان   م
 اإلجمالي المالي العدد الكلي لالشتراكات

2/1" 3/4" 1" 2/1" 3/4" 1" 
  11600 320000 90000 8 400 150 اشتراك میاه منزلي 1
 0 0 0 0 0 0 اشتراك میاه صناعي 2

 0 0 0 0 0 0 اشتراك میاه صناعي للصناعة 3

 0 0 0 0 0 0 اشتراك میاه ابراج 4

 0 0 0 0 0 0 معامل بلوك 5

 0 0 0 0 0 0 موظفین 6

 

 را�عًا: اشتراكات الصرف الصحي الجديد

 الرسوم العدد البيان م
255000=500*510 510 منزلي 1  
6800=850*8 8 صناعي 2  
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 خامسًا: احصاءات االشتراكات السنو�ة

 السنوي  الشهري  البیان   م
  13947 عدد القراءات 1
  19208 عدد الفواتیر المحتسبة  2
 2000  عدد العدادات العطالنة 3
 1000  عدادات تمت صیانتها 4
 200  قراءات سا�قة تم تعديلها 5
 6771840  كمیة استهالك المیاه 6
 6000  عدد اإلخطارات للمتأخر�ن عن الدفع 7
 مواطن 4500  عدد الملتزمین �التسديد 8
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 قسم المشتر�ات  1-6-2

 كانت �التالي: 2016للعام  المشتر�اتقسم أعمال  -

 مالحظات القيمة العدد البيان م
1.    487600 370 أمر شراء مباشر 
2.    56754 19 شراء بعروض اسعار 
3.    136724 17 شراء بالممارسة 
4.    583610 7 شراء بالمناقصة 

  1264688 413 االجمالي

 
 أعمال أخرى : 

 شیكل.  2726730عمل عدد ثالث مزاد �خصوص بیع آلیات و تلز�م أسواق �إجمالي  •
أغروه على سعر لتر  0.35عمل مناقصة لتور�د السوالر على مدار السنة لتقد�م نسبة خصم  •

 أغوره على لتر السوالر من شر�ة الشیخ عبد الرحمن تمراز للبترول. 0.22ن و البنز�
 معیقات العمل :

 الوضع المالي للبلد�ة. •
التور�دات التي تتم عن طر�ق صندوق تطو�ر البلد�ات ال تتم �التنسیق مع قسم المشتر�ات و  •

 المخازن في تحديد االصناف الالزمة للبلد�ة.
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 قسم الحسا�ات  1-6-3

 كانت �التالي: 2016للعام  المشتر�اتقسم مال أع -

 التفاصیل المبلغ/شیكل البند #
  73,839,727 امجايل الديون على البلدية  1
  98,020,049 امجايل الديون للبلدية  2
  63,293,066 امجايل االيرادات   3
  63,773,110 امجايل املصاريف  4
  125,139 امجايل مصاريف صيانة ابر ومضخات  5
  495,467 امجايل مصاريف صيانة االليات 6
  1,592,253 امجايل مصاريف احملروقات والزيوت 7
  923,404 امجايل مصاريف اما�ت املوظفني 8
  4,779,853 2015+2014بقي اما�ت رواتب  9

  1,765,496 2016بقي اما�ت رواتب  10
  13,162,319 امجايل الرواتب السنوي 11
  215,989 ضريبة الدخل السنوي 12
  291,640 تمني صحي السنوي 13
  1,230,253 % السنوي12.5تمني ومعاشات  14
  1,020,100 %السنوي10تمني ومعاشات  15
  19,833,436 امجايل ديون مستحقة هليئة التقاعد الفلسطينية 16
  292,240 امجايل ديون مستحقة لدائرة التامني الصحي 17
  217,076 امجايل ديون مستحقة لضريبة الدخل 18
  2,040,568 امجايل حقوق البلدية لدى وزارة املالية 19
  - امجايل حقوق البلدية لدى وزارة املواصالت 20
  44,903,439 امجايل ديون على البلدية لشركة الكهربء 21
  2,044,584 امجايل ديون اخرى على البلدية 22
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 ن االدار�ةدائرة الشؤو 1-7

 قسم شؤون الموظفین 1-7-1

 �انت �التالي:  2016أعمال قسم الموارد البشر�ة خالل عـــــام  -
 :أوًال: الموظفین

 متوسط معدل الغیاب الیومي الدوام الفعلي إجمالي اإل�ام غیاب يومي إجازات طارئة إجازات عاد�ة موظفین
360 10800 3600 5280 95040 89760 20 

 

 

 حصر التحر�ات
 عدم توقیع نها�ة الدوام د العمال المیدانیینعد

 إذن  بدون  �إذن
75 12 158 17 

 
 

 ثانیــــًا: التغیرات الوظیفیة:
 تغییر عنوان تثبیت تعیینات جديدة تغییر حالة اجتماعیة تغییر مسمى صرف بدالت حصول على ترقیة

74 - 74 36 2 - - 
 
 

 اسماء التعیینات الجديدة:ثالثًا: 
 القسم او الدائرة المعین علیها مـــــــــــاالس القسم او الدائرة المعین علیها االسم

 دائرة الحاسوب رامي شعبان غالي خضر دائرة المیاه والصرف الصحي ر�الة دمحم صبحي دمحم ابو م.
 
 

 اسماء الحاصلین على ترقیات:را�عًا: 
 نوع الترقیة مــــــاالس نوع الترقیة مــــــاالس

 cمن االولى الى نزار عبد الرحمن ابراهیم زقوت Aدرجة  Bمن  هر احمد محمود غنیمما
   Aدرجة  Bمن  حمدي اسماعیل عبدر�ه مطیر

 
 

 : تصنیف الموظفین:خامساً 

 معین مثبت
عقد 
 فردي

راتب 
 موازي 

 ناثإ ذ�ور مقطوع يومي
ذوي احتیاجات 

 خاصة
موقوف 
 عن العمل

انهاء 
 خدمات

عمال 
 �طالة شهر

360 1 4 2 0 0 346 14 12 0 6 112 
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 أسماء الموظفین المتقاعدين:سادسًا: 
 تار�خ التقاعد المســــمى االســــــــم الرقم
 م12/3/2016 مشغل بئر میاه دمحم خضر دمحم ذيب منصور  .1
 م31/3/2016 نائب رئیس قسم الشؤون االدار�ة واجد جمال حسن حمودة  .2
 م13/8/2016 البلد�ة حارس رمضان دمحم دمحم بدران  .3
 م27/9/2016 نائب رئیس شعبة الصحة محسن دمحم حسن الر�اطي  .4
 م27/9/2016 عامل نظافة ناصر دمحم يوسف سعد  .5
 16/11/2016 رئیس شعبة الشئون االدار�ة  حر�ي رشدي سعید مشتهي  .6

 

 :ازاتــــــاإلج :سا�عاً 
 اد�ةـــــاعتی

  أمومة حج طارئة مرضیة

 محلي
 

 خارجي
592 4 416 1568 1 0 

  

 
 

 إجازة دراسیة: ثامنًا: 
 مسدد تأمین صحي مسدد مستحقات الهیئة مـــــاالس الرقم
 - غیر مسدد ةاحمد ود�ع يوسف دردون .1
 - غیر مسدد ابراهیم دمحم حسن الحساينة .2

 

 أسماء الحاصلین على إجازات بدون مرتب:تاسعًا: 
 

 مسدد تأمین معاشات ین معاشاتمسدد تأم مــــــاالس الرقم
 - غیر مسدد أحمد ود�ع دردونة  .1
 - غیر مسدد ابراهیم دمحم الحساينة  .2
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 :المؤهالت العلمیة الموجودة :عاشراً 
 

 خر�ج جديد ثانو�ة عامة دبلوم سنة دبلوم سنتین سنوات 3دبلوم  �كالور�وس دبلوم عالي ماجستیر د�توراه
1 10 0 85 0 15 0 42 0 

 

 
 

 اسماء الحاصلین على مؤهالت علمیة جديدة:حادي عشر: 
 المؤهل الجديد االســـــــم الرقم

 تر�یة اسالمیة  س�كالور�و  حسن عبد هللا حسین النذر  .1
 علوم شرطیة   س�كالور�و  طاهر أحمد شحدة المدهون  .2

 : المسمیات الوظیفیة:ثاني عشر
 

 مدير
رئیس 
 قسم

نائب رئیس 
 قسم

 االخرى  كاتب مساح مهندس طبیب مشغل عامل شعبة رئیس

8 23 1 30 126 34 1 15 1 30 27 
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 : المدراء ثالث عشر
 تار�خ الحصول علیها المسمى االســـــم الرقم
  مدير البلد�ة يوسف عبد الخالق دمحم خلة .1
  مدير الشئون اإلدار�ة  د. ماهر أحمد غنیم  .2
  مدير الرقا�ة االدار�ة   ار م. ناصر ابراهیم النج .3
  مدير دائرة المیاه والصرف الصحي  حمدي إسماعیل مطیر  .4
 م1/1/2015 مدير الدائرة الهندسة والتنظیم  خالد دمحم أبو شمالة  .5
 اجازة بدون راتب مدير الدائرة الفنیة احمد ود�ع دردونة  .6
  مدير المالیة صالح دمحم البطش .7
  مدير دائرة الصحة العامة  الرحمن دمحم زقوت نزار عبد  .8

 

 : العقو�ات:را�ع عشر
 

 خصم من الراتب ا�قاف عن العمل حرمان من الترقیة حرمان من العالوة انذار فصل من الخدمة تنبیه
- - - - - - - 

 

 : التدر�ب لموظفي البلد�ة:خامس عشر
 

 جهة التمو�ل تار�خ عقد الدورة عقد الدورةمكان  اسم الدورة الحاصل علیها اسم الموظف المتدرب
- - - - - 

 

 :عمال اخرى : أسادس عشر
 موظفین.  125رفع �افة العقو�ات اإلدار�ة لعدد  .1
 المشار�ة في جلسات لجنة شئون الموظفین.  .2
 المشار�ة في تعديل الهیكلیة.  .3
 احتساب خصمیات تأخیر الموظفین الشهر�ة.  .4
 یلها و�جراء الخصومات المطلو�ة حسب األصول. متا�عة اإلجازات وترصیدها وترح .5
 متا�عة حضور وانصراف عمال البطالة وتجهیز �شوفات رواتبهم وتدقیقها.  .6
 متا�عة نماذج إقرار الحالة االجتماعیة السنوي ومرفقاته.  .7
 متا�عة تعد�الت الحالة االجتماعیة الشهر�ة والتواصل مع الدائرة المالیة �الخصوص.  .8
 التدر�ب للموظفین. تنسیق عملیات  .9

 

 معیقات العمل: سا�ع عشر
 توفیر أماكن لحفظ ملفات الموظفین وأدوات الحفظ (ملفات/خزانات/أرفف).  .1
 تزو�د الدائرة �أجهزة حاسوب وأجهزة المسح الضوئي لزوم عملیات األرشفة.  .2
 د.تطو�ر منظومة شؤون الموظفین المحوسبة ور�طها بنظام الرواتب والنظام المالي الموح .3
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 وتكنولوجیا المعلومات قسم الحاسوب 1-7-2

 م �انت �التالي: 2016 العامخالل  قسم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات أعمال
 أوًال: البرامج التي تم تطو�رتها وتحديثها

 

 الوصف البیان #

 برنامج الجبا�ة 1
برنامج قد�م، احتساب استهالك المیاه، رسوم النظافة، 

 ضر�بة المنازل

 برنامج قلم الجمهور 2
برنامج جديد، استقبال طلبات وشكاوي المواطنین، 

 وتحو�لها على المسارات المعدة لها مسبثاً 

 برنامج التنظیم 3
برنامج جديد، توثیق بیانات ترخیص البناء في قسم 

 الهندسة والتنظیم

 الحرف والصناعات 4
 تم إعاده تصمیم البرنامج منذ بدا�ة العامبرنامج جديد، 
 م وجاري تطو�رة وفق رؤ�ة القسم.2017

 برنامج نظام المتا�عة والتفتیش/ سرقات المیاه 5
توثیق بیانات المواطنین الذين يتم اخطارهم �سبب وجود 
تعد�ات على شبكة المیاه، و�ذلك القضا�ا ونتیجة الحكم 

 الصادر بها.

 برنامج المخازن والمشتر�ات 6
البلد�ة (صادر، تسجیل حر�ات األصناف لدى مخازن 

وارد، سندات إدخال مشتر�ات، سندات إرجاع، تقار�ر 
 حر�ة األصناف �مختلف أنواعها)

 الرواتب 7
برنامج يهتم بتسجیل الحر�ات المالیة الشهر�ة 
 للموظفین، و�صدار قسائم الرواتب الشهر�ة.

 

 ثانیًا: برامج من جهات خارجیة
 

 الوصف البیان #
 برنامج ضمن مشروع المسح المیداني GIS برنامج المسح المیداني 1

 )ATSمنظومة الجبا�ة ( 2
برنامج الجبا�ة إلحتساب (المیاه، الصرف صحي، 
النظافة، ضر�بة المنازل) �اإلضافة لبرنامج الحرف 

 والصناعات
 

 ثالثًا: موارد ماد�ة موجودة لدى البلد�ة
 

 مالحظات العدد البیان #
  80 حاسوب مكتبي 1
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  28 البتوب 2
  1 سیرفر 3
  40 طا�عة 4
  A3 3 سكانر 5
  2 بلتر 6
  2 راوتر نت 7
8 Swich panel 11  
  Rack( 11طبلون ( 9
  HUB( 1( 8موزع شبكة  10
   اخرى  11

 

 را�عًا: التخز�ن االحتیاطي لثالثة سیرفرات 
 

 مالحظات التار�خ الحجم العدد النوع #

1 Daily Hot 66 8 GB شكل يومي� 
�حتاج ساعة 
يومیًا �عد 
 نها�ة الدوام

 full Cold 12 8 GB 
كل خمیس 

 مرة
�حتاج 
 ساعتین

 
 خامسًا: برامج الحما�ة ومضاد الفیروسات المتوفرة

 

 العدد الوصف #
 الوصف القانوني

 مالحظات
 مرخص

غیر 
 مرخص

1 Kasper sky 3  * للسیرفرات 
2 East smart node 80  *  

 

 التشغیل المتوفرة سادسًا: انظمة
 

 مالحظات العدد النوع #
1 Windows 7 70 غیر مرخص 
2 Windows 10 10 غیر مرخص 
3 Windows Server 2008 4 مرخص 
4 linux 1 مرخص 
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 سا�عا : طلبات صیانه
 صیانة برمجیات  -1      

 

 الوصف العدد نوع الصیانة #

  Windows 120تر�یب نظام تشغیل  1
  Oracle 10مة قواعد بیانات تر�یب منظو  2
  ASP.Net 6تر�یب منظومة برمجة  3
  OSS 120تر�یب منظومة قلم جمهور  4
  120 تر�یب منظومة هندسة وتنظیم 5
  10 تر�یب منظومة حرف وصناعات 6
  10 تر�یب منظومة ا�جارات وامالك 7
  45 تر�یب منظومة المحاكم 8
  5 تر�یب منظومة التقسیط 9
  5 ر�یب منظومة السداد االليت 10
  100 تر�یب منظومة انترنت 11
  120 تمديد شبكات 12
  150 تمديد نقاط شبكة 13
  500 اخرى  14

 

 صیانة معدات: -2  
 

 الوصف العدد النوع #
  5 تر�یب مروحة معالج 1
  0 تر�یب معالج 2
  5 تر�یب هارد دسك 3
  1 تر�یب مذر بورد 4
  Power Swpply 5تر�یب بور  5
  RAM 5تر�یب ذاكرة  6
  Dat 10كابل شاشة  7
  network 7تر�یب �رت شبكة  8
  1 تر�یب �رت شاشة 9
  5 صیانة شاشة 10
  switch panel 11تر�یب  11
  Switch 24 port 11 تر�یب  12



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 38الصفحة 

 الوصف العدد النوع #
  3 صیانة طا�عة 13
  5 صیانة سیرفر 14
  5 صیانة سكانر 15
  Plott ....... 2صیانة بلتر  16
  300 صیانة شبكة 17
  150 اجهزة اخرى  17

 

 : اعمال أخرى ثامناً 
 عمل العديد من المواصفات ألجهزة حواسیب وملحقاتها لعروض األسعار. .1
 GISجهاز البتوب عن طر�ق مشروع  8استالم وتوز�ع  .2
  GISمشروع طا�عات عن طر�ق 2استالم وتوز�ع  .3
 Cat 6 الجديد نظرا السقاط بند الشبكة لدي الشر�ة لعدم توفیر اسالك من النوع  تمديد وتجهیز الشبكة في المبني .4

. 
 ر�ط المبنى الجديد للبلد�ة مع وزارة االتصاالت  عبر شبكة ال سلكیة للحصول علي انترنت مجاني .إعادة   .5
 . GIZة تم التواصل مع بلد�ات القطاع للحصول علي سیرفرات بنظام الفرشوال عن طر�ق الجهة الداعم .6
عبر االنترنت وتنز�ل قاعدة بیانات اوراكل وجاري العمل vpn  عن طر�ق بنظام الفرشوال تم استخدام السیرفرات .7

 علي استضافة موقع البلد�ة علیة.
 تم تطو�ر سیرفر الجبا�ة وتم الحصول علي سرعة فائقة في ترحیل واحتساب الفواتیر . .8
امل الصالحیات نظرا انة تم االستغناء عن الشر�ة وعن برنامجها البلد�ة �ك تم استخدام سیرفر الغسان لصالح .9

 المحتكر.
 : معیقات ومشاكل العملتاسعاً 
 مكان العمل �حاجة لتجهیزات وتأثیث. •
 �عض الكراسي متعبة جدًا. •
 في القسم والعاملین في مشروع المسح المیداني. 35تواجد أعداد �بیرة من عمال البطالة �صل أحیانًا الى  •
 جد غرفة مختصة ومجهزة للسیرفرات.ال يو  •
ال يوجد لدى البلد�ة سوى سیرفیر واحد، و�تم االستعانه �جهاز�ن حاسوب  شخصي �سیرفرات نظرًا لعدم توافر  •

 سیرفرات �المواصفات المطلو�ة.
 عاشرا: التوصیات

ته وأمانته، وحتى تار�خه م ونحن نطالب بتعیین األخ/ م. رامي خضر نظرًا لكفاء2013منذ اعداد تقر�ر القسم للعام  .1
 وهو بنظام العقد الموازي.

 .2القسم �حاجة لمبرمج عدد  .2
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 االرشیف المر�زي  1-7-3

 �انت �التالي:م 2016 العام خالل االرشیف المر�زي قسم أعمال  -
 التفاصیل العدد االعمال #

1 
وهیئات  كتاب صادرة لوزارة الحكم المحلي ووزارات ومؤسسات أهلیة 680 طباعة �تب صادرة للخارج

 رسمیة اخرى 
 وارد من وزارة الحكم المحلي ووزارات ومؤسسات حكومیة واهلیة أخرى. 819 استقبال �تب الوارد وارشفتها 2

3 

 -طلبات شراء –شهادات خبرة  –طلبات سلفیات  -تقار�ر داخلیة   كتب داخلیة :
 أوامر داخلیة  –تعمیمات 

 مطالبات مالیة من شر�ات موردين وزارات هیئات .طلبات سلفیات +  1114 المالیة والحسا�ات •
 طبات شراء لكافة األقسام والدوائرة أحتیاجات الدوائر واألقسام خالل العام  474 المشتر�ات •
طلبات مواطنین + شكاوى + استفسارات من اإلدارة العلیات والرد علیها  2280 والدوائر واألقسام •

زارات + الرد على الشكاوى الرد على المواطنین+الرد على الو  –
 واالعتراضات ... إلخ 

4 
–مدير البلد�ة اوامر إدار�ة –رئیس البلد�ة –تعمیمات من اإلدارة العلیا  34 تعمیمات وأوامر إدار�ة

 تشكیل لجان متخصصة 

5 
میاه -مشار�ع-مخازن ومشتر�ات-موزعة على دوائر وأقسام البلد�ة ( مالیة 1499 أرشفة ملفات

 -شئون قانونیة-حرف وصناعات -تنظیم ومساحة-وصرف صحي
 جبا�ة.  -رقا�ة

 ألعضاء المجلس البلدي متنوعة ما بین �تب وزارة ومحاضر جلسات ... إ�میل  50 ارسال ا�میالت المجلس 6

7 

التنظیم  -المیاه والصرف الصحي-أرشفة ملفات الدوائر ( المشار�ع مستند 5000 ارشفة الكترونیة
 الصحة العامة والبیئة.  –الشئون القانونیة  -ن اإلدار�ةالشئو  -والمساحة

  2016أرشفة الكترونیة لكافة صادر العام  680 الصادر
  2016أرشفة الكترونیة لكافة وارد العام  819 الوارد

  2016أرشفة الكترونیة لكافة جلسات المجلس البلدي للعام  51-1 جلسات المجلس البلدي
أرشفة الكترونیة لكافة قرارات المجلس البلدي المنبقثة عن المجلس للعام  456 لبلديقرارات المجلس ا

2016  
جداول األكسل ( صادر + 

 وارد+ قرارات المجلس)
عمل جداول أكسل لتسهیل البحث عن أي ملف سواء وارد أو صادر +  3

قرارات المجلس + جلسات المجلس لتسهیل الرجوع ألي منها حسب 
 ة العلیا لها.حاجة األدار 
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 اعمال اخرى  
 توزرع جمیع المراسالت على الدوائر واألقسام  •
 ارسال المراسالت الواردة للوزارات والهیئات التي تتعامل معها البلد�ة. •
 مراجعة للمراسالت لدى الوزارات من قبل المساعد اإلداري / عاطف النجار  •

 معیقات العمل
 كراسي المكاتب غیر مر�حة. •
 زائن مغلقة لحفظ األرشیف خعدم وجود  •
 موظف �طالة او دائم (مراسل داخلي في القسم).عدم وجود  •

 التوصیات واالقتراحات:
 -نوصي بتوفیر هذه االحتیاجات للقسم �شكل دائم وهي: -
 مراسل داخلي دائم في القسم  •
 الممتاز ماكنة تصو�ر غیر مستاجرة للقسم متعددة األغراض �مكن استخدامها طا�عة وسكنر من النوع  •
 جهاز �مبیوتر للموظف عاطف النجار ( للعمل على المنظومة التي سوف يتم العمل علیها خالل هذا العام)  •
 سكنر إضافي للقسم  •
 برنامج أرشفة الكتروني خالل هذا العام لتسهیل البحث عن الملفات المطلو�ة لإلدارة العلیا. •
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 قسم الكراج والورشة 1-7-4

 �انت �التالي:م 2016 العام خاللاج والورشة قسم الكر أعمال  -
 : أعمال الصیانة الدور�ةأوالً 

 

 ثانیًا: أعمال الصیانة الدور�ة
 

 وصف االعمال عدد المرات االعمال #
 �شكل دوري  56 ت محركتغییر ز� 1
 عند الحاجة 64 تغییر فالتر محرك 2
 عند الحاجة 91 تغییر فالتر سوالر 3
 عند الحاجة 32 تغییر فالتر هیدرولیك 4
 عند الحاجة 22 تغییر فالتر ستیر�ج 5
 الیات يوماً  3نقوم �غسیل وتشحیم  820 غسیل وتشحیم 6
 عند الحاجة 75 كوشوك 7
 حاجةعند ال 24 �طار�ة 8

 مالحظات عدد مرات الصیانة التفاصیل وصف االعمال #

 اصالح میكانیكي 1

  79 صیانة جیر
  135 صیانة �التش
  68 صیانة محرك
  18 عمل افرهول

  57 اصالح �كاكس
  878 اصالح ....

  77 اصالح عفشات
  281 اخرى 

 �هر�اء اصالح 2

  74 اصالح السلف
  77 اصالح الدينامو
  261 اصالح انارة

  297 اخرى 

 سمكرة ودهان 3
  336 سمكرة
  0 دهان

 حدادة 4
قص ولحم صنار�ق 

.... 
551  
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 ثالثًا: تكالیف اصالح آلیات البلد�ة
 

 م
 االلیة نوع االلیة رقم

المجموع   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 السنوي 

 1810 0 40 0 0 210 0 0 400 220 435 325 180 هیونداي 3-0086-55 1

 12405 200 300 700 1160 0 95 0 9500 0 0 0 450 سترو�ل 3-0088-55 2

3 3-0089-55 JAC 1430 210 0 200 0 0 80 500 0 0 1150 326 3896 

 1260 0 120 0 0 0 0 0 0 0 450 0 690 مازدا البلد�ة شرطة 4

 12570 450 930 1100 800 2400 0 1470 60 0 940 370 4050 جیتر 3-0097-55 5

6 
3-0496-55 

فاطش)(نیسان
( 

280 1350 10 0 1200 0 600 0 0 0 1000 460 4900 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جیتر ا�قیكو 3-0428-55 7

 5545 525 290 1870 500 1200 0 0 0 0 0 250 110 ر�نوا 3-1898-50 8

9 3-0090-55 FL6 2860 300 200 2975 175 720 4235 2440 6320 1960 1415 2080 25430 

10 3-0092-55 FL6 1200 350 200 847 5775 1845 1100 2100 4865 560 0 0 18797 

11 3-0495-55 FL6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

12 3-0124-55 FL6 3340 190 1238 3180 1040 1350 0 1500 6950 2970 1290 2280 25328 

13 3-0093-55 FL7 6530 365 775 750 660 585 350 0 1170 550 0 0 11735 

14 3-0423-55 FL7 1000 0 707 1610 2220 2230 252 250 290 460 600 250 9769 

 2865 40 40 0 0 0 585 1200 0 0 0 0 1000 تیوتا 3-0127-55 15

 3138 280 670 300 0 0 550 200 0 83 380 645 30 میستو�یشي 3-0126-55 16

 5639 250 1750 0 200 1400 52 0 0 1052 865 0 70 مستیو�یشي 3-0456-55 17

 2610 230 540 0 0 400 335 750 0 0 160 105 90 مستیو�یشي 3-0758-55 18

19 
3-0091-55 

الرافع)تراكتور
 (ة

95 1480 100 2500 0 0 0 0 0 0 100 0 4275 

 3890 0 800 0 0 0 0 500 260 1340 910 0 80 فیات تراكتور 3-0098-55 20

 1265 0 150 0 0 0 150 35 0 0 0 0 930 فیات تراكتور 3-0717-55 21

 3824 1699 0 0 0 1330 40 0 0 0 550 0 205 فیات تراكتور 3-0718-55 22

 4430 0 1800 1430 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 فیات تراكتور 3-0122-55 23
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 م
 االلیة نوع االلیة رقم

المجموع   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 السنوي 

24 
3099855 

اتوماتیك)داف
) 

1700 0 800 130 350 0 590 2850 0 550 1890 1300 10160 

 8550 0 0 0 750 400 600 800 750 1250 2820 280 900 داف 3099955 25

 8225 300 0 260 1150 200 1250 0 0 1100 565 1200 2200 جنیف 3085255 26

 9830 340 0 270 1150 0 1290 0 1600 300 2520 1110 1550 میرسیدس 3085355 27

 7830 800 820 1140 550 1210 1300 1100 0 0 480 430 0 هیونداي 3085155 28

29 3084455 BMC 210 600 0 0 0 0 1500 0 0 800 1900 650 5660 

30 3042555 
مرسیدس 

 قالب
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 3-0094-55 N10 3300 970 0 840 450 0 220 0 460 220 1640 1320 8930 

32 3-1051-55 
 

فولفو   FH 0 0 0 0 0 0 158 1130 0 600 740 425 3080 

 4290 0 0 700 1150 0 0 0 0 530 0 250 1660 قالب ا�فیكو 3083455 33

 14325 1830 0 1010 0 5630 0 0 0 0 2455 260 3140 كتر�لر الحفار 34

 1280 0 0 0 0 680 600 0 0 0 0 0 0 میستو�یشي صهر�ج 35

 3075 0 0 0 0 0 1500 0 105 0 350 0 1120 میرسیدس 3-0096-55 36

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هام مدحلة 37

 49780 0 230 0 1150 0 0 0 3000 8000 37400 0 0 كتر�لر 936كباش 38

 462 0 0 0 0 0 247 0 0 120 70 0 25  بو�كات 39

تصمظ  301108 16035 20205 17450 29815 25830 17706 12785 27545 25842 55380 11040 40843 سهد ك�ف كإلزئهإلق ئك�كى ئكص

 

 هالك السوالر والز�وترا�عًا: است
 

 االجمالي �الشكل سعر الوحدة �الشیكل الكمیة الوحدة البیان #
 شیكل844781.56 4.69 180124 لتر سوالر 1
 شیكل98600 10 9860 لتر ز�وت 2
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 خامسا: اعمال اخرى 
مثل عیار بر�ك،و�لتش )خرطوم يومیا �االضافة الى اعمال روتینیة 2نقوم �عمل صیانة لخراطیم الهیدرولك �معدل عدد( -

وتصلیح تعشیقة قالب أو مانوف ،�عض التصلیح اللیات الكومباكتور مثل نظام الكبس واعمال أخرى �ثیرة وذلك �سبب 
 مانوف . FL6حالة االلیات السیئة و�خاصة الیات من نوع 

 

 سادسا: معیقات العمل
 ار.غالبیة ألیات البلد�ة قد�مة ومتهالكة وتحتاج إلى صیانة �إستمر -

 سا�عا: التوصیات واالقتراحات
(مانوف) واستبدالهما �مر�بتان  جديدتان على االقل �سب تكلفة الصیانة  FL6مر�بات من نوع  4نوصي ببیع عدد -1

 العالیة .
 .)  لزوم قسم النظافة4نوصي �شراء تراكتور مع عر�ا�ة عدد ( -2
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 دائرة العالقات العامة  1-8

 سم العالقات العامةق 1-8-1
 

 �انت �التالي:م 2016العام  لخال  دائرة العالقات العامة واالعالمأعمال  -
 التفاصیل العدد االعمال م

1 

اعداد وتجهیز اخبار 
 صحفیة

23 

 رئیس البلد�ة يتفقد فرق طوارئ البلد�ة. •
 البلد�ة تنظم لقاء االستماع الجماهیري في صالة مزا�ا. •
 فوانیس االنارة �عد عودة الرافهة للعمل. الشروع في صیانة عدد من •
 إخماد حرائق المكب الشرقي. •
 افتتاح الملعب االلمبي شرق عز�ة عبدر�ة. •
 البدء في تر�یب لوحات الترقیم على واجهات المباني �مدينة جبالیا •
 .الشروع في إنشاء المدرسة الثانیة �مدينة جبالیا •
 .یا النزلةاجتماع تحديث الخطة اإلستراتیجة لبلد�ة جبال •
 .)مشروع صیانة �الط منطقة السوق ( دوار الحلبي •
 .حفر بئر میاه غاطس في منطقة النزلة •
 ).وفد من بلد�ة جبالیا يتفقد مناطق النفوذ( استعدادًا لفصل الشتاء  •
 إصا�ة عمال البلد�ة.  بیان توضیح للجمهور الكر�م •
 .طن نفا�ات من منطقة النفوذ 1000دائرة الصحة العامة في البلد�ة �جمع وترحیل قرا�ة  •
شكوى وطلب وعملت على  50ستقبلت وحدة الشكاوى خالل فترة العید المبارك قرا�ة  •

 . توصیلها للمختصین ومن خالل المتا�عة تم معالجة العدد األكبر منها
 بلد�ة جبالیا النزلة تعمل على مدار الساعة  في عید األضحى •
 �ة العامةحفل تكر�م الطلبة الناجحین في الثانو  •
 بیان صادر عن بلد�ة جبالیا النزلة �خصوص أزمة المیاه في مدينة جبالیا •
 مشروع ترقیم الشوارع والمباني لمدينة جبالیا النزلة •
 وفد من المجلس البلدي برئاسة رئیس البلد�ة يتفقد مكب النفا�ات المؤقت شرق جبالیا •
فل إبتهاالت ومدائح نبو�ة وتكرم بلد�ة جبالیا النزلة تنظم في ذ�رى اإلسراء والمعراج ح •

 المتقاعدين
 بلد�ة جبالیا النزلة تنظم جولة تعر�فیة للجان األحیاء لمرافق ومشار�ع البلد�ة •
لبلد�ة ومؤسسة أمان فلسطین (المالیز�ة) تختتم مشروع تأهیل المنطقة الزراعیة شرق  •

 جبالیا
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 التفاصیل العدد االعمال م
 ة في شارع النصر والكرامة بلد�ة جبالیا النزلة تعمل على تطو�ر شبكة اإلنارة واألرصف •
 

الموقع االلكتروني ،  2
 الفیس بوك

- 
 .إطالق الموقع االلكتروني لبلد�ة جبالیا المحدث •
 شخص. 4,000صفحة البلد�ة عبر الفیس بوك حیث وصل عدد المتا�عین  متا�عة •

3 

نشاطات اجتماعیة 
 وانسانیة

13 

 رحلة ترفیهیة لموظفي البلد�ة وعوائلهم  •
 أكالیل التعز�ة لعدد من موظفي البلد�ة بوفاة اقر�اء لهم. إرسال عدد من •
 إرسال عدد من ستاندات التهنئة لعدد من موظفي البلد�ة تهنئة لهم. •
 ترتیب وتنظیم اللقاءات الخاصة بلجنة المرأة والطفل. •
 متا�عة اجتماعات وقرارات لجنة المتا�عة والمساءلة المنبثقة عن لجان األحیاء. •
 اعي لموظفي البلد�ة في شهر رمضان المبارك في صالة الطیب.تنظیم إفطار جم •
 م.2015تنفیذ مشروع األضاحي للعام  •
 عمل العديد من الز�ارات االجتماعیة لموظفي البلد�ة والوجهاء برفقة البلد�ة. •
 توز�ع طرود غذائیة على موظفي البلد�ة ومؤسسات الشمال •
معراج حفل إبتهاالت ومدائح نبو�ة وتكرم بلد�ة جبالیا النزلة تنظم في ذ�رى اإلسراء وال •

 المتقاعدين
 بلد�ة جبالیا النزلة �التعاون مع نقا�ة المهندسین تنظم جولة علمیة للمنتسبین الجدد •

 بلد�ة جبالیا النزلة تكرم المرأة العاملة ضمن طواقمها •
 بلد�ة جبالیا النزلة تنظم جولة تعر�فیة للجان األحیاء لمرافق ومشار�ع البلد�ة •

4 

اعداد وتجهیز بوستر 
 ومرئي اعالمي مطبوع

8 

 
 إعداد وتصمیم وطباعة فواتیر البلد�ة الشهر�ة. •
 انفوجرافیك إنجازات بلد�ة جبالیا النزلة •
 االنتهاء من صیانة شارع الفالوجا •
 االنتهاء من صیانة شارع صالح دردونة •
 الیابیان صادر عن بلد�ة جبالیا النزلة �خصوص أزمة المیاه في مدينة جب •
 م17/07/2016البلد�ة تعلن عن العمل في المبنى الجديد ابتداًء من  •
 مشروع ترقیم الشوارع والمباني لمدينة جبالیا النزلة •
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 التفاصیل العدد االعمال م
 إطالق الموقع االلكتروني لبلد�ة جبالیا المحدث •

 

5 

 5 ومهرجانات احتفاالت

 حفل تكر�م الطلبة الناجحین في الثانو�ة العامة •
ي البلد�ة في صالة الطیب بتمو�ل �ر�م من مؤسسة قطر حفل األفطار السنوي لموظف •

 .الخیر�ة، حیث تخلل الحفل فقرة ابتهاالت دينیة ومسا�قات
بلد�ة جبالیا النزلة تنظم في ذ�رى اإلسراء والمعراج حفل إبتهاالت ومدائح نبو�ة وتكرم  •

 المتقاعدين
 طقة الزراعیة شرق لبلد�ة ومؤسسة أمان فلسطین (المالیز�ة) تختتم مشروع تأهیل المن •

6 

ورش عمل ودورات 
 تدر�بیة

3 

 تنظیم ز�ارة عطوفة و�یل الوزارة سفیان ابوسمرة  للبلد�ة. •
 عقد سلسلة من الدورات التدر�بیة في الوقا�ة والسالمة المهنیة لعمال النظافة والكراج •
ورشة تدر�بیة حول الحق في الملكیة والسكن واألراضي �مشار�ة بلد�ات شمال قطاع  •

 غزة
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 دائرة المشار�ع 1-9

 قسم المشار�ع 1-9-1

 القطاع المشروع م
قیمة 

المشروع 
 �الیورو

المخصص 
 المعتمد

المخصص 
 الجديد

 الشر�ة المنفذة المانح
مالحظات  

في 
 المشروع

نسبة 
 اإلنجاز

1 
تطو�ر شوارع فرعیة في 

 منطقة عباد الرحمن
 € 89,215 الطرق 

90,000 
€ 

90,000 
€ 

 صندوق تطو�ر
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة حنظلة 

 للمقاوالت
  

تم 
االستالم 
 االبتدائي

2 
مشروع تطو�ر شارع 
مدرسة ذات الصواري 

 مرحلة أولى
 الطرق 

160,725 
€ 

158,000 
€ 

185,000 
€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
 شر�ة األمجاد

  70% 

3 
مشروع استكمال المدخل 

الغر�ي لمدخل الجنو�ي 
 النزلة

 الطرق 
117,925 

€ 
132,000 

€ 
129,000 

€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة �یان 
 للمقاوالت

  70% 

4 
مشروع تطو�ر شارع أبو 

 سفیان مرحلة ثانیة
 € 84,236 الطرق 

80,000 
€ 

91,000 
€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
ن شر�ة أبناء شن
 للمقاوالت

  50% 

5 
مشروع تطو�ر شوارع 

 منطقة حراء
 € 87,750 الطرق 

90,000 
€ 

90,000 
€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة الفجر 

 الجديدة للمقاوالت
  

تم 
االستالم 
 االبتدائي

6 
مشروع تطو�ر شارع شرق 

 مقبرة الفالوجا
 الطرق 

129,550 
€ 

120,000 
€ 

129,000 
€ 

دوق تطو�ر صن
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة �یان 
 للمقاوالت

  80% 

7 
مشروع صیانة طرق متفرقة 

 في جبالیا البلد
 € 57,000 الطرق 

58,000 
€ 

58,000 
€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة التأسیس 

 للمقاوالت
  50% 

8 
مشروع تنفیذ شبكات 

صرف صحي في مناطق 
 قة في جبالیامتفر 

الصرف 
 الصحي

65,117 € 
60,000 

€ 
70,000 

€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة براند 
 للمقاوالت

  90% 

9 
مشروع تطو�ر منطقة 
 مدرسة عثمان بن عفان

 الطرق 
266,000 

€ 
280,000 

€ 
250,561 

€ 
صندوق تطو�ر 

و�قراض 
الشر�ة المنفذة 
شر�ة �یان 

  60% 
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 القطاع المشروع م
قیمة 

المشروع 
 �الیورو

المخصص 
 المعتمد

المخصص 
 الجديد

 الشر�ة المنفذة المانح
مالحظات  

في 
 المشروع

نسبة 
 اإلنجاز

 اوالتللمق البلد�ات

10 
مشروع تطو�ر منطقة تل 

 الزعتر وخلف
 الطرق 

325,413 
€ 

310,000 
€ 

350,000 
€ 

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة المنفذة 
شر�ة �یان 
 للمقاوالت

  60% 

11 
مشروع تور�د قطع غیار 

 لزوم الیات الخدمات
النفا�ات 
 الصلبة

8,008 € 8,008 €   
صندوق تطو�ر 

و�قراض 
 �اتالبلد

شر�ةة عبد القادر 
 د�اب

  
تم 

استالم 
 المواد

12 
مشروع تور�د قطع غیار 

 لزوم الیات الخدمات
النفا�ات 
 الصلبة

23,331 € 
23,331 

€ 
  

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

   شر�ة ا�اد �اسین
تم 

استالم 
 المواد

13 
مشروع تور�د قطع غیار 
لزوم صیانة شبكات المیاه 

 والصرف الصحي

 المیاه
والصرف 
 الصحي

29,579 € 
30,000 

€ 
  

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

شر�ة �شیر 
 السكسك

  
تم 

استالم 
 المواد

14 
تور�د مواد لزوم صیانة 

 الطرق 
 € 27,679 الطرق 

30,000 
€ 

  
صندوق تطو�ر 

و�قراض 
 البلد�ات

شر�ة فلسطین 
 لمواد البناء

  70% 

15 

مشروع ترحیل مكب 
النفا�ات المؤقتة شرق 

جبالیا الى مكب غزة في 
 جحر الد�ك

النفا�ات 
 الصلبة

89,997 € 
90,000 

€ 
  

صندوق تطو�ر 
و�قراض 
 البلد�ات

الشر�ة الفلسطینیة 
 الشرقیة

  
تم 

استالم 
 المشروع
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 قسم الكهر�اء واالنارة 1-9-2

 م �انت �التالي: 2016عام خالل ل الكهر�اء واالنارةأعمال قسم  -
            

 التفاصیل والمالحظات العدد االعمال م
  37 خال�ا ضوئیة  .1
  13 وات 125تر�یب فانوس   .2
  4 تر�یب �شافات صوديوم  .3
  LED 6تر�یب �شافات   .4
  يومياً  التنسیق مع شر�ة الكهر�اء  .5
  793 وات 125تر�یب لمبة   .6
  275 وات125تر�یب ترنس   .7
  310 دوا�ة حجم صغیر  .8
  25 دوا�ه حجم �بیر  .9

  83 وات صوديوم 250تر�یب لمبة   .10
  92 وات صوديوم 400تر�یب لمبه  .11
  8 وات صوديوم 150تر�یب لمبه  .12
  89 قداحة  .13
  41 وات صوديوم 250تر�یب ترنس   .14
  52 وات صوديوم 400تر�یب ترنس   .15
  8 وات صوديوم 150تر�یب ترنس   .16
  1196 م مم 2*25كابل نرو�جي   .17
  260م مم 95*4كابل نرو�جى   .18
  4880م مم 2.5سلك   .19
  1126م خط 2سلك   .20
  348م خط 3سلك بندل   .21
  91 م مم 10*4كابل نحاس   .22
 لزوم مبنى البلد�ة الجديد 70م مم 50*4كابل نحاس   .23
م 3 سلك تلیفون   .24 30  
  7 مم 95حمال �ابل   .25
  5 مم 95شداد �ابل   .26
  3 مم 25شداد �ابل   .27
  420 مرا�ط نرو�جى  .28
  173 مفتاح مفرد  .29
  5 ابر�ز خارجى  .30
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  6 طبلون �الستك   .31
  17 كنتاكتور  .32
  3 فیوزات  .33
  A 14 100فاز 3نصف اتومتك   .34
  A 8 63نصف اتومتك   .35
  A 15 32نصف اتومتك   .36
  3 نصف اتومتك فاز ونول  .37
  A 2 100سكینه قالب   .38
  200A 4سكینه قالب   .39
  1 صندوق حديد لزوم عداد  .40
  1 امبیر63فاز 3عداد   .41

 

 اعمال اخري:
 مل في البلد�ه القد�مه الع  -1

 11تم تر�یب مفتاح مفرد عادى عدد •
 14تم تر�یب مفتاح مجوز عادى عدد  •
  33تم تر�یب ابر�ز عادى عدد  •
 2تم تر�یب مفتاح �یفس عدد  •
 1تم تر�یب بر�ز مكیف عدد  •
 24تم تغییر لمبات نیون عدد  •
 24ستارتر نیون عدد  •
 3تر�یب نیون جديد �امل عدد  •
 20وغطاء علب عدد  5عدد تغییر ابر�ز تلفون  •
 4عد تغییر مفتاح هوا�ات  •
 16*4تم تر�یب طبلون حديد وعداد و�ابل  •
 امبیر نوع ملر 63تم تر�یب نصف اتوماتیك  •

 تم العمل في بئر عسلیه وتوصیل �هر�اء له وزرع عامود -2
 تم توصیل �هر�اء لمضخه مجارى المسلخ -3
 تم توصیل �هر�اء لمضخه الكرامة -4
 اطس مسجد حطینتم توصیل �هر�اء لغ -5
  متر 8 10*4متر و�ابل  45طول  25*2تم توصیل �هر�اء لبئر میاه غاطس المسلخ الجديد وتر�یب �ابل  -6
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 معیقات العمل:
 كثر األعطال في الرافعة (التراكتور) -
 مواد الصیانة وطول فترة انتظار المواد الممولة من قبل صندوق البلد�ات عدم وجود -
 بلد�ة لشراء مواد الصیانةقلة امكانیات ال -

 التوصیات واالقتراحات لتطو�ر العمل:
 شراء رافعة جديدة تصلح للعمل  -
 .توفیر ممولین لتزو�دنا �مواد لزوم تر�یب وصیانة الكشافات �شكل مستمر -
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          الهندسة والتنظیمدائرة   1-10

 قسم االبنیة والتنظیم 1-10-1

 م �انت �التالي:2016خالل العام  ة والتنظیماعمال قسم االبنی -

 أوًال: التحصیالت
 
 مالحظات لجنة التحصیل/المحصل شیكات كمبیاالت نقداً  البیان م
 - - - 1,100 2,275,062.50 إجمالي التحصیل السنوي بناء 1
 - - - --- 804,531 تحصیل رسوم تطو�ر 2
 - - - --- 356,129 تحصیل رسوم تعد�ات 3
الي التحصیل السنوي إجم 4  3,435,722 1,100 - - - 

المترصدةإجمالي الديون  5  971,732 160,558 - - 
فقط لعام 

م2016  
-  
-  

 تثانیًا: إحصائیا
 

العدد  البيان م
 مالحظات الكلي

 - 564 ملفات الترخيص الكلي 1
 - 364 ملفات ترخيص جديدة 2
 - 95 ملفات ترخيص مخالفة 3
 - 96 ملفات ترخيص مرفوضة 4
 - 261 ملفات تحويل ترخيص 5
 - 224 اخطارات موزعه 6
 غير موثقة 1,200 اتصاالت يومية موثقة 7
 - 45 عدد جلسات اللجنة الفنية 8
 لدى قسم التخطيط الحضري والمساحة --- طلبات فتح شوارع 9

 

 ثالثًا: أعمال اخرى:
 

 )GISلتعد�ات، التفتیش، و�زالة ا متا�عة األقسام المختلفة (المساحة، •
 متا�عة أعمال قسم التخطیط •
 حضور جلسات اللجنة الفنیة المحلیة) والمر�ز�ة •

 المعیقاترا�عًا: 
 عدم وجود عدد �اٍف من مراقبي المباني في القسم •
 عدم وجود أرشفة الكترونیة للملفات •
 أجهزة الحاسوب في القسم قد�مة و�حاجة إلى توفیر أجهزة �مواصفات حديثة •
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 وصیاتخامسًا: الت
 ز�ادة عدد مراقبي المباني والمفتشین •
 اإللكترونیة للملفات شامل جهاز سكنر �مواصفات حديثة ةتوفیر برنامج األرشف •
 2توفیر أجهزة حاسوب �مواصفات حديثة للقسم عدد  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 55الصفحة 

 قسم المساحة 1-10-2

 م �انت �التالي:2016أعمال قسم المساحة خالل العام  -

 وًال: المواقع العامة التي انجزت:أ        

 مالحظات عدد المواقع المرفوضة نوع الموقع العدد م
 - 22 عام 619 1
 

 ثانیًا: مشار�ع االفراز

 مالحظات عدد المشار�ع المنفذة مساحة االستقطاع العدد الشهر م

 دال يوج - - - - 1

 

 ثالثًا: االعمال الخاصة �أقسام البلد�ة:

 مالحظات القسم التا�ع له ملنوع الع العدد م
  قسم الصرف الصحي مناسيب 35 1
  من سلطة االراضي استالم شوارع 8 2
  قسم التنظيم الكشف على ملفت تراخيص 30 3
  للمواطنين تحديد شوارع 20 4
  التفتيش والمتابعة  مع قسم فتح شوارع وإزالة تعديات 30 5
  لعدة أقسام رفع مساحي  31 6

  

 : معیقات العمل را�عاً 

 عدم توفر مواصالت •

 .الكادر البشري غیر �افي للعمل المطلوب (مساحین+ عمال) •
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 56الصفحة 

 قسم الحرف والصناعات  1-10-3

 م �انت �التالي: 2016عام خالل ل الكهر�اء واالنارةأعمال قسم  •
 

 : 2016التحصیل حسب الموازنة السنو�ة لسنة أوًال: 
 

 %100نسبة التحصیل المئو�ة  2016إليرادات الفعلیة ا 2016الموازنة السنو�ة  البیان

 %91.7 شیكالً 871.101 شیكل 950.000 2016رسوم وضر�بة الحرف لسنة 

 %101.7 شیكالً  86.459 شیكالً  85.000 رسوم الیافطات االعالنیة

 %92.5 شیكالً 957.560 شیكالً  1.035.000 إجمالي إيرادات بنود قسم الحرف
 

 جراءات قسم الحرف :إجمالي اثانیًا: 
 

 
 

 
  
 
 
 

 

 ملخص أعمال قسم الحرف والصناعات :ثالثًا: 
 

 التفاصیل العــــــدد األعمــــــــــــــــال #
  حرفة 1926 إجمالي الحرف التي تم إحصائها  .1
  رخصة 1200 إجمالي عدد الرخص الصادرة  .2
  رخصة 920 رخص مجددة  .3
  رخصة 280 رخص جديدة  .4
  مخالفة 1000 محاكم ومخالفات  .5
 اتم عمل تقار�ر ومعالجته شكوى  32 شكـــــــاوى وتجاوزات  .6
  إغالق 143 أوامر إغالق عن طر�ق المحكمة  .7
  msn 900 الرسائل النصیة على الجوال + اتصال جوال  .8
  أمر وقف إداري  143 أوامر الوقف اإلداري   .9

  إخطار 1648 إخطارات   .10
  شیكالً  957.560 إجمــــــالي التحصیـــــــل  .11

 العدد البیــــان م.
 143 وقف إداري  .1
 1000 مخالفات/محاكم .2
 143 أمر غلق من المحكمة .3
 1648 إخطارات .4
 32 شكاوى  .5

 إجراء 2823 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 توز�ع المناطق الداخلیة في النفوذ :را�عًا: 
 

م منطقة رق
)1( 

 -ش البحـر -ش صـالح خلـف –النزلـة  –مشـروع عـامر  –النزلة ش القـدس  –مناطق (ش الصفطاوي 
 شاطئ البحر–ش المخابرات  –التوام  –ش النصر  –الكرامة  –ش أحمد �اسین  –عباد الرحمن 

منطقة رقم 
)2( 

غـزة  ش -ش حیفـا-ش �افـا -ش صالح دردونه–ش مسعود  –ش القدس  –مناطق ( ش صالح الدين 
 ش العوده ) -سوق المعسكر ومحیطه  -سوق البلد  –المسطح  –القد�م 

منطقة رقم 
)3( 

 –الفاخورة  –ش الهوجة  –السكة  –تل الزعتر  –الفالوجا  –الحاكمیة  –الترنس  –مناطق(ش الترك 
 الشهداء الستة ) –مدرسة أبوحسین  –الخلفاء 

منطقة رقم 
)4( 

 -السرساوي   –الجورة  –محیط النزلة  –دوار الحلبي  –ش أحمد فكري  –النزلة  –مناطق (بئر النعجة 
 الغباري) �االضافة إلى مناطق متفرقة �النفوذ حسب تعلیمات رئیس القسم 

 
 معوقات العمل في قسم الحرف والصناعاتخامسًا: 
 . لتي لم تنفذالغلق ا أوامرتوفیر اإلمكانیات و تفعیل إجراءات التنفیذ حیث يوجد لدينا العشرات من  •
 عدم توفر سیارة �شكل دوري للقسم . •
 توفیر مراسل +مدخل بیانات . •

 التوصیات واإلقتراحات
 :�النسبة للوحات اإلعالنیةسادسًا: 
 إعادة تنظیم توز�ع الیافطات االعالنیة والدعائیة في نفوذ البلد�ة . •
 وتحديد النظام المطلوب العمل �ه . آلیة تحصیل مستحقات الیافطات الدعائیة الكبیرة(المتغیرة االعالن) •
 آلیة إلزالة اللوحات العشوائیة والغیر مرخصة لدى البلد�ة . •

 

 الحرف والمهن المطلوب وضع آلیة لحلهاسا�عًا: 
 

المعـدل -17عـدم مطا�قتهـا لنظـام تـرخیص الصـاالت رقـم( – عـدم تـوفیر مواقـف سـیاراتترخیص صـاالت األفـراح {  •
 }. م) 2004لسنة  1رقم 

 }.التعد�ات على إرتداد األبراج_ رسوم اإلنتفاع من اإلرتداد{ ش الصفطاوي یص الحرف الموجودة في ترخ •
 عدم توفر شروط األمان } .  -المطا�خ { عدم مطا�قتها لمتطلبات وزارة الصحیة •
میاه وعدم الموجودة في شرق النفوذ{ آلیة الترخیص وعدم وجود تراخیص بناء أو اشتراكات مزارع المواشي والدواجن  •

 وجود امكانیة لإلغالق لعدم وجود بوا�ات أو أسوار }.
 ترخیص حرف الكافي شوب واإلنترنت والبلیاردو { حیث تم التعامل معها �موجب تعهد }. •
 المالعب العشبیة {عدم توفر شروط وآلیة لترخیصها } . •
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 دائرة التخطیط والتطو�ر 1-11

 قسم التخطیط الحضري  1-11-1

 م �انت �التالي: 2016عام خالل ل میم المشار�عقسم اعداد وتصأعمال قسم  •
 أوًال: اعداد المخططات

 البیان  /المخطط م
النوع 
-(تفصیلي

 ..اخرى)-هیكلي

 الحالة
 التار�خ

 مالحظات

 معتمد
غیر 
  معتمد

1 

ايداع المخطط التفصیلي لشارع 
في المنطقة  102الجنز�ر رقم 

الشرقیة ومناقشة االعتراضات 
 المحلي. مع وزارة الحكم

 تفصیلي
 

√ 24/8/2016 
تشكیل لجنة فرعیة لدراسة 

المشروع والمصادقة علیه �شكل 
 نهائي من اللجنة المر�ز�ة.

2 
التصديق النهائي المخطط 

(ابو  58التفصیلي لشارع رقم 
 ر�بة).

 √ تفصیلي
 

 حي (ارض علوان) معتمد نهائي 25/5/2016

3 
التصديق النهائي على 

رع رقم المخطط التفصیلي لشا
NZ6-10. 

 √ تفصیلي
 

 حي النزهة (قید االعداد) 13/4/2016

4 

مخطط  تنظیم مفترق حرم 
الوادي مع الشارع الهیكلي رقم 

(القدس) في حي المنطقة  33
الشرقیة واعتماده من اللجنة 

 المحلیة.

 √ تفصیلي
 

5/2016 
تنفیذ المشروع على ارض الواقع 

 المنطقة الشرقیة معتمد

5 

التفصیلي عمل المخطط 
ألرض الطباع (مشروع تقسیم 
الخالدي) والمصادقة علیه من 

 .اللجنة المحلیة

 √ تفصیلي
  

 حي تل الزعتر (قید االعداد)

6 
ايداع المخطط التفصیلي 
لمشروع تقسیم عائلة نجم 

واستقبال اعتراضات المواطنین 
 تفصیلي

 
√ 10/8/2016 

حي عباد الرحمن معتمد نهائي 
(إحالة المشروع لسلطة األراضي 

 العتماده)
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 البیان  /المخطط م
النوع 
-(تفصیلي

 ..اخرى)-هیكلي

 الحالة
 التار�خ

 مالحظات

 معتمد
غیر 
  معتمد

علیه ومناقشة االعتراضات مع 
 اللجنة الفنیة والمحلیة.

7 

عمل المخطط التفصیلي 
من  10+9القسیمة  ألرض

العائد ملكیتها  756القطعة 
للسادة (الدبور) واعتمادها من 

 اللجنة المحلیة.

 تفصیلي
 

√ 
 

 حي تل الزعتر (قید االعداد)

8 

عمل المخطط التفصیلي 
لو (منطقة حي عباد ألرض الح

الرحمن) ومناقشته في اللجنة 
 الفنیة

 √ تفصیلي
 

 حي عباد الرحمن  معتمد نهائي 27/12/2016

9 

عمل تحديث للمخطط 
التفصیلي لمنطقة حي الروضة 

(البرش) وعمل رفع مساحي  4
محدث وذلك تمهیدا العتماده 
من اللجنة المر�ز�ة حسب 

 االصول.

 تفصیلي
 

√ 4/2016 
(قید الدراسة حي الروضة 

 واالعداد)

10 

عمل المخطط التفصیلي 
األولي للمخطط التفصیلي لحي 
النزهة الجزء الثاني والمحصور 
بین شارع العودة غر�ا وشارع 
مسعود شرقا وشارع القدس 
 جنو�ا وشارع المدارس شماال.

 تفصیلي
 

√ 6/2016 
حي النزهة (قید الدراسة 

 واالعداد)

11 

عمل المخطط التفصیلي 
ولي لحي الزهور الجزء األ

الثاني (بئر النعجة) والمحصور 
بین شارع بئر النعجة االول 

 وشارع بئر النعجة الثاني

 تفصیلي
 

√ 1/2016 
حي الزهور (قید الدراسة 

 واالعداد)



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 60الصفحة 

 البیان  /المخطط م
النوع 
-(تفصیلي

 ..اخرى)-هیكلي

 الحالة
 التار�خ

 مالحظات

 معتمد
غیر 
  معتمد

12 

توسعة لالتفصیلي مخطط لا
النفوذ بین بلد�ة جبالیا و�لد�ة 
غزة تمهیدًا العتماده من اللجنة 

 المحلیة

 04/10/2016 √  تفصیلي
تحو�لة لالتفاق مع بلد�ة غزة تم 

 واللجنة المر�ز�ة.

13 
 إلفرازالمخطط التفصیلي اعداد 

من  واعتمادهاالدارة المدنیة 
 اللجنة المحلیة

 تل الزعتر(قید االعداد)حي  11/10/2016 √  تفصیلي

14 
المخطط التفصیلي اعداد 
البلبیسي واعتماده من  ألرض

 اللجنة المحلیة.
 27/12/2016  √ تفصیلي

المنطقة الغر�یة معتمد حي 
 نهائي

15 

المخطط التفصیلي اعداد 
للشارع التنظیمي الرا�ط بین 
شارع السكة وشارع مسعود 

 حلیةواعتماده من اللجنة الم

 10/2016 √  تفصیلي
الروضة (قید االعداد حي 

 والدراسة)

 ثانیًا: االعتراضات

 الحالة اسم المعترض طبیعة االعتراض البیان  /المخطط م
 مالحظات

 مرفوض مقبول

طط التفصیلي لحي المخ 1
 السالم

اعتراض على شوارع 
    ومرافق 

ايداع مجدد لمدة 
 اسبوعین

اعتراض على شوارع  مخطط افراز نجم  2
    ومرافق

قید المناقشة واالعتماد 
مع اللجنة الفنیة 

 والمحلیة
 

 ثالثا: تعد�الت على المخططات
 مالحظات تار�خ التعديل نوع التعديل البیان  /المخطط م

1 
عديل الشوارع التنظیمیة المارة في القسمیة ت

في المنطقة  91مقسم  978قطعة  175
 الغر�یة والتصديق النهائي علیها.

 تعديل تفصیلي
 

حي المنطقة الغر�یة معتمد 
 نهائي
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2 

في منطقة  R2اعتماد تعديل مخطط شارع 
(االغباري) �المشار�ة مع لجنة  2الروضة 

م المحلي فرعیة تم تشكیلها من وزارة الحك
وذلك ردا على شكوى عائلة شهاب وتعديله 
�ما يتناسب مع حاجة البلد�ة والمواطنین 

 تمهیدا العتماده.

 تعديل تفصیلي
 

 ) معتمد نهائي2حي الروضة (

 

 را�عًا: أعمال اخري 
 وتوقیع �عض االفرازات المساحیة في المنطقة. 4اعداد الدراسات الخاصة �مشروع حي الزهور  •
ت الالزمة العداد الخطة التطو�ر�ة للمنطقة الشرقیة (تطو�ر وتشر�ف وشق الطرق عمل الدراسا •

 والشوارع فیها)
المشار�ة في مشروع الترقیم الخاص �مدينة جبالیا وذلك �التعاون مع فر�ق عمل المشروع التا�ع لـ  •

UNDB . التعاون مع وزارة العمل� 
لحل �ثیر من الشكاوي العالقة والخاصة  المشار�ة في اللجان الفنیة المعدة من قبل الوزارة •

 �المواطنین سواء في البلد�ة أو في وزارة  الحكم المحلي.
الرد على العديد من الشكاوي المقدمة من المواطنین �خصوص االعتراض على الشوارع  •

 والمخططات التفصیلیة المختلفة.
الحكومة، ومراجعة العامة األعمال الیومیة التي تختص �إعداد شهادات حصر المسافة للموظفي  •

 وملفات الترخیص.
 الرد على شكاوي المواطنین من خالل منظومة البلد�ة. •

 

 خامسًا: المعوقات
 تعطل األجهزة أثناء القیام �العمل مما يؤدي إلى التأخیر في اإلنجاز. •
 تعطیل الطا�عة (البلتر) لفترة من الزمن. •
 عدم وجود طا�عة صغیرة للمراسالت •

 یات: التوصسادساً 
 ) أجهزة شعبة التخطیط.A4 / A3توفیر طا�عة صغیرة ( •
 GISالعمل على توفیر حواسیب جديدة تتعامل مع البرامج المحدثة لنظام  •
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 GISقسم البیانات الـ  1-11-2

 �انت �التالي:  GISأعمال قسم البیانات الـ  -

عمل استبیان لمشروع االحصاء والبدء فیه وجاري العمل لحتي االن . .
تیعاب وتدر�ب معظم طالب قسم الجغرافیا وقسم النظم الجغرافیة من �افة �لیات وجامعات قطاع غزة .اس .
عمل مشروع ترقیم المباني والشوارع نفوذ بلد�ة جبالیا و�انت النتائج على النحو التالي: .

تم ترقیم ورسم الشوارع لكافة النفوذ. .
%.تم ترقیم المباني حوالى  .
 تــم ترقیمهــا مــن خــالل تــرقیم مبــاني وشــوارع النفــوذ والتــي شــملت حــوالى عمــل اســتمارات التــي  .

مبنى وجارى العمل في �اقي النفوذ. مبنى من اصل 
انشاء قاعدة بیانات خاصة �المشروع وادخال �افة االستمارات في قاعدة البیانات. .
.عمل جهاز سیرفر لرسم المباني والشوارع على برنامج  .
یدانیا لالستمارات التي تم ا�جابها اثناء المسح المیداني.تدقیق م .
تر�یب اللوحات على منازل مواطنین التي تم ترقیمها. .
تعديل االخطاء التي تمت �عد تعديل االستمارات. .

متا�عة خطوات االسمنت من ناحیة الدفعات وتفعیلها ومن ناحیة تدقیق المباني الموقعة على ارض الواقع.  .

.لعام  ةغیلیعمل خطة تش .

تزو�د اال�ار وخطوط المیاه لقسم المیاه. .

تزو�د مخططات الشوارع والمباني الحديثة لقسم التخطیط. .

تدقیق مشروع الترقیم میدانیا. .
 

 المعوقات التي واجهت قسم نظم المعلومات الجغرافیة : -
 

وهي قد�مة . الصورة الجو�ة المتوفرة لعام  •
.GPSعدم وجود جهاز   •
 اجهة مشاكل مع الناس في �عض األحیان.مو  •
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 قسم اعداد وتصمیم المشار�ع 1-11-3

 م �انت �التالي: 2016عام خالل ل اعداد وتصمیم المشار�عأعمال قسم  •
 

 الجهة المكلفة حالة المشروع نوع المشروع مكان المشروع اسم المشروع البند

 عمدير المشاري مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع السكة -1
 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع الدده -2

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع في منطقة عباد الرحمن -3

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا منطقة عسلية -4

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا منطقة عجور -5
 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا متفرعة من الفالوجاشوارع  -6

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع الزاوية -7

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا 51شارع رقم  -8

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع المرور -9

صالح  –النفق  شارع الواصل بين -10
 مدير المشاريع قيد التصميم بنية تحتية وطرق جباليا الدين

 مدير المشاريع مصمم بنية تحتية وطرق جباليا شارع القدس -11

 مدير المشاريع قيد التصميم بنية تحتية وطرق جباليا 58شارع رقم  -12

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا حديقة البحر -13

 رئيس البلدية مصمم إنشاءات جباليا عسكرسوق الم -14

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا حديقة أبو حصيرة -15

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا متابعة مخططات مبنى البلدية الجديد -16

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا مسجد الصفا -17

 دير المشاريعم مصمم إنشاءات جباليا المسجد العمري -18

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا مسجد أحباب هللا -19

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا مسجد أحباب الرحمن -20

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا ملعب معشب -21

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا سور مبنى البلدية الجديد -22

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا عسكر جباليام –معرش السمك  -23
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 الجهة المكلفة حالة المشروع نوع المشروع مكان المشروع اسم المشروع البند

 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا مخطط سميرة أبو جرادة -24

مخططات المركز الثقافي الدور  -25
 مدير المشاريع مصمم إنشاءات جباليا األول

 نائب الرئيس مصمم إنشاءات جباليا كافتيريا البلدية -26

 رئيس البلدية مصمم إنشاءات جباليا انسقف السيد/ حاتم ري -27
 2  

 التوصیات:

خلص التقر�ر إلى وجود تعاون جید بین الزمالء في العمل ولم تنجم أي مشكلة �خصوص موظفي القسم تستحق الذ�ر، 
 -ونوصي  بتوفیر األتي:

 1عدد A3 HPطا�عة  •
 1عدد A4 HPطا�عة  •
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 مشاكل ومعوقات

 
 . الغلق التي لم تنفذ أوامرإجراءات التنفیذ حیث يوجد لدينا العشرات من  توفیر اإلمكانیات و تفعیل •
 عدم توفر سیارة �شكل دوري للقسم . •
 توفیر مراسل +مدخل بیانات . •
 مواد الصیانة وطول فترة انتظار المواد الممولة من قبل صندوق البلد�ات عدم وجود •
 قلة امكانیات البلد�ة لشراء مواد الصیانة •
 ات البلد�ة قد�مة ومتهالكة وتحتاج إلى صیانة �إستمرارغالبیة ألی •
الشـــیخ رضــوان ) مـــن تنفیــذ أوامـــر  –معســـكر الشــاطئ  –معســـكر جبالیــا  –عــدم قیــام مراكـــز الشــرطة (جبالیـــا البلــد  •

الحبس �الغرامات أو بديون البلد�ة  الصادرة عن محكمة صلح بلد�ة جبالیا علمًا �أن جمیع الغرامات الغیـر محصـلة 
 . أوامر حبس صادرة عن المحكمة لدى مراكز الشرطة المذ�ورة لها

عــدم تعــاون شــرطة البلد�ــة �خصــوص تحصــیل الغرامــات المطلو�ــة  وديــون البلد�ــة مــن المخــالفین أو تنفیــذ األحكــام  •
 . للبلد�ة ةوأوامر الحبس الصادرة في القضا�ا التنفیذ�

 عمل المطلوب يومیا .عدد المفتشین ال يتناسب مع مساحة النفوذ وال �في �ال •
 عدم وجود سیارة للتفتیش �شكل دائم هذا سبب مهم جدا . •
 عدم توفر المواد خاصة أغطیة المناهل والمناهل والمواسیر. •
 األعطال المتكررة �استمرار لشاحنة الكسح والشفاط والحفار وعدم وجود بديل في حاالت األعطال. •
 م صیانة الشبكات.عدم توفر األيدي العاملة الكافیة خاصة في قس •
 قلة عدد العمال مقارنة مع عدد السكان . •
 بتعلیمات البلد�ة . االلتزامقلة الوعي البیئي عند الكثیر من المواطنین وعدم  •
 عدم وجود مسلخ تا�ع للبلد�ة. •
 عدم وجود جهاز فوقر تا�ع للبلد�ة لرش حشرة البعوض الطائرة •
د�ات ال تـتم �التنســیق مــع قســم المشـتر�ات و المخــازن فــي تحديــد التور�ـدات التــي تــتم عــن طر�ـق صــندوق تطــو�ر البلــ •

 االصناف الالزمة للبلد�ة.
 توفیر أماكن لحفظ ملفات الموظفین وأدوات الحفظ (ملفات/خزانات/أرفف).  •
 تزو�د الدائرة �أجهزة حاسوب وأجهزة المسح الضوئي لزوم عملیات األرشفة.  •
 �طها بنظام الرواتب والنظام المالي الموحد.تطو�ر منظومة شؤون الموظفین المحوسبة ور  •
 .GPSعدم وجود جهاز   •
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 اقتراحات وتوصیات
 

 عمل برنامج للفاتورة الموحدة لرصد جمیع أنواع مستحقات البلد�ة علیها لمتا�عتها . •
 تفعیل العمل في الفترة المسائیة لضبط السرقات والتنسیق لضخ المیاة عند اللزوم وفى اى مكان.  •
یر ســیارة خاصــة مجهــزة العمــال التفتــیش عــن ســرقات المیــاة ذلــك لتوز�ــع المفتشــین علــى عملهــم �ســرعة و�ــدون تــوف •

 تأخیر ومتا�عة االراضى التي تسقى �عد انتهاء الدوام الرسمي اى عصرا .
 توفیر المواد الالزمة ألعمال الصیانة. •
 توفیر عمال وفنیین �شكل �افي. •
 حتى نضمن استمرار العمل.توفیر بديل لآللیات التي تتعطل  •
 توفیر موظفین مؤهلین (میكانیكي مولدات + میكانیكي مضخات) •
 توفیر المواد الالزمة للصیانة. •
ســیارة  3-2وعــددها أر�عــه وهــي أكثــر االلیــات تعطــل عــن العمــل �حــوالي  Tipper craneاســتبدال الیــات النظافــة  •

 جديده .
 6حاو�ـات سـعة  10حاو�ة جديـده ، و�ـذلك  200ة الى حوالي �وب فنحن �حاجة ماس 1ز�ادة عدد الحاو�ات سعة  •

 �وب . 20حاو�ات سعة  5كوب ، و
 تراكتور جديد . 2تزو�د عدد التراكتورات ، نحن �حاجة الى عدد  •
 تزو�د البلد�ة �سیارة �نس شوارع . •
 استكمال مبنى السلخانة وتجهیزة •
 توفیر جهاز فوقر خاص �البلد�ة •
 ل هذا العام لتسهیل البحث عن الملفات المطلو�ة لإلدارة العلیا.برنامج أرشفة الكتروني خال •
(مانوف) واستبدالهما �مر�بتان  جديدتان على االقل �سب تكلفة الصیانة  FL6مر�بات من نوع  4نوصي ببیع عدد  •

 العالیة .
 .)  لزوم قسم النظافة4نوصي �شراء تراكتور مع عر�ا�ة عدد ( •
 شراء رافعة جديدة تصلح للعمل  •
 .توفیر ممولین لتزو�دنا �مواد لزوم تر�یب وصیانة الكشافات �شكل مستمر •
 تفعیل نظام �طاقات الدور للمواطنین •
 خاص �قسم قلم الجمهور لتفادي انقطاع الكهر�اء  UBSتوفیر جهاز  •
 توفیر موظف �احث قانوني •
 التعمیم والزام األقسام �الردود على المعامالت في الوقت المحدد •
 ة سكانر حديثة �افیةتوفیر أجهز  •
 اإلكتفاء �األرشفة اإللكترونیة للمعامالت وا�قاف األرشفة الورقیة  •



 
 

 
 

 م2016للعام  التقرير السنوي لبلدية جباليا النزلة

دة اعداد وحدة الجو  
 

 67الصفحة 

 

 ةـاتمـخ
 

�شكل  2016العام  عن  دوائر واقسام البلد�ة المختلفةتناول التقر�ر إنجازات 

تحقیق جزء من أهدافها التي وضعتها من أجل  الدوائرمفصل، حیث استطاعت 

�ما أوجزت أهم المعوقات والصعو�ات التي  ى األداء.رفع مستو  و البلد�ةتطو�ر 

 خالل عملها. الدوائرتواجه 

صل تقیق �اقي األهداف حتى سیستمر العمل في جمیع المجاالت من أجل تحكما 

وتقد�م الخدمات �جودة عالیة ترضي  الدوائرإلى رفع جمیع المعوقات التي تواجه 

 جمیع المواطنین.

 

 


