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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 2020 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

 شيكل جديد()العملة :  

 إيضاحات 
 ديسمبر 31 

2020  2019 
      األصول 

 39,747.84  87,285.33  3 النقد والنقد المعادل

 587,839.24  42,662.08  4 السلفيات
 407,506.97  2,290,956.50   وظفي الحكومة م -أمانات وزارة المالية 

 2,200.00  2,200.00  5 أصول أخرى 
 1,037,294.05  2,423,103.91   مجموع األصول

      االلتزامات و صافي األصول
      االلتزامات 

 1,601,328.69      2,484,631.68  6 )بالصافي(ساب األمانات البنكية المعلقة شيكات دفع وح

 24,655,864.86  24,688,323.08   أمانات التأمينات والمعاشات
 661,922.86  526,621.80   أمانات التأمين الصحي 

 15,722,633.98  14,745,114.12   أمانات أخرى 
 42,641,750.39  42,444,690.68   مجموع االلتزامات 

      

      صافي األصول

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

 (9,325,887.25)  1,582,869.57   يان )ب(ب –صافي األصول للسنة 
 (41,604,456.34)  (40,021,586.77)   صافي األصول كما في نهاية السنة

 1,037,294.05  2,423,103.91   مجموع االلتزامات و صافي األصول
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (بيان ) أ 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة الحكم المحلي
 النزلة جباليابلدية 

  2020 سمبردي 31للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان 
 )العملة : شيكل جديد(

 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ديسمبر 31   
 2019  2020  اإليضاحات 

      

      االيرادات 

 26,951,613.91  13,022,333.23  7 االيرادات الغير ربحية  
 4,668,770.50  7,189,613.65  8 االيرادات الربحية 

 12,396,890.25  112,200.00  9 االيرادات اإلنمائية )الرأسمالية(
 44,017,274.66  20,324,146.88   مجموع االيرادات

      

      النفقات

 15,347,027.44  15,844,249.14  10 النفقات  الغير ربحية  

 1,662,337.13  2,701,264.17  11 النفقات الربحية 
 12,505,688.80  195,764.00  12 النفقات اإلنمائية )الرأسمالية(

 29,515,053.37  18,741,277.31   مجموع النفقات
       14,502,221.29  1,582,869.57   صافي أصول النشاط 

      بنود أخرى 

 (23,828,108.54)  ---   تسويات سنوات سابقة
 (9,325,887.25)  1,582,869.57   يان ) أ (ب –صافي األصول للسنة 

 (بيان ) ب 



 

6 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

 )العملة : شيكل جديد(
 

 ديسمبر 31
 2019  2020 قدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات الن

 (9,325,887.25)  1,582,869.57 صافي األصول للسنة
 يةتعديالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي التدفقات النقد

 من األنشطة التشغيلية
   

 4,103,066.97   (1,883,449.53) مةموظفي الحكو  - التغير في أمانات لدى وزارة المالية

 (319,064.42)   545,177.16 ير في السلفياتالتغ

 2,187,549.00  32,458.22 التغير في أمانات التأمينات والمعاشات

 66,827.17  (135,301.06) التغير في أمانات التأمين الصحي 

 284,236.36  883,302.99 )بالصافي( شيكات دفع وحساب األمانات البنكية المعلقةالتغير في 

 3,036,699.94  (977,519.86) األمانات األخرى التغير في 

 33,427.77  47,537.49        األنشطة التشغيلية الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 33,427.77  47,537.49        صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة 

 6,320.07   39,747.84 النقد و النقد المعادل كما في بداية السنة

 39,747.84  87,285.33 يان ) أ (ب –النقد و النقد المعادل كما في نهاية السنة 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
 

 (بيان ) ج 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 النزلة جباليابلدية 
 إيضاحات حول البيانات المالية

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

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

 

 البلديةأهداف  1-2
ير النعععواحي خعععالل تطعععو  معععن 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

كيل اللجنة المؤقتة تم إعادة تش 2020مارس  12( بتاريخ 2020لسنة  61لحكم المحلي رقم )حسب قرار وزير ا -
 (. 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 عنعد و تم تسعجيل المصعر يعحيعث  ي تسعجيل المععامالت الماليعة وقيعاس نتعائم األعمعالتتبع البلدية األساس النقدي فع

شعععيكات دفعععع وحسعععابات األمانعععات البنكيعععة معلقعععة بإسعععتثناء معععا قامعععت بعععه إدارة البلديعععة بعععإدراج  يعععرادات عنعععد قبضعععهااإلدفعهعععا و 
 31ى نهايعععة السعععنة الماليعععة المنتهيعععة فعععي ( شعععيكل فعععي السعععجالت الماليعععة للبلديعععة حتععع2,484,631.68البعععالغ قميتهعععا ) )بالصعععافي(

 .2020ديسمبر 
 

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

 يخ كعل بيعان مركعز معاليحسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث المعامالت وفي تعار  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 وتعدتلكات و تحميل المشتريات من المم يتم

دة وتثبعت فعي سعجالت العهع وفقًا لألساس المحاسبي المسعتخدم فعي البلديعة لنفس السنة اإليرادات والمصروفاتفي بيان 
 المخصصة لهذا الغرض.
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 عامة المانات األ 2-4
 

مثعععل  خعععدمات البلديعععة الحصعععول علعععى لغعععرضأو معععن معععوظفي البلديعععة  معععن الجمهعععوروهعععي المبعععالغ التعععي يعععتم تحصعععيلها 
 .(أخرى  –لخدمات ا الرسوم للحصول على –الضرائب –البناءتنظيم أمانات )
 

 النقد والنقد المعادل 2-5
 

ي تسعتحق التع لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنعوك والودائعع الثابتعة
 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 دالنق -3
  2020  2019 

     النقد في الصندوق 

 61.27  18.73  الصندوق العام

     النقد لدى البنوك

 198.93  198.93  رة أبو حصي –بنك فلسطين 

  476.48  476.48  الفالوجا  –بنك فلسطين 

 21,174.97  ---  البنك الوطني اإلسالمي

 17,836.19  86,591.19  بنك البريد

        39,686.57         87,266.60  مجموع النقد لدى البنوك

        39,747.84         87,285.33   يان ) أ (ب –مجموع النقد والنقد المعادل 
 

  السلفيات -4

 ديسمبر 31  
  2020  2019 

 268,774.82  587,839.24  رصيد بداية السنة 

 320,960.18  916,881.28  الل السنةالسلفيات الممنوحة خ

 (1,895.76)  (1,462,058.44)  السلفيات المحصلة )المستردة( خالل السنة 

 587,839.24  42,662.08  يان ) أ (ب –رصيد نهاية السنة  

 

 األصول األخرى  -5
 ديسمبر 31  
  2020  2019 

 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            )بالصافي( شيكات دفع وحساب األمانات البنكية المعلقة -6

 
 

 الرصيد
  البنكي

 يطرح شيكات
 دفع آجلة

مسحوبات بنكية  
مقيدة في غير 

 السجالت المالية

 

إيداعات بنكية غير 
مقيدة في السجالت 

 المالية

 
متفرقات 
 بالصافي

 2020  2019 

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

 (1,178,641.58)  (1,160,647.81)  (50,761.24)  ---  ---  (1,167,321.00)   57,434.43  شيكل - فرع جباليا –بنك فلسطين 

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

 (263,938.64)     (23,435.49)   2,101.00  (5,695.00)    ---  (23,286.06)   3,444.57  جباليا –بنك القدس 

 (27,843.18)       (186,207.55)   727.07  ---  ---  (187,753.62)   19.008  البنك اإلسالمي العربي

 (1,773.26)        (438,822.95)  (91.00)  ---  ---  (441,390.42)   2,658.47  بنك االنتاج الفلسطيني

 (124,191.15)     (179,339.66)   227.00  ---  ---  (227,164.50)   47,597.84  البنك الوطني اإلسالمي

 ---  (491,237.34)  (5,479.08)  ---   29,358.80     (525,365.00)   10,247.94  فرع جباليا  –البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 (1,601,328.69)  (2,484,631.68)  (53,276.25)  (5,695.00)     29,358.80     (2,572,280.60)   117,261.37 بيان )أ( –شيكات دفع وحسابات األمانات البنكية معلقة )بالصافي(  مجموع

 31المنتهية في  ( للسنة المالية1-2م )( شيكل لقاء اإللتزامات حيث قامت إدارة البلدية بإدراجهم في السجالت المالية مخالفة لألساس المالي المتبع كما هو وارد في إيضاح رق2,572,280.60بلغت قيمة شيكات الدفع اآلجلة الصادرة عن البلدية ) -
 .2020يوليو  19وذلك بناءًا على الكتاب الصادر عن إدارة البلدية بتاريخ  2020ديسمبر 

 كما هو وارد أعاله 2020، 2019-2018-2017-2016-2015( شيكل علمًا بأن بعض هذه اإليداعات المعلقة والراكدة منذ السنوات 5,695.00بلغت قيمة اإليداعات البنكية غير المدرجة في السجالت المالية للبلدية ) -
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 ديسمبر 31  الغير ربحية اإليرادات  -7
  2020  2019 

 3,762,867.63  3,978,631.11  إيرادات الرخص واإلجازات
 20,336,070.89  2,614,775.80  إيرادات ضرائب ورسوم محلية أخرى 

 162,880.00  2,528,748.80  إيرادات مساعدات حكومية ودولية
 1,422,504.10  2,253,934.07  إيرادات النفايات الصلبة

 625,662.50  865,380.93  إيرادات استخدام الممتلكات واألموال
 344,765.44  597,185.87  الضرائب والرسوم والعوائد 

 170,276.00  104,232.60  إيرادات غرامات
 87,590.35  75,144.05  إيرادات الرسوم مقابل خدمات 

 38,997.00  4,300.00  إيرادات أخرى 
 26,951,613.91  13,022,333.23  يان ) ب (ب -مجموع اإليرادات الغير ربحية 

 
 ديسمبر 31  اإليرادات الربحية  –8
  2020  2019 

 3,641,070.38  5,597,702.56  مشروع المياه

 1,027,700.12  1,591,911.09  مشروع الصرف الصحي

 4,668,770.50  7,189,613.65  يان ) ب (ب –مجموع اإليرادات الربحية

 
 

 ديسمبر 31  اإليرادات اإلنمائية )الرأسمالية( -9
  2020  2019 

 ---  112,200.00  حفر وإنشاء آبار مياه غاطسة

 644,549.70      ---  منح أضاحي )مؤسسة وقف ديانة التركية(

 44,245.55         ---  السلة الغذائية في رمضانتوريد مساعدات 

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

 10,028,214.00  ---  تطويريةمنح ومساعدات 

 12,396,890.25  112,200.00  بيان ) ب ( –مجموع اإليرادات اإلنمائية )الرأسمالية( 
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 ديسمبر 31  الغير ربحية فقات الن -10
  2020  2019 

 14,851,248.54  15,371,720.95  نفقات اإلدارة العامة

 33,216.60  71,195.69  نفقات السالمة والصحة العامة

 415,765.00  373,875.50  نفقات األشغال العامة والميكانيكا

 17,957.30  725.00  نفقات الهندسة 

 5,020.00  2,542.00  ية وثقافيةنفقات خدمات حضار 

 17,560.00  13,790.00  نفقات تخطيط وتطوير المجتمع

 6,260.00  10,400.00  نفقات األمن واإلطفاء

 15,347,027.44  15,844,249.14  يان ) ب (ب -مجموع النفقات الغير ربحية  

 
 

 ديسمبر 31  النفقات الربحية  -11
  2020  2019 

 785,216.71  1,226,087.31  دارة النفايات الصلبةإ -ية نفقات تشغيل

 453,707.30  1,028,098.66  شروع الصرف الصحيم –نفقات تشغيلية 

 423,413.12  447,078.20  شروع المياهم –نفقات تشغيلية 

 1,662,337.13  2,701,264.17  يان ) ب (ب -مجموع النفقات الربحية 

 
 

 ديسمبر 31  )الرأسمالية( النفقات اإلنمائية -12
  2020  2019 

 93,028.00  83,564.00  شراء سيارات جديد

 ---  29,700.00  اءلف نويجع / جمعية نمخ -بئر النزلة 

 ---  26,400.00  مؤسسة غزي ديستك -بئر الرعاية 

 ---  23,100.00  ارع غزة القديم ش -بئر الصالح

 ---  16,500.00  بئر احمد فكري/ جمعية الوفاق

 ---  16,500.00  سالم  حي ال -بئر السالم

 11,744,195.00  ---  تطويريةمنح ومساعدات 

 616,284.80  ---  منح أضاحي )مؤسسة وقف ديانة التركية(

 52,181.00  ---  توريد مساعدات السلة الغذائية في رمضان

 12,505,688.80  195,764.00  بيان ) ب ( -ية( مجموع النفقات اإلنمائية )الرأسمال
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 .2020( لسنة 1مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة حسب تعديل رقم ) -13
  2020ديسمبر  31 أواًل: اإليرادات

  الفعلي  الموازنة اإليرادات الغير ربحية  نسبة التنفيذ
      الضرائب على الممتلكات

 %16  239.44  1,500.00 ريبة األمالكض

 %119  596,946.43  500,000.00 ضريبة أراضي زراعية 

 %119  597,185.87  501,500.00 المجموع

      ضرائب ورسوم محلية أخرى 

 %87  2,254,716.40  2,587,670.00 حصة البلدية من رسوم النقل على الطريق

 %48  360,059.38  750,000.00 رسوم تحسين وتطوير

 %78  2,614,775.78  3,337,670.00 المجموع

      رسوم الرخص واإلجازات

 %81  1,376,242.06  1,700,000.00 رسوم رخص البناء العادية

 %177  88,388.00  50,000.00 رسوم رخص اليافطات

 %82  823,593.00  1,000,000.00 رسوم رخص الحرف والصناعات

 %100  1,250,000.00  1,250,000.00 والفواكه رسوم سوق الخضار

 %105  345,100.00  330,000.00 رسوم سوق الحيوانات

 %184  55,262.00  30,000.00 رسوم تصديق معامالت

 %67  40,046.05  60,000.00 رسوم رخص مختلفة ايرادات مختلفة

 %90  3,978,631.11  4,420,000.00 المجموع

      متنوعة ايرادات منح وهبات

 %55  2,515,031.00  4,612,330.00 ايرادات منح وهبات حكومية

 ---  ---  --- ايرادات منح وهبات اجنبية

 %27  13,717.82  50,000.00 ايرادات منح وهبات محلية

 ---  ---  --- ايرادات النشاطات االجتماعية

 ---  ---  --- ايرادات نشاطات اللجنة الرياضية

 ---  ---  --- دات النوع االجتماعيايرا

 %54  2,528,748.82  4,662,330.00 المجموع

      رسوم مقابل خدمات

 2,000.00  ---  --- 

 %116  58,157.00  50,000.00 رسوم شهادات وخرائط

 ---  ---  20,000.00 رسوم الفتات واعالنات

 %170  16,987.05  10,000.00 رسوم مكافحة الفئران والحشرات

 %92  75,144.05  82,000.00 المجموع
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  2020ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة غرامات نسبة التنفيذ

 %0  ---  5,000.00 غرامات محاكم

 %52  104,232.60  200,000.00 غرامات بناء غير مرخص

 %51  104,232.60  205,000.00 المجموع

      إيرادات متنوعة

 %43  4,300.00  10,000.00 ءاتاثمان العطا

 %43  4,300.00  10,000.00 المجموع

      إيرادات استخدام الممتلكات واألموال

 %110  768,553.93  700,000.00 ايراد ايجار عقارات الهيئة المحلية

 %194  96,827.00  50,000.00 ارباح بيع موجودات ثابتة

 %115  865,380.93  750,000.00 المجموع

      نفايات صلبة

 %113  2,253,934.07  2,000,000.00 مباني سكنية -رسوم نفايات 

 %113  2,253,934.07  2,000,000.00 المجموع

 %82  13,022,333.23  15,968,500.00 مجموع اإليرادات الغير ربحية 

      اإليرادات الربحية

 %115  5,163,816.89  4,500,000.00 ايرادات أثمان مياه الشرب)الشبكة(

 %135  405,578.45  300,000.00 ايرادات رسوم اشتراكات خدمة مياه

 %142  21,307.22  15,000.00 رسوم قطع واعادة وصل المياه

 %35  7,000.00  20,000.00 غرامة سرقة مياه

 %269  268751.21  100,000.00 رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي 

 %165  1,323,159.88  800,000.00  )رية في شبكة الصرف )ضرائبرسوم اشتراكات دو 

 %125  7,189,613.65  5,735,000.00 مجموع اإليرادات الربحية

      اإليرادات اإلنمائية 

 ---  ---  14,350,000.00 منح ومساعدات المشاريع الكويتية

 ---  ---  4,200,000.00 المنحة العمانية

 ---  ---  7,388,000.00 ()صندوق تطوير واقراض البلديات ائيةإنممنح ومساعدات 

 ---  ---  27,440,000.00 مشروع تمديد شبكات ري شرق جباليا/ سلطة المياه

 ---  112,200.00  --- حفر وانشاء ابار مياه غاطسة

 %0.21  112,200.00  53,378,000.00 مجموع اإليرادات اإلنمائية

 %27  20,324,146.88  75,081,500.00 يان )ب(ب –مجموع اإليرادات 

 تحققتم  حين (  في75,081,500.00) بمبلغتم تقدير اإليرادات السنوية  حيث%( 27) اإليراداتمة موازنة يمن ق التنفيذبلغت نسبة  -
 والمعتمدةة إليرادات المقدر ( حسب موازنة ا%73التنفيذ ) فياإلنحراف بلغت نسبة ( حيث 20,324,146.88) بمبلغاإليرادات الفعلية 

 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة 
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  2020ديسمبر  31 ثانيًا : النفقات
  الفعلي  الموازنة النفقات الغير ربحية  نسبة التنفيذ

      التخطيط وتطوير المجتمع

 ---  ---  1,000.00 التخطيط

 %14  13,790.00  100,000.00 رسوم انتساب لمجالس مشتركة

 %14  13,790.00  101,000.00 المجموع

      الصحة والسالمة والبيئة

 %30  71,195.69  235,000.00 مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسالمة

 %30  71,195.69  235,000.00 المجموع

      الخدمات الحضارية والثقافية

 %2  2,222.00  100,000.00 خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات

 %32  320.00  1,000.00 مصاريف االعياد الدينية والوطنية

 ---  ---  1,000.00 مصاريف النوع اإلجتماعي 

 %3  2,542.00  102,000.00 المجموع

      خصومات نقدية ممنوحة 

 ---  ---  31,200.00 جباية  –خصومات نقدية 

 ---  ---  31,200.00 المجموع

      نفقات االمن واالطفاء

 %208  10,400.00  5,000.00 مصاريف امن وحراسة

 ---  ---  5,000.00 الحريق واالنقاذ

 %104  10,400.00  10,000.00 المجموع

      نفقات األشغال العامة

 %123  122,641.00  100,000.00 لزوم االنارة

 %32  47,309.00  150,000.00 تعويضات عن المشاريع العامة

 %132  26,493.00  20,000.00 كبيرة اآلليات إستئجارمصاريف 

 %38  113,268.00  300,000.00 صيانة وترقيع طرق وشوارع

 %128  64,164.50  50,000.00 صيانة امالك البلدية

 %60  373,875.50  620,000.00 المجموع

      نفقات هندسة

 %5  725.00  15,000.00 عدد ولوازم هندسية

 %5  725.00  15,000.00 المجموع
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  2020ديسمبر  31 
  الفعلي  الموازنة المصاريف اإلدارية العامة نسبة التنفيذ

 %110  220,112.52  200,000.00 أجور عمل إضافي 

 ---  ---  1,000.00 أنظمة وبرامم حاسوب 

 %388  19,416.00  5,000.00 أثاث وتحسينات 

 %99  24,743.00  25,000.00 زة وأدوات مكتبية أجه

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

 %92  88,181.01  96,000.00 راتب رئيس الهيئة المحلية 

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

 %99  2,082,718.33  2,100,000.00 رواتب واجور دائمين وغير مسكنين

 %58  787,675.33  1,370,000.00 رواتب واجور دائمين وغير مسكنين

 %97  48,289.00  50,000.00 زيوت ومحروقات مركبات إدارية 

 %96  66,873.29  70,000.00 آليعموالت ومصاريف بنكية وسداد 

 %248  7,435.00  3,000.00 مصاريف ادارية متفرقة

 ---  ---  5,000.00 مصاريف زي موحد ولباس

 %214  21,351.00  10,000.00 مصاريف مواصالت وتنقالت داخلية

 %54  21,580.00  40,000.00 مصاريف اعالن)الصحف واالنترنت(

 %94  1,147,179.83  1,220,000.00 مصاريف التقاعد )دون احتساب مساهمة الموظف(

 %88  2,635.30  3,000.00 مصاريف النظافة ولوازمها )للمقرات واالنترنت(

 %108  53,854.58  50,000.00 مصاريف انترنت واتصاالت السلكية

 %105  15,740.64  15,000.00 مصاريف بريد وهاتف

 %7  5,213.000  70,000.00 مل(عاصابات -امع-ياراتس-مصاريف تأمينات )حريق

 %125  50,022.00  40,000.00 مصاريف تشريفات وضيافة

 %70  24,579.00  35,000.00 وقرطاسيةمصاريف تصوير طباعة 

 %58  11,577.00  20,000.00 مصاريف خدمات مهنية

 %6  288.00  5,000.00 مصاريف قضائية)التشمل اتعاب المحامي والمستشار(

 %3  150.00  5,000.00 مصاريف سفر وتنقالت خارجية

 %77  3,848.00  5,000.00 مصاريف صيانة االبنية والمرافق االدارية

 %42  4,202.00  10,000.00 مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها

 %17  5,091.00  30,000.00 مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار التشمل معدات ثقيلة

 %39  1,927.00  5,000.00 مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية

 %23  700.00  3,000.00 مصاريف عالج اصابات عمل

 ---  ---  1,000.00 ريق رياضة )للهيئة المحلية(مصاريف ف

 ---  ---  5,000.00 مصاريف قضائية)التشمل اتعاب المحامي والمستشار(

 %100  20,000.00  20,000.00 مصاريف نهاية خدمة الموظفين
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  2020ديسمبر  31 
  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

 %109  118,050.00  108,000.00 مكافأت اعضاء المجلس البلدي

 %72  108,591.50  150,000.00 مكافأت موظفين

 ---  ---  3,000.00 هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة

 %91  22,650.00  25,000.00 ايرادات مستردة من سنوات سابقة

 %86  4,984,673.33  5,824,000.00 المصاريف اإلدارية العامة مجموع 

 %93  10,387,047.62  11,195,300.00 ين مثبتين دائمينرواتب واجور موظف

 %87  15,844,249.14   18,133,500.00 الغير ربحيةنفقات مجموع 

 

      النفقات الربحية

      نفقات إدارة النفايات الصلبة

 %37  18,405.00  50,000.00 نفقات مكب النفايات

 %49  445,005.50  900,000.00 صيانة اليات ومعدات جمع النفايات

 %95  570,746.48  600,000.00 زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات

 %128  191,930.33  150,000.00 مصاريف نقل وترحيل النفايات

 %72  1,226,087.31  1,700,000.00 المجموع

      نشاء شبكات الصرف وصيانتهاإ -الصرف الصحي 

   ---  5,000.00 اغطية مناهل

 %207  413,061.50  200,000.00 صيانة شبكات الصرف الصحي

 %98  589,059.16  600,000.00 زيوت ومحروقات الصرف الصحي

 %26  25,978.00  100,000.00 صيانة مضخات وماتورات الصرف الصحي

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

 %113  1,028,098.66  910,000.00 المجموع

      

      المياه ضخنفقات 

 %18  9,180.00  50,000.00 صيانة المواتير والمضخات

 %30  59,757.00  200,000.00 هصيانة شبكات الميا

 ---  ---  5,000.00 همتفرقات الميا

 ---  ---  5,000.00 مصاريف المواد الكيماوية ) كلور (

 %57  113,431.00  200,000.00 هااثمان كهرباء لمحطات ضخ المي

 %53  264,710.20  500,000.00 هزيوت ومحروقات الميا

 %44  447,078.20  960,000.00 المجموع

 %76  2,701,264.17   3,570,000.00 ربحيةنفقات مجموع 
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  2020ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة )الرأسمالية(النفقات اإلنمائية  نسبة التنفيذ

 ---  ---  560,000.00 تطوير منطقة البخاري/ صندوق تطوير البلديات

 ---  ---  392,000.00 اسنكمال مشروع الزرقا والغباري/ صندوق تطوير البلديات

 ---  ---  470,400.00 مشروع تطوير شوارع فرعية منطقة عباد الرحمن

 ---  ---  470,400.00 فة وانارة شارع النصر والكرامةمشروع اعادة تأهيل أرص

 ---  ---  564,480.00 تطوير شارع بئر النعجة الرئيسي / صندوق البلديات

 ---  ---  280,000.00 مشروع استكمال شارع ذات الصواري/ صندوق البلديات

 ---  ---  168,000.00 مشروع صرف صحي ابو ميسرة نصر/ صندوق البلديات 

 ---  ---  1,317,120.00 مشاريع تطويرية شرق جباليا تل الزعتر/ شعشاعة

 ---  ---  1,317,120.00 مشاريع تطويرية منطقة جباليا البلد/ صندوق البلديات

 ---  ---  274,400.00 مشروع انشاء صرف صحي الزاويا/ صندوق البلديات

 ---  ---  564,480.00 مشاريع تطويرية منطقة النزلة/ صندوق البلديات

 ---  ---  509,600.00 مشروع توريد كباش / صندوق البلديات

 ---  ---  500,000.00 شراء جتر صرف صحي / صندوق البلديات

 ---  ---  7,700,000.00 مشروع تطوير شارع السكة / المنحة الكويتية

 ---  ---  3,500,000.00 مشروع تطوير شارع صالح دردونة/ المنحة الكويتية

 ---  ---  1,400,000.00 مشروع تطوير شارع ليالينا/ المنحة الكويتية

 ---  ---  1,750,000.00 مشروع محيط البركة القرعة الخامسة / المنحة الكويتية

 ---  ---  4,200,000.00 مشترك / المنحة العمانية 58مشروع تطوير شارع 

 ---  ---  27,440,000.00 طة المياهمشروع تمديد شبكة مياه لري األراضي/ سل

 ---  29,700.00  --- لف نويجع/ جمعية نماءخ -بئر  النزلة 

 ---  26,400.00  --- ؤسسة غزي ديستكم -بئر الرعاية

 ---  23,100.00  --- ارع غزة القديم/ مؤسسة اسعاد الطفولةش -بئر الصالح 

 ---  16,500.00  --- ية الوفاقجمع -بئر احمد فكري 

 ---  16,500.00  --- ي السالم / جمعية الوفاقح -بئر السالم 

 ---  83,564.00  --- شراء سيارات جديدة 

 %0.37  195,764.00  53,378,000.00 مجموع النفقات اإلنمائية )الرأسمالية(

 %25  18,741,277.31   75,049,300.00 يان )ب(ب –مجموع المصروفات 
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 القضايا القانونية -14
للسععنة والععذي يوضععح القضععايا القانونيععة التععي قععد تكععون البلديععة طرفععًا فيهععا لععم نتسععلم كتععاب المستشععار القععانوني للبلديععة  -

 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 
موازنعة فعي ال (الحقعوق والتعويضعات)ععن  لم تقم إدارة البلدية بعإجراء التخصعيص المعالي العالزم أو إدارج البنعد المعالي -

 .2020ديسمبر  31في حال تم رفع قضايا قانونية ضد البلدية للسنة المالية المنتهية في  عماًل بمدأ الحيطة والحذر
 

 إدارة المخاطر -15
 

ر الصعععرف وتععدير المخععاطر الماليعععة المتعلقععة بعملياتهععا وأنشععطتها وتتضعععمن هععذه المخععاطر   مخععاط 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 
 بأسعار الصرف األجنبي. سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة البلديةتمتلك السنة. و  العمالت خالل

 
 

 مخاطر االئتمان  -ب
تشععير مخععاطر االئتمععان إلععى تلععك المخععاطر التععي تظهععر عنععدما  يتخلععف المععدين عععن التزاماتععه التعاقديععة ممععا ينععتم عنععه 

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

( العديون المسعتحقة للبلديعة علعى الغيعر )المتعأخرات( البعالغ قيمتهعا 1بإسعتثناء معا هعو وارد فعي مرفعق رقعم ) تسديد العديون 
 ( شيكل.138,240,449.82)
 

 

 مخاطر السيولة   -ج
مسعئول عععن إدارة مخععاطر  البلديععةإطععار ععام إلدارة مخععاطر السعيولة وذلععك ألن مجلعس إدارة  البلديعةجلععس إدارة يتبنعى م

( حيعععث بلغعععت قيمعععة شعععيكات العععدفع اآلجلعععة الصعععادرة ععععن البلديعععة 6رقعععم ) بإسعععتثناء معععا هعععو وارد فعععي إيضعععاحالسعععيولة 
بإسعتثناء معا قامعت بعه إدارة البلديعة  نقديعة للبلديعة( شيكل لقاء اإللتزامات مما قد يؤثر علعى السعيولة ال2,484,631.68)

(. وكذلك ما هعو وارد 6كما هو وارد في إيضاح رقم ) ( شيكل2,484,631.68من إصدار شيكات الدفع آجلة بقيمة )
حتععى نهايععة السععنة  ( شععيكل93,903,831.73البععالغ قيمتهععا ) المسععتحقة علععى البلديععة للغيععر( الععديون 2فععي مرفععق رقععم )

 .2020ديسمبر  31المنتهية في المالية 
 

 

 السلفيات  -16
 .2020 ديسمبر 31 تثبت صحة أرصدة السلفيات حتى نهاية السنة المالية المنتهية بمصادقاتلم يتم تزويدنا 

 

 

 واألرصدة الدائنة األخرى الدائنة  الحسابات -17
حتععى نهايععة السععنة الماليععة  دائنععة األخععرى واألرصععدة ال الدائنععة الحسععاباتتثبععت صععحة أرصععدة  بمصععادقاتلععم يععتم تزويععدنا 

 .2020 ديسمبر 31 المنتهية
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18- )19COVID ( 

قطاعات على االقتصاد العالمي و  COVID (19)الحقا لتاريخ البيانات المالية، ونتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا 
من  نهفإلم، طينية ودول الجوار وبقية دول العاالمختلفة وما رافق ذلك من قيود واجراءات فرضتها الحكومة الفلس األعمال
 السةوسنواعها االتشغيلية بالتطورات العالمية والتي تؤثر حاليا على اسواق السلع بمختلف  البلدية أنشطةتتأثر  أنالممكن 
تي ال لية القبال يزال مدى وفترة هذا االثر غير واضح ويعتمد على التطورات المست فإنهلمختلف المواد والبضائع  اإلمداد

ية انات المالالمحتمل على البي األثرمن تقدير حجم  البلدية تتمكنيمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي، وبالتالي لم 
ضع المالي دية والو قد يكون لهذه التطورات أثر على النتائم المالية المستقبلية والتدفقات النق بأنه . علماً إعتمادهابتاريخ 
 .للبلدية
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 ا.( موظفً 457) 2020شهر ديسمبر  حتى نهايةن في البلدية بلغ عدد الموظفي
 

 أرقام المقارنة – 20
تم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض البيانات للسنة الحالية، علمًا أن هناك العديد 

ا معععن قبعععل وزارة الحكعععم المحلعععي وفقعععًا للنظعععام المعععالي الموحعععد الخعععاص معععن البنعععود الماليعععة تعععم إععععادة تسعععجيلها وتصعععنيفه
 .بالبلديات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
 والغير مدرجة في السجالت المالية  الديون المستحقة للبلدية على الغير حسب )أساس االستحقاق( -( 1مرفق )

 

 مما يلي  2020ديسمبر  31اق المحاسبي كما في تتألف الديون المستحقة للبلدية على الغير وفقًا ألساس االستحق
 ديسمبر 31 
 2020  2019 

 62,342,694.45  64,305,899.62 مستحقات إيرادات المياه

  57,008,465.66  61,436,497.05 رسوم وضرائب بلدية )عامة+منازل+أراضي+نفايات(

 5,327,913.00  5,667,808.00 متأخرات تراخيص ومباني 

 1,769,852.42  2,012,348.00 على الدوائر الحكومية المستحقات

 585,835.59  20,514.08 سلفيات مستحقة على الموظفين

 ---  2,209,714.07 المستحقات على وزارة المالية

 ---  2,587,669.00 2020رسوم على الطرق 

 127,034,761.12  138,240,449.82 إجمالي الديون المستحقة للبلدية على الغير 

 
 

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

 مما يلي  2020ديسمبر  31تتألف الديون المستحقة على البلدية للغير وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 

 

 ديسمبر 31 
 2020  2019 

 41,745,388.00  54,165,315.00 يع الكهرباءشركة توز 

 10,645,976.25  9,756,257.06 العاملين رواتب مستحقات

 1,464,343.00  2,046,916.60 شيكات آجلة ولم تصرف 

 952,719.89  1,007,625.89 أمانات لجمعية تكافل العاملين بالبلدية

 259,095.00  259,095.00 وزارة األوقاف  -إيجارات مستحقة 

 363,558.72  64,454.80 ضريبة الدخل 

 137,023.06  526,621.80 التأمين الصحي

 ---  24,688,323.08 التامين والمعاشات

 ---  123,641.50 مرابحات بنوك لم تدفع

 ---  440,468.00 مجلس إدارة النفايات الصلبة

 ---  13,617.00 مكآفات أعضاء مجلس بلدي لم تدفع

 ---  631,392.00 موردين المستحقة الفواتير

 ---  180,104.00 مصلحة مياه بلديات الساحل

 30.60  --- إيجار مكب النفايات 

 24,655,864.86  --- التأمين والمعاشاتهيئة 

 80,223,999.38  93,903,831.73 مجموع الديون المستحقة على البلدية للغير










