
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

132016

 

   



 

 

1

1120164

1120165

1120166

711

11114

 









 

4 

 الدلطة الهطشية الفلدطيشية
 وزارة الحكم السحلي

 رفحبلدية 
 6136ديدسبر  13كسا في  بيان السركز السالي

 
 (إسرائيلي )العسلة: شيكل

 ديدسبر 13   
 2015  6136  إيزاح األصهل

      األصػؿ الستجاولة

 17,995.80  :269124282  1 والشقج السعادؿالشقج 
 1,183,521.00  177,053.77  4 مػاد ومدتمدمات بالسخازف 

 42,779,834.99  5614:3112:896  5 مجيشػف مقابل خجمات
 9,000,882.69  11,499,533.03   وزارة السالية

 4,673.91  1111811:   أمانات وأرصجة مجيشة أخخى 

 :631:971:1984  6813461848895   مجسػع األصػؿ الستجاولة
      األصػؿ الغيخ متجاولة

 383,117,743.67  376,943,290.21  6 السستمكات واآلالت والسعجات، بالرافي
 49412281854878  376,943,290.21   مجسػع األصػؿ الغيخ متجاولة

 436,104,652.06  41493799168415   مجسهع األصهل
      

      االلتزامات وصافي األصهل 
      االلتدامات

 15,389,513.25  2714521518877  7 ىيئة التقاعج الفمدصيشية
 196,678.30  6261299866  8 دائخة التأميغ الرحي 

 177,988.64  353,888.11  9 دائخة ضخيبة الجخل
 31,758,951.91  785,315.20  31 وزارة السالية –خباء شخكة تػزيع الكي

 3,865,921.42  2,466,482.08  33 فخوقات مدتحقة لمسػضفيغ
 1,911,002.40  2,014,916.79  36 أمانات أخخى دائشة
 64141111668:3  :33158812:984   مجسػع االلتدامات

      صافي األصػؿ
 386,535,678.99  5271832148:826  27 في بجاية الدشة صافي األصػؿ كسا 

 (3,731,082.85)  (:6112:165:85)   بياف )ب( –صافي األصػؿ لمدشة 
 493191516:7825  5221812193:877   كسا في نياية الدشة  صافي األصػؿ

 436,104,652.06  41493799168415   مجسهع االلتزامات وصافي األصهل 
 

 إف االيزاحات السخفقة تعتبخ جدءا أساسيا مغ ىحه البيانات السالية 
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 الدلطة الهطشية الفلدطيشية
 وزارة الحكم السحلي

 رفحبلدية 
 6136ديدسبر  13 للدشة السشتهية في اإليرادات والسرروفات بيان

 (إسرائيلي )العسلة: شيكل
 

   6136ديدسبر  13   
 6135ديدسبر  13  السجسهع  السذاريع اإلنسائية  اريع )ربحية(مذ  تذغيلية  اإليزاحات 

            اإليرادات
 17,472,884.14  0389846936446  5921:16867  70,449.00  2913:4191:875  31 اإليخادات

 3794769884434  0389846936446  4839915456  70,449.00  3896919819464   مجسهع اإليرادات
            

            السرروفات
 12,298,651.16  3396889644466  5921:19894  4,020.00  :221313142684  34 السرخوفات

 3696989653436  3396889644466  4839918481  51131.00  3396169135419   مجسهع السرروفات
         7,091,494.25            66,429.00                      (3.27)         7,157,919.98   5,174,232.98 

 (7,237,933.91)  (696379181446)  ---  ---  (713281194857)  6 إهالك الدشة
 (1,373,030.12)  (1,904,284.07)  ---  ---  (1,904,284.07)  35 إعفاءات

 (294,351.80)  (5116712128:5)  ---  ---  (5116712128:5)  39 تدهيات وفروق عسلة

 (3,731,082.85)  (591399549449)  (1467)  669469411  (591859975466)   بيان )أ( –صافي األصهل للدشة 
 

 إف االيزاحات السخفقة تعتبخ جدءا أساسيا مغ ىحه البيانات السالية
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 الدلطة الهطشية الفلدطيشية
 وزارة الحكم السحلي

 رفحبلدية 
  6136ديدسبر  13للدشة السشتهية في  قات الشقديةالتدفبيان 

 (إسرائيلي )العسلة: شيكل
 ديدسبر  13 
 6136  2015 

    التدفقات الشقدية من األنذطة التذغيلية 
 (3,731,082.85)  (591399549449) صافي األصهل للدشة 

    ذصة التذغيميةتعجيالت لسصابقة صافي األصػؿ لمدشة مع صافي التجفقات الشقجية مغ األن
 7,173,792.95  713281194857 التغيخ في مجسع اإلىالؾ 

 (859,475.00)  1,006,467.23 التغيخ في السػاد والسدتمدمات في السخازف 
 (2,115,859.04)  (2,612,184.86) التغيخ في مجيشػف مقابل خجمات

 252,362.80  (2,498,650.34) التغيخ في أمانات وأرصجة مجيشة أخخى 
 (2,433,574.73)  (4,326.09) التغيخ في رصيج وزارة السالية

 890,959.40  951,894.41 التغيخ في ىيئة التقاعج الفمدصيشية
 (268,174.81)  318,510.25 التغيخ في دائخة التأميغ الرحي

 (78,250.88)  175,899.47 التغيخ في دائخة ضخيبة الجخل
 -  (30,973,636.71) وزارة السالية –باء شخكة تػزيع الكيخ التغيخ في 

 165,005.06  (1,399,439.34) السػضفيغ -التغيخ في فخوقات مدتحقة 
 (95,600.34)  2141:2584:1 التغيخ في األمانات األخخى الجائشة 

 (1,099,897.44)  (1197149137466) )السدتخدمة في( األنذطة التذغيلية صافي التدفقات الشقدية
    فقات الشقدية من األنذطة االستثساريةالتد

 (6,680.00)  (741641811) إضافات لمسستمكات واآلالت والسعجات

 106,902.00  311:11811 السستمكات واآلالت والسعجات إىالؾ تدػيات عمى مجسع
 100,222.00  (469611411( صافي التدفقات الشقدية )السدتخدمة في( الشاتجة من األنذطة االستثسارية

    التدفقات الشقدية من األنذطة التسهيلية
 850,278.40  33,916,783.01 تعجيل صافي األصػؿ غيخ السقيجة في بجاية الدشة

 8519678441  33,916,783.01 األنذطة التسهيلية صافي التدفقات الشقدية الشاتجة من

 (149,397.04)  3419315419 صافي التدفقات الشقدية السحققة خالل الدشة
 167,392.84  17,995.80 الشقد والشقد السعادل كسا في بداية الدشة

 17,995.80  3589313439 (1إيزاح ) –بيان )أ(  –الشقد والشقد السعادل كسا في نهاية الدشة 
 

 إف االيزاحات السخفقة تعتبخ جدءا أساسيا مغ ىحه البيانات السالية 
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 الفلدطيشيةالدلطة الهطشية 
 وزارة الحكم السحلي

 رفحبلدية 
 إيزاحات حهل البيانات السالية

 (إسرائيلي )العسلة: شيكل
 

 معلهمات عامة .3

 
 نذأة وتطهر بلدية رفح 

لتقػػجيع ـ 6/2/2:63الفمدػػصيشية ولػػحلظ أنذػػأ بيػػا أوؿ مجمػػذ قػػخوي بتػػاريخ   القػػخى قخيػػة كإحػػجى  فػػي الساضػػي كانػػت رفػػح
وزيادة عجد الدكاف وتػسع نفػذىا وخجماتيا أصبح ال بج مغ تغييخ مكانة رفح مغ قخية إلى  ىار الخجمات لمسػاششيغ ومع تصػ 

بتػػاريخ  لسجيشػػة رفػػح مجمػػذ بمػػجي أوؿ تذػػكيلتػػع ـ حيػػث تػػع حػػل السجمػػذ القػػخوي و 2:83مجيشػػة وىػػحا مػػا حػػجث بالفعػػل عػػاـ
كاف آخخىا السجمذ البمجي الحػالي الػحي  بمجيةال سجالذال ظ التاريخ تػالى عمى إدارة البمجية عجد مغومشح ذل ـ،2:83/:/38

 .3121نػفسبخ  4تع تعييشو بتاريخ 
ولعل الجانب اإليجابي مغ تاريخ السجيشة ىحا ىػ أنو يػجب نسصًا إداريًا غيخ مخكدي، أما الجانب الدمبي فيػ أف رفح مػازاؿ 

 يشقريا ما يسيدىا ويبخزىا كسجيشة مسيدة عغ السجف األخخى.
 

قدػػست السجيشػػة إلػػى قدػػسيغ قدػػع تحػػت الدػػيادة السرػػخية  2:93ىػػجة كامػػب ديفيػػج بػػيغ مرػػخ وإسػػخائيل عػػاـ فػػي أعقػػاب معا
يػث اىتسػاـ واآلخخ تحت الديادة الفمدصيشية، وقج كانت رفح أكثػخ حطػًا مػغ البمػجيات الرػغيخة األخػخى فػي قصػاع غػدة مػغ ح

القخيػػب مػػغ الحػػجود السرػػخية وبالتػػالي كػنيػػا حمقػػة  ، ولعػػل فػػي مػقعيػػا4::2اتفاقيػػة أوسػػمػ عػػاـ  السسػػػليغ وذلػػظ فػػي أعقػػاب
 االتراؿ الػحيجة لقصاع غدة مع العالع الخارجي مباشخة ىػ أحج أسباب اىتساـ السسػليغ التقميجي بيا.

 
 ( مػضفًا وعاماًل مغ مختمف الفئات.398) 3127ديدسبخ  42بمغ عجد السػضفيغ والعامميغ في بمجية رفح في 

 البلدية الخدمات التي تقدمها
 :مشيا لدكانيا تقـػ البمجية بتػفيخ العجيج مغ الخجمات األساسية 

دور تشسػػػػي فػػػي مجػػػاالت البشيػػػة التحتيػػػة والخػػػجمات فػػػي قصاعػػػات السيػػػاه والرػػػخؼ الرػػػحي والصػػػخؽ والسشذػػػ ت  -
 العامة.

 دور تشطيسي في مجاالت التخصيط العسخاني واليشجسي والسخوري والجسالي لمسجيشة. -

مغ خالؿ الحفاظ عمى الرحة العامة وصحة البيئة ومغ خالؿ إدارة الشفايات الرمبة وصحة  دور بيئي وصحي -
 السػاد الغحائية ومكافحة الحذخات والقػارض.

دور ثقافي رياضي مغ خالؿ إيجاد التعاوف والذخاكة مع السؤسدػات الثقافيػة واألنجيػة الخياضػية مػغ أجػل تصػػيخ  -
 السشذ ت الخياضية والثقافية.

تسعػػي مػػغ خػػالؿ تعديػػد السذػػاركة السجتسعيػػة فػػي مختمػػف مدػػتػيات العسػػل البمػػجي وتعديػػد عسػػل لجػػاف دور مج -
 األحياء والسخاكد السجتسعية.

 دور اقترادي مغ خالؿ الذخاكة والتعاوف مع القصاع الخاص لتحقيق التشسية االقترادية السدتجامة. -

 

لػضػع  سػيل مػغ الحكػمػة الكشجيػة، قامػت بمجيػة رفػح بإعػجاد رؤيػا ، وبالتعاوف مع اتحاد البمجيات الكشجي وبت:::2في العاـ 
 رفح. الخصط اإلستخاتيجية لسجيشة
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 السديشة اليهم
وىػي: حػي وتجسػع سػكشي  26مجيشػة رفػح اليػـػ مػغ  تتكػف و ، الخسدة محافطات قصاع غدة مغ واحجةرفح اليـػ مجيشة تعتبخ 

ـ، حػي فح الغخبية، الحذاش، حي البخازيػل، خخبػة العػجس، حػي الدػالر  ،مشصقة السػاصي، تل الدمصاف، السخيسات، الذابػرة
 ، السحخرات.(إمربح)حي الدىػر   االدارى،  تبة زارع، الحي  الجشيشية، البيػؾ،

 
  الدياسات السحاسبية أهم  .6

 اإلطار العام إلعداد البيانات السالية 6-3
 جاد التقاريخ السالية.تع إعجاد ىحه البيانات السالية وفقًا لمسعاييخ الجولية إلع

 
 أسس إعداد البيانات السالية 6-6

 .ألساس االستحقاؽ السحاسبيووفقًا  تع إعجاد البيانات السالية استشادًا إلى شخيقة التكمفة التاريخية

 
 العسالت األجشبية 6-1

وىػي الذػيكل اإلسػخائيمي.  لبمجيػةايتع عخض البيانات السالية بالعسمة التي تدتخجميا البيئػة االقترػادية األساسػية حيػث تعسػل 
وتحػؿ التعامالت التػي تػتع بعسػالت أخػخى غيػخ العسمػة الخئيدػية إلػى الذػيكل اإلسػخائيمي حدػب أسػعار الرػخؼ الدػائجة فػي 
تاريخ حجوث التعامالت. وفي تاريخ كل بياف لمسخكد السالي، يتع تحػيل البشػػد الشقجيػة السدػجمة بعسػالت أجشبيػة إلػى الذػيكل 

اإليػػخادات الشاتجػػة فػػي بيػػاف  بالفخوقػػاتيمي حدػػب أسػػعار الرػػخؼ الدػػائجة فػػي تػػاريخ السخكػػد السػػالي، ويػػتع االعتػػخاؼ اإلسػػخائ
 .والسرخوفات

 
 السستلكات واآلالت والسعدات 6-4

يػػػتع االعتػػػخاؼ مبػػػجئيا بالسستمكػػػات واآلالت والسعػػػجات السحػػػتفع بيػػػا لالسػػػتخجاـ خػػػالؿ عسميػػػة اإلنتػػػاج أو تدويػػػج البزػػػائع أو 
لخجمات أو ألغخاض إداريػة بالتكمفػة التػي تسثػل سػعخ الذػخاء مزػافا إليػو أي تكػاليف أخػخى تػع تحسيميػا عمػى نقػل السعػجات ا

 إلى السػقع وتحقيق الذخوط الالزمة ليا لتعسل بالصخيقة التي تخغبيا اإلدارة. 
لسػػالي بالتكمفػػة مصخوحػػا مشيػػا االىػػالؾ بعػػج االعتػػخاؼ السبػػجئي، يػػتع تدػػجيل السستمكػػات واآلالت والسعػػجات فػػي بيػػاف السخكػػد ا

الستػػخاكع وأي انخفػػاض متػػخاكع فػػي القيسػػة، أمػػا األراضػػي فػػال تدػػتيمظ. يػػتع االعتػػخاؼ بشفقػػات االىػػالؾ فػػي كػػل سػػشة فػػي بيػػاف 
 اإليخادات والسرخوفات. 

السدتقبمية الستػقعة ليحا  ويتع احتداب االىالؾ عمى أساس القدط الثابت والحي يتػقع أف تدتيمظ البمجية السشافع االقترادية
 %.21و% 3يتع احتداب االىالؾ وفقَا لشدب سشػية تتخاوح ما بيغ خالؿ العسخ اإلنتاجي لو، و  األصل

 
 42قامت إدارة بمجية رفح بالتعاوف مع صشجوؽ البمجيات بتكميف شخكة استذارية لحرػخ كافػة مستمكػات البمجيػة وتقييسيػا فػي 

تػع إدراج قيسػة السستمكػات واآلالت والسعػجات فػي سػجالت البمجيػة ألوؿ مػخة وتػع قيػج  3121، وفػي بجايػة عػاـ 3118ديدػسبخ 
لحداب مجسػع اإلىػالؾ،  2009ديدسبخ  42حتى لحداب صافي األصػؿ غيخ السقيجة، كسا تع إثبات قدط اإلىالؾ  القيسة

 اف اإليخادات والسرخوفات لمدشة.في بي وتع عكدو تع إثبات قدط اإلىالؾ حدب األصػؿ السحاسبيةوفي الدشػات الالحقة 
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 ديهن البلدية 6-5
 

تع حرخ الجيػف السدػتحقة لمبمجيػة عمػى الغيػخ والػجيػف السدػتحقة عمػى البمجيػة لمغيػخ وإثباتيػا بالدػجالت وقيػج الفػخؽ لحدػاب 
 األصػؿ غيخ السقيجة.

 
 والسرروفات اإليرادات 6-6
 

ويػػػتع تدػػػجيل السرػػػخوفات شػػػاممة لزػػػخيبة القيسػػػة  االسػػػتحقاؽ السحاسػػػبيوفقػػػًا لسبػػػجأ  والسرػػػخوفات اإليػػػخادات تدػػػجيليػػػتع 
 السزافة.

 
 الشقد والشقد السعادل 6-7
 

ألغػػخاض إعػػجاد بيػػاف التػػجفقات الشقجيػػة يػػتع اعتبػػار الشقػػج والذػػيكات فػػي الرػػشجوؽ ولػػجى البشػػػؾ والػدائػػع الثابتػػة التػػي تدػػتحق 
 ة أو ما يعادليا.خالؿ فتخة تقل عغ ثالثة أشيخ مغ تاريخ ربصيا كشقجي

 
 والشقد السعادلالشقد  .1

 مسا يمي:والشقج السعادؿ يتألف الشقج 
 ديدسبر 13 
 2016  2015 

    الشقج لجى البشػؾ
    الشقج لجى بشظ فمدصيغ

 112,130.49  213,826.69 شيكل – ::::238بشظ فمدصيغ السحجود حػ/

 1,609.96  15.86 يػرو – ::::238بشظ فمدصيغ السحجود حػ/
 39,164.75  10.87 دوالر – ::::238بشظ فمدصيغ السحجود حػ/

 2631:16831  3241964853 مجسػع الشقج لجى بشظ فمدصيغ

    الشقج لجى بشظ ىبػعميع اإلسخائيمي
 2124:837  --- شيكل -بشظ ىبػعميع اإلسخائيمي 

 2124:837  --- سخائيميمجسػع الشقج لجى بشظ ىبػعميع اإل
    الشقج لجى البشظ الػششي االسالمي 

 10,299.82  123.31 شيكل –  32115:1البشظ الػششي االسالمي حػ/
 893::2113  123.31 مجسػع الشقج لجى البشظ الػششي االسالمي

 164,344.28  213,976.73 مجسهع الشقد لدى البشهك
 (146,348.48)  (55,845.54) ع شيكات بخسع الجف

 17,995.80  3589313439 بيان )أ(  –السجسهع 
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 مهاد ومدتلزمات بالسخازن  .4

 مسا يمي: السػاد والسدتمدمات بالسخازف تتألف 

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 526,518.00  177,053.77 معجات قصع غيار ومدتمدمات صيانة
 657,003.00  -- ومصبػعات قخشاسية

 1,183,521.00  177,053.77 بيان )أ(  –السجسهع 

 *تع جخد وتقييع السػاد والسدتمدمات بالسخازف بسعخفة إدارة البمجية.
 

 مديشهن مقابل خدمات .5

 :سا يميم يشػف مقابل الخجماتجالستألف ي

 ديدسبر 13 
 6136  2015 

 28,876,148.47  28,342,252.82 جبايةالضخائب 

 11,216,107.73  13,420,194.71  نطافةرسـػ 
 1,664,839.51  1,864,386.29 ضخيبة عامة

 12,245.00  2411398:1 أمانات متفخقة

 1,010,494.28  1,103,585.28 ضخيبة مباني
 ---  317,412.80 تعديد خجمة الشفايات الرمبة

 ---  442126:816 ذمع إيجارات

 4697799814499  4591965019.85 بيان )أ(  –السجسهع 
 .3127ديدسبخ  42لع نقع إدارة البمجية بتكػيغ مخرز لمجيػف السذكػؾ في تحريميا لمدشة السالية السشتيية في *
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 السستلكات واآلالت والسعدات بالرافي .6

 
 تتألف السستمكات واآلالت والسعجات مسا يمي:

 السجسهع  الديارات  اآلالت والسعدات  األثاث  البشية التحتية  السباني  األراضي 
              التكلفة

 55794769743449  10,152,120.60  312671235851  260,705.00  :2:21:93111781  281:3:1945839  21:62823::4451 2016يشايخ  2
 619511411  ---  221141811  ---  ---  ---  631611811 إضافات

 55755365271.49  10,152,120.60  2,167,154.40  260,705.00  39399869116419  3799699814468  335,044,451.12 2016ديدسبر  13
              

              اإلهالك مجسع
 37491549997486  15911832863:  ::3118315398  329192:8:1  26717481979836  61:56126:827  --- 2016يشايخ  2

 696379181446  134,674.73  45,999.90  6,118.15  6,540,879.96  360,281.93  --- إىالؾ الدشة

 619911411  ---  ---  ---    311:11811  --- تدػيات

 38195969983468  9,615,396.25  2,118,428.89  224,938.05  36691179877411  6,326,341.09  --- 2016ديدسبر  13

              
صاااااااااافي القيساااااااااة 

              الدفترية

 376,943,290.21  536,724.35  48,725.51  35,766.95  29,674,129.09  11,603,493.19  335,044,451.12 2016ديدسبر  13

 383,117,743.67  671,399.08  83,695.41  41,885.10  35,344,137.84  11,984,675.12  11499939953436 2015ديدسبر  13
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 هيئة التقاعد الفلدطيشية .7

 .3127ديدسبخ  42حتى ى البمجية السدتحقة عم ىيئة التقاعج الفمدصيشييتسثل ىحا البشج في قيسة اشتخاكات 

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 15,389,513.25  16,341,407.66 ىيئة التقاعج الفمدصيشية
 3591899531465  3691439417466 بيان )أ(  –السجسهع 

 
 دائرة التأمين الرحي .8

 عمى البمجية لجائخة التأميغ الرحي. لسدتحقاقيسة رسـػ التأميغ الرحي  في يتسثل ىحا البشج

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 196,678.30  515,188.55 دائخة التأميغ الرحي
 3969678411  5359388455 بيان )أ(  –السجسهع 

 
 دائرة ضريبة الدخل .9

ومبالغ مدتقصعة مغ  ية السدتحقة عمى البمجية لجائخة ضخيبة الجخليتسثل ىحا البشج في قيسة استقصاعات رواتب مػضفي البمج

 )خرع مغ الشبع(. لرالح دئخة ضخيبة الجخل السػرديغ والسقاوليغ

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 177,988.64  353,888.11 دائخة ضخيبة الجخل

 3779988464  353,888.11 بيان )أ(  –السجسهع 
 

 الساليةوزارة  –يع الكهرباء شركة تهز  .31

 
عمى البمجية لقاء إستيالؾ سشػات سابقة مغ قبل  ق لذخكة تػزيع كيخباء محافطة غدةيتسثل ىحا البشج في قيسة الخصيج السدتح

 الجسيػر في محافطة رفح.

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 31,758,951.91  785,315.20 وزارة السالية -شخكة تػزيع الكيخباء 
 1397589953493  785,315.20 بيان )أ(  –جسهع الس
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 فروقات مدتحقة للسهظفين .33

 يتسثل ىحا البشج في قيسة السبالغ السدتحقة لسػضفي البمجية نتيجة تصبيق قانػف الخجمة السجنية.

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 3,865,921.42  2,466,482.08 فخوقات مدتحقات السػضفيغ
 198659963446  2,466,482.08 بيان )أ(  –السجسهع 

 

 دائشة أمانات أخرى  .36

 مسا يمي: الجائشة األخخى  األماناتتتألف 

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 360,121.84   532,751.65       أمانات وتأميشات بشاء 

 96,524.60  205,672.20 أمانات أسػاؽ
 30,981.20  30,581.20 أمانات مداحة 

 1,423,374.76  1,245,911.74 أمانات متشػعة ومػردوف 
 399339116441  2,014,916.79 بيان )أ(  –السجسهع 

 
 اإليرادات .31

 تذسل اإليخادات ما يمي:
 ديدسبر 13   
 2015  2016  إيزاح 

 15,862,439.74  64.:2913:4191  13-1 السػازنة العامة اإليخادات 
 70,480.00  70,449.00  13-2  الخبحيةإيخادات 

 1,539,964.40  5921:16867  13-3 اإليخادات التصػيخية )اإلنسائية(

 3794769884434  0389846936446   بيان )ب( –السجسهع 
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 السهازنة العامةات اإليراد 1-13
 ما يمي: السػازنة العامةتذسل اإليخادات 

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 239,016.00  249,468.00 ضخائب عمى السستمكات

 3,584,734.00  2,497,180.00 ضخائب ورسـػ محمية أخخى 
 3,947,733.88  6,623,082.37 الخخز واإلجازات

 4,964,757.23  1,015,196.00 خجمات إيخادات مغ
 144,439.00  135,270.00 إيخاد مشح وىبات مقيجة اإلستخجاـ 

 1,654,810.50  2,428,000.74 إيخادات متشػعة
 1,116,473.25  1,973,620.50 إيخادات استخجاـ السستمكات واألمػاؿ

 ---  3,365,560.03 نفايات صمبة   -إيخادات تذغيمية 
 ---  6,432.00 إيخادات مقيجة اإلستخجاـ 
 210,475.88  --- مداعجات حكػمية ودولية

 3598669419474  3896919819464 (31إيزاح ) –السجسهع 
 

 الربحية إيرادات  2-13
 ما يمي: الخبحيةتذسل إيخادات 

 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 70,480.00  70,449.00 السدمخ البمجي

 70,480.00  70,449.00 (31زاح )إي –السجسهع 

 
 إيرادات تطهيرية )إنسائية( 3-13

 تذسل اإليخادات التصػيخية )اإلنسائية( ما يمي:
 ديدسبر 13 
 6136  2015 

 ---  294,922.25 تصػيخ الذػارع الجاخمية في حي التشػر 
 ---  186,983.31 تصػيخ الذػارع الجاخمية في مذخوع عامخ 

 346,800.00  --- ىيل شبكة اإلنارة في أحياء مختمقة إعادة تأ مذخوع

 404,596.92  --- مذخوع صيانة وتخميع شخؽ مختمقة 

 374,527.82  --- مذخوع إعادة تأىيل وصيانة السبشى أإلداري والتجاري 

 414,039.66  --- مذخوع إعادة تأىيل مبشى ورشة البمجية 

 395199964441  4839915456 (31إيزاح ) –السجسهع 
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 السرروفات .34
 ديدسبر 13   تذسل السرخوفات ما يمي:

 2015  2016  إيزاح 
 10,600,283.22  :221313142684  14-1 السػازنة العامة السرخوفات 
 158,403.54  4,020.00  14-2 الخبحية مرخوفات 

 1,539,964.40  5921:19894  14-3 ػيخية )اإلنسائية(السرخوفات التص
 3696989653436  3396889644466   بيان )ب( –السجسهع 

 
 السهازنة العامةالسرروفات  34-3

  ما يمي:السػازنة العامة تذسل السرخوفات 
 6136ديدسبر 13 

 9,979,654.63  ضفيغ رواتب السػ مرخوفات 

 425,583.09 العامة  اإلدرايةمرخوفات 

 655,453.89 تكمفة إدارة الشفايات الرمبة 

 13,116.00 الرحة والدالمة العامة 

 120,454.00 مراريف األشغاؿ والعامة 

 5,440.00 خجمات حزارية وثقافية 

 2,613.78 مراريف ىشجسية 

 3396169135419 (34إيزاح ) –السجسهع 
 

 ربحية  مرروفات 2-14

 ديدسبر 13 تذسل مرخوفات ما يمي:
 2016  2015 

 116,513.56  4,020.00 مرخوفات السدمخ البمجي

 41,889.98  --- مرخوفات الكدارة

 3589411454  4,020.00 (34إيزاح ) –السجسهع 
 

 ئية(سرروفات التطهيرية )اإلنساال 3-14

 ديدسبر 13 تذسل السرخوفات التصػيخية ما يمي:
 2016  6135 

 ---  294,927.68 تصػيخ الذػارع الجاخمية في حي التشػر 

 ---  186,981.15 تصػيخ الذػارع الجاخمية في مذخوع عامخ 

 346,800.00  --- إعادة تأىيل شبكة اإلنارة في أحياء مختمقة  مذخوع

 404,596.92  --- خؽ مختمقة مذخوع صيانة وتخميع ش

 374,527.82  --- مذخوع إعادة تأىيل وصيانة السبشى أإلداري والتجاري 

 414,039.66  --- مذخوع إعادة تأىيل مبشى ورشة البمجية 

 395199964441  4839918481 (34إيزاح ) –السجسهع 
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 اإلعفاءات .35

 يمي: إلعفاءات مااتذسل 
 ديدسبر 13 
 2016  2015 

 94,903.84  127,817.40 إعفاء مغ اإليجارات

 1,276,554.58  1,751,290.67 إعفاء مغ رسـػ البشاء

 1,571.70  25,176.00 وضخائب البمجية إعفاء مغ رسـػ األسػاؽ
 391719111436  399149684417 بيان )ب( –السجسهع 

 حيث قخر السػافقة عمى تخفيس  3128يشايخ  22( بتاريخ 26/3128اًء عمى قخار السجمذ البمجي رقع )تع إجخاء اإلعفاءات بش
 % مغ فاتػرة الشطافة لمحيغ يقػمػف بالدجاد اآللي.61

 
 صافي األصهل في بداية الدشة .36

 
 ديدسبر  31 

 6136 
 49398049596.14 صافي األصػؿ في بجاية الدشة

  تدهيات 

 2,766,092.53 عشج سشػات سابقة تدػية حداب وزارة السالية
 2881164888 تدػية بزاعة أخخ السجة

 30,973,636.71 * محافطة رفح –تدػية حداب شخكة تػزيع الكيخباء 
 33,916,783.01 مجسهع التدهيات 

 43697639179435 (أبيان ) –السجسهع 
 والػػحي يؤيػػج صػػحة التدػػػية  3128يشػػايخ  28محافطػػة رفػػح  بتػػاريخ  –ل مػػغ إدارة شػػخكة تػزيػػع الكيخبػػاء حدػػب الكتػػاب السخسػػ

 التقاص الحي تست بيغ إدارة الذخكة وبمجية رفح بيحا الخرػص.
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   (6)السعدلة( وفقًا لتعديل رقم ) اإليرادات والسرروفات الفعلية بالسهازنة السعتسدة .37
  6136ديدسبر  13 

 الفعلي  السهازنة  ندبة التشفيذ
      اإليراداتأواًل: 

      إيرادات السهازنة العامة 

      الزخائب عمى السستمكات

 ---  ---  10,000.00 ضخيبة جارية عمى أراضي زراعية 

 %100  249,468.00  250,000.00  مشازؿ ) أمالؾ ومدقفات ( ضخيبة 

 260,000.00  249,468.00  96% 

      ضخائب ورسـػ محمية أخخى 

 %100  2,000,000.00  2,000,000.00 رسـػ الشقل عمى الصخؽ 

 %99  497,180.00  500,000.00 رسـػ ضخيبة شخرية 

 2,500,000.00  2,497,180.00  100% 

      إيخادات الخخز واإلجازات

 %99  4,956,053.37  5,000,000.00 رخز والبشاء العادية رسـػ 

 %79  39,255.96  50,000.00 رخز اليافصات رسـػ 

 %99  640,773.04  650,000.00 رخز حخؼ وصشاعات رسـػ 

 %100  256,000.00  256,000.00 الدسظ والصيػر رسـػ 

 %100  551,000.00  551,000.00 أسػاؽ الخزار والفػاكة رسـػ 

 ---  ---  180,000.00 البدصات والسطالت رسـػ 

 ---  180,000.00  --- سػؽ الدبت 

 717981111.00  717341193848  99% 

      خجمات إيخادات مغ

 %99  464,196.00  470,000.00 رسـػ شيادات وخخائط 

 %100  551,000.00  551,000.00 تأجيخ مػاقف الديارات 

 211321111.00  1,015,196.00  99% 

      إيخادات مشح وىبات مقيجة اإلستخجاـ 
 %90  135,270.00  150,000.00 غخامات محاكع 

 2611111.00  135,270.00  90% 

      إيخادات متشػعة 

 %100  364,800.00  365,000.00 أرباح بيع مػججات ثابتة 

 %98  16,642.00  17,000.00 أثساف عصاءات 

 %99  341,683.00  344,500.00 إيخادات مشح وىبات أجشبية 
 %63  1,704,875.74  2,705,000.00 إيخادات مشح وىبات محمية 

 415421611.00  315391111885  71% 

      إيخادات إستخجاـ مستمكات وأمػاؿ 

 %98  1,973,620.50  2,017,000.00 عقارات الييئة السحمية إيخاد أيجارات 

 2,017,000.00  1,973,620.50  98% 
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      يتبع

      نفايات صمبة  –إيخادات تذغيمة 

 %100  3,156,485.00  3,160,000.00 الشطافة  –رسـػ نفايات 

 %99  209,075.03  212,000.00 صحية مكب  –رسـػ نفايات 

 3,372,000.00  414761671814  100% 

      إيخادات مقيجة اإلستخجاـ 

 %64  6,432.00  10,000.00 إيخادات نذاشات المجشة الخياضية 

 10,000.00  6,432.00  64% 

 %94  18,293,809.64  19,448,500.00 مجسهع السهازنة العامة 

      

       الربحية السهازنات 

      السدمخ البمجي  –إيخادات تذغيمية 
 %81  70,449.00  100,000.00 رسـػ الحبيحة 

 ---  ---  1,000.00 رسـػ سػؽ السػاشي 
 101,000.00  70,449.00  81% 

 %71  70,449.00  101,000.00 الربحية مجسهع السهازنات 

      
      

 %41  294,922.25  720,000.00 ػارع الجاخمية في حي التشػر تصػيخ الذ

 ---  ---  280,000.00 صيانة شارع أبػ بكخ الرجيق 
 %31  186,983.31  600,000.00 تصػيخ الذػارع الجاخمية في مذخوع عامخ 

 396119111.00  4839915456  30% 

 %89  18,846,164.20  21,149,500.00 (31إيزاح ) –مجسهع اإليرادات
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  6136ديدسبر  13 
  الفعلي  السهازنة  ندبة التشفيذ

      ثانيًا: السرروفات

      العامةالسرروفات 

      الخواتب واألجػر 

 %100  7,274,080.58  7,287,000.00 مػضفيغ دائسيغ  –رواتب وأجػر 

 %54  115,417.00  214,500.00 مػضفيغ دائسيغ وغيخ مدكشيغ  –رواتب وأجػر 

 %85  9,365.86  11,000.00 مكافأة مػضفيغ 

 %53  45,986.27  87,400.00 أجػر عسل إضافي 

 %98  93,759.00  96,000.00 راتب رئيذ البمجية 

 %215  34,414.34  16,000.00 راتب نائب رئيذ البمجية 

 %99  907,303.58  913,000.00 مراريف صشجوؽ التقاعج 

 %100  679,328.00  680,000.00 مؤقتيغ غيخ مدكشيغ  –رواتب وأجػر 

 %100  820,000.00  820,000.00 عالوة غالء معيذة لسػضفيغ البمجية 

 10,124,900.00  :1:8:1765874  99% 

      السراريف االدارية العامة 

 %26  5,685.00  22,000.00 مراريف خجمات ميشية 

 %50  5,011.00  10,000.00 مراريف قزائية

 %94  4,722.00  5,000.00 مراريف أثاث ومكاتب 

 %98  47,811.16  49,000.00 بخيج وىاتف 

 ---  ---  3,500.00 إنتخنت وأتراالت السمكية 
 ---  ---  25,000.00 مراريف كيخباء

 %96  57,416.85  60,000.00 مراريف صيانة سيارات 

 %57  1,711.91  3,000.00 عسػلة بشظ 

 %100  107,520.00  108,000.00 مكافأة أعزاء السجمذ البمجي 

 %93  35,477.80  38,000.00 مراريف تذخيفات وضيافة 

 ---  ---  10,000.00 تشقالت خارجية 
 %97  5,830.00  6,000.00 تشقالت داخمية 

 %91  13,701.00  15,000.00 مراريف إعالنات ) في الرحف وإلنتخنت ( 

 %99  44,602.80  45,000.00 مراريف ترػيخ شباعة وقخشاسية 

 %97  14,518.00  15,000.00 مراريف صيانة أجيدة إدارية 

 %95  43,572.01  46,000.00 تأميغ حخيق سيارات عاـ 

 %99  9,917.00  10,000.00 صيانة حػاسيب وممحقاتيا 

 %58  1,170.00  2,000.00 إشتخاكات صحف ومػاقع إخبارية 

 %81  2,424.00  3,000.00 ىجايا لمػفػد الدائخة والسدتزيفة 

 %94  9,412.99  10,000.00 الشذاشات الخياضية 

 %69  15,079.57  22,000.00 جات الشفايات مراريف تعقب حخكة آليات ومع

 6181611.00  536169481:  84% 
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  6136ديدسبر  13 يتبع..
  الفعلي  السهازنة  ندبة التشفيذ

      تكمفة إدارة الشفايات الرمبة 

 %69  297,075.32  430,000.00 مراريف مكب الشفايات 

 %65  65,440.00  100,000.00 الشفايات  صيانة مكب

 ---  ---  150,500.00 صيانة وشخاء حاويات 
 %100  249,922.52  250,000.00 صيانة آليات ومعجات جسع الشفايات 

 %10  43,016.05  430,000.00 زيػت وشحـػ ومحخوقات جسع وإدارة الشفايات الرمبة 

 214711611.00  766156489:  48% 

      الرحة والدالمة العامة 

 %37  8,394.00  23,000.00 الخجمات البيصخية 

 %24  4,722.00  20,000.00 مصيخات ومػادة شبية لغايات الرحة والدالمة العامة 

 43,000.00  241227.00  31% 

      مراريف األشغاؿ العامة 

 ---  ---  5,000.00 إلنارة لػاـز ا
 %52  77,310.00  150,000.00 تعػيزات عغ السذاريع العامة 

 %1  1,160.00  104,000.00 صيانة وتخقيع شخؽ وشػارع 

 %60  41,984.00  70,000.00 صيانة أمالؾ البمجية 

 ---  ---  10,000.00 مراريف صيانة آليات ومعجات األشغاؿ 
 44:1111.00  2311565.00  36% 

      خجمات حزارية وثقافية 

 %4  5,440.00  15,000.00 خجمات وصيانة حجائق ومشتدىات 

 15,000.00  5,440.00  4% 

      مراريف ىشجسية 

 %36  2,613.78  4,000.00 عجد ولػاـز ىشجسية 

 4,000.00  2,613.78  36% 

      إحتياشي 

 ---  ---  7,136,600.00 إحتياشي 
 7,136,600.00  ---  --- 

 %57  11,202,315.39  19,530,500.00 مجسهع السهازنة العامة 

      السهازنات الربحية 

      السدمخ البمجي  –مرخوفات تذغيمية 

 ---  ---  5,000.00 مرخوفات نقل المحـػ 
 ---  ---  5,000.00 مرخوفات صيانة مخافق السدمخ 

 ---  ---  1,000.00 زيػت ومحخوقات السدمخ 
 ---  ---  1,500.00 مراريف كيخباء السدمخ 
 %62  4,020.00  6,500.00 لػاـز ومدتيمكات السدمخ 

 399111.00  4,020.00  21% 

 %21  4,020.00  399111.00 مجسهع السهازنات الربحية
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  6136ديدسبر  13 يتبع..
  الفعلي  السهازنة  ندبة التشفيذ

      

 %41  294,927.68  720,000.00 تصػيخ الذػراع الجاخمية في حي التشػر 

 ---  ---  280,000.00 صيانة شارع ابػ بكخ الرجيق 
 %31  186,981.15  600,000.00 تصػيخ الذػراع الجاخية في مذخوع عامخ 

 396119111.00  5921:19894  30% 

 %55  11,688,244.22  21,149,500.00 (34إيزاح ) –مجسهع السرروفات 

 

 الدعاوي القزائية .38

 
(  9,416,428.24 )مبمػغ 3127ديدػسبخ  42كسا في الغيخ  قبل البمجية مغ ضجبمغت قيسة الجعاوي القزائية السخفػعة 

أف إدارة البمجيػة لػع تقػع بتكػػيغ مخرػز لقػاء عمسًا  بيحا الخرػصحدب إفادة السدتذار القانػني لمبمجية  تقخيباً  شيكل
 .3127ديدسبخ  42الجعاوى السخفػعة ضجىا حتى 

 

 تدهيات سشهات سابقة  .39

 42حتػػى  وفخوقػػات عسمػػة رفػػح  –مرػػمحة ميػػاه بمجيػػة الدػػاحل  تسػػت مػػعسػػابقة تدػػػيات سػػشػات  ىػػحا البشػػج فػػيتتسثػػل 
 .3127ديدسبخ 

 
 عدد السهظفين .61

 ( مػضفاً 398) 3127ديدسبخ  42بمغ عجد السػضفيغ حتى 
 

 أرقام السقارنة .63

 
 تع إعادة ترشيف لبعس أرقاـ السقارنة لتتشاسب وعخض الدشة الحالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










