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الملخص التنفيذي
قام معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وضمن مشروع
"من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية" بإعداد هذه الدراسة البحثية حول أثر جائحة فيروس
كورونا (كوفيد )11-على الواقع المالي للبلديات الفلسطينية ،وهدفت الدراسة الى تحديد أوجه
وأثر الجائحة على الموقف المالي للبلديات خالل الفترة الممتدة من بداية شهر شباط
 01/02/2020وحتى نهاية شهر أيار  31/05/2020من خالل مقارنة البيانات المالية لنفس
الفترة من العام الماضي  ،2019كما وبينت الدراسة كيفية تعامل البلديات مع هذه الحالة الطارئة،
وأظهرت الدارسة مجموعة من النتائج والتوصيات للبناء عليها في الحاالت الطارئة المشابهة
وللتقليل من االثار السلبية وانعكاساتها والتحضير لها بشكل وقائي من قبل وزارة الحكم المحلي
والبلديات.
وقد استهدفت عينة الدراسة تسعه عشر بلدية موزعة جغرافيا ً على كافة محافظات الضفة الغربية
وتشمل كافة تصنيفات البلديات في وزارة الحكم المحلي (أ ،ب ،ج) ،1واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفي الميداني لجمع البيانات.
وقد توزعت أسئلة االستمارة تحت العناوين التالية:
 اإليرادات (التشغيلية والربحية والمشاريع الرأسمالية). النفقات (التشغيلية والربحية والرأسمالية واالنمائية). مستحقات البلدية والديون على البلدية وحركة الشيكات. الخدمات التي تأثرت بسبب الجائحة ،وكذلك الخدمات االضافية التي قامت البلديةبتقديمها بسبب الجائحة.
 األنشطة الخاصة بلجنة الطوارئ التي تم تشكيلها.خطوات إعداد الدارسة شملت إعداد االستمارة وتحديد العينة وتوزيع االستمارة وتجميعها،
ومعالجتها وتحليلها واستخراج النتائج والتوصيات ومناقشتها.
نتائج الدراسة
أظهرت نتائج الدارسة أن هناك تأثر على كافة العناوين ،ويمكن تقسيم مستوى التأثر على
فئتين:
 األولى التي أظهرت ارتباط هام بين وجود إصابات بالفيروس في المنطقة وبينالمتغيرات.
 والثانية التي أظهرت ان هناك تأثر بشكل عام على المتغيرات بالرغم من عدموجود أية إصابات بالفيروس.

 1توزيع تصنيف البلديات التي قامت بتعبئة االستمارة 10.5% :من بلديات عينة الدراسة هم من تصنيف أ ،في حين  %47.4من
تصنيف ب و %42.1تصنيف ج.
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البنود التي اثبتت وجود عالقة واثر هام للجائحة (يوجد إصابات بالفيروس في المنطقة) هي :
 االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية اخرى.
 االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية االراضي.
 النفقات التشغيلية/االشغال العامة (الهندسة و المكانيك).
 النفقات الربحية لمشروع المياه.
 اجمالي الديون على البلدية قبل وبعد الجائحة.
أما بخصوص التأثر بشكل عام ،وكما هو مبين بالتفصيل من خالل جدول  – 9ملخص قيم
ونسب التغير في االيرادات والنفقات والديون والمستحقات للبلدية ،نرى أن هناك انخفاض في
اإليرادات وكذلك في النفقات ،في حين أن هناك زيادة في ديون البلدية وفي مستحقاتها ،وذلك
حسب النسب التالية:
 هناك انخفاض في اإليرادات بنسبة  24%وموزعة حسب تصنيفاتها الثالثة على النحوالتالي:
 oمجموع اإليرادات التشغيلية إنخفض بنسبة .28%
 oمجموع اإليرادات الربحية أنخفض بنسبة .19%
 oمجموع اإليرادات الرأسمالية إنخفض بنسبة .33%
 هناك انخفاض في النفقات بنسبة  ،47%وموزعة حسب تصنيفاتها الثالثة على النحوالتالي:
 oمجموع النفقات التشغيلية انخفضت بنسبة .9%
 oمجموع النفقات الربحية انخفضت بنسبة .59%
 oمجموع النفقات الرأسمالية انخفضت بنسبة .50%
 اجمالي مستحقات للبلدية زادت بنسبة .4.7% الديون على البلدية زادت بنسبة .5.3%وعليه فإن التأثر في الجانب المالي إنعكس على جميع البلديات ،وليس فقط على البلديات التي
حدثت بها حاالت إصابة بالفيروس مباشرة ،وكان التأثر في كافة الجوانب (االيردات والنفقات
وااللتزامات).
أهم النتائج التي خلصت بها الدارسة:
 ال يوجد موازنة خاصة بالطوارئ ضمن موازنة البلدية للتعامل مع الحاالت الطارئة. ال يوجد مجلس أو لجنة للطوارئ مشكلة بشكل دائم في البلدية. لم يتم وضع خطة مع موازنة خاصة للتعامل مع جائحة الكورونا وكانت على شكل ردودأفعال.
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 لعبت البلديات دورا ً هاما في دعم التضامن والنسيج المجتمعي مما كان له األثر الهام فيالتخفيف من أعراض الجائحة وخاصة على الفئات األقل حظا ً وعلى العمال الذين توقفت
مصادر دخلهم ،وتجلى ذلك في توفير المساعدات المالية والعينية لهم.
 كان هناك تنسيق وتضامن بين البلديات ،ولكن لم يكن بشكل ممنهج ومستمر. لعبت البلديات دورا ً هاما في توفير الخدمات وتشكيل اللجان وتوفير الدعم لحواجزالمحبة ،وخاصة في ظل قيام االحتالل بوضع المعيقات أمام عمل أجهزة الحكومة
الفلسطينية.
التوصيات:
وهي موجهة إلى وزارة الحكم المحلي وكذلك إلى المجالس البلدية:
 .1تسريع الحكومة في تنفيذ االطار االستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية لضمان
استمرارية تقديم الخدمات بالرغم من االغالقات في ظل تجدد موجات انتشار الفيروس.
 .2قيام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية للبلديات والمجالس المحلية للتعامل مع الجائحة.
 .3تشكيل بشكل دائم مجلس للطوارئ أو لجنة خاصة للتعامل مع الحاالت الطارئة ،وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعمل على مستوى المدينة (ليست بديال عن مجلس
الطوارئ الخاص بالمحافظة بل يمكن أن يكون داعم ومساند له) ،ويتم وضع نظام خاص
من قبل وزير الحكم المحلي لتحديد مسؤولياته وعمله.
 .4إضافة بند على الموازنة خاص بالنفقات الطارئة ،والذي يتم تحديد قيمته بناء على
التنبؤات والتوقعات لالحتياجات الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة ،ووفق حجم عمل
البلدية.
 .5إعداد خطة عمل طارئة لكل بلدية للتعامل مع الجائحة ،تأخذ بعين االعتبار:
 oضرورة إشراك كافة الجهات ذات العالقة (القطاع الحكومي ،القطاع األهلي،
القطاع الخاص ،الهيئات المحلية ذات العالقة ،منظمات المجتمع الدولي).
 oتوفير الموارد المادية والبشرية الستدامة تقديم الخدمات (العادية والطارئة) في
حال تجدد موجات الفيروس وفي الحاالت الطوارئة.
 oالبحث عن مصادر لتوفير التمويل الالزم لتغطية العجز في الموازنة بسبب
النقص الحاد في اإليرادات.
 oإعادة مراجعة خطط تنفيذ المشاريع التطويرية (اإلنمائية) للبلدية والتي تم
وضعها قبل الجائحة ،ووضع أولويات وفق االحتياجات الجديدة.
 .6تحديد دور البلدية في وضع خطة لدعم وتقوية النسيج االجتماعي ،وتنفيذها بشكل يشمل
التكافل االجتماعي بين الفئات المختلفة في المدينة ،لما لذلك من أهمية في تجاوز المشاكل
االجتماعية التي قد تظهر في حال لم يتم معالجتها بشكل سريع.
 .7عقد الورشات والتدريبات الالزمة لقطاعات ودوائر البلدية المختلفة كل حسب
اختصاصه ،للتعامل مع الحاالت الطارئة ،وفقا للسيناريوهات المختلفة وفي حال خروج
الوباء عن السيطرة.
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الفصل االول
الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أداة الدراسة اجراءات الدراسة تصميم الدراسة -المعالجات االحصائية
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الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا الفصل عرضا ً لمنهج و مجتمعع و عينعة واالداة المسعتخدمة فعي هعذه الدراسعة
ومتغيرات وإجراءات الدراسة والمعالجات اإلحصائية وفيما يلي بيان ذلك-:
منهجية الدراسة :ألغعراض هعذه الدراسعة قعام معهعد األبحعاث التطبيقيعة (اريعج) وبالتنسعيق معع
وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع خبير التحليل المالي بإستخدام المنهج الوصفي الميعداني لجمعع
البيانععات مععن مجتمععع الدراسععة والتعععر علععى اثععر جائحععة كورونععا علععى البلععديات الفلسععطينية فععي
الضفة الغربية من وجهة نظر الدوائر المالية في المجالس البلدية وهذا األسعلوب يناسعب أغعراض
الدراسة.
مجتمع الدراسة:عر مجتمع الدراسة بانه جميع البلديات التي تعاني من مشكلة الدراسعة أو ذات
عالقععة بهععا ،وتسعععى الدراسععة الععى تعمععيم نتائجععه عليهععا وبععذلك فععإن المجتمععع فععي هععذه الدراسععة هععم
الدوائر المالية في المجالس البلدية في الضفة الغربية.
الفترررة النمنيررة الترري تغطيهررا الدراسررة :تغطععي الدراسععة الفتععرة الممتععدة مععن بدايععة شععهر شععباط
 01/02/2020وحتى نهاية شهر أيار  31/05/2020معن خعالل مقارنتهعا بعنفس الفتعرة معن الععام
الماضي .2019
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة الحالية 2من ( )19دائرة مالية في المجالس البلدية في الضعفة
الغربية حيث تم اختيارهم وفق االليعة التعي تعم تحديعدهم معن قبعل مشعروع التمويعل
معن اجعل التنميعة ) (Finance 4 Developmentوالمنفعذ معن قبعل معهعد أريعج
وبتمويعععل معععن مؤسسعععة اوكسعععفام وبالتنسعععيق الكامعععل معععع وزارة الحكعععم المحلعععي،
والجداول التالية تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها.

 2تم ارسال االستمارة إلى  33بلدية ،وتمت تعبئة االستمارات من قبل  11بلدية وإعادتها لمؤسسة أريج (حتى تاريخ اعداد الدراسة
.)2323/6/33
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-9متغير البلدية
الجدول ( )9توزيع عينة الدراسة حسب اسم البلدية
المتغير

البلدية

الرام
ابو ديس
الزبابدة
العبيدية
بدو
بني نعيم
بيت ساحور
ترقوميا
حوارة
دير بلوط
دير دبوان
سبسطية
سلفيت
طمون
عنبتا
قباطية
قفين
قلقيلية
يعبد
Total

التكرارات
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

النسب
المؤوية
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

النسب المتحققة

النسبة التراكمية

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

5.3
10.5
15.8
21.1
26.3
31.6
36.8
42.1
47.4
52.6
57.9
63.2
68.4
73.7
78.9
84.2
89.5
94.7
100.0

يتبين من الجدول( )1السابق أن عينة الدراسة تتكون من  19بلدية موزعة في مناطق الضفة
الغربية.
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- 2متغير المحافظة
الجدول ( )2توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة
المتغير

القدس
الخليل
بيت لحم
جنين
رام هللا
سلفيت
طوباس
طولكرم
قلقيلية
نابلس
Total

التكرارات

النسب المؤوية

النسب المتحققة

النسبة التراكمية

3
2
2
3
1
2
1
2
1
2
19

15.8
10.5
10.5
15.8
5.3
10.5
5.3
10.5
5.3
10.5
100.0

15.8
10.5
10.5
15.8
5.3
10.5
5.3
10.5
5.3
10.5
100.0

15.8
26.3
36.8
52.6
57.9
68.4
73.7
84.2
89.5
100.0

يتبين من الجدول( )2السابق أن النسبة األكبر من المبحوثين من الدوائر المالي هعم معن محعافظتي
القدس وجنين.
-3متغير تصنيف البلدية
الجدول ( )3توزيع عينة الدراسة حسب متغير تصنيف البلدية
التكرارات

المتغير

النسب المؤوية

النسبة التراكمية

النسب المتحققة

2 A

10.5

10.5

10.5

9 B

47.4

47.4

57.9

8 C

42.1

42.1

100.0

100.0

100.0

19 Total

يتبين من الجدول( )3السابق أن  10.5%من بلديات عينة الدراسة هم من تصنيف أ ،في حين
 %47.4من تصنيف ب و %42.1تصنيف ج.
-4متغير التاثر بشكل مباشر
الجدول ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغير التاثر بالكورونا
المتغير

التكرارات
ال توجد إجابة

النسب المؤوية

النسب المتحققة

النسبة التراكمية

2

10.5

10.5

10.5

ال يوجد اصابات لكن البلد تاثرت

1

5.3

5.3

15.8

ال يوجد إصابات

11

57.9

57.9

73.7

يوجد إصابات

5

26.3

26.3

100.0

Total

19

100.0

100.0

1

من الجدول( )4السابق نالحظ أن  %57.1معن المبحعوثين ال يوجعد لعديهم اصعابات ،وان %26.3
يوجد لديهم اصابات ،وان  %13.5لم يقدموا معلومات.
-5متغير عدد المصابين
الجدول ( )5كم يبلغ عدد المصابين في كل بلدية
العدد

االعلى

االقل

مجموع

المتوسط

االنحراف المعياري

االصابات
كم يبلغ مجموع عدد االصابات
بالفايروس حتى تاريخ31/5/2020

18

34.00

.00

58

3.2000

8.2

-6متغير عدد العاملين في الخط االخضر
الجدول ( )6كم يبلغ عدد العاملين داخل الخط االخضر
العدد

االعلى

االقل

مجموع

المتوسط

االنحراف المعياري

العاملين
كم يبلغ عدد العاملين داخل الخط

14

5000

5

17065

1407 1218

االخضر

أداة الدراسة :قام المعهد بتطوير أداة للدراسة لجمع البيانات المتعلقعة بموضعوع الدراسعة للتععر
على اثر الجائحة على المجالس البلدية في الضفة الغربية في فلسطين بعد االطالع على الدراسات
السابقة الخاصة بموضوع الدراسة ،وتكونت االستبانة (ملحق رقم  )1من:
القسم االول :شمل مقدمة االستبانة ويحتوي على مجموعة من العناصر التي تحعدد هعد الدراسعة
ونوع البيانات والمعلومات التي يعود المعهعد جمعهمعا معن أفعراد عينعة الدراسعة  ،إضعافة العى فقعرة
تشععجع البلععديات الععى االجابععة بموضععوعية وصععراحة علععى فقراتهععا ،وطمأنععة البلععديات علععى سععرية
المعلومات ،وأنها لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي فقط.
القسررم الثرراني :معلومععات عامععة (المتغيععرات الديموغرافيععة والخاصععة بالبلععديات) .والتععي دخلععت
كمتغيعرات فعي البحعث وهعذه المتغيعرات هععي متغيعرات اسعم البلديعة ،المحافظعة ،التصعنيف والتععاثر
بالجائحة ،عدد االصابات وعدد العاملين داخل الخط االخضر.
القسم الثالث  :تكون من االقسام التالية:
 االيرادات التشغيلية ومكون من  11فقرة االيرادات الربحية مكون من  8فقرات. االيرادات من المشاريع الرأسمالية مكون من  13فقرات. النفقات التشغيلية مكونه من  11فقرة. النفقات الربحية مكونة من  6فقرات.13
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النفقات الرأسمالية االنمائية  13فقرات.
مستحقات البلدية مكونة من  6فقرات.
ديون على البلدية  1فقرات.
الشيكات مكونة من  5فقرات.
الخدمات االضافية التي قامت البلدية بتقديمها بسبب الجائحة  15فقرة.
الخدمات التي تقدمها البلديعة للمعواطنين والتعي تعاثرت بسعبب جائحعة كورونعا 13
فقرات.
االنشطة الخاصة بلجنة الطوارئ  7فقرات.
الفقرة المتعلقة بتشكيل لجنة الطوارئ والجهات المشاركة في اللجنة 13 ،فقرات.

تفسير النتائج (معيار التقويم):
تعم االعتمعاد علعى اختبعار  PAIRED SAMPLE T TESTفعي فحعص اثعر الجائحعة
على بنعود وفقعرات الدراسعة ،وتعم االعتمعاد ايضعا علعى االحصعاء الوصعفي اليضعا بقيعة
عناصر االستمارة.
إجراءات الدراسة -:
لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية-:







إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.
تحديد أفراد عينة الدراسة.
توزيع االستبانة .
تجميعع االسععتبانة مععن أفععراد العينععة وترميزهععا وإدخالهععا إلععى الحاسععوب ومعالجتهععا إحصععائيا
باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
تفريغ إجابات أفراد العينة .
استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها.

11

تصميم الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:
 -9المتغيرات المستقلة
 اسم البلدية ( :ذكر االسم لكل بلدية وادراجه بالدراسة) المحافظة( :القدس ،الخليل ،نابلس ،بيت لحم ،طوباس ،سلفيت ،قلقيلية ،جنين،طولكرم ،رام هللا ،بيت ساحور)
 تصنيف البلدية ( :أ،ب ،ج) -2المتغيرات التابعة :وتشتمل على المتوسعطات الحسعابية السعتجابات عينعة الدراسعة علعى أسعئلة
االستبانات واالختبارات القبلية والبعدية المتعلقة بالتعر على أثر الجائحعة لعدى المجعالس البلديعة
في الضفة الغربية في فلسطين.
المعالجات اإلحصائية-:
مععن أجععل معالجععة البيانععات اسععتخدم برنععامج الععرزم اإلحصععائية للعلععوم االجتماعيععة( )SPPSوذلععك
باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 .1التكرارات والنسب المئوية.
 .2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
 .3اختبارات للمتغيرات القبلية والبعدية ()Paired Sample T-test

12

الفصل الثاني
نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

13

نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسعة إلعى التععر علعى اثعر الجائحعة لعدى المجعالس البلديعة فعي الضعفة الغربيعة فعي
فلسعطين مععن وجهعة نظععر العدوائر الماليععة فععي المجعالس البلديععة كمعا هععدفت إلعى التعععر علععى دور
متغيععرات الدراسععة ولتحقيععق هععد الدراسععة تععم تطععوير اسععتبانة ،وبعععد عمليععة جمععع االسععتبانات تععم
ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باسعتخدام الرزمعة اإلحصعائية للعلعوم االجتماعيعة
( )SPSSوفيما يلي نتائج الدراسة تبعا ألسئلتها وفرضياتها.
أوال:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
وهي التعر على اثر الجائحة على المجعالس البلديعة فعي الضعفة الغربيعة فعي فلسعطين معن وجهعة
نظر الدوائر المالية في المجالس البلدية ؟
حيعث تععم اسعتخراج المتوسععطات الحسعابية والنسععب المئويععة لفقعرات الدراسععة وفحعص العالقععة بععين
المتغيرات قبل وبعد الجائحة-:
وفيما يلي جدول يبين هذه النتائج-:
جدول رقم ( )7اختبار اثر الجائحة على متغيرات الدراسة قبل وبعد انتشار المرض
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Upper
316455.3
105485.1
-399749.9
86748.3

Sig.
(2taile
)d
.176

df
8

T
-1.484

.487

16

.712

206173.7

.088

13

1.846

54406.6

-4268.0

.011

12

3.021

244936.4

39667.0

47105.8

.357

8

.978

607217.6

-245591.1

184910.5

Mean
156500.
8

االيرادات التشغيلية/الضرائب على الممتلكات المحصل
خالل الفترة  - 2102/5-2الضرائب على الممتلكات
المحصل خالل الفترة /2121/5-2االيرادات التشغيلية

Pair 1

-102554.4

72816.5

300230.1

51809.7

االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية خالل الفترة
 - 2102/5-2االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم
البلدية خالل الفترة 2121/5-2

Pair 2

13579.8

50810.8

25069.3

االيرادات التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات خالل الفترة
 - 2102/5-2االيرادات التشغيلية/ايرادات مقابل
خدمات خالل الفترة 2121/5-2

Pair 3

169842.3

142301.
7

االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية اخرى خالل
الفترة  - 2102/5-2االيرادات التشغيلية/ضرائب
ورسوم محلية اخرى خالل الفترة 2121/5-2

Pair 4

554731.5

180813.
2

االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية ومحلية اخرى
خالل الفترة  - 2102/5_2االيرادات
التشغيلية/مساعدات حكومية ومحلية اخرى خالل الفترة
2121/5_2

Pair 5

14

.685

4

-.437

5784.1

-7942.9

2472.1

5527.7

-1079.4

االيرادات التشغيلية/غرامات خالل الفترة 2102/5-2
 االيرادات التشغيلية/غرامات خالل الفترة -22121/5

Pair 6

.227

14

1.263

55120.8

-14257.4

16173.7

62640.4

20431.7

االيرادات التشغيلية/ايرادات من استخدام الممتلكات و
االموال خالل فترة  - 2102/5-2االيرادات
التشغيلية/ايرادات من استخدام الممتلكات و االموال
خالل فترة 2121/5-2

Pair 7

.520

10

-.666

4123.1

-7641.8

2640.1

8756.1

-1759.4

االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة خالل فترة -2
 - 2102/5االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة
خالل فترة 2121/5-2

Pair 8

.363

5

1.000

24187.7

-10639.4

6774.2

16593.3

6774.2

االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات (تتبع االساس
النقدي) خالل فترة  - 2102/5-2االيرادات
التشغيلية/القروض و االمانات (تتبع االساس النقدي)
خالل فترة 2121/5-2

Pair 9

.328

5

1.084

104374.4

-42438.7

28556.4

69948.6

30967.8

االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من ديون سابقة خالل
فترة  - 2102/5-2االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية
من ديون سابقة خالل فترة 2121/5-2

Pair
10

.019

9

2.854

151795.3

17570.5

29667.4

93816.7

84682.9

االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية االراضي
خالل فترة  - 2102/5-2االيرادات التشغيلية/ايرادات
رسوم تسوية االراضي خالل فترة 2121/5-2

Pair
11

.225

9

1.301

458143.2

-123502.5

128560.0

406542.3

167320.
4

المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل فترة -2
 - 2102/5المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل
فترة 2121/5-2

Pair
12

.057

12

2.104

244482.5

-4259.8

57082.1

205812.3

120111.
3

االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل الفترة -2
 - 2102/5االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل
الفترة 2121/5-2

Pair
13

.916

10

-.109

7778664.3

-8577317.2

3670323.7

12173086.
4

399326.
4

االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل الفترة -2
 - 2102/5االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل
الفترة 2121/5-2

Pair
14

.991

7

-.011

319370.8

-322405.3

135703.6

383827.8

-1517.3

االيرادات الربحية/مشروع النفايات الصلبة خالل الفترة
 - 2102/5-2االيرادات الربحية/مشروع لنفايات
الصلبة خالل الفترة 2121/5-2

Pair
15

.318

2

1.319

341176.6

-181088.0

60691.0

105119.9

80044.3

االيرادات الربحية/مشروع الصرف الصحي خالل
الفترة  - 2102/5-2االيرادات الربحية/مشروع
الصرف الصحي خالل الفترة 2121/5-2

Pair
16

.284

2

1.451

337199.6

-167149.6

58609.1

101514.0

85025.0

االيرادات الربحية/مشروع المسلخ البلدي خالل الفترة
 - 2102/5-2االيرادات الربحية/مشروع المسلخ
البلدي خالل الفترة 2121/5-2

Pair
17

.297

2

-1.397

6666.6

-13079.3

2294.6

3974.4

-3206.3

االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل فترة -2
 - 2102/5االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل
فترة 2121/5-2

Pair
20

15

.420

2

1.007

3649369.4

-2265562.1

687358.7

1190540.2

691903.
7

االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة - 2102/5-2
االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة 2121/5-2

Pair
21

.213

7

1.370

2194316.7

-584329.0

587544.9

1661827.8

804993.
9

المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل فترة -2
 - 2102/5المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل
فترة 2121/5-2

Pair
22

.885

1

.182

3485236.7

-3386888.7

270424.0

382437.3

49174.0

االيرادات من المشاريع الراسمالية/ايرادات مشروع 0
خالل فترة  - 2102/5-2االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  0خالل فترة 2121/5-2

Pair
23

.521

15

-.658

64267.7

-121637.2

43610.0

174439.9

-28684.8

النفقات التشغيلية/النفقات العامة(المصاريف االدارية و
العامة) خالل فترة  - 2102/5-2النفقات
التشغيلية/النفقات العامة(المصاريف االدارية و العامة)
خالل فترة 2121/5-2

Pair
28

.278

15

1.125

110101.5

-34050.4

33815.5

135261.9

38025.6

النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة العامة خالل فترة
 - 2102/5-2النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة
العامة خالل فترة 2121/5-2

Pair
29

.045

16

2.171

190428.9

2272.7

44378.4

182977.0

96350.8

النفقات التشغيلية/االشغال العامة (الهندسة و
المكانيك)خالل فترة  - 2102/5-2النفقات
التشغيلية/االشغال العامة (الهندسة و المكانيك)خالل
فترة 2121/5-2

Pair
30

.357

3

1.086

63433.7

-31159.7

14861.8

29723.5

16137.0

النفقات التشغيلية/االمن واالطفاء خالل فترة -2
 - 2102/5النفقات التشغيلية/االمن و االطفاء خالل
فترة 2121/5-2

Pair
31

.981

9

-.024

27608.3

-28204.3

12336.1

39010.3

-298.0

النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة - 2102/5-2
النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة 2121/5-2

Pair
32

.099

9

1.837

25028.8

-2594.6

6105.6

19307.5

11217.1

النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و ثقافية خالل فترة
 - 2102/5-2النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و
ثقافية خالل فترة 2121/5-2

Pair
33

.736

5

.356

2495.3

-1887.6

852.5

2088.2

303.8

النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل فترة -2
 - 2102/5النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل
فترة 2121/5-2

Pair
34

.364

3

1.066

49320.4

-24561.4

11607.7

23215.4

12379.5

النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير المجتمع خالل فترة
 - 2102/5-2النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير
المجتمع خالل فترة 2121/5-2

Pair
35

.646

4

.495

84356.9

-58812.5

25782.9

57652.2

12772.2

النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة معينة خالل
فترة  - 2102/5-2النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة
لدائرة معينة خالل فترة 2121/5-2

Pair
36

.274

2

1.492

864992.1

-419537.4

149271.8

258546.4

222727.
3

النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي خالل فترة -2
 - 2102/5النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي
خالل فترة 2121/5-2

Pair
37

16

.584

4

.594

365464.8

-236652.4

108433.1

242463.8

64406.2

النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب (اذا لم تكن موزعة
على اقسام)خالل فترة  - 2102/5-2النفقات
التشغيلية/نفقات الرواتب (اذا لم تكن موزعة على
اقسام)خالل فترة 2121/5-2

Pair
38

.327

10

1.030

393459.4

-144655.3

120754.3

400496.7

124402.
1

اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة - 2102/5-2
اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة 2121/5-2

Pair
39

.008

13

3.140

194024.2

35864.5

36604.8

136962.6

114944.
4

نفقات ربحية/مشروع المياه خالل فترة - 2102/5-2
نفقات ربحية/مشروع المياه خالل فترة 2121/5-2

Pair
40

.069

10

2.039

3210908.2

-142217.1

752449.8

2495593.7

1534345
.5

نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة 2102/5-2
 نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة -22121/5

Pair
41

.311

9

1.074

246650.8

-87850.4

73934.1

233800.3

79400.2

نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة 2102/5-2
 نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة -22121/5

Pair
42

.271

3

1.344

263772.9

-107098.4

58268.3

116536.6

78337.3

نفقات ربحية/الصرف الصحي خالل فترة -2
 - 2102/5نفقات ربحية/الصرف الصحي خالل فترة
2121/5-2

Pair
43

.500

1

1.000

191886.9

-163886.9

14000.0

19799.0

14000.0

نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة - 2102/5-2
نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة 2121/5-2

Pair
44

.500

1

1.000

164474.5

-140474.5

12000.0

16970.6

12000.0

نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه خالل فترة -2
 - 2102/5نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة 2121/5-2

Pair
45

.323

4

1.126

7908326.1

-3344054.1

2026400.6

4531169.5

2282136
.0

نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية خالل الفترة -2
 - 2102/5نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية
خالل الفترة 2121/5-2

Pair
46

.699

1

.511

1121442.2

-1034737.2

84847.5

119992.5

43352.5

نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 1.0خالل الفترة
 - 2102/5-2نفقات الراس مالية
االنمائية/المشروع 1.0خالل الفترة 2102/5-2

Pair
47

.194

2

1.926

2100903.5

-801847.5

337321.1

584257.3

649528.
0

اجمالي نفقات الراسمالية خالل الفترة - 2102/5-2
اجمالي نفقات الراسمالية خالل الفترة 2121/5-2

Pair
49

.310

5

-1.129

204581.3

-524973.6

141904.6

347593.9

160196.
2

مستحقات للبلدية/متاخرات ضريبة االمالك حتى
تاريخ - 2102/5_10مستحقات للبلدية/متاخرات
ضريبة االمالكحتى تاريخ2121/5_10

Pair
50

.208

8

-1.369

123368.6

-484114.3

131717.7

395153.0

180372.
9

مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع النفايات حتى
تاريخ - 2102/5_10مستحقات للبلدية/متاخرات
مشروع النفايات 2121/5_10

Pair
51

.195

8

-1.416

218678.1

-913889.6

245569.3

736707.9

347605.
8

مستحقات للبلدية/متاخرات رسوم اخرى حتى
تاريخ - 2102/5_10مستحقات للبلدية/متاخرات
رسوم اخرى حتى تاريخ2121/5_10

Pair
52

17

.196

10

-1.385

554623.0

-2377369.2

657946.5

2182161.5

911373.
1

مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع المياه حتى
تاريخ - 2102/5_10مستحقات للبلدية/متاخرات
مشروع المياه حتى تاريخ2121/10-5

Pair
53

.617

10

.517

2842657.5

-1772551.9

1035664.7

3434911.2

535052.
8

مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى
تاريخ - 2102/5- 10مستحقات للبلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى تاريخ2121/5- 10

Pair
54

.725

5

-.372

73984.3

-99054.0

33657.4

82443.5

-12534.8

مستحقات للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى حتى
تاريخ - 2102/5-10مستحقات للبلدية/متاخرات
مشاريع اخرى حتى تاريخ2121/5-10

Pair
55

.550

8

-.624

1286572.7

-2241450.9

764964.7

2294894.1

477439.
1

اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ- 2102/5- 10
اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ2121/5-10

Pair
56

.582

6

.582

23038.1

-14184.1

7606.0

20123.5

4427.0

ديون على البلدية/متاخرات زيوت ومحروقات حتى
تاريخ - 2102/5-10ديون على البلدية/متاخرات
زيوت ومحروقات حتى تاريخ 2121/5-10

Pair
57

.929

5

-.094

1237272.3

-1331350.9

499619.0

1223811.7

-47039.3

ديون على البلدية/متاخرات مشروع المياه حتى تاريخ
 - 2102/5-10ديون على البلدية/متاخرات مشروع
المياه حتى تاريخ 2121/5-10

Pair
58

.684

6

-.427

2429423.8

-3455816.3

1202585.2

3181741.5

513196.
3

ديون على البلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى
تاريخ  - 2102/5-10ديون على البلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى تاريخ 2121/5-10

Pair
59

.409

4

-.921

40673.8

-81073.4

21925.0

49025.8

-20199.8

ديون على البلدية/متاخرات مشروع النفايات الصلبة
حتى تاريخ  - 2102/5-10ديون على
البلدية/متاخرات مشروع النفايات الصلبة حتى تاريخ
2121/5-10

Pair
60

.152

4

-1.769

18128.0

-81778.0

17991.7

40230.7

-31825.0

ديون على البلدية/متاخرات المقاولين حتى تاريخ -10
 - 2102/5ديون على البلدية/متاخرات المقاولين حتى
تاريخ 2121/5-10

Pair
61

.417

2

-1.015

2148018.7

-3473618.7

653275.8

1131506.8

662800.
0

ديون على البلدية/ديون خرى خالل الفترة -10
 - 2102/5ديون على البلدية/ديون اخرى حتى تاريخ
2121/5-10

Pair
62

.038

8

-2.488

-115150.9

-3033683.5

632811.7

1898435.0

1574417
.2

اجمالي الديون على البلدية حتى تاريخ - 2102/5-10
اجمالي الديون على البلدية حتى تاريخ 2121/5-10

Pair
63
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يتبين من الجدول رقم ( )7السابق:
ان الفقرررررررررررررات الترررررررررررري اثبتررررررررررررت وجررررررررررررود عالقررررررررررررة واثررررررررررررر للجائحررررررررررررة هرررررررررررري :





االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية اخرى.
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية االراضي.
نفقات التشغيلية/االشغال العامعة (الهندسعة و المكانيعك)خالل فتعرة  - 2102/5-2النفقعات
التشغيلية/االشغال العامة (الهندسة و المكانيك)خالل فترة 2121/5-2
النفقات الربحية لمشروع المياه.
اجمالي الديون على البلدية قبل وبعد الجائحة.

أما الفقرات التي لم يكن للجائحة اثر هام عليها فهي ()1-3,5-10,12-29,31-39,41-62
والتي تنص على التوالي على أنه :
 oااليرادات التشغيلية/الضرائب على الممتلكات المحصل خالل الفترة -2 - 2311/5-2
الضرائب على الممتلكات المحصل خالل الفترة /2323/5-2االيرادات التشغيلية
 oااليرادات التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية خالل الفترة -2 – 2311/5-2االيرادات
التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية خالل الفترة 2323/5-2
 oااليرادات التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات خالل الفترة -2 – 2311/5-2االيرادات
التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات خالل الفترة 2323/5-2
 oااليرادات التشغيلية/مساعدات حكومية ومحلية اخرى خالل الفترة 2 – 2311/5_2
االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية ومحلية اخرى خالل الفترة 2323/5_2
 oالتشغيلية/غرامات خالل الفترة -2 – 2311/5-2االيرادات التشغيلية/غرامات خالل
الفترة 2323/5-2
o
o
o
o
o
o
o

االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة خالل فترة -2 – 2311/5-2االيرادات
التشغيلية/االيرادات المتنوعة خالل فترة 2323/5-2
االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات (تتبع االساس النقدي) خالل فترة 2311/5-2
 -2االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات (تتبع االساس النقدي) خالل فترة -22323/5
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من ديون سابقة خالل فترة -2 – 2311/5-2
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من ديون سابقة خالل فترة 2323/5-2
المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل فترة  2311/5-2المجموع الكلي لاليرادات
التشغيلية خالل فترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل الفترة  - 2311/5-2االيرادات الربحية/مشروع
المياه خالل الفترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل الفترة  - 2311/5-2االيرادات
الربحية/مشروع الكهرباء خالل الفترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/مشروع النفايات الصلبة خالل الفترة  - 2311/5-2االيرادات
الربحية/مشروع لنفايات الصلبة خالل الفترة 2323/5-2
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

االيرادات الربحية/مشروع الصر الصحي خالل الفترة  - 2311/5-2االيرادات
الربحية/مشروع الصر الصحي خالل الفترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/مشروع المسلخ البلدي خالل الفترة  - 2311/5-2االيرادات
الربحية/مشروع المسلخ البلدي خالل الفترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل فترة  - 2311/5-2االيرادات الربحية/الملعب
البلدي خالل فترة 2323/5-2
االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة  - 2311/5-2االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة
2323/5-2
المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل فترة  - 2311/5-2المجموع الكلي لاليرادات
الربحية خالل فترة 2323/5-2
االيرادات من المشاريع الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة - 2311/5-2
االيرادات من المشاريع الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/النفقات العامة(المصاريف االدارية و العامة) خالل فترة - 2311/5-2
النفقات التشغيلية/النفقات العامة(المصاريف االدارية و العامة) خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة العامة خالل فترة  - 2311/5-2النفقات
التشغيلية/السالمة و الصحة العامة خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/االمن واالطفاء خالل فترة  - 2311/5-2النفقات التشغيلية/االمن و
االطفاء خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة  - 2311/5-2النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة
2323/5-2
النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و ثقافية خالل فترة  - 2311/5-2النفقات
التشغيلية/خدمات حضارية و ثقافية خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل فترة  - 2311/5-2النفقات التشغيلية/خدمات
اجتماعية خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير المجتمع خالل فترة  - 2311/5-2النفقات
التشغيلية/تخطيط و تطوير المجتمع خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة معينة خالل فترة  - 2311/5-2النفقات
التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة معينة خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي خالل فترة  - 2311/5-2النفقات
التشغيلية/نفقات تسوية اراضي خالل فترة 2323/5-2
النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب (اذا لم تكن موزعة على اقسام)خالل فترة 2311/5-2
 النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب (اذا لم تكن موزعة على اقسام)خالل فترة -22323/5
اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة  - 2311/5-2اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة
2323/5-2
نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة  - 2311/5-2نفقات ربحية/مشروع كهرباء
خالل فترة 2323/5-2
نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة  - 2311/5-2نفقات ربحية/النفايات الصلبة
خالل فترة 2323/5-2
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نفقات ربحية/الصر الصحي خالل فترة  - 2311/5-2نفقات ربحية/الصر
الصحي خالل فترة 2323/5-2
نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة  - 2311/5-2نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل
فترة 2323/5-2
نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه خالل فترة  - 2311/5-2نفقات ربحية/سوق
الخضار و الفواكه خالل فترة 2323/5-2
نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية خالل الفترة  - 2311/5-2نفقات ربحية /اجمالي
النفقات الربحية خالل الفترة 2323/5-2
نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 4.1خالل الفترة  - 2311/5-2نفقات الراس مالية
االنمائية/المشروع 6.1خالل الفترة 2311/5-2
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع النفايات حتى تاريخ - 2311/5_31مستحقات
للبلدية/متاخرات مشروع النفايات 2323/5_31
مستحقات للبلدية/متاخرات رسوم اخرى حتى تاريخ - 2311/5_31مستحقات
للبلدية/متاخرات رسوم اخرى حتى تاريخ2323/5_31
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع المياه حتى تاريخ - 2311/5_31مستحقات
للبلدية/متاخرات مشروع المياه حتى تاريخ2323/31-5
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى تاريخ - 2311/5- 31مستحقات
للبلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى تاريخ2323/5- 31
مستحقات للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى حتى تاريخ - 2311/5-31مستحقات
للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى حتى تاريخ2323/5-31
اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ - 2311/5- 31اجمالي مستحقات للبلدية حتى
تاريخ2323/5-31
ديون على البلدية/متاخرات زيوت ومحروقات حتى تاريخ - 2311/5-31ديون على
البلدية/متاخرات زيوت ومحروقات حتى تاريخ 2323/5-31
ديون على البلدية/متاخرات مشروع المياه حتى تاريخ  - 2311/5-31ديون على
البلدية/متاخرات مشروع المياه حتى تاريخ 2323/5-31
ديون على البلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى تاريخ  - 2311/5-31ديون على
البلدية/متاخرات مشروع الكهرباء حتى تاريخ 2323/5-31
ديون على البلدية/متاخرات مشروع النفايات الصلبة حتى تاريخ  - 2311/5-31ديون
على البلدية/متاخرات مشروع النفايات الصلبة حتى تاريخ 2323/5-31
ديون على البلدية/متاخرات المقاولين حتى تاريخ  - 2311/5-31ديون على
البلدية/متاخرات المقاولين حتى تاريخ 2323/5-31
ديون على البلدية/ديون خرى خالل الفترة  - 2311/5-31ديون على البلدية/ديون
اخرى حتى تاريخ 2323/5-31

21

األوساط الحسابية والظاهرة في الجدول رقم ( )8تشير إلى أن هناك اثر للكورونا على متغيرات
الدراسة من خالل المقارنة ما قبل وبعد الكورونا على كل متغير .ولمعرفة اثر الجائحة على
مستوى كل متغير يمكن االطالع على نتائج فحص االوساط الحسابية لكل متغير قبل وبعد
الجائحة كما هو مبين بالتفصيل في الجدول رقم  8ادناه
الجدول رقم ( )8االوساط الحسابية لمنتغيرات الدراسة
الوسط الحسابي
الممتلكات على الضرائب/التشغيلية االيرادات
Pair 1

 2-5/2019الفترة خالل المحصل
خالل المحصل الممتلكات على الضرائب
التشغيلية االيرادات 2-5/2020/الفترة
خالل البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 2

 2-5/2019الفترة
خالل البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 3

 2-5/2019الفترة خالل
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات

Pair 4

 2-5/2019الفترة خالل اخرى
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات

Pair 5

 2_5/2019الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2_5/2020الفترة خالل اخرى
 2-الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات

Pair 6

5/2019
 2الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات5/2020
استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 7

 2-5/2019فترة خالل االموال و الممتلكات
استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االموال و الممتلكات
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 8

 2-5/2019فترة
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة

134414.8889

العدد
9

االنحراف المعياري
139121.59064

290915.6667

9

364820.22043

193787.0800

17

283340.18407

141977.4041

17

253722.83109

84602.1000

14

83822.06366

59532.7779

14

68209.44032

218504.4615

13

262023.74345

76202.7500

13

145297.06985

354724.6667

9

571906.90919

173911.4444

9

275227.05865

3815.0000

5

4800.96855

4894.4000

5

5665.09477

75499.8667

15

128666.67701

55068.1333

15

159742.21408

11522.2727

11

14833.93994

13281.6364

22

11

22769.22733

تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
Pair 9

 2-5/2019فترة خالل )النقدي االساس
تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل )النقدي االساس
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 10

 2-5/2019فترة خالل سابقة
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل سابقة
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات

Pair 11

 2-5/2019فترة خالل االراضي
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االراضي
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع

Pair 12

2-5/2019
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات

Pair 13

2-5/2019
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات
2-5/2020
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات

Pair 14

 2-5/2019الفترة
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة
الصلبة النفايات مشروع/الربحية االيرادات

Pair 15

 2-5/2019الفترة خالل
الصلبة لنفايات مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات

Pair 16

 2-5/2019الفترة خالل
الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
خالل البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات

Pair 17

 2-5/2019الفترة
خالل البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة

Pair 18

الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل

12052.1667

6

29521.65863

5278.0000

6

12928.40686

61717.3333

6

115002.36873

30749.5000

6

47109.76612

128059.2000

10

115976.02545

43376.3000

10

31850.38577

605513.5000

10

478504.05725

438193.1500

10

515962.56493

555138.4100

13

440137.03835

435027.0692

13

387441.71443

5886419.4327

11

8048643.42185

6285745.8573

11

9721309.24208

304689.2500

8

473855.30615

306206.5000

8

231520.73260

134702.6667

3

131171.05944

54658.3333

3

51024.08557

115878.6667

3

113515.80585

30853.6667

3

31575.17557

.0000

1a

.
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الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل
 2فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيراداتPair 19

5/2019
 2فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيرادات5/2020
 2-فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات

Pair 20

5/2019
 2فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات5/2020
 2-فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات

Pair 21

5/2019
 2فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات5/2020
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع

Pair 22

2-5/2019
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات

Pair 23

 2-5/2019فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات

Pair 24

 2-5/2019فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات

Pair 25

 2-5/2019فترة خالل  3مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  3مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات

Pair 26

 2-5/2019فترة خالل  5مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  5مشروع
خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع

Pair 27

 2-5/2019الفترة
خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع
 2-5/2020الفترة

.0000

1a

.

.0000

1a

.

.0000

1a

.

10516.6667

3

9132.67942

13723.0000

3

12080.68454

950374.3333

3

1630360.36562

258470.6667

3

439827.03121

4168534.6250

8

7014213.27476

3363540.7500

8

5384552.03492

974299.5000

2

1031133.51392

925125.5000

2

648696.22553

.

0b

.

.

0b

.

.

0b

.

.

0b

.

.

0b

.

.

0b

.

2053271.0000

1a

.

1a

.

1383823.0000
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المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
Pair 28

 2-5/2019فترة خالل )العامة و االدارية
المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل )العامة و االدارية
خالل العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات

Pair 29

 2-5/2019فترة
خالل العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات

Pair 30

 2-5/2019فترة خالل)المكانيك
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)المكانيك
 2-فترة خالل واالطفاء االمن/التشغيلية النفقات

Pair 31

5/2019
فترة خالل االطفاء و االمن/التشغيلية النفقات
2-5/2020
 2-فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات

Pair 32

5/2019
 2فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات5/2020
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات

Pair 33

 2-5/2019فترة خالل
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات

Pair 34

2-5/2019
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات
2-5/2020
المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات

Pair 35

 2-5/2019فترة خالل
المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
معينة لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات

Pair 36

 2-5/2019فترة خالل
معينة لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل

Pair 37

خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة

746601.4569

16

638219.16043

775286.2413

16

722320.55840

164892.8125

16

203335.64500

126867.2500

16

142845.23649

266422.1176

17

411390.63941

170071.3529

17

338288.58735

56475.0000

4

92433.74395

40338.0000

4

62812.60194

25468.8000

10

28687.93923

25766.8000

10

41177.01492

27941.6000

10

51844.75383

16724.5000

10

35231.76638

9688.6667

6

20852.00106

9384.8333

6

18994.02412

24277.0000

4

46172.21252

11897.5000

4

23021.60778

55046.2000

5

67828.08881

42274.0000

5

21680.28338

297454.3333

3

257371.63827
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خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
Pair 38

 2-5/2019فترة خالل)اقسام على موزعة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)اقسام على موزعة
 2-فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي

Pair 39

5/2019
 2فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي5/2020
 2-فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات

Pair 40

5/2019
 2فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2-فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات

Pair 41

5/2019
 2فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2-فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات

Pair 42

5/2019
 2فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات5/2020
 2-فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات

Pair 43

5/2019
 2فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات5/2020
 2-فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات

Pair 44

5/2019
 2فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات5/2020
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات

Pair 45

 2-5/2019فترة
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات
 2-5/2020فترة
خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات

Pair 46

 2-5/2019الفترة
خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات
 2-5/2020الفترة

74727.0000

3

34117.16997

458568.0000

5

223514.47342

394161.8000

5

388479.75953

1398063.9091

11

1153393.28799

1273661.8182

11

1112224.04293

343534.0000

14

275276.85051

228589.6429

14

225309.76787

4215512.5455

11

4610300.56759

2681167.0000

11

2877966.35956

251408.9000

10

554800.42942

172008.7000

10

327019.96645

179710.2500

4

309495.92110

101373.0000

4

194915.12218

31000.0000

2

43840.62043

17000.0000

2

24041.63056

42500.0000

2

60104.07640

30500.0000

2

43133.51365

3859805.8000

5

6477836.26442

1577669.8000
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5

2071509.69445

خالل 4.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
Pair 47

 2-5/2019الفترة
خالل 6.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة
خالل 7.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات

Pair 48

 2-5/2020الفترة
خالل 8.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة
 2-الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي

Pair 49

5/2019
 2الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي5/2020
حتى االمالك ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 50

31_5/2019تاريخ
االمالكحتى ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 51

31_5/2019تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020
حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 52

31_5/2019تاريخ
حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ
حتى المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 53

31_5/2019تاريخ
حتى المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
5-31/2020تاريخ
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 54

31 -5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31 -5/2020تاريخ حتى
حتى اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات

Pair 55

31-5/2019تاريخ
حتى اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات
31-5/2020تاريخ

Pair 56

 31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2019

141000.0000

2

149906.63761

97647.5000

2

29914.15238

119690.0000

1a

.

163107.0000

1a

.

1286893.3333

3

1032512.83032

637365.3333

3

649913.97863

994233.3333

6

1260145.00919

1154429.5000

6

1393737.94094

1624341.2222

9

2072374.10836

1804714.1111

9

2418060.79980

1330080.1111

9

2013128.03503

1677685.8889

9

2498074.44831

5560861.7273

11

8568643.86185

6472234.8182

11

9709888.24655

4953415.2727

11

7408623.24636

4418362.4545

11

6237430.54417

519761.1667

6

614279.18312

532296.0000

6

661427.10978

10434818.0000

9

13535821.91260
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31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2020
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
Pair 57

31-5/2019تاريخ حتى
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
حتى المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون

Pair 58

 31-5/2019تاريخ
حتى المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون

Pair 59

 31-5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون

Pair 60

 31-5/2019تاريخ حتى الصلبة
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى الصلبة
حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون

Pair 61

 31-5/2019تاريخ
حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
 31-الفترة خالل خرى ديون/البلدية على ديون

Pair 62

5/2019
 31تاريخ حتى اخرى ديون/البلدية على ديون5/2020
 31-تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي

Pair 63

5/2019
 31تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي5/2020

10912257.1111

9

13778771.37803

25238.2857

7

29351.49610

20811.2857

7

17532.41374

4185209.6667

6

5044658.33120

4232249.0000

6

5705665.04391

12349528.4286

7

27336025.09591

12862724.7143

7

28667847.00015

34793.8000

5

52054.29535

54993.6000

5

56311.15644

391753.0000

5

537757.37682

423578.0000

5

535298.27702

6601012.6667

3

11338168.56141

7263812.6667

3

12469668.74188

8890687.4444

9

13867027.51720

10465104.6667
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9

15232587.57912

ولتحديد الوسط الحسابي وكذلك اعلى وادنى قيمة لكل متغير من متغيرات الدراسة تم اعداد الجدول
رقم ()1
الجدول رقم ( )1االوساط الحسابية لمنتغيرات الدراسة
Descriptive Statistics
N
الممتلكات على الضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل المحصل
خالل المحصل الممتلكات على الضرائب
التشغيلية االيرادات 2-5/2020/الفترة
البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل اخرى
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2_5/2019الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2_5/2020الفترة خالل اخرى
 2الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات5/2019
 2الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات5/2020
استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل االموال و الممتلكات
استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االموال و الممتلكات
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة

اقل قيمة

المجموع

اعلى قيمة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

10

.00

353634.00

1269592.00

126959.2000

133267.23052

11

130.00

931382.00

3324160.00

302196.3636

327642.67968

17

31588.00

1254954.00

3294380.36

193787.0800

283340.18407

17

390.00

1024564.07

2413615.87

141977.4041

253722.83109

16

.00

250964.00

1218999.40

76187.4625

81362.25291

14

.00

198628.00

833458.89

59532.7779

68209.44032

13

.00

768312.00

2840558.00

218504.4615

262023.74345

14

.00

522145.00

1391111.75

99365.1250

164311.39858

11

.00

1765986.00

3657702.00

332518.3636

522875.55838

10

.00

852101.00

1590203.00

159020.3000

263724.73591

5

.00

9858.00

19075.00

3815.0000

4800.96855

5

.00

11262.00

24472.00

4894.4000

5665.09477

17

.00

494157.00

1256863.00

73933.1176

121418.46004

15

.00

630236.00

826022.00

55068.1333

159742.21408

12

.00

50655.00

152395.00

12699.5833

14719.86196

11

.00

72152.00

146098.00

13281.6364

22769.22733

21

تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل )النقدي االساس
تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل )النقدي االساس
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل سابقة
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل سابقة
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل االراضي
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االراضي
بمواجهة خاصة مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل كورونا جائحة
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2019
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات
2-5/2019
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات
2-5/2020
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة
الصلبة النفايات مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
الصلبة لنفايات مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل

6

.00

72313.00

72313.00

12052.1667

29521.65863

6

.00

31668.00

31668.00

5278.0000

12928.40686

7

.00

293053.00

445736.00

63676.5714

105110.21664

7

.00

119687.00

184497.00

26356.7143

44547.92570

10

.00

342983.00

1280592.00

128059.2000

115976.02545

12

.00

91187.00

434113.00

36176.0833

33358.48279

6

.00

170329.00

376329.00

62721.5000

64271.37600

10

.00

1333762.00

6055135.00

605513.5000

478504.05725

10

21076.00

1570318.00

4381931.50

438193.1500

515962.56493

13

158671.00

1754208.00

7216799.33

555138.4100

440137.03835

13

1350.00

1272070.90

5655351.90

435027.0692

387441.71443

11

66021.00

5886419.4327 64750613.76 26740868.00

8048643.42185

11

.00

6285745.8573 69143204.43 33123954.00

9721309.24208

8

.00

1447077.00

2437514.00

304689.2500

473855.30615

8

.00

662206.00

2449652.00

306206.5000

231520.73260

3

.00

262031.00

404108.00

134702.6667

131171.05944

3

.00

101035.00

163975.00

54658.3333

51024.08557

3

.00

226874.00

347636.00

115878.6667

113515.80585

3

.00

63104.00

92561.00

30853.6667

31575.17557

33

الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل
الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل
فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيرادات
2-5/2019
فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيرادات
2-5/2020
فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات
2-5/2019
فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات
2-5/2020
 2فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات5/2019
 2فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات5/2020
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2019
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  3مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  3مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  5مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  5مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  6مشروع

1

.00

.00

.00

.0000

.

1

.00

.00

.00

.0000

.

1

.00

.00

.00

.0000

.

1

.00

.00

.00

.0000

.

3

.00

16450.00

31550.00

10516.6667

9132.67942

3

.00

22753.00

41169.00

13723.0000

12080.68454

3

.00

2832923.00

2851123.00

950374.3333

1630360.36562

3

.00

766312.00

775412.00

258470.6667

439827.03121

8

15100.00

4168534.6250 33348277.00 20658254.00

7014213.27476

8

22753.00

3363540.7500 26908326.00 15815753.00

5384552.03492

2

245178.00

1703421.00

1948599.00

974299.5000

1031133.51392

2

466428.00

1383823.00

1850251.00

925125.5000

648696.22553

2

279216.00

349850.00

629066.00

314533.0000

49945.78038

0

0

0

0

0

0
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خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع
 2-5/2019الفترة
خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع
 2-5/2020الفترة
المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل )العامة و االدارية
المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل )العامة و االدارية
العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل)المكانيك
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)المكانيك
فترة خالل واالطفاء االمن/التشغيلية النفقات
2-5/2019
فترة خالل االطفاء و االمن/التشغيلية النفقات
2-5/2020
 2فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات5/2019
 2فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات5/2020
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات
2-5/2019
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات
2-5/2020
المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل معينة

1

2053271.00 2053271.00

2053271.00

2053271.0000

.

1

1383823.00 1383823.00

1383823.00

1383823.0000

.

17

32758.00

2047371.31

714037.9006 12138644.31

632370.55123

16

17653.00

2257516.86

775286.2413 12404579.86

722320.55840

17

.00

647084.00

2638518.00

155206.9412

200888.45599

16

.00

379413.00

2029876.00

126867.2500

142845.23649

17

7971.00

1692878.00

4529176.00

266422.1176

411390.63941

17

7695.00

1447345.00

2891213.00

170071.3529

338288.58735

4

.00

193609.00

225900.00

56475.0000

92433.74395

4

.00

133042.00

161352.00

40338.0000

62812.60194

10

500.00

80804.00

254688.00

25468.8000

28687.93923

10

.00

99258.00

257668.00

25766.8000

41177.01492

12

.00

169808.00

310311.00

25859.2500

47146.95613

10

.00

115614.00

167245.00

16724.5000

35231.76638

6

.00

52156.00

58132.00

9688.6667

20852.00106

6

.00

48060.00

56309.00

9384.8333

18994.02412

5

.00

93488.00

163373.00

32674.6000

44175.82298

5

.00

46420.00

52590.00

10518.0000

20174.51164

5

.00

172041.00

275231.00

55046.2000

67828.08881
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لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل معينة
خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة
خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل)اقسام على موزعة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)اقسام على موزعة
 2فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي5/2019
 2فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي5/2020
 2فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات5/2020
فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات
2-5/2019
 2فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات5/2020
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات
 2-5/2019فترة
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات
 2-5/2020فترة

5

8154.00

63584.00

211370.00

42274.0000

21680.28338

3

64971.00

574020.00

892363.00

297454.3333

257371.63827

3

49220.00

113481.00

224181.00

74727.0000

34117.16997

5

273913.00

824616.00

2292840.00

458568.0000

223514.47342

5

47872.00

1049893.00

1970809.00

394161.8000

388479.75953

11

68698.00

4287904.00

1398063.9091 15378703.00

1153393.28799

11

107916.00

4046273.00

1273661.8182 14010280.00

1112224.04293

14

40674.00

935085.00

4809476.00

343534.0000

275276.85051

14

1071.00

779287.00

3200255.00

228589.6429

225309.76787

11

.00

4215512.5455 46370638.00 15162942.00

4610300.56759

11

.00

8934800.00

2681167.0000 29492837.00

2877966.35956

11

.00

1820450.00

2576289.00

234208.0909

529412.60941

10

.00

1082279.00

1720087.00

172008.7000

327019.96645

4

.00

642000.00

718841.00

179710.2500

309495.92110

4

.00

393714.00

405492.00

101373.0000

194915.12218

2

.00

62000.00

62000.00

31000.0000

43840.62043

2

.00

34000.00

34000.00

17000.0000

24041.63056

2

.00

85000.00

85000.00

42500.0000

60104.07640

2

.00

61000.00

61000.00

30500.0000

43133.51365
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خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات
 2-5/2019الفترة
خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات
 2-5/2020الفترة
4.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
6.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
6.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
7.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
8.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
9.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
10المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
11المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
 2الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي5/2019
 2الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي5/2020
االمالك ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ حتى
ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ االمالكحتى
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020
حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ
حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ
حتى المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ

3859805.8000 19299029.00 15334651.00

6477836.26442

5

150820.00

7888349.00

1577669.8000

2071509.69445

5

11400.00

4950280.00

145241.2500

144428.23872

4

8000.00

290965.00

580965.00

33479.16031

3

52700.00

118800.00

247995.00

82665.0000

2

7040.00

11435.00

18475.00

9237.5000

3107.73430

2

20215.00

119690.00

139905.00

69952.5000

70339.44706

1

163107.00

163107.00

163107.00

163107.0000

.

1

44740.00

44740.00

44740.00

44740.0000

.

1

70060.00

70060.00

70060.00

70060.0000

.

1

164000.00

164000.00

164000.00

164000.0000

.

4

62050.00

2248834.00

3922730.00

980682.5000

1042008.69846

3

207549.00

1385032.00

1912096.00

637365.3333

649913.97863

7

.00

3481921.00

6025258.00

860751.1429

1203339.93661

6

.00

3859675.00

6926577.00

1154429.5000

1393737.94094

9

1682.00

5674580.00

1624341.2222 14619071.00

2072374.10836

9

2276.00

6852085.00

1804714.1111 16242427.00

2418060.79980

10

.00

5881837.00

1197072.1000 11970721.00

1944041.54263

9

6883.00

7686591.00

1677685.8889 15099173.00

2498074.44831

12

.00

5097456.5833 61169479.00 26988483.00

8326097.12963

34

المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
5-31/2020تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31 -5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31 -5/2020تاريخ حتى
اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات
31-5/2019تاريخ حتى
اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات
31-5/2020تاريخ حتى
 31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2019
31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2020
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
31-5/2019تاريخ حتى
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى
المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى الصلبة
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى الصلبة
حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ
حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
حتى بالجائحة خاصة ديون/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
الموظفين رواتب متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى

11

2363.00

6472234.8182 71194583.00 27741741.00

9709888.24655

12

.00

4540630.6667 54487568.00 21414183.00

7207121.56233

11

.00

4418362.4545 48601987.00 18562516.00

6237430.54417

7

.00

1490871.00

3118567.00

445509.5714

594173.53647

6

.00

1600590.00

3193776.00

532296.0000

661427.10978

9

19210.00

13535821.91260 10434818.0000 93913362.00 37017633.00

9

17613.00

13778771.37803 10912257.1111 98210314.00 33880759.00

7

.00

75000.00

176668.00

25238.2857

29351.49610

8

.00

44434.00

175679.00

21959.8750

16553.77212

8

.00

3149021.5000 25192172.00 11401262.00

4675347.24748

6

863.00

4232249.0000 25393494.00 12969024.00

5705665.04391

7

.00

27336025.09591 12349528.4286 86446699.00 74129255.00

7

.00

28667847.00015 12862724.7143 90039073.00 77711767.00

5

.00

124772.00

173969.00

34793.8000

52054.29535

7

.00

125009.00

385382.00

55054.5714

46154.91038

5

.00

1331685.00

1958765.00

391753.0000

537757.37682

6

.00

1343770.00

2143890.00

357315.0000

505549.31245

4

.00

80000.00

115000.00

28750.0000

35677.95771

3

.00

111907.00

111907.00

37302.3333

64609.53657

35

الفترة خالل خرى ديون/البلدية على ديون
31-5/2019
تاريخ حتى اخرى ديون/البلدية على ديون
31-5/2020
 31تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي5/2019
 31تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي5/2020
تستطع ولم البلدية على ترتبت التي/الشيكات

3

.00

6601012.6667 19803038.00 19693048.00

11338168.56141

3

.00

7263812.6667 21791438.00 21662353.00

12469668.74188

9

150303.00

8890687.4444 80016187.00 33775669.00

13867027.51720

9

179297.00

15232587.57912 10465104.6667 94185942.00 36871572.00

8

.00

628232.00

1358336.00

169792.0000

250731.01909

12

4000.00

732771.00

1203193.00

100266.0833

206363.32919

4

.00

64300.00

64300.00

16075.0000

32150.00000

قيمته هي وما وجد ان مدين ي الجار سقف 5

.00

1000000.00

1085000.00

217000.0000

439255.05119

14

3155.00

379188.00

741886.00

52991.8571

96571.13803

7

.00

195500.00

255274.00

36467.7143

70395.22448

الجائحة خالل تسديدها
استالمهامن تم التي المرتجعة/الشيكات
الجائحة بسبب صرفها يتم ولم المكلفين
لم والتي البلديات على المترتب قروض اقساط
الجائحة خالل تسدد

في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
2-5/2020التعقيم/الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020الصحي الحجر/الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات

 .االنسانية و االجتماعية المساعدات/الجائحة 10

6000.00

740971.00

450000.00

74097.1000

136381.06551

2-5/2020
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020البيئة و النظافة/الجائحة

9

900.00

243375.00

150000.00

27041.6667

48429.89168

في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
عن توعية مطبوعات و نشرات/الجائحة 6

2000.00

25500.00

8500.00

4250.0000

2318.40462

 . 2-5/2020الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020الطرقات وفتح اغالق/الجائحة

7

.00

37440.00

10000.00

)0 Valid N (listwise

36

5348.5714

3511.48320
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Frequency Table

Frequencies

كم يبلغ
كم يبلغ عدد
اسم
الجوال :
الهاتف :المسؤول/ة العاملين داخل مجموع عدد
االصابات
الخط
عن تعبئة
االخضر؟ بالفايروس
االستمارة
حتى تاريخ
31/5/2020
18
14
19
14
1
5
0
5

Statistics
متى كان هل تاثر البلدة تصنيف المحافظة اسم
البلدية
تاريخ اول او المدينة من البلدية
فيروس
اصابة
كورونا بشكل
مباشر
3
16

19
0

19
0

19
0

19
0

Valid
Missing

N

Frequency Table

Cumulative
Percent
5.3
10.5
15.8
21.1
26.3
31.6
36.8
42.1
47.4
52.6
57.9
63.2
68.4
73.7
78.9
84.2
89.5
94.7
100.0

Valid Percent

اسم البلدية
Percent

Frequency

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
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بلدية الرام
ابو ديس
النبابدة
العبيدية
بدو
بني نعيم
بيت ساحور
ترقوميا
حوارة
دير بلوط
دير دبوان
سبسطية
سلفيت
طمون
عنبتا
قباطية
قفين
قلقيلية
يعبد
Total

Valid

Cumulative
Percent
15.8
26.3
36.8
52.6
57.9
68.4
73.7
84.2
89.5
100.0

Cumulative
Percent
10.5
57.9
100.0

Std. Error Mean

Std. Deviation

Valid Percent

المحافظة
Percent

Frequency

15.8
10.5
10.5
15.8
5.3
10.5
5.3
10.5
5.3
10.5
100.0

15.8
10.5
10.5
15.8
5.3
10.5
5.3
10.5
5.3
10.5
100.0

3
2
2
3
1
2
1
2
1
2
19

تصنيف البلدية
Percent
Valid Percent
10.5
47.4
42.1
100.0

10.5
47.4
42.1
100.0

القدس
الخليل
بيت لحم
جنين
رام هللا
سلفيت
طوباس
طولكرم
قلقيلية
نابلس
Total

Valid

Frequency
2
9
8
19

a
b
c
Total

Valid

Paired Samples Statistics
Mean
N

46373.86355

139121.59064

9

134414.8889

121606.74014

364820.22043

9

290915.6667

68720.08864

283340.18407

17

193787.0800

61536.82542

253722.83109

17

141977.4041

22402.38883

83822.06366

14

84602.1000

18229.73973

68209.44032

14

59532.7779

72672.31095

262023.74345

13

218504.4615

40298.15658

145297.06985

13

76202.7500

190635.63640

571906.90919

9

354724.6667

91742.35288

275227.05865

9

173911.4444

2147.05841

4800.96855

5

3815.0000

2533.50740

5665.09477

5

4894.4000
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االيرادات التشغيلية/الضرائب على
الممتلكات المحصل خالل الفترة2-
5/2019
الضرائب على الممتلكات المحصل خالل
الفترة 2-5/2020/االيرادات التشغيلية
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية
خالل الفترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية
خالل الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات
خالل الفترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات
خالل الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية
اخرى خالل الفترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية
اخرى خالل الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية
ومحلية اخرى خالل الفترة2_5/2019
االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية
ومحلية اخرى خالل الفترة2_5/2020
االيرادات التشغيلية/غرامات خالل الفترة
2-5/2019
االيرادات التشغيلية/غرامات خالل الفترة
2-5/2020

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

Pair 5

Pair 6

33221.59315

128666.67701

15

75499.8667

41245.26232

159742.21408

15

55068.1333

4472.60118

14833.93994

11

11522.2727

6865.18035

22769.22733

11

13281.6364

12052.16667

29521.65863

6

12052.1667

5278.00000

12928.40686

6

5278.0000

46949.52043

115002.36873

6

61717.3333

19232.48148

47109.76612

6

30749.5000

36674.83944

115976.02545

10

128059.2000

10071.97634

31850.38577

10

43376.3000

151316.26905

478504.05725

10

605513.5000

163161.68925

515962.56493

10

438193.1500

122072.05077

440137.03835

13

555138.4100

107456.99751

387441.71443

13

435027.0692

2426757.30015

8048643.42185

11

5886419.4327

2931085.02064

9721309.24208

11

6285745.8573

167533.15014

473855.30615

8

304689.2500

81854.94000

231520.73260

8

306206.5000

75731.64648

131171.05944

3

134702.6667

29458.76954

51024.08557

3

54658.3333

65538.38106

113515.80585

3

115878.6667

18229.93612

31575.17557

3

30853.6667

.

.

1a

.0000

.

.

1a

.0000

.

.

1a

.0000

.

.

1a

.0000
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االيرادات التشغيلية/ايرادات من استخدام
الممتلكات و االموال خالل فترة2-
5/2019
االيرادات التشغيلية/ايرادات من استخدام
الممتلكات و االموال خالل فترة2-
5/2020
االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة
خالل فترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة
خالل فترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات
(تتبع االساس النقدي )خالل فترة2-
5/2019
االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات
(تتبع االساس النقدي )خالل فترة2-
5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من
ديون سابقة خالل فترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من
ديون سابقة خالل فترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية
االراضي خالل فترة2-5/2019
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية
االراضي خالل فترة2-5/2020
المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل
فترة2-5/2019
المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل
فترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل
الفترة2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل
الفترة2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع النفايات الصلبة
خالل الفترة2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع لنفايات الصلبة
خالل الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع الصرف
الصحي خالل الفترة2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع الصرف
الصحي خالل الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع المسلخ البلدي
خالل الفترة2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع المسلخ البلدي
خالل الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة2-5/2019
االيرادات الربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة2-5/2020
االيرادات الربحية/المسبح البلدي خالل
فترة2-5/2019
االيرادات الربحية/المسبح البلدي خالل
فترة2-5/2020

Pair 7

Pair 8

Pair 9

Pair 10

Pair 11

Pair 12

Pair 13

Pair 14

Pair 15

Pair 16

Pair 17

Pair 18

Pair 19

5272.75492

9132.67942

3

10516.6667

6974.78647

12080.68454

3

13723.0000

941288.99597

1630360.36562

3

950374.3333

253934.25486

439827.03121

3

258470.6667

2479898.88564

7014213.27476

8

4168534.6250

1903726.62877

5384552.03492

8

3363540.7500

729121.50000

1031133.51392

2

974299.5000

458697.50000

648696.22553

2

925125.5000

.

.

0b

.

.

.

0b

.

.

.

0b

.

.

.

0b

.

.

.

0b

.

.

.

0b

.

.

.

1a

2053271.0000

.

.

1a

1383823.0000

159554.79011

638219.16043

16

746601.4569

180580.13960

722320.55840

16

775286.2413

50833.91125

203335.64500

16

164892.8125

35711.30912

142845.23649

16

126867.2500

99776.88586

411390.63941

17

266422.1176

82047.03398

338288.58735

17

170071.3529

46216.87198

92433.74395

4

56475.0000
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االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل
فترة2-5/2019
االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل
فترة2-5/2020
االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة2-
5/2019
االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة2-
5/2020
المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل
فترة2-5/2019
المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل
فترة2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة
2-5/2019
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة
2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  2خالل فترة
2-5/2019
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  2خالل فترة
2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  3خالل فترة
2-5/2019
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  3خالل فترة
2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  5خالل فترة
2-5/2019
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  5خالل فترة
2-5/2020
المجموع الكلي لاليرادات الراس مالية
خالل الفترة2-5/2019
المجموع الكلي لاليرادات الراس مالية
خالل الفترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/النفقات
العامة(المصاريف االدارية و العامة )خالل
فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/النفقات
العامة(المصاريف االدارية و العامة )خالل
فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة
العامة خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة
العامة خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/االشغال العامة( الهندسة
و المكانيك)خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/االشغال العامة( الهندسة
و المكانيك)خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/االمن واالطفاء خالل
فترة2-5/2019

Pair 20

Pair 21

Pair 22

Pair 23

Pair 24

Pair 25

Pair 26

Pair 27

Pair 28

Pair 29

Pair 30

Pair 31

31406.30097

62812.60194

4

40338.0000

9071.92293

28687.93923

10

25468.8000

13021.31544

41177.01492

10

25766.8000

16394.75068

51844.75383

10

27941.6000

11141.26278

35231.76638

10

16724.5000

8512.79379

20852.00106

6

9688.6667

7754.27787

18994.02412

6

9384.8333

23086.10626

46172.21252

4

24277.0000

11510.80389

23021.60778

4

11897.5000

30333.64347

67828.08881

5

55046.2000

9695.71748

21680.28338

5

42274.0000

148593.58464

257371.63827

3

297454.3333

19697.55727

34117.16997

3

74727.0000

99958.71131

223514.47342

5

458568.0000

173733.43004

388479.75953

5

394161.8000

347761.16109

1153393.28799

11

1398063.9091

335348.16665

1112224.04293

11

1273661.8182

73570.83294

275276.85051

14

343534.0000

60216.56838

225309.76787

14

228589.6429

1390057.92304

4610300.56759

11

4215512.5455

867739.50672

2877966.35956

11

2681167.0000

175443.30038

554800.42942

10

251408.9000

103412.79343

327019.96645

10

172008.7000

154747.96055

309495.92110

4

179710.2500

97457.56109

194915.12218

4

101373.0000

31000.00000

43840.62043

2

31000.0000

17000.00000

24041.63056

2

17000.0000
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النفقات التشغيلية/االمن و االطفاء خالل
فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة2-
5/2019
النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة2-
5/2020
النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و
ثقافية خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و
ثقافية خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل
فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل
فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير
المجتمع خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير
المجتمع خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة
معينة خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة
معينة خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي
خالل فترة2-5/2019
النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي
خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب( اذا لم
تكن موزعة على اقسام)خالل فترة2-
5/2019
النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب( اذا لم
تكن موزعة على اقسام)خالل فترة2-
5/2020
اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة2-
5/2019
اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة2-
5/2020
نفقات ربحية/مشروع المياه خالل فترة2-
5/2019
نفقات ربحية/مشروع المياه خالل فترة
2-5/2020
نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة
2-5/2019
نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة
2-5/2020
نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة
2-5/2019
نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة
2-5/2020
نفقات ربحية/الصرف الصحي خالل فترة
2-5/2019
نفقات ربحية/الصرف الصحي خالل فترة
2-5/2020
نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة2-
5/2019
نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة2-
5/2020

Pair 32

Pair 33

Pair 34

Pair 35

Pair 36

Pair 37

Pair 38

Pair 39

Pair 40

Pair 41

Pair 42

Pair 43

Pair 44

42500.00000

60104.07640

2

42500.0000

30500.00000

43133.51365

2

30500.0000

2896976.44687

6477836.26442

5

3859805.8000

926407.29857

2071509.69445

5

1577669.8000

106000.00000

149906.63761

2

141000.0000

21152.50000

29914.15238

2

97647.5000

.

.

1a

119690.0000

.

.

1a

163107.0000

596121.56053

1032512.83032

3

1286893.3333

375228.01051

649913.97863

3

637365.3333

514452.04574

1260145.00919

6

994233.3333

568991.13174

1393737.94094

6

1154429.5000

690791.36945

2072374.10836

9

1624341.2222

806020.26660

2418060.79980

9

1804714.1111

671042.67834

2013128.03503

9

1330080.1111

832691.48277

2498074.44831

9

1677685.8889

2583543.33199

8568643.86185

11

5560861.7273

2927641.46092

9709888.24655

11

6472234.8182

2233783.95648

7408623.24636

11

4953415.2727

1880656.07008

6237430.54417

11

4418362.4545

250778.42637

614279.18312

6

519761.1667

270026.48684

661427.10978

6

532296.0000

4511940.63753

13535821.91260

9

10434818.0000

4592923.79268

13778771.37803

9

10912257.1111

11093.82276

29351.49610

7

25238.2857

6626.62952

17532.41374

7

20811.2857

2059473.13968

5044658.33120

6

4185209.6667

2329328.00013

5705665.04391

6

4232249.0000
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نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة2-5/2019
نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية
خالل الفترة2-5/2019
نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية
خالل الفترة2-5/2020
نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 4.1
خالل الفترة2-5/2019
نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 6.1
خالل الفترة2-5/2019
نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 7.1
خالل الفترة2-5/2020
نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 8.1
خالل الفترة2-5/2019
اجمالي نفقات الراسمالية خالل الفترة2-
5/2019
اجمالي نفقات الراسمالية خالل الفترة2-
5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات ضريبة االمالك
حتى تاريخ31_5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات ضريبة
االمالكحتى تاريخ31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
النفايات حتى تاريخ31_5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
النفايات31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات رسوم اخرى
حتى تاريخ31_5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات رسوم اخرى
حتى تاريخ31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ31_5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ5-31/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ31 -5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ31 -5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى
حتى تاريخ31-5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى
حتى تاريخ31-5/2020
اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ31 -
5/2019
اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ31-
5/2020
ديون على البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى تاريخ31-5/2019
ديون على البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ31-5/2019
ديون على البلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ31-5/2020

Pair 45

Pair 46

Pair 47

Pair 48

Pair 49

Pair 50

Pair 51

Pair 52

Pair 53

Pair 54

Pair 55

Pair 56

Pair 57

Pair 58

ديون على البلدية/متاخرات مشروع
12349528.4286
7
27336025.09591 10332046.31954
الكهرباء حتى تاريخ31-5/2019
Pair 59
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
12862724.7143
7
28667847.00015 10835427.68372
الكهرباء حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
34793.8000
5
52054.29535
23279.38858
النفايات الصلبة حتى تاريخ31-5/2019
Pair 60
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
54993.6000
5
56311.15644
25183.11474
النفايات الصلبة حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات المقاولين حتى
391753.0000
5
537757.37682
240492.41000
تاريخ31-5/2019
Pair 61
ديون على البلدية/متاخرات المقاولين
423578.0000
5
535298.27702
239392.66713
حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/ديون خرى خالل الفترة
6601012.6667
3
11338168.56141 6546094.67105
31-5/2019
Pair 62
ديون على البلدية/ديون اخرى حتى تاريخ
7263812.6667
3
12469668.74188
7199366.60483
31-5/2020
اجمالي الديون على البلدية حتى تاريخ
8890687.4444
9
13867027.51720
4622342.50573
31-5/2019
Pair 63
اجمالي الديون على البلدية حتى تاريخ
10465104.6667
9
15232587.57912
5077529.19304
31-5/2020
a. The correlation and t cannot be computed because the sum of caseweights is less than or equal to 1.
b. The correlation and t cannot be computed because there are no valid pairs.

Cumulative
Percent
10.5
15.8
73.7
100.0

هل تاثر البلدة او المدينة من فيروس كورونا بشكل مباشر
Frequency
Percent
Valid Percent
10.5
5.3
57.9
26.3
100.0

Cumulative
Percent
33.3
66.7
100.0

Cumulative
Percent
72.2
77.8
83.3
88.9

2
1
11
5
19

10.5
5.3
57.9
26.3
100.0

تاثرت البلدة لكن دون اصابات
ال يوجد اصابات
يوجد اصابات
Total

Valid

متى كان تاريخ اول اصابة
Frequency
Percent
Valid Percent
33.3
33.3
33.3
100.0

5.3
5.3
5.3
15.8
84.2
100.0

07/03/2020
07/04/2020
Valid
10/04/2020
Total
Missing
System
Total

1
1
1
3
16
19

كم يبلغ مجموع عدد االصابات بالفايروس حتى تاريخ31/5/2020
Frequency
Percent
Valid Percent
68.4
5.3
5.3
5.3

72.2
5.6
5.6
5.6
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13
1
1
1

.00
3.00
4.00
7.00

Valid

94.4
100.0

Cumulative
Percent
7.1
14.3
21.4
28.6
35.7
42.9
50.0
64.3
71.4
78.6
85.7
92.9
100.0

Cumulative
Percent
31.6
36.8
42.1
47.4
52.6
57.9
63.2
68.4
73.7
78.9
84.2
89.5
94.7
100.0

Valid Percent
31.6
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

5.3
5.3
94.7
5.3
100.0

5.6
5.6
100.0

1
1
18
1
19

10.00
34.00
Total
Missing
System
Total

كم يبلغ عدد العاملين داخل الخط االخضر؟
Frequency
Percent
Valid Percent
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
10.5
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
73.7
26.3
100.0

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
14.3
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
100.0

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
14
5
19

5.00
88.00
204.00
250.00
300.00
400.00
500.00
Valid
1000.00
1200.00
2000.00
2118.00
3000.00
5000.00
Total
Missing
System
Total

اسم المسؤول/ة عن تعبئة االستمارة
Frequency
Percent
31.6
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
100.0

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

الجوال
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:سامي ابراهيم ورامي دعيبس
احمد الشحرور
احمد حج علي
خليل بيدل
زياد صوالحة و عماد عمرو
شروق شاهين
عاطف عريقات
فراس زكارنة
محمد قطيشات و وسام بشارات
محمد ناجح عودة
منال جودة
نائل علي العصا
هشام ابو خضر
Total

:الهاتف:

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
5
19

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
73.7
26.3
100.0

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
100.0

92665166
568335501
569617181
592113738
592924255
597533055
597818120
Valid
597888562
598514624
598781308
598914402
599118069
599259918
599506008
Total
Missing
System
Total

Cumulative
Percent
7.1
14.3
21.4
28.6
35.7
42.9
50.0
57.1
64.3
71.4
78.6
85.7
92.9
100.0

العاملينDESCRIPTIVES VARIABLES=
/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.

Descriptives

N
كم يبلغ عدد العاملين داخل الخط
االخضر؟
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
Minimum Maximum

14

5.00

5000.00

Sum

Mean

Std. Deviation

17065.00

1218.9286

1407.03706

14

Descriptives

N

Descriptive Statistics
Minimum Maximum

46

Sum

Mean

Std. Deviation

8.20011

3.2222

58.00

34.00

.00

18
18

Sig.

.156

.133

.001

.001

.429

.445

.000

.000

.000

.001

.010

كم يبلغ مجموع عدد االصابات بالفايروس
حتى تاريخ31/5/2020
)Valid N (listwise

Paired Samples Correlations
N
Correlation
االيرادات التشغيلية/الضرائب على
الممتلكات المحصل خالل الفترة2-
Pair 1
& 5/2019الضرائب على الممتلكات
9
.515
المحصل خالل الفترة2-
5/2020/االيرادات التشغيلية
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية
خالل الفترة &  2-5/2019االيرادات
Pair 2
17
.379
التشغيلية/ايرادات رسوم البلدية خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات
خالل الفترة &  2-5/2019االيرادات
Pair 3
14
.796
التشغيلية/ايرادات مقابل خدمات خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية
اخرى خالل الفترة & 2-5/2019
Pair 4
13
.800
االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية
اخرى خالل الفترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية
ومحلية اخرى خالل الفترة 2_5/2019
Pair 5
9
.302
&االيرادات التشغيلية/مساعدات حكومية
ومحلية اخرى خالل الفترة2_5/2020
االيرادات التشغيلية/غرامات خالل الفترة
& 2-5/2019االيرادات
Pair 6
5
.452
التشغيلية/غرامات خالل الفترة2-
5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات من استخدام
الممتلكات و االموال خالل فترة2-
& 5/2019االيرادات التشغيلية/ايرادات Pair 7
15
.928
من استخدام الممتلكات و االموال خالل
فترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/االيرادات المتنوعة
خالل فترة &  2-5/2019االيرادات
Pair 8
11
.980
التشغيلية/االيرادات المتنوعة خالل فترة
2-5/2020
االيرادات التشغيلية/القروض و االمانات
(تتبع االساس النقدي )خالل فترة2-
& 5/2019االيرادات التشغيلية/القروض Pair 9
6
1.000
و االمانات( تتبع االساس النقدي )خالل
فترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من
ديون سابقة خالل فترة & 2-5/2019
Pair 10
6
.974
االيرادات التشغيلية/ايرادات نقدية من
ديون سابقة خالل فترة2-5/2020
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية
االراضي خالل فترة & 2-5/2019
Pair 11
10
.767
االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية
االراضي خالل فترة2-5/2020
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.035

.668

10

.000

.884

13

.836

.071

11

.119

.596

8

.546

.654

3

.667

.499

3

.162

.968

3

.003

1.000

3

.000

.999

8

.000

1.000

2

.000

.975

16

.001

.748

16

.000

.899

17

.001

.999

4
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المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية خالل
فترة &  2-5/2019المجموع الكلي
لاليرادات التشغيلية خالل فترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع المياه خالل
الفترة &  2-5/2019االيرادات
الربحية/مشروع المياه خالل الفترة2-
5/2020
االيرادات الربحية/مشروع الكهرباء خالل
الفترة &  2-5/2019االيرادات
الربحية/مشروع الكهرباء خالل الفترة2-
5/2020
االيرادات الربحية/مشروع النفايات الصلبة
خالل الفترة &  2-5/2019االيرادات
الربحية/مشروع لنفايات الصلبة خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع الصرف
الصحي خالل الفترة & 2-5/2019
االيرادات الربحية/مشروع الصرف
الصحي خالل الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/مشروع المسلخ البلدي
خالل الفترة &  2-5/2019االيرادات
الربحية/مشروع المسلخ البلدي خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات الربحية/الملعب البلدي خالل
فترة &  2-5/2019االيرادات
الربحية/الملعب البلدي خالل فترة2-
5/2020
االيرادات الربحية/اخرى خالل فترة2-
& 5/2019االيرادات الربحية/اخرى
خالل فترة2-5/2020
المجموع الكلي لاليرادات الربحية خالل
فترة &  2-5/2019المجموع الكلي
لاليرادات الربحية خالل فترة2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة
& 2-5/2019االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات مشروع  1خالل فترة
2-5/2020
النفقات التشغيلية/النفقات
العامة(المصاريف االدارية و العامة )خالل
فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/النفقات العامة(المصاريف
االدارية و العامة )خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/السالمة و الصحة
العامة خالل فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/السالمة و الصحة العامة خالل
فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/االشغال العامة( الهندسة
و المكانيك)خالل فترة & 2-5/2019
النفقات التشغيلية/االشغال العامة( الهندسة
و المكانيك)خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/االمن واالطفاء خالل
فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/االمن و االطفاء خالل فترة2-
5/2020

Pair 12

Pair 13

Pair 14

Pair 15

Pair 16

Pair 17

Pair 20

Pair 21

Pair 22

Pair 23

Pair 28

Pair 29

Pair 30

Pair 31

.225

.422

10

.000

.974

10

.000

.999

6

.001

.999

4

.291

.594

5

.980

.032

3

.090

.818

5

.000

.938

11

.000

.869

14

.000

.878

11

.000

.992

10

.004

.996

4

.000

1.000

2

.000

1.000

2

.010

.958

5
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النفقات التشغيلية/التعليم خالل فترة2-
& 5/2019النفقات التشغيلية/التعليم
خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/خدمات حضارية و
ثقافية خالل فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/خدمات حضارية و ثقافية خالل
فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل
فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/خدمات اجتماعية خالل فترة2-
5/2020
النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير
المجتمع خالل فترة & 2-5/2019
النفقات التشغيلية/تخطيط و تطوير
المجتمع خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة
معينة خالل فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/نفقات غير عائدة لدائرة معينة
خالل فترة2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات تسوية اراضي
خالل فترة &  2-5/2019النفقات
التشغيلية/نفقات تسوية اراضي خالل فترة
2-5/2020
النفقات التشغيلية/نفقات الرواتب( اذا لم
تكن موزعة على اقسام)خالل فترة2-
& 5/2019النفقات التشغيلية/نفقات
الرواتب( اذا لم تكن موزعة على
اقسام)خالل فترة2-5/2020
اجمالي النفقات التشغيلية خالل فترة2-
& 5/2019اجمالي النفقات التشغيلية
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/مشروع المياه خالل فترة2-
& 5/2019نفقات ربحية/مشروع المياه
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/مشروع كهرباء خالل فترة
& 2-5/2019نفقات ربحية/مشروع
كهرباء خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/النفايات الصلبة خالل فترة
& 2-5/2019نفقات ربحية/النفايات
الصلبة خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/الصرف الصحي خالل فترة
& 2-5/2019نفقات ربحية/الصرف
الصحي خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/المسلخ البلدي خالل فترة2-
& 5/2019نفقات ربحية/المسلخ البلدي
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/سوق الخضار و الفواكه
خالل فترة &  2-5/2019نفقات
ربحية/سوق الخضار و الفواكه خالل فترة
2-5/2020
نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية
خالل الفترة &  2-5/2019نفقات ربحية /
اجمالي النفقات الربحية خالل الفترة2-
5/2020

Pair 32

Pair 33

Pair 34

Pair 35

Pair 36

Pair 37

Pair 38

Pair 39

Pair 40

Pair 41

Pair 42

Pair 43

Pair 44

Pair 45

Pair 46

.000

1.000

2

.347

.855

3

.001

.971

6

.000

.996

9

.000

.969

9

.000

.979

11

.000

.887

11

.000

.994

6

.000

.986

9

.056

.742

7

.001

.982

6

.000

.995

7

.292

.593

5

.000

.997

5
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نفقات الراس مالية االنمائية/المشروع 4.1
خالل الفترة &  2-5/2019نفقات الراس
مالية االنمائية/المشروع 6.1خالل الفترة
2-5/2019
اجمالي نفقات الراسمالية خالل الفترة2-
& 5/2019اجمالي نفقات الراسمالية
خالل الفترة2-5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات ضريبة االمالك
حتى تاريخ & 31_5/2019مستحقات
للبلدية/متاخرات ضريبة االمالكحتى
تاريخ31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
النفايات حتى تاريخ & 31_5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
النفايات31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات رسوم اخرى
حتى تاريخ & 31_5/2019مستحقات
للبلدية/متاخرات رسوم اخرى حتى
تاريخ31_5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ & 31_5/2019مستحقات
للبلدية/متاخرات مشروع المياه حتى
تاريخ5-31/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ & 31 -5/2019
مستحقات للبلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ31 -5/2020
مستحقات للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى
حتى تاريخ & 31-5/2019مستحقات
للبلدية/متاخرات مشاريع اخرى حتى
تاريخ31-5/2020
اجمالي مستحقات للبلدية حتى تاريخ31 -
& 5/2019اجمالي مستحقات للبلدية
حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى تاريخ & 31-5/2019
ديون على البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات مشروع المياه
حتى تاريخ &  31-5/2019ديون على
البلدية/متاخرات مشروع المياه حتى
تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ & 31-5/2019
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
الكهرباء حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات مشروع
النفايات الصلبة حتى تاريخ 31-5/2019
&ديون على البلدية/متاخرات مشروع
النفايات الصلبة حتى تاريخ31-5/2020
ديون على البلدية/متاخرات المقاولين حتى
تاريخ &  31-5/2019ديون على
البلدية/متاخرات المقاولين حتى تاريخ
31-5/2020

Pair 47

Pair 49

Pair 50

Pair 51

Pair 52

Pair 53

Pair 54

Pair 55

Pair 56

Pair 57

Pair 58

Pair 59

Pair 60

Pair 61

df Sig.
(2)tailed

t

8 .176
1.484

.000

1.000

3

.000

.996

9

ديون على البلدية/ديون خرى خالل الفترة
& 31-5/2019ديون على البلدية/ديون
اخرى حتى تاريخ31-5/2020
اجمالي الديون على البلدية حتى تاريخ
& 31-5/2019اجمالي الديون على
البلدية حتى تاريخ31-5/2020

Paired Samples Test
Paired Differences
Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval of
Mean
the Difference
Lower
Upper

72816.48884 -102554.38469 206173.73645 .712 16 .487

300230.07479

51809.67588

-4267.95326

13579.75423

50810.78772

25069.32214

39667.04695 244936.37612 3.021 12 .011

47105.77393

142301.71154 169842.28327
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Pair 63

Mean

-156500.77778 316455.32941 105485.10980 -399749.87719 86748.32163

54406.59754 1.846 13 .088

Pair 62

االيرادات
التشغيلية/الضرائب
على الممتلكات
المحصل خالل الفترة
 2-5/2019الضرائب على
الممتلكات المحصل
خالل الفترة2-
5/2020/االيرادات
التشغيلية
االيرادات
التشغيلية/ايرادات
رسوم البلدية خالل
الفترة 2-5/2019 -
االيرادات
التشغيلية/ايرادات
رسوم البلدية خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات
التشغيلية/ايرادات
مقابل خدمات خالل
الفترة 2-5/2019 -
االيرادات
التشغيلية/ايرادات
مقابل خدمات خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات
التشغيلية/ضرائب
ورسوم محلية اخرى
خالل الفترة2-
 5/2019االيراداتالتشغيلية/ضرائب
ورسوم محلية اخرى
خالل الفترة2-
5/2020

Pair
1

Pair
2

Pair
3

Pair
4

180813.22222 554731.47088 184910.49029 -245591.13304 607217.57748 .978 8 .357

2472.05177

5527.67580

-1079.40000

5784.11604 -.437 4 .685

16173.68530 -14257.37159 55120.83826 1.263 14 .227

62640.41381

20431.73333

-7641.77886

2640.05774

8756.08095

-1759.36364

-10639.38312 24187.71645 1.000 5 .363

6774.16667

16593.25177

6774.16667

28556.39945 -42438.72839 104374.39505 1.084 5 .328

69948.60755

30967.83333

4123.05159 -.666 10 .520

-7942.91604
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االيرادات
التشغيلية/مساعدات
حكومية ومحلية اخرى
خالل الفترة
 Pair 2_5/20195
االيرادات
التشغيلية/مساعدات
حكومية ومحلية اخرى
خالل الفترة
2_5/2020
االيرادات
التشغيلية/غرامات
خالل الفترة2-
Pair
 5/2019االيرادات6
التشغيلية/غرامات
خالل الفترة2-
5/2020
االيرادات
التشغيلية/ايرادات من
استخدام الممتلكات و
االموال خالل فترة2-
Pair
 5/2019االيرادات7
التشغيلية/ايرادات من
استخدام الممتلكات و
االموال خالل فترة2-
5/2020
االيرادات
التشغيلية/االيرادات
المتنوعة خالل فترة
Pair
 2-5/20198
االيرادات
التشغيلية/االيرادات
المتنوعة خالل فترة
2-5/2020
االيرادات
التشغيلية/القروض و
االمانات( تتبع االساس
النقدي )خالل فترة2-
Pair
 5/2019االيرادات9
التشغيلية/القروض و
االمانات( تتبع االساس
النقدي )خالل فترة2-
5/2020
االيرادات
التشغيلية/ايرادات
نقدية من ديون سابقة
خالل فترة Pair 2-5/2019
10
االيراداتالتشغيلية/ايرادات
نقدية من ديون سابقة
خالل فترة2-5/2020

.019

.225

.057

.916

.991

.318

.284

االيرادات
التشغيلية/ايرادات
رسوم تسوية االراضي
خالل فترة Pair 2-5/2019
84682.90000 93816.67309 29667.43695 17570.49501 151795.30499 2.854 9
11
االيراداتالتشغيلية/ايرادات
رسوم تسوية االراضي
خالل فترة2-5/2020
المجموع الكلي
لاليرادات التشغيلية
خالل فترة Pair 2-5/2019
167320.35000 406542.31580 128559.96832 -123502.50318 458143.20318 1.301 9
12
المجموع الكليلاليرادات التشغيلية
خالل فترة2-5/2020
االيرادات
الربحية/مشروع المياه
خالل الفترة2-
Pair
5/2019 - 120111.34077 205812.33521 57082.07136 -4259.80866 244482.49020 2.104 12االيرادات
13
الربحية/مشروع المياه
خالل الفترة2-
5/2020
االيرادات
الربحية/مشروع
الكهرباء خالل الفترة
Pair
 2-5/2019-399326.42455 12173086.44596 3670323.66198
7778664.32608 -.109 10
14
االيرادات
8577317.17518
الربحية/مشروع
الكهرباء خالل الفترة
2-5/2020
االيرادات
الربحية/مشروع
النفايات الصلبة خالل
الفترة Pair 2-5/2019 -
-1517.25000 383827.81330 135703.62479 -322405.33222 319370.83222 -.011 7
15
االيرادات
الربحية/مشروع
لنفايات الصلبة خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات
الربحية/مشروع
الصرف الصحي خالل
الفترة Pair 2-5/2019 -
80044.33333 105119.89857 60691.00173 -181087.97095 341176.63761 1.319 2
16
االيرادات
الربحية/مشروع
الصرف الصحي خالل
الفترة2-5/2020
االيرادات
الربحية/مشروع
المسلخ البلدي خالل
الفترة Pair 2-5/2019 -
85025.00000 101513.95219 58609.10762 -167149.63690 337199.63690 1.451 2
17
االيرادات
الربحية/مشروع
المسلخ البلدي خالل
الفترة2-5/2020

53

2 .297
1.397

6666.64452

-13079.31119

3649369.39547 1.007 2 .420
2265562.06214

2294.62577

3974.40843

-3206.33333

691903.66667 1190540.16805 687358.68650

804993.87500 1661827.84604 587544.86955 -584328.97243 2194316.72243 1.370 7 .213

3485236.70958 .182 1 .885
3386888.70958

382437.28839 270424.00000

49174.00000

43609.97130 -121637.23789 64267.66914 -.658 15 .521

-28684.78437 174439.88520

33815.47648 -34050.41948 110101.54448 1.125 15 .278

135261.90593

38025.56250

44378.44304

182977.00814

96350.76471

190428.86127 2.171 16 .045

2272.66814
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االيرادات
الربحية/الملعب البلدي
خالل فترة Pair 2-5/2019
20
االيراداتالربحية/الملعب البلدي
خالل فترة2-5/2020
االيرادات
الربحية/اخرى خالل
فترة Pair 2-5/2019 -
21
االيرادات
الربحية/اخرى خالل
فترة2-5/2020
المجموع الكلي
لاليرادات الربحية
خالل فترة Pair 2-5/2019
22
المجموع الكليلاليرادات الربحية
خالل فترة2-5/2020
االيرادات من المشاريع
الراسمالية/ايرادات
مشروع  1خالل فترة
Pair
 2-5/2019االيرادات من المشاريع 23
الراسمالية/ايرادات
مشروع  1خالل فترة
2-5/2020
النفقات
التشغيلية/النفقات
العامة(المصاريف
االدارية و العامة )
خالل فترة Pair 2-5/2019
28
النفقاتالتشغيلية/النفقات
العامة(المصاريف
االدارية و العامة )
خالل فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/السالمة و
الصحة العامة خالل
فترة Pair 2-5/2019 -
29
النفقات
التشغيلية/السالمة و
الصحة العامة خالل
فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/االشغال
العامة( الهندسة و
المكانيك)خالل فترة2-
Pair
 5/2019النفقات30
التشغيلية/االشغال
العامة( الهندسة و
المكانيك)خالل فترة2-
5/2020

14861.75509 -31159.73759 63433.73759 1.086 3 .357

29723.51019

16137.00000

12336.13559 -28204.27748 27608.27748 -.024 9 .981

39010.28599

-298.00000

25028.82714 1.837 9 .099

-2594.62714

6105.55596

19307.46320

11217.10000

2495.26185

-1887.59519

852.50292

2088.19716

303.83333

11607.69085 -24561.35286 49320.35286 1.066 3 .364

23215.38170

12379.50000

25782.85463 -58812.48053 84356.88053 .495 4 .646

57652.21561

12772.20000

.356 5 .736

222727.33333 258546.36184 149271.81161 -419537.43435 864992.10101 1.492 2 .274

55

النفقات
التشغيلية/االمن
واالطفاء خالل فترة2-
Pair
 5/2019النفقات31
التشغيلية/االمن و
االطفاء خالل فترة2-
5/2020
النفقات
التشغيلية/التعليم خالل
فترة Pair 2-5/2019 -
32
النفقات
التشغيلية/التعليم خالل
فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/خدمات
حضارية و ثقافية خالل
فترة Pair 2-5/2019 -
33
النفقات
التشغيلية/خدمات
حضارية و ثقافية خالل
فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/خدمات
اجتماعية خالل فترة
Pair
 2-5/2019النفقات34
التشغيلية/خدمات
اجتماعية خالل فترة
2-5/2020
النفقات
التشغيلية/تخطيط و
تطوير المجتمع خالل
فترة Pair 2-5/2019 -
35
النفقات
التشغيلية/تخطيط و
تطوير المجتمع خالل
فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/نفقات غير
عائدة لدائرة معينة
خالل فترة Pair 2-5/2019
36
النفقاتالتشغيلية/نفقات غير
عائدة لدائرة معينة
خالل فترة2-5/2020
النفقات
التشغيلية/نفقات تسوية
اراضي خالل فترة2-
Pair
 5/2019النفقات37
التشغيلية/نفقات تسوية
اراضي خالل فترة2-
5/2020

242463.81300 108433.11359 -236652.38747 365464.78747 .594 4 .584

400496.69619 120754.29737 -144655.25060 393459.43242 1.030 10 .327

35864.51904 194024.19524 3.140 13 .008

36604.78866

136962.57789

2495593.68003 752449.80599 -142217.10143 3210908.19234 2.039 10 .069

73934.13318 -87850.42895 246650.82895 1.074 9 .311

233800.25768

58268.27600 -107098.40967 263772.90967 1.344 3 .271

116536.55200

14000.00000 -163886.86631 191886.86631 1.000 1 .500

19798.98987

12000.00000 -140474.45683 164474.45683 1.000 1 .500

16970.56275

7908326.09439 1.126 4 .323
3344054.09439

4531169.54549 2026400.62426
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النفقات
التشغيلية/نفقات
الرواتب( اذا لم تكن
موزعة على
اقسام)خالل فترة2-
Pair
 5/2019النفقات64406.20000
38
التشغيلية/نفقات
الرواتب( اذا لم تكن
موزعة على
اقسام)خالل فترة2-
5/2020
اجمالي النفقات
التشغيلية خالل فترة
Pair
2-5/2019 - 124402.09091اجمالي
39
النفقات التشغيلية خالل
فترة2-5/2020
نفقات ربحية/مشروع
المياه خالل فترة2-
Pair
 5/2019نفقات114944.35714
40
ربحية/مشروع المياه
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/مشروع
كهرباء خالل فترة2-
Pair
5/2019 - 1534345.54545نفقات
41
ربحية/مشروع كهرباء
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/النفايات
الصلبة خالل فترة2-
Pair
 5/2019نفقات79400.20000
42
ربحية/النفايات الصلبة
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/الصرف
الصحي خالل فترة2-
Pair
 5/2019نفقات78337.25000
43
ربحية/الصرف الصحي
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/المسلخ
البلدي خالل فترة2-
Pair
 5/2019نفقات14000.00000
44
ربحية/المسلخ البلدي
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية/سوق
الخضار و الفواكه
خالل فترة Pair 2-5/2019
12000.00000
نفقات ربحية/سوق 45الخضار و الفواكه
خالل فترة2-5/2020
نفقات ربحية /اجمالي
النفقات الربحية خالل
الفترة Pair 2-5/2019 -
2282136.00000
نفقات ربحية /اجمالي 46
النفقات الربحية خالل
الفترة2-5/2020

1121442.20635 .511 1 .699
1034737.20635

84847.50000

119992.48523

584257.26382 337321.08855 -801847.50243 2100903.50243 1.926 2 .194

5 .310
1.129

347593.90457 141904.61731 -524973.59833 204581.26499

8 .208
1.369

395152.96785 131717.65595 -484114.34819 123368.57041

8 .195
1.416

736707.93336 245569.31112 -913889.62470 218678.06914

554622.97734
10 .196
2377369.15916
1.385

2182161.53728 657946.45919

2842657.54136 .517 10 .617
1772551.90500

3434911.17011 1035664.68540
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نفقات الراس مالية
االنمائية/المشروع 4.1
خالل الفترة2-
 5/2019نفقات Pair43352.50000
47
الراس مالية
االنمائية/المشروع 6.1
خالل الفترة2-
5/2019
اجمالي نفقات
الراسمالية خالل الفترة
Pair
2-5/2019 - 649528.00000اجمالي
49
نفقات الراسمالية خالل
الفترة2-5/2020
مستحقات
للبلدية/متاخرات
ضريبة االمالك حتى
تاريخ Pair 31_5/2019 -
-160196.16667
50
مستحقات
للبلدية/متاخرات
ضريبة االمالكحتى
تاريخ31_5/2020
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع النفايات حتى
تاريخ Pair 31_5/2019 -
-180372.88889
51
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع النفايات
31_5/2020
مستحقات
للبلدية/متاخرات رسوم
اخرى حتى
تاريخ Pair 31_5/2019 -
-347605.77778
52
مستحقات
للبلدية/متاخرات رسوم
اخرى حتى
تاريخ31_5/2020
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع المياه حتى
تاريخ Pair 31_5/2019 -
-911373.09091
53
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع المياه حتى
تاريخ5-31/2020
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى
تاريخ Pair 31 -5/2019 -
535052.81818
54
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى
تاريخ31 -5/2020

33657.41280 -99053.96732 73984.30066 -.372 5 .725

1286572.68375 -.624 8 .550
2241450.90597

-14184.09805 23038.09805 .582 6 .582

82443.48743

2294894.14343 764964.71448

7605.95362

20123.46175

1237272.26155 -.094 5 .929
1331350.92821

1223811.68131 499619.02675

2429423.77277 -.427 6 .684
3455816.34420

3181741.45671 1202585.23294

21925.00774 -81073.38043 40673.78043 -.921 4 .409

49025.80772

17991.69385 -81777.95032 18127.95032

40230.65047

4 .152
1.769
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مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشاريع اخرى حتى
تاريخ Pair 31-5/2019 -
-12534.83333
55
مستحقات
للبلدية/متاخرات
مشاريع اخرى حتى
تاريخ31-5/2020
اجمالي مستحقات
للبلدية حتى تاريخ31 -
Pair
5/2019 - -477439.11111اجمالي
56
مستحقات للبلدية حتى
تاريخ31-5/2020
ديون على
البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى
تاريخ Pair 31-5/2019 -
4427.00000
57
ديون على
البلدية/متاخرات زيوت
ومحروقات حتى تاريخ
31-5/2020
ديون على
البلدية/متاخرات
مشروع المياه حتى
تاريخ Pair 31-5/2019 -
-47039.33333
58
ديون على
البلدية/متاخرات
مشروع المياه حتى
تاريخ31-5/2020
ديون على
البلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى
تاريخ Pair 31-5/2019 -
-513196.28571
59
ديون على
البلدية/متاخرات
مشروع الكهرباء حتى
تاريخ31-5/2020
ديون على
البلدية/متاخرات
مشروع النفايات
الصلبة حتى تاريخ
Pair
31-5/2019 - -20199.80000ديون
60
على البلدية/متاخرات
مشروع النفايات
الصلبة حتى تاريخ
31-5/2020
ديون على
البلدية/متاخرات
المقاولين حتى تاريخ
Pair
31-5/2019 - -31825.00000ديون
61
على البلدية/متاخرات
المقاولين حتى تاريخ
31-5/2020

ديون على
البلدية/ديون خرى
خالل الفترة31-
Pair
5/2019 - -662800.00000 1131506.80114 653275.75623ديون على
2148018.71581
2 .417
62
3473618.71581
1.015
البلدية/ديون اخرى
حتى تاريخ31-
5/2020
اجمالي الديون على
البلدية حتى تاريخ31-
 5/2019اجمالي Pair1898434.97214 632811.65738
-115150.92350
8 .038
 1574417.22222الديون على البلدية 63
3033683.52094
2.488
حتى تاريخ31-
5/2020

Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

Sum

Maximum

Minimum

N

133267.23052

126959.2000

1269592.00

353634.00

.00

10

327642.67968

302196.3636

3324160.00

931382.00

130.00

11

283340.18407

193787.0800

3294380.36

1254954.00

31588.00

17

253722.83109

141977.4041

2413615.87

1024564.07

390.00

17

81362.25291

76187.4625

1218999.40

250964.00

.00

16

68209.44032

59532.7779

833458.89

198628.00

.00

14

262023.74345

218504.4615

2840558.00

768312.00

.00

13

164311.39858

99365.1250

1391111.75

522145.00

.00

14

522875.55838

332518.3636

3657702.00

1765986.00

.00

11

263724.73591

159020.3000

1590203.00

852101.00

.00

10

4800.96855

3815.0000

19075.00

9858.00

.00

5

5665.09477

4894.4000

24472.00

11262.00

.00

5

121418.46004

73933.1176

1256863.00

494157.00

.00

17
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الممتلكات على الضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل المحصل
خالل المحصل الممتلكات على الضرائب
التشغيلية االيرادات 2-5/2020/الفترة
البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
البلدية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
خدمات مقابل ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل اخرى
محلية ورسوم ضرائب/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2_5/2019الفترة خالل اخرى
ومحلية حكومية مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2_5/2020الفترة خالل اخرى
 2الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات5/2019
 2الفترة خالل غرامات/التشغيلية االيرادات5/2020
استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل االموال و الممتلكات

159742.21408

55068.1333

826022.00

630236.00

.00

15

14719.86196

12699.5833

152395.00

50655.00

.00

12

22769.22733

13281.6364

146098.00

72152.00

.00

11

29521.65863

12052.1667

72313.00

72313.00

.00

6

12928.40686

5278.0000

31668.00

31668.00

.00

6

105110.21664

63676.5714

445736.00

293053.00

.00

7

44547.92570

26356.7143

184497.00

119687.00

.00

7

115976.02545

128059.2000

1280592.00

342983.00

.00

10

33358.48279

36176.0833

434113.00

91187.00

.00

12

64271.37600

62721.5000

376329.00

170329.00

.00

6

478504.05725

605513.5000

6055135.00

1333762.00

.00

10

515962.56493

438193.1500

4381931.50

1570318.00

21076.00

10

440137.03835

555138.4100

7216799.33

1754208.00

158671.00

13

387441.71443

435027.0692

5655351.90

1272070.90

1350.00

13

8048643.42185

5886419.4327

66021.00 26740868.00 64750613.76

11

9721309.24208

6285745.8573

.00 33123954.00 69143204.43

11

473855.30615

304689.2500

2437514.00

1447077.00

.00

8

231520.73260

306206.5000

2449652.00

662206.00

.00

8

131171.05944

134702.6667

404108.00

262031.00

.00

3
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استخدام من ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االموال و الممتلكات
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة
خالل المتنوعة االيرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة
تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل )النقدي االساس
تتبع( االمانات و القروض/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل )النقدي االساس
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل سابقة
ديون من نقدية ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل سابقة
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل االراضي
تسوية رسوم ايرادات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل االراضي
بمواجهة خاصة مساعدات/التشغيلية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل كورونا جائحة
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2019
فترة خالل التشغيلية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات
2-5/2019
الفترة خالل المياه مشروع/الربحية االيرادات
2-5/2020
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة
خالل الكهرباء مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة
الصلبة النفايات مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
الصلبة لنفايات مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل

51024.08557

54658.3333

163975.00

101035.00

.00

3

113515.80585

115878.6667

347636.00

226874.00

.00

3

31575.17557

30853.6667

92561.00

63104.00

.00

3

.

.0000

.00

.00

.00

1

.

.0000

.00

.00

.00

1

.

.0000

.00

.00

.00

1

.

.0000

.00

.00

.00

1

9132.67942

10516.6667

31550.00

16450.00

.00

3

12080.68454

13723.0000

41169.00

22753.00

.00

3

1630360.36562

950374.3333

2851123.00

2832923.00

.00

3

439827.03121

258470.6667

775412.00

766312.00

.00

3

7014213.27476

4168534.6250

15100.00 20658254.00 33348277.00

8

5384552.03492

3363540.7500

22753.00 15815753.00 26908326.00

8

1031133.51392

974299.5000

1948599.00

1703421.00

245178.00

2

648696.22553

925125.5000

1850251.00

1383823.00

466428.00

2

49945.78038

314533.0000

629066.00

349850.00

279216.00

2

0

0

0
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الصحي الصرف مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2019الفترة خالل
البلدي المسلخ مشروع/الربحية االيرادات
 2-5/2020الفترة خالل
الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2019فترة خالل
الفواكه و الخضار سوق/الربحية االيرادات
 2-5/2020فترة خالل
فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيرادات
2-5/2019
فترة خالل البلدي المسبح/الربحية االيرادات
2-5/2020
فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات
2-5/2019
فترة خالل البلدي الملعب/الربحية االيرادات
2-5/2020
 2فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات5/2019
 2فترة خالل اخرى/الربحية االيرادات5/2020
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2019
فترة خالل الربحية لاليرادات الكلي المجموع
2-5/2020
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  1مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  2مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  3مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  3مشروع

0

0

0

.

2053271.0000

2053271.00

2053271.00

1 2053271.00

.

1383823.0000

1383823.00

1383823.00

1 1383823.00

632370.55123

714037.9006

2047371.31 12138644.31

32758.00

17

722320.55840

775286.2413

2257516.86 12404579.86

17653.00

16

200888.45599

155206.9412

2638518.00

647084.00

.00

17

142845.23649

126867.2500

2029876.00

379413.00

.00

16

411390.63941

266422.1176

4529176.00

1692878.00

7971.00

17

338288.58735

170071.3529

2891213.00

1447345.00

7695.00

17

92433.74395

56475.0000

225900.00

193609.00

.00

4

62812.60194

40338.0000

161352.00

133042.00

.00

4

28687.93923

25468.8000

254688.00

80804.00

500.00

10

41177.01492

25766.8000

257668.00

99258.00

.00

10

47146.95613

25859.2500

310311.00

169808.00

.00

12

35231.76638

16724.5000

167245.00

115614.00

.00

10

20852.00106

9688.6667

58132.00

52156.00

.00

6

18994.02412

9384.8333

56309.00

48060.00

.00

6
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ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2019فترة خالل  5مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  5مشروع
ايرادات/الراسمالية المشاريع من االيرادات
 2-5/2020فترة خالل  6مشروع
خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع
 2-5/2019الفترة
خالل مالية الراس لاليرادات الكلي المجموع
 2-5/2020الفترة
المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل )العامة و االدارية
المصاريف(العامة النفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل )العامة و االدارية
العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
العامة الصحة و السالمة/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل)المكانيك
و الهندسة( العامة االشغال/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)المكانيك
فترة خالل واالطفاء االمن/التشغيلية النفقات
2-5/2019
فترة خالل االطفاء و االمن/التشغيلية النفقات
2-5/2020
 2فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات5/2019
 2فترة خالل التعليم/التشغيلية النفقات5/2020
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
ثقافية و حضارية خدمات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات
2-5/2019
فترة خالل اجتماعية خدمات/التشغيلية النفقات
2-5/2020

44175.82298

32674.6000

163373.00

93488.00

.00

5

20174.51164

10518.0000

52590.00

46420.00

.00

5

67828.08881

55046.2000

275231.00

172041.00

.00

5

21680.28338

42274.0000

211370.00

63584.00

8154.00

5

257371.63827

297454.3333

892363.00

574020.00

64971.00

3

34117.16997

74727.0000

224181.00

113481.00

49220.00

3

223514.47342

458568.0000

2292840.00

824616.00

273913.00

5

388479.75953

394161.8000

1970809.00

1049893.00

47872.00

5

1153393.28799

1398063.9091

4287904.00 15378703.00

68698.00

11

1112224.04293

1273661.8182

4046273.00 14010280.00

107916.00

11

275276.85051

343534.0000

4809476.00

935085.00

40674.00

14

225309.76787

228589.6429

3200255.00

779287.00

1071.00

14

4610300.56759

4215512.5455

.00 15162942.00 46370638.00

11

2877966.35956

2681167.0000

8934800.00 29492837.00

.00

11

529412.60941

234208.0909

2576289.00

1820450.00

.00

11

327019.96645

172008.7000

1720087.00

1082279.00

.00

10

309495.92110

179710.2500

718841.00

642000.00

.00

4

194915.12218

101373.0000

405492.00

393714.00

.00

4

43840.62043

31000.0000

62000.00

62000.00

.00

2
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المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل
المجتمع تطوير و تخطيط/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل
لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل معينة
لدائرة عائدة غير نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل معينة
خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة
خالل اراضي تسوية نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2019فترة خالل)اقسام على موزعة
تكن لم اذا( الرواتب نفقات/التشغيلية النفقات
 2-5/2020فترة خالل)اقسام على موزعة
 2فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي5/2019
 2فترة خالل التشغيلية النفقات اجمالي5/2020
 2فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل المياه مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل كهرباء مشروع/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات5/2019
 2فترة خالل الصلبة النفايات/ربحية نفقات5/2020
فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات
2-5/2019
 2فترة خالل الصحي الصرف/ربحية نفقات5/2020
 2فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات5/2019

24041.63056

17000.0000

34000.00

34000.00

.00

2

60104.07640

42500.0000

85000.00

85000.00

.00

2

43133.51365

30500.0000

61000.00

61000.00

.00

2

6477836.26442

3859805.8000

150820.00 15334651.00 19299029.00

5

2071509.69445

1577669.8000

7888349.00

4950280.00

11400.00

5

144428.23872

145241.2500

580965.00

290965.00

8000.00

4

33479.16031

82665.0000

247995.00

118800.00

52700.00

3

3107.73430

9237.5000

18475.00

11435.00

7040.00

2

70339.44706

69952.5000

139905.00

119690.00

20215.00

2

.

163107.0000

163107.00

163107.00

163107.00

1

.

44740.0000

44740.00

44740.00

44740.00

1

.

70060.0000

70060.00

70060.00

70060.00

1

.

164000.0000

164000.00

164000.00

164000.00

1

1042008.69846

980682.5000

3922730.00

2248834.00

62050.00

4

649913.97863

637365.3333

1912096.00

1385032.00

207549.00

3

1203339.93661

860751.1429

6025258.00

3481921.00

.00

7

1393737.94094

1154429.5000

6926577.00

3859675.00

.00

6

2072374.10836

1624341.2222

5674580.00 14619071.00

1682.00

9

2418060.79980

1804714.1111

6852085.00 16242427.00

2276.00

9
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 2فترة خالل البلدي المسلخ/ربحية نفقات5/2020
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات
 2-5/2019فترة
خالل الفواكه و الخضار سوق/ربحية نفقات
 2-5/2020فترة
خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات
 2-5/2019الفترة
خالل الربحية النفقات اجمالي /ربحية نفقات
 2-5/2020الفترة
4.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
6.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
6.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
7.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
8.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
9.1المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
10المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2019الفترة خالل
11المشروع/االنمائية مالية الراس نفقات
 2-5/2020الفترة خالل
 2الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي5/2019
 2الفترة خالل الراسمالية نفقات اجمالي5/2020
االمالك ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ حتى
ضريبة متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ االمالكحتى
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020

1944041.54263

1197072.1000

5881837.00 11970721.00

.00

10

2498074.44831

1677685.8889

7686591.00 15099173.00

6883.00

9

8326097.12963

5097456.5833

.00 26988483.00 61169479.00

12

9709888.24655

6472234.8182

2363.00 27741741.00 71194583.00

11

7207121.56233

4540630.6667

.00 21414183.00 54487568.00

12

6237430.54417

4418362.4545

.00 18562516.00 48601987.00

11

594173.53647

445509.5714

3118567.00

1490871.00

.00

7

661427.10978

532296.0000

3193776.00

1600590.00

.00

6

19210.00 37017633.00 93913362.00 10434818.0000 13535821.91260

9

17613.00 33880759.00 98210314.00 10912257.1111 13778771.37803

9

29351.49610

25238.2857

176668.00

75000.00

.00

7

16553.77212

21959.8750

175679.00

44434.00

.00

8

4675347.24748

3149021.5000

.00 11401262.00 25192172.00

8

5705665.04391

4232249.0000

863.00 12969024.00 25393494.00

6

.00 74129255.00 86446699.00 12349528.4286 27336025.09591

7

.00 77711767.00 90039073.00 12862724.7143 28667847.00015

7

52054.29535

34793.8000

173969.00

124772.00

.00

5

46154.91038

55054.5714

385382.00

125009.00

.00

7

537757.37682

391753.0000

1958765.00

1331685.00

.00

5
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حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ
حتى اخرى رسوم متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2020تاريخ
حتى المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31_5/2019تاريخ
المياه مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
5-31/2020تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31 -5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/للبلدية مستحقات
31 -5/2020تاريخ حتى
اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات
31-5/2019تاريخ حتى
اخرى مشاريع متاخرات/للبلدية مستحقات
31-5/2020تاريخ حتى
 31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2019
31تاريخ حتى للبلدية مستحقات اجمالي5/2020
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
31-5/2019تاريخ حتى
ومحروقات زيوت متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى
المياه مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى
الكهرباء مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ حتى الصلبة
النفايات مشروع متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى الصلبة
حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2019تاريخ

505549.31245

357315.0000

2143890.00

1343770.00

.00

6

35677.95771

28750.0000

115000.00

80000.00

.00

4

64609.53657

37302.3333

111907.00

111907.00

.00

3

6601012.6667 11338168.56141

.00 19693048.00 19803038.00

3

7263812.6667 12469668.74188

.00 21662353.00 21791438.00

3

8890687.4444 13867027.51720

150303.00 33775669.00 80016187.00

9

179297.00 36871572.00 94185942.00 10465104.6667 15232587.57912

9

250731.01909

169792.0000

1358336.00

628232.00

.00

8

206363.32919

100266.0833

1203193.00

732771.00

4000.00

12

32150.00000

16075.0000

64300.00

64300.00

.00

4

439255.05119

217000.0000

1085000.00

1000000.00

.00

5

96571.13803

52991.8571

741886.00

379188.00

3155.00

14

70395.22448

36467.7143

255274.00

195500.00

.00

7

136381.06551

74097.1000

740971.00

450000.00

6000.00

10

48429.89168

27041.6667

243375.00

150000.00

900.00

9

2318.40462

4250.0000

25500.00

8500.00

2000.00

6

3511.48320

5348.5714

37440.00

10000.00

.00

7

حتى المقاولين متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
حتى بالجائحة خاصة ديون/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ
الموظفين رواتب متاخرات/البلدية على ديون
 31-5/2020تاريخ حتى
الفترة خالل خرى ديون/البلدية على ديون
31-5/2019
تاريخ حتى اخرى ديون/البلدية على ديون
31-5/2020
 31تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي5/2019
 31تاريخ حتى البلدية على الديون اجمالي5/2020
تستطع ولم البلدية على ترتبت التي/الشيكات
الجائحة خالل تسديدها
استالمهامن تم التي المرتجعة/الشيكات
الجائحة بسبب صرفها يتم ولم المكلفين
لم والتي البلديات على المترتب قروض اقساط
الجائحة خالل تسدد
قيمته هي وما وجد ان مدين ي الجار سقف
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
2-5/2020التعقيم/الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020الصحي الحجر/الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 .االنسانية و االجتماعية المساعدات/الجائحة
2-5/2020
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020البيئة و النظافة/الجائحة
في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
عن توعية مطبوعات و نشرات/الجائحة
 . 2-5/2020الجائحة

0
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في البلدية بها قامت االضافية الخدمات
 . 2-5/2020الطرقات وفتح اغالق/الجائحة
)Valid N (listwise

الفصل الثالث
النتائج والتوصيات
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أظهرت نتائج الدارسة أن هناك تأثر على كافة العناوين ،ويمكن تقسيم مستوى التأثر على
فئتين:
 األولى التي أظهرت ارتباط هام بين وجود إصابات بالفيروس في المنطقة وبينالمتغيرات.
 والثانية التي أظهرت ان هناك تأثر بشكل عام على المتغيرات بالرغم من عدموجود أية إصابات بالفيروس.
البنود التي اثبتت وجود عالقة واثر هام للجائحة (يوجد إصابات بالفيروس في المنطقة) هي :
 االيرادات التشغيلية/ضرائب ورسوم محلية اخرى.
 االيرادات التشغيلية/ايرادات رسوم تسوية االراضي.
 النفقات التشغيلية/االشغال العامة (الهندسة و المكانيك).
 النفقات الربحية لمشروع المياه.
 اجمالي الديون على البلدية قبل وبعد الجائحة.
أما بخصوص التأثر بشكل عام ،وكما هو مبين بالتفصيل من خالل جدول  – 9ملخص قيم
ونسب التغير في االيرادات والنفقات والديون والمستحقات للبلدية ،نرى أن هناك انخفاض في
اإليرادات وكذلك في النفقات ،في حين أن هناك زيادة في ديون البلدية وفي مستحقاتها ،وذلك
حسب النسب التالية:
 هناك انخفاض في اإليرادات بنسبة  24%وموزعة حسب تصنيفاتها الثالثة على النحوالتالي:
 oمجموع اإليرادات التشغيلية إنخفض بنسبة .28%
 oمجموع اإليرادات الربحية أنخفض بنسبة .19%
 oمجموع اإليرادات الرأسمالية إنخفض بنسبة .33%
 هناك انخفاض في النفقات بنسبة  ،47%وموزعة حسب تصنيفاتها الثالثة على النحوالتالي:
 oمجموع النفقات التشغيلية انخفضت بنسبة .9%
 oمجموع النفقات الربحية انخفضت بنسبة .59%
 oمجموع النفقات الرأسمالية انخفضت بنسبة .50%
 اجمالي مستحقات للبلدية زادت بنسبة .4.7% -الديون على البلدية زادت بنسبة .5.3%
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جدول  – 9ملخص قيم ونسب التغير في االيرادات والنفقات والديون والمستحقات للبلدية
نسبة التغير
الوسط الحسابي
الوسط الحسابي خالل
المتغير
خالل الفترة (-2
الفترة ()2311/5-2
 )2323/5بالشيكل
بالشيكل
-28%
438,113
605,514
المجموع الكلي لاليرادات التشغيلية
-19%
3,363,541
4,168,535
المجموع الكلي لاليرادات الربحية
-33%
1,383,823
2,053,271
المجموع الكلي لاليرادات الراسمالية
-9%
1,273,662
1,398,064
اجمالي النفقات التشغيلية
-59%
1,577,673
3,859,806
نفقات ربحية /اجمالي النفقات الربحية
-50%
637,365
1,286,893
اجمالي النفقات الراسمالية
4.7%
10,912,257
10,434,818
اجمالي مستحقات للبلدية
5.3%
24,858,169
23,587,536
اجمالي الديون على البلدية
وعليه فإن التأثر في الجانب المالي إنعكس على جميع البلديات ،وليس فقط على البلديات التي
حدثت بها حاالت إصابة بالفيروس مباشرة ،وكان التأثر في كافة الجوانب (االيردات والنفقات
وااللتزامات).
أهم النتائج التي خلصت بها الدارسة:
 ال يوجد موازنة خاصة بالطوارئ ضمن موازنة البلدية للتعامل مع الحاالت الطارئة. ال يوجد مجلس أو لجنة للطوارئ مشكلة بشكل دائم في البلدية. لم يتم وضع خطة مع موازنة خاصة للتعامل مع جائحة الكورونا وكانت على شكل ردودأفعال.
 لعبت البلديات دورا ً هاما في دعم التضامن والنسيج المجتمعي مما كان له األثر الهام فيالتخفيف من أعراض الجائحة وخاصة على الفئات األقل حظا ً وعلى العمال الذين توقفت
مصادر دخلهم ،وتجلى ذلك في توفير المساعدات المالية والعينية لهم.
 كان هناك تنسيق وتضامن بين البلديات ،ولكن لم يكن بشكل ممنهج ومستمر. لعبت البلديات دورا ً هاما في توفير الخدمات وتشكيل اللجان وتوفير الدعم لحواجزالمحبة ،وخاصة في ظل قيام االحتالل بوضع المعيقات أمام عمل أجهزة الحكومة
الفلسطينية.
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التوصيات:
وهي موجهة إلى وزارة الحكم المحلي وكذلك إلى المجالس البلدية:
 .1تسريع الحكومة في تنفيذ االطار االستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية
لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالرغم من االغالقات في ظل تجدد موجات
انتشار الفيروس.
 .2قيام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية للبلديات والمجالس المحلية للتعامل مع
الجائحة.
 .3تشكيل بشكل دائم مجلس للطوارئ أو لجنة خاصة للتعامل مع الحاالت الطارئة،
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعمل على مستوى المدينة (ليست بديال عن
مجلس الطوارئ الخاص بالمحافظة بل يمكن أن يكون داعم ومساند له) ،ويتم
وضع نظام خاص من قبل وزير الحكم المحلي لتحديد مسؤولياته وعمله.
 .4إضافة بند على الموازنة خاص بالنفقات الطارئة ،والذي يتم تحديد قيمته بناء
على التنبؤات والتوقعات لالحتياجات الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة،
ووفق حجم عمل البلدية.
 .5إعداد خطة عمل طارئة لكل بلدية للتعامل مع الجائحة ،تأخذ بعين االعتبار:
 oضرورة إشراك كافة الجهات ذات العالقة (القطاع الحكومي ،القطاع األهلي،
القطاع الخاص ،الهيئات المحلية ذات العالقة ،منظمات المجتمع الدولي).
 oتوفير الموارد المادية والبشرية الستدامة تقديم الخدمات (العادية والطارئة) في
حال تجدد موجات الفيروس وفي الحاالت الطوارئة.
 oالبحث عن مصادر لتوفير التمويل الالزم لتغطية العجز في الموازنة بسبب
النقص الحاد في اإليرادات.
 oإعادة مراجعة خطط تنفيذ المشاريع التطويرية (اإلنمائية)
للبلدية والتي تم وضعها قبل الجائحة ،ووضع أولويات وفق
االحتياجات الجديدة.
 .6تحديد دور البلدية في وضع خطة لدعم وتقوية النسيج االجتماعي ،وتنفيذها
بشكل يشمل التكافل االجتماعي بين الفئات المختلفة في المدينة ،لما لذلك من
أهمية في تجاوز المشاكل االجتماعية التي قد تظهر في حال لم يتم معالجتها
بشكل سريع.
 .7عقد الورشات والتدريبات الالزمة لقطاعات ودوائر البلدية المختلفة كل حسب
اختصاصه ،للتعامل مع الحاالت الطارئة ،وفقا للسيناريوهات المختلفة وفي حال خروج
الوباء عن السيطرة.
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