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 يةالسلطة الوطنية الفلسطين
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 
 

 
 المحتويات

 بيان صفحة 

 - 3 -1  تقرير المدقق المستقل

 )أ( 4 2019ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

 )ب( 5 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اإليرادات والمصروفاتبيان 

 )ج( 6 2019ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 - 19 - 7 إيضاحات حول البيانات المالية

   المرفقات

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

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

 - 22-21 جباليا النزلة بلديةكشف الممتلكات واآلالت والمعدات ل (:3فق رقم )مر 

 - 32-23 (: قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية جباليا النزلة4فق رقم )ر م
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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 2019 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

 شيكل جديد()العملة :  

 إيضاحات 
 ديسمبر 31 

2019  2018 
      األصول 

        6,320.07  39,747.84  3 النقد والنقد المعادل

  268,774.82  587,839.24  4 السلفيات
  4,510,573.94  407,506.97   وظفي الحكومة م -أمانات وزارة المالية 

 2,200.00  2,200.00  5 أصول أخرى 

  4,787,868.83  1,037,294.05   مجموع األصول
      االلتزامات و صافي األصول

      االلتزامات 
  1,317,092.33  1,601,328.69      6 شيكات دفع وحساب األمانات البنكية المعلقة 

  22,468,315.86  24,655,864.86   أمانات التأمينات والمعاشات
  595,095.69  661,922.86   أمانات التأمين الصحي 

  12,685,934.04  15,722,633.98   أمانات أخرى 
  37,066,437.92  42,641,750.39   مجموع االلتزامات 

      

      صافي األصول

 (29,745,029.24)  (32,278,569.09)   صافي األصول كما في بداية السنة

 (2,533,539.85)  (9,325,887.25)   يان )ب(ب –صافي األصول للسنة 

 (32,278,569.09)  (41,604,456.34)   صافي األصول كما في نهاية السنة

  4,787,868.83  1,037,294.05   مجموع االلتزامات و صافي األصول

 
 

 ال يتجزأ من هذا البيان إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (بيان ) أ 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة الحكم المحلي
 النزلة جباليابلدية 

  2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان 
 )العملة : شيكل جديد(

 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ديسمبر 31   
 2018  2019  اإليضاحات 

      

      االيرادات 

  10,223,726.27  26,951,613.91  7 االيرادات الغير ربحية  

  5,938,486.54  4,668,770.50  8 االيرادات الربحية 
  7,414,684.75  12,396,890.25  9 االيرادات اإلنمائية )الرأسمالية(

  23,576,897.56  44,017,274.66   مجموع االيرادات
      

      النفقات

  15,976,816.62  15,347,027.44  10 النفقات  الغير ربحية  

  2,811,658.79  1,662,337.13  11 النفقات الربحية 
  7,321,962.00  12,505,688.80  12 النفقات اإلنمائية )الرأسمالية(

  26,110,437.41  29,515,053.37   مجموع النفقات
 (2,533,539.85)        14,502,221.29   صافي أصول النشاط 

      بنود أخرى 

 ---  (23,828,108.54)  13 تسويات سنوات سابقة
 (2,533,539.85)  (9,325,887.25)   يان ) أ (ب –صافي األصول للسنة 

 (بيان ) ب 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

 )العملة : شيكل جديد(
 

 ديسمبر 31
 2018  2019 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (2,533,539.85)  (9,325,887.25) صافي األصول للسنة

 يةتعديالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي التدفقات النقد
 من األنشطة التشغيلية

   

 (1,230,562.52)  4,103,066.97 التغير في أمانات لدى وزارة المالية

  305,241.81  (319,064.42) التغير في السلفيات

  1,171,676.98  2,187,549.00 التغير في أمانات التأمينات والمعاشات

 (827.39)  66,827.17 التغير في أمانات التأمين الصحي 

  142,547.35  284,236.36 وحساب األمانات البنكية المعلقةشيكات دفع التغير في 

  2,146,942.56  3,036,699.94 التغير في األمانات األخرى 

 1,478.94  33,427.77 األنشطة التشغيلية الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 1,478.94  33,427.77 صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة 

 4,841.13  6,320.07 النقد و النقد المعادل كما في بداية السنة

 6,320.07  39,747.84 يان ) أ (ب –النقد و النقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (بيان ) ج 



 

7 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )العملة : شيكل جديد(
 معلومات عامة -1
 النزلة نشأة بلدية جباليا 1 -1

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

 

 البلديةأهداف  1-2
ير النعععواحي معععن خعععالل تطعععو  ة المعيشعععية لمواطنيهعععا فعععي معععدينتهمإلعععى رفعععع مسعععتوى الحيعععا النزلعععة جباليعععاتسععععى بلديعععة  -

 الخدماتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وإلى ظيفة وجميلة نوتوفير بيئة  المدينةبمستوى  إلى الرقيسكان المدينة و وبتعاون أبناءها  النزلة جباليابلدية تسعى  -
 .تأصيل القيم الحضارية ومواكبة التطور العلمي في مختلف الميادين

المؤقتة تم إعادة تشكيل اللجنة  2020مارس  12( بتاريخ 2020لسنة  61حسب قرار وزير الحكم المحلي رقم ) -
 (. 4ة عشر عضوًا كما هو وارد في مرفق رقم )إلدارة بلدية جباليا النزلة والتي تتكون من أربع

 

 أهم السياسات المحاسبية -2
 

 أسس إعداد البيانات المالية 2-1
 فات عنعدو تم تسعجيل المصعر يعحيعث  تتبع البلدية األساس النقدي فعي تسعجيل المععامالت الماليعة وقيعاس نتعائا األعمعال

( 1,463,047.00بإستثناء ما قامت بعه إدارة البلديعة بعإدراج الشعيكات آجلعة العدفع البعالغ قميتهعا ) يرادات عند قبضهااإلدفعها و 
وبنععاءًا علععى كتععاب إدارة البلديععة  2019ديسععمبر  31شععيكل فععي السععجالت الماليععة للبلديععة حتععى نهايععة السععنة الماليععة المنتهيععة فععي 

 .2020يوليو  19الصادر بتاريخ 
 

 العمالت األجنبية  2-2
الت وتحععول التعععامالت التععي تععتم بعمعع الجديععدالشععيكل وهععي  البلديععةيععتم عععرض البيانععات الماليععة بالعملععة التععي تسععتخدمها 

 حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث المعامالت وفي تعاريخ كعل بيعان مركعز معالي الجديدالشيكل أخرى إلي 
مركعز حسب أسعار الصرف السائدة في تعاريخ الالجديد  الشيكل النقدية المسجلة بعمالت أجنبية الي  يتم تحويل البنود

 .اإليرادات والمصروفاتالناتجة في بيان  بالفروقاتالمالي ويتم االعتراف 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-3
رج اآلالت و المعدات على بند المصروفات الرأسمالية فعي نفعس سعنة الشعراء وتعدتحميل المشتريات من الممتلكات و  يتم

دة وتثبعت فعي سعجالت العهع وفقًا لألساس المحاسبي المسعتخدم فعي البلديعة لنفس السنة اإليرادات والمصروفاتفي بيان 
 المخصصة لهذا الغرض.

 

 عامة المانات األ 2-4
 

مثعععل  خعععدمات البلديعععة الحصعععول علعععى لغعععرضأو معععن معععوظفي البلديعععة  وهعععي المبعععالغ التعععي يعععتم تحصعععيلها معععن الجمهعععور
 .(أخرى  –لخدمات ا الرسوم للحصول على –الضرائب –البناءتنظيم أمانات )
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 النقد والنقد المعادل 2-5
 

تسعتحق تعي لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنعوك والودائعع الثابتعة ال
 خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو مايعادلها.

 

 اإليرادات والمصروفات 2-6
 

 قبضها أو تحصيلها.ع يتم االعتراف باإليرادات حين 

 ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة. صرفهاع يتم االعتراف بالمصروفات وقت 
 

 ديسمبر 31  والنقد المعادل النقد -3
  2019  2018 

     النقد في الصندوق 

 20.04  61.27  الصندوق العام

     النقد لدى البنوك

  198.93  198.93  رة أبو حصي –بنك فلسطين 

  476.48   476.48  الفالوجا  –بنك فلسطين 

  5,624.62  ---  بنك اإلنتاج 

 ---  21,174.97  * البنك الوطني اإلسالمي

 ---  17,836.19  بنك البريد

        6,300.03         39,686.57  مجموع النقد لدى البنوك

        6,320.07          39,747.84  يان ) أ (ب –مجموع النقد والنقد المعادل 

راجها في دولم يتم إ( شيكل حيث ظهرت في حسابات البنك 1,753المعلقة )البنكية بلغت أرصدة الحسابات  *
 علمًا بأنها راكدة منذ سنوات سابقة. 2019ديسمبر  31السجالت المالية للسنة المالية المنتهية في 

 

  السلفيات -4

   
  2019  2018 

 574,016.63  268,774.82  رصيد بداية السنة 

 ---  320,960.18  السلفيات الممنوحة خالل السنة

 (305,241.81)  (1,895.76)  السلفيات المحصلة )المستردة( خالل السنة 

 268,774.82  587,839.24  يان ) أ (ب –رصيد نهاية السنة  

 

 األصول األخرى  -5
 ديسمبر 31  
  2019  2018 

  1,200.00  1,200.00  (البنك اإلسالمي الفلسطيني) تأمين دفاتر شيكات

  1,000.00  1,000.00  (بنك القدس) تأمين دفاتر شيكات

 2,200.00  2,200.00  يان ) أ (ب –مجموع األصول األخرى  
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 ديسمبر 31          وحساب األمانات البنكية المعلقةشيكات دفع  -6

 
 

 الرصيد
 البنكي

 
 يطرح شيكات

آجلة دفع  
 

غير  بنكيةإيداعات 
 في السجالت ةمقيد

 المالية
 

متفرقات 
 بالصافي

 2019  2018 

 (497.96)          (497.96)   ---  ---  ---  (497.96)   فرع النصر –بنك فلسطين 

 (856,572.93)    (1,178,641.58)    60.50  (148,306.21)  (1,064,419.02)   34,023.15  فرع جباليا –بنك فلسطين 

 (4,442.92)       (4,442.92)        ---  ---  ---  (4,442.92)  البنك العربي ) مشروع الصفطاوي (

 (328,687.86)    (263,938.64)      268.00  (11,953.09)  (252,320.00)   66.45  فرع جباليا  –البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 (107,661.16)    (27,843.18)        738.00  (12,142.00)  (21,904.16)   5,464.98  جباليا –بنك القدس 

 (312.49)          (1,773.26)         309.00  (2,690.00)  ---   607.74  البنك اإلسالمي العربي

 ---  (124,191.15)     (4,133.94)  ---  (124,403.82)   4,346.61  بنك االنتاج الفلسطيني

 (18,238.20)      ---  ---  ---  ---  ---  البنك الوطني اإلسالمي

 (678.81)          ---  ---  ---  ---  ---  بنك البريد

 (1,317,092.33)   (1,601,328.69)   (2,758.44)  (175,091.30)  (1,463,047.00)   39,568.05  بيان ) أ ( –شيكات دفع وحسابات بنكية معلقة  مجموع

( 1-2م )( شيكل لقاء اإللتزامات حيث قامت إدارة البلدية بإدراجهم في السجالت المالية مخالفة لألساس المالي المتبع كما هو وارد في إيضاح رق1,463,047.00بلغت قيمة شيكات الدفع اآلجلة الصادرة عن البلدية ) -
 .2020يوليو  19وذلك بناءًا على الكتاب الصادر عن إدارة البلدية بتاريخ  2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 , كما هو وارد أعاله2019-2018-2017-2016-2015( شيكل علمًا بأن بعض هذه اإليداعات المعلقة والراكدة منذ السنوات 175,091.45بلغت قيمة اإليداعات البنكية غير المدرجة في السجالت المالية للبلدية ) -
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 ديسمبر 31  الغير ربحية اإليرادات  -7
  2019  2018 

 1,007,174.18  20,336,070.89  *إيرادات ضرائب ورسوم محلية أخرى 
 3,761,436.48  3,762,867.63  إيرادات الرخص واإلجازات

 2,023,605.90  1,422,504.10  إيرادات النفايات الصلبة
 586,958.00  625,662.50  إيرادات استخدام الممتلكات واألموال

 493,610.29  344,765.44  الضرائب والرسوم والعوائد 

 108,933.00  170,276.00  إيرادات غرامات
 1,854,031.00  162,880.00  إيرادات مساعدات حكومية ودولية

 140,677.42  87,590.35  إيرادات الرسوم مقابل خدمات 
 247,300.00  38,997.00  إيرادات أخرى 

 10,223,726.27  26,951,613.91  يان ) ب (ب -مجموع اإليرادات الغير ربحية 
خدام يتمثل هذا البنعد فعي قيمعة الرسعوم التعي تعم فرضعها معن قبعل البلديعة علعى وزارة النقعل والمواصعالت لقعاء إسعت *

ة عععن الطرقععات وذلععك بنععاءًا علععى اإلتفاقيععة المبرمععة بععين البلديععة ووزارة النقععل والمواصععالت. هععذا ولععم نتسععلم نسععخ
 التي توضح قاعدة اإلحتساب المدرجة.اإلتفاقية المبرمة بين البلدية وزارة النقل والمواصالت و 

 
 ديسمبر 31  اإليرادات الربحية  –8
  2019  2018 

 4,802,551.14  3,641,070.38  مشروع المياه

 1,135,935.40  1,027,700.12  مشروع الصرف الصحي
 5,938,486.54  4,668,770.50  يان ) ب (ب –مجموع اإليرادات الربحية

 
 

 ديسمبر 31  اإلنمائية )الرأسمالية(اإليرادات  -9
  2019  2018 

 351,998.34  644,549.70      منح أضاحي )مؤسسة وقف ديانة التركية(
 67,486.41  44,245.55         توريد مساعدات السلة الغذائية في رمضان

 ---  1,679,881.00     منح ومساعدات البنك اإلسالمي للتنمية

 6,995,200.00  10,028,214.00   تطويريةمنح ومساعدات 

 7,414,684.75  12,396,890.25  بيان ) ب ( –مجموع اإليرادات اإلنمائية )الرأسمالية( 
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 ديسمبر 31  الغير ربحية النفقات  -10
  2019  2018 

 15,071,005.62  14,851,248.54  نفقات اإلدارة العامة

 150,858.00  33,216.60  السالمة والصحة العامةنفقات 
 704,126.00  415,765.00  نفقات األشغال العامة والميكانيكا

 8,147.00  17,957.30  نفقات الهندسة 
 13,371.00  5,020.00  نفقات خدمات حضارية وثقافية
 20,209.00  17,560.00  نفقات تخطيط وتطوير المجتمع

 9,100.00  6,260.00  واإلطفاءنفقات األمن 
 15,976,816.62  15,347,027.44  يان ) ب (ب -مجموع النفقات الغير ربحية  

 
 

 ديسمبر 31  النفقات الربحية  -11
  2019  2018 

 841,559.00  423,413.12  شروع المياهم –نفقات تشغيلية 

 837,347.50  453,707.30  شروع الصرف الصحيم –نفقات تشغيلية 
 1,132,752.29  785,216.71  دارة النفايات الصلبةإ -نفقات تشغيلية 

 2,811,658.79  1,662,337.13  يان ) ب (ب -مجموع النفقات الربحية 
 
 

 ديسمبر 31  النفقات اإلنمائية )الرأسمالية( -12
  2019  2018 

 7,011,490.00  11,744,195.00  تطويريةمنح ومساعدات 

 242,822.00  616,284.80  منح أضاحي )مؤسسة وقف ديانة التركية(
 67,650.00  52,181.00  توريد مساعدات السلة الغذائية في رمضان

 ---  93,028.00  شراء سيارات جديد
 7,321,962.00  12,505,688.80  يان ) ب (ب -مجموع النفقات اإلنمائية )الرأسمالية( 

 
 تسويات سنوات سابقة -13

 ديسمبر 31  
  2019  2018 

 ---  23,828,108.54  أثمان كهرباء لمحطات ضخ المياه *قيمة 
 ---  23,828,108.54  بيان ) ب ( -مجموع 

علعى البلديعة حيعث تعم إجعراء التقعاص المعالي بعين وزارة الماليعة المستحقة * يتمثل هذا البند في قيمة فاتورة الكهرباء 
الخاصعة بمحطعات و  ( شعيكل23,828,108البالغعة ) وشركة توزيع كهرباء محافظعات غعزة بقيمعة أثمعان الكهربعاء

 .2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  التابعة للبلدية ضخ المياه
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 .2019( لسنة 1مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة حسب تعديل رقم ) -13
نسبة   2019ديسمبر  31 اإليرادات أواًل:

  الفعلي  الموازنة الغير ربحية اإليرادات  التنفيذ
      الضرائب على الممتلكات

 %58         1,166.53         2,000.00 ضريبة األمالك

 %69         343,598.91         500,000.00 ضريبة أراضي زراعية 

 %69         344,765.44         502,000.00 المجموع

      ضرائب ورسوم محلية أخرى 

 %535         20,000,080.89         3,737,300.00 حصة البلدية من رسوم النقل على الطريق

 %45         335,990.00         750,000.00 رسوم تحسين وتطوير

 %453         20,336,070.89         4,487,300.00 المجموع

      رسوم الرخص واإلجازات

 %72         1,076,600.63         1,500,000.00 رسوم رخص البناء العادية

 %55         27,683.00         50,000.00 رسوم رخص اليافطات

 %116         926,137.00         800,000.00 رسوم رخص الحرف والصناعات

 %104         1,250,000.00         1,200,000.00 رسوم سوق الخضار والفواكه

 %110         281,020.00         255,000.00 رسوم سوق الحيوانات

 %202         40,446.00         20,000.00 رسوم تصديق معامالت

 %268         160,981.00         60,000.00 رسوم رخص مختلفة ايرادات مختلفة

 %97         3,762,867.63         3,885,000.00 المجموع

      رسوم مقابل خدمات

 %25         500.00         2,000.00 رسوم محاكم

 %52         52,347.00         100,000.00 رسوم شهادات وخرائط

 %37         25,550.00         70,000.00 رسوم الفتات واعالنات

 ---         9,193.35  --- الفئران والحشراترسوم مكافحة 

 %51         87,590.35         172,000.00 المجموع

      غرامات

 %3         780.00         25,000.00 غرامات محاكم

 %56         169,496.00         300,000.00 غرامات بناء غير مرخص

 ---  ---         1,000.00 غرامات تأخير

 %52         170,276.00         326,000.00 المجموع

      إيرادات متنوعة

 %182         36,497.00         20,000.00 ايرادات بيع موجودات ثابتة

 %8         2,500.00         30,000.00 اثمان العطاءات

 ---         162,880.00  --- ايرادات منح وهبات حكومية

 ---  ---         750,000.00 ايرادات منح وهبات محلية

 %25         201,877.00         800,000.00 المجموع
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  2019ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

      إيرادات استخدام الممتلكات واألموال

 %89         625,662.50         700,000.00 ايراد ايجار عقارات الهيئة المحلية

 %89         625,662.50         700,000.00 المجموع

      نفايات صلبة

 %71         1,422,504.10         2,000,000.00 مباني سكنية -رسوم نفايات 

 %71         1,422,504.10         2,000,000.00 المجموع

 %209         26,951,613.91         12,872,300.00 مجموع اإليرادات الغير ربحية 

      

      اإليرادات الربحية

 %74         3,328,305.98         4,500,000.00 ايرادات أثمان مياه الشرب)الشبكة(

 %69         277,845.23         400,000.00 ايرادات رسوم اشتراكات خدمة مياه

 %233         34,919.17         15,000.00 المياهرسوم قطع واعادة وصل 

 ---  ---         75,000.00 غرامة سرقة مياه

 %59         118,197.03         200,000.00 رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي 

 %101         909,503.09         900,000.00  )رسوم اشتراكات دورية في شبكة الصرف )ضرائب

 %77         4,668,770.50         6,090,000.00 مجموع اإليرادات الربحية

      

      اإليرادات اإلنمائية 

 %139         10,028,214.00         7,200,000.00 منح ومساعدات المشاريع الكويتية

 ---         1,679,881.00  --- منح ومساعدات انمائية للعام )بنك االسالمي للتنمية(

 ---  ---         2,100,000.00 ()صندوق تطوير واقراض البلديات إنمائيةمنح ومساعدات 

 ---         644,549.70  --- لهالل االحمرا -وقف ديانة التركي 2019 أضاحيمشروع 

 ---         44,245.55  --- مشروع توريد سلة غذائية في رمضان

 ---  ---         504,000.00 التعاون منح مؤسسة 

 %126         12,396,890.25         9,804,000.00 مجموع اإليرادات اإلنمائية

 %153         44,017,274.66         28,766,300.00 يان )ب(ب –مجموع اإليرادات 
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نسبة   2019ديسمبر  31 نفقاتثانيًا : ال
  الفعلي  الموازنة الغير ربحية  النفقات التنفيذ

 ---         237,232.13  --- رواتب واجور دائمين وغير مسكنين )عقود(

 %80         1,001,915.38         1,250,000.00 رواتب واجور مؤقتين غير مسكنين عمال يومية

 %87         125,439.83         144,000.00 مكافأت موظفين

 %156         311,508.64         200,000.00 اضافياجور عمل 

 %7         6,789.00         100,000.00 مصاريف نهاية خدمة صفقة التقاعد المبكر

 ---         21,874.00  --- التدقيق السنوي( - مصاريف اتعاب مهنية )االصيل

 %96         1,223,997.37         1,273,285.00 % تأمين ومعاشات12.5مصاريف التقاعد نسبة

 %91         86,980.81         96,000.00 راتب رئيس الهيئة المحلية

 ---  ---         16,000.00 راتب نائب رئيس الهيئة المحلية

 %97         11,119,387.64         11,490,015.00 رواتب واجور موظفين مثبتين دائمين

 ---  ---         5,000.00 تدريب وتطوير الموظفين

 %123         49,305.50         40,000.00 مصاريف تشريفات وضيافة

 %400         80,000.00         20,000.00 مصاريف خدمات مهنية

 %73         3,650.00         5,000.00 مصاريف عالج اصابات عمل

 %532         10,633.00         2,000.00 استشاريةمصاريف خدمات 

 %155         7,750.00         5,000.00 مصاريف قضائية)التشمل اتعاب المحامي والمستشار(

 %65         9,769.90         15,000.00 مصاريف بريد وهاتف

 %156         78,239.23         50,000.00 مصاريف انترنت واتصاالت السلكية

 %136         81,628.74         60,000.00 آليعموالت ومصاريف بنكية وسداد 

 %44         2,220.00         5,000.00 مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية

 %8         4,186.00         50,000.00 مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار التشمل معدات ثقيلة

 %43         2,152.00         5,000.00 مصاريف صيانة االبنية والمرافق االدارية

 %100         10,017.00         10,000.00 مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها

 %76         1,515.00         2,000.00 مصاريف ادارية متفرقة

 %20         1,000.00         5,000.00 مصاريف زي موحد ولباس

 %83         89,600.00         108,000.00 مكافأت اعضاء المجلس البلدي

 %1         50.00         5,000.00 مصاريف سفر وتنقالت خارجية

 ---         29,610.00  --- السيارات( إستئجارمصاريف مواصالت وتنقالت داخلية)

 %887         44,360.00         5,000.00 اعالن)الصحف واالنترنت(مصاريف 

 ---  ---         3,000.00 مصاريف النظافة ولوازمها )للمقرات واالنترنت(

 %68         33,755.91         50,000.00 مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية

 %117         58,549.00         50,000.00 زيوت ومحروقات مركبات ادارية

 %65         52,063.46         80,000.00 عمل( اصابات-امع-ياراتس-مصاريف تأمينات )حريق

 %0  ---         2,000.00 اشتراكات صحف ومواقع اخبارية
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نسبة   2019ديسمبر  31 
  الفعلي  الموازنة  التنفيذ

 %83         20,628.00         25,000.00 اجهزة كمبيوتر وادوات مكتبية

 ---  ---         1,000.00 انظمة وبراما حاسوب

 %110         3,310.00         3,000.00 هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة

 %137         6,836.00         5,000.00 اثاث وتحسينات

 ---         35,295.00  --- ايرادات مستردة من سنوات سابقة

 %98         14,851,248.54         15,185,300.00 المجموع

      الصحة والسالمة والبيئة

 ---         33,036.60  --- (تشمل استئجار مسلخ البلدية)مصاريف استئجار 

 %2         180.00         10,000.00 مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسالمة

 %332         33,216.60         10,000.00 المجموع

      نفقات األشغال العامة

 %8         7,832.00         100,000.00 لزوم االنارة

 %8         16,244.00         200,000.00 تعويضات عن المشاريع العامة

 %72         10,746.00         15,000.00 كبيرة اآلليات إستئجارمصاريف 

 %17         69,672.00         400,000.00 صيانة وترقيع طرق وشوارع

 %575         172,398.00         30,000.00 صيانة امالك البلدية

 %93         138,873.00         150,000.00 مصاريف صيانة اليات ومعدات االشغال العامة

 %46         415,765.00         895,000.00 المجموع

      نفقات االمن واالطفاء

 %125         6,260.00         5,000.00 مصاريف امن وحراسة

 ---  ---         5,000.00 الحريق واالنقاذ

 %63         6,260.00         10,000.00 المجموع

      نفقات الخدمات الحضارية والثقافية

 %7         2,220.00         30,000.00 خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات

 %280         2,800.00         1,000.00 مصاريف االعياد الدينية والوطنية

 ---  ---         1,000.00 مصاريف انشطة النوع المجتمعي شباب اطفال نساء

 %16         5,020.00         32,000.00 المجموع

      نفقات التخطيط وتطوير المجتمع

 ---         17,560.00  --- رسوم انتساب لمجالس مشتركة

 ---         17,560.00  --- المجموع

      نفقات هندسة

 %180         17,957.30         10,000.00 عدد ولوازم هندسية

 10,000.00         17,957.30         180% 

 %95         15,347,027.44         16,142,300.00 الغير ربحيةنفقات مجموع 
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  2019ديسمبر  31 النفقات الربحية

  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

      نفقات خدمة المياه

 %30         15,105.00         50,000.00 صيانة المواتير والمضخات

 %117         117,042.00         100,000.00 هصيانة شبكات الميا

 ---  ---         5,000.00 همتفرقات الميا

 ---  ---         5,000.00 الشرب همصاريف تعقيم ميا

 %58         291,266.12         500,000.00 هزيوت ومحروقات الميا

 %64         423,413.12         660,000.00 المجموع

      

      نشاء شبكات الصرف وصيانتهاإ -الصرف الصحي 
 ---  ---         5,000.00 اغطية مناهل

 %32         16,064.00         50,000.00 صيانة شبكات الصرف الصحي

 %71         425,827.30         600,000.00 زيوت ومحروقات الصرف الصحي

 %12         11,816.00         100,000.00 مضخات وماتورات الصرف الصحي صيانة

 ---  ---         5,000.00 مصاريف معالجة وتعقيم الصرف الصحي

 %60         453,707.30         760,000.00 المجموع

      

      نفقات إدارة النفايات الصلبة

 %29         14,727.00         50,000.00 نفقات مكب النفايات

 %91         182,880.00         200,000.00 صيانة اليات ومعدات جمع النفايات

 %84         587,609.71         700,000.00 زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات

 ---  ---         150,000.00 مصاريف نقل وترحيل النفايات

 %71         785,216.71         1,100,000.00 المجموع

 %66         1,662,337.13         2,520,000.00 النفقات الربحيةمجموع 

      أثمان كهرباء 

 %5174         15,523,301.32         300,000.00 هاثمان كهرباء لمحطات ضخ الميا

 %100         8,304,807.22  --- اثمان كهرباء لمضخات الصرف الصحي

 %7943         23,828,108.54         300,000.00 المجموع
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  2019ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة )الرأسمالية( النفقات اإلنمائية نسبة التنفيذ

 %100         93,028.00         93,028.00 شراء سيارات جديد

 %100         52,181.00         52,181.00 2019غذائيه رمضان مشروع توريد سله 

 %100         616,284.80         616,284.80 لهالل االحمرا -وقف ديانة التركي 2019 أضاحيمشروع 

 ---  ---         567,000.00 تطوير شارع معاذ بن جبل/ صندوق البلديات

 ---  ---         420,000.00 صندوق البلدياتتطوير شارع بئر النعجة الرئيسي/ 

 ---  ---         441,000.00 تطوير شوارع متفرقة في منطقة الزرقا/ صندوق البلديات

 ---  ---         210,000.00 مشروع تطوير سوق العودة/ صندوق البلديات

 ---  ---         462,000.00 مشروع تطوير مشروع منطقة مسعود/ صندوق البلديات

 %53         3,822,285.00         7,200,000.00 مشروع تطوير منطقة عمر بن الخطاب/ المنحة الكويتية

 ---  ---         504,000.00 مشروع صيانة ابار مياه )بئر البهتيمي(/ التعاون 

 %100         36,100.00         36,100.00 شراء سدة مخازن 

 %100         1,679,881.00         1,679,881.00 جديدة همياابار  3مشروع حفر 

 %100         2,827,744.00         2,827,744.00 مشروع اعادة تأهيل شارع احمد فكري 

 %100         3,378,185.00         3,378,185.00 مشروع تطوير شارع الزاوية ومنطقة عجور

 %68         12,505,688.80         18,487,403.80 )الرأسمالية(مجموع النفقات اإلنمائية 

 %142         53,343,161.91         37,449,703.80 يان )ب(ب –مجموع المصروفات 
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 القضايا القانونية -14
حسب إفادة المستشعار القعانوني للبلديعة للسعنة الماليعة  ( قضايا11بلغ عدد القضايا القانونية المرفوعة ضد البلدية عدد )

 -:2019ديسمبر  31المنتهية في 
 ( شيكل.2,374,120( قضايا تعويضية بقيمة )5عدد ) -
 .( شيكل2,130,685.38وإستقطاع بقيمة )( قضايا إعتراض 21عدد ) -
فعي الموازنعة  (الحقعوق والتعويضعات)لمعالي ععن لم تقم إدارة البلدية بعإجراء التخصعيص المعالي العالزم أو إدارج البنعد ا -

 عماًل بمدأ الحيطة والحذر.
 

 إدارة المخاطر -15

وتععدير المخععاطر الماليعععة المتعلقععة بعملياتهععا وأنشععطتها وتتضعععمن هععذه المخععاطر : مخععاطر الصعععرف  البلديععةتوجععه إدارة 
 األجنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة.

 
 

 مخاطر الصرف األجنبي  -أ

بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفعرض نوععًا معن المخعاطر نتيجعة لتقلبعات أسععار صعرف هعذه  البلديةتقوم إدارة 
 سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي. البلديةتمتلك السنة. و  العمالت خالل

 
 

 مخاطر االئتمان  -ب
اطر التععي تظهععر عنععدما  يتخلععف المععدين عععن التزاماتععه التعاقديععة ممععا ينععتا عنععه تشععير مخععاطر االئتمععان إلععى تلععك المخعع

سياسععات ائتمانيععة توضععح كيفيععة التعامععل مععع األطععراف القععادرة علععى سععداد  البلديععة. وتمتلععك ادارة للبلديععةخسععائر ماليععة 
الديون والحصعول علعى ضعمانات مالئمعة عنعد اللعزوم, كوسعيلة لتقليعل مخعاطر الخسعائر الماليعة الناتجعة ععن العجعز فعي 

( شعيكل حتعى 1,463,047.00بإستثناء ما قامت به إدارة البلدية من إصدار شيكات العدفع آجلعة بقيمعة ) تسديد الديون 
 (.6كما هو وارد في إيضاح رقم ) 2019ديسمبر  31نهاية السنة المالية المنتهية في 

 

 مخاطر السيولة   -ج
مسعئول عععن إدارة مخععاطر  البلديععةإطععار ععام إلدارة مخععاطر السعيولة وذلععك ألن مجلعس إدارة  البلديعةيتبنعى مجلععس إدارة 

( حيعععث بلغعععت قيمعععة شعععيكات العععدفع اآلجلعععة الصعععادرة ععععن البلديعععة 6رقعععم ) بإسعععتثناء معععا هعععو وارد فعععي إيضعععاحالسعععيولة 
 ( شيكل لقاء اإللتزامات مما قد يؤثر على السيولة النقدية للبلدية.1,463,047.00)
 

 

 السلفيات  -15
 .2019 ديسمبر 31 تثبت صحة أرصدة السلفيات حتى نهاية السنة المالية المنتهية بمصادقاتلم يتم تزويدنا 

 

 

 واألرصدة الدائنة األخرى الدائنة  الحسابات -16
حتععى نهايععة السععنة الماليععة  واألرصععدة الدائنععة األخععرى  الدائنععة الحسععاباتتثبععت صععحة أرصععدة  بمصععادقاتلععم يععتم تزويععدنا 

 .2019 ديسمبر 31 المنتهية
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وإسمترداد المبمال   2017الخاص بالتجاوزات المالية بقسمم الجبايمة العاممة خمالل عما   محاضر الصلح الجزائي -17
  عالقةالأطراف ذات المالية من قبل 

وللكتعععاب الموجعععه  2018سعععبتمبر  11المنعقعععدة بتعععاريخ  35/2018بنعععاءًا علعععى قعععرار المجلعععس البلعععدي بجلسعععته رقعععم  -
بشعأن الصعلح الجزائعي معع  220/2017آلئحة االتهام رقم و  2018أكتوبر 31بتاريخ  448لسيادة النائب العام رقم 

  -الموظفين الواردة أسمائهم في آلئحة اإلتهام حسب اآلتي:
 

أكتععوبر  9( شععيكل حسععب كتععاب اإلتفععاق مععع أدارة البلديععة بتععاريخ 200,000تععم إلععزام الموظععف األول بتسععديد مبلععغ ) -
تم إثبات محضر الصلح الجزائي للموظعف والصعادر  والذي يوضح آلية السداد للمبلغ المذكور أعاله حيث 2018

. علمعععًا بعععأن قيمعععة المبعععالغ التعععي تعععم حصعععرها بموجعععب الئحعععة اإلتهعععام 2019ينعععاير  16ععععن النيابعععة العامعععة بتعععاريخ 
 ( شيكل.320,938والتي تخص الموظف قدرت بععععععع ) 2018يناير  15المؤرخة بتاريخ 

 

( شيكل بموجب سندات قبض صادرة عن البلدية حيعث 50,640ر بععععع )سدد الموظف الثاني كامل المبلغ والذي قد -
. علمعًا بعأن قيمعة 2019ينعاير  16تم إثبات محضر الصلح الجزائي للموظف والصعادر ععن النيابعة العامعة بتعاريخ 

عععع والتعي تخعص الموظعف قعدرت بعععع 2018ينعاير  15المبالغ التي تم حصرها بموجب الئحة اإلتهام المؤرخعة بتعاريخ 
 ( شيكل.50,622)

 

 عدد الموظفين  - 18
 ا.( موظفً 457) 2019شهر ديسمبر  حتى نهايةن في البلدية بلغ عدد الموظفي

 
 أرقا  المقارنة – 19

تم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض البيانات للسنة الحالية, علمًا أن هناك العديعد 
تعععم إععععادة تسعععجيلها وتصعععنيفها معععن قبعععل وزارة الحكعععم المحلعععي وفقعععًا للنظعععام المعععالي الموحعععد الخعععاص معععن البنعععود الماليعععة 
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 والغير مدرجة في السجالت المالية  الديون المستحقة للبلدية على الغير حسب )أساس االستحقاق( -( 1مرفق )
 

 مما يلي: 2019ديسمبر  31تتألف الديون المستحقة للبلدية على الغير وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 
 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 56,420,428.36  62,342,694.45 مستحقات إيرادات المياه

 20,602,990.66  23,366,180.25 متأخرات النفايات الصلبة

 16,843,702.31  18,630,606.37 متأخرات الصرف الصحي

 5,678,332.82  6,166,490.52 ضريبة المنازل

 3,858,769.33  7,019,140.42 اشتراكات مياه وصرف صحي متفرقات

 4,564,847.00  5,327,913.00 متأخرات تراخيص ومباني 

 1,547,632.98  1,769,852.42 المستحقات على الدوائر الحكومية

 364,795.00  652,406.00 متأخرات قسم اإليجارات 

 593,688.55  582,357.26 متأخرات خدمات الفئران

 259,472.34  585,835.59 سلفيات مستحقة على الموظفين

 552,364.00  572,753.34 متأخرات الحرف والصناعات

 19,010.00  18,531.50 ضريبة األمالك

 18,645,420.00  --- المستحقات على وزارة المالية

 129,951,453.35  127,034,761.12 إجمالي الديون المستحقة للبلدية على الغير 

 
 

 والغير مدرجة في السجالت المالية  )أساس االستحقاق( حسبالديون المستحقة على البلدية للغير  -( 2مرفق )
 

 مما يلي: 2019ديسمبر  31تتألف الديون المستحقة على البلدية للغير وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 

 
 
 

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 53,553,438.76  41,745,388.00 شركة توزيع الكهرباء

 22,468,315.86  24,655,864.86 التأمين والمعاشاتهيئة 

 7,780,577.38  10,645,976.25 العاملين رواتب مستحقات

 1,340,640.00  1,464,343.00 شيكات آجلة ولم تصرف 

 840,480.49  952,719.89 أمانات لجمعية تكافل العاملين بالبلدية

 259,095.00  259,095.00 وزارة األوقاف  -إيجارات مستحقة 

 94,261.02  363,558.72 ضريبة الدخل 

 70,570.89  137,023.06 التأمين الصحي

 30.60  30.60 إيجار مكب النفايات 

 86,407,410.00  80,223,999.38 مجموع الديون المستحقة على البلدية للغير


























