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 ممخص الدراسة

البلديات ومستوى  ىدفت الدراسة إلى التعرف على الثر الع قة ما بيم السياسات المالية التي اتخذتيا إدارة
التزا  الماترأيم في تسديد المسدتحقات الماليدة مدم  اند ا ودراسدة أي يدة التنبدى بمسدتوى التدزا  المادترأيم 
فددي تسددديد تلددس المسددتحقات مسددتقب  مددم خدد ل تطبيدد  نمددوذج س سددل مددارأوف مددم  اندد  آخددرا وقددد تدد  

 .اختبار ذلس مم خ ل فرضيات الدراسة

ماترأي بلدديتي غدزة وخدانيونس المسدت يديم مدم خددمات البلديدة مدم ضدرا    ويض  م تمع الدراسة  ميع
ي دداراتا والثمددام اسددتي س الميدداها  المدد س ومنددازلا ونظافددة وفددرف فددحيا ورخددص حددرف وفددناعاتا وا 

ا المددا ماددترس 38475فددي تلددس الخدددمات  وغيرىددا مددم الخدددمات المت رقددةا ويبلددك عدددد ماددترأي بلديددة غددزة
دا  المسدد   ا وتدد  اسددتخ28/5/1022ماددترس حتددى تدداري   28573لددك عددددى  ماددترأي بلديددة خددانيونس ب

فدي بندا  النمدوذج والدراسدةا وقدد تد  الاامل لم تمع الدراسةا فيما اعتمددت الدراسدة المدنيل التحليدل الأمدي 
تقسي  الماترأيم في أل بلدية إلدى ثمانيدة ف دات حيدث اقتفدر تطبيد  نمدوذج س سدل مدارأوف علدى سدتة 

  إ مددالي قيمددة المتددأخرات الماليددة التددي علدديي ا المددا ال  تدديم اسخددرتيم فال  ددة السددابعة تمثددل ف ددات فقددط حسدد
 .الماترأيم الموقوف ااتراأي  وال  ة الثامنة تمثل الماترأيم ال دد

وقدددد خلفدددت الدراسددددة إلدددى فدددعوبة التنبددددى بدقدددة فددددي ظدددل التتيدددرات السياسددددية والقتفدددادية وال تماعيددددة 
منيدددا الم تمددع ال لسدددطينيا حيدددث ن ددد  نمدددوذج مددارأوف فدددي التنبدددى بمسدددتوى التدددزا  المسددتمرة التدددي يعددداني 

الماددترأيم فددي بلديددة غددزةا بينمددا لدد  يددن   فددي التنبددى بمسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي بلديددة خددانيونس نظددرا 
لتبايم طبيعة مادترأييا مدم حيدث العددد والسدتقرار عدم طبيعدة مادترأي بلديدة غدزةا أمدا الظيدرت الدراسدة 

ود مىاددر سددلبي فددي التددزا  ماددترأي بلديددة غددزة حيددث تعتبددر ف ددة الماددترأيم غيددر الملتددزميم مطلقددا فددي و دد
مددم إ مددالي عدددد % 64..  األغلبيددة العظمددى وتمثددل نسددبة 1020سددداد الي مسددتحقات ماليددة خدد ل عددا  

مدددم إ مدددالي الحسدددابات المديندددةا بينمدددا تاددديد بلديدددة خدددانيونس تحسدددم ملحدددوظ فدددي % 826.5المادددترأيما 
مستوى التزا  الماترأيم وانخ اض في نسبة ال  ات األقل التزاما وانتقالي  إلى ال  ات األأثدر التزامدا نتي دة 
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للسياسددات الماليددة ال عالددة والتددي ليددا الثددر  يددد فددي تادد يع الماددترأيم فددي اللتددزا  فددي تسددديد المسددتحقات 
 .المالية

أدددام مدددم الىميدددا السدددت ادة مدددم خبدددرات  وفدددي ضدددو  ىدددذه النتدددا ل اقترحدددت الدراسدددة بعدددض التوفددديات التدددي
وت ددار  البلددديات ذات التحفدديل ال يددد فددي رسدد  السياسددات الماليددة وتحليليددا وتحديددد نقدداط الضددعف والقددوة 
فييدداا وتطددوير نظدد  تأنولو يددا المعلومددات المسددتخدمة فددي البلددديات والىتمددا  فددي  ددودة المعلومددات التددي 

فة إلى الست ادة مم تطبي  الى  األسالي  والتقنيات الحفا ية تقدميا لفناع القرار في البلدياتا باإلضا
عداد خطط التنمية للموارد الماليدة فدي  والرياضية الحديثة التي تساى  في اتخاذ القرارات ورس  السياسات وا 

  .البلديات
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of the relationship between the 

financial policies adopted by the municipal administration and the level of 

commitment of the subscribers in the payment of financial dues from the side, 

and study how to predict the level of commitment of the subscribers in the 

payment of those dues in the future through the application form Markov 

chains on the other hand, has been tested so through the hypotheses of the 

study. 

The community includes the study of all subscribers of the municipalities of 

Gaza and Khan Younis, the beneficiaries of the municipal services tax property, 

houses, hygiene and sanitation, and licensed characters and industries, and 

rents, and prices of water consumption, and other miscellaneous services, and 

the number of subscribers of the Municipality of Gaza in those services are 

57,483 subscribers at the date of obtaining the database at the date of 

17/3/2011 m, while the Municipality of Khan Younis subscribers numbered 

19,385 subscribers as of the date 28/5/2011 m, was used to survey the overall 

study population in the model building and study, subscribers were divided in 

each municipality to eight categories, where only the application of Markov 

chain model to only six categories according to the total value of financial 

arrears to them, while the other two categories seventh category which 

represents participants suspended their participation and the eighth category 

represents the new subscribers. 

The study found it difficult to accurately predict in light of political changes and 

the continuing economic and social suffered by the Palestinian society, in 

which a Markov model to predict the level of commitment of the subscribers 

in the municipality of Gaza, while not successful in predicting the level of 

commitment of the subscribers in the town of Khan Younis, due to the 

variation in the nature of its subscribers in terms of number and stability of the 

nature of subscribers of Gaza Municipality, as the study showed a negative 
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index of commitment to subscribers of  Municipality of Gaza where the 

category involved is committed never to pay any financial benefits during the 

year 2010 the vast majority and representing 66.4% of the total number of 

subscribers, 91.63% of the total accounts of the city, while in Khan Younis 

Municipality marked improvement in the level of commitment of subscribers 

and the decline in the proportion of the less committed and moving to the 

most committed as a result of effective financial policies that have a good 

impact in encouraging subscribers in the commitment to pay dues. 

In light of these results that study suggested some of the recommendations 

that were the most important benefit from the experiences of municipalities 

with a collection of good policy formulation and analysis of financial and 

identification of weaknesses and strengths, and develop information 

technology systems used in municipal and interest in the quality of 

information provided to decision makers in the municipalities, as well as to 

take advantage of the most important application of statistical methods and 

techniques and modern sports that contribute to the decision-making and 

policy-making and preparation of development plans of financial resources in 

the municipalities. 
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 مقدمة الدراسة: أوال

 ا 1008في يناير   حتى اسم واندلع حر  ال رقام األخيرة.100لقد أام لحفار قطاع غزة منذ العا  
تأثيرا أبيرا على بلديات القطاع مم  ميع النواحي ال تماعية والمادية سوا  إي ابيا بالنسبة للنواحي 

الطار ة للمواطنيم وتوفير  ال تماعية حيث برزت البلديات أمىسسات داعمة مم خ ل تقدي  المساعدات
تردي الوضع القتفادي والمادي للمواطم تأثيرا  احتيا اتي  الضروريةا ولأم أام ليذه الخدمات إضافة إلى

سلبيا على البلديات مم الناحية الماديةا ف ي الوقت الذي أانت البلديات ملزمة بالستمرار في تقدي  
باإلضافة  امما يعني زيادة المفروفات مع قلة اإلمأانيات ازيادتيا نتي ة األوضاع السا دةو بل  اخدماتيا

فأانت النتي ة لذلس الم إيرادات البلديات  الوقود وترا ع سداد ال واتير مم قبل المواطنيمإلى الزمة الأيربا  وا
 .قةباأل ملموسا األمر الذي الدى إلى مرورىا بأزمة مالية خان تتناقف

 عددل الىتمددا  بعنفددر اإليددرادات مددم الولويددات اإلدارة فددي البلدددياتا لددذا قامددت إدارة البلددديات بتحليددل  وبالتددالي
الر يسية لماألة عد  التزا  الماترأوم في تسديد مستحقات البلدية المالية وت  على إثرىدا إقدرار عددة  األسبا 

سياسات وقرارات مدم ادأنيا العمدل علدى تاد يع المادترأيم علدى اللتدزا  بسدداد مسدتحقات البلدديات الماليدة ا 
إدارة بلدديتي غدزة وخدانيونس ودراسدة لذا ىدفت ىدذه الدراسدة إلدى التعدرف علدى السياسدات الماليدة التدي تتخدذىا 

تأثيرىا على الماترأيم في ات اه تا يعي  على اللتزا  بتسديد مسدتحقات البلديدة دوم تدأخيرا وبعدد ذلدس يدت  
التنبدى بمسددتقبل سددلوس الماددترأيم ومدددى التددزامي  بتسددديد ىدذه المسددتحقات للبلديددة وفدد  ىددذه السياسددات الماليددة 

 .لي  وذلس مم خ ل تطبي  نموذج تحليل مارأوف مم خ ل دراسة الوضع الحالي

حيث يعد تحليل مارأوف الحد األسالي  الأمية المعروفةا والذي يت  بمو بو تحليدل المتتيدرات الحاليدة لظداىرة 
أمية ماا مم ال ل التنبدى بدالمتتيرات المسدتقبلية ليدذه الظداىرة أميداا وينددرج ىدذا األسدلو  مدم ضدمم السدالي  

 (.Operations Research)بحوث العمليات 
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 مشكمة الدراسة: ثانيا

تعاني البلديات مم الزمة مالية خانقة نتي ة لضعف تحفيل إيراداتيا الذاتية مم الماترأيم وعد  التزامي  في 
 دراسدة الىمية ح   الحسابات المدينةا وعلى إثر ذلس زاد ممارت اع والذي ترت  عليو دفع المستحقات المالية 

ليددة التددي يددت  رسددميا مددم قبددل فددناع القددرار فددي بلددديات القطدداع بيدددف التددأثير علددى الماددترأيم السياسددات الما
مددم ثدد  العمددل علددى وتادد يعي  فددي تسددديد المسددتحقات الماليددة وخ ددض مسددتوى الحسددابات المدينددة والمتددأخرةا و 

اددأة الدراسددة التنبدى بمسددتوى التدزا  الماددترأيم مسدتقب  مددم خد ل تطبيدد  نمدوذج س سددل مدارأوفا لددذا فد م م
 :تأمم في التساىل التالي

ما تأثير السياسات المالية التي اتخذتيا بمديتي غزة وخانيونس عمى مستوى التزام المشتركين في تسديد 
 ماركوف؟ سالسلالمستحقات المالية والتنبؤ بيا مستقبال من خالل تطبيق نموذج 

 أسئمة الدراسة: ثالثا

 : لة التاليةتسعى ىذه الدراسة لإل ابة عم األس

  لتادد يع 2010مدا الىد  السياسدات والقدرارت الماليدة التدي اتخددذتيا إدارة بلدديتي غدزة وخدانيونس فدي عدا   .1
 الماترأيم في اللتزا  بتسديد المستحقات المالية للبلدية؟

  2010مددا مدددى تددأثير القددرارت والسياسددات الماليددة التددي اتخددذتيا إدارة بلددديتي غددزة وخددانيونس فددي عددا   .2
مسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي تسددديد المسددتحقات الماليددة للبلديددة فددي ن ددس العددا ؟ ويت ددرع مددم ىددذا علددى 

 :السىال األربع الس لة ال رعية التالية

  2010ما مدى تأثير القرارات والسياسات المالية التي اتخذتيا إدارة بلديتي غدزة وخدانيونس فدي عدا   . ال
التزاما إلى ال  ات األأثر التزاما في تسديد المسدتحقات على مدى انتقال الماترأيم مم ال  ات األقل 

 المالية للبلدية في ن س العا ؟

  2010ما مدى تأثير القرارات والسياسات المالية التي اتخذتيا إدارة بلديتي غزة وخانيونس في عا   .  
 ة؟ على متوسط فترة التحفيل مم تاري  إفدار ال واتير ن س العا  حتى دفع المستحقات المالي
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  2010ما مدى تأثير القرارات والسياسات المالية التي اتخذتيا إدارة بلديتي غزة وخانيونس في عا   . ت
على عدد الاتراأات ال ديدة والحد مم حفول بعض المواطنيم على خدمات البلديدة بطريقدة غيدر 

 ارعية؟

  2010وخانيونس في عا   ما مدى تأثير القرارات والسياسات المالية التي اتخذتيا إدارة بلديتي غزة . ث
 على قيمة الحسابات المدينة وقيمة المدفوعات مم إ مالي قيمة ال واتير المفدرة لن س العا ؟

ىددل يمأددم تطبيدد  نمددوذج تحليددل مددارأوف فددي التنبددى بمسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي تسددديد المسددتحقات  .3
 ى؟المالية لبلديتي غزة وخانيونس مستقب ا وما نسبة الخطأ في التنب

في حال ن داح تطبيد  نمدوذج تحليدل مدارأوف فدي التنبدى بمددى التدزا  المادترأيم فدي تسدديد المسدتحقات  .4
 :المالية لبلديتي غزة وخانيونس مستقب 

أيف يمأم الست ادة مم النموذج في التنبى بمدى التزا  الماترأيم في تسديد المسدتحقات الماليدة للبلديدة  . ال
 ؟( 2013 ا 2012 ا 2011)خ ل الث ث سنوات القادمة 

أيددف يمأددم السددت ادة منددو فددي تحديددد الحالددة التددي يفددب  فييددا مسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي تسددديد  .  
المستحقات المالية للبلدية متوازنة دوم الي تتيير في انتقال الماترأيم مم ف ات األقدل التزامدا فدي تسدديد 

 المستحقات المالية إلى األأثر التزاما الو العأس؟

 فرضيات الدراسة :رابعا
 :ترتأز الدراسة على ال رضيات التالية

في القي  المتنبأ بيا مم خ ل نموذج ( α = 0.05)ل تو د فرو  ذات دللة احفا ية عند مستوى دللة  . ال
 .س سل مارأوف والقي  الحقيقية التي ت  الحفول علييا مم قاعدة بيانات بلدية غزة

في القي  المتنبأ بيا مم خ ل نموذج ( α = 0.05)مستوى دللة  ل تو د فرو  ذات دللة احفا ية عند .  
 .س سل مارأوف والقي  الحقيقية التي ت  الحفول علييا مم قاعدة بيانات بلدية خانيونس

فددي مسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي  (α = 0.05)ل تو ددد فددرو  ذات دللددة احفددا ية عنددد مسددتوى دللددة  . ت
 .بلدتي غزة وخانيونس
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 داف الدراسةأى: خامسا

 :تيدف الدراسة إلى تحقي  التالي

ت عيل الىمية الع قدة بديم القدرارت والسياسدات الماليدة التدي تتخدذىا إدارة البلديدة ومسدتوى التدزا  المادترأيم  .1
 .بتسديد المستحقات المالية للبلدية

حقات الماليددة التعدرف علدى مسدتوى التدزا  المادترأيم فدي تسددديد مسدتحقات البلديدة وأدذلس قيمدة تلدس المسدت .2
- 2000)المحفددلة وغيددر المحفددلة علددى الماددترأيم للبلديددة الماليددة فددي اإلحدددى عاددر سددنة الماضددية 

2010 .) 

  لتادددد يع 2010التعددددرف علددددى الىدددد  القددددرارت والسياسددددات الماليددددة التددددي اتخددددذتيا إدارة البلديددددة فددددي عددددا   .3
علدددى المادددترأيم وقيمدددة المسدددتحقات  المادددترأيم فدددي اللتدددزا  بتسدددديد المسدددتحقات الماليدددة للبلديدددة وتأثيرىدددا

 .المالية

والتقنيدددات اإلحفدددا ية والرياضدددية الحديثدددة التدددي تسددداى  فدددي اتخددداذ القدددرارات ورسددد  األسدددالي  تبيدددام الىميدددة  .4
عداد خطط التنمية للموارد المالية في البلديات  .التي تبنى على الساس علمي فحي و  السياسات وا 

  علمي في التنبى بمستوى التزا  الماترأيم بتسديد المستحقات اعتماد نموذج الس سل المارأوفي أأسلو  .5
اعتمددادا علددى تددأثير (  2013 ا 2012 ا 2011)الماليددة المتوقعددة للبلديددة فددي الددث ث سددنوات القادمددة 

 . 2010القرارت والسياسات المالية التي اتخذتيا إدارة البلدية في عا  

 أىمية الدراسة: سادسا
 : التالي تأمم الىمية الدراسة في

في إدارة وتنميدة المدوارد الماليدة فدي المىسسدات التدي تعداني مدم فدعوبة فدي  ميماً  موضوعاً  البحث يتناول .1
تحفيل مستحقاتيا المالية مم المست يديم مم خدماتياا حيث إم الموارد المالية تعتبر اريام الحيداة ألي 

اتفالت وغيرىا مدم الخددمات األخدرىا  مىسسة تقد  الخدمات للماترأيم سوا  أانت أيربا  الو مياه الو
وبالتددالي عنددد خ ددض المددوارد الماليددة قددد يددىدي ذلددس إلددى ضددعف نادداط المىسسددة الو حتددى إلددى وقددف تقدددي  

 .الخدمات للمست يديم
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تددوفر ىددذه الدراسددة معلومددات وتقددارير ماليددة تحليليددة تسدداعد فددناع القددرار فددي البلددديات فددي رسدد  سياسددات  .2
 .إلى تحفيل الفضل لمستحقاتيا المتراأمة على الماترأيممالية الأثر فاعلية تىدي 

توفر ىذه الدراسة السدلو   ديدد وىدو نمدوذج التحليدل المدارأوفي للتنبدى بسدلوس المادترأيم لل تدرات ال حقدة  .3
 .بالعتماد فقط على بيانات ال ترة الحالية دوم الر وع إلى بيانات ل ترات سابقة

 غدزةتي ير النظدا  المدالي المتبدع فدي بلدديتطدو  فدي للمادارأة الدراسدة وتوفديات نتدا ل مدم الست ادة إمأانية .4
والمسددداىمة فدددي حدددل إادددأالية األزمدددة الماليدددة الخانقدددة التدددي تعددداني منيدددا البلدددديات فدددي تحفددديل  وخدددانيونس

 .مستحقاتيا مم الماترأيم

تدداج لمعرفددة قددد تأددوم ىددذه الدراسددة نافددذة لتطبيدد  نمددوذج تحليددل مددارأوف فددي العديددد مددم المادداأل التددي تح .5
 .التنبىات بالتتيرات المستقبلية لظاىرة أمية ما في عمليات اتخاذ القرارات

قددد تأددوم ىددذه الدراسددة بدايددة لمزيددد مددم الدراسددات واألبحدداث وت ددت  آفاقددا  ديدددة للبدداحثيم لتطددوير السددالي   .6
 . ديدة في م ال علو  بحوث العمليات واألسالي  الأمية التحليلية

 والعينة ةمجتمع الدراس: سابعا

م تمع الدراسة ىد  عبدارة عدم  ميدع المادترأيم المسدت يديم مدم خددمات بلدديتي غدزة وخدانيونس المسد لة فدي 
ي دداراتا  ال داتورة الدوريدة مدم ضددرا   المد س ومندازلا ونظافددة وفدرف فدحيا ورخددص حدرف وفدناعاتا وا 

لديددة غددزة فددي تلددس الخددددمات والثمددام اسددتي س الميدداها وغيرىددا مددم الخدددمات المت رقددةا ويبلددك عدددد ماددترأي ب
 ا المدا مادترأي 17/3/2011ماترس حتى تاري  حفدول الباحدث علدى قاعددة البياندات فدي تداري   57483

 ا وسدديت  اسددتخدا  المسدد  الاددامل 17/3/2011ماددترس حتددى تدداري   19385بلديددة خددانيونس بلددك عددددى  
 . مم م تمع الدراسة%( 100)األفلية  لم تمع الدراسة في بنا  النموذج والدراسةا الي ستأوم عينة الدراسة

 محددات وقيود الدراسة: ثامنا

فعوبة ففل تأثير العوامل الخار يدة أالعوامدل السياسدية والقتفدادية وال تماعيدة عدم تدأثير السياسدات  .1
  .المالية التي تقرىا إدارة البلدية في تحديد مستوى التزا  الماترأيم في تسديد المستحقات المالية للبلدية
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 منيجية الدراسة: تاسعا

فددي إ ددرا  الدراسددة لأونددو الأثددر المندداىل اسددتخداما فددي دراسددة الظددواىر  التحليددل الأمدديسدديت  اسددتخدا  المددنيل 
الأميةا ويقد  حقا   ومعلومات دقيقة عم الظاىرة المدروسةا بدورىا تساعد متخذي القرار على في  الظواىر 

بل ىددذه الظددواىر المختل ددةا وألنددو يناسدد  الظدداىرة موضددع الدراسددة ا ويسدداعد فددي إمأانيددة التنبددى بمسددتقالأميددة
الأتدددد  العلميددددة المتخففددددةا المرا ددددع المختل ددددةا مواقددددع )وسدددديت  اسددددتخدا  المفددددادر الثانويددددة فددددي الدراسددددة 

ا وسدديت  اسددتخدا  لتددة برم ددة وبيانددات الماددترأيم ا واليضددا المفددادر األوليددة والمتمثلددة فددي المقابلددة(النترنددت
لتحليل بيانات الماترأيم المالية والتي ت  الحفول علييا مم قاعدة ( Oracle 11g)يانات الوراأل قواعد الب

بيانددات حقيقيددة مسددتخدمة فددي النظمددة ال بايددة المحوسددبة فددي البلديددةا ومددم ثدد  اسددتخداميا فددي تطبيدد  نمددوذج 
تسددديد مسددتحقات البلديددة تحليددل مددارأوف لت سددير ىددذه البيانددات وتحليليددا والتنبددى بمدددى التددزا  الماددترأيم فددي 

والتنبى بسلوس المادترس وانتقالدو مدم ف دات األقدل التزامدا فدي التسدديد إلدى ال  دات األأثدر التزامدا وأدذلس العأدس 
 Microsoftا باإلضدافة إلدى اسدتخدا  برندامل ( 2013 ا 2012 ا 2011)خ ل الث ث سنوات القادمة 

Office Excel 2007 سدا  المعدادلت الرياضديةا وبرندامل وىدو برندامل يادتير فدي سديولة حQM for 

windows المختص في حل مسا ل بحوث العمليات. 

 مصطمحات الدراسة: عاشرا

 : مستحقات البمدية المالية .1
وىي عبارة عم قيمة ال واتير الدوريدة المسدتحقة مدم المادترأيم والتدي تد  إفددارىا بواسدطة دا درة ال بايدة 

 :ماوتنقس  إلى نوعيم وى ةابلديالفي 

 : مستحقات البلدية المالية المحفلة . ال
 .بلديةالىي عبارة عم قيمة ال واتير التي قا  بتسديدىا الماترأيم لدا رة ال باية في 

 :مستحقات البلدية المالية غير المحفلة .  
 .بلديةالىي عبارة عم قيمة ال واتير التي ل  يت  تسديدىا مم قبل الماترأيم لدا رة ال باية في 
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  :ماركوف لسالسنموذج  .2
السلو  رياضي علمي وتحليلي لسلوس الظواىر المختل ة خ ل ال ترة الحالية مم ال ل التنبى بسلوس ىدذه 

 .الظواىر في المستقبل الي في ال ترات ال حقة

  :حالة التوازن في النموذج .3
 .النقطة التي تفل إلييا سلسلة مارأوف على األمد الطويل إلى حالة الستقرار دوم الي تتيير

  :( Quantitative Methods)األساليب الكمية  .4
 فددي البلددديات علددىاألسددالي  الأميددة ىددي عبددارة عددم األسددالي  الرياضددية التددي يعتمدددىا متخددذوا القددرارات 

 النادطة وميدا  البلددياتاخت ف مستوياتي  اإلدارية لترض حل المااأل اإلداريدة المختل دة فدي قطاعدات 
دا ل المختل ة بفيتة علمية وطريقة ممني ة ومنظمة ومم ث  التوفل بأافة النواعيا عم طري  تقيي  للب

 .إلى حلول مثلى
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 الفصل الثاني

 اإلطـار النظري لمدراسـة

 

 السياسات المالية: المبحث األول

 

 الواقع الراىن لبمديات القطاع: المبحث الثاني

 

 نسسياسة اإليرادات المالية لبمديتي غزة وخانيو  :المبحث الثالث

 

 ماركوف سالسلنموذج : الرابعالمبحث 
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 األول المبحث

 ةـات الماليـالسياس

 مقدمة عن السياسات المالية : أوال

 أىداف السياسات المالية: ثانيا

 أنواع وتقسيمات السياسات المالية: ثالثا

 أنواع ومصادر اإليرادات العامة: رابعا

 في البمدياتاألسباب العامة لضعف تحصيل الديون : خامسا

 تكمفة ضعف تحصيل الديون في البمديات: سادسا

رشادات في تحسين سياسة اإليرادات المالية: سابعا  حمول وا 
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 عن السياسات المالية  مقدمة: أوال

السياسددة ىددي م موعددة مددم المبددادم والم دداىي  التددي تضددعيا المسددتويات العليددا فددي المىسسددة لتستراددد بيددا 
وتعددد السياسددات دسددتورا للعمددل إلنيددا اإلطددار . نددد ممارسددة الناددطتيا واتخدداذ قراراتيدداالمسددتويات اإلداريددة ع

الدا   الذي يحدد ال أر ويو يو ويبيم ما ي   القيا  بو وما ينبتي اإلمتناع عنو مم سدلوس الو تفدرفاتا 
لسياسات وىي تتخذ األ األوامر الو التعليمات التي تقترم ب زا ات تعرض على مخال يياا وىذا ما تقو  ا

المالية على األسس ن سيا التي تقدو  علييدا السياسدات العامدة فدي المىسسدةا إذ تتدولى اإلدارة العليدا وضدع 
 .(45:45، ص 9002عقل، )تلس السياسات السسيا العريضةا ويتولى المدير المالي العمل لتحقي  

ا فاسدتخد  الناداط القتفدادي مم الوا ل القتفادييم الذيم نادوا بضرورة تدخل الدولدة فدي (أينز) ويعتبر
اسدددتخدا  اإليدددرادات والن قدددات والدددديم العدددا  لتحقيددد  مسدددتويات عاليدددة مدددم : "تعبيدددر السياسدددة الماليدددة ليعندددي

 .(002، ص9000وديان والحدرب، )" اإلنتاج الألي وللحيلولة دوم حدوث التضخ  القتفادي

تلددس المبدادم والقدي  والقواعددد التدي تو ددو "نيدا عرفدت علددى ال( Financial Policy)لسياسدة الماليددة ا واليضدا
الوظي ددة الماليددة فددي المناددأةا والمدددير المددالي والعددامليم فددي اإلدارة الماليددةا مددم ال ددل تحقيدد  اليدددف الددذي 

 .(49 ص ،9002الخرشة، النعيمي و )" و دت الوظي ة المالية أل لو وبالتالي تحقي  ىدف المناأة

م موعددددة األىدددددداف والتو يدددددات : "النيددددداالسياسددددة الماليدددددة علددددى  رفدددددافع (909، ص 9002الـــــوادي وعــــزام، ) المددددا
واإل را ات والنااطات التدي تتبناىدا الدولدة للتدأثير فدي القتفداد القدومي والم تمدع بيددف المحافظدة علدى 

 ".استقراره العا  وتنميتو ومعال ة مااألو وموا ية أافة الظروف المتتيرة

إطارا " :أنياب اليضا (95، ص 9002الشديفات، )يا عرفبل محدد نص على المالية  السياسةيقتفر تعريف   لو 
عاما يحأ  تفرفات وقرارات المس وليم في أافة النواحي المالية في الادرأة فيدي تو دو سدلوس وتفدرفات 

فدددي وتعتبدددر الداة رقابيدددة  االمددددير المدددالي نحدددو تحقيددد  الىدددداف اإلدارة الماليدددة والىدددداف الادددرأة بادددأل عدددا 
سددلوس الو تفددرف ل يلتددز  بالسياسددة الماليددة يعتبددر انحرافددا عنيددا وبالتددالي لبددد مددم تحديددد ألم أددل الادرأة 

 ."ىذا النحراف والعمل على تفحي  الوضع في الارأة
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عبددارة عددم الخطددط الماليددة التددي ترسدد  : "افقددد عددرف السياسددة الماليددة علددى النيدد (Galipeau, 2002, P1) المددا
بيددف تحقيد   للمنظمدة مدم قبدل فريد  عمدل متخفدص ومحتدرفوتحدد سياسات اإليدرادات والمفدروفات 

 ".الىداف المنظمة

يراداتيا ن قاتيا في السيطرة علىالمنظمة  سياسةعلى النيا "وعرفت السياسة المالية اليضا  الخافةا  وا 
 (.Gisborne District Council, 2008, P2) "الميزانية معا متاأ  امتلوال

ذات مضددموم  الدددى خبددرا  وأتددا  الماليددة العامددة إل النيدد سددة الماليددةالسيا اتمددع اخددت ف فددياغة تعري ددو 
ل يقتفدر علدى أدوم السياسدة  الدذي الماليدة م يدو  السياسدةواحدا ومم األفضل األخدذ بدالتعريف األوسدع ل
فقدط وتو ياتيدا المىسسدة الطريد  نحدو تحقيد  الىدداف خارطدة المالية عبارة عم مبادم وقدي  وقواعدد ترسد  

ا في المىسسة تلز  أل سلوس الو تفرف بعدد  النحدراف عدم ىدذه السياسدةمالية الداة رقابية  تعدبل اليضا 
ولبد مم التنويو بأم السياسات المالية تحتل الىمية أبيرةا أونيا تعد المر ع األساسي في معال ة القضايا 

 .رية ونمو المىسسةالمالية وارتباطيا القوي بالمورد المالي الذي ياأل الحد الموارد التي تضمم استمرا

 أىداف السياسات المالية: ثانيا

علدددى قا مددة علدددى الم السياسددة الماليدددة  (905ص ،9002عــزام، و  الـــوادي)و ( 001، ص9000وديـــان والحــدرب، ) ات دد 
 :ومم الىميا االىدافعدة   يتحق

الأ دا ة ة ممأندةا والم معيدار تخدا  المدوارد المتاحدة بأفضدل طريقدتحقي  الأ ا ة النتا ية مم خد ل اسد .2
 .يعني تحقي  الأبر قدر ممأم مم اإلنتاجا وذلس بالستت ل األمثل للعنافر اإلنتا ية

ا حيدددث الم السياسدددة الحأوميدددة تلعددد  دورا فعدددال فدددي تحديدددد مسدددتوى العمالدددةا تحقيددد  العمالدددة الأاملدددة .1
 .ومستويات األ ور واألسعارا وتحقي  الستقرار في القتفاد الوطني

زيددادة يأمددم فددي معياددة المددواطنيم مددم خدد ل مقيدداس التقددد  القتفددادي و ا اديتحقيدد  التقددد  القتفدد .5
 .متوسط نفي  ال رد مم ح   اإلنتاج مم سلع الوخدمات
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عددم طريدد  تقليددل الت دداوت بدديم مسددتويات الدددخل المختل ددة والددذي ينددتل  تحقيدد  العدالددة فددي توزيددع الدددخل .4
 .عنتاج مم البنا  الم تمعم توزيع عوا د ومأافآت عنافر اإل

 .(905، ص9002الوادي، عزام، ) تحقي  الستقرار في المستوى العا  لألسعار على مستوى الدولة .3

 أنواع وتقسيمات السياسات المالية: ثالثا

ا التخطددديط المدددالي ةسياسدددوىددد    افدددي ىدددذا الفددددد يمأدددم التمييدددز بددديم ث ثدددة الندددواع مدددم السياسدددات الماليدددة
السياسدات الماليدة الث ثدة مدم يرادات والعا داتا وقد ت  تناول اإلسياسات ا و اإلن ا  والمفروفات ةسياسو 

 :ا أما يليو ية نظر البلديات

 :التخطيط الماليسياسة  . أ

 مدم األ دلا طويلدة خطط إعداد على لبلدياتا مساعدة المالي التخطيط سياسات رس  مم الر يسي اليدف
 علددى المترتبددة اسثددار لتقيددي  لماليددةا البلددديات خطددط اعتمدداد وينبتددي الفضددلا مسددتقبل نحددو رىيددة خلدد  ال ددل

عدددادة والمقترحدددةا الحاليدددة السياسددات  اسدددتراتي ة تحقددد  النيدددا مدددم للتأأدددد مندددتظ  بادددأل الخطدددة فدددي النظدددر وا 
 .(Financial Management Capacity Building Committee, 2006, P3) اوالىدافي البلدية

 
 :اإلنفاق والمصروفاتسياسة  . ب

لتزاميا في تقددي  الخدمدة ال اريدة للمدواطنيما والتخطديط السدتراتي ي لإلن دا  تعأس ن قات البلديات مدى ا
دة للددديوم و العدا  تسدداعد باددأل أبيددر علددى ضدمام السددتقرار الماليددةا لددذا فدد م للبلدديات قدددرة اسددتيعا  محددد

م ت دداوزت الحددد المسددموح تتددأثر خدددماتيا وقددد تتعددرض ألزمددة ماليددة قددد تددى  دي تسددتطيع إدارتيددا وتأمينيدداا وا 
ناددا  حسددابات ماليددة احتياطيددةا للح دداظ علددى  إلددى انييارىدداا لددذلس تقددو  البلددديات بوضددع سياسددات تو يددو وا 
مستوى موارد مالية أافيدة تحمييدا مدم خ دض مسدتويات خددماتيا الو زيدادة الضدرا   والرسدو  علييدا بسدب  

 Financial Management Capacity Building)لمدرة واحددة  الموسدمية الو التدي تددفعالدنقص فدي اإليدرادات 

Committee , 2006, P14). 
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 :الماليةسياسة اإليرادات  . ت

تتبع البلديات عدة سياسات مالية مختل ة في سبيل  باية مستحقاتيا الماليدة مدم الحسدابات المديندةا ولأدم 
المددا معظدد  تلددس السياسددات يقتفددر ن احيددا وفاعليتيددا علددى الحسددابات المدينددة لددذوي القدددرة الماليددة ال يدددةا 

الحسابات المدينة الذيم يعتبروم القدل ثقدة ا تمانيدة يفدع  التعامدل معيد  ووضدع سياسدات فعالدة تزيدد مدم 
مستوى التزامي  في تسديد المستحقات الماليةا ولألسدف ت دد نسدبة المسدت يديم األقدل قددرة ماليدا أبيدرة  ددا 

وي القدرة المالية ال يدةا لذلس علدى ويمثلوم الحفة األأبر مم الحسابات المدينة مقارنة مع المست يديم ذ
 (.961، ص9002العامري، )اإلدارة العاليا الم تضع سياسات مالية تتناس  مع  ميع ف ات الحسابات المدينة 

حيددث الم قددرة البلددديات علددى تمتلدس ىددذه السياسدة الىميددة بالتددة عدم غيرىددا مدم السياسددات الماليددة األخدرىا 
وتعددد  بايددة  ااإليددرادات مددم مواردىددا الخافددة  بايددةقدددرتيا علددى  تقدددي  الخدددمات تعتمددد باددأل أبيددر علددى

 الميزانيددة الحأوميددة دليددلا حيددث ورد فددي تعدداني منيددا العديددد مددم البلددديات اإليددرادات ماددألة ماليددة ر يسددية
(Local Government Budget Guide, 2008, P 71)  بادأل أبيدر فدي ارت داع الدديوم المسدتحقة للبلددياتالم 

يمثل  المستحقاتىذه استرداد ا وحل مستحقاتيا الماليةاحتمال ض يل لسترداد  قيرةا مع و ودالمناط  ال 
 .تحديا ميما للبلديات

 الم الأثدر البلددديات فدي العدال  معاندداة مدم أثددرة( USAID)تقريددر للوأالدة األمريأيدة للتنميددة الدوليدة  أمدا والأدد
والدرق  فدي ازديداد مسدتمر  اتقدر بمليدارات الددولراتو  في الدول األفريقية المتأخرة تترأز المستحقات المالية

بدددل اليضدددا علدددى الادددرأات فقدددطا األفدددراد  المدددواطنيمبمعددددل يندددذر بدددالخطرا والدددديوم ليسدددت مقتفدددرة علدددى 
الم ممارسددات وسياسددات تحفدديل الددديوم غيددر أافيددة علددى ا ويدددل ذلددس والحأومددات ن سدديا فددي تلددس الدددول

(Municipal Infrastructure Investment Unit, 2006, P24.) 

 تقدددي  الخدددماتلضددمام ال زمددة  ل بايددة إيراداتيددا رسدد  سياسددات فعالددةالىميددة بالتددة لالبلددديات تمددن  لددذلس 
 علدى تحديدد الميزانيدات يدىثر سدلبا ل بايدة اإليدراداتمناسدبة  سياسداتضدمام و دود عد  حيث الم  ؛ىاونمو 

 Financial Management Capacity)  بايتيداي يدت  واإلاراف العا  علدى مختلدف اإليدرادات التد ابيا والتنبى

Building Committee, 2007, P1.)  
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البلدددديات التدددي تعددداني مدددم انخ ددداض حددداد فدددي  بايدددة مسدددتحقاتيا الماليدددة إلدددى سياسدددة مدددن  بعدددض  تل دددأو 
من  خفومات نقديدة للمسدت يديم  ىي عبارة عمو  ،(50، ص9002الشديفات، ) إلييا الاار الخفومات التي قد

بدالرغ  مدم األثدر اإلي دابي ليدذه السياسدة لأدم و الخدمات والملتزميم بتسديد أامل المستحقات الماليدةا  مم
سياسددة فددي تادد يع المسددت يديم فددي تسددديد المسددتحقات الماليددةا إل الم فددي حددال عددد  السددتمرار فددي اتبدداع 

حقات الماليددةا ومددع تال بايددة وتددراأ  الددديوم والمسددفددي ضددعف إلددى ذلددس ا غالبددا مددا يددىدي مددن  الخفددومات
علدى اتخداذ مرور الوقت يزيد مم احتمالية تحول تلس الديوم إلى ديوم معدومةا مما ي عدل البلديدة م بدرة 

 .الت اوض مع المديم ومنحو خف  على الديوم المستحقة خطوات الخرى الو

ن احددا  بدل ىنداس مدم السياسدات األأثدر اول تقتفدر السياسدات الماليدة علدى سياسدة مدن  الخفددومات فقدط
وتوزيدع  بايتيدا  تا ع على تنوع مفادر الددخلوىي السياسة المالية التي معظ  البلديات  وفاعلية تتبعيا

ا حيدددث الم  ميدددع مفدددادر الددددخل لددددييا خفدددا ص معيندددة مدددم حيدددث علدددى فتدددرات زمنيدددة دوريدددة متبايندددة
الى  فوا د تندوع مفدادر  الستقرار والنموا والحساسية سثار التضخ ا والثرىا على الضرا   ودافعيياا ومم

الدددخل ىددو تحسددم قدددرة البلددديات علددى التعامددل مددع التقلبددات واألزمددات التددي قددد تطددرال بسددب  تتيددر بعددض 
 .(Steve Tshwete Local Municipality, 2011, P5)الظروف القتفادية 

 العامة اإليراداتومصادر أنواع : رابعا

ر لت ندد  انقطدداع الخدمددة المحتملددة التددي تددن   عددم معظدد  سياسددات اإليددرادات تسددعى إلددى تحقيدد  السددتقرا
الدددنقص الحددداد فدددي اإليدددراداتا لدددذا تقدددو  البلدددديات أمدددا تددد  ذأدددره سدددابقا بوضدددع سياسدددات ترأدددز علدددى تنويدددع 
مفددادر الدددخل والرسددو ا والحفددول علددى المددن  واليبدداتا لددذا فقددد تدد  تقسددي  إيددرادات البلديددة علددى النحددو 

 : ( Local Government Budget Guide, 2008, P 59)التالي

 :اإليرادات الذاتية . ال

 :وتقس  اإليرادات الذاتية إلى عدة القسا ا على النحو التالي

 :الرسو  والرخص واإلتاوة والترامات -2



16 

 

الم الرسو  ىي عبارة عم ال ريضة المالية التي يىدييا ال رد للبلدية  ( 45، ص9002الوادي وعزام، )وقد وض   
تترتدد  علييددا ن ددع خدداص لددو إلددى  اندد  الن ددع العددا  الناادد  عددم الدا  ىددذه  مقابددل انت اعددو بخدمددة معينددة

الخدمة أاستي س الميداه والفدرف الفدحيا المدا الدرخص فيدي عبدارة عدم مبدالك نقديدة تأخدذىا البلديدة مدم 
األفددراد مقابددل مددا تسددم  ليدد  بالسددت ادة مددم القيددا  بنادداط معدديما ولأددم اإلتدداوة تختلددف عددم سددابقاتيا حيددث 

تطددداع مدددالي ت رضدددو البلديدددة علدددى بعدددض الفدددراد الم تمدددع الدددذيم يسدددت يدوم مدددم بعدددض الناددداطات تعتبدددر اق
 .والماروعات العامةا الما الترامات فيي الموال نقدية ت رض على المخال يم وذلس عقوبة لي 

 :الضرا   -1

دمدةا تختلف الضرا   عم باقي اإليرادات الذاتية في عدد  و دود فدلة مباادرة بديم الضدرا   والخدمدة المق
 Local)وقددد ت ددرض الضددرا   إمددا علددى الدددخل الو السددتي س الو األمدد سا وتحدددد قيمتيددا أنسددبة م ويددة 

Government Budget Guide, 2008, P 65 ). 

 فدنفالضدرا  ا حيدث  تفدنيف الندواع فأاندت لدو و يدة نظدر مختل دة فدي ( 45، ص9002الـوادي وعـزام، ) الما
ضرا   المباارة والتي ت درض علدى الوعدا  مدم حيدث اأتسدابو الو الضرا   إلى نوعيما النوع األول ىي ال

امت أددو أالضددرا   علددى الدددخل الو علددى رالس المددالا والنددوع الثدداني ىددي الضددرا   غيددر المبااددرة وتعتبددر 
العتمدداد األول للدددول الناميددة وذلددس ألسددبا  إداريددة واقتفددادية وماليددة أالضددرا   علددى المبيعددات واإلنتدداج 

النظدا  المتبدع فدي والواردات والرسو  ال مرأيةا ولأم تختلف تبعيدة تلدس الضدرا   حسد   والقيمة المضافة
 .الدولةا فبعض تلس الضرا   تتبع للبلديات وبعضيا تتبع للحأومة

 :مساعدات حأومية .  

اليدف األساسي مم المساعدات الحأومية التي تمن  للبلديات ىو تعويض األسر ال قيرة غير القادرة على 
ليف الخدددمات التددي تقدددميا البلدددياتا باإلضددافة إلددى دعدد  إيددرادات البلددديات ورفددع قدددرتيا والتتلدد  دفددع تأددا

ا وعادة ما تعتمد البلديات في تحفديل إيراداتيدا علدى حدوالي على الخت لت التنموية في المناط  ال قيرة
م مدددم التحدددوي ت مدددم ميزانيدددات البلدددديات تتأدددو % 24مدددم إيراداتيدددا الذاتيدددةا فدددي حددديم الم حدددوالي % .7
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الحأومية والمن ا ومع ذلس يو د بعض البلديات فدي المنداط  األأثدر فقدرا مثدل منداط  فدي  ندو  الفريقيدا 
علددى مخففددات الدددخل القددومي واليبددات % 81تعتمددد علددى الأثددر مددم نفددف ميزانيتيددا وقددد تفددل إلددى 

 (. Local Government Budget Guide, 2008, P 80) والمن 

 :من  ماروطة . ت

ضدددافة إلدددى المسددداعدات الحأوميدددة التدددي تتلقاىدددا البلددددياتا يو دددد مفددددر دخدددل آخدددر وميددد   ددددا وىدددي باإل
التحوي ت المالية التي تتلقاىا البلديات مم المىسسدات الدوليدة الداعمدةا وسدميت بدالمن  المادروطة وذلدس 

التقيدد بيداا وتتندوع  إلنو يت  تحديد مضموم اإلن ا  مم موارد المن  واإل را ات الواردة في الادروط ينبتدي
المن  الماروطة فمنيا تقد  في ادأل تددفقات عينيدة أدأ يزة وآلتا ومنيدا مدا يدت  إنادا يا وتادتيليا ومدم 

 Local Government)اسبدار علدى سدبيل المثدال ث  نقل سلطتيا إلى البلديات أمحطات تحلية المياه وح در 

Budget Guide, 2008, P 78 .) 

 البمديات في ديوناللضعف تحصيل  األسباب العامة: خامسا
وتنوعت السبا  ضعف تحفيل البلديات لمسدتحقاتيا الماليدةا وخفوفدا البلدديات التدي تعمدل فدي  تتعدد

ظدددروف اقتفدددادية فدددعبةا وقدددد ذأدددر بعدددض تلدددس األسدددبا  فدددي تقريدددر الوأالدددة األمريأيدددة للتنميدددة الدوليدددة 
(Municipal Infrastructure Investment Unit, 2006, P24) ،وى  أاستي: 
المسدت يديما وير دع ذلدس إلدى حسدابات عد  و ود اإلرادة السياسية ل رض تدابير الرقابة والمتابعة على  . ال

 :التالي

 .عد  و ود بيانات دقيقة يمأم مم خ ليا اتخاذ تدابير الرقابة على ال تمام .2

 .تفادية الفعبةبة والمتابعة على حسابات المست يديم ذوي الظروف القاتتخذ تدابير الرق .1

 .ضعف قرارات الم الس وتأثيرىا على المس وليم .5

ي اد السالي  مبتأرة لتحفيلياالفتقار إلى الميارات والقدرات ال زمة إلدارة الديوم .    .ا وا 

 .ضعف نظ  وسياسات تحفيل الديوم . ت

 .الفتقار إلى التأامل والتنسي  بيم اإلدارات المالية . ث
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 .بمراقبة حسابات المست يديما وتحفيل الديومت سير غير فحي  للتاريعات تتعل   . ج
 :سببيم آخريم يىديام إلى ضعف تحفيل ديوم البلديات وىما (990، ص9002الوادي وعزام، )وقد الضاف 

تعدد المراحل والخطوات الحأومية الرسمية ال زمة لتخاذ القرار وتن يذها مما يىدي إلى الطدول النسدبي  . ح
قدراره ثد  وضدعو موضدع التن يدذا وعنددما يتحقد  ذلدس  لل ترة الزمنية بيم التعرف علدى اإل درا  المناسد  وا 

فع  ربما يأوم قد حفل تتير في الظروف التي اتخذ القرار مم ال ليا بحيث يفب  غير مناسد  فدي 
 .الظروف ال ديدة

إ ددرا ات السياسددة الماليددة مرتبطددة بسددنة ماليددة أاملددةا وم موعددة اإل ددرا ات تأددوم متأاملددة مددع بعضدديا  . خ
لددبعض ممددا قددد يتطلدد  تعددديل بعضدديا الو إعددادة النظددر فددي بقيددة اإل ددرا ات األخددرى المتعلقددة بدداألبوا  ا

 .المختل ة للموازنة العامة للدولة

لسب  ر يسي وىو الم البلديات ىي عبارة عم  افقد نوى(  Carmichael and Kaufmann, 2001, P 15 )الما  . د
لقطدددداع الخدددداصا لددددذا فدددد م عنفددددر المنافسددددة ملأيددددة عامددددة ل تخضددددع لددددن س تنظددددي  وسددددلوس اددددرأات ا

تأددوم فددي الدناىددا حتددى تأددوم ي دد  الم والبتأددار م قددود لددديياا وع مددات الضددا قة الماليددة فددي البلددديات 
 .الزمة مالية وتسمىمقنعة 

مم المرونة فدي سياسدة التحفديل وال بايدة والتدي ت سد  الم دال لزيدادة  (954، ص9000الزبيدي، )لذلس يحذر 
تتعددرض ليددا اإلدارة الماليددة بسددب  مددا سددوف توا ددو مددم ضددعف التسددديد وتدددىور فددي أ ددا ة المخدداطر التددي 

 .التحفيل وبالتالي التأثير في  ملة قراراتيا المالية

وبالتددالي ف نددو يمأددم القددول الم السياسددة الماليددة تحتدداج إلددى مرونددة مدروسددة لموا يددة الفددعوبات التددي قددد 
دى تطدددور األ يددزة اإلداريددة الماليددة فدددي البلديددة وعلددى مددددى توا ييددا البلدددياتا ولأددم يعتمدددد ذلددس علددى مدد

اإلدراس والدددوعي للوضدددع القتفددداديا والماددداأل التدددي يوا ييدددا القتفددداد القدددوميا إضدددافة إلدددى ذلدددس أثدددرة 
التدددخ ت والعوامددل السياسددة والقتفددادية وال تماعيددة التددي تتميددز بتتيراتيددا السددريعة والمسددتمرةا ممددا قددد 

 .لسياسات المالية المتبعة إلى مخاطر ال ال وحدوث نتا ل عأسيةيعرض العديد مم ا
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 تكمفة ضعف تحصيل الديون في البمديات: سادسا
 :في عنفريم مختل يم وىما الحسابات المدينة ةأل ( 21، ص9002النعيمي والخرشة، )بيم 

  منحيدا ال تمداما التدي تترتد  علدى المنادأة مدم  درا ةأل دتوىدي تلدس ال: الحسدابات المديندة ت ميدأل ة  -2
 . حيث على المناأة الم ت مد األموال في الحسابات المدينة بدل مم استثمارىا في م الت الخرى

ف التددي تظيددر عنددد ظيورالحسددابات المدينددةا يلاأددتوىددي تلددس ال: أل ددة إدارة وتحفدديل الحسددابات المدينددة -1
التددي  التأل ددةيدداا إضددافة إلددى تلددس وتددرتبط ىددذه الأل ددة بعمليددات إدامددة السدد  ت والترحيددل إلييددا ومتابعت

فددد م ىنددداس مفددداريف فدددي  ذلدددستترتددد  عدددم زيدددادة عددددد العدددامليم وزيدددادة األعمدددال الورقيدددةا إلدددى  انددد  
 .تحفيل الحسابات المتأخرة السداد

 :عنفر ثالث وىو( 920، ص9001الدىدار وأبو شمالة، ) والضاف

 المنظمدةل مطلد  يدىدي إلدى تحمدل عدزوف العميدل عدم التسدديد بادأ حيث الم: أل ة الديوم المعدومة -5
 .أل ة مبالك الحسابات المدينةا ويىدي األمر إلى اعتبارىا ديوم معدومة

 

رشادات في تحسين سياسة اإليرادات : سابعا  الماليةحمول وا 
حدد فندو  النقد الدولي عنافر ر يسدية تعتمدد علييدا فدي رسد  السياسدات الماليدة لإليدرادات لتأدوم دلدي  

 :افية والمسا لة في القطاع العا ا وىي على النحو التالي ممتازا للا
تحقدد  وضددوح األدوار والمسدد وليات داخددل القطدداع العددا  مددع فددياغة النظمددة وقددوانيم ومددذأرات ت دداى   .2

 .الىداف المنظمة

مأانية الوفول إلى المعلومات التي تتعل  بالسياسات المالية لدى المنظمة لذوي الع قة .1  .وفورية وا 

 .ييرات ال وىرية في السياسات المالية في المنظمة بالتااور مع الفحا  المفلحةإ را  التت .5
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إعددداد التقددارير الماليددة وتقددديميا إلددى السددلطات الرقابيددةا لمرا عددة  ددودة البيانددات والمعلومددات الماليددة  .4
 .والتدقي  عليياا ومنع تضار  المفال  العامة

( Municipal Infrastructure Investment Unit, 2006, P4)والضداف تقريدر تحسديم إيدرادات البلدديات  .3

الم علددى البلددديات فيدد  ودراسددة ظددروف المدددينيما و مددع معلومددات عددني  وتحليليدداا ومددم ثدد  تفددنيف 
 .المدينيما ورس  سياسات التحفيل بما يتناس  مع ظروفي  المادية
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 الثاني المبحث

 الواقع الراىن لبمديات القطاع

 ن قطاع غزة نبذة ع: أوال

 بمديات قطاع غزة: ثانيا

 أىداف بمديات قطاع غزة: ثالثا

 سياسة البمديات العامة: رابعا

 وظائف وصالحيات البمديات: خامسا

 اإليرادات المالية لمبمديات: سادسا

 واقع ومشاكل اإليرادات المحمية في بمديات القطاع: سابعا
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 نبذة عن قطاع غزة: أوال

أيلدومترا فدي األطدراف  22أيلومترًا مربعًاا ولدو حددود مدع مفدر يبلدك طوليدا  5.3ة تبلك مساحة قطاع غز 
ال نوبية مم قطاع غزة على طدول محافظدة رفد  مدع  ميوريدة مفدر العربيدة مدا يعدرف بمحدور في دل يداا 

أيلددومتراا وتسدديطر دولددة  32و يبلددك طوليددا ( الخددط األخضددر)  2847وحدددود مددع المندداط  المحتلددة عددا  
ل اإلسرا يلي على ىذه الحدود مم  ية الار  و ية الامال فدي حديم يحدد قطداع غدزة مدم التدر  الحت 

أيلددومتراا وأددام ال دديش اإلسددرا يلي قددد القددا  سدديا ًا  43ادداط  البحددر األبدديض المتوسددط الددذي يبلددك طولددو 
حدوالي والادمال وذلدس علدى مسداحة تقددر  إلأترونيا علدى طدول الحددود البريدة لقطداع غدزة مدم  يدة الادر 

أدد ا  1.متددر وعلددى طددول  300أدد  مربددعا حيددث اسددتولت إسددرا يل علددى مسددافة عرضددية تقدددر حددوالي  52
وتحدددت ذرا دددع المنيدددة يدددت  موافدددلة توسددديع المنطقدددة العازلدددة مدددم األراضدددي الم رفدددة بددديم السدددياج والمنددداط  

الي  حيددث ل يسددم  لل لسددطينييم ممارسددة(  2000-800)ال لسددطينية تفددل فددي بعددض األحيددام مددا بدديم 
 1,625,019العمدال الو الناددطة اقتفددادية داخددل ىددذه المنطقددة العازلددةا و يعدديش فددي قطدداع غددزة الأثددر مددم 

  2847مني  يعدوم مم ل  دي عدا  % 87ا والأثر مم (9000الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )فلسطيني 
 (.5، ص 9000وزارة الحكم المحمي، )

 (0، ص9000حمي، وزارة الحكم الم)بمديات قطاع غزة : ثانيا

 :يقس  قطاع غزة إلى خمس محافظات تض  خمس وعاريم بلدية

 (. بلدية  بالياا بلدية ال  النفرا بلدية بيت لىياا بلدية بيت حانوم) وتض  أل مم : محافظة امال غزة

 .(بلدية المتراقة ا بلدية وادي غزةا بلدية غزةا بلدية الزىرا ) وتض  : محافظة غزة

ا   بلديددة الزوايدددةا بلديددة ديددر الددبل ا بلديددة النفدديراتا بلديددة البددريل) وتضدد  أددل مددم : ىالمحافظددة الوسددط
 (.بلدية وادي السلقاا بلدية المفدرا بلدية المتازي

ا بلديدة بندي سديي ا بلديدة القدرارةا بلديدة ال خداريا بلدية خدام يدونس) وتض  أل مم : محافظة خام يونس
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 (.بلدية خزاعةا ال ديدةبلدية عبسام ا بلدية عبسام الأبيرة

 (.بلدية الاوأةا بلدية النفرا بلدية رف ) وتض  أل مم : محافظة رف  

ىي دة محليدة تنقسد  إلدى الربدع  ف دات حسد  عددد  13وبذلس ن د الم المحافظات ال نوبية مم الدوطم تضد  
لددديات فددي تفددنيف الب( 162)السددأام التددي تقددو  بخدددمتي  ومسدداحة الن ددوذ موضددحة فددي ال دددول التددالي رقدد 

 .المحافظات ال نوبية وعدد العامليم فييا والموازنة التقديرية بعملة الايأل

 (162) دول رق  
 تفنيف بلديات قطاع غزة

 مساحة النفوذ م9000موازنة  الفئة البمدية المحافظة #
عدد السكان 

 م9002

 558,562 45,000 90,000,000.00 ال غزة غزة   1

 2,849 3,260 753,500.00 ج المتراقة غزة 2

 2,849 4,634 904,992.00 د الزىرا  غزة 3

 3,592 6,527 377,500.00 د وادي غزة  غزة 4

 199,786 17,897 15,368,576.00 ال  باليا الامال  5

 67,460 14,373 7,422,030.00   بيت لىيا الامال 6

 44,833 11,670 5,303,500.00   بيت حانوم لالاما 7

 3,277 800 568,252.00 د ال  النفر الامال 8

 69,417 15,300 5,045,570.00 ال دير البل  الوسطى 9

 72,415 9,755 10,932,824.00   النفيرات الوسطى 10
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 (162)تابع  دول رق  
 تفنيف بلديات قطاع غزة

 مساحة النفوذ م9000موازنة  الفئة البمدية المحافظة #
عدد السكان 

 م9002

 40,772 5,300 2,684,617.00   البريل الوسطى 11

 27,297 3,055 1,576,200.00   المتازي الوسطى 12

 17,404 7,010 1,401,200.00   الزوايدة الوسطى 13

 2,068 4,160 557,500.00 د المفدر الوسطى 14

 5,238 3,980 526,762.00 د وادي السلقا الوسطى 15

 216,026 53,803 23,551,200.00 ال خام يونس يونس خام 16

 36,856 5,170 3,302,252.00   بني سيي  يونس خام 17

 19,025 3,505 2,404,500.00   القرارة يونس خام 18

 21,408 7,028 2,654,100.00   عبسام الأبيرة يونس خام 19

 10,869 2,527 1,421,400.00 ج خزاعة يونس خام 20

 6,340 3,328 1,504,435.00 ج عبسام ال ديدة يونس خام 21

 4,178 7,082 622,500.00 ج ال خاري يونس خام 22

 177,061 30,500 19,072,500.00 ال رف  رف  23

 9,092 6,354 579,500.00 ج الاوأة  رف  24

 6,345 4,694 744,500.00 ج النفر رف  25

 1,625,019 274,728 199,279,910.00 المجموع   

 (3ا ص1020وزارة الحأ  المحليا )
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 أىداف بمديات قطاع غزة: ثالثا

غدد    للمعددابر وانقطدداع التيددار علددى الددرغ  مددم الظددروف الراىنددة التددي يمددر بيددا قطدداع غددزة مددم حفددار وا 
الأيربا ي باأل مستمرا إل الم البلديات ل تزال توافل تقدي  خددماتيا لمحافظدات القطداعا والتدي عملدت 
 :على تسخير أل إمأانيتيا ومواردىا في سبيل خدمة المدينة ومواطنيياا مم خ ل تحقي  األىداف التالية

 .توفير خدمات حياتية الفضل .2
 .لاعبية في إدارة العملتا يع الماارأة ا .1
 .اتخاذ القرار في إعطا  الىمية لمواضيع الفحة العامة والبي ة .5
 .تا يع الماروعات التنموية والتطويرية .4
 .المساعدة في خل  فرص عمل .3
 .العمل على رفع قدرة  ياز البلدية وأ ا تو ..
ال يدات الخار يدة العمل على خل  آلية تعاوم وتأامل مع المىسسات الحأومية وتأثيف الع قدات مدع  .8

 .لتوفير المساعدات ال نية والمالية لمااريع المدينة

 سياسة البمديات العامة: رابعا

 .العدالة والمساواة في توزيع الخدمات .2
 .تا يع الماارأة الاعبية وتطوير الع قة مع األىالي .1
فدأة الم تيدد ومحاسدبة إتباع سياسة محاسبة المس وليم وتقيي  األدا  للعامليم في ال يزة البلدية مع مأا .5

 .المقفر
 .تقدي  خدمات لل ميور في أافة الم الت الثقافية وال تماعية والرياضية .4
 .تطوير المدينة القديمة والح اظ على طابعيا الحضاري والثقافي والتاريخي .3
 .تأافى ال رص عند التعييم والترقية ..
داريدة عمليدة ومنت دة مدع ال يدات استق لية البلديدة اإلداريدة والماليدة مدع الحت داظ بع قدات  .8 تنظيميدة وا 

 .الرسمية والاعبية وذلس ضمم اليدف العا  للسلطة الوطنية
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 وظائف وصالحيات البمديات: خامسا

قددانوم اليي ددات المحليددةا )مددم ( 23)تقددد  بلددديات القطدداع خدددمات أثيددرة ومتنوعددة وقددد حددددت المددادة رقدد  
وظدا ف وفد حيات البلديددة بأنيدا العمدال ذات طدابع عددا  ميدا  اليي دة المحليدة المختل ددة وتتفدف ( 2888

الو من عددة عامددةا منيددا علددى سددبيل المثددال ل الحفددر م موعددة مددم الميددا  يمأددم تلخيفدديا فددي م موعددة 
 :واسعة مم الخدمات تامل ما يلي

 (.تخطيطا تنظي ا تسميةا ترقي )تخطيط البلدة والاوارع  .2
 (.الطر ا األرف ةمراف  عامةا )تيي ة وت ييز البنية التحتية  .1

اسبددددارا األحددددواضا العددددداداتا )تزويددددد السددددأام بالميدددداه الفددددالحة للاددددر  و ل سددددتعمالت األخددددرى  .5
 (.المواسير

 (.حدا  ا الناطة ثقافية)الخدمات الثقافية وال تماعية  .4
 (.مراقبة التذا ا المح تا المفانعا الحرفا المساأم)الرقابة الفحية  .3
 (.المطاع ا األسوا ا الم ع ا الباعةا اإلع نات)العامة  الح اظ على  النظا  واسدا  ..
 ( مع الن اياتا الح اظ على الس مة العامة)البي ة والس مة العامة  .8
إناددا  الاددوارع والطددر  والميدداديم العامددة وتوسدديعيا وتعبيدددىا وفدديانتيا وذلددس وفقددا للخطددة التددي يددت   .7

 .اعتمادىا بالتنسي  مع ال يات المختفة
 .اوارع والطر  والمياديم العامة واألسوا  وفيانتيا بالتنسي  مع ال يات المختفةإنارة ال .8

 .إناا  ابأات الم اري والفرف الفحي العامة وعمل التدابير ال زمة لتفريف مياه األمطار .20

 اإليرادات المالية لمبمديات: سادسا

خزيندة البلديدةا الىميدة خافدة أدوم توافرىدا تمثل الموارد المالية الذاتية للبلدية والتدي تقدو  ب بايتيدا لحسدا  
يسدداعد علددى تخطدديط وتن يددذ الماددروعات المختل ددةا ممددا يددىدي بدددوره إلددى المسدداىمة فددي التنميددة المحليددةا 

الضددرا   المختل ددةا : وىدي تحفددل علددى إيراداتيددا مددم مفددادر متنوعددة ومختل ددةا ومددم الىدد  ىددذه المفددادر
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د النواعيدددا وقيمتيدددا وطدددر  تحفددديليا علدددى نفدددوص القدددوانيم الرسدددو  والعوا ددددا وتعتمدددد البلدددديات فدددي تحديددد
والتادريعات واللدوا  ا وي حددظ الم اإليدرادات الذاتيددة ل تأ دي لتتطيددة ن قدات البلديددة المختل دة والتددي ازدادت 
بسدرعة نتي ددة لأثدرة وزيددادة ن قاتيدا النا مددة عدم التوسددع فدي الم ددالت المختل دةا ممددا ندتل عنددو ع دز اددبو 

 .نة الخافة بالبلديةدا   في المواز 

وقددد يختلددف الوضددع المددالي لبلددديتي غددزة وخددانيونس عددم بدداقي بلددديات القطدداع  فددي مدددى أ ايددة مواردىددا 
الماليددة ألدا  مياميددا ت دداه مواطنييددا فأثيددر مددم البلددديات تعدداني مددم ع ددز ويظيددر ذلددس  ليددا فددي البلددديات 

تندوع الماداريع المختل دة التدي تن دذىاا وح د   الأبيرة الأثر منو في البلديات الفتيرةا ولعدل ذلدس ير دع إلدى
 .وتنوع الخدمات التي تقدميا

تنقسدد  اإليدددرادات العامددة فدددي البلدددديات والمسددتخدمة فدددي تمويددل ناددداطاتيا الخدماتيدددة المتنوعددة إلدددى قسدددميم 
 يسددية وىمدا اإليدرادات المحليدة الو الذاتيدة واإليدرادات الخار يددةا وأدل ندوع مدم الندواع اإليدرادات الر : ر يسدييم

 :ىذه تت رع منو عدة النواع الخرى مم اإليرادات أما يلي

 :الموارد الذاتية وتامل

 .اإليرادات الضريبية .2
 .اإليرادات غير الضريبية .1

 :الموارد الخار ية وتامل

 .اإلعانات الحأومية .2
 .القروض .1
 .المن  المالية .5
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 :وسيت  تناول أل مورد مم موارد اإليرادات بالت فيل أما يلي

 :، وأنواعيا(المحمية)ات الذاتية اإليراد -0

تعدددرف اإليدددرادات الذاتيدددة الو أمدددا يطلددد  علييدددا اليضدددا اإليدددرادات المحليدددة  وىدددي التدددي يدددت  تحفددديليا ذاتيدددا 
بواسطة البلديدةا وتمتداز اإليدرادات الذاتيدة فدي البلدديات بأنيدا إيدرادات سدياديةا وقدد الورد القدانوم العديدد مدم 

قددانوم )مددم ( 17)و ( 18)تحفدديليا بددالطر  المختل ددة أمددا فددي المددادة رقدد  اإليددرادات وحدددد النواعيدداا وآليددة 

 (.2888اليي ات المحليةا 

ويت  تبوي  وتفنيف اإليرادات في البلدية باأل عا  حس  مفدرىاا مثل اإليرادات التي يأوم مفدرىا 
ردة مددم دا ددرة الو اإليددرادات الددوا: الضدرا   الو الرسددو ا وفددي ن ددس الوقدت تبددو  حسدد  التقسددي  اإلداري مثدل

قس  المياها وتقسد  اإليدرادات إلدى البدوا  ومدم ثد  تقسد  إلدى ففدول وأدل ففدل يحتدوي علدى م موعدة مدم 
البنود والتي تختص ب يراد معيما ويت  العتمداد فدي تقسدي  اإليدرادات علدى النمدوذج الدوارد مدم وزارة الحأد  

مفدادر دخدل البلدديات ( 2888يي دات المحليدةا قانوم ال)المحلي والذي تلتز  بلدية غزة باتباعوا وقد حدد 
 :والمتعلقة باإليرادات فنفت على الم إيرادات اليي ة المحلية تتأوم مم( 11)في نص المادة 

 .الضرا   والرسو  واألموال الم روضة الو المتأتية بمقتضى الحأا  القانوم -ال

 .التبرعات واليبات والمساعدات التي يواف  علييا الم لس - 

 :م اإليرادات المحلية واإليرادات التاليةوتتضم

 :اإليرادات الضريبية والتي تعتبر مم الى  الموارد المالية للبلديةا وتامل الضرا   التالية 262
 .ضريبة األم س . ال
 .ضريبة المباني .  
 .ضريبة األراضي الزراعية . ت
 .ضريبة الحرف والميم . ث
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 :اإليرادات غير الضريبية وتامل اإليرادات التالية 162
 :تامل عدة النواع مختل ة مثلالرسو  و  . ال

رسددو  سددو  الحيواندداتا رسددو  سددو  الخضددارا رسددو  سددو  السددمسا رسددو  )رسددو  األسددوا  المختل ددة  .2
 (.البسطات

 .رسو  رخص الأارات والدرا ات .1
 .رسو  ااتراس المياه .5

 .رسو  رخص البنا  والتنظي  .4

 .رسو  الحرف والفناعات .3

 .رسو  الذبحية في المسل  ..

 .لتخلص مم الن ايات الفلبةرسو   مع وترحيل وا .8

 .الرخص .  
 .إي ارات المح ت والمخازم . ت
 .ثمم العطا ات والمناقفات . ث
غرامات محداأ  البلديدةا رسدو  الروضدةا ال دزا ات التأديبيدة الم روضدة )إيرادات مختل ة ومتنوعة مثل  . ج

 (.على الموظ يم

ذاتيددة ال عليددة والمفدداد  علييددا توضدد  اإليددرادات ال(  .16ا 163ا 164ا 165ا 161) وال ددداول التاليددة رقدد  
وزارة الحأد  ): بعملة الاديأل علدى التدوالي( غزةا خانيونسا  بالياا دير البل ا رف )للبلديات الخمسة الأبرى 

 (1020المحليا 
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 (2.2) دول رق  
  1020اإليرادات الذاتية لبلدية غزة لعا  

 

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 
 نسبة التحصيل 09/50ات الفعمية حتى االيراد 

 %82  4,905,555.10  6,000,000.00 ضرائب عمى الممتمكات

 %90  4,235,548.95  4,705,000.00 ايرادات رسوم البمدية

 %94  11,728,705.22  12,457,000.00 ايرادات مقابل خدمات

 %98  2,478,130.62  2,525,000.00 ضرائب ورسوم محمية اخرى

 %117  5,113,050.14  4,360,000.00 ادات من استخدام ممتمكات البمديةاير 

 %78  1,435,826.89  1,850,000.00 غرامات

 %165  3,296,370.36  2,000,000.00 (التنظيم)ايرادات متنوعة 

 %62  9,252,367.60  15,027,000.00 مشروع المياه

 %3  315,618.46  10,250,000.00 مشروع الكيرباء

 %89  1,069,288.00  1,200,000.00 المسمخ البمدي

 %73  43,830,461.34  60,374,000.00 االجمالي من االيرادات الفعمية
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 (165) دول رق  
  1020اإليرادات الذاتية لبلدية خانيونس لعا  

 

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 
 حصيلنسبة الت 09/50االيرادات الفعمية حتى  

 %80  561,002.12  700,000.00 ضرائب عمى الممتمكات

 %97  2,910,207.63  3,014,100.00 ايرادات رسوم البمدية

 %96  2,595,622.23  2,697,200.00 ايرادات مقابل خدمات

 %100  620,781.92  620,800.00 ضرائب ورسوم محمية اخرى

 %92  2,188,489.41  2,374,900.00 ايرادات من استخدام ممتمكات البمدية

 %88  87,781.00  100,000.00 غرامات

 %98  4,412,466.39  4,492,500.00 ايراد المياه

 %97  1,211,536.91  1,253,700.00 ايراد الصرف الصحي

 %73  730.00  1,000.00 مشروع الكيرباء

 %96  14,588,617.61  15,254,200.00 االجمالي من االيرادات الفعمية 
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 (.42) دول رق  
  1020اإليرادات الذاتية لبلدية  باليا لعا  

 

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 
 نسبة التحصيل 09/50االيرادات الفعمية حتى  

 %102  365,523.11  358,000.00 ضرائب عمى الممتمكات

 %98  2,084,010.96  2,124,576.00 ايرادات رسوم البمدية

 %101  1,622,181.80  1,609,000.00 ايرادات مقابل خدمات

 %73  277,265.50  380,000.00 ضرائب ورسوم محمية اخرى

 %69  722,497.00  1,040,000.00 ايرادات من استخدام ممتمكات البمدية

 %101  212,552.62  210,000.00 غرامات

 %94  4,487,984.53  4,798,000.00 مشروع المياه و الصرف الصحي

 %93  9,772,015.52  10,519,576.00 االجمالي من االيرادات الفعمية 
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 (.32) دول رق  
  1020اإليرادات الذاتية لبلدية دير البل  لعا  

 

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 
 نسبة التحصيل 09/50االيرادات الفعمية حتى  

 %0  438.00  100,000.00 ضرائب عمى الممتمكات

 %140  626,758.08  449,000.00 ايرادات رسوم البمدية

 %56  436,007.00  780,000.00 ايرادات مقابل خدمات

 %8  2,780.00  35,136.00 ضرائب ورسوم محمية اخرى

 %263  7,885.00  3,000.00 غرامات

 %380  456,010.19  120,000.00 ايرادات من استخدام ممتمكات البمدية

 %103  1,689,540.66  1,638,000.00 ايرادات قسم المياه

 %60  120,979.39  200,000.00 ايرادات قسم الصرف الصحي

 %100  3,340,398.32  3,325,136.00 االجمالي من االيرادات الفعمية 
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 (.2.) دول رق  
  1020اإليرادات الذاتية لبلدية رف  لعا  

 

 البند
رادات المصادق عمييا االي

 9000لمعام 
 نسبة التحصيل 09/50االيرادات الفعمية حتى  

 %128  223,003.00  174,000.00 ضرائب عمى الممتمكات

 %116  3,554,822.83  3,071,000.00 ايرادات رسوم البمدية

 %122  2,777,170.00  2,274,000.00 ايرادات مقابل خدمات

 %86  341,201.00  397,000.00 ضرائب ورسوم محمية اخرى

 %118  118,814.50  101,000.00 غرامات

 %116  2,565,909.93  2,219,000.00 ايرادات من استخدام ممتمكات البمدية

 %41  414,096.39  1,000,000.00 ايرادات متنوعة

 %0  0.00  50,000.00 ايرادات قسم المياه

 %0  0.00  20,000.00 ايرادات قسم الصرف الصحي

 %56 44,648.00 80,000.00 ايرادات قسم المسمخ البمدي

 %107 10,039,665.65 9,386,000.00 االجمالي من االيرادات الفعمية 

 

يمأددددم ت سددددير التذبددددذ  فددددي اإليددددرادات بالزيددددادة والنقفددددام إلددددى األوضدددداع القتفددددادية والسياسددددية العامددددة 
ع غزة والذي يىثر بدوره علدى الحالدة القتفدادية للمدواطم والحفار والحر  األخيرة الذي تعرض ليا قطا

 .التي تنعأس سلبا على إيراد البلديات
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 :اإليرادات الخارجية -9

المددن  واليبددات الماليددة والقددروض والمسدداعدات مددم الحأومددة المرأزيددة : اإليددرادات الخار يددة للبلديددة تاددمل
 :ويمأم إيضاحيا أما يلي

 :القروض  . ال

تراض في حالدة عدد  أ ايدة اإليدرادات فدي تتطيدة الن قدات وعدد  تدوفر السديولة الأافيدةا تل أ البلدية إلى الق
وي حددددظ الم الأثددددر بلددددديات القطدددداع ل ددددو ا إلددددى القتددددراض ىمددددا بلديددددة غددددزة وبلديددددة خددددانيونسا ولاددددس الم 

 .القتراض ياأل عب ا على البلدية والمتمثل في ال ا دة إضافة إلى الفل القرض

  باددأم اليي دددات المحليددة ال لسدددطينية فددي المدددادة 2888لسدددنة ( 2)ات المحليدددة رقدد  وقددد ال دداز قدددانوم اليي دد
للبلديددة القتددراضا ولأددم ي دد  علددى البلديددة الخددذ موافقددة ومفددادقة وزيددر الحأدد  المحلددي علددى ذلددسا ( 12)

وغالبا ما تأوم موافقة الوزير علدى القدرض مادروطة بدأم يأدوم القدرض ضدروريا لموا يدة المدور ضدرورية 
وتحديد التاية التي سين   مم ال ليدا القدرض وأي يدة السدداد ومددة القدرضا والم يدت  القدرض بأ الدة  وطار ة

السددلطة المرأزيددةا وي حددظ ضددرورة موافقددة وزيددر الحأدد  المحلددي علددى القتددراض يعتبددر تقلدديص لسددتق ل 
ل للدر ددة التددي اتسدداع فدد حيات الددوزير فددي ىددذا الم ددا"يددرى الم  (24، ص 9005مكــي،)البلديددة المددالي إذ الم 

تأبددددل فييددددا ىددددذه اليي ددددات وتحرميددددا مددددم إمأانيددددة اسددددتق ل القددددرار المدددداليا وىددددو اددددرط ضددددروري لتحقيدددد  
 ".الستق لية ال علية لمستوى السلطة المحلية عم السلطة المرأزية

 :المن  المالية  .  

در الددددخل ي حدددظ الم المدددن  التدددي تحفدددل علييدددا البلدددديات مدددم الددددول المانحدددة المختل دددة تعتبدددر مدددم مفدددا
الر يسددية للبلددديات وخافددة فددي م ددال تمويددل مادداريع البنيددة التحتيددة مثددل إناددا  الطددر  واددبأات الفددرف 
الفحيا ومم مآخذ وعيو  ىذه المن  الم المدانحوم يتحأمدوم فدي طريقدة وطبيعدة السدت ادة دوم اعتبدار 

فاعددل للمسددت يديما عددد  الولويدات اليي ددة المحليددة والم تمددع المحلدديا ويبددرز الضددعف فددي عددد  إعطددا  دور 
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إعطا  الدع  الأافي لتقوية القدرات الذاتية للبلديةا ول  ينس  المانحوم  يودى  وترأزت المدن  فدي م دال 
 .البنية التحتية على حسا  القطاع ال تماعي

وي حظ اليضا تذبذ  مفادر التمويل الخار ية وفقا ل عتبارات السياسيةا لذا ل يمأم اعتبار النيا تاأل 
 .مفدرا موثوقا ومستمرا بمداخيل البلدية

 :المساعدات مم الحأومة المرأزية  . ت

( .1)وىي تمثل دع  حأدومي فدي ادأل مبلدك مقطدوع مبندي وفد  السدس ومعدايير معيندة حسد  المدادة رقد  
 :ا ويمأم توضيحيا أالتالي(2888قانوم اليي ات المحليةا )مم 

 .المساحة  .3                 .                                عددالسأام .2

 .األىمية اإلستراتي ية والسياسية  ...                                          األىمية اإلقتفادية .1

 .المخطط الييألي. 8 .                                 األىمية التاريخية والسياحية .5

 .األىمية العلمية  .7                   .                       احتيا ات السأام. 4

وفددي ال تددرة األخيددرة وخافددة فددي ظددل سددو  األوضدداع اإلقتفددادية وامتندداع أثيددر مددم المددواطنيم عددم دفددع 
األموال المستحقة عليي  لفال  البلديةا زاد مم اعتماد البلدية على ما تقدمو الحأومة ليا مم الموال لدع  

لديددة علددى الحأومددة فددي  دعدد  موازناتيددا ال اريددة قددد الثددر علددى مددوارد البلديددة موازنتيدداا والم زيددادة إعتمدداد الب
الم ارتبددداط  دددز  أبيدددر مدددم المدددوارد بالسدددلطة "ذلدددس بقولدددو ( 48ا ص2881ال ربددداويا )وعلدددى ترأيبيددداا وقدددد اليدددد 

روض واليبدداتا الو بفددورة غيددر مبااددرة عددم طريدد  أددام بفددورة مبااددرة عددم طريدد  مددن  القددالمرأزيددةا إم 
لمرأزيدددة و تحديدددد النسددد  المخففدددة لأدددل بلديدددة مدددم البلددددياتا قلدددص إلدددى در دددة أبيدددرة تحأددد  ال بايدددة ا

 ".البلديات في مواردىا ووضعيا تحت رحمة السلطة المرأزية
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 :ومم خ ل م حظة مأونات إيرادات البلديات يتبيم ما يلي

راضدي أمدا فدي المدادة نص المواد المتعلقة بالضرا   والرسدو   عليدا مقفدورة علدى ضدريبة البندا  واأل .2
ورسددو  وغرامددات النقددل علددى الطددر  ( 14)مددم القددانوما ورسددو  الدللددة أمددا فددي المددادة رقدد  ( 15)رقدد  

 (.2888قانوم اليي ات المحليةا )مم ( 13)أما في المادة 
 :تنقس  الضرا   المحلية في بلديات قطاع غزة بحس  ال ية التي تقو  بال باية إلى نوعيم  .1
 .ت   بايتيا باأل مباار مم قبل اليي ات المحلية ن سيا ضرا   ورسو  ي . ال
وضددرا   يددت   بايتيددا باددأل مبااددر مددم قبددل الحأومددة ممثلددة بددوزارة الماليددة لحسددا  اليي ددات المحليددة  .  

فيدت  "ضرا   األم سا مقابل ىذه ال باية تخف  الحأومة المرأزيدة نسدبة م ويدة مقابدل ن قاتيداا : مثل
على اليي ات التي  بيت منيا ويوزع الباقي بالنس  التي يقرىدا م لدس % 30توزيع نسبة ل تقل عم 

 (. 1997 قانوم اليي ات المحليةا) مم ( .1)حس  المادة رق  " الوزرا  في ضو  اعتبارات معينة
قدد العطدى  (2888قانوم اليي دات المحليدةا )ي حظ فيما يتعل  بالا وم المالية النو على الرغ  مم الم  . ت

اليي ة تمأنو مم وضع النظمة للقيا  بأية وظي ة مم الوظا ف والختفافات مدع  ف حيات لم لس
 ا إل الم المدادة رقد (23)ااتراط موافقة السلطة المرأزية ممثلة بدوزير الحأد  المحلدي وفد  المدادة رقد  

 ااترطت موافقة الوزير على تس يل الموال اليي ة -المتعلقة بالتفرف بأموال اليي ة المحلية  - (10)
 .المحلية غير المنقولةا أما قيدت مم ف حيات الم لس في م ال الرىم والتأ ير

توض  التقارير المالية للبلديات الم المساعدات الحأومية تمثل نسبة أبيرة مم مفادر المدوارد الماليدة  . ث
للبلديددددةا وزيددددادة إعتمدددداد البلديددددة علددددى ىددددذه المسدددداعدات باددددأل أبيددددر خفوفددددا فددددي فددددرف رواتدددد  

 .الموظ يم
تعتمد قدرة البلديدة مدم حيدث و ودىدا ون اعدة خددماتيا وقددرتيا علدى التمويدل بنداً  علدى الوفدول إلدى  . ج

مرأز فنع القرار حس  ن وذ ر يس والعضا  الم لس البلديا وارتباطي  بالحأومة احتيا اتي  للوزارة 
 .ماديا وع قاتي  مع المانحيم

 (1020وزارة الحأ  المحليا : )ت الأبرى في القطاعوال داول التالية توض  اإليرادات الخار ية للبلديا
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 (168) دول رق  
  1020اإليرادات الخار ية لبلدية غزة لعا  

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 

االيرادات الفعمية حتى  
09/50 

 نسبة التحصيل

 %0  0.00  6,764,473.00 حصة البمدية من الرسوم عمى الطرق

 %20  2,585,565.50  12,861,527.00 ية ودوليةمساعدات حكوم

 %59  5,881,578.46  10,000,000.00 موازنة تطويرية

 %29  8,467,143.96  29,626,000.00 االجمالي من اليبات والمنح

  
 
 

 (167) دول رق  
  1020اإليرادات الخار ية لبلدية خانيونس لعا         

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000عام لم

االيرادات الفعمية حتى  
09/50 

 نسبة التحصيل

 %27  680,619.38  2,483,235.00 حصة البمدية من الرسوم عمى الطرق

 %83  4,353,915.12  5,265,875.00 مساعدات محمية حكومية

 %100  547,889.52  547,890.00 موازنة تطويرية 

 %67  5,582,424.02  8,297,000.00 االجمالي من اليبات والمنح
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 (168) دول رق  
  1020اإليرادات الخار ية لبلدية  باليا لعا         

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 

االيرادات الفعمية حتى  
09/50 

 نسبة التحصيل

 %0  0.00  2,245,655.00 حصة البمدية من الرسوم عمى الطرق

 %93  2,337,287.85  2,513,345.00 مساعدات محمية حكومية

 %0  0.00  0.00 موازنة تطويرية 

 %49  2,337,287.85  4,759,000.00 االجمالي من اليبات والمنح

 

 (1620) دول رق  
  1020اإليرادات الخار ية لبلدية دير البل  لعا         

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 

االيرادات الفعمية حتى  
09/50 

 نسبة التحصيل

 %13  106,220.00  828,434.00 حصة البمدية من الرسوم عمى الطرق

 %136  975,799.23  716,000.00 مساعدات محمية حكومية

  0.00  0.00  176,000.00 موازنة تطويرية 

 %63  1,082,019.23  1,720,434.00 االجمالي من اليبات والمنح
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 (1622) دول رق  
  1020اإليرادات الخار ية لبلدية دير رف  لعا         

 البند
االيرادات المصادق عمييا 

 9000لمعام 

االيرادات الفعمية حتى  
09/50 

 نسبة التحصيل

 %17  348,220.00  2,070,100.00 حصة البمدية من الرسوم عمى الطرق

 %29  833,384.93  2,852,000.00 مساعدات محمية حكومية

 %62  2,938,012.01  4,764,400.00 يرية موازنة تطو 

 %43  4,119,616.94  9,686,500.00 االجمالي من اليبات والمنح

 

 واقع ومشاكل اإليرادات المحمية في بمديات قطاع غزة: سابعا

تعدداني البلددديات مدددم ضددعف اإليدددرادات الماليددة المحليدددة الذاتيددة النات ددة عدددم التحفدديل مدددم مددوارد ال بايدددة 
ال دبددة والمفددريا )ومددم الىدد  المادداأل التددي تعدداني منيددا البلديددة فيمددا يتعلدد  بددالموارد الماليددة ذأددر  المختل ددةا

 :ما يلي ( 1002

التددش والتيددر  مددم قبددل المددواطنيم الماددترأيم وعددد  تسددديد المبددالك المسددتحقة علدديي  لفددال  البلديددةا  .2
البطالدة وال قدرا إضدافة إلدى  سو  الوضدع القتفداديا وارت داع نسدبة: وير ع ذلس ألسبا  عديدة منيا

نظددرة الفددراد الم تمددع إلددى و ددود البلديددة فقددط لتأديددة وتقدددي  الخدددمات للمددواطنيما وفددي المقابددل ل يقددو  
 . المواطنيم بتأدية المستحقات المالية للبلدية

ضعف تحفيل ال باية لألموال المتعلقة بالبلدية مم عوا د ورسو  وضرا   ومخال دات وانعأداس ذلدس  .1
 .ا على الدا يا وعلى مستوى تقديميا للخدماتا وضعف األدوات القانونية للتحفيلسلبي

إغ قدددات البحدددر ال ز دددي والألدددي علدددى فددديادي قطددداع غدددزة بحيدددث يدددىثر سدددلبا علدددى إيدددراد المتعيدددديم  .5
 .وبالتالي عد  قدرتي  على سداد الرسو  للبلدية



41 

 

ارت دداع فددي السددعار قطددع التيددار الدى ذلددس إلددى  واسلتفددعوبة الحفددول علددى قطددع التيددار لأل يددزة  .4
 .وبالتالي تتأثر سلبا محطات الفرف الفحي والمياه والأراج

سياسددة الفددياينة فددي تخريدد  البنيددة التحتيددة والطددر  الددذي زاد مددم تأل ددة إعددادة فدديانتيا وتفددليحيا  .3
خفوفدددا بعدددد حدددر  ال رقدددام الدددذي اسدددتن د الأثدددر مدددم نفدددف مخدددزوم األسدددلحة السدددتراتي ية للعددددو 

 .الفييوني
تدمير وتخري  وت ريف الثروة الزراعية والحيوانية الثر ذلس على تلزي  سو  البلدية بحيث الفب  يدفع  ..

 .المتعيد القل مما أام يدفعو في السنوات السابقة أرسو  للبلدية
الثر الحفار ال ا ر على إيراد المسل  البلدي باأل أبير بسب  قلدة ونددرة الثدروة الحيوانيدة المسدتوردة  .8

 (.ثابتة)غزةا مع العل  بأم التأل ة في المسل  ىي ن سيا  إلى قطاع
نتي ة الحفار الدى إلى ندرة في و ود مواد البنا  الخا  فدأثر ذلدس علدى إيدراد التنظدي  بحيدث انخ دض  .7

 .إيراد رسو  ترخيص المباني بحيث تأاد تأوم ابو معدومة عما أانت عليو سابقا قبل الحفار
لدددياتا والددذي يددىدي بدددوره إلددى ع ددز وقفددور البلديددة عددم القيددا  بتأديددة الع ددز اددبو الدددا   لموازنددة الب .8

 .الخدمات ت اه مواطنييا وبالتالي تخسر البلدية ثقة الم تمع فييا لاعوره بالتقفير ت اىو
السياسددة الخاط ددة الممنوحددة أ ع ددا ات وخفددومات للماددترأيم غيددر الملتددزميم فددي تسددديد المبددالك  .20

يةا ا عت الأثيدر مدم المادترأيم علدى عدد  الددفع الو التدأخير عمددا فدي المستحقة عليي  لفال  البلد
تسديد مسدتحقات البلديدة الماليدة ل سدت ادة مدم تلدس الخفدومات واإلع دا ات وبالتدالي مأافدأة المتخلدف 

 .ومعاقبة الملتز 
تقليص ف حيات البلديات المختل ة يوما بعد يو ا مثل خدمة الأيربا  فقد ت  خفخفتيا لارأة  .22
وزيددع الأيربددا ا وأددذلس خدمددة الميدداه خفخفددتيا لمفددلحة ميدداه السدداحل مددا عدددا بلديددة غددزة وبلديددة ت

 .الامال ما زالت خدمة المياه تابعة ليا
تداخل الف حيات بموضوع الخدمات وتحفيل اإليرادات بيم البلدية والمىسسات الحأوميةا ممدا  .21

 .يضعف مستوى الخدمة ومستوى المس ولية
 .على المساعدات واإلعانات الحأومية زيادة العتماد .25
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تمويدددل ماددداريع البنيدددة التحتيدددة فدددي البلديدددة يحتددداج إلدددى مدددوارد ماليدددة الأبدددر بأثيدددر ممدددا تدددوفره الددددول  .24
م البلديات في ظل الوضدع الدراىم ل تسدتطيع تمويليدا مدم موازنتيدا الذاتيدةا فيدي  المانحة المختل ةا وا 

يوضددد  مددددى إمأانيدددة تسدددديد ( 1621)التدددالي رقددد   بالأددداد تسدددتطيع فدددرف رواتددد  موظ ييددداا وال ددددول
 .البلدية روات  موظ ييا

 (1621) دول رق  
مأانية تسديد الروات  للبلديات لعا     1020نسبة تحفيل اإليرادات وا 

 اسم البمدية الفئو
عدد الموظفين 

 مع العقود

نسبة التحصيل من 
 االيرادات الفعمية

 امكانية تسديد الرواتب اجمالي الرواتب

 سنة وخمسة ايور 580,234.17 %107 272 رف  ال

 سنة وايريم 995,801.00 %96 494 خام يونس ال

 عارة ايور 940,562.97 %93 398  باليا ال

 احد عار اير ونفف 281,602.80 %100 113 دير البل  ال

 عارة ايور 4,215,514.96 %73 1536 غزة  ال

 سنة أاملة 91,139.38 %120 38 الزوايدة   

 سنة واربعة ايور 92,105.06 %99 36 عبسام الأبيرة  

 سنة واير 325,550.91 %107 135 بيت لىيا  

 تسعة ايور ونفف 129,492.25 %98 43 البريل  

 سنة واير 281,414.01 %110 120 النفيرات  

 عارة ايور ونفف 157,351.18 %92 68 بني سيي   

 عارة ايور 117,060.28 %81 44 القرارة  

 تسعة ايور ونفف 265,517.72 %87 113 بيت حانوم  
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 (1621)رق  تابع  دول 
مأانية تسديد الروات  للبلديات لعا     1020نسبة تحفيل اإليرادات وا 

 اسم البمدية الفئو
عدد الموظفين 

 مع العقود

نسبة التحصيل من 
 االيرادات الفعمية

 امكانية تسديد الرواتب اجمالي الرواتب

 ثمانية ايور ونفف 99,800.00 %73 36 المتازي  

 احد عار اير ونفف 34,104.04 %116 21 الاوأة  ج

 سنة وستة ايور 30,555.40 %107 20 النفر ج

 سنة واربعة ايور 53,062.63 %102 19 خزاعة ج

 سنة وث ثة ايور 35,317.45 %95 15 عبسام ال ديدة ج

 سنة أاملة 24,450.27 %86 9 ال خاري ج

 عارة ايور ونفف 43,765.54 %86 14 المتراقة ج

 عارة ايور ونفف 22,637.99 %112 10 وادي السلقا د

 سنة وايريم 52,912.30 %132 23 الزىرا  د

 سنة واير 18,949.25 %154 9 وادي غزة  د

 ثمانية ايور ونفف 28,948.00 %76 13 المفدر د

 خمسة ايور 32,767.00 %58 14 رال  النف د

 (9000وزارة الحكم المحمي، )
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 الثالث المبحث

 سياسة اإليرادات المالية لبمديتي غزة وخانيونس

 

 أىم السياسات المالية المتبعة في بمدية غزة : أوال

 أىم السياسات المالية المتبعة في بمدية خانيونس : ثانيا
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للسياسات والقرارت المالية التي اتخذتيا إدارات بلديتي غزة وخانيونس خد ل عدا  بعد دراسة مست يضة 
  لتاددد يع الماددددترأيم فدددي اللتددددزا  بتسدددديد المسددددتحقات الماليددددة للبلديدددةا تدددد  تلخددديص الىدددد  تلددددس 1020

 :السياسات على النحو استي

 أىم السياسات المالية المتبعة في بمدية غزة: أوال

الموحدددة لت ميددع أامددل الرسددو  والددرخص والضددرا   واإلي ددارات أسددند قددانوني اعتمدداد نظددا  ال دداتورة  -2
يثبددت حدد  البلديددة بالمطالبددة الماليددة لمسددتحقاتياا حيددث الم ال دداتورة القديمددة أانددت تاددمل فقددط الثمددام 
المياه ورسو  الفرف الفحي والنظافة ومأافحة ال  رام وضرا   األم س والمنازلا الما اإلي دارات 

رخيص المبددداني ورخدددص الحدددرف والفدددناعات لددد  يأدددم يفددددر ليدددا الي فددداتورة تطالددد  والتنظدددي  وتددد
 .الماترس بتسديدىا

تسييل عملية الدفع عم طري  توفير ثمانية مراأز تحفديل موزعدة علدى منداط  مختل دة فدي مديندة  -1
 .غزة حس  التوزيع ال ترافي للماترأيم

لدددى مدددم السدددنوات السدددابقة بحيدددث زيدددادة العتمددداد علدددى سياسدددة مدددن  الخفددد  للمادددترأيم بنسددد  الع  -5
تت ددداوت نسدددبة الخفددد  مدددع مددددى التدددزا  المادددترس فدددي تسدددديد المسدددتحقات الماليدددةا إضدددافة إلدددى ذلدددس 
تخ يض المستحقات المطلوبة مم الماترأيم لعددد سدنيم القدل لدرخص الميدم الو الحدرف تبعدا ل  دات 

ع ا  الملتزميم في آخر ثد ث سدنوات سدابقة مدم ضدريبة الحدرف لعد   مدع تو يدو 1022ا  محددة وا 
( 1)يوضدد  آليددة الخفددومات حسدد  قددرار ر دديس البلديددة رقدد  ( 461)رسددالة اددأر ليدد ا وال دددول رقدد  

 ا ولأم ت  تعديل بعض بنود القدرار بملحد  مدالي لقدرار ر ديس 1/2/1020  في تاري  1020لسنة 
قدددد    الموضدددد  بال دددددول ر 3/1020/.1  فددددي تدددداري  1020لسددددنة ( .28ا283ا284)البلديددددة رقدددد  

(2.13.) 
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 (2.13) رق   دول
 غزة بلدية ماترأي تفنيف 

 

 

 (2.14) رق   دول
 غزة المعدل بلدية ماترأي تفنيف 

 نسبة الخصم الممنوحة تصنيف المشتركين #

0 
ماترأوم ملتزموم بالسداد الول بأول وليس 

 عليي  الية متأخرات
 خ يض على ال اتورة الايريةت% 23من  

9 
ماترأوم ملتزموم بالدفع النقدي وعليي  

 متأخرات
 تخ يض على ال اتورة الايرية الحديثة فقط% 20من  

 تخ يض على ال اتورة الايرية مع القسط% 3من   ماترأوم متعيدوم بالتقسيط في حدود سنة 5

 

رس لمددة تزيدد عدم السدنة فدي سدبيل تسدديد اتباع السلو  التقسيط المري  والميسدر حسد  مقددرة المادت -4
اديألا ي قدد المادترس  100المتأخرات التي عليوا ولأم في حال أانت قيمة القسط الواحد القدل مدم 

 .مم قيمة ال اتورة الحديثة% 10حقو مم الحفول على خف  

 نسبة الخصم الممنوحة تصنيف المشتركين #

0 
ماترأوم ملتزموم بالسداد الول بأول 

 وليس عليي  الية متأخرات
 تخ يض على ال اتورة الايرية% 20من  

9 
ماترأوم ملتزموم بالسداد اسلي عبر 

 البنوس
 الايرية تخ يض على ال اتورة% 23من  

 .يستثنى مم الخف  على فاتورة المياه والخدمات الية فاتورة خدمات تخص إي ارات ألم س البلدية 5
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ت معال ة السدلو  التعامدل مدع المدواطنيم الدذيم يملأدوم آبدار ميداه خافدة ولأدم ينت عدوم مدم خددما -3
النظافة وابأة الفرف الفحي للبلديدة دوم دفدع الي مقابدل ليدذه الخددماتا فقدد تد  احتسدا  رسدو  

ا (فدد ر)ادديأل عددم أددل اددقة علددى ال دداتورة الدوريددة مقابددل اسددتي س ميدداه  13فددرف فددحي بقيمددة 
 . 2/1020/.1  في تاري  1020لعا  ( 51)وذلس تبعا لقرار ر يس بلدية غزة رق  

لزاميددة ألفددحا  الوفدد ت غيددر الاددرعية وتحمدديلي  بددأي مبددالك الو مخال ددات عمددل ااددتراأات ميدداه إ -.
مسددتحقة علدديي ا باإلضددافة إلددى رسددو  البلديددةا يضدداف أددل ذلددس علددى ال دداتورة التددي تفدددرىا البلديددة 

  فددددددي تددددددداري  1020لعددددددا  ( 51)عددددددم ىددددددذه الاددددددتراأات حسدددددد  قددددددرار ر دددددديس بلديددددددة غددددددزة رقدددددد  
1./2/1020 . 

  يقضددددي ب دددددت  3/1020/.2  فددددي تدددداري  1020لعددددا  ( 284)ر رقددددد  اتخددددذت ر اسددددة البلديددددة قددددرا -8
ااتراأات غيابيا ل ميع المح ت والمىسسات الت ارية التي ل تمتلس رخدص ميدم الو حدرفا والتدي 
ت  اأتاافي  وحفرى  بواسطة ماروع المس  الميدانيا ومنحي  رخص ميدم الو حدرف مىقتدة حتدى 

الم يت  منحي  رخص دا مة في حال توافر الادروط    دوم الية إ را اتا على52/21/1020نياية 
 .التي نفت علييا القوانيم واألنظمة بالبلدية

تسييل التعامدل مدع المدواطنيم علدى السداس الدذم  الماليدة المسدتقلةا وعليدو فد  يطالد  المدواطم بأيدة  -7
توزيددع  مبدالك مسددتحقة علددى والددده إذا أدام حيددا ولددو أددام فدي ن ددس العقددارا وفددي حالدة وفدداة األ  يددت 

  1020لعدا  ( 284)المبالك المتأخرة أل حس  نفيبو في الميراث وفقا لقرار ر يس بلدية غزة رق  
 .  3/1020/.2في تاري  

تخ يدددف اإلادددأاليات التدددي يتعدددرض ليدددا المادددترأيم مدددم خددد ل تحديدددد مسددد ولية أدددل مدددواطم علدددى  -8
تدد  تسددييل تتييددر اسدد  اإلاددتراس الددذي ينت ددع منددو وحددذف الي اددخص آخددر ل ينت ددع مددم اإلاددتراسا 

المادددترس بندددا ا علدددى طلبدددو الو بندددا ا علدددى طلددد  اددداغر العقدددار ول يادددترط فدددي ذلدددس تسدددديد المبدددالك 
 :المستحقة عم الي ااتراس سوا  الأام ذلس
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 .متأخرات باس  المتنازل عم ااتراأات الخرى غير الاتراس موضوع المعاملة - ال

 .لاتراس موضوع المعاملةمتأخرات باس  المتنازل إليو عم ااتراأات الخرى غير ا -  

 .متأخرات باس  والد المتنازل عم الاتراس سوا  الأام على قيد الحياة الو متوفى - ت

 .متأخرات باس  والد المتنازل إليو عم الاتراس سوا  الأام على قيد الحياة الو متوفى - ث

ات المطلوبدة  ا ف بدد مدم تسدديد أامدل للمسدتحق8/4/1020بتداري  ( 88)ووفقا لقدرار ر ديس البلديدة رقد  
عم الاتراس موضوع المعاملة إل في حال الحفول على موافقة مم ر يس البلدية الو نا بو على تسديد 
 ز دي للمتددأخرات المسدتحقة عددم ىدذا الاددتراس الو مددم ي دوض فدد حية ذلدس مددم المدوظ يم وفقددا للنسددبة 

 .التي يت  إقرارىا بمو   ذلس

فددد ر فاتورتدددس "حملدددة الطلقدددت علييدددا ادددعار  تاددد يع المادددترأيم لتفددد ير فدددواتيرى  مدددم خددد ل -20
حيث دعت الماترأيم للدخول على السدح  لعادرات اليددايا القيمدة مقابدل تفد ير " واأس   ا زتس

علددى رسددو  التنظددي  وتددراخيص األبنيددة مقابددل دفددع بدداقي % 53فددواتيرى ا وقددد منحددت البلديددة خفدد  
رة المحددددددددة للحملددددددة مددددددم تدددددداري  ال دددددداتورة بالأامددددددلا ولمددددددم يبددددددادر بددددددالترخيص والدددددددفع خدددددد ل ال تدددددد

  11/2/1022 ا و رى السح  على الحملة في تاري  13/20/1020  حتى تاري  7/1020/.1
 . ماترس 210أام خ ل ح ل القي  في قاعة رااد الاوا وبلك عدد ال ا زيم 

مسددداىمة فدددي دعددد  المىسسدددات الوطنيدددة وادددرأات المقددداولت ونظدددرا للضدددرر الدددذي لحددد  بقطددداع  -22
سددب  اسددتمرار الحفددار علددى قطدداع غددزةا فقددد قددرر الم لددس البلديددة بمو دد  قددرار رقدد  المقدداولت ب

علددى ضددريبة % 13  مددن  اددرأات ومأاتدد  المقدداولت خفدد  بنسددبة 50/2/1020بتدداري  ( 228)
 .الحرف والفناعات

  فدددي تددداري  1020لعدددا  ( 283)قامدددت ر اسدددة البلديدددة فدددي اتخددداذ قدددرار ر ددديس بلديدددة غدددزة رقددد   -21
ادة ىندسة اإل را ات لتذليل الأثير مدم العقبدات المدا  المدواطنيم لمدنحي  أامدل  ا إلع3/1020/.2
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التسدديي ت الماليددة واإلداريددة وال نيددة والحددد مددم الددروتيم والبيروقراطيددة فددي الحفددول علددى الخدددمات 
والاتراأات ال ديدة عم طري  منحي  رخص مىقتدة الو السدت ادة مدم مادروع المسد  الميدداني فدي 

حة المسدددتندات المطلوبدددة فنيدددا ومطابقتيدددا لمدددا ىدددو مو دددود فدددي قاعددددة بياندددات المسددد  التأأدددد مدددم فددد
الميددداني والسددتتنا  عددم طلدد  البلديددة مددم المددواطم بعددض اإليضدداحات والمعلومددات المحددددة مددم 
ارأة الأيربا  لتسييل عملية تقدي  الخدمة نظرا لتوفرىا في قاعدة بيانات المس  الميدانيا وبالتالي 

لمواطم الحفول على الموافقة بعد مرور يومام مم تقدي  الطل  بدل مم السبوع الو الأثر يستطيع ا
 .أما أام قبل عملية اليندرة

التواف  مع وزارة الحأ  المحلي على إقرار تخ يض دورة إفدار ال اتورة أدل ادير بددل مدم أدل  -25
 . 1020اتورة اير الأتوبر ايريم لأي يت  تقدير إيرادات البلدية ايريا ورفعيا للوزارة بد ا مم ف

تسددييل حفددول المددواطنيم علددى ااددتراأات ميدداه إضددافية فددي الطوابدد  المتعددددةا برسددو  ااددتراس  -24
ادديأل سددابقاا وأددذلس فددي األبددراجا دوم النظددر إلددى  18.ادديأل فقددط لأددل وحدددة سددأنية بدددل  130

  فدددي تددداري  1020لعدددا  ( .28)رسددو  التنظدددي  عدددم أامدددل البددرج تبعدددا لقدددرار ر ددديس بلديدددة غددزة رقددد  
 . ا واحتسا  ضريبتي األم س والمنازل على أل وحدة سأنية على حدة3/1020/.2

اتباع سياسة  ديدة لتحفيل مستحقات الحرف المس لة بالبلدية عم سدنوات سدابقةا ف دي حدال  -23
و دددود مسدددتحقات لدددرخص ميدددم الو الحدددرف لددد  ت ددددد لعددددة سدددنوات وذلدددس يادددمل ضدددريبة الميدددم الو 

 :وضرا   األم س والمنازلا يت  التعامل معيا على النحو التالي الحرف ورسو  النظافة

 .فقط( سنوات 5)ا يت  التحفيل عم (سنوات فأقل 3)إذا أانت المستحقات المطلوبة عم  . ال
 .فقط( سنوات 4)يت  التحفيل عم ( سنوات 8سنوات إلى  .)إذا أانت المستحقات المطلوبة عم  .  
 .فقط( سنوات .)يت  التحفيل عم ( سنوات فأأثر 20)إذا أانت المستحقات المطلوبة عم  . ت

مم دفع ضريبة الحدرف للعدا  ( سنوات 5)ويت  إع ا  الملتزميم بدفع ضريبة الميم الو الحرف آخر 
 .مع تو يو رسالة اأر لي  مم البلدية على إلتزامي  1022
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لى ر يس يت  تو يو طلبات الماترأيم المتضرريم وذوي الظروف القتفادية الفعبة مباارة إ -.2
 .البلدية لدراسة الطل  واتخاذ قرار يسيل عملية الدفع على الماترس يتناس  مع حالتو

تعتمددد البلديددة علددى مبدددال التوزيددع حسدد  األولويددة فددي نوعيددة الخدمددة المقدمددة علددى بنددود ال دداتورة  -28
عدداد اإلرسدالية الماليدة وال ددول رقد   يوضد   (2.15)عبر خوارزمية مبرم ة الثنا  عملية الترحيدل وا 

 .مم حيث الىمية التسديد ترتي  الولوية الخدمات

 (2.15) رق   دول
 الولويات خدمات بلدية غزة 

 نوع الخدمة ترتيب األولوية
ترتيب 
 نوع الخدمة األولوية

 ال رة عداد 1 خدمة اإلي ارات 0

 خدمة نظافة 2 ترخيص األبنية 9

 خدمة الفرف الفحي 00 بقايا 5

 مأافحة ال  رامخدمة  00 ضريبة المنازل 5

 غرامات التأخير 09 ضريبة األم س 4

 مت رقات 05 ضريبة الحرف والفناعات 6

   الثمام استي س المياه 2

 

اتبدداع آليددة تحفدديل مسددتحقات ال ددواتير الماليددة عبددر القددرا  وحددث المددواطنيم علددى اللتددزا  بدددفع  -27
 .ال اتورة والست ادة مم الخفومات

األمدد س والحددرف والفددناعات التددي ت ددرض مددرة فددي السددنةا ويددت   توزيددع غيددر انتظددامي لضددريبة -28
 (:2.16)توزيعيا بنا ا على متطلبات البلدية المالية موضحة في ال دول التالي رق 
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 (2.16) رق   دول
 بلدية غزة –توزيع الضرا   على األاير  

 األشير الموزعة عمييا اإليراد السنة نوع اإليراد #
عدد األقساط في 

 لواحدةالسنة ا

 ضريبة الميم والحرف 1

2009 12/2009 1 

2010 2/2010 1 

2011 12/2010 1 

 ضريبة األم س والمنازل 2

 2 10/2009ا  6/2009 2009

2010 4/2010 1 

 2 5/2011ا  3/2011 2011

 

عندددد اسدددتن اذ أافدددة وسدددا ل اإلقندددداع لددددفع المادددترأيم فدددي تسددددديد متدددأخرات البلديدددة يدددت  إرسددددال  -10
ادديأل  1300خطددارات عبددر القددرا  للماددترأيم التددي تبلددك متددأخرات البلديددة علدديي  بقيمددة تزيددد عددم إ

 .ايأل 20000وتقل عم 

اديأل وتوزيعيدا علدى محداميم لرفدع  20000حفر الاتراأات التي تزيد متدأخراتي  عدم قيمدة  -12
م قيمدددة مددد% 20دعددداوي قضدددا ية لمطدددالبتي  بتسدددديد تلدددس المسدددتحقات مقابدددل مدددن  المحددداميم نسدددبة 

 .المبالك المحفلة

وأوسدديلة ضددتط علددى الماددترأيم المقتدددريم وغيدددر الملتددزميم فددي دفددع المتددأخرات التددي علددديي   -11
ادديأل يددت  إرسددال سدديارات فددر  ميدانيددة مفدداحبة معيدد  ر ددال مددم الاددرطة  1300وتزيددد عددم مبلددك 

 .ايأل 2000لتحفيل المبلك بالأامل الو الدفع بالتقسيط بحيث ل يقل قيمة القسط الواحد عم 
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مم قيمة المتأخراتا % 10الما الماترأوم المتعيدوم بدفع أامل المتأخراتا يت  منحي  خف   -15
وفي حال نقض التعيد يخسر الماترس تلس الخفومات بالأامدل ويعتبدر المبلدك الدذي تد  دفعدو  دز  

 .مم المتأخرات المستحقة عليو

وات فددددي المسددددا د والدددددواويم يددددت  التوافددددل مددددع المددددواطنيم باددددأل دوري مددددم خدددد ل عقددددد النددددد -14
والميدداديم لزيددادة الددوعي عنددد الماددترأيم وحددثي  علددى دفددع مسددتحقات البلديددة فيددو عبددارة عددم وا دد  

 .وطني وديني على أل مواطم فلسطيني ينتمي لبلده

تددت  الرقابددة علددى القددرا  عددم طريدد  تعب ددة اسددتبيانات يوميددة والسددبوعية وادديرية يتابعيددا ماددرفيم  -13
 .بة والت تيشا ومم خ ل تلس المعلومات يت  محاسبتي  وتحديد مستوى الدا ي ومدير دا رة الرقا

 

 (9000البحيصي، ) أىم السياسات المالية المتبعة في بمدية خانيونس: ثانيا

استحداث آلية  ديدة لضدبط ح د  طلبدات المادترأيم اليوميدة الأبيدرة عبدر تفدمي  برندامل خددمات  -2
لبات وتحويليا الأترونيا مم قس  سخر مع الرا ة تلدس الطلبدات الماترأيم بحيث يتي  آلية تتبع الط

الأترونيددا باإلضددافة لملحقددات الخددرىا وللتتلدد  علددى إدارة تنددوع طلبددات الماددترأيم يددت  تحديددد القسدد  
 .المعني في الطل  بم رد اختيار موضوع الطل  الأترونيا

وسددددع األفقددددي لخدددددمات فددددرع خددددانيونس للت –اسدددتت ل فرفددددة افتتدددداح مقددددر مفددددلحة ميدددداه السدددداحل  -1
الماترأيما ولتخ يف ضدتط المادترأيم علدى المقدر الر يسدي للبلديدةا واعتمداد ذات السياسدة الماليدة 
المتبعة في البلديدة بحيدث يأدوم ىنداس توافقيدة وانسد ا  فدي آليدة عمدل خددمات المادترأيم سدوا  فدي 

 .البلدية الو في مقر المفلحة

 ميدور فدي أي يدة التعامدل مدع المادترأيم المترفدد علديي  اتباع آلية  ديدة فدي تعامدل أدادر قلد  ال -5
 :مبالك أبيرة ومتعددة وىي على النحو التالي
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في حال الم المواطم لو ااتراس خاص بو يت  النظر إلى تاري  إناا  الت اقية بحيث إذا أانت  . ال
 .ف نو يعتد بياا ات اقية قديمة والمواطم ملتز  بيا

ير ملتز  بو ف نو يحول إلى وحدة تحسيم ال باية بحيث يقو  في حال الم المواطم لو ااتراس وغ .  
 .يقو  القس  بتمرير طلبو مم ث و ا المواطم بتسوية الحسا  ب حدى اسليات المتبعة

فيت  سىالو عم الاتراس الذي يست يد منو ف ذا ا في حال الم المواطم ل يو د لو ااتراس خاص . ت
 .ف نو يعتد بوا راس ملتز تأام اإلا

ل الم الاتراس المست اد منو غير ملتز  يت  تحويل الطل  إلى تحسيم ال باية إل را  وفي حا . ث
 .تسوية على الحسا  حس  معطيات الحالة

 .في حال اعتراض المواطم بسب  ظروف خافة يت  تحويل الطل  إلى ر يس قس  ال باية . ج

 .يت  اعتماد خلو الطرف مم  ية ر يس قس  ال باية و تحسيم ال باية . ح

على الم يأوم المواطم في وضعية مريحة دوم الوفول إلى مرحلة البلدية حرص تل حال أ فيو 
 .البلدية ت اهمعقدة يترت  علييا الخذ فورة غير مريحة 

تا يع الماترأيم على دفع ال اتورة عبر تسييل عملية الدفع حيث ت  توفير مرأز تحفيل  -4
و المأتبة العامة و مقر مفلحة مياه تحفيل ثانوية في البلدية القديمة  ر يسي وث ثة مراأز

 .خام يونس –بلديات الساحل 

اعتماد سياسة من  الخف  اعتمادا على تفنيف الماترأيم موضحة في ال دول التالي  -3
 (:2.17)رق 
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 (2.17) رق   دول
 خانيونس بلدية ماترأي تفنيف 

 آلية منح الخصم تصنيف المشتركين #

 تخ يض على ال اتورة الايرية% 10من   (القلالاير الو  .)ماترأوم ملتزموم  0

 تخ يض على ال اتورة الايرية الحديثة% 10من   (لي  تعيد خطي)ماترأوم متعيدوم  9

 يت  التعامل معي  بآليات الخرى ماترأوم غير ملتزموم ونقضوا تعيداتي  5

 يت  التعامل معي  بآليات الخرى ماترأوم غير ملتزموم مطلقا 5

 

البحث ال تماعي ميمتيا استقبال طلبات الماترأيم المتضرريم وذوي الظروف إناا  وحدة  -.
 .القتفادية الفعبة ودراستيا إلي اد آليات سيلة وميسرة تتناس  مع حالتي  الحر ة

الستمرار في دفع المواطنيم على اللتزا  بدفع ال اتورة عبر القرا  وعبر موظ ي ال باية وقل   -8
اعارى  مم  حيم سخر بضرورة مرا عة البلدية وا  را  تسويات على حساباتي  الو تقدي  ال ميور وا 

 .طلبات لوحدة البحث ال تماعي ت نبا إل را ات الخرى قد تنتي يا البلدية

يت  التعامل مع المتخل يم عم سداد ال واتير بآليات متعددة لدفعي  على تسوية حساباتي  وىناس  -7
 .ميم إم لز  األمرمراحل تبدال باإلخطار وتنتيي بالمحا

 .يت  الرا ة  ميع قرارات الخف  باأل محوس  وورقي للر وع لسب  الخف  وقتما اا ت البلدية -8

تعتمد البلدية على مبدال التوزيع حس  األولوية في نوعية الخدمة المقدمة على بنود ال اتورة عبر  -20
عداد اإلرسالية المالية وال  يوض  ترتي  ( 2.18)دول رق  خوارزمية مبرم ة الثنا  عملية الترحيل وا 

 .الولوية الخدمات
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 (2.18) رق   دول
 خانيونس بلدية خدمات الولويات 

ترتيب 
 األولوية

ترتيب  الرمز نوع الخدمة
 األولوية

 الرمز نوع الخدمة

 MAJ الفحي الفرف خدمة HOS 2 المنازل ضريبة 0

 MIC ف رام مأافحة خدمة PRO 1 األم س ضريبة 9

 PRC تأخير غرامات CRF 2 والفناعات الحرف ضريبة 5

 MIS مت رقات CON 00 إستي س الثمام 5

 DBT بقايا MTR 00 عداد ال رة 4

    CLR النظافة خدمة 6

 

 ا والفب  نظا  توزيع المدفوعات على 1020ولأم ت  إلتا  ىذه الطريقة مم فاتورة اير الأتوبر 
 .بنود ال اتورة بنس  متساوية

تحفيل ال اتورة مم المواطنيم عبر لل الخاص المتمثل بتا يع الموظ يم اتباع السلو  التحفي -22
تزويدى  بأاوف منظمة على الم يقوموا بزيارات ميدانية للمتخل يم عم سداد ال اتورة والت اى  معي  

وذلس مقابل نسبة معينة يت  الت ا  علييا مع ا على ضرورة تسوية حساباتي  و طرح سبل ميسرة 
ا ويعد ىذا الم ال األأثر (%20 - 3)ية و مدير التطوير اإلداري وتأوم بيم ر يس قس  ال با

لزامي  بتسوية مستحقاتي  بدوم استعمال الدوات  تأثيرا في دفع المواطنيم على دفع ال اتورة وا 
ضاغطة الو قانونية لذلس عمل قس  ال باية على زيادة عدد المحفليم الخافيم ليبلك عددى  

د باستمرار على المحفليم الخافيم على ضرورة الم يقو  الماترس بمرا عة ثمانيةا ويت  التأأي
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البلدية وذلس إل را  تعيد على تسوية المستحقات بحيث يتضمم خف  غرامة التأخير ومنحو 
 .على الستي س الايري باإلضافة لتحديد قيمة القسط الايري لسداده% 10

الاتراس مم حيث اللتزا  الو التعيد الو غير طباعة عدة إاعارات على و و ال اتورة حس  نوع  -21
 .الملتز  الو المتخلف عم التعيدا تيدف إلى تا يع الماترأيم لدفع ال اتورة واللتزا  بيا

إرسال م موعة مم اإلخطارات تخاط  الماترأيم غير الملتزميم بضرورة تسوية حساباتي  مع  -25
والمتعيديم على خل ية ىذه اإلخطاراتا ويت  البلديةا ويت  متابعتي  باأل مستمر ورفد المرا عيم 

إرسال ىذه اإلخطارات عبر موظف البلدية وليس القارما لعزل القارم عم ىذه األمور والح اظ 
على ع قة طيبة بيم القارم والمواطم ومنع الي توتر بيني ا ويراعى عند توزيع ىذه اإلخطارات 

ل ة لما ليا مم تأثير غير مباار على الم تأوم لماترأيم موزعيم على مناط   ترافية مخت
 .الماترأيم اسخريم متمثل في خوفي  مم اتباع ن س اسلية معي  في المستقبل

عند استن اذ أافة الوسا ل المتاحة للبلدية يت  رفع أاوف خافة بأسما  الماترأيم المقتدريم  -24
مم المبلك المحفل  %20وغير الملتزميم إلى المحاميم لرفع دعاوي قضا  عليي  مقابل نسبة 

   .مم الماترأيم

إط   حملة ف ر فاتورتس واأس   ا زتس لتا يع الماترأيم في تسديد مستحقات البلدية  -23
  13/7/1020المالية للدخول في سح  للحفول على  وا ز قيمةا حيث بدالت الحملة في تاري  

 . 13/20/1020وانتيت في تاري  

عة بسب  و ودىا على نظاميم منعزليم في المقر الر يسي نظرا لو ود الخطا  في ال واتير الموز  -.2
للبلدية ومفلحة مياه الساحلا لذا ل أت البلدية لبرم ة نظ  محوسبة تحل تلس اإلاأاليات وىي 

 :على النحو استي
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 .مراس ت إلأترونية بيم العامليم الر يسييم في ىذا ال ان  . ال

 .المفلحةلتدقي  البيانات بيم البلدية و خوارزمية مبرم ة  .  

أثرة المرا عات المتعلقة بخلل في القرا ات والستي أات وعد  تبليك القارم بالم حظات  -28
الميدانية وعد  قرا ة أافة العدادات باإلضافة إلى عد  توزيع أافة ال واتير وبعضي  أام يعمل 

ا الدى على تسلي  ال واتير لفاح  محل الو حارس عمارة ويطل  القارم منو تسليميا ألفحابيا
خ ل إناا  قاعدة بيانات لأل من ذلس إلى تتيير وتاديد سياسة المتابعة والمراقبة على القرا  

قارم تتضمم المرا عات والاأاوى الواردة عليو وطبيعة الموضوع وتعلي  القارم والحل والتاري  
 .وىذه القاعدة تناأ أل اير ويت  الرا تيا في ملف ورقي خاص بالقارم

ذج طباعة ال اتورة عم طري  إدراج حقول  ديدة على ال اتورة ل  تأم مو ودة مم ت  تطوير نمو  -27
 :قبل وىي على النحو التالي

 .اخطار الماترس عبر رسالة مطبوعة على فاتورتو تختلف حس  تفنيف الاتراس/إاعار . ال

 .قيمة القسط المتعيد عليو في البلدية تسيي  لعملية الدفع .  

الماترس غير الملتز  إلى الدفع عبر مىار  ديد على عد   لتح يزعدد ال واتير غير المدفوعة  . ت
 .التزامو

 .رسالة عامة موحدة على أل ال واتير . ث

وتلس المست دات ال ديدة على فاتورة ال باية تعطي تنوعا  يدا في ت سير ال اتورة عبر تلس 
متخلف ا غير ملتز ا متعيدا فيستطيع موظف البلدية معرفة ما إذا أام الماترس ملتز ا اإلضافات

 .عم تعيدا وتتعمد البلدية توزيع ال اتورة قبل حرأة الروات  وذلس أنوع مم التح يز لدفع ال اتورة
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اتباع آلية متأاملة في توزيع ضريبة األم س والحرف واإلي ارات التي ت رض مرة في السنةا  -28
تقسيطيا وتوزيعيا على عدة  ويىخذ في العتبار عد  تحميل أامل المبلك على فاتورة واحدة بل يت 

 (:2.19)الاير مختل ة موضحة في ال دول التالي رق 

 (2.19) رق   دول
 بلدية خانيونس –األاير  على الضرا   توزيع 

 األشير الموزعة عمييا اإليراد نوع اإليراد #
عدد األقساط في السنة 

 الواحدة

 2 ( 2ا  1)  اإلي ارات 1

 3 ( 5ا  4ا  3)  ضريبة الميم والحرف 2

 3 ( 8ا  7ا  6)  ضريبة األم س 3

 

ت  إقرار الم لس البلدي لعدة قرارات لتعديل قيمة بعض الضرا   والرسو  الم روضة على  -10
 :المست يديم مم بعض الخدمات وى  على النحو التالي

ا يعادلو دينار الردني الو م 13تحديد الحد األدنى للقيمة اإلي ارية للمتر المربع بسو  الخام بمبلك  . ال
 (.88/1008)  قرار م لس بلدي رق  2/2/1020ابتدا ا مم 

ايأل ابتدا ا مم تاري   7ايأل بدل مم  20تعديل رسو  النظافة للاق  السأنية لتفب   .  
 (.1020/.)  قرار م لس بلدية رق  25/1/1020

عيات غير مم متراأمات فاتورة ال باية للمىسسات النقابية وال م% 50الموافقة على خف  نسبة  . ت
في تاري  ( 18/1020)الربحيةا بارط تسديد باقي قيمة ال اتورة دفعة واحدة قرار م لس بلدي 

14/4/1020 . 
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للقاطنيم بمنطقة قيزام الن ار ولمدة ستة الاير مم % 30تخ يض رسو  ااتراس المياه بنسبة  . ث
 (.58/1020)  قرار م لس بلدي رق  1020/./28تاري  

ايأل للاقة الواحدة بدل  43  لتفب  1020ة األم س ابتدا ا مم عا  اعتماد تعديل مبلك ضريب . ج
 . 5/7/1020في تاري  ( 1020/.4)قرار م لس بلدي رق  . ايأل 50مم 

ا %0.ا %40ا %10)إقرار تخ يضات على قيمة رخص الحرف والفناعات بنس  مت اوتة  . ح
  تعادل ما 1008نة بعا  تبعا لوفف الحرفةا ولأم ياار إلى الم نسبة التخ يضات مقار %( 70

يقار  النفف فقطا وفي بعض الحرف ل  يت  منحيا الي تخ يضات قرار م لس بلدي رق  
 . 2/2/1020في تاري  ( 2/1020)

وبعد ما ت  ذأر الى  السياسدات والقدرارات الماليدة التدي اتخدذتيا إدارات بلدديتي غدزة وخدانيونس خد ل 
الثددر ذلددس علددى مسددتوى التددزا   الرابددع مددم ال فددل انيالثددفددي المبحددث  توضددي ال ا فقددد تدد  1020عدا  

الماترأيم في تسديد المستحقات المالية للبلدية لن س العا  مدم حيدث انتقدال المادترأيم مدم ال  دات 
األقل التزاما إلدى ال  دات األأثدر التزامدا فدي تسدديد المسدتحقات الماليدة للبلديدة فدي ن دس العدا  وأدذلس 

مددم تدداري  إفدددار ال ددواتير حتددى دفددع المسددتحقات الماليددةا والعددداد العأددسا ومتوسددط فتددرة التحفدديل 
مم إ مدالي قيمدة ال دواتير الاتراأات ال ديدة والموقوفةا وقيمة الحسابات المدينة وقيمة المدفوعات 

 .المفدرة
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 عن نموذج سالسل ماركوف مقدمة: أوال

  وتعقددد األعمددال وتنوعيددا باددأل أبيددر يحتدداج إلددى قددرارات إم تطددور  واندد  الحيدداة المختل ددة فددي عددال  اليددو 
فددا بة وسددريعة تتناسدد  مددع حرأددة ديناميأيددة الحيدداة فددي ظددل القتفدداد المعرفددي الو الرقمددي الددذي يمددر بددو 
العددال ا ولقددد أاندددت البددوادر األولددى لألسدددالي  الأميددة فددي الميددددام العسددأري عندددما تددد  تاددأيل فددر  عمدددل 

لعسددأرية تضدد  فددي عضددويتيا متخففدديم فددي اليندسددة والرياضدديات والعلددو  متخففددة بدد دارة العلميددات ا
األخدرى وخفوفددا فيمدا يتعلدد  بتوزيدع األسددلحة علدى المندداط  المختل دة واختيددار التادأي ت المختل ددة مددم 
األسدلحة لمعال ددة الىددداف العدددو والتددأثير فييدداا وقددد حققددت نتددا ل بدداىرة فددي ىددذا الميدددام األمددر الددذي ادد ع 

، 9002العـامري والحـداد، )  ن س األسالي  في ميدام األعمال والحياة المدنيدة بعدد انتيدا  الحدر  على استخدا

 .(06ص

الندو غالبدا مدا توا دو اإلدارة  (Hiller and Lieberman, 2001, P561)الما بخفوص مااأل فنع القرارا يرى 
علومدات الو ضدع ياا وللتتلد  العليا اتخاذ قرارات في حالت عد  التاأدا وذلس بسب  اخت ف مفدادر الم

على ىذه اإلادأالية يمأدم إدراج المادألة فدي نمدوذج رياضدي والتعامدل معدو علدى ىدذا النحدوا ويعتبدر ىدذا 
الع ج يمأم الم يتحق  عموما إذا أانت الظواىر والمتتيدرات التدي يتعامدل معيدا فدي حالدة انتظدا ا بحيدث 

 .يمأم وف يا مم خ ل النموذج الرياضي

مااأل فنع القرار مدم  اند  آخدر وىدو الم معظد  قدرارات العمليدات تعتمدد  (045، ص9001ين، جبر )وتناول 
بفورة مباارة الو غير مباادرة علدى التنبدى ألم القدرار العمليداتي إضدافة إلدى مدا يعتمدد عليدو مدم معلومدات 

حتداج إلدى مرتبطة باألحداث التي عااتيا المناأة الو المنظمة في الماضي والوقدت الحاضدرا ف ندو اليضدا ي
معلومات تعتمد على التوقعات المستقبلية لما توا يو المنظمة مم الحداث تىثر في ات اىات عملياتياا لذا 
نمدا  ف م على مديري اإلدارة وبالدذات مددير العمليدات اتخداذ القدرار لديس بالعتمداد علدى األحدداث الحاليدة وا 

 .المستقبلعلى معلومات مستقبلية ليبيم و ية المناأة الو المنظمة في 
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وتأسيسا على ما تقد ا ومدى الىمية عمليات التنبى بظروف وات اىات منظمات األعمال مستقبليا في بي ة 
توفدددف بالحرأدددة الديناميأيدددة والتتييدددر المسدددتمرا فقدددد زادت الحا دددة نحدددو العتمددداد علدددى نمددداذج والسدددالي  

المدا منظمدات األعمدالا وال ددير علمية لترايد القدرار اإلداري بمدا ينسد   مدع مدا ىدو مطدروح مدم تحدديات 
بالددذأر الندددو مدددع تطددور تقنيدددات الحاسدددو  والبرم يددات العلميدددةا الدى ذلدددس إلددى انتادددار النمددداذج واألسدددالي  
الأميددة وزيددادة تطبيقيددا فددي الواقددع العملددي لمعال ددة الأثيددر مددم الماددأ ت التددي توا ددو منظمددات األعمددال 

 .المختل ة

علييا اإلدارات العليا في المنظمات في عمليات اتخاذ القرارات ىدو  ومم البرز األسالي  الأمية التي تعتمد
ا حيث تعد س سل مارأوف الحد األسالي  الأمية التي يت  (Markov Chains)نموذج س سل مارأوف 

بمو بيا تحليل التتيرات الحالية لظاىرة ماا مم ال ل التنبى بالتتيرات المستقبلية ليذه الظاىرةا وقد اقتفر 
  ىذا األسلو  في بادم األمر على التطبيقات ال يزيا ية المتمثلة بدراسدة حرأدة  ز يدات التداز فدي استخدا

 .(952، ص9000طعمة، )إنا  متل  مم ال ل التنبى بحرأة ىذه ال ز يات في المستقبل 

ا وىدو عدال  رياضديات (A.Markov)وينس  نموذج س سل مارأوف إلى العال  الروسي آندري مدارأوف 
 ا والفدب  السدتاذا فدي ن دس ال امعدةا واختفدت 2787م  امعة سانت بيتربيرج الروسدية فدي عدا  تخرج م

  في تحليل األعداد والأسور المتتابعة وحدود التأامدل ونظريدات التقريد  والتقدار  .280دراساتو في عا  
ر تعبيددر بدديم الس سددلا وقددد قددا  بناددر العديددد مددم األبحدداث حتددى ااددتير أرا ددد فددي ىددذا الم ددالا وقددد ظيدد

 (.Fuqua, 2003, P1)  .281سلسلة مارأوف في عا  

وتعددد س سددل مددارأوف حالددة خافددة مددم العمليددات التفددادفية الو العاددوا يةا وينظددر ليددذه العمليددات بأنيددا 
سلسدلة مددم الحددالت التددي تمدر بيددا ظدداىرة مددا خد ل فتددرة زمنيددة معينددةا الو سلسدلة العمليددات التددي يمددر بيددا 

 Markov)زمنية مختل ةا وتددعى سلسدلة العمليدات المدذأورة بسلسدلة مدارأوف   س  متحرس خ ل فترات

Chain) ا ومددم ال ددل التعددرف علددى س سددل مددارأوف لبددد مددم اسددتخدا  األسددالي  التحليليددة والسددتنتا ات
 .(922، ص9002النسور، ). الرياضية وتوضي  الخواص المميزة ليا
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 مفيوم سالسل ماركوف: ثانيا

السددلو  لتحليددل بعددض المتتيددرات : "س سددل مددارأوف علددى النيددا (Levin and Rubin, 1989, P746)عددرف 
 ".الحالية في محاولة للتنبى بسلوس ن س المتتيرات مستقب 

 :فأددام ليمدا رالي آخددر فدي س سددل مدارأوف حيددث عرفداه بأنددو( Hiller and Lieberman, 2001, P562)المدا 
ية غالبا ما يقود إلى تحليدل العمليدات العادوا ية التدي سلوس بعض عمليات النظا  في بعض ال ترات الزمن"

 ".تتبعيا

السدلو  ييدت  بداألحول المختل دة السدا دة : " عرف السلو  س سدل مدارأوف بأندو( 952، ص0225جالل، ) بينما
 ".في وقت معيما وأيف قد تتحول ىذه األحوال إلى الحوال الخرى بسب  تأثير بعض الظروف

السدددلو  يدددت  بواسدددطتو تحليدددل : "رف س سدددل مدددارأوف علدددى النيدددا عبددارة عدددمعددد( 062، ص9006العتـــوم، )المددا 
 ".التتيرات والتقلبات السابقة مم ال ل التنبى بالتتيرات المستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة

: علددددددى النيددددددا نمددددددوذج س سددددددل مددددددارأوف (Thimbleby and et., 2001, P101) وعددددددرف اليضددددددا
الدنظ   نمداذج لوفدف فدي علدى نطدا  واسدع انتادارىات  وي العمليات نمذ ة تقو  على رياضية معيارية تقنية"

 ".واختبار ظواىرىا ىالتطوير  القا مة

مددع التعريددف السددابقة مددع اخددت ف الفددياغة  فددي تعددري ي  لس سددل مددارأوف( 922، ص9002النســور، )وات دد  
لظدددواىر س سدددل مدددارأوف ىدددي عبدددارة عدددم السدددلو  رياضدددي علمدددي وتحليلدددي لسدددلوس ا: "فعرفدددوه أمدددا يلدددي

 ".المختل ة خ ل ال ترة الحالية مم ال ل التنبى بسلوس ىذه الظواىر في المستقبل الي في ال ترات ال حقة

س سدل مدارأوف علدى النيدا إحددى الندواع العمليدات العادوا ية  (Greenwell and et., 2003, P1) وقدد عدرف
تتأثر إل بحالتيا في الحاضر فقطا والم التي تتمتع بالخافية المارأوفية إذا أانت حالتيا في المستقبل ل 
 .الي حالة في الماضي ليس ليا الي تأثير على حالتيا في المستقبل
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ومددم خدد ل البحددث والمطالعددة لعدددة مرا ددع ودراسددات سددابقة لددوحظ و ددود خلددط فددي إطدد   تسددمية الخددرى 
 ا(Markov Processes)تسدددتخد  للدللدددة علدددى نمدددوذج س سدددل مدددارأوفا وىدددي عمليدددات مدددارأوف 

تحليددل متمثددل : " عمليددات مددارأوف علددى النيددا( Fuqua, 2003, P2)ولتوضددي  ال ددر  بدديم المسددمييم عددرف 
سيت  توضي  وادرح مفد وفة النتقدال الحتماليدة فدي ىدذا المبحدث  -" تماما بمف وفة النتقال الحتمالية

: " علدى النيدا المدا بالنسدبة لس سدل مدارأوف فليدا م يدو  الادمل مدم عمليدات مدارأوف حيدث عرفدت-لحقا 
 ".تحليل قا   على افتراض حالت من فلة ووقت من فل متضمنة حالت وعمليات مارأوفية مستمرة

 :ومن ىنا يمكن صياغة التعريف التالي لسالسل ماركوف

س سدددل مدددارأوف ىدددي عبدددارة عدددم إحددددى األسدددالي  الأميدددة التدددي تددددع  عمليدددة اتخددداذ القدددرارات مدددم خددد ل 
متتيددرات النظددا  فددي الوقدت الحاضددر مددم ال ددل التنبددى بسددلوس ن ددس المتتيددرات العتمداد علددى تحليددل سددلوس 

 .ولأم في فترات لحقة

 استخدامات نموذج سالسل ماركوف: ثالثا

الم لنمدددددوذج س سدددددل مدددددارأوف العديدددددد مدددددم السدددددتخدامات فدددددي الم دددددالت  (950، ص 9000طعمـــــة، )ذأدددددر 
 :القتفادية وحقول اإلدارة والتسوي ا ومنيا ما يلي

ل سددلوس المسددتيلس وانتقالددو مددم منددتل إلددى آخددر خدد ل فتددرة زمنيددة معينددةا والتنبددى بسددلوأو مسددتقب  تحليدد .2
 .خ ل فترة زمنية لحقة

لددى الوظددا ف المختل ددة خدد ل فتددرات زمنيددة متعاقبددةا مددم ال ددل التنبددى بعدددد  .1 تحليددل حرأددة األفددراد مددم وا 
 .األفراد في المستقبل

ا و المنظمات في الناطتيا المختل ةا منيا على سبيل المثدال ل دراسة وتحليل الظواىر السلبية التي تو  .5
 :الحفر

دراسة وتحليل الظدواىر السدلبية التدي توا دو الناداط المدالي المتعلد  بد دارة حسدابات المددينيما مدم ال دل  . ال
 .التنبى بما يسمى بالديوم المعدومة مستقب 
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بدد دارة الفدديانةا لتدرض التنبددى ب حتماليددة تحليدل الظددواىر السدلبية التددي توا ددو الناداط اليندسددي المتعلد   .  
 .عطل اسلت واأل يزة في المستقبل

الشمرتي، )تحليل بيانات تساقط األمطار وال  اف الذي يفي  مناط  معينة خ ل فترات زمنية محدددة  .4

9001.) 

عيندة دراسة وتحليل الظواىر الديموغرافية وتحليل الي رة الداخلية بيم المحافظات حس  فتدرات زمنيدة م .3
 (.9000الوحيشي، )

تحليددددل وتتبددددع األخطددددا  فددددي التفددددالت ال سددددلأية بدددديم قنددددوات التفددددالا ودراسددددة لوحددددات التفددددال  .6
 (.Akbar, 2007) والم اضلة بيني 

اسددتخدا  المفدد وفة المارأوفيددة فددي تقدددير زمددم بقددا  الطلبددة فددي الأليددات وال امعددات والتنبددى بمخر ددات  .2
 (.9002الجراد، )التعلي  العالي وربطو بالم تمع 

 فرضيات سالسل ماركوف: رابعا

إم مدددا ي عدددل إطددد   تسدددمية س سدددل مدددارأوف علدددى العمليدددات العادددوا ية  TnX n :  دوم غيرىدددا مدددم
فددي ال رضدديات التاليددةا والتددي تميددزت بيددا س سددل  (50، ص9005تــاج وســرحان، )العمليددات األخددرىا مددا ذأددره 

 :مارأوف

 (.States( )من فلة الحالة)ذه العملية يأوم من فل لي( S)فضا  الحالة  .2

 الي ( من فلة الزمم)ليذه العملية يأوم من فل ( T) فضا  المعلمة .1 ,...2,1: nX n. 

 :تحق  ىذه العملية خافية مارأوف .5
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 :حيث إم

Xn     : تمثل قيمة الظاىرة في ال ترة الحالية(n.) 

Xn+1 :مثل قيمة الظاىرة في ال ترة ال حقة ت(n+1.) 

Pij    : تمثل إحتمال إنتقال الظاىرة مم الحالة(i ) إلى الحالة(j.) 

الي الم سلسدلة مدارأوف  TnX n :  ليدا ( الدزمم)تأدوم عبدارة عدم عمليدة مدارأوفا والم فضدا  المعلمدة
م الحتمدال الادرطي أل وذلدسقابل للعددا ( ودمحد)يأوم من فلا الما فضا  الحالة فيأوم من فل منتيي 

121ول يعتمددد علددى افقددط iيعتمددد علددى  ,,... iiinا وىددذا يعنددي النددو بمعرفددةnX 1فدد مnX  ل يعتمددد علددى الي
,...,11مم XX n  خافدية مدارأوف ومدم ثد  فد ما وبالتالي ف م ىذه العملية تحقد ,...2,1: nX n  تأدوم

 .يةسلسلة مارأوف

 :الم السلو  س سل مارأوف ينطوي على حسا  ما يلي إلى( 950، ص 9000طعمة، )وياير 

 (.Matrix of Transition Probabilities)مف وفة الحتمالت النتقالية  -2

 (.Predicting Future Shares) التنبى المستقبلي بالحفص والتوزيعات -1

 (. Steady-State Probabilities)تحديد احتمالية حالة التوازم  -5

 مصفوفة االحتماالت االنتقالية: خامسا

الم احتمالت الحرأة الو النتقال مم حالدة إلدى الخدرى خد ل فتدرة زمنيدة معيندة  (062، ص9006العتوم، ) ذأر
ويدددت  تمثيليدددا بمفددد وفة تسدددمى المفددد وفة  Transition Probabilitiesتسدددمى الحتمدددالت النتقاليدددة 

 .Markov Matrixالو مف وفة مارأوف  Transition Matrixالنتقالية 
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أتابدة ت مدع احتمدالت  يادير إلدى الندو باإلمأدام( Greenwell and et. 2003, P2)وللمزيدد مدم التوضدي  فد م 
,,3,2,1,0...,النتقال  jipij في األ مف وفة أما يلي: 
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لسلسددددددلة  Transition probability matrixاحتمدددددالت النتقدددددال مفدددددد وفة وىدددددي مدددددا تسدددددمى ب
مارأوف TnX n : التي تد  ذأرىدا سدابقاا حيدث الم المفد وفة تنقسد  إلدى فد وف والعمددة مزدو دةا الي

المدا  يمثدل األعمددةا jيمثدل الفد وف بينمدا الرمدز  iالم عدد الفد وف وعددد األعمددة متسداوياما والرمدز 
العنفر الذي ترتيبو  ji,  فيمثدل الحتمدالijp  وىدو احتمدال انتقدال العمليدة العادوا ية مدم الحالدةi  إلدى

مثدال علدى ( Render and et., 2009, P656)الي خ ل فترة زمنية محددةا ويدذأر  في خطوة واحدة jالحالة 
 : ذلس مم خ ل المف وفة التالية
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 :وذلس يعني الم

P11 :  067تساوي ( 2)احتمالية البقا  في ن س الحالة رق. 

P21 :  062تساوي ( 1)لة رق  إلى الحا( 2)احتمالية النتقال مم الحالة رق. 

P32 :  061تساوي ( 1)إلى الحالة رق  ( 3)احتمالية النتقال مم الحالة رق. 
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 :يوض  احتمالية النتقال مم حالة إلى الخرى( 162)والاأل التالي رق 

 

 

 

 

 

 

 
 (162)الاأل رق  

 احتمالية النتقال مم حالة إلى الخرى

 
م  ميع س سل مارأوف تأوم اعتياديةا ولأم في الواقع تو د ال(  Greenwell and et., 2003, P10)وين ي 

بالتدة األىميدة أدالتي تخدتص فدي علدو  األحيدا ا والتدي ل تتضدمم انتقدال اعتيدادي بديم  بعدض التطبيقدات
الحالتا ولذا يو د ندوع آخدر لس سدل مدارأوف يسدتخد  علدى نطدا  واسدع ويطلد  عليدو سلسدلة مدارأوف 

ا والتي تستخد  في النماذج التي تمثل الأا نات الحية مثدل (Absorbing Markov Chain)المافة 
 ,Render and et., 2009)حالة الموتا حيث تنتقل الحالت األخرى إلييا وليس مم الممأم ترأياا ويذأر 

P662 ) مثال آخرا تستخد  فيو س سل مارأوف المافة أالمعام ت الماليةا أالدديوم والحسدابات المديندةا
أددوم م مددوع احتمددالت ال قددد مددم الحالددة المافددة إلددى الحددالت األخددرى تسدداوي فدد را بينمددا قددوة بحيددث ت

 :الحت اظ لن س الحالة المافة تساوي واحد فحي ا وتأوم األ المف وفة أالتالي
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 (2.20) دول رق  
 مف وفة النتقال الحتمالية للديوم

 ل تو د ديوم 100< م قيمة الديو  1000< قيمة الديوم  (States)الحالت  # 
 0.1 0.6 0.3 1000< قيمة الديوم  1
 0.8 0.2 0 100< قيمة الديوم  2 

 1 0 0 ل تو د ديوم 3
 

 :وتمثل بالطريقة التالية
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تسداوي واحدد فدحي  وم مدوع احتمدالت  P33وي حظ مم المف وفة السابقة الم قوة الحت اظ للحالة رقد  
 0.1ا 0.8تسدداوي  P13,P23  تسدداوي فدد ر وبالتددالي ل يو ددد الي فقددد الو خسددارة بينمددا P31,P32ال قددد 

على التوالي وىو قيمدة مدا ينتقدل مدم الحدالت األخدرى إلدى الحالدة الثالثدةا لدذلس الحالدة الثالثدة تعتبدر حالدة 
 .مافة
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أوف ي حدظ النيدا تتمتدع وبنا ا على ما ذأدر سدابقا بخفدوص مفد وفة الحتمدالت النتقاليدة لسلسدلة مدار 
 :أما يلي (Taylor, 2010, P673) بخفا ص معينةا وقد الاار إلييا

 : ميع عنافر المف وفة غير سالبةا الي الم: الخافية األولى . ال

Tjipij  ,0 

 .م موع الحتمالت النتقالية لأل فف تساوي واحد فحي : الخافية الثانية .  

Tip
Tj

ij 


1 

 .تطب  الحتمالت على  ميع العنافر المو ودة في النظا : الثالثة الخافية . ت
 .الحتمالت النتقالية ثابتة في الوحدة الزمنية الواحدة: الخافية الرابعة . ث
 . ميع الحالت تأوم من فلة مع مرور الوقت: الخافية الخامسة . ج

 التنبؤ المستقبمي بالحصص والتوزيعات: سادسا

وزيعددات لل تددرات ال حقددة محددورا الساسدديا فددي عمليددات اتخدداذ القددرار وىددي مددم الىدد  يعددد التنبددى بالحفددص والت
الىداف نموذج مارأوف التي فممت أل لوا وتعتمد خطوة التنبى باأل ر يسي على مف وفة الحتمالت 

 (.Taylor, 2010, p 674) النتقالية

 احتمال انتقال العملية العاوا يةحيث الم  ,2,1,0: nX n الحالة مم i إلى الحالةj بعد عددn مم  
n)(لو بالرمز ويرمزالخطوات يسمى باحتمال النتقال في الخطوة النونيةا 

ijp ويعرف بالع قة التالية: 
  ...,2,1,0,,0,|)(   jiniXjXPp mmn

n

ij 

بعد  jإلى الحالة  i احتمال انتقال العملية العاوا ية مم الحالةالم إلى  (40ص، 9000تاج وسرحان، ) يايرو 
بالمثل لحالة احتمال النتقال مم حالدة إلدى الخدرى فدي خطدوة واحددةا يمأدم أتابدة  امم النتقالت nعدد 

ا علدددى nP)(رمدددز ليدددا بدددالرمزيادددأل مفددد وفةا  علدددىخطدددوة  nة بعدددد داوا يددداحتمدددالت انتقدددال العمليدددة الع
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 :الفورة التالية































)(

22

)(

21

)(

20

)(

12

)(

11

)(

10

)(

02

)(

01

)(

00

)(

nnn

nnn

nnn

n

ppp

ppp

ppp

P 

 . nبمف وفة احتمالت النتقال بعد الخطوة  nP)(تسمى المف وفة و 
افتدراض الم ( Greenwell and et., 2003, P5)مسدتقبلية يدذأر ولحسدا  قيمدة التنبدى بالحفدص والتوزيعدات ال

                                    :الحفدددددددددددددددددددددص والتوزيعدددددددددددددددددددددات ل ضدددددددددددددددددددددا  الحالدددددددددددددددددددددة لسلسدددددددددددددددددددددلة مدددددددددددددددددددددارأوف متمثلدددددددددددددددددددددة أالتدددددددددددددددددددددالي
X0 = [i1, i2, i3, … , in] 

يقدة حسدا  ويت  حسا  نسبة تمثيل أدل حالدة مدم حدالت الظداىرة قيدد الدراسدةا والمثدال التدالي يوضد  طر 
 :الحفة السوقية لأل ارأة منافسة مم خ ل المعادلة التالية

Share (Fi) = Vi / V       

 :حيث الم

Share(Fi) :  نسبة تمثيل الحفة السوقية للارأة رق(i )في ال ترة ال حقة. 

Vi :  تمثل عدد الزبا م في بداية ال ترة للارأة رق(i.) 

V :داية ال ترةا إذ الم تمثل م موع الزبا م للارأات في ب[V =∑m
i=1Vi .] 

وبعدما يدت  تحديدد الحفدص السدوقية يدت  التنبدى بالحفدص والتوزيعدات لل تدرات ال حقدة مدم خد ل ضدر  
:                                       والمتمثلدددددددددة بالمعادلدددددددددة التاليدددددددددة Pnنسدددددددددبة التمثيدددددددددل الحاليدددددددددة فدددددددددي مفددددددددد وفة الحتمدددددددددالت النتقاليدددددددددة 

   X0 * Pn 

 .وبالتالي يت  الحفول على نتي ة التنبى بنس  تمثيل أل حالة مم الحالت المختل ة للظاىرة قيد الدراسة
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 تحديد شروط حالة التوازن: سابعا

النقطددة التددي تفددل إلييددا سلسددلة مددارأوف علددى األمددد الطويددل إلددى حالددة "تعددرف حالددة التددوازم علددى النيددا 
 .(Levin and Rubin, 1989, P774)" الستقرار دوم الي تتيير

الحالدة التدي تفدب  فييدا الحفدص السدوقية : "فعدرف حالدة تدوازم السدو ا بأنيدا( 500، ص9002النسور، ) أما
للمنظمات الداخلة في عملية المنافسة بالسو  في حالة استقرار دوم الم تتتير ىذه الحفدص فدي ال تدرات 

 ".ال حقة

 :ات استيةويمأم التوفل إلى حالة التوازما مم خ ل الع ق

مم ( m)لدعدد ( Shares)ا يمثل الحفص والتوزيعات (S)يت  افتراض و ود مت و احتمالي ف ي  -ال
 :ا الي إم(States)الحالت 

S = [S1, S2, … , Sm]      ……………………………… (4) 

 :حيث إم م موع حفص وتوزيع الحالت ي   الم تأوم مساوية الواحد الفحي ا الي إم  

∑m
i=1Si = 1                ……………………………… (3) 

ا والتي تأخذ (m*n)مربعة الاأل ومم در ة  P=[ Pij]وبما الم مف وفة الحتمالت النتقالية  - 
 :الاأل استي

              P11      P12      P13  … P1n 

Pm*n =   P21      P22      P23  … P2n                         ……………………………… (.) 

              Pm1     Pm2     Pm3  … Pmn 

حيث إم م موع قي  أل فف مم ف وف مف وفة الحتمالت النتقالية الع ها يأوم مساو إلى الواحد 
 :الفحي ا الي الم
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∑n
j=1Pij = 1                , (i = 1, 2, 3, …., m) ……………………………… (8) 

 :يمأم الوفول إلى حالة التوازما على النحو استي وب عادة استخدا  الع قات السابقة باسلية التاليةا

∑m
i=1Si = 1                ……………………………… (7) 

S.P = S                          ……………………………… (8) 

 :ا نحفل على المعادلت استية(8)و ( 7)يمأم إعادة الع قات الواردة في 

S1 + S2 + … + Sm = 2      ……………………………… (20) 

                                P11     P12     P13 … P1n 

[S1    S2  … Sm]        P21     P22     P23 … P2n            =      [S1    S2  … Sm]    ……… (22) 

                                Pm1     Pm2     Pm3 … Pmn 

 :عادلت استيةا نحفل على الم(22)و ( 20)وبتبسيط الع قتيم 

S1 + S2 + … + Sm = 2      ……………………………… (21) 

S1P11 + S2P21 + … + SmPm1 = S1 

S1P12 + S2P22 + … + SmPm2 = S2                            ……………………………… (25) 

   :            :                    :          : 

S1P1n + S2P2n + … + SmPmn = Sm 

( m)معادلدة تحتدوي علدى ( m+1)عدم و دود ( 13)و ( 12)المعدادلت الدواردة فدي الع قتديم يتضد  مدم 
( m)مم الم اىيلا ولترض حل منظومة المعادلت السابقةا ينبتي حذف إحداىا بيددف الحفدول علدى 

مم الم اىيلا وتو د العديد مم البدرامل المحوسدبة لحدل تلدس المعدادلت ( m)مم المعادلت تحتوي على 
 .QM for Windowsوقد ت  استخد  برنامل  Toraا  Win QSBا  Lingoنيا برنامل وم
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باسدتخدا  طريقددة الحدذف الو التعدويضا سنحفددل ( m)وبعدد إ درا  حددل منظومدة المعدادلت البددالك عدددىا 
م قدي  المت دو (S*)على مت و احتمدالي فد ي  ا حيدث إم ىدذا المت دو يمثدل ادروط حالدة تدوازم السدو ا وا 

 .ياير إلى حفص المنظمات في فترة توازم السو ( S*)الحتمالي 
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الثالثالفصل   

 الدراســات السابقـة

 

 الدراسات المحمية :أوال

 

 الدراسات العربية :ثانيا

 

 الدراسات األجنبية :ثالثا
 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة :رابعا
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 :تمييد

الىميدة السياسدات الماليدة ودورىدا فدي تحقيد  اليددف الدذي و ددت  عدم تناولدتإم األبحاث والدراسات التدي 
األسددالي  الأميددة  تناولددتالوظي ددة الماليددة أل لددو وبالتددالي تحقيدد  ىدددف المناددأة أثيددرة لأددم الدراسددات التددي 

وبحددوث العمليددات والثرىددا علددى تطددوير الوظي ددة الماليددة قليلددة  دددا خافددة علددى مسددتوى الدراسددات المحليددة 
ىددذا ال فددل سدديت  عددرض بعددض الدراسددات فمنيددا التددي ال ريددت فددي فلسددطيم والعددال  العربددي والعربيددةا وفددي 

عم البلديات ومواردىا المالية ومنيا  سيناقشوبعض الدراسات األ نبيةا حيث ستتنوع الدراسات فمنيا مم 
 .للربط بيم  ميع الدراساتنموذج تحليل مارأوف في محاولة عم  سيناقشمم 

 يةالدراسات المحم: أوال

 (9001)دراسة الخاروف  .0

تخطــيط اســتاالل المــوارد الماليــة لــدى المجــالس البمديــة فــي الضــفة الاربيــة فــي ضــوء التايــرات عمــى " 
 "الساحة الفمسطينية 

ىدفت ىدذه الدراسدة إلدى بيدام واقدع تخطديط اسدتت ل المدوارد الماليدة لددى الم دالس البلديدة بالضد ة التربيدة 
ىميدددة عظمدددى تعدددود علدددى البلديدددة لقياميدددا ال لسدددطينيةا لمدددا لدددذلس مدددم الالسددداحة فدددي ضدددو  التتيدددرات علدددى 
الىميدددة التخطددديط فدددي بندددا  السدددتراتي يات لحمايدددة مدددوارد البلديدددة  وبيندددت الدراسدددةبوا باتيدددا المدددا  الم تمدددعا 
ارد الماليددة للبلددديات ودم يددا فددي و التخطدديط المددالي لحمايددة المدد السددسضددرورة و واسددتت ليا بالاددأل األمثددل 

ذات التدأثير الواضد  بال تياحدات اإلسدرا يلية  المتمثلةالتتيرات على الساحة ال لسطينية الحالية الظروف و 
الوضددع القتفددادي للمددواطنيم وعلددى إيددرادات البلدددياتا وأددذلس نتددا ل النتخابددات المحليددة للبلددديات  علددى

التحليدل  ي الدراسدة واسدتخدا ا وت  اتباع المنيل التحليل الوفد ي فدوالثرىا على إيراداتيا مم المن  واليبات
ندابلسا  نديما قلقيليدةا الريحداا را  )اإلحفا ي وتوزيع اإلستبانة على الم دالس البلديدة فدي الضد ة التربيدة 

فرو  أبيرة بديم المدوظ يم  نتا ل الدراسة ىو عد  و ودا والى  ما  ا ت بو (الا البيرةا الخليلا بيت لح 
في نظرتي  لموضوع تخطيط استت ل المدوارد الماليدة اتي  المختل ة الو خبر على اخت ف مىى تي  العلمية 
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ا وبالتالي الوفت الدراسة بضرورة ربط للم الس البلدية في فلسطيم حيث ات قوا على ذلس بنسبة متوسطة
التخطيط المالي في البلدية بحسا  التقديرات المالية ال زمة للوفول إلى األىدافا والأددت علدى ضدرورة 

دة بياندات احفدا ية مت دددة فدي البلددياتا والخيددرا إنادا  قسد  للتخطديط فدي البلديدة يدت  فيدو رسدد  تدوفير قاعد
 .السياسة العامة للبلدية

 (9005)دراسة غنيم  .9

 "دور نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في عممية صنع القرارات في بمديات قطاع غزة بفمسطين " 

لمعلومددات اإلداريددة المحوسددبة فددي عمليددة فددنع القددرارات فددي دور نظدد  ا لتبيددام الىميددة ددا ت ىددذه الدراسددة 
ىدددددف الدراسددددة علدددى استأادددداف مددددى تددددوفر البنيدددة التحتيددددة لددددنظ   وترأدددزبلدددديات قطدددداع غدددزة ب لسددددطيما 

المعلومات اإلدارية المحوسبة وفنع القرارات اإلدارية في بلديات قطاع غزةا وتمت تفمي  استبانة ل مع 
بلديددة فدي قطدداع غددزةا وقددد أاددف تحليددل النتددا ل وت سدديرىا الم ( 22)لدراسددة مددم البيانداتا قددد تأل ددت عينددة ا

المستوى التنظيمي لدا رة نظ  المعلومات اإلداريدة المحوسدبة فدي البلدديات مناسد  للمسدت يديم مدم النظدا ا 
ة و دود والم اإلدارة تعتمد في اتخاذ قراراتيدا علدى النظدا  الحدالي باعتبداره نظامدا فعدالا وقدد الظيدرت الدراسد

ع قددة طرديددة قويددة بدديم تدددوفر البنيددة التحتيددة لددنظ  المعلومددات اإلداريدددة المحوسددبة وبدديم إنتدداج واسدددتخدا  
المعلومدددات ال زمدددة لفدددناعة القدددرارا أدددذلس الثبتدددت الدراسدددة و دددود ع قدددة معنويدددة طرديدددة بددديم و دددود نظددد  

ا والوفدددت الدراسدددة علدددى قدددرارالمعلومدددات اإلداريدددة المحوسدددبة وبددديم إنتددداج المعلومدددات ال زمدددة لفدددناعة ال
ضددرورة إناددا  نظدد  معلومددات إداريددة محوسددبة متأاملددة تتطددي أافددة الم ددالت والتطبيقددات ل ميددع دوا ددر 

 .البلديةا والعمل على رفع أ ا ة مأونات نظ  المعلومات اإلدارية

 

 

 



78 

 

 (9002)دراسة الشيخ عيد  .5

 "طاع غزة مدى فاعمية الموازنات كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات ق" 

ىدفت الدراسة إلدى عدرض اسدتخدا  الموازندات أدأداة للتخطديط والرقابدة فدي بلدديات قطداع غدزة اسدتنادا إلدى 
مددم ناحيددةا وتقددوي  فاعليددة اسددتخداميا ومدددى  السياسددت الماليددة واألدبيددات المحاسددبية المتبعددة فددي البلددديات

اسدتبانة ( 7.) تبداع المدنيل الوفد ي وتوزيدعا ليذا الستخدا  مم ناحية ثانيدةا وتد  توفر المقومات ال زمة
وخلفت الدراسة اع غزة وعددىا خمسة وعاروم بلديةا على م تمع البحث المأوم مم  ميع بلديات قط

إلى توفر معظ  المقومات األساسية ال زمة لستخدا  الموازنات أأداة للتخطيط والرقابة في بلدديات قطداع 
ا وبالتدددالي فددد م معظددد  المقومدددات المقترحدددة (ة المسدددتويات اإلداريدددةمادددارأ)غدددزة فيمدددا عددددا الم دددال الثالدددث 

نمددوذج البحددث فددي ( يا تنددوع األسددالي  المسددتخدمةإداراس اإلدارة العليدداا المسددتوى العملدديا الييأددل اإلدار )
بضددرورة السددتعانة فقددد الوفددت الدراسددة  ذلددسىددي حقيقددة ومو ددودة فعدد  فددي الواقددع العملدديا واسددتنادا إلددى 

لعمل ي م ال تطبي  الموازنات وتن يذىاا واىليم ومتخففيم ولديي  الدراية والخبرة الأافية فبموظ يم مى 
تدوفير اس  اسليا و على الست ادة مم التقد  التأنولو ي وثورة المعلومات واستت ل إمأانيات وقدرات الح

حفا ية في البلديات تساعد في   .الرقابةعملية التخطيط والتنسي  و قاعدة بيانات مالية وا 
 

 (9005)دراسة الجديمي  .5

دراسة ميدانية لمقطاع الحكـومي  –واقع استخدام األساليب الكمية في تحميل المشكالت واتخاذ القرارات " 
 "في قطاع غزة 

بيدددام مددددى اسدددتخدا  األسدددالي  والطدددر  الأميدددة فدددي تحليدددل المادددأ تا واتخددداذ ىددددفت ىدددذه الدراسدددة إلدددى 
براز المساىمة الو الدور الدذي يمأدم الم تلعبدو األسدالي  الأميدة  القرارات في القطاع الحأومي ال لسطيني وا 
وخافدددة السدددالي  بحدددوث العمليدددات المختل دددةا فدددي عمليدددة تحليدددل المادددأ ت واتخددداذ القدددرارات فدددي القطددداع 

ت  يا باإلضافة إلى تحديد الماأ ت والفعوبات التي قد تحد مم استخدا  األسالي  الأميةا وقد الحأوم
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منيل األسلو  الوف ي والسلو  الدراسة الميدانية وتأوم م تمع الدراسة مم  ميع مدديري اإلدارات  اتباع
و خلفدددت غدددزةا ل لسدددطينية والمو دددودة فدددي قطددداع ورىسدددا  األقسدددا  وندددوابي  فدددي  ميدددع وزارات السدددلطة ا

غالبيددددة ا و فددددي مواقددددع اتخدددداذ القددددرار%( 7167)الدراسددددة إلددددى إم در ددددة المعرفددددة باألسددددالي  الأميددددة أبيددددرة 
وقددد يعددزى ( السددالي  3 – 2)المسددتخدميم لألسددالي  الأميددة يسددتخدموم عددددًا محدددودًا مددم ىددذه األسددالي  

ورة إناا  قس  متخفص في أل ا والوفت الدراسة بضر السب  إلى قلة المعرفة باألسالي  الأمية األخرى
 .وزارة يقو  باستخدا  األسالي  الأمية في تحليل الماأ ت ورفع التوفيات

 
 الدراسات العربية: ثانيا

 (9002)دراسة الجراد وحميدان  .0
 " استخدام المصفوفة الماركوفية في تقدير زمن بقاء الطالب في كمية الصيدلة بجامعة دمشق" 

توفددل إلددى مىاددرات علميددة ومنطقيددة يمأددم ت سدديدىا عمليددا فددي خطددط التنميددة ىدددفت ىددذه الدراسددة إلددى ال
القتفددادية بتيددة ربددط مخر ددات التعلددي  العددالي بددالم تمع باعتمدداد مبدددالي التخطدديط الستاددرافي لمدددخ ت 

 قددو  وتد  اتبداع مني يدة التحليدل الأمديا التعلي  العالي ومخر اتو وألية الفيدلة تحديدا والتنبى بالمسدتقبلا
أادد ت الدراسددة بعددد تطبيدد  المفدد وفة المارأوفيددة علددى طدد   أليددة الفدديدلة الم ىندداس ع قددة قويددة بدديم 
ال امعددة والم تمددعا ومددم الضددروري  دددا دراسددة ىددذه الع قددة باددأل علمددي ودقيدد ا وخلفددت الدراسددة إلددى 

الأليات التي م موعة مم النتا ل والتوفيات التي تاير إلى الىمية تطبي  النموذج المارأوفي على  ميع 
تخضددع لنظدددا  الخمدددس سددنوات والدددذي يبددديم بدقدددة ووضددوح متوسدددط زمدددم بقدددا  الطالدد  فدددي أليدددة الفددديدلة 
والزمم المتاح الما الطال  والمتناس  مع زمم خطة التنمية القتفادية وي ت  م دال إمأانيدة التنسدي  بديم 

وقدد الوفدت الدراسدة الخدرىا  سياسات وخطط التعلي  العالي مم  ية وخطدط التنميدة القتفدادية مدم  يدة
فدي وضدع  بتطبي  نموذج س سدل مدارأوف ل ميدع الأليدات  امعدة دماد ا والسدت ادة مدم عمليدات التنبدى

 .خطط استارافية للتعلي  العالي ترتبط باأل أبير مع الم تمع
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 (9000)دراسة الوحيشي  .9
 " استخدام سالسل ماركوف في التنبؤ بسكان الجميورية اليمنية " 

ذه الدراسددددة إلددددى التنبددددى بعدددددد سددددأام ال ميوريددددة اليمنيددددة مفددددن يم حسدددد  النددددوع وعلددددى مسددددتوى ىدددددفت ىدددد
المحافظات باستخدا  السدلو  س سدل مدارأوف للي درة الداخليدة بديم المحافظدات حسد  السدنوات األحاديدة 

بالعتماد على بيانات الترأي  العمري والندوعي علدى مسدتوى محافظدات ( 1004 – 2883)وخ ل المدة 
وت  اتباع المنيل التحليلي الأمي في إ را  الدراسة وت  تطبيد  نمدوذج س سدل مدارأوف علدى ل ميوريةا ا

أسنة الساسا ونتي ة لذلس تبيم الم الي رات الداخلية تزداد باأل متزايد مم ( 2884)بيانات السأام لعا  
د ىذه الي درة عدم ال  دة العمريدة المناط  الري ية والقروية في ات اه المدم الر يسية والعافمة فنعا  وتزدا

سددنةا وأددذلس نسددبة ى ددرة الددذأور العلددى مددم نسددبة ى ددرة النسددا  بنسددبة مرت عددةا وير ددع  40 – 11مددا بدديم 
وذلددس لضددعف فددرص العمددل فددي المندداط  القرويددة وارت دداع نسدد  البطالددة فييدداا والوفددت الدراسددة بضددرورة 

يد للميا ريم مم ناحيةا ومم ناحية الخرى العمل الىتما  بالبنية التحتية للمدم الفناعية وتوفير سأم  
على توفير فرص بديلة للعمل في المناط  القروية أالزراعة والفديد وغيرىدا مدم الحدرف األخدرىا وأدذلس 
الاارت الدراسة إلى العمل على بنا  خطط تنمية بنا ا على البيانات التي تد  التنبدى بيدا مدم خد ل نمدوذج 

 .ات القادمةس سل مارأوف في العارة سنو 
 
 (9001)دراسة الشمرتي  .5

 " تحميل بيانات اليطول في العراق بإستخدام سالسل ماركوف " 

اتبدداع  ا فقددد تدد مسددتقب  ىدددفت ىددذه الدراسددة إلددى التنبددى بمواعيددد ىطددول األمطددار حسدد  المحطددات العراقيددة
للحفددول علددى م مددوع  مددع بيانددات التسداقط الادديري  المدنيل التحليلددي الأمددي فددي إ درا  الدراسددةا فقددد تدد 

ا (البفددرةا بتدددادا الموفددلا سددن ارا تلع ددرا ربيعددة)لمحطددات  ( سددنة 50)التسدداقط السددنويا وذلددس لمدددة 
ا (السدماوةا الحديا الرطبدةا خدانقيما سدليمانيةا أرأدوسا اربيدلا ف ح الديم) لمحطات ( سنو 18)ة ولمد

لمحطتدي النافدرية ( سدنو 11)ة ولمددة لمحطدة الديوانيد( سنو 51)لمحطة أرب  ا ولمدة ( سنو 52)ولمدة 
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والعمددارةا وتدد  اليضددا الحفددول علددى مفدد وفة الحتمدددالت النتقاليددة وا  ددرا  الختبددار علييددا للتحقدد  مدددم 
ا السددماوةا إمددت س المحطددات خددواص مارأوفيددةا وقددد خلفددت الدراسددة إلددى الم بيانددات محطددات السددليمانية

مفد وفة الحتمدالت  فت الدراسة إلى احتمالية استقرارخل وبالتالي ت النافرية فقط مارأوفية الخواصا 
بينمدا ا 7ا والنافرية عندد الخطدوة 23ا والسماوة عند الخطوة 24النتقالية لمحطة السليمانية عند الخطوة 

في محطة السماوة وعلى المدى البعيد ف م احتمالية ظيور سنة مطيرة الو  افة عاليةا الما احتمالية ظيور 
اندات المتدوفرة التدي تمدت معال تيداا علما بأم ىذه الخواص تنسد   مدع البيا ساقط ضعي ةسنة متوسطة الت

والوفت الدراسدة بضدرورة العمدل علدى فديانة خطدوط الفدرف الفدحي ومعال تيدا تبعدا لحتماليدة ىطدول 
األمطدددار المتنبدددأ بيددداا وأدددذلس دعدددت الدراسدددة بالىتمدددا  باألسدددالي  الأميدددة فدددي عمليدددات التخطددديط والبندددا ا 

 .العمل على تطبي  نموذج س سل مارأوف في العديد مم التطبيقات أالزراعة والفناعة وأذلس المالو 

 

 (9002)دراسة العمي وآخرون  .5

شـركة غـزل )دراسة تطبيقية عمـى الشـركات التاليـة  –تحميل حركة السوق باستخدام سالسل ماركوف " 
 ( " الوليد لمازل بحمص –شركة غزل جبمة  –حماه 

الدراسة إلى تحديد الارأات المذأورة مم السو  الداخليةا والتنبى بحفة أل ارأة في السدو   ىدفت ىذه
تحليدل حرأدة السدو  مدم خد ل تحديدد الحفدص اتبداع مني يدة التحليدل الأمدي ل خ ل فترات قادمةا إذ ت 

ى ل علدددحفدددو ال قددد تددد ا و مسدددتقب والتنبدددى بالحفددص التسدددويقية للادددرأات  االتسددويقية للادددرأات المدروسدددة
قددرة ادرأة غدزل حمداه علدى الحت داظ بدأأبر الم إلدى  الدراسدة تتوفدل وقدد االبيانات مم المديرية الت اريدة

لدددى اددرأة غددزل  بلددةا المددا اددرأة الوليددد للتددزل بحمددص %( .7)ا بينمددا تأددوم %(88)نسددبة مددم زبا نيددا 
ا ن دىا في ارأة ا بينم(06171)بلتت حفة ارأة غزل حماه في اير أانوم الثاني ا و %(82)فأانت 

في ارأة الوليد للتزل بحمصا وبالتالي الوفت الدراسة ( .0.14)على حيم بلتت ( 06505)غزل  بلة 
بضرورة تطوير سياسات القطاعيم العا  والخاص مم خ ل تطبي  س سل مارأوف ودراسة تأثيرىا على 

 . ودة المنت ات الفناعية والزراعية والثر المنافسة بيم الارأات علييا
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 (9005)دراسة الشيراني  .4

دراســة اســتطالعية عمــى مــوظفي مصــمحة  –األســباب الرئيســية لمتيــرب الضــريبي والحمــول المقترحــة "
 " الزكاة والدخل

التير  الضريبي في مفلحة الزأداة  الدت إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف على األسبا  اإلدارية التي 
ي تطبقيددا المفددلحة للحددد مددم التيددر  الضددريبيا والحلددول والدددخل بمدينددة الريدداض وأددذلس اإل ددرا ات التدد

م خد ل لتحليلدي مدم خد ل المسد  ال تمداعيا ومدوقد ت  اسدتخدا  المدنيل الوفد ي ا االمقترحة للحد منو
فددرداا عددم ( 2.1)البيانددات والمعلومددات التددي تدد  الحفددول علييددا مددم الفددراد م تمددع الدراسددة البددالك عددددى  

والظيرت الدراسة ايوع التيدر  الضدريبي وو دوده بديم المأل ديم ضا ليذا التر  طري  استبيانة ت  تفميميا
بددددفع الضدددرا  ا أمدددا توفدددلت الدراسدددة إلدددى الم ىنددداس السدددبا  متعدددددة تدددىدي إلدددى التيدددر  الضدددريبي فدددي 
مفلحة الزأاة والدخلا حيث تبيم و ود ضعف في نظا  التدري  والتعلي  المعمول بوا وغموض وثترات 

وا   المطبقةا ىذا باإلضافة إلى عد  فاعلية الرقابة والمتابعةا وسو  التنظي  اإلداريا أما في األنظمة والل
لددس الظيددرت الم ىندداس ضددع ا عامددا فددي تطبيدد  ال ددرا ات التددي تحددد مددم التيددر  الضددريبي سددوا  أانددت ت

ودة والعمدل اإل را ات تنظيمية الو تح يزيةا لذا الوفت الدراسدة ب عدادة النظدر فدي السياسدات الماليدة المو د
 .على رس  سياسات الأثر فاعلية وسد الثترات المو ودة في األنظمة واللوا   المطبقة في المفلحة

 

 الدراسات األجنبية: ثالثا

 (Toonders, 2010)  دراسة .0
 "Dutch municipality e-government – Explaining e-government adoption 

and development  "  

تعدرف علدى نمداذج البلدديات اللأترونيدة ومراحدل تطورىداا حيدث رأدزت الدراسدة علدى ىدفت الدراسدة إلدى ال
التعرف علدى أي يدة تطدوير البلدديات اليولنديدة لتفدب  الأترونيدة أمدا ىدو الحدال فدي المىسسدات الحأوميدة 
ت التقليديةا واستخد  الباحث نموذج المراحل الذي يفف تطور الحأومات اللأترونيدة وتقييميدا بالمعدادل
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الخطيةا ومم ث  قا  الباحث بتطوير نموذج خاص بو لتطوير الحأومات اللأترونية معتمدا علدى نمدوذج 
خفدا ص )  وقدد قدا  الباحدث باختبدار م مدوعتيم مدم العوامدلا ذأدرت فدي دراسدات سدابقة والخرىالمراحل 
 (.الخافةالمواطنيما الموظ يما المىسسات الحأوميةا المىسسات مم البعاد التفال البلديةا 
فدددف تطدددور البلدددديات اللأترونيدددةا الدراسدددة إلدددى العتمددداد علدددى نمددداذج متعدددددة يزيدددد مدددم دقدددة و  وخلفدددت

تأثير أثافة السدأام ل إلى م يو  البلدية اللأترونيةا تأنولو ية تفع  عملية التطور والوفو التعقيدات ال
ىتمددا  بمتطلبددات البعدداد التوافددل الالدراسددة ب تالوفددا و دع  تطددور البلددديات لتفددب  إلأترونيددةيددوتعدددادى  

ي ددددداد إلدددددى م يدددددو  البلدددددديات اللأترونيدددددةا و  عمليدددددة التطدددددور والوفدددددول لتسدددددريعوالتفددددال بدر دددددة أبيدددددرة  ا 
بروتوأددولت وت اىمددات معياريددة يددت  مددم خ ليددا الت ددا  مددع المىسسددات الحأوميددة والخافددة لزيددادة فعاليددة 

 .التفال

 

 (Akbar, 2007)  دراسة .9
" Statistical Analysis of Wireless Systems Using Markov Models  "   

مدى دقدة التفدال باسدتخدا  الحددث قندوات التفدال ال سدلأيةا التعرف على اليدف مم ىذه الدراسة ىو 
ولتحسديم مسدتوى الدا  تلدس األعمدال ي د  إي داد حلدول نيا يدة ل تفدالت ال سدلأية التدي تسدتطيع تددوفير 

مددارأوف لمحاأدداة  س سددلالسددلو   تدد  اسددتخدا ل سددلأيا وفددي ىددذه الدراسددة مددم التفددال ا ةسددرعة عاليدد
والتي تنتل بواسطة التفالت ال سلأية وتعقبياا وت  استخدا  نموذج مدارأوف للتنبدى بأخطدا   ااألخطا 

فعوبة اأتااف اإلاارات الضعي ة  فيفي اسونة األخيرة ظيرت ماألة واحدة ا التفال إحفا يا وبدقة
اسدتخدا  لوحددات مرخفدة لمسدتخدميم اتفدال الراديددو فقدد تد  ا فدي البي دة اللوحدات الراديددو الذأيدةة المو دود

 تدد ولتحديددد التددردد الددديناميأي والتنبددى بددو ( SISN)الو لوحددات ( UNII)المعرفددي دوم السددت ادة مددم لوحددات 
مارأوف دقيد   س سلتوفلت الدراسة إلى الم تنبى نموذج ا ونتي ة لذلس مارأوف س سل تطبي  نموذج

 ددداا أمددا الم اللوحددة الخافددة بالمسددتخدميم المرخفدديم فددي قنددوات اتفددال الراديددو المعرفددي الو اإلدارأددي 
الدراسددة بالسددت ادة  لددذا الوفددت .يسدداعد علددى ت ندد  تددداخل التفددال وعددد  اأتادداف اإلاددارات الضددعي ة

التنبدى اإلحفدا ية لمدا لدو الأبرى مم األسالي  الأمية عامدة والسدلو  تحليدل مدارأوف خافدة فدي عمليدات 
دور وفف دقيد  للظداىرة الأميدة وسدرعة الت ربدة والوفدول إلدى النتدا لا وأدذلس الوفدى باسدتخدا  قندوات 
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 .التفال ال سلأية الراديو المعرفي الو اإلدراأي في األعمال الت ارية اللأترونية
 (Rauner and et., 2004)  دراسة .5

"Using a Markov model to evaluate the cost-effectiveness of diabetic 

prevention strategies in Austria  "   

ىدددفت ىدددذه الدراسدددة إلدددى تقيدددي  فعاليدددة تأل دددة اسدددتراتي يات الوقايدددة مدددم مدددرض السدددأري فدددي النمسددداا حيدددث 
( 500)مليدوم حالدة لمرضدى السدأري فدي العدال ا ويتوقدع الم تدزداد لتفدل ( 230)الظيرت الدراسة انتادار 

مدم % . -% 5 ا وقد بلتت تأداليف الوقايدة مدم ىدذا المدرض للمدراىقيم مدم 1013حالة في عا  مليوم 
م موع ن قاتي  على الرعاية الفدحية فدي الددول الفدناعيةا لدذلس قامدت بعدض الوليدات فدي النمسدا بتقددي  

سدعار ليدذه برامل توعية للحالت المرضية الخافدة ودعد  متخدذي القدرارات السدتراتي ية لتحليدل فعاليدة األ
البددراملا لدددذلس قدددا  البدداحثوم باسدددتخدا  نمدددوذج تحليدددل مددارأوف لتقيدددي  وتحليدددل الزيددادة فدددي تأددداليف بدددرامل 

 س سددلوبعدد تطبيد  نمدوذج  المدرضاالوقايدة علدى مرضدى السدأر ومددى فاعليتيدا علددى انخ داض انتادار 
بقرحدة القدد  بسدب  بيم المفدازيدادة عددد مرضدى السدأر الم مارأوف على عيندة الدراسدة توفدلت الدراسدة 

بالنسددبة للحددالت التددي تزيددد انخ دداض فددي معدددل بتددر القددد   ددذرياا  منددع بعددض بددرامل التوعيددةا ولأددم يو ددد
دل اإلفددابة بقرحددة القددد  الو بترىدداا وتبدديم زادت نسددبة الوفدداة مددع انخ دداض معددو عددا ا ( 73)العمددارى  عددم 

والخيدرا ا %5  بمعددل 1005ات مدم عدا  سدنو ( 20)ض تأاليف الرعاية الطبية لمريض السأري بعد اانخ 
الوفددى البدداحثوم بدد ثرا  نمددوذج مددارأوف ببيانددات الأثددر ت فددي  وا  ددرا  بعددض التحسددينات علددى النمددوذج 

 .ليأخذ في العتبار المضاع ات األخرى التي قد تظير بعد اإلفابة بدا  السأري
 
 (Stanke, 2003)دراسة  .5

“Gene Prediction with a Hidden Markov Model” 
إلى طرح طريقة حسابية  ديدة للتنبى ب ينات البروتيم فدي س سدل الحمدض الندووي ىدفت ىذه الدراسة 

لنواة الحيواناتا حيث يمأم أاف ال ينات في تسلسل الحمدض الندووي مدم خد ل إي داد بنيدة ال يندات 
اسدتخدا  وقدد تد   االتي ىي غالبا تمثل في نموذج احتمالي نظرا لطبيعة بنية الحمدض الندووي التسلسدلية

برنامل محوس  يعطي نتا ل دقيقة وذات أ ا ة عالية بسب  بنيتو البسيطة نسبيا واعتماده على نموذج 
فدحيحة بالضدرورةا ومدم تحليل مارأوف التتدابعيا ومدع ذلدس فد م بنيدة ال يندات علدى األغلد  لد  تأدم 



85 

 

لتوزيددع ال علددي للتسلسددل إ ددرا  تطددويرات وتحسددينات علددى نمددوذج مددارأوف ليتناسدد  مددع اال ددل ذلددس تدد  
فددي  ةعلددى نمددوذج توزيددع احتمددالي فددحي  ذو دقددة عاليدد تدد  الحفددولالفددحي  لل يندداتا ونتي ددة لددذلس 

ا وبالتدالي عند اختبار النموذج على  ينات اإلنسام وذبابة ال اأية أانت دقة التوقعدات إي ابيدةو التنبىا 
مدارأوف للتعدرف علدى بنيدة ال يندات  ف م الدراسة الوفت إلى المزيدد مدم التطدوير علدى نمدوذج س سدل

 .األأثر تعقيدا ل ست ادة منيا في البحوث العلمية
 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة: رابعا

بعد عرض الدراسات السابقة المحليدة والعربيدة واأل نبيدة يمأدم مناقادتيا لتسدليط الضدو  علدى ندوع الع قدة 
 :ليا وقد ت  م حظة ما يبينيا وبيم الدراسة الحالية

 الدراسات المحلية .2

تناولددددت الدراسددددات المحليددددة الىميددددة التخطدددديط فددددي اسددددتت ل المددددوارد الماليددددة وفاعليددددة الموازنددددات أددددأداة  . ال
 .للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع غزة

مددى الىميدة نظد  المعلومدات اإلداريدة المحوسدبة فدي عمليدات فدنع القدرارا  (م9005غنـيم، )بينت دراسدة  .  
 .ا عمليات التخطيط في البلديات في ضو  التتيرات على الساحة ال لسطينيةوأي ية الست ادة مني

علددى دراسددة واقددع اسددتخدا  األسددالي  الأميددة فددي تحليددل الماددأ ت  (م9005الجــديمي، )اقتفددرت دراسددة  . ت
واتخاذ القدرارات فدي قطداع غدزةا ولد  تتنداول دراسدة تطبيقيدة إلحددى تلدس األسدالي  ومددى فاعليتيدا فدي 

 .طيط والتنبى بالظواىر المستقبليةعمليات التخ

 الدراسات العربية .1

يمأم القول الم ىناس دراسات موفقة و يدة في الدراسات العربية التي تناولدت نمدوذج س سدل مدارأوف  . ال
وتطبيقاتو في  وان  متنوعة مثل التنبى بيطول األمطار في مناط  مت ر  في العدرا ا وتحليدل حرأدة 

 .بسأام  ميورية اليمم العربيةسو  التزل في سورياا والتنبى 
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العربيددة المتميددزة والتددي ربطددت بدديم مخر ددات التعلددي   مددم الدراسددات (9002الجــراد وحميــدان، )أانددت دراسددة  .  
العددددالي بددددالم تمع باعتمدددداد مبدددددالي التخطدددديط الستاددددرافي لمدددددخ ت التعلددددي  العددددالي ومخر اتددددو وأليددددة 

  .الفيدلة في  امعة دما  تحديدا والتنبى بالمستقبل

 الدراسات األ نبية .5

ظيددر مددم خدد ل الدراسددات األ نبيددة و ددود تقددد  واضدد  وملمددوس فددي نوعيددة تطبيقددات نمددوذج س سددل  . ال
 .مارأوف ودورىا في تحليل ومعال ة تتيرات الأثر تعقيدا وتطورا ومم ث  التنبى بيا مستقب 

للأترونيددة أحددل المثددل رأددزت الدراسددات األ نبيددة علددى نظدد  المعلومددات ال ترافيددة المحوسددبة والبلددديات ا .  
 .في تطوير البلديات و ودة فناعة القرارات

 :ولقد تميزت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة بالتالي

 .تحدثت الدراسة الحالية باأل اامل ومتأامل عم نموذج س سل مارأوف نظريا وتطبيقيا .2

لتخطددديط والمتمثلدددة ببلدددديتي غدددزة ال ريدددت الدراسدددة الحاليدددة علدددى الأثدددر المىسسدددات معانددداة مدددم فدددعوبة ا .1
 .وخانيونس والتنبى مستقب  بمستوى التزا  الماترأيم في تسديد المستحقات المالية

تناولددت الدراسددة الحاليددة تددأثير السياسددات الماليددة علددى مسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي تسددديد المسددتحقات  .5
زة وخددانيونس وأددذلس اعتمدددت علددى الماليددة مددم خدد ل السياسددات الماليددة المطبقددة فعليددا فددي بلددديتي غدد

 .البيانات المالية للماترأيم الحقيقية

وضعت الدراسة الحالية مني ية متأاملة لدراسة تأثير السياسات المالية على مستوى التزا  المادترأيما  .4
 .يمأم تطبيقيا باأل دوري والحفول على مىارات حقيقية تدل على مدى فعالية تلس السياسات

لحالية ماىية الع قة بديم مسدتوى التدزا  المادترأيم المتنبدأ بدو مدم خد ل نمدوذج س سدل بينت الدراسة ا .3
 .مستوى التزا  الماترأيم ال عليو  مارأوف

لدذا تددأتي ىددذه الدراسددة لتضدديف إلددى الدراسددات المحليدة دراسددة  ديدددة ونوعيددة لعليددا تأددوم ذات فا دددة للمأتبددة 
 .سالي  الأمية والسياسات الماليةال لسطينية وللباحثيم والميتميم في م الي األ
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 الفصل الرابع

 اإلطـار العممي لمدراسـة

 

 

 المنيجية واإلجراءات: المبحث األول

 

 أثر سياسات اإليرادات المالية لمبمدية عمى مستوى التزام المشتركين: الثانيالمبحث 
 

 فحص ثبات وصدق نموذج سالسل ماركوف: الثالثالمبحث 
 

 نموذج سالسل ماركوف تطبيق: الرابعالمبحث 
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 األول المبحث

 المنيجيـة واإلجـراءات

 

 منيجية الدراسة: أوال

 مجتمع الدراسة والعينة: ثانيا

 أداة الدراسة: ثالثا
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 منيجية الدراسة: أوال

ا والدذي يقدو  علدى رفدد ومتابعدة دقيقدة التحليل الأمديمم ال ل تحقي  الىداف الدراسة ت  استخدا  المنيل 
فددي فتددرة زمنيددة الو عدددة فتددراتا مددم ال ددل –وىددو موضددوع الدراسددة  –ظدداىرة الو حدددث معدديم بطريقددة أميددة ل

التعددرف علددى الظدداىرة الو الحدددث مددم حيددث المحتددوى والمضددموما والوفددول إلددى نتددا ل وتعميمددات تسدداعد 
راسدات السدابقة ويتوافد  اختيدار المدنيل التحليدل الأمدي مدع الد ا(Ismail, 2005, P3)فدي فيد  الواقدع وتطدويره 

واعتمددت الدراسددة علدى مفدددريم الساسدييم للبياندداتا  (9001الشــمرتي، ) و (9002الجــراد وحميـدان، )والتدي منيدا 
 :وىما

 :المصادر الثانوية -0
حيددث تمددت مرا عددة الأتدد  والدددوريات والمناددورات والتقددارير وأددل مددا ىددو متعلدد  بموضددوع الدراسددةا واليددة 

باددأل علمدديا وأددام ىدددف الل ددو  إلددى المفددادر الثانويددة فددي الدراسددةا مرا ددع تسدداى  فددي إثددرا  الدراسددة 
التعددرف علددى األسددس والطددر  العمليددة السددليمة فددي أتابددة الدراسدداتا وأددذلس الخددذ تفددور عددا  عددم آخددر 
المست دات التي حددثت وتحددث فدي م دال الدراسدة مدم واقدع مدالي للبلدديات والزمدة عدد  تسدديد المادترأيم 

ي ا والى  السياسات والقرارات المالية المتبعة في سدبيل تحسديم ورفدع مسدتوى ال بايدة لل واتير المستحقة علي
والتخ يف مم األزمة المالية والقضدا  علييداا وأدذلس تد  الترأيدز علدى فيد  األسدالي  الأميدة المختل دة التدي 

 .تساعد على تحليل وت سير الظواىر الأمية ورس  فورة مستقبلية لتلس الظواىر والتنبى بيا

 :المصادر األولية -9
لمعال دددة ال وانددد  التحليليدددة لموضدددوع البحدددثا تددد  الحفدددول علدددى البياندددات األوليدددة مدددم خددد ل المقددداب ت 
الاخفددية لعدددد مددم مددوظ ي البلددديات ووزارة الحأددد  المحلددي وذوي الع قددة فددي الادد وم الماليددة وفدددانعي 

الحفددول علدى قاعددة بياندات نظدا  ال بايددة القدرار فدي البلددياتا وأدذلس تدد  العتمداد بالدر دة األولدى علدى 
المحوسدد  مددم مرأددز الحاسددو  فددي بلديددة غددزة وبلديددة خددانيونسا والتددي احتددوت علددى بيانددات الماددترأيم 
وقيمة ال واتير والمدفوعات التي ت  تسديدىا مم قبل المادترأيم وقيمدة الحسدابات المديندة والمتدأخرةا والتدي 

 .اسة وتحقي  الىدافياأام ليا دور أبير في إ را  ىذه الدر 



90 

 

 

 مجتمع الدراسة والعينة: ثانيا

 مجتمع الدراسة - أ

مددم ضددرا    بلددديتي غددزة وخددانيونسيتأددوم الم تمددع األفددلي للدراسددة مددم  ميددع الماددترأيم فددي خدددمات 
ي ارات ونظافة والثمام استي س المياه وفرف فحي وغيرىا  الم س ومنازلا ورخص حرف وفناعات وا 

مادترس حتدى تداري  الحفدول علدى  57483يبلدك عددد المادترأيم فدي بلديدة غدزة مم الخدمات المت رقدةا و 
مادترس حتدى  28573 ا الما عدد ماترأي بلدية خانيونس فقد بلتدوا 28/5/1022قاعدة البيانات المواف  

 . 17/3/1022تاري  الحفول على قاعدة البيانات المواف  

 عينة الدراسة - ب

تسددداوي عيندددة الدراسدددة األفدددلية نسدددبة  لدددذا فددد موذج والدراسدددةا تددد  اسدددتخدا  المسددد  الادددامل فدددي بندددا  النمددد
مددم م تمددع الدراسددةا وقددد تدد  تقسددي  عينددة الدراسددة إلددى ثمانيددة ف ددات مختل ددةا وتدد  اسددتبعاد ال  ددة %( 200)

السدددابعة والثامندددة ويعدددزى ذلدددس إلدددى الم المادددترأيم فدددي ال  تددديم لددد  تفددددر ليددد  فدددواتير بدددن س عددددد ال دددواتير 
مدددم ال  دددات األخدددرى وذلدددس يندددافي ادددرط مدددارأوف اتحددداد المادددترأيم فدددي فتدددرة زمنيدددة  المفددددرة للمادددترأيم

محددةا والتي يعتمد علييا بنا  مف وفة النتقال الحتمالية لنموذج س سل مارأوفا وال دول التالي رق  
 :يوض  تلس التفني ات( 462)
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 (462) رق   دول
 تفنيف ف ات الماترأيم 

 التمثيل الرياضي الوصف زالرم فئات المشتركين #

 A ال  ة األولى 2
الماترأوم الملتزموم بتسديد أامل مستحقات البلدية 

 .التي عليي  خ ل سنة محددة
Debt <= 0 

 B ال  ة الثانية 1
 2000ايقل والقل  0الماترأوم المدينوم بمبلك الأثر 

 .ايقل خ ل سنة محددة
0 < Debt <= 1000 

 C ال  ة الثالثة 5
ايقل والقل  2000أوم المدينوم بمبلك الأثر الماتر 
 .ايقل خ ل سنة محددة 5000

1000 < Debt <= 3000 

 D ال  ة الرابعة 4
ايقل والقل  5000الماترأوم المدينوم بمبلك الأثر 

 .ايقل خ ل سنة محددة 20000
3000 < Debt <= 

10000 

 E ال  ة الخامسة 3
خ ل  ايقل 20000الماترأوم المدينوم بمبلك الأثر 

 .سنة محددة
Debt > 10000 

 F ال  ة السادسة .
الماترأوم غير الملتزموم بتسديد الي مستحقات للبلدية 

 .خ ل سنة محددة
No Payments 

  .الماترأوم الموقوف ااتراأي  خ ل سنة محددة H ال  ة السابعة 8

  .الماترأوم ال دد خ ل سنة محددة I ال  ة الثامنة 7
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 اة الدراسةأد: ثالثا

ل سدتع   عدم بياندات المادترأيم الماليدة ( Oracle 11g)ت  اسدتخدا  لتدة برم دة قواعدد البياندات الوراأدل 
ومعال تيدداا ومددم ثدد  السددت ادة منيددا فددي تطبيدد  نمددوذج س سددل مددارأوف لت سددير ىددذه البيانددات وتحليليددا 

ين دذ إ درا ات  (Microsoft Office Excel 2007)والتنبدى بيدا مسدتقب ا وقدد تد  إعدداد برندامل تطبيقدي 
 QM for)وعمليدات نمدوذج س سدل مدارأوف الرياضديةا باإلضدافة إلدى اسدتخدا  برندامل التحليدل الأمدي 

Windows.) 
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 الثاني المبحث

 أثر سياسات اإليرادات المالية لمبمدية عمى مستوى التزام المشتركين

 

 ى مستوى التزام المشتركينتأثير القرارات والسياسات المالية عم: أوال

 تأثير القرارات والسياسات عمى متوسط فترة التحصيل: ثانيا

 تأثير القرارات والسياسات المالية عمى االشتراكات الجديدة والموقوفة: ثالثا

 تأثير القرارات والسياسات المالية عمى الحسابات المدينة والمدفوعات: رابعا
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والسياسـات الماليـة عمـى انتقـال المشــتركين مـن الفئـات األقـل التزامـا إلـى الفئــات تـأثير القـرارات : أوال
 :األكثر التزاما في تسديد المستحقات المالية لمبمدية في نفس العام

 :بمدية غزة . أ

الم قددوة الحت دداظ بالماددترأيم فددي ن ددس ال  ددة دوم النتقددال ل  ددات الخددرى تعددد ( 462) يوضدد  الاددأل رقدد 
مع تتير أبير وملحوظ في ال  ات األخدرىا ولأدم مقارندة ( F) والسادسة( A)ة األولى أبيرة  دا في ال  

  1020 ا يتضد  الم عدا  1008  مع عا  1020في قوة الحت اظ بالماترأيم في ن س ال  ة في عا  
عم العدا  الدذي يسدبقوا ( E)والخامسة ( D)والرابعة ( C)أام الأثر ثباتا مع فر  واض  في ال  ة الثالثة 

  1020  و1008متساوية في العاميم ( B)ولأم بقيت نسبة قوة الحت اظ بالماترأيم في ال  ة الثانية 
  أام ليدا 1020دوم تتيير يذأرا ويدل ذلس على الم القرارات والسياسات المالية التي اتخذت في عا  

بددا الو سددلباا وقددد   سددوا  أددام ذلددس األثددر إي ا1008تددأثير القددل علددى مسددتوى التددزا  الماددترأيم مددم عددا  
ير دددع ذلدددس إلدددى العمدددر الزمندددي لل دددواتير المفددددرةا فألمدددا زاد العمدددر الزمندددي لل دددواتير المفددددرة قلدددت قدددوة 
الحت اظ بالماترأيم وير ع فضل ذلس إلى تأثير طويل المددى السياسدات الماليدة المتبعدة فدي المسدتقبل 

لى التأثير طويل المدى الذي مم اأنو يقلل مم قوة الحت ا  .ظ بالماترأيم في ن س ال  ة دوم تتييروا 

 

 

 

 

 

 

78.52%

17.44%
22.34% 23.39%

81.15%

29.20%

71%

29.4%
41.72% 35.54%

51.95%

90.5%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

A B C D E F

2010

2009

فئات المشتركين

نسبة االحتفاظ

(462)شكل رقم   

بلدٌة غزة –قوة االحتفاظ بالمشتركٌن فً نفس الفئة    
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المادددترأوم غيدددر الملتدددزميم بددددفع الي  – (F)وي حدددظ الم نسدددبة ثبدددات المادددترأيم فدددي ال  دددة السادسدددة 
وعد  النتقال إلى ال  دات األخدرى مرت عدة  ددا مقارندة مدع نسد  ثبدات  -  1020مستحقات خ ل عا  

ا ويدل ذلس على عد  تأثر الماترأيم في ىذه %8063ا الماترأيم في ال  ات األخرى وقد بلتت نسبتي
ال  ة بالقرارات والسياسدات الماليدة والحمد ت التاد يعية التدي تقدو  بيدا بلديدة غدزةا وقدد ير دع ذلدس ألحدد 

 :السببيم التالييم الو أ ىما معا

عية ضددعف األداة اإلع ميددة لدددى بلديددة غددزة فددي الوفددول إلددى الماددترأيم وتسددوي  حم تيددا التادد ي -2
 .لتسديد المستحقات المالية

قلة وعي المواطم بأىمية تسديد ال واتير الايرية للبلديةا واعتبار البلدية الحد ال معيات الخيرية التي  -1
تقددد  خدددماتيا للمددواطنيم مقابددل مبددالك ومددن  ماليددة تحفددل علييددا مددم الدددول المانحددةا وبالتددالي ل 

 .بلديةع قة للمواطنيم بأي التزامات مالية ت اه ال

 

الذي يمثل مف وفة انتقال الماترأيم مم ف ة إلى ف ة الخرى مدم ( 461)ويست اد مم ال دول التالي رق  
  حتى نيايتياا الي ىو نتي ة تأثير السياسات المالية على التزا  الماترأيم إما إي ابا 1020بداية عا  

ل انتقددالي  إلدددى ال  ددات األقدددل التزامددداا وىددو انتقدددالي  إلددى ال  دددات األأثدددر التزامددا الو تدددأثيرا سددلبيا مدددم خددد 
ىددو عدددد الماددترأيم الددذيم مددا زالددوا فددي ن ددس  8302ولت سددير بعددض بيانددات ال دددولا ي حددظ الم الددرق  

ىدو عددد المادترأيم الدذيم أدانوا  215  حتدى نيايتيداا المدا الدرق  1020مم بداية عا  ( A)ال  ة األولى 
فددي ( A)وانتقلددوا إلددى ال  ددة األأثددر التزامدا وىددي فددي األولددى   1020فددي بدايددة عدا  ( C)فدي ال  ددة الثالثددة 

 .نياية العا 
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(461)شكل رقم   

خانٌونسبلدٌة  –فئة  كلالمشتركٌن فً نسبة   

نسدددبة أدددل ف دددة مدددم ال  دددات السدددتة مدددم م مدددوع العدددداد المادددترأيم فدددي  (4.2)يوضددد  الادددأل العددد ه رقددد  
  متسدداوية إلددى حددد 1020 ا وي حددظ الم نسدد  تمثيددل ال  ددات السددتة فددي عددا  1020  و1008العدداميم 

 ا وبالنسدبة لل روقدات البسدطية الظداىرة ير دع سدببيا إلدى عامدل 1008أبير مع نس  تمثيليدا فدي العدا  

المجموع في 
  بداية العام

F E D C B A 9000م  

10569 730 11 51 216 2060 7501 A 

4969 2029 1 28 198 1461 1252 B 

1771 695 1 76 739 137 123 C 

1086 516 49 386 56 31 48 D 

512 200 266 21 10 6 9 E 

30272 27395 221 469 507 1064 616 F 

 
31565 549 1031 1726 4759 9549 

المجموع في 
  نياية العام

(4.1) رق   دول  
بلدية غزة –مف وفة النتقال   
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علددى قاعدددة الحفددول   وحتددى تدداري  1008فدددار آخددر فدداتورة لعددا  الددزمما حيددث مضددى علددى تدداري  إ
  فقد مضدى اديريم ونفدف علدى إفددار آخدر 1020البيانات سنة وايريم ونففا الما بالنسبة لعا  

فاتورة ايريةا وفر  عامل الزمم الذي يبلك فترة سنة أاملة قد يىدي بدوره إلى بعض التتييرات الط ي دة 
 ذلدس الم م مدوع فروقدات نسد  ال  دات الخمسدة األولدى فدي العداميم تسداويفي تلس النس ا ومما يثبدت 

ا %4677في العداميم تسداوي ن دس النسدبة السدابقة ( F)ا بينما ال ر  بيم نس  ال  ة السادسة % 4677
إلدى ال  دات األخدرى خد ل ( F)وت سير ذلس يناأ احتمال انتقال عدد مدم المادترأيم مدم ال  دة السادسدة 

قد يىدي إلى تتير في نس  تمثيدل ال  دات قدد يفدل إلدى حدد التطداب  مدع نسد  التمثيدل عا  واحد وىذا 
 .  ا وبالتالي ي   مرعاة عامل الزمم ألىميتو1008في عا  

 :بمدية خانيونس . ب
  يعدد 1020الم قدوة الحت داظ لددى المادترأيم فدي ن دس ال  دة لعدا  ( 4.3)ي حظ مم الاأل التالي رق  

( D)والرابعدة ( C)وتتقار  في ال  دات الوسدطي الثالثدة ( F)والسادسة ( B)الثانية أبير نسبيا في ال  تيم 
ا وير ع ذلس إلى اخت ف تفنيف الماترأيم مم حيدث اللتدزا  فدي بلديدة خدانيونس عدم (E)والخامسة 

% 10الاير الو القل نسدبة خفد   .بلدية غزةا حيث الدى قرار من  الماترأيم الملتزميم في سداد آخر 
طى المادددترأيم فدددي تسدددديد ال دددواتير الفدددادرة وتسدددوية حسدددباتي  بسدددب  مسددداواة المادددترس الملتدددز  إلدددى تبدددا

فواتير مستحقةا ومما يىأدد ذلدس الم  .بتسديد أامل مستحقات البلدية بالماترس الذي عليو على األأثر 
عليو في    وىي ما أانت1020في عا  % 88أبيرة  دا وتساوي ( B) نسبة قوة الحت اظ بال  ة الثانية

 . 1008عا  
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بلدية خانيونس –قوة الحت اظ بالماترأيم في ن س ال  ة    
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( F)اليضا يظير مىار  يد في انخ اض نسبة قوة الحت اظ فدي ال  دة السادسدة ( 4.3)ومم الاأل رق  
دل ( F) ا وأدل مدا قلدت نسدبة قدوة الحت داظ فدي ال  دة السادسدة 1008  مقارنة مدع عدا  1020في عا  

إلددى ال  ددات األأثددر التزامدداا مددع م حظددة  ذلددس علددى انتقددال الماددترأيم مددم ال  ددات غيددر الملتزمددة مطلقددا
البحيفدديا )والأددد   1020  وفددواتير عددا  1008و ددود فددر  زمنددي مدتددو سددنة بدديم إفدددار فددواتير عددا  

وقدد تفدل إلدى قابلدة للزيدادة ( F) ذلدس الم نسدبة النخ داض فدي قدوة الحت داظ فدي ال  دة السادسدة (1020
 .ويعتبر ذلس تحسم  يد في تحفيل بلدية خانيونس% 4

يمثل مفد وفة النتقدال التدي تبديم احفدا ية العدداد المادترأيم الملتدزميم فدي ( 4.3)وال دول التالي رق  
  حتددى نيايتيداا وأد  عدددد المادترأيم الدذيم تدد  فقددى  وانتقدالي  لل  ددات 1020ن دس ال  دة مددم بدايدة عدا  

 .األخرى األأثر التزاما الو العأس

 
 
 
 
 

(4.5) رق   دول  

خانيونس يةبلد – النتقال مف وفة   

المجموع في 
  بداية العام

F E D C B A 9000م  

213 94 0 0 1 57 61 A 

6389 939 0 7 422 4933 88 B 

1114 173 0 67 569 292 13 C 

575 194 15 282 46 37 1 D 

392 140 225 12 11 4 0 E 

9087 7014 347 501 460 711 54 F 

 
8554 587 869 1509 6034 217 

المجموع في 
اية العامني   
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الم ( 4.4)بالنسبة لتمثيل الماترأيم في أدل ف دة مدم ف دات المادترأيم السدتةا فدي حظ مدم الادأل رقد  و 
وقددد تدد  اإلاددارة إلددى سددب  ذلددس سددابقا عددم آليددة ( A)انخ دداض أبيددر لعدددد الماددترأيم فددي ال  ددة األولددى 

تة الادير الو القدل ومدم ثد  السدت ادة التفنيف المتبع في بلديدة خدانيونس للمادترأيم الملتدزميم بتسدديد سد
مدددم قيمدددة ال ددداتورةا وممدددا الدى ذلدددس إلدددى تبددداطى فدددي تفددد ير مسدددتحقات البلديدددة علدددى % 10مدددم خفددد  

بدددالرغ  مدددم النيدددا اددديدت انخ ددداض ط يدددف  ددددا مقارندددة مدددع عدددا  ( F)المادددترأيما المدددا ال  دددة السادسدددة 
في ظل تندوع آليدات الت تديش   ا ولأم قد يأوم ذلس مىار إي ابي على انخ اض الأبر مع الزمم1008

 .والمتابعة على الماترأيم غير الملتزميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثير القـرارات والسياسـات عمـى متوسـط فتـرة التحصـيل مـن تـاريخ إصـدار الفـواتير نفـس العـام : ثانيا
 :حتى دفع المستحقات المالية

 :بمدية غزة . أ

موضددحا فيددو ( 4.5) الاددأل التددالي رقدد بنددا  علددى البيانددات المسددتخر ة مددم قواعددد البيانددات تدد  إعددداد 
 : 1008  و 1020متوسط فترة التحفيل باأليا  للعاميم 
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بلدية خانيونس –نسبة الماترأيم في أل ف ة    
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وي حظ مم الاأل الساب  الم متوسط فترة التحفيل تزداد ألما زادت قيمة المتأخرات على الماترأيما 
انخ دداض    يادديد1020ا ولأددم بددالرغ  مددم ذلددس فدد م عددا  ير ددع ذلددس لضددعف الحالددة القتفدداديةوقددد 

 :ا وقد ير ع ذلس لعدة السبا  الىميا 1008مقارنة مع عا   ملحوظ بمتوسط فترة التحفيل

والملحد  المدالي لقدرار ( 1)سياسة من  الخفومات التدي اتبعتيدا البلديدة فدي قدرار ر ديس البلديدة رقد   -2
والحمدد ت التادد يعية مثددل فدد ر فاتورتددس واأسدد   ا زتددس ( .28ا283ا284)ر دديس البلديددة رقدد  

 .دت إلى زيادة رغبة الماترأيم ل ست ادة مم تلس الحم ت واإلع ا ات الممنوحةال

إفددددار ال ددداتورة الدوريدددة أدددل ادددير بددددل مدددم اددديريم الدى إلدددى زيدددادة توافدددل المادددترس مدددع البلديدددة  -1
 .وتذأيره في تسديد مستحقات البلدية المالية مرة أل اير بدل مم مرة أل ايريم

 تديش ومادروع المسد  الميدداني زادت مدم اىتمدا  المادترأيم فدي تسدديد تأثيف حم ت المتابعدة والت -5
 .مستحقات البلدية المالية عليي 

 .تحسم الوضع القتفادي العا  في قطاع غزة بعد تخ يف الحفار وفت  المعابر  ز يا -4

علددى    ليددا تددأثيرا إي ابيددا1020وبالتددالي يمأددم اعتبددار الم السياسددات الماليددة التددي تدد  اتباعيددا فددي عددا  
متوسدددط فتدددرة التحفددديلا وبالتدددالي فددد م بلديدددة غدددزة وفقدددت فدددي رسددد  سياسدددتيا فدددي التدددأثير علدددى انخ ددداض 

 .متوسط فترة التحفيل لمستحقاتيا المالية
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( 463)األ رق    
بلدية غزة –لتحفيل باأليا  متوسط فترة ا  
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 :بمدية خانيونس . ب

متوسدط فتدرة التحفديل باأليدا  ل  دات المادترأيم المختل دةا ويتبديم مدم ( 4.6)يوض  الادأل التدالي رقد  
الم اعتمدداد توزيددع ال ددواتير قبددل حرأددة الرواتدد  أددام لددو دور  يددد فددي ( 4.6)ل القددي  الموضددحة فددي الاددأ

تح يز الماترأيم لدفع مبلك ال اتورة في القر  وقت ممأما والذي سيل مم ذلدس اسدتت ل مقدر مفدلحة 
ميدداه السدداحل فددي التوسددع األفقددي لخدددمات الماددترأيم وتحفدديل ال بايددةا فنتي ددة لددذلس فدد م متوسددط فتددرة 

   مدا عددا ال  دة الثانيدة1008  القل نسبيا مم متوسط فترة التحفديل فدي عدا  1020عا  التحفيل في 

(B ) مدددم المادددترأيما ولأدددم ممدددا يقلدددل مدددم ىدددذا التدددأثير اإلي دددابي ال رفدددة الممنوحدددة مدددم قبدددل البلديدددة
ل سددت ادة مددم ميلددة سددتة الاددير لدددفع مبلددك ال دداتورة والسددت ادة مددم ن ددس الخفدد  المسددت يد منددو الماددترس 

ملتز  بدفع مبلك ال اتورة بعد إفدار ال اتورة مباارةا لذلس يو د تعارض في متوسط فترة التحفيل في ال
مددع الوضددع الطبيعددي الددذي يقتضددي النددو ألمددا قلددت المبددالك المسددتحقة علددى الماددترس ( A) ال  ددة األولددى

 .انخ ض متوسط فترة التحفيل منو

زة تأوم القل بأثير مدم متوسدط فتدرة التحفديل فدي واليضا عند مقارنة متوسط فترة التحفيل في بلدية غ
ا وير ددع ذلددس للخفدد  الممنددوح لماددترأي بلديددة خددانيونس الملتددزميم  1020بلديددة خددانيونس لددن س العددا  

 .في تسديد ستة فواتير الو القل وبالتالي تفب  قيمة الزمم لمدة ستة الاير معدومة بالنسبة للماترأيم
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 :تأثير القرارات والسياسات المالية عمى أعداد االشتراكات الجديدة والموقوفة: ثالثا

 :بمدية غزة . أ

  دور فعال ومىثر للتاية في عدد 1020أانت لتلس القرارات والسياسات المالية التي اتخذت خ ل عا  
إلددزا  ( 5)لبنددد رقدد    ا2/1020/.1فددي تدداري  ( 51)الاددتراأات ال ديدددةا فأددام قددرار ر دديس البلديددة رقدد  

بعمل ااتراأات خدمات إلزامية ل ميع ( 4)الفحا  الوف ت غير الارعية بااتراأات مياها والبند رق  
المواطنيم الفحا  الاق  والبيوت الذيم يدفعوم مقابل خدمات البلدية المختل ة مثل النظافدة والضدرا   

المسدد  الميددداني الددذي سدداعد باددأل أبيددر  السددنوية ولدديس ليدد  ااددترأات للبلديددة يدددفعوم علييدداا وماددروع
على ضبط العديد مم المست يديم مم خدمات البلدية بطريقة غير ادرعية وأدذلس المحد ت والمىسسدات 
التي تعمل دوم حفوليا على ترخيص حرف وفدناعاتا فأدام لدذلس ألدو األثدر األأبدر فدي زيدادة عددد 

اترس  ديد والتي تعتبر سابقة لبلدية غزة ل  م 7504  ليبلك عددى  1020الماترأيم ال دد خ ل عا  
  1008تعيدددىا خدد ل العاددرة سددنوات السددابقةا والتددي وفددل الأبددر عدددد ماددترأيم  دددد أددام خدد ل عددا  

ما يقدار  نسدبة  1020ماترس  ديدا الي بلتت زيادة عدد الماترأيم ال ديد في عا   1324والذي بلك 
 ا إل النو ل  يمنع و ود الخطا  في البيانات التي 1008عم عدد الماترأيم ال دد في العا  % 15065

(.46)األ رق     
بلدية خانيونس –متوسط فترة التحفيل    
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ت  الحفول علييا مم خ ل ماروع المس  الميدانيا مثال على ذلس تس يل حرفدة بقالدة لادخص يبيدع 
على بسطة في طارقة الطري  وغيرىا مم األخطا ا فأدى ذلدس إلدى إلتدا  وتوقيدف عددد ل بدأس بدو مدم 

يوضدد  العددداد الماددترأيم ال دددد والموقددوف ( 4.7)التددالي رقدد  الاددتراأات المسدد لة بتيددر حدد ا والاددأل 
 :ااتراأي 

 

 

 

 

 

 

 :بمدية خانيونس . ب

أث ت بلدية خانيونس  يودىا في ال ترة األخيرة مدم ال دل تطدوير ع قتيدا مدع المدواطنيم وبندا  ع قدات 
ابعدددة طيبدددة مبنيدددة علدددى الحتدددرا ا وفدددي الدددن س الوقدددت رسدددمت سياسدددات  ديددددة لعمليدددات الت تددديش والمت

الميدانيددة والرتقددا  فددي عمددل والدا  القددرا  حيددث عقددد ر دديس قسدد  ال بايددة الأثيددر مددم ال لسددات الدوريددة 
الايرية لمناقاة توزيع ال واتير والتأأيد على قرا ة العداداتا والتأأيد على ضرورة التبليك عم الي عقار 

  اإلاددارة سددابقا إلددى السياسددات لدديس لددو قيددد فددي ال ددواتير وتحددديث الخدددمات الدوريددة الول بددأولا وأمددا تدد
الماليددددة الميمددددة المتبعددددة فددددي بلديددددة خددددانيونس ومددددم ضددددمنيا إناددددا  قاعدددددة بيانددددات لأددددل قددددارم تتضددددمم 
المرا عددات والاددأاوي الددواردة عليددو وطبيعددة الموضددوع وتعليدد  القددارم والحددل والتدداري  القاعدددة تناددأ أددل 

ادأنو دفدع القدارم لإلخد ص بعملدو ولدزرع اير و يت  الرا تيا في ملف ورقي خاص بالقارما وىدذا مدم 
قيمة المتابعة والرقابة لديوا فبالنسبة لزدياد عدد الماترأيم ال دد ف نيا زيادة طبيعية مقارنة مع الث ث 

  القل مني  فدي عدا  1020سنوات األخيرةا مع م حظة الم عدد الماترأيم الموقوف ااتراأي  في عا  

( 468)األ رق    
بلدية غزة –عدد الماترأيم ال دد والموقوف ااتراأي    
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إيقاف عدد أبير مم الادتراأات الوىميدة لدرخص الحدرف والفدناعاتا إلى   ا وير ع سب  ذلس1008
واتخاذ قرار ب فل ضريبة الحرف والفناعات عم فاتورة ال باية وتحويليا إلى نظدا  إخطدار أدل ث ثدة 

 .الاير
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قيمـة المـدفوعات مـن إجمـالي تأثير القرارات والسياسات المالية عمى قيمـة الحسـابات المدينـة و : رابعا
 :قيمة الفواتير المصدرة لنفس العام

 :بمدية غزة . أ

  ل  يأم ليا تأثيرا واضحا على تتير نسد  1020بالرغ  مم الم السياسات المالية التي اتبعت في عا  
تمثيل ال  ات الستة مم م موع الماترأيم إل الم الحسابات المدينة ومسدتوى التحفديل تدأثرا أثيدراا وقدد 

( 4.9)  تفدددمي  عددددة الاددأال يوضددد  ىدددذا األثدددر مددع بعدددض التحلدددي ت والت سدديراتا ف دددي الادددأل رقددد  تدد
 ا المدا الادأل رقد  1008  و1020يوض  قي  المبالك المحفلة منسوبة لأدل فداتورة مفددرة خد ل عدا  

  مقارنددا مددع قيمددة المبددالك 1020رسدد  توضدديحي لقددي  المبددالك المحفددلة فددي أددل اددير مددم عددا  ( 4.10)
 ا وي حظ و ود تبايم أبير في مستوى قي  المدفوعات باستثنا  1008حفلة في أل اير مم عا  الم

(467)األ رق    
بلدية خانيونس –عدد الماترأيم ال دد والموقوف ااتراأي     
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اير مارسا وير ع ذلس إلى اخت ف  وىري في السياسات والقرارات المالية المتبعة في العاميما والى  
 :تلس األسبا 

 . 1020إفدار ال اتورة ايريا بدل أل ايريم ابتدا  مم بعد اير الغسطس  -2
 .تحديد مواعيد مختل ة لتحفيل ضرا   المنازل والممتلأات -1
 .تحديد مواعيد مختل ة لتحفيل رخص الحرف والفناعات -5
  1008  و1020ير ددددع ال ددددر  الأبيددددر بدددديم قيمددددة المبددددالك المحفددددلة فددددي اددددير الأتددددوبر مددددم عددددا   -4

  تتطدي الثمدام 1008عدا   إلى الم قيمة ال اتورة المستحقة اإل مالية فدي( 4.9)الموض  في الاأل رق  
  بحيدددث تتطدددي الثمدددام 1020اسدددتي س الميددداه ورسدددو  خددددمات اددديري سدددبتمبر والأتدددوبر بخددد ف عدددا  

استي س المياه ايري سبتمبر والأتوبر وخدمات اير الأتدوبر فقدط إع دا  المادترأيم مدم رسدو  خددمات 
 . اير سبتمبر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ة ادير إبريدل بسدب  إضدافة أامدل بندد ضدريبة األمد س ونتي ة لذلس ي سر ارت اع قيمة المدفوعات ل داتور 
  تد  تقسديط 1008اديألا بينمدا فدي عدا   9,688,471.35 والمندازل فدي ىدذا الادير والدذي يبلدك قيمتيدا

  1008المبلدك علددى ادديري يونيددو والأتددوبرا المددا بالنسدبة لضددريبة الحددرف والفددناعات الضددي ت فددي عددا  

 

ف  اَ  إب َ  َىًُى أغ    أك ىب  ًىفو   دَ و  

2010 4,325,053. 6,687,773. 3,166,424. 4,709,961. 2,139,233. 2,178,077. 4,068,701.

2009 5,933,476. 5,810,564. 5,784,774. 3,601,761. 6,586,924. 3,784,463.
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(468)األ رق    
بلدية غزة –لمدفوعة حس  أل فاتورة ايريةقيمة المبالك ا   

 ال توجد فاتورة
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  فقددد تدد  إضددافتيا علددى فدداتورة اددير 1020ا عددم عددا   ا المدد1008علددى فدداتورة اددير ديسددمبر عددم عددا  
 ا لددذا يتضدد  مددم 1020  فددي اددير ديسددمبر مددم عددا  1022فبرايددر فددي ن ددس العددا ا وتدد  تأرارىددا لعددا  

 . 1020الم تقار  أبير في قيمة المدفوعات لايري فبراير وديسمبر لعا  ( 4.9)الاأل الساب  رق  

 ا 1008  وعدا  1020زل والحدرف والفدناعات فدي عدا  وأام لخت ف توزيع ضرا   األمد س والمندا
فدار ال واتير ايريا بدل مم أل اير الثرا أبيدرا علدى مسدتوى المددفوعات حسد  أدل اديرا فدي حظ  وا 

  بسدب  إضدافة ضدريبة األمد س 1020ارت اع مستوى المدفوعات ليفل ذروتو في اير مايو مم عدا  
  العد   المدالي الأبيدر علدى المادترأيم لحد  ىدذه الزيدادة والمنازل أاملدة فدي فداتورة ادير إبريدلا وبسدب

 .انخ اض أبير  دا وفل ذروتو في اير يوليو في ن س العا 

الما بالنسبة لحملة ف ر فاتورتس زادت مم قي  المبالك المحفلة في اير سبتمبر ووفلت ذروتيا فدي  
لاير سبتمبر أما ىدو موضد  اير الأتوبر بالرغ  مم إع ا  الماترأيم مم مستحقات خدمات النظافة 

 (.4.10)في الاأل التالي رق  

  بسب  إضافة قيمة ضريبة الحرف 1020  و1008وال ر  الأبير في قيمة المدفوعات في اير يناير 
  الدذي أدام لدو األثدر علدى قيمدة المددفوعات فدي 1008والفناعات على فداتورة ادير ديسدمبر مدم عدا  

  زادت العدد   1020سياسددة توزيددع الضددرا   علددى الاددير عددا  ونتي ددة لددذلس فدد م .  1020اددير يندداير 
 . 1008المالي على أاىل الماترأيم مقارنة مع سياسة توزيع الضرا   على الاير عا  
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2,159,026.40

1,554,396.37
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( 4620)األ رق    
بلدية غزة –قيمة المبالك المدفوعة حس  أل اير  
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يبيم تمثيل نسبة أل ف ة مم ال  ات الستة مم إ مالي الحسابات المدينة المستحقة علدى ( 4.11)الما الاأل التالي رق  
 :ة خ ل السنوات السابقةا ومم الاأل ت  استعراض بعض الم حظات التاليةالماترأيم والمتراأم

مم إ مالي الحسابات % .8265ال  ة األأبر حظا مم ال  ات األخرىا حيث تمثل نسبة ( F)تعتبر ال  ة السادسة  -2
 .المدينة

مدم ال  دات األأثدر التزامدا إلدى تزداد حفة أل ف ة مم ف ات الماترأيم مم إ مالي الحسابات المدينة ألما ات ينا  -1
 .ال  ات األقل التزاما

  تت دو مدم ال  دات المتوسدطة نحدو ال  دات المتطرفدة ولأدم تت دو نحدو 1020يتض  الم الحسابات المدينة فدي عدا   -5
 (.B)بنسبة الأبر مم ال  ة الثانية ( F) ال  ة السادسة

 
 

 

 

 

 

 

 

المدينة وا  مدالي قيمدة ال دواتير بددوم المتدأخرات وقيمدة المبدالك التدي يوض  قيمة الحسابات ( 4.4)وال دول التالي رق  
  ولأدم مدع نسدبة نمدو 1020ت  تسديدىا م موعة بالخفمياتا مع م حظدة ازديداد قيمدة الحسدابات المديندة فدي عدا  

الم نسبة  ا ير ع ذلس إلى اعتماد البلدية على سياسات الخف  واإلع ا اتا وبالرغ  مم ذلس إل 1008القل مم عا  
 . 1008  القل مم نظيرتيا في عا  1020المبالك المدفوعة في عا  

164%  

(4622)األ رق    
بلدية غزة –نسبة الحسابات المدينة موزعة على ال  ات    
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 ( 4.4) رق   دول
 بلدية غزة –قيمة الحسابات المدينة والمدفوعات 

إجمالي قيمة المدفوعات مع 
 الخصميات

إجمالي قيمة الفواتير بدون 
 المتأخرات

 الحسابات المدينة
 # السنوات

 القيمة نسبة النمو
23,815,558.89 40,244,794.34 19.5% 226,081,838.17 9002 0 

19,928,533.97 50,746,550.26 16.8% 262,259,045.46 9000 9 

 

الم ع قة قيمة الحسابات المدينة مع المبالك التي ت  تحفيليا ع قدة عأسديةا ( 4621)يتض  مم الاأل التالي رق  
قلددت قيمددة المبددالك المحفددلة مددم الماددترأيم وزادت قددي  الحسددابات بحيددث أددل مددا ات ينددا ت دداه ال  ددات األقددل التزامددا 

ير ع إلى تحفيل مبالك الأبر مم قيمدة ال دواتير ( A) المدينةا وت سير سالبية قيمة الحسابات المدينة في ال  ة األولى
  ات األخدرى الفادرة وير ع ذلس إلى تسديد بعض الماترأيم المستحقات المتأخرة عليي ا وتو د ىذه الظاىرة في ال

ولأم تقل ألما ات ينا نحو ال  ات األقل التزاماا ول تظير تلس المتأخرات بالقي  السالبة لعد  تسديدىا بالأامل وأذلس 
( A) لأبر ح   المستحقات المالية التي على الماترأيما الما لو قارنا قيمة الحسابات المدينة السالبة في ال  ة األولى

  ن د الم قيمة الحسابات المدينة السدالبة زادت الأثدر مدم الضدعف حيدث بلتدت قيمدة 1008  مع عا  1020في عا  
  1020اديأل فدي حديم بلتدت فدي عدا  ( -7214617)  حدوالي 1008فدي عدا  ( A)الحسابات المدينة لل  ة األولى 

 .ايأل( -28148628)ما يقار  

 

 

 

 

 

A B C D E

ال  ابات الو ٌَة -19,249.19 1,555,967.65 3,183,618.69 6,072,940.77 11,121,381.16

الو فىعات 3,473,697.80 132,865.78 184,923.53 198,204.02 79,010.25

-2,000,000.00
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(5109)شكل رقم   

بلدَة غزة –قَهة الحسابات الهدًَة والهدفوعات هوزعة علً الفئات    
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إي ددابي مددم خدد ل انخ دداض قيمددة الحسددابات المدينددة المددا بالنسددبة للماددترأيم الموقددوف ااددتراأي ا ي حددظ و ددود مىاددر 
وأذلس النسبة التي تمثليا مم إ مالي قيمة المستحقات على الماترأيم الموقوف ااتراأي ا وذلس تبعا للسياسة ال ديدة 
المطبقدددة فدددي البلديدددة التدددي تقتضدددي عندددد انتقدددال ملأيدددة المادددترس إلدددى مادددترس آخدددرا يسدددتلز  تسدددديد أافدددة المسدددتحقات 

  1020يوضدددد  الم قيمددددة الحسددددابات المدينددددة فددددي عددددا  ( 4.3)خرات الماليددددة علدددديي ا ف ددددي ال دددددول التددددالي رقدددد  والمتددددأ
ا وأددذلس ي حددظ و ددود ازديدداد فددي نسددبة المدددفوعات فددي عددا  1008عمددا أانددت عليددو فددي عددا  % 80انخ ضددت بنسددبة 

 .  1008عم عا  % 20  حيث بلتت نسبة 1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالنسبة للماترأيم ال دد بالرغ  مم الزيادة الأبيرة في عدد الماترأيم إل الم تلس الزيادة ل  يأم ليا تدأثير أبيدر علدى 
 ا وير ددع ذلدس إلددى اتبدداع 1020الماليدةا إل الم قيمددة المدددفوعات قلدت إلددى النفددف فدي عددا  قيمدة إ مددالي المسددتحقات 

إلزامية الاتراس للمواطنيم دوم وضع آلية للمتابعة والت تيش عليي ا وبالتالي الدى ذلس إلدى ضدعف فدي التحفديل أمدا 
 (:4.6)ىو موض  بال دول التالي رق  

(4.3) رق   دول  
بلدية غزة –المدفوعات للموقوف ااترأاى  الحسابات المدينة و   

# 
 2010 2009 السنوات

 344 256 عدد المشتركين الموقوف اشتراكيم

 الحسابات المدينة 0
 103,899.46 1,059,562.82 القيمة

 %74 %94 النسبة

 %90- %471 الزيادة السنوية

 المدفوعات 9
 36,643.01 63,877.2 القيمة

 %26 %6 النسبة

 %43- %141 الزيادة السنوية

 إجمالي المستحقات 5
 140,542.47 1,123,440.02 القيمة

 %87.5- %429.3 الزيادة السنوية
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 :بمدية خانيونس . ب

  1020الم ح   المدفوعات حس  فاتورة أل اير في تناس  وتناغ  أبير خ ل عدا  ( 4.13)ي حظ مم الاأل رق  
المالية المتبعة في توزيع األعبا  المالية خ ل العا  الواحد بقدر متساوي على الماترس حيدث وير ع ذلس إلى السياسة 

يت  توزيع ضريبة اإلي دارات فدي الول اديريم فدي السدنة والث ثدة اديور التاليدة يدت  تقسديط ضدريبة الحدرف والفدناعاتا 
 .الاير ضريبة الحرف والفناعات الما ضريبة األم س والمنازل يت  توزيعيا على األاير الث ثة التي تلي

 ا ير ددع سددب  ذلددس و ددود مقافددة بدديم بلديددة 1020المددا بالنسددبة ح دد  المدددفوعات المرت عددة فددي اددير الغسددطس لعددا  
 .خانيونس والمىسسات الحأومية الدت إلى تحفيل مبلك ما يقار  المليوم ايأل

(..4) رق   دول  
بلدية غزة –وعات للمتارأيم ال دد والمدف المدينة الحسابات  

# 
 2010 2009 السنوات

 7504 1324 عدد المشتركين الجدد

 الحسابات المدينة 0
 8,416,382.93 7,866,212.35 القيمة

 %96.7 %93.4 النسبة

 %7 %5501.6 الزيادة السنوية

 المدفوعات 9
 284,726.09 553,461.99 القيمة

 %3.3 %6.6 النسبة

 %48.6- %785.4 الزيادة السنوية

 إجمالي المستحقات 5
 8,701,109.02 8,419,674.34 القيمة

 %3.3 %4049 الزيادة السنوية
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2009 560,286.72 1,330,792.0 920,093.66 697,900.96 439,752.99 621,447.19 476,626.14 434,801.28 733,082.50 529,852.44 555,857.98 586,336.21

2010 614,953.70 560,947.25 595,107.06 678,798.00 644,051.92 542,053.30 754,434.35 1,473,359.7 649,598.60 784,600.35 757,190.86 553,750.40

يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 

 

(4625)األ رق    
بلدية خانيونس –قيمة المبالك المدفوعة حس  أل فاتورة   
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(4624)األ رق    
بلدية خانيونس –قيمة المبالك المدفوعة حس  أل اير   
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تندداغ  أبيددر فددي قيمددة المدددفوعات حسدد  األاددير وقددد تدد  ذأددر ( 4.14)وي حددظ مددم الاددأل السدداب  رقدد  
ا وبدالرغ  مدم ذلدس التنداغ  يو دد انحدراف واضد  فدي (4.13)سب  ذلدس عندد ت سدير الادأل السداب  رقد  

ة ف ر فاتورتس ازدياد ح   المبالك المدفوعة مم اير سبتمبر حتى اير نوفبر وير ع ذلس بسب  حمل
 .واأس   ا زتس التي أام ليا األثر األأبر في زيادة ح   المدفوعات

يبدديم تمثيددل نسددبة أددل ف ددة مددم ال  ددات السددتة مددم إ مددالي الحسددابات المدينددة ( 4.15)الاددأل التددالي رقدد  
المسدددتحقة علدددى مادددترأي بلديدددة خدددانيونس والمتراأمدددة خددد ل السدددنوات السدددابقةا وقدددد تددد  تلخددديص بعدددض 

 :حظات التاليةالم 

الأبر ال  ات تمثي  لعدد الماترأيم حيدث النيدا تمثدل نفدف عددد مادترأي ( F) تعتبر ال  ة السادسة -2
 .بلدية خانيونس

والتدي تمثدل ثلدث عددد مادترأي ( B) الثانيدةمدم حيدث ح د  التمثيدل ال  دة ( F) ويلدي ال  دة السادسدة -1
 .بلدية خانيونس

  تت ددو مددم ال  ددات المتطرفددة نحددو ال  ددات المتوسددطةا 1020عددا  يتضدد  الم الحسددابات المدينددة فددي  -5
ويددددل ذلدددس إلدددى تحسدددم فدددي مسدددتوى التدددزا  المادددترأيم فدددي تسدددديد المبدددالك المسدددتحقة علددديي  وقدددد ير دددع 

  ل ددر  العمددر 1008تقريبددا عددم عددا  % 1  بنسددبة 1020فددي عددا  ( A) انخ دداض تمثيددل ال  ددة األولددى
لس للسياسة المتبعة في تفنيف المادترأيم الملتدزميم وآليدة مدنحي  الزمني إلفدار فواتير العاميما وأذ

 .الخفومات
 

 
 

 
(5104)شكل رقم   

بلدَة خاًَوًس –علً الفئات ًسبة الحسابات الهدًَة هوزعة   
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يوض  قيمة الحسابات المدينة وا  مالي قيمة ال واتير بدوم المتأخرات وقيمدة ( 4.8)وال دول التالي رق  
 م موعددة بالخفددمياتا مددع م حظددة ازديدداد قيمددة الحسددابات المدينددة فددي عددا  المبددالك التددي تدد  تسددديدىا

  ا ولأم مراحة لنخ اض ىذه النسبة مع األخدذ فدي العتبدار عامدل الدزمم وتبداطى المادترأيم 1020
  الأبدر 1020في تسديد فواتيرى  المستحقة عليي ا بالرغ  مم الم نسبة النمو للحسابات المدينة في عا  

اض قيمدددة  ا وي حدددظ ازديددداد إ مدددالي قيمدددة المددددفوعات بدددالرغ  مدددم انخ ددد1008مدددم نظيرتيدددا فدددي عدددا  
إ مالي ال اتورة السنوية التي أانت بسدب  ففدل ضدريبة الحدرف والفدناعات عدم فداتورة ال بايدة واتبداع 

 . نظا  اإلخطارات بدل منيا

 (4.8) رق   دول
 بلدية خانيونس –والمدفوعات  المدينة الحسابات قيمة 

 إجمالي قيمة المدفوعات
إجمالي قيمة الفواتير بدون 

 المتأخرات
المدينة الحسابات  

 # السنوات
 القيمة نسبة النمو

7,886,830.16 14,019,202.89 -2.19% 92,235,831.67 9002 0 

8,608,845.54 13,321,016.4 2.7% 94,723,935.13 9000 9 

 

ي حدظ الم الع قدة بديم إ مدالي قيمدة الحسدابات المديندة تتناسد  طرديدا ( 4.16)ومم الاأل التدالي رقد  
تفدددب  ع قدددة الحسدددابات المديندددة مدددع ( C)مدددة المددددفوعات حتدددى وفدددوليا لل  دددة الثالثدددة مدددع إ مدددالي قي

المدفوعات ع قة تناس  عأسيا وذلدس ي سدره تبداطى المادترأيم فدي تسدديد المسدتحقات الماليدة علديي ا 
 ويبيم الاأل الم ال  وة بيم الحسابات المدينة والمدفوعات تزداد ح ميا ألمدا ات يندا نحدو ال  دات األقدل

 .التزاما
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الما بالنسبة للحسابات المدينة وا  مالي المدفوعات للماترأيم الذيم ت  إيقاف ااتراأي ا قد وضد  سدابقا 
 ا وعلددى إثددر ذلددس فقددد انخ ضددت 1008  عددم عددددى  فددي عددا  1020سددب  انخ دداض عددددى  فددي عددا  

فددي قيمددة الحسددابات المدينددة مددم إ مددالي % 1اد نسددبة إ مددالي قيمددة الحسددابات المدينددة ولأددم مددع ازديدد
فددي تمثيددل المدددفوعات مددم إ مددالي % 1المسددتحقات الماليددةا المددا بخفددوص المدددفوعات فدد م فددر  نسددبة 

 (:4.8)المستحقات يعد تحسم مع الخذ عامل الزمم في العتبارا وأما ىو موض  بال دول التالي رق  

 

 

 

 

(.462)األ رق    
بلدية خانيونس – قيمة الحسابات المدينة والمدفوعات موزعة على ال  ات   
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ومددع م حظددة الم عدددد الماددترأيم فددي ازديدداد خدد ل الددث ث سددنوات السددابقة إل الم السياسددة المتبعددة فددي 
األثدر ال عدال علدى مسدتوى التدزا  المادترأيم ال ددد حيدث تحفيل مستحقات ال واتير المالية لد  يأدم ليدا 

الم ال  دددوة بددديم الحسدددابات المديندددة والمددددفوعات فدددي اتسددداعا بدددالرغ  مدددم الم ( 4.8)يبددديم ال ددددول رقددد  
 1008عددم إ مدالي المسددتحقات فددي عددا   %25انخ ضددت بمقدددار  1020إ مدالي المسددتحقات فددي عدا  

عددددم قيمددددة % 30  بمقدددددار الضددددعف مددددا يقددددار  1020إل الم نسددددبة المدددددفوعات انخ ضددددت فددددي عددددا  
  . ا لذا يعد ذلس مىار غير  يد في تحسيم  باية الاتراأات ال ديدة1008المدفوعات لعا  

 

 

 

(4.7) رق   دول  
بلدية خانيونس –والمدفوعات للموقوف ااتراأي   المدينة الحسابات   

# 
 2010 2009 السنوات

 555 1218 عدد المشتركين الموقوف اشتراكيم

 الحسابات المدينة 0
 142,170.46 200,923.224 القيمة

 %24.6 %22.6 النسبة

 %29- %76- الزيادة السنوية

 المدفوعات 9
 487,862.1 617,476.01 القيمة

ةالنسب  77.4% 85.4% 

 %26.6- %548 الزيادة السنوية

 إجمالي المستحقات 5
 818,399.23 630,032.56 القيمة

 %30 %32- الزيادة السنوية
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(4.8) رق   دول  
بلدية خانيونس –والمدفوعات للماترأيم ال دد  المدينة الحسابات   

# 
 2010 2009 السنوات

 1615 1308 عدد المشتركين الجدد

حسابات المدينةال 0  
 203,208.07 172,411.66 القيمة

 %56.8 %36 النسبة

 %17.68 %139 الزيادة السنوية

 المدفوعات 9
 154,473.95 306,287.97 القيمة

 %43.2 %64 النسبة

 %50- %222 الزيادة السنوية

 إجمالي المستحقات 5
 357,682 478,800 القيمة

 %25- %166 الزيادة السنوية
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 الثالث المبحث

 فحص ثبات وصدق نموذج سالسل ماركوف

 

 فحص ثبات نموذج سالسل ماركوف: أوال

 فحص صدق نموذج سالسل ماركوف: ثانيا

 فحص صدق نموذج سالسل ماركوف من خالل التطبيق: ثالثا

 اختبار فرضيات الدراسة: رابعا
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 فحص ثبات نموذج سالسل ماركوف: أوال

ات نمدوذج س سدل مدارأوف وىدو قدرتدو علدى إعطدا  ن دس النتدا ل الو نتدا ل قريبدة مندوا إذا مدا ويقفد بثبد
العيددد تطبيقددو علددى ن ددس األفددرادا ومددم طددر  فحددص الثبددات طريقددة اإلعددادةا ويقفددد بيددا الم يعدداد تطبيدد  
 الختبددار لددن س الم موعددة بعددد فتددرة زمنيددة معينددة بمعنددى الم ن ددس الم موعددة تتعددرض لددن س الختبددار فددي
فتددرتيم زمنيتدديم متباعدددتيما ومددم ثدد  يددت  حسددا  معامددل الرتبدداط ل ختبددار األول والثددانيا علمددا بددأم قددي  

 (.23ا ص1008ترباما )الثبات تقع بيم الف ر والواحد ول تو د قي  سابقة 

ا وذلددس اعتمددادا علددى خفددا ص نمددوذج بعددد فحفددو وقددد تدد  التحقدد  مددم ثبددات نمددوذج س سددل مددارأوف
 :التاليةس سل مارأوف 

المددددخ ت حقيقيدددة و ثابتدددة غيدددر قابلدددة للتتييدددر فدددي الي حدددال مدددم األحدددوال ميمدددا اختل دددت األزمدددام  . ال
 .والظروف

 .ل يعتمد نموذج س سل مارأوف على الية بيانات الو الرقا  عاوا ية في التن يذ .  

 .تطبي  س سل مارأوف يعتمد على معادلت رياضية محددة وثابتة . ت

ل مدارأوف ميمدا العيدد تطبيقدو لدن س عيندة الدراسدة الأثدر مدم مدرةا سديعطي نتي ة لدذلس فد م نمدوذج س سد
 .نتا ل ثابتة تماماا الي ستأوم نتي ة معامل الرتباط بيم نتا ل  ميع الختبارات تساوي واحد فحي 

 فحص صدق نموذج سالسل ماركوف: ثانيا

مدم فدد  النمدوذج مدم يقفد بفد  نموذج س سل مارأوف بأم يقيس ما وضع لقياسوا وقد تد  التأأدد 
خ ل اتباع السلو  فد  المعيدارا ويادير ىدذ الندوع مدم الفدد  إلدى الع قدة بديم نتدا ل األداة ومقارنتيدا 

ا وقدد تد  تطبيد  نمدوذج س سدل مدارأوف علدى (23ا ص1008تربداما )ببيانات حقيقية تسدتخد  أمعيدار 
ي تسدديد مسدتحقات البلديدة للسدنوات التدي بيانات حقيقية لسنوات سابقةا للتنبى بمستوى التزا  الماترأيم فد

تليياا ومم ث  مقارنتيا بالبيانات ال علية لتلس السنوات المستخر ة مم قواعد البياناتا ومم ث  يت  حسا  
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نسددبة الخطددأا وىددي عبددارة عددم ال ددر  بدديم البيانددات التددي تدد  التنبددى بيددا باسددتخدا  نمددوذج س سددل مددارأوف 
 .فول علييا مم قاعدة بيانات نظا  ال باية المحوس والبيانات ال علية التي ت  الح

 فحص صدق نموذج سالسل ماركوف من خالل التطبيق: ثالثا

يعتمددد تطبيددد  نمددوذج س سدددل مدددارأوف علددى تن يدددذ الخطدددوات التاليددة علدددى بياندددات ماددترأي بلدددديتي غدددزة 
 :وخانيونس

  :الخطوة األولى . ال

ى التدزامي  فدي تسدديد مسدتحقات البلديدةا تد  السدتع   بعد تقسي  الماترأيم إلى ف ات مختل ة تبعدا لمسدتو 
تي غدددددزة بلدددددديل(  1020 –  1002)عدددددم العدددددداد مادددددترأي ال  دددددات السدددددتة فدددددي العادددددر سدددددنوات السدددددابقة 

وال دددولم التاليددام يوضددحام العددداد خددانيونسا وذلددس مددم خدد ل قاعدددة بيانددات نظددا  ال بايددة المحوسدد ا و 
 :الماترأيم في أل ف ة حس  السنة

( 4620) رق   دول  

بلدية غزة -(  1020 –  1002)السابقة  واتسنلعار تفنيف الماترأيم خ ل ا  

 

 

YEAR A B C D E F 
عدد المشتركين 

 الحاليين
2001 13212 9546 2272 367 41 15643 41081 

2002 13090 9500 1697 388 33 18148 42856 

2003 11959 9602 1699 468 47 20333 44108 

2004 10990 7631 1157 355 63 24660 44856 

2005 10061 14020 2546 333 54 17944 44958 

2006 5973 12439 762 337 55 27133 46699 

2007 6518 9143 366 334 56 30541 46958 

2008 8157 3836 1015 753 218 33098 47077 

2009 10635 4989 1777 1087 513 30434 49435 

2010 10215 5652 1766 1093 564 38193 57483 
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(4622) رق   دول  

بلدية خانيونس -(   1020 –  1002)السابقة  سنواتتفنيف الماترأيم خ ل العار    

YEAR A B C D E F عدد المشتركين الحاليين 

2001 2893 2397 319 77 28 10313 16027 

2002 2472 2674 631 293 62 9184 15316 

2003 2242 3702 858 354 87 8395 15638 

2004 286 6052 527 282 58 9060 16265 

2005 1071 3990 2434 716 67 8574 16852 

2006 702 3310 1623 727 138 10963 17463 

2007 356 4408 892 295 111 11857 17919 

2008 612 6503 1273 678 292 10080 19438 

2009 844 6565 1145 586 396 9452 18988 

2010 244 6564 1528 879 588 9582 19385 

 

 :الخطوة الثانية . ب

  ا لدذا يدت 1002بداية يت  تطبي  نموذج س سل مدارأوف علدى بياندات المادترأيم للعدا  األول وىدو عدا  
 ا وىي عبارة عم دراسة انتقال الماترأيم مم ف دة ألخدرى خد ل 1002مف وفة الحتمالت لعا   تحديد

فدي ( j)إلى ال  دة (  1002)بداية عا  ( n)في ال ترة ( i)ل الماترس مم ال  ة ذلس العا ا الي احتمال انتقا
 :ا وتأت  على النحو التالي( 1002)نياية عا   (n)ال ترة التالية 

P {Xn+1 = j / Xn = I } = Pij       ,    i,j 

 :حيث إم

  Xn : تمثل قيمة عدد الماترأيم في ال ترة(n )  (. 1002)بداية عا 

Xn+1 : تمثل قيمة عدد الماترأيم في ال ترة ال حقة(n+1 )  (. 1002)نياية عا 

  Pij : تمثل إحتمال إنتقال الماترأيم مم ال  ة(i ) إلى ال  ة(j )  (. 1002)خ ل عا 
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 :ا التي تأخذ الاأل استيP=[ Pij] في مف وفة مربعة( Pij)ويت  وضع قي  الحتمالت النتقالية 

 

                       PAA     PAB     PAC ……  PAF 

Pij =      PBA     PBB     PBC ……  PBF 

                     :         :         :            : 

             PFA      PFB      PFC ……  PFF 

 

اندات نظدا  علدى قاعددة بي( Select Statements)ولتحديد قي  المف وفةا وقد ت  تن يذ  مل السدتع   
ال بايةا حيث ت  الستع   عم العداد الماترأيم في بداية العا  لأدل ف دةا ومدم ثد  حسدا  أدل مدم القدي  

 :التالية

Kij : تمثل عدد الماترأيم غير المنتقليم ل  ات الخرى خ ل العا ا حيث المi = j. 

Kij : تمثل عدد الماترأيم الذيم انتقلوا مم ال  ة(i ) إلى(j ) ا حيث الم خ ل العاi ≠ j. 

 .(j = A, B, C, …, F)ا (i = A, B, C, …, F)حيث الم   

 :( 1002)وبعد تن يذ  مل الستع  ا ت  الحفول على النتا ل التالية لعا  
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(4621) رق   دول  
بلدية غزة –  1002مف وفة النتقال لعا     

 

 :ولتوضي  بيانات ال دولا ن د الم

 (KAA  =10416 : )تمثدل عددد الماددترأيم فدي ال  ددة األولدى (A )  حتدى نيايددة (  1002)مددم بدايدة عددا
 .ول  ينتقلوا ألي ف ة الخرى(  1002)عا  

 (KAB  =4224 : )مثددل عدددد الماددترأيم الددذيم انتقلددوا مددم ال  ددة األولددىت (A )  (  1002)مددم بدايددة عددا
 .في نيايتو( B) لل  ة الثانية

  الخافددة ببيانددات 1001مفدد وفة الحتمددالت لعددا   ويددت  تن يددذ الخطددوة الثانيددة مددرة الخددرى ولأددم إلي دداد
 :التالي( 4.25)ماترأي بلدية خانيونس فينتل ال دول رق  

2000S\2001E A B C D E F 

مجموع عدد 
 المشتركين

سنةبداية ال  

عدد 
االشتراكات 
 الموقوفة

A 10416 4114 178 7 1 788 04405 98 

B 1975 4031 924 17 1 5263 09900 34 

C 86 186 702 113 1 1032 9090 0 

D 58 18 23 123 3 294 402 0 

E 1 1 1 2 19 31 44 0 

F 342 995 442 105 16 7642 2459 126 

مجموع عدد 
المشتركين نياية 

 السنة
09121 2554 9920 562 50 04040 52240 941 

عدد االشتراكات 
 الجديدة

334 201 2 0 0 593 0050 
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(4.25) رق   دول  

بلدية خانيونس –  1001مف وفة النتقال لعا     

2009S\2009E A B C D E F 

مجموع عدد 
المشتركين بداية 

 السنة

عدد 
االشتراكات 
 الموقوفة

A 1784 819 13 0 0 148 2764 129 

B 531 1063 126 4 0 613 2337 60 

C 11 33 70 56 0 144 314 5 

D 1 3 9 15 7 41 76 1 

E 0 0 0 4 20 4 28 0 

F 86 716 412 214 35 8115 9578 735 

 مجموع عدد المشتركين

 نياية السنة
2413 2634 630 293 62 9065 15097 930 

 219 119 0 0 1 40 59 عدد االشتراكات الجديدة
 

 

 : الخطوة الثالثة . ت

ي المفد وفة ت  تحويل المف وفة السابقة إلى مفد وفة متمثلدة بفديتة النسد ا الي يدت  تقسدي  أدل قيمدة فد
علدددى م مدددوع عددددد المادددترأيم لدددن س ال  دددة فدددي بدايدددة العدددا ا وبالتدددالي تندددتل مفددد وفة يأدددوم فييدددا م مدددوع 

 :احتمالت الي فف مم ف وفيا مساو الواحد الفحي ا الي الم

∑n
j=APij = 1                , (i = A, B, C, …, F) 

Pij  : خ ل العا ا حيث الم تمثل نسبة عدد الماترأيم غير المنتقليم ل  ات الخرىi = j. 

Pij : تمثل نسبة عدد الماترأيم الذيم انتقلوا مم ال  ة(i ) إلى(j ) خ ل العا ا حيث المi ≠ j. 

 .(j = A, B, C, …, F)ا (i = A, B, C, …, F)حيث الم   
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عدا  وترمدز خد ل ال( B) لل  دة الثانيدة (A) ولحسدا  نسدبة عددد المادترأيم الدذيم انتقلدوا مدم ال  دة األولدى
لل  دة (  1002)مدم بدايدة عدا   (A)تساوي عدد الماترأيم الذيم انتقلوا مدم ال  دة األولدى (  PAB)بالرمز 
n∑تقسددددي  (  KAB)وترمددددز بددددالرمز (  1002)فددددي نيايددددة عددددا  ( B) الثانيددددة

j=AKAj  وىددددو م مددددوع عدددددد
 :ا وتحس  أاستي( 1002)في بداية عا   (A)الماترأيم لل  ة األولى 

(PAB  =  ( KAB   ÷ ∑n
j=AKAj  = 4114 061.35308  =23304÷          , (j = A, B, C, …, F) 

يددت  اسددتثنا  ال  ددة السددابعة وال  ددة الثامنددة التددي تمثددل العددداد الماددترأيم الموقددوفيم وال ددددا وذلددس :  حظددةم
 :يتيمبسب  عد  انتظا  إفدار ال واتير لديي  خ ل العا ا وبالتالي نحفل على المف وفتيم التال

(4.24) رق   دول  

بلدية غزة –  بالنسبة 1002مف وفة النتقال بالنس  لعا      

 
( 4.23) رق   دول  

بلدية خانيونس –  بالنسبة 1001مف وفة النتقال بالنس  لعا     

 

 

2001S\2001E A B C D E F TOTAL 

A 0.671827 0.2653509 0.011480908 0.000451496 6.45E-05 0.050826 0 

B 0.161739 0.3301122 0.075669478 0.001392187 8.19E-05 0.431005 0 

C 0.040566 0.0877358 0.331132075 0.053301887 0.000472 0.486792 0 

D 0.111753 0.0346821 0.044315992 0.23699422 0.00578 0.566474 0 

E 0.018182 0.0181818 0.018181818 0.036363636 0.345455 0.563636 0 

F 0.035842 0.1042758 0.046321526 0.011003982 0.001677 0.80088 0 

2002S\2002E A B C D E F TOTAL 

A 0.645441 0.2963097 0.004703329 0 0 0.053546 0 

B 0.227214 0.4548567 0.053915276 0.001711596 0 0.262302 0 

C 0.035032 0.1050955 0.222929936 0.178343949 0 0.458599 0 

D 0.013158 0.0394737 0.118421053 0.197368421 0.092105 0.539474 0 

E 0 0 0 0.142857143 0.714286 0.142857 0 

F 0.008979 0.0747546 0.043015243 0.022342869 0.003654 0.847254 0 
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 :الخطوة الرابعة . ث

العدداد المادترأيم لأدل ال  دات السدتةا  في ىذه الخطوة يت  حسا  نسبة تمثيل م موع أل ف دة مدم م مدوع
 :اعتمادا على المعادلة التالية

Share (Fi) = Vi / V       

 :حيث إم

Share(Fi) : تمثل نسبة م موع ال  ة(i )في بداية ال ترة. 

Vi : تمثل عدد الماترأيم في بداية ال ترة لل  ة(i.) 

V :ل ترةا إذ الم تمثل م موع العداد الماترأيم ل ميع ال  ات في بداية ا[V =∑n
i=AVi .] 

 : مثال على ذلس

( A)لل  دة األولدى( 1002)عددد المادترأيم فدي بدايدة عدا  ( =  1002)نسبة تمثيل ال  ة األولدى فدي عدا  
 (.1002)م موع الماترأيم في  ميع ال  ات في بداية عا  ÷ 

 06577083=  58832÷  23304( = 1002)في عا   (A)نسبة تمثيل ال  ة األولى 

 06503.4812=  58832÷  21122( = 1002)في عا  ( B) نسبة تمثيل ال  ة الثانية

 060350.3003=  58832÷  1210( = 1002)في عا  ( C) نسبة تمثيل ال  ة الثالثة

 06021880824=  58832÷  328( = 1002)في عا  ( D) نسبة تمثيل ال  ة الرابعة

 06002588=  58832÷  33( = 1002)في عا  ( E) نسبة تمثيل ال  ة الخامسة

 06157745=  58832÷  8341( = 1002)في عا  ( F) نسبة تمثيل ال  ة السادسة
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 :على مف وفة تمثيل نسبة أل ف ة مم ال  ات الستة أما يلي وبالتالي يت  الحفول

 ( .4.2) رق   دول

 بلدية غزة –  1002نسبة تمثيل ال  ات لعا  
2001 

      A B C D E F  ع النسبمجمو  
0.388075 0.305649421 0.053065005 0.012990914 0.001377 0.238843 1 

 

 :وعند تأرار حسا  ن س المعادلت لبيانات بلدية خانيونس تنتل المف وفة التالية

 ( 4.28) رق   دول

 بلدية خانيونس –  1001نسبة تمثيل ال  ات لعا  
2002 

      A B C D E F مجموع النسب 
0.183083 0.154798967 0.020798834 0.005034113 0.001855 0.634431 1 

 

 : الخطوة الخامسة . ج

تدد  التنبددى بنسددبة تمثيددل أددل ف ددة مددم ال  ددات السددتة المختل ددة للماددترأيم مددم خدد ل ضددر  مفدد وفة تمثيددل 
بفديتة النسد ا فيأدوم النداتل ( 4.24)في مف وفة النتقدال  ددول رقد  ( .4.2)نس  ال  ات  دول رق  

 :أما ىي موضحة أالتالي(  1001)و عبارة عم مف وفة تمثيل ال  ات الستة لعا  ى

 ( 427) رق   دول
 بلدية غزة –  المتنبأ بيا 1001نسبة تمثيل ال  ات لعا  

2002 

      A B C D E F مجموع النسب 
0.322 0.234 0.057 0.009 0.001 0.377 1 
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لبيانات ماترأي بلدية خانيونس وىي حافل ضر  (  1005)عا  الما نتي ة التنبى بتمثيل ال  ات الستة ل
ا بفيتة (4.23)في مف وفة النتقال  دول رق  ( 4.28) مف وفة تمثيل نس  ال  ات  دول رق 

 :النس  فيي أالتالي

 (4.28) رق   دول
 بلدية خانيونس –  المتنبأ بيا 1005نسبة تمثيل ال  ات لعا   

2005 

      A B C D E F وع النسبمجم  
0.16 0.174 0.042 0.019 0.004 0.6 1 

 

 : الخطوة السادسة . ح

يت  حسا  عدد الماترأيم لأل ف ة مم ال  ات الستة المتنبأ بيا بعد التنبى بنس  تمثيل أل ف ة مم ف ات 
ا يدت  ضدر  أدل نسدبة لأدل ف دة فدي إ مدالي عددد المادترأيم فدي ال تدرة السدابقة ( 1001)الماترأيم لعدا  

 :ماترسا فينتل العداد الماترأيم في أل ف ة موضحة أالتالي( 58832) ويساوي

 ( 4610) رق   دول

 بلدية غزة –عدد الماترأيم المتنبأ بي  موزعيم على ال  ات  

 
للتنبى بعدد الماترأيم في ( 23225)الي عدد الماترأيم الما بلدية خانيونس فيت  ضر  نسبة أل ف ة في إ م

 :ا موضحة النتي ة في ال دول التالي( 1005)أل ف ة لعا  

 

 

2002 

      A B C D E F مجموع النسب 
12864 9348 2277 5.0 40 15061 39951 
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 (4612) رق   دول

 بلدية خانيونس –عدد الماترأيم المتنبأ بي  موزعيم على ال  ات   
2005 

      A B C D E F مجموع النسب 
2657 2491 574 181 .2 9058 15115 

 

 :لخطوة السابعةا

تدد  حسددا  قيمددة الخطددأ مددم خدد ل إي دداد ال ددر  مددا بدديم مفدد وفة العددداد الماددترأيم فددي أددل ال  ددات مددم 
وذلددس (  1001)ومفدد وفة العددداد ماددترأي أددل ف ددة تدد  التنبددى بيددا لعددا  (  1001)البيانددات ال عليددة لعددا  

 : عادلت التاليةبالنسبة لبلدية غزةا وحسا  نسبة الخطأ في التنبىا أما ىو موض  في الم

القيمددة ال عليددة لعدددد الماددترأيم لل  ددة المحددددة فددي عددا  ( = Error value)قيمددة الخطددأ ل  ددة ماددترأيم 
 (. 1001)القيمة المتنبأ بيا لعدد الماترأيم لن س ال  ة لعا   –(  1001)

 Error)يم قيمة الخطأ ل  ة ماترأ( =  (%) Error value as a percentage)نسبة الخطأ في التنبى 

value ) ÷  (. 1001)القيمة ال علية لعدد الماترأيم لل  ة المحددة في عا 

وبعد تطبي  المعادلت السابقة علدى  ميدع ف دات المادترأيما وقدد تد  التوفدل إلدى النتدا ل الموضدحة فدي 
 :ال دول التالي

 

 

 

 

 

 



131 

 

 (4611) رق   دول
 بلدية غزة –  1001نسبة خطأ التنبى لعا   

 

لحسددا  نسددبة الخطددأ فددي التنبددى بأعددداد ماددترأي أددل ف ددة فددي بلديددة وعنددد تأددرار ن ددس المعددادلت السددابقة 
 :ينتل ال دول التالي(  1005)خانيونس لعا  

 (4.23) رق   دول
 بلدية خانيونس –  1005نسبة خطأ التنبى لعا   

 
وبعددد تدد  النتيددا  مددم تن يددذ  ميددع الخطددوات الثمانيددة لتطبيدد  نمددوذج س سددل مددارأوفا والحفددول علددى 

وقددد تدد   –يانددات التددي تدد  التنبددى بيددا باسددتخدا  النمددوذج ال ددر  مددا بدديم البيانددات ال عليددة والب –نسدد  الخطددأ 

تركينفئات المش  A B C D E F 
مجموع 
 المشتركين

2002F 12864 9348 2277 5.0 40 15061 39951 

2002R 13090 9500 1697 388 33 18148 42856 

Error value 22. 151 -580 28 -7 3086 2905 

Error value as 

a percentage 

(%) 

1.7% 1.5% 34% 7.3% 21% 17% 
 

 A B C D E F فئات المشتركين
مجموع 
 المشتركين

2005F 241. 2628 634 288 60 9058 15081 

2005R 2242 3702 858 354 87 8395 15638 

Error value -174 1075 224 67 28 -663 556 

Error value as 

a percentage 

(%) 

8% 29% 26% 19% 31% 8% 
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- .100- 1003- 1004- 1005)تأددرار تن يددذ ن ددس الخطددوات وحسددا  نسدد  الخطددأ لألعددوا  التاليددة 
  لبلديدة غدزة فقدطا 1001لأ  بلديتي غزة وخانيونس باإلضافة لعا  (  1020- 1008- 1008-1007

 (:4.24)ل التالي رق  وت  التوفل إلى النتا ل الموضحة في ال دو 

 (4.24) رق   دول
 بلدية غزة –نس  خطأ التنبى لألعوا  العارة السابقة  

Error value as a percentage 

every year (%) A B C D E F 

Error (2002) % 2% 2% 34% 7% 21% 17% 

Error (2003) % 4% 7% 1% 21% 13% 15% 

Error (2004) % 5% 22% 48% 32% 32% 20% 

Error (2005) % 6% 47% 55% 5% 19% 35% 

Error (2006) % 64% 11% 236% 5% 20% 35% 

Error (2007) % 14% 33% 108% 6% 20% 15% 

Error (2008) % 21% 137% 63% 57% 79% 8% 

Error (2009) % 25% 25% 43% 32% 55% 8% 

Error (2010) % 1% 15% 36% 10% 17% 23% 

Error Average % 4% 19% 35% 17% 21% 22% 

 

 (4.25) رق   دول

 بلدية خانيونس –نس  خطأ التنبى لألعوا  التسعة السابقة  

Error value as a percentage 

every year (%) A B C D E F 

Error (2003) % 8% 29% 26% 19% 31% 8% 

Error (2004) % 650% 41% 63% 23% 56% 11% 

Error (2005) % 77% 46% 78% 61% 7% 1% 

Error (2006) % 53% 15% 43% 2% 53% 24% 

Error (2007) % 80% 29% 81% 145% 21% 11% 

Error (2008) % 46% 37% 30% 56% 64% 15% 

Error (2009) % 51% 5% 11% 16% 28% 5% 

Error (2010) % 154% 6% 26% 34% 34% 8% 

Error Average % 245% 39% 56% 34% 31% 6% 
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 :اختبار فرضيات الدراسة: رابعا

 :نتائج اختبار الفرضية األولى . أ

مددم ال ددل اختبددار فددحة ال رضددية األولددى للدراسددة القا لددة بأنددو ل تو ددد فددرو  ذات دللددة احفددا ية عندددد 
فدي مسدتوى التدزا  المادترأيم المتنبدأ بيد  مدم خد ل نمدوذج س سدل مددارأوف ( α = 0.05)مسدتوى دللدة 

فول علييا مم قاعدة بيانات بلدية غزةا فقد ت  استخدا  المتوسطات الحسابية والقي  الحقيقية التي ت  الح
للتأأددد مددم و ددود ع قددة بدديم المتتيددريما وتدد  حسددا  معامددل   (T-test)لنسددبة الخطددأ فددي التنبددى واختبددار 

 :(4.26)ارتباط بيرسوم لتحديد مدى قوة الرتباط بينيماا أما ىو مبيم في ال دول التالي رق  

 (4.26)  رق  دول

 نتا ل اختبار ال رضية األولى 

 العدد المتاير #
المتوسط 
 الحسابي

مستوى الداللة 
(P) 

معامل االرتباط 
 بيرسون

 9 4% 0.025 0.7317 (A)ال  ة األولى مم الماترأيم  0

 9 19% 0.177 0.4932 (B)ال  ة الثانية مم الماترأيم  9

 9 35% 0.979 0.0105 (C)ال  ة الثالثة مم الماترأيم  5

 9 17% 0.004 0.8432 (D)ال  ة الرابعة مم الماترأيم  5

 9 21% 0.001 0.9094 (E)ال  ة الخامسة مم الماترأيم  4

 9 22% 0.024 0.735 (F)ال  ة السادسة مم الماترأيم  6
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ميددع الم قيمددة المتوسددط الحسددابي للخطددأ فددي التنبددى مقبولددة فددي  ( 4.26)يتبدديم مددم ال دددول السدداب  رقدد  
نظددرا ألنيددا ال  ددة األأثددر تتيددرا خدد ل العاددر % 53التددي بلتددت قيمتيددا ( C) ال  ددات مددا عدددا ال  ددة الثالثددة

الم قيمدددة ( .4.1)السددنوات الماضددية مدددم حيددث العددددد والت دداها ويتضددد  اليضددا مدددم ال دددول السددداب  رقدد  
 (D)والرابعددة ( A) ىفددي ال  ددة األولدد( 0603)مسدتوى الدللددة القددل مددم القيمددة المحددددة فددي ال رضددية وىددي 

فد م قيمدة مسدتوى ( C) والثالثدة( B) مم الماترأيما والمدا بالنسدبة لل  دة الثانيدة (F)والسادسة  (E)والخامسة 
ا نتي ة لذلس ت  رفدض فدحة ال رضدية األولدى (0603)الدللة الأبر مم القيمة المحددة في ال رضية وىي 
ا (C) والثالثدة( B)فدحة ال رضدية األولدى لل  دة الثانيدة لل  ات األولدى والرابعدة والخامسدة والسادسدة وقبدول 

فدي مسدتوى التددزا  ( α = 0.05)لدذا يمأدم القدول الندو تو دد فدرو  ذات دللددة احفدا ية عندد مسدتوى دللدة 
الماددترأيم المتنبددأ بيدد  مددم خدد ل نمددوذج س سددل مددارأوف والقددي  الحقيقيددة التددي تدد  الحفددول علييددا مددم 

ا ل تو دد تو دد (F) والسادسدة (E) والخامسدة (D) والرابعدة (A) ال  دات األوليانات بلدية غدزة فدي قاعدة ب
فدي مسدتوى التدزا  المادترأيم المتنبدأ بيد  مدم ( α = 0.05)فدرو  ذات دللدة احفدا ية عندد مسدتوى دللدة 

خد ل نمددوذج س سددل مددارأوف والقدي  الحقيقيددة التددي تدد  الحفدول علييددا مددم قاعدددة بياندات بلديددة غددزة فددي 
ا ونتي ة لحسا  معامل ارتباط بيرسوما ف نو يمأم القول اليضا عم و ود (C) والثالثة (B) ت الثانيةال  ا

 (E) والخامسددددة (D) والرابعددددة (A) ع قددددة قويددددة بدددديم المتتيددددرات المتوقعددددة والحقيقيددددة فددددي ال  ددددات األولددددى
 .(F) والسادسة

 :نتائج اختبار الفرضية الثانية . ب

نيدددة للدراسدددة القا لدددة بأندددو ل تو دددد فدددرو  ذات دللدددة احفدددا ية عندددد مدددم ال دددل اختبدددار فدددحة ال رضدددية الثا
فدي مسدتوى التدزا  المادترأيم المتنبدأ بيد  مدم خد ل نمدوذج س سدل مددارأوف ( α = 0.05)مسدتوى دللدة 

والقددي  الحقيقيددة التددي تدد  الحفددول علييددا مددم قاعدددة بيانددات بلديددة خددانيونسا فقددد تدد  اسددتخدا  المتوسددطات 
للتأأدد مدم و دود ع قدة بديم المتتيدريما وتد  حسدا    (T-test)الخطأ في التنبدى واختبدار الحسابية لنسبة 

 (.4.27)معامل ارتباط بيرسوم لتحديد مدى قوة الرتباط بينيماا أما ىو مبيم في ال دول التالي رق  
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 (4.27) رق   دول

 نتا ل اختبار ال رضية الثانية 

 العدد المتاير #
المتوسط 
 الحسابي

ى الداللة مستو 
(P) 

معامل االرتباط 
 بيرسون

 9 245% 0.267 0.4467 (A)ال  ة األولى مم الماترأيم  0

 9 39% 0.226 0.4824 (B)ال  ة الثانية مم الماترأيم  9

 9 56% 0.94 - 0.0319 (C)ال  ة الثالثة مم الماترأيم  5

 9 34% 0.793 0.1115 (D)ال  ة الرابعة مم الماترأيم  5

 9 31% 0.001 0.928124 (E)ة الخامسة مم الماترأيم ال   4

 9 6% 0.278 0.4376 (F)ال  ة السادسة مم الماترأيم  6

 

الم قيمددة المتوسددط الحسددابي لنسددبة خطددأ التنبددى مرت عددة  دددا فددي ( 4.27)يتبدديم مددم ال دددول السدداب  رقدد  
يدا ال  دة األقدل تتيدرا خد ل التسدع نظدرا ألن% 6التي بلتت قيمتيدا ( F) ميع ال  ات ما عدا ال  ة السادسة 

الم قيمدددة ( 4.27)السدددنوات الماضدددية مدددم حيدددث العددددد والت ددداها ويتضددد  اليضدددا مدددم ال ددددول السددداب  رقددد  
فقدددط مدددم ( E) فدددي ال  دددة الخامسدددة( 0603)مسدددتوى الدللدددة القدددل مدددم القيمدددة المحدددددة فدددي ال رضدددية وىدددي 

ثة والرابعة والسادسة ف م قيمة مستوى الدللدة الأبدر مدم الماترأيما والما بالنسبة لل  ة األولى والثانية والثال
ا نتي ددة لددذلس تدد  رفددض فددحة ال رضددية الثانيددة لل  ددة الخامسددة (0603)القيمددة المحددددة فددي ال رضددية وىددي 

ا لذا (F)والسادسة ( D)والرابعة ( C)والثالثة ( B)والثانية ( A)وقبول فحة ال رضية الثانية لل  ة األولى  
فددي مسددتوى التددزا  ( α = 0.05)و تو ددد فددرو  ذات دللددة احفددا ية عنددد مسددتوى دللددة يمأددم القددول الندد
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الماددترأيم المتنبددأ بيدد  مددم خدد ل نمددوذج س سددل مددارأوف والقددي  الحقيقيددة التددي تدد  الحفددول علييددا مددم 
فقطا ول تو دد تو دد فدرو  ذات دللدة احفدا ية عندد  (E)قاعدة بيانات بلدية خانيونس في ال  ة الخامسة 

فدي مسدتوى التدزا  المادترأيم المتنبدأ بيد  مدم خد ل نمدوذج س سدل مددارأوف ( α = 0.05)مسدتوى دللدة 
والثانيدة ( A)والقي  الحقيقية التي ت  الحفول علييدا مدم قاعددة بياندات بلديدة خدانيونس فدي ال  دات األولدى 

(B ) والثالثة(C ) والرابعة(D ) والسادسة(F ) بيرسدوما ف ندو يمأدم القدول ا ونتي دة لحسدا  معامدل ارتبداط
 .فقط( E) اليضا عم و ود ع قة قوية بيم المتتيرات المتوقعة والحقيقية في ال  ة الخامسة

وتعقيبدا علدى فاددل الو وعدد  دقدة نمددوذج س سدل مدارأوف فددي التنبدى بمسدتوى التددزا  المادترأيم فدي تسددديد 
ت السياسدية والقتفدادية وال تماعيدة ا يعدزى ذلدس إلدى التتيدراف ات المادترأيمالمستحقات المالية لبعض 

المتقلبة وغير المستقرة التي يعيايا الم تمدع ال لسدطيني وخفوفدا المدواطم التدزي خد ل العادر سدنوات 
ا (1020المحدد وي وفروانددةا )ات دد   مددم خدد ل عدددة مقدداب ت مددوظ ي بلددديتي غددزة وخددانيونساالسددابقةا و 

 :لنقاط التالية على سبيل المثال ل على سبيل الحفرفي ا التتيراتذأر  في( 1022سلي ا البحيفيا )

  استل  الر يس محمود عباس منف  ر اسة السلطة ال لسطينيةا وايد ىذا 1003يناير  8في تاري   -2
العدددا  نمدددو اقتفدددادي واضددد  بالنسدددبة لألعدددوا  السدددابقةا حيدددث تددددفقت المسددداعدات الماليدددة والمعوندددات 

نيةا مدددم بعدددد انقطددداع طويدددل الثندددا  محافدددرة الدددر يس ياسدددر الخار يدددة علدددى السدددلطة الوطنيدددة ال لسدددطي
 .في مقره في را  ال -رحمو ال  -عرفات 

باألغلبيدددة النيابيدددة فدددي الم لدددس    الدددذي السددد ر عدددم فدددوز حرأدددة حمددداس.100ينددداير  13المدددا تددداري   -1
التادددريعي ال لسدددطينيا وىدددو مدددا اعتبدددر تتييدددر أبيدددر علدددى الخارطدددة السياسدددية ال لسدددطينيةا وتعدددرض 

 لسطينيوم بعدىا لضتوط دولية تمثلت في تتيير سياسة الدول المانحة في تحويليا لألموال للسلطة ال
 ا وفرض حفار أامل على مىسسات السلطة الوطنية ال لسطينيةالوطنية ال لسطينية الو إيقافيا تماما
 يروفددل إلددى عددد  القدددرة علددى فددرف رواتدد  الحأومددة لعدددة الاددممددا الدى إلددى ضددا قة ماليددة خانقددة 

 .(9001الخاروف، )
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تطدددورت الحياندددا إلدددى موا يدددات  ا .100فدددي مدددايو مدددم عدددا  ظيدددرت خ فدددات داخليدددة عدددد ة  إثدددر ذلدددس -5
ا وانتادددر ال لتدددام األمندددي وعمليدددات مسدددل حة علدددى خل يدددة خ فدددات سياسدددية بددديم ال فدددا ل ال لسدددطينية

رأدة حمداس علدى الغتيال مما زاد الوضع القتفادي سو اا انتيى ذلس بالحس  العسدأري وسديطرة ح
نيا  ال لتام األمني في يونيو   . 1008قطاع غزة وا 

والطب  علدى قطداع غدزة حفدار خدان  اسدتيدف أدل منداحي الحيداةا ممدا فدرض واقدع اقتفدادي سدي   -4
 .للتاية على الم تمع التزي

  ل ددأ مددوظ ي بلديددة غددزة لإلضددرا  عددم العمددل بسددب  تددأخير فددرف رواتدد  1008وفددي الأتددوبر عددا   -3
س بسددب  الع ددز المددالي الأبيددر التددي تعدداني منددو بلديددة غددزة وعددد  القدددرة علددى  بايددة سددبعة الاددير وذلدد

مسدددتحقاتيا مدددم المادددترأيما وظدددل ىدددذا اإلضدددرا  قا مدددا لمددددة اددديريم متتدددالييما انتيدددى بتسدددل  حرأدددة 
حمدداس بلديددة غددزةا وعدديم إثددر ذلددس م لددس بلدددي ور دديس بلديددة  ديدددا ا تيدددوا فددي إفدد ح الوضددع 

 .المتردي في البلدية

 ا ل دأ سدأام القطداع إلدى 1007وما زال الحفار الخان  ي تس بدالمواطم التدزي حتدى منتفدف عدا   -.
ت دارة فريدددة مددم نوعيددا عرفددت بت دارة األن ددا  واتسددعت لتاددمل تددوفير أثيدر مددم متطلبددات الحيدداةا ممددا 

 . عل النااط القتفادي يبدال بالحراس وتاتيل عدد ل بأس بو مم العمالة في قطاع غزة

  وىدو 1008  ومطلدع عدا  1007الحدث الملل الذي ىز الرأام قطداع غدزة أدام فدي نيايدة عدا   والما -8
الحر  على مدينة غزة الذي استيدف ودمر البنية التحتية للقطاع باأل أاملا الذي ىو مدمر فعليدا 

 .بسب  الحفار

فددي عددرض   الدت حادثددة ى ددو  القددوات الخافددة البحريددة علددى سدد ينة مرمددرة الترأيددة 1020فددي مددايو  -7
البحدددر إلدددى تأليددد  الدددرالي العدددا  علدددى الحدددت ل وفدددي فدددال  الم تمدددع التدددزي فدددي تخ يدددف الحفدددار 

 .الم روض على القطاع وفت  معبر رف  البريا والسماح للمواطنيم بالس ر مع بقا  بعض القيود
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ى أددل باإلضددافة إلددى ذلددس التتيددر الدددا   والمسددتمر للم ددالس البلديددة خدد ل العاددر سددنوات السددابقة ولددد -8
 .منيا سياسات مختل ة أانت تعمل على تطبيقيا لتحقي  الىدافيا

لد  يدذ  طعد   ال لسدطينيتبديم الم المدواطم   (9001الخـاروف، )وما الاارت لو  وباإلاارة إلى النقاط السابقةا
فأيددف ليددا ا السددتقرار الو األمددام القتفددادي الو حتددى الول در ددة فددي ىددر  ماسددلو ل حتيا ددات اإلنسددانية

القطاع الم تستقر وتحفل على أامدل مسدتحقاتيا مدم المدواطنيم فدي ظدل ىدذه التتيدرات والتقلبدات  بلديات
السياسية والقتفادية وحتى ال تماعيةا ويظير ذلس  ليا عند تمثيدل مددخ ت نمدوذج س سدل مدارأوف 

 (:4.28 – 4.17)على نموذج تفمي  سأاتر الموضحة في األاأال التالية رق  

    

 
 

     
 

( 4.28)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية غزة 
 في ال  ة األولى حس  السنوات

( 4.27)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأيم بلدية غزة 
 في ال  ة الثانية حس  السنوات

( 4628)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية غزة 

السنوات في ال  ة الثالثة حس   

( 4610)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأيم بلدية غزة

في ال  ة الرابعة حس  السنوات   
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( 4612)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية غزة 
 في ال  ة الخامسة حس  السنوات

( 4.11)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية غزة 
 في ال  ة السادسة حس  السنوات

( 4615)األ رق    
بلدية خانيونس تمثيل عدد ماترأي   

 في ال  ة األولى حس  السنوات

( 4614)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية خانيونس 
 في ال  ة الثانية حس  السنوات

( 4.13)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية خانيونس

في ال  ة الثالثة حس  السنوات   

( .4.1)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية خانيونس 
 في ال  ة الرابعة حس  السنوات
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يفدددع  التنبدددى بدددالمتتيرات المسدددتقبلية فدددي حدددال عدددد  اسدددتقرار المددددخ تا ولدددذلس يعتبدددر نمدددوذج لدددذا ف ندددو 
س سل مارأوف ع  ا للظدواىر المتقلبدة وغيدر المسدتقرةا نظدرا لعتمادىدا علدى البياندات الحاليدة بخد ف 

الىميددة معال ددة نظدد   إلددى (9005غنــيم، )ا وياددير األخددرى التددي تعتمددد علددى البيانددات التاريخيددة نمدداذج التنبددى
المعلومدددات بمدددا تحتويدددو مدددم الخطدددا  فدددي البياندددات المدخلدددة والتدددي قدددد تسدددب  عدددد  الدقدددة التنبدددى وسدددو  فدددي 

 .التخطيط

ادددترأيم فدددي بلديدددة المدددا بالنسدددبة للزيدددادة الواضدددحة فدددي متوسدددط نسدددبة الخطدددأ فدددي التنبدددى بمسدددتوى التدددزا  الم
 :خانيونس عم بلدية غزةا ير ع ذلس إلى األسبا  التالية

در ة التتير في مستوى التزا  الماترأيم في بلدية غزة القل بأثير مم بلدية خانيونس مم حيث العدد  -2
 (.4622ا  4620)والت اه موضحا ذلس في ال دوليم السابقيم رق  

سا بينمدددددا عددددددد مادددددترأي بلديدددددة خدددددانيونس يبلدددددك مادددددتر ( 38475)عددددددد مادددددترأي بلديدددددة غدددددزة يبلدددددك  -1
ا الي ما يقدار  ث ثدة األضدعافا حيدث ح د  العيندة يتناسد  عأسديا مدع احتماليدة النتقدال (28573)

 .مم ف ة إلى الخرى

( 4618)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية خانيونس 
 في ال  ة الخامسة حس  السنوات

( 4617)األ رق    
 تمثيل عدد ماترأي بلدية خانيونس 
 في ال  ة السادسة حس  السنوات
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اددديأل سدددنوياا بينمدددا  2208617متوسدددط قيمدددة ال ددداتورة علدددى المادددترس الواحدددد فدددي بلديدددة غدددزة حدددوالي  -5
ايأل سدنوياا وبالتدالي يعتبدر  78627.س الواحد في بلدية خانيونس متوسط قيمة ال اتورة على الماتر 

 .ع   مالي الأبر على ماترس بلدية غزة مم ماترس بلدية خانيونس

ومم خ ل الستع   عم قاعدة بيانات برنامل ال باية لوحظ انحفدار الغلبيدة الحسدابات المديندة فدي  -4
مدددم إ مدددالي قيمدددة % .8265سدددبة حدددوالي مدددم مادددترأي بلديدددة غدددزة التدددي تمثدددل ن( F)ال  دددة السادسدددة 

مم ماترأي بلدية خانيونس ( F)الحسابات المدينة على  ميع الماترأيما بينما تاأل ال  ة السادسة 
 .فقط مم إ مالي قيمة الحسابات المدينة% 85نسبة 

ج وتبعددا للنتددا ل التددي تدد  الحفددول علييددا مددم خدد ل الختبددارات الحفددا ية التددي تدد  ا راىىددا علددى نمددوذ
 .س سل مارأوفا فقد ت  تطبي  نموذج س سل مارأوف على بلدية غزة فقط

 

 :الثالثةنتائج اختبار الفرضية  . ت

ل تو د فرو  ذات دللة احفا ية عندد مسدتوى دللدة للدراسة القا لة بأنو  الثالثةمم ال ل اختبار فحة ال رضية 
(α = 0.05)  ا فقدد تد  اسدتخدا  اختبدار نسفي مسدتوى التدزا  المادترأيم فدي بلددتي غدزة وخدانيو(T-test)   للتأأدد

مددم و ددود ع قددة بدديم المتتيددريما وتدد  حسددا  معامددل ارتبدداط بيرسددوم لتحديددد مدددى قددوة الرتبدداط بينيمدداا أمددا ىددو 
 (.4.28)مبيم في ال دول التالي رق  
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 (4.28) رق   دول

 الثالثةنتا ل اختبار ال رضية  

 العدد المتاير #
مستوى الداللة 

(P) 
معامل االرتباط 

 بيرسون

 10 0.018 0.722385 (A)ال  ة األولى مم الماترأيم  0
 

 10 0.011 -0.75969 (B)ال  ة الثانية مم الماترأيم  9

 10 0.59 0.194574 (C)ال  ة الثالثة مم الماترأيم  5

 10 0.98 0.552483 (D)ال  ة الرابعة مم الماترأيم  5

 10 0 0.96256 (E)ترأيم ال  ة الخامسة مم الما 4

 10 0.3 0.365026 (F)ال  ة السادسة مم الماترأيم  6
 

الم قيمة مستوى الدللدة القدل مدم القيمدة المحدددة فدي ال رضدية وىدي ( 4.28)ويتض  اليضا مم ال دول الساب  رق  
لل  دة الثالثدة والرابعدة  فقدط مدم المادترأيما والمدا بالنسدبة( E) والخامسدة( B)والثانيدة ( A)فدي ال  دة األولدى ( 0603)

ا نتي ددة لددذلس تدد  رفددض (0603)والسادسددة فدد م قيمددة مسددتوى الدللددة الأبددر مددم القيمددة المحددددة فددي ال رضددية وىددي 
( C)وقبول فدحة ال رضدية الثالثدة لل  دة الثالثدة ( E) والخامسة( B)والثانية ( A)فحة ال رضية الثالثة لل  ة األولى 

( α = 0.05)ا يمأم القول النو تو د فرو  ذات دللدة احفدا ية عندد مسدتوى دللدة ا لذ(F)والسادسة ( D)والرابعة 
فقددطا ول  (E)والخامسددة ( B)والثانيددة ( A)فددي مسددتوى التددزا  الماددترأيم بلددديتي غددزة وخددانيونس فددي لل  ددة األولددى 

يم فدي بلدديتي فدي مسدتوى التدزا  المادترأ( α = 0.05)تو دد تو دد فدرو  ذات دللدة احفدا ية عندد مسدتوى دللدة 
ا ونتي دة لحسدا  معامدل ارتبداط بيرسدوما ف ندو ( F)والسادسدة ( D)والرابعدة ( C)غزة وخانيونس في ال  دات الثالثدة 

ا وع قة قوية ولأم عأسدية فدي ال  دة (E) والخامسة( A)يمأم القول اليضا عم و ود ع قة قوية في ال  ة األولى 
م بدددآخر سدددتة الادددير الو القدددلا وخ فدددة ذلدددس يتضددد  الم بلدددديتا غدددزة نتي دددة للخفددد  الممندددوح للملتدددزمي( B)الثانيدددة 

وخدددانيونس تتبعدددا ن دددس السدددتراتي ية فدددي رسددد  سياسددداتي  فدددي تاددد يع المادددترأيم فدددي اللتدددزا  بتسدددديد المسدددتحقات 
 .الماليةا الما بالنسبة للماترأيم المتأخريم فتختلف سياسة البلديتيم في التعامل معي 
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 سالسل ماركوف تطبيق نموذج

 

 

 تطبيق نموذج سالسل ماركوف : أوال

 حساب نسبة الخطأ: ثانيا

 تحديد حالة التوازن: ثالثا
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  والتنبددى بيددا 1020فددي ىددذا المبحددث تدد  تطبيدد  نمددوذج س سددل مددارأوف علددى بيانددات الماددترأيم لعددا  
آخدددر نسدددخة للبياندددات تددد   لبلديدددة غدددزةا علمدددا بدددأم(  1025 ا 1021 ا 1022)لألعدددوا  الث ثدددة القادمدددة 
 .  لبلدية غزة28/5/1022الحفول علييا في تاري  

 :تطبيق نموذج سالسل ماركوف: أوال

بعد التعريف بخطوات تطبي  نموذج س سل مارأوف في المبحدث الثالدث مدم ال فدل الرابدع ا تد  تطبيد  
والذي يمثل التنبدى ( 4.29) ا ونتل ال دول التالي رق  1020ن س الخطوات على بيانات الماترأيم لعا  

 ا 1021 ا 1022)بنسدددبة أدددل ف دددة مدددم ال  دددات السدددتة المختل دددة للمادددترأيم فدددي األعدددوا  الث ثدددة القادمدددة 
 .في بلدية غزة(  1025

 ( 4.18) رق   دول
 ( 1022/1021/1025)نسبة الماترأيم المتنبأ بي  لألعوا  الث ثة القادمة 

السنة 
 المتنبأ بيا

A B C D E F 
 مجموع

 االحتماالت
2011 0.194 0.097 0.035 0.021 0.011 0.642 1 

2012 0.179 0.092 0.034 0.021 0.012 0.662 1 

2013 0.167 0.089 0.034 0.021 0.012 0.677 1 
 

الما عم العداد الماترأيم فدي أدل ف دة وىدي عبدارة حافدل ضدر  أدل نسدبة فدي عددد المادترأيم المفددر 
ماترس لبلدية غزةا باستثنا  الماترأيم ال دد  48288والذي يقدر عددى    1020لي  فواتير خ ل عا  

 (:4.50)والموقوف ااتراأي  خ ل السنةا أما ىو موض  بال دول التالي رق  

 ( 4.50) رق   دول
 ( 1022/1021/1025)عدد الماترأيم المتنبأ بي  لألعوا  الث ثة القادمة 

السنة المتنبأ 
 بيا

A B C D E F 
عدد مجموع 

 المشتركين
2011F 9540.726 4770.363 1721.265 1032.759 540.969 31572.92 49179 

2012F 8803.041 4524.468 1672.086 1032.759 590.148 32556.5 49179 

2013F 8212.893 4376.931 1672.086 1032.759 590.148 33294.18 49179 
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 حساب نسبة الخطأ: ثانيا

ت  حسا  نسدبة الخطدأ اعتمدادا علدى طريقدة المتوسدط الحسدابي التدي تمدت اإلادارة ليدا سدابقا فدي المبحدث 
سع سنوات سدابقة الموضدحة بال ددول الثالث مم ال فل الرابعا وىو متوسط نسبة الخطأ لأل ف ة خ ل ت

 :ا موض  بما يلي(4652)رق  

 ( 4652) رق   دول

 بعد حسا  نسبة الخطأ بطريقة المتوسط الحسابي(  1022/1021/1025)الماترأيم المتنبأ بي  لألعوا  الث ثة القادمة عدد 
9005 9009 9000 

8212.893 8803.041 9540.726 Forecasting Value  الفئة األولى 

(A) 
8541.40872 9155.16264 9922.35504 Error avg. +(5)%  

7884.37728 8450.9194 9159.09696 Error avg. (-5)%  

4376.931 4524.468 4770.363 Forecasting Value  الفئة الثانية 

(B) 
5208.54789 5384.11692 5676.73197 Error avg. +(02)%  

3545.31411 3664.8191 3863.99403 Error avg. (-02)%  

1672.086 1672.086 1721.265 Forecasting Value  الفئة الثالثة 

(C) 
2257.3161 2257.3161 2323.70775 Error avg. +(54)%  

1086.8559 1086.8559 1118.82225 Error avg. (-54)%  

1032.759 1032.759 1032.759 Forecasting Value  الفئة الرابعة 

(D) 
1208.32803 1208.32803 1208.32803 Error avg. +(02)%  

857.18997 857.18997 857.18997 Error avg. (-02)%  

590.148 590.148 540.969 Forecasting Value  الفئة الخامسة 

(E) 
714.07908 714.07908 654.57249 Error avg. +(90)%  

466.21692 466.21692 427.36551 Error avg. (-90)%  

33294.18 32556.5 31572.92 Forecasting Value  الفئة السادسة 

(F) 
40618.8996 39718.93 38518.9624 Error avg. +(99)%  

25969.4604 25394.07 24626.8776 Error avg. (-99)%  
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 الم العداد الماترأيم الملتزميم في تسديد فواتير البلدية مم ال  ة األولى( 4652)ويتض  مم ال دول رق  

(A )والثانيدة (B ) فدي تنداقص متطدرد مدع ثبدات ال  دة الثالثدة(C) والرابعدة (D )والخامسدة (E ) وتزايدد ال  دة
ر الملتزمة نيا يا في دفع الي فاتورة خ ل السنةا ويدل ذلس على الم الماترأيم الملتزميم غي( F) السادسة

فدي تسدديد فددواتير البلديدة ينتقلددوم تددري يا إلددى ال  دة غيدر الملتزمددة نيا يدا فددي دفدع الي فدداتورة خد ل الددث ث 
ت ادة مددم البيانددات يىأددد بضددرورة السدد (9002الشــيخ عيــد، )ا لددذا فدد م (1025ا1021ا2011) العددوا  القادمددة

المتنبأ بيا في عملية التخطديط ورسد  السياسدات المسدتقبلية لمعال دة السدبا  القفدور والت داه نحدو تحقيد  
 .األىداف

 تحديد حالة التوازن: ثالثا

ت  توضي  اإل را ات والخطوات المتبعة لتحديد الحالة التي تفب  بيا نسد  تمثيدل ف دات المادترأيم فدي 
الي تتيير في قي  تلس النس  فدي ال تدرات ال حقدةا ويمأدم التوفدل إلدى حالدة التدوازما حالة استقرار دوم 

 :مم خ ل الخطوات التالية

 :الخطوة األولى . أ

 :للوفول إلى اروط حالة التوازما ت  استخدا  الع قات استية

∑6
i=ASi = 1     

S.P = S         

 :ويمأم إعادة أتابة الع قتيما على النحو استي  

SA + SB + SC + SD + SE + SF = 1     
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 [SA SB SC SD SE SF] = [SA SB SC SDSE SF] 

                                             

                                                                     

  

 :الع قتيما ت  الحفول على المعادلت استية  وبتبسيط

SA + SB + SC + SD + SE + SF = 2    ………………………… (2) 

0.71SA + 0.25SB + 0.07SC + 0.04SD + 0.02SE + 0.02SF = SA     ………………………… (1) 

0.19SA + 0.29SB + 0.08SC + 0.03SD + 0.01SE + 0.04SF = SB      ………………………… (5) 

0.02SA + 0.04SB + 0.42SC + 0.05SD + 0.02SE + 0.02SF = SC     ………………………… (4) 

0.01SA + 0.01SB + 0.04SC + 0.36SD + 0.04SE + 0.02SF = SD     ………………………… (3) 

0.00SA + 0.00SB + 0.00SC + 0.05SD + 0.52SE + 0.01SF = SE      ………………………… (.) 

0.07SA + 0.41SB + 0.39SC + 0.48SD + 0.39SE + 0.90SF = SF      ………………………… (8) 

 :الخطوة الثانية . ب

معددادلت السددابقةا وقددد تدد  تحديددد نسددبة تمثيددل أددل ف ددة مددم ف ددات الماددترأيما مددم خدد ل التعددويض فددي ال
للحفول على قيمة نسدبة أدل ف دة مدم ف دات المادترأيما ونت دت  QM for windowsاستخد  برنامل 

 :القي  التالية

 

 

0.71 0.19 0.02 0.01 0.00 0.07 

0.25 0.29 0.04 0.01 0.00 0.41 

0.07 0.08 0.42 0.04 0.00 0.39 

0.04 0.03 0.05 0.36 0.05 0.48 

0.02 0.01 0.02 0.04 0.52 0.39 

0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.90 
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 (4651) رق   دول
 نسبة تمثيل عدد الماترأيم عند حالة التوازم 

 
A B C D E F TOTAL 

أعداد المشتركين في 
 حالة التوازن

13% 7.6% 3.3% 2.2% 1.4% 72.5% 100% 

 

 :الخطوة الثالثة . ت

تحديد عدد الماترأيم فدي أدل ف دة مدم ف دات المادترأيم بضدر  نسدبة أدل ف دة بم مدوع عددد المادترأيم 
 ( :4655)ماترسا موضحة في ال دول التالي رق   48288الذي يبلك عددى  

 (4655) رق   دول
 عدد الماترأيم حس  ال  ات عند حالة التوازم 

 
A B C D E F TOTAL 

عدد الماترأيم في 
 حالة التوازم

.5.3 58.5 2.12 2076 ..4 53.88 48288 

 

وتدددل ىددذه النتددا ل الموضددحة فددي ال دددول السدداب  علددى العددداد الماددترأيم فددي أددل ف ددة مددم ال  ددات السددتة 
تىأددده دراسددة  ثابتددة فددي حددال ثبددات المتتيددرات القتفددادية وال تماعيددة والسياسددية الو انتظاميدداا وىددذا مددا

(Rauner and et., 2004) وفول الظواىر الأمية إلى حالة التوازم مستحي  في ظل التتيرات  عتبرت التي
ولأم يدت  السدت ادة مدم نتي دة حالدة التدوازم فدي دراسدة الو يدة التدي تت دو إلييدا بلديدة غدزة فدي  المستمرةا

 .ظل اتباع ن س السياسات المالية الحالية
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 الفصل الخامس

 صياتالنتائج والتو 

 

 

 نتائج الدراسة: المبحث األول

 توصيات الدراسة: ثانيالمبحث ال

 مقترحات لدراسات مستقبمية: ثالثالمبحث ال
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 نتائج الدراسة: المبحث األول

 

الىد   تلخديصمم خ ل نتا ل الدراسة والتقارير التي تضمنتيا ونتدا ل التحليدل اإلحفدا ي والأمديا يمأدم 
 :على النحو التاليلييا الدراسة النتا ل التي توفلت إتلس 

 :تأثير السياسات المالية عمى مستوى التزام مشتركي بمدية غزة في تسديد المستحقات المالية: أوال

المددددى رأدددزت إدارة بلديدددة غدددزة فدددي رسددد  سياسددداتيا الماليدددة بحيدددث تحقددد  الأبدددر تحفددديل إيدددرادي فدددي  .2
في تحفيل المستحقات المتدأخرة والحاليدة وازنت في رس  سياساتيا  لأم بالرغ  مم ذلس فقد االقفير

 .على حد سوا 

  مقارندة مدع عدا  1020انخ ضت قوة تأثير السياسات المالية على مستوى التزا  الماترأيم فدي عدا   .1
وفددددلت ذروتيددددا فددددي ال  ددددة و ا فددددي ال  ددددات المختل ددددة لماددددترأيمااحت دددداظ نسددددبة ارت عددددت  ا فقددددد 1008

% 644..ا مىادر سدلبي وخطيدر حيدث الندو يمثدل نسدبة ويعدد ىدذ% 90.5وبلتدت نسدبة  (F)السادسة 
مم % .8265مم إ مالي عدد الماترأيم في بلدية غزةا واألخطر مم ذلس النو يمثل نسبة ما يقار  

 .قيمة الحسابات المدينة والمتأخرة لبلدية غزة

يد المستحقات اما في تسدللماترأيم والتي تعتبر ال  ة األأثر التز ( A)نسبة الحت اظ في ال  ة األولى  .5
ا %82مدددا زالدددت تمثدددل نسدددبة مرت عدددة فدددي الحت ددداظ بالمادددترأيم فدددي ن دددس ال  دددة حيدددث بلتدددت الماليدددة 

 (F)ال  ة السادسة مع تعد منخ ضة  دا مقارنة ( A)بالرغ  مم ذلس إل الم نسبة تمثيل ال  ة األولى و 
 . 1020مم إ مالي عدد الماترأيم في بلدية غزة لعا  % 2868تساوي  وىي ما

الما بالنسبة ل  ات المادترأيم األخدرى فد م نسدبة الحت داظ ارت عدت فدي ال  دة الثالثدة والرابعدة والخامسدة  .4
ا %42681  مقارندددة مدددع العدددا  الدددذي يسدددبقو وبلتدددت نسدددبة احت ددداظي  علدددى التدددوالي 1020فدددي العدددا  

مدددا   وىدددي 1008المدددا بالنسدددبة لل  دددة الثانيدددة فبقيدددت أمدددا أاندددت عليدددو فدددي عدددا  % 32683ا 53634%
 %.1861يقار  
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% 4677  بمقدار 1008  عم عا  1020بالنسبة لتمثيل ف ات الماترأيم انخ ضت نسبتي  في عا   .3
والتدي تعتبدر مدم القدل ال  دات ( F)ال  دة السادسدة  إلدىفي ال  دات الخمسدة األولدىا وانتقلدت تلدس النسدبة 

 .التزاما في تسديد المستحقات المالية

فدددي تحفددديل إيراداتيدددا بوقدددت زمندددي القدددل عمدددا أاندددت عليدددو فدددي عدددا  حققدددت إدارة بلديدددة غدددزة الىددددافيا  ..
فقددد بلتددت متوسددط فتددرة التحفدديل مددا  ا ا ولأددم مددا زالددت بددالرغ  مددم ذلددس مرت عددة إلددى حددد مددا1008
د يدو  مددم تداري  إفدددار ال داتورةا مدع م حظددة إمأانيدة و ددود لدبعض القدي  الطرفيددة التدي قدد 18يقدار  

 .تىثر على قيمة المتوسط الحسابي

تيابيددة لأافددة المسددت يديم مددم خدددمات البلديددة ول يملأددوم اليددة ااددتراأات الزاميددة و لاددتراأات اإلالالثددرت  .8
يدددفعوم علييددداا وأددذلس للمحددد ت الت اريددة والمىسسدددات التددي تددد  حفددرىا مدددم خدد ل مادددروع المسددد  

أيم عددد المادتر  زيدادة واضدحة فديالميداني ول  ت د البلدية ااتراأات ورخص حرف وفناعات ليد ا 
ماترس  ديد والتي تعدد ق دزة  7504ما يقار  والتي وفلت   1020ال دد في بلدية غزة خ ل العا  

 .نوعية في الاتراأات ال ديدة ل  تعيدىا بلدية غزة خ ل العارة العوا  الماضية

 مدم ضدريبة المد س ومندازل نتي ة اتباع سياسات مالية غير منتظمة في  بايدة إيدرادات البلديدة الذاتيدة .7
ذلددس العدد   المددالي علددى زاد  ورخددص حددرف وفددناعات واإلي ددارت فددي فتددرات متقاربددة ودوم تقسدديطا

ا وبالتالي الدى ذلس إلى ترا ع مستوى التزا  الماترأيم في تسديد مستحقات البلديةا والذي الماترأيم
 .أام سب  ر يسي لنتقال الماترأيم مم ال  ات األأثر التزاما إلى األقل التزاما

ا أتددوبرارت دداع قيمددة المبددالك المحفددلة فددي ادديري سددبتمبر وال إي ابددا علددىحملددة فدد ر فاتورتددس  الثددرت .8
فدددار ال دداتورة الدوريددة أددل اددير بدددل مددم أددل ادديريم  فددي ارت دداع مسددتوى التحفدديل فددي زاد اليضددا وا 

 ا وقددد بلددك إ مددالي قيمددة المبددالك المحفددلة فددي ادديري سددبتمبر 1020ادديري سددبتمبر والأتددوبر لعددا  
مليوم ايأل وتعد ىذه القيمة الأبدر مدم قيمدة المبدالك المحفدلة فدي  .46  حوالي 1020عا  والأتوبر ل

 .مليوم ايأل 564  التي قد بلتا ما يقار  1008ن س الايريم لعا  
الثرت سياسة البلديدة ال ديددة التدي تقتضدي عندد انتقدال ملأيدة المادترس إلدى مادترس آخدر تسدديد  .20

تدأثيرا إي ابيدا مدم خد ل انخ داض قيمدة الحسدابات المديندة بنسدبة  أافة المسدتحقات والمتدأخرات الماليدة
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مددم إ مددالي قيمددة المسددتحقات الماليدددة % 84إلددى % 84ا وأددذلس انخ دداض نسددبة تمثيليددا مددم 80%
 .على الماترأيم الموقوف ااتراأي 

ا   إل الم تلدس الزيدادة قابليد1020بالرغ  مم الزيادة الأبيرة فدي عددد المادترأيم ال ددد فدي عدا   .22
مم قيمة المستحقات % 565  بلتت نسبة 1020انخ اض أبير في إ مالي قيمة المدفوعات في عا  

 ا وذلدس ير دع إلدى عدد  فعاليدة آليدات الت يدتش والمتابعدة 1008فدي عدا  % .6.المالية بعد ما أاندت 
لزامي  بتسديد مستحقات المالية للبلديةا وأذلس لتباع سياسدة اسدت ق ل الذمدة على الماترأيم ال دد وا 

 .المالية المتبعة في حال وفاة األ  وتقسي  المتأخرات على األبنا  حس  نفي  أل مني  مم اإلرث

 

تـأثير السياسـات الماليـة عمــى مسـتوى التـزام مشـتركي بمديــة خـانيونس فـي تسـديد المســتحقات : ثانيـا
 :المالية

بلديددة لمسددتحقاتيا الماليددة مددم خددانيونس الماليددة فيمددا يخددص تحسدديم  بايددة البلديددة  اختل ددت سياسددات .2
الماددترأيما حيددث ىدددفت إدارة بلديددة خددانيونس فددي رسدد  سياسدداتيا علددى دفددع الماددترأيم وانتقددالي  مددم 
ال  ات األقل التزاما إلى ال  ات األأثر التزاماا وقد ن حت البلدية في تحقيد  غايتيدا بدالرغ  مدم و دود 

ونسددددبة احت اظيددددا بالماددددترأيم فددددي ال  ددددات  بعددددض التددددأثيرات السددددلبية علددددى متوسددددط فتددددرة التحفدددديلا
 .والتي تعد األأثر التزاما في تسديد المستحقات المالية للبلدية( A)األولى

مدم المادترأيم ( F) الثرت السياسات المالية المتبعة في بلدية خانيونس تأثيرا  يدا على ال  ة السادسدة .1
  عدم العددا  الدذي يسدبقوا بحيددث 1020فدي العدا  % 1حيدث انخ ضدت نسدبة الحت دداظ بيدا مدا يعددادل 

تمثدل ( F)ا علما بدأم ال  دة السادسدة (F)في ال  ة السادسة % 8861وفلت نسبة الحت اظ ما يقار  
 .مم عدد إ مالي عدد الماترأيم% 48645

الثددر فددواتير الو القددل  .للماددترأيم المتلددزميم بسددداد آخددر % 10نتي ددة لقددرار إدارة البلديددة بمددن  خفدد   .5
مدم عددد ن دس المادترأيم فدي % 88نسدبة  فقدد بلتدت( B)حت اظ لدى ال  دة الثانيدة على نسبة ال ذلس

فقدددد ( A)علدددى مادددترأي ال  دددة األولدددى  الثدددر سدددلبا ا ولأدددم فدددي ن دددس الوقدددت 1008ن دددس ال  دددة لعدددا  
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% .176وبلتت الدنى مستوى في نسبة الحت اظ وقدرت بنسبة % 8انخ ضت نسبة الحت اظ بمقدار 
بعدددما أانددت تمثددل  1020فددي عددا  % 265نخ ضددت نسددبة التمثيددل لتفددل  ا وأددذلس ا1020فددي عددا  

 . 1008مم إ مالي عدد الماترأيم في بلدية خانيونس لعا  % 464

فقدد زادت نسدبة تمثيليدا بمتوسدط  (E)والخامسدة ( D) والرابعدة (C)الما بالنسبة ل  دات المادترأيم الثالثدة  .4
سبة الحت اظ ل  ات الماترأيم الث ثة زادت   عم العا  الذي يسبقوا وأذلس ن1020في عا  % 265

 (E)والخامسدة ( D) والرابعدة (C)  وبلتدت نسدبة احت داظ ال  دة الثالثدة 1008بادأل ملحدوظ عدم العدا  
 . على التوالي% 3864ا %48ا %32حوالي 

الادددير الو القدددل علدددى متوسدددط فتددددرة  .للمادددترأيم الملتددددزميم بسدددداد % 10الثدددرت سياسدددة مدددن  خفددد   .3
 44را سلبيا فقد نتل عم ذلس ارت اع أبير في متوسط فترة التحفديل فقدد بلدك مدا يقدار  التحفيل تأثي

يددو   44622قددد بلددك  (A)يددو ا ونتي ددة لتلددس السياسددة فدد م متوسددط فتددرة التحفدديل فددي ال  ددة األولددى 
يددو   2654للماددترأيما ويقددل بمقدددار ( D)والرابعددة ( C)والثالثددة ( B)ويعتبددر العلددى مددم ال  ددات الثانيددة 

 (.E)م ال  ة الخامسة ع

نتي ددة لتبدداع بلديددة خددانيونس آليددات  ديدددة فددي عمليددات متابعددة ومراقبددة القددرا ا وعقددد  لسددات دوريددة  ..
معي  الثر ذلس إي ابا في رفع مستوى الدا ي  ودقة البيانات المسد لة عدم الي تتيدرات ميدانيدة الو عقدار 

فدي تطدوير ع قتيدا مدع المدواطنيم وبندا   ديد ليس لو قيدد فدي البلديدةا ونتي دة لتأثيدف  يدود البلديدة 
ع قات يسدودىا الدود والحتدرا  فقدد انخ ضدت عددد ادأاوي المدواطنيم علدى القدرا  والمحفدليم بادأل 

 .ملحوظ باإلضافة إلى انخ اض عدد الخطا  قرا ة عدادات استي س المياه

يدددث تددد  توزيدددع ضدددريبة الذاتيدددة ح بلديدددة خدددانيونس نتي دددة للتوزيدددع ال يدددد والمندددتظ  فدددي  بايدددة إيدددرادات .8
ورخددص الحددرف والفددناعات وضددريبة األمدد س والمنددازل علددى الاددير السددنة وعلددى القسدداط اإلي ددارات 

 .ل الأبر في تسديد مستحقات البلديةساعد الماترس على اللتزا  باأ الذي

ا نتي ة للحملة التي الطلقتيا بلدية خانيونس ف ر فاتورتس واأس   ا زتسا أام ليا الثر بدالك األىميدة .7
فقد زادت قيمة المدفوعات خ ل فترة الحملة التي انطلقت مم نياية اير الغسدطس حتدى نيايدة ادير 
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مليددوم ادديأل الي تزيددد عددم قيمددة المدددفوعات فددي ن ددس  .26  إلددى الأثددر مددم 1020الأتددوبر مددم عددا  
 . اللف ايأل 00.  ما يقار  1008ال ترة لعا  

بايددة واتبدداع نظددا  اإلخطددارات أبددديل عنيدداا نتي ددة ل فددل ضددريبة الحددرف والفددناعات عددم فدداتورة ال  .8
اللددف ادديأل مقارنددة مددع عددا   800  مددا يقددار  1020انخ ضددت قيمددة إ مددالي ال دداتورة السددنوية لعددا  

 700  ارت عدت بقيمدة 1020 ا ولأم بالرغ  مم ذلس إل الم إ مالي قيمة المدفوعات فدي عدا  1008
 .الة التي اتبعتيا بلدية خانيونس ا نظرا للسياسات المالية ال ع1008اللف ايأل عم عا  

الادير الو القدل فد م ع قدة قيمدة الحسدابات  .للماترأيم الملتزميم بسداد % 10نتي ة لسياسة خف   .20
تفددب  ع قددة ( C)المدينددة وتتناسدد  طرديددا مددع إ مددالي قيمددة المدددفوعات حتددى وفددوليا لل  ددة الثالثددة 

ه تباطى الماترأيم في تسديد المستحقات الحسابات المدينة مع المدفوعات ع قة عأسيةا وذلس ي سر 
 .المالية عليي 

بدالرغ  مدم الم قيمددة إ مدالي المتدأخرات الماليددة علدى المادترأيم الموقددوف اادتراأي  انخ ضدت بنسددبة  .22
 %.1إل النو نسبة تمثيليا إل مالي المستحقات المالية على الاتراأات الموقوفة ارت ع بمقدار % 18

ة فدي عددد المادترأيم ال ددد إل الم إ مدالي قيمدة المسدتحقات الماليدة لعدا  بدالرغ  مدم الزيدادة الطبيعيد .21
  ا وأذلس انخ ضت قيمة المدفوعات1008مقارنة مع عا  % 13  عليي  انخ ضت بنسبة 1020

  بدددل مددا أددام 1020مددم إ مددالي قيمددة المسددتحقات الماليددة فددي عددا  % 4561والفددبحت تمثددل نسددبة 
ف م ذلس يعدد  ا وبالتالي 1008قيمة المستحقات المالية في عا   مم إ مالي% 4.تمثيليا ما يقار  

 .مىار سلبي في  باية الاتراأات ال ديدة

 :م9000نتائج تطبيق نموذج سالسل ماركوف عمى بيانات مشتركي بمدية غزة لعام : ثالثا

ولدة فدي  ميدع بالنسبة لبلدية غزة فقد الظيرت الدراسدة الم قيمدة المتوسدط الحسدابي للخطدأ فدي التنبدى مقب .2
ا وير ددع ذلددس إلددى النيددا ال  ددة األقددل اسددتقرارا %53التددي بلتددت قيمتيددا ( C)ال  ددات مددا عدددا ال  ددة الثالثددة 

مددم حيددث العدددد وات دداه الزيددادة الوالنقفدداما وتبدديم (  1020- 1002)خدد ل العاددر سددنوات الماضددية 
المادترأيم المتنبدأ بيدا مدم اليضا مم خ ل تحديد معامل ارتباط بيرسوم و ود ارتباط قوي بيم بياندات 
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خددد ل تطبيددد  نمدددوذج س سدددل مدددارأوف وبياندددات المادددترأيم الحقيقدددة المسدددتخر ة مدددم قواعدددد بياندددات 
مدم مادترأي بلديدة غدزةا ( F)والسادسدة  (E)والخامسة  (D)والرابعة  (A)البلديةا وذلس في ال  ة األولى 

( T-test)نتي دة لختبدار ( C) والثالثدة( B) يدةالما بالنسبة لل  ات الوسطى األأثدر تتيدرا وىمدا ال  دة الثان
بدديم بياندات الماددترأيم المتنبدأ بيددا مددم خد ل تطبيدد  نمدوذج س سددل مددارأوف تبديم عددد  و دود ع قددة 

 .وبيانات الماترأيم الحقيقة المستخر ة مم قواعد بيانات بلدية غزة

تنبددى مرت عددة  دددا فددي  ميددع بالنسددبة لبلديددة خددانيونس تبدديم الم قيمددة المتوسددط الحسددابي لنسددبة خطددأ ال .1
نظددرا إلنيددا ال  ددة األأثددر اسددتقرارا خدد ل التسددع % .التددي بلتتيددا نسددبتيا ( F)ال  دات عدددا ال  ددة السادسددة 

مددم حيددث العدددد والت دداه فددي الزيددادة الو النقفدداما وتبدديم اليضددا (  1020 –  1001)سددنوات السددابقة 
لماددترأيم المتنبددأ بيددا مددم خدد ل تطبيدد  عددد  و ددود ع قددة بدديم بيانددات ا( T-test)مددم خدد ل اختبددار 

ا ونتي ة لمعامل ارتباط (E)نموذج س سل مارأوف وبيانات الماترأيم الحقيقة ما عدا ال  ة الخامسة 
ىددي ال  ددة الوحيدددة التددي حددازت نتي ددة و ددود ارتبدداط قددوي وفددل قيمتددو ( E)بيرسددوم فدد م ال  ددة الخامسددة 

0685. 

نموذج س سل مدارأوف فدي التنبدى بمسدتوى التدزا  المادترأيم يعزى عد  ن اح ودقة مم خ ل الدراسة  .5
في تسديد المستحقات المالية لدبعض ف دات المادترأيم وخافدة مادترأي بلديدة خدانيونس إلدى األسدبا  

 :التالية

عد  استقرار الظروف السياسية والتقلبات القتفادي والتي يعاني منيا الم تمع ال لسطيني والدذي  . ال
 .ياة المواطنيم وظروفي  الماديةا والخوف مم المستقبليىثر سلبا على نمط ح

قفور تطبي  نموذج س سل مارأوف على بيانات الماترأيم لعار سدنوات فدي بلديدة غدزة وتسدع  .  
سنوات في بلدية خدانيونسا ممدا  عدل تدأثير القدي  المتطرفدة عندد حسدا  المتوسدط الحسدابي لنسدبة 

سدنة  30مدوذج علدى عددد سدنوات الأثدر تفدل إلدى خطأ التنبى الأبرا وأام مدم األفضدل تطبيد  الن
فما فو ا ولأم فعوبة الوفول إلى تلس البيانات التاريخية الدى إلى قفور تطبيد  الدراسدة علدى 

 .عدد قليل مم السنوات
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اسدتقرار بياندات المادترأيم الماليدة ومسدتوى التدزامي ا لدذا فد م  بسب  عد فعوبة التنبى أبيرة  دا  . ت
د الحل األمثل للتنبى بالظواىر المستقبلية غير المستقرة وذلس لعتمداده نموذج س سل مارأوف يع

على بيانات الظاىرة الحالية وليست التاريخية التي تختلف عم الحاضر مم حيث الظروف والبي ة 
 .المحيطة بالظاىرة

 الظيرت الدراسة مم خ ل تطبي  نموذج س سل مارأوف علدى بياندات مادترأي بلديدة غدزة الم العدداد  .4
فدي تنداقص متطدرد مدع ( B) والثانية( A) الماترأيم الملتزميم في تسديد فواتير البلدية مم ال  ة األولى

غيدر الملتزمدة نيا يدا فدي ( F) وتزايدد ال  دة السادسدة( E) والخامسدة( D) والرابعدة (C)ثبدات ال  دة الثالثدة 
غيدر الملتزمدة نيا يدا فدي دفدع الي ( F)تدري يا إلدى ال  دة السادسدة  وانتقالي دفع الي فاتورة خ ل السنةا 

 .فاتورة خ ل الث ث العوا  القادمة

نتي ة تطبي  نموذج س سدل مدارأوف علدى بياندات مادترأي بلديدة غدزة فد م العدداد المادترأيم فدي أدل  .3
عامدا فدي ظدل ثبدات  ميدع  50ف ة مم ال  ات السدتة المختل دة تفدل إلدى حالدة التدوازم والسدتقرار بعدد 

التتيددددرات السياسدددددية والقتفدددددادية فددددي ظدددددل  سدددددتحي ا وقددددد يعتبدددددر متحدددديط بالظددددداىرةالمتتيددددرات التدددددي 
 .وال تماعية
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 الدراسة توصيات: الثانيالمبحث 

اعتمادا على نتدا ل الدراسدة والمقداب ت الاخفدية التدي تد  إ را يدا مدع الميتمديم والمسدت يديم مدع ربطيدا 
لخدص ألىد  التوفديات التدي مدم الممأدم الم تسدت يد منيدا باإلطار النظري والدراسات السابقةا ت  عمل م

 يات اتخاذ القرار المتمثلة في الم دالس البلديدة والمىسسدات األخدرى الميتمدة بتحسديم إيراداتيدا الذاتيدةا 
 :وىي على النحو التالي

 :اإلبداع في تحسين وتطوير سياسات اإليرادات المالية: أوال

رأيم في اإلسراع في تسديد مستحقات ال واتير الايريةا أاتباع اتباع السالي   ديدة في تح يز المات .2
السلو  النقاطا الذي يمن  الماترس عددد نقداط مسداوية لعددد األيدا  التدي تقدع مدا بديم إفددار ال داتورة 
فدار ال اتورة الايرية التي تليياا مخفوما منيدا عددد اليدا  ال تدرة التدي تقدع مدا بديم تداري   الايرية وا 

ة الادديرية المدفوعددة وتدداري  اليددو  الددذي سدددد الماددترس مسددتحقات تلددس ال دداتورةا وفددي إفدددار ال دداتور 
مددم قيمددة النقدداط تأددوم خفدد  % 20نيايددة السددنة الماليددة يددت  حسددا  م مددوع نقدداط الماددترس ومنحددو 

 :على متوسط قيمة ال واتير خ ل السنةا وللمزيد مم التوضي  الورد المثال التالي

 ا المدا تداري  إفددار فداتورة ادير يونيدو أدام فدي 13/3/1022تداري   الفدرت فداتورة ادير مدايو فدي
 ا 1022/./1  وقدددا  المادددترس بددددفع مسدددتحقات فددداتورة ادددير مدددايو فدددي تددداري  1022/./13تددداري  

 :ولحسا  عدد النقاط الممنوحة للماترس يت  التعويض في المعادلة التالية

تاري  تسديد الماترس فداتورة ) –( اير مايو تاري  إفدار فاتورة -تاري  إفدار فاتورة اير يونيو )
 عدد النقاط الممنوحة للماترس( = تاري  إفدار فاتورة اير مايو –اير مايو 

نقطددةا وعلددى افتددراض الم  15ونتي ددة للمعادلددة السددابقة ف نددو عدددد النقدداط الممنوحددة للماددترس تسدداوي 
فدد م م مددوع النقدداط التددي الماددترس حفددل علددى ن ددس عدددد النقدداط فددي أددل اددير مددم السددنة الماليددة 
نقطدددة  .18الي تسددداوي  15حفدددل علييدددا المادددترس تسددداوي حافدددل ضدددر  عددددد الادددير السدددنة فدددي 
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مددم متوسدط إ مدالي قيمددة ال دواتير خد ل ن ددس % .186وللحفدول علدى نسدبة الخفدد  ف نيدا تسداوي 
 .السنة المالية

حقيد  عددة فوا دد للبلديدة واألسلو  الساب  يساعد فدي تقليدل متوسدط فتدرة تحفديل ال بايدةا وبالتدالي ت
 :مم الىميا

سددرعة تددوفير السدديولة لدددى البلديددة والسددت ادة منيددا فددي رفددع مسددتوى خدددمات البلديددة وسددرعة  . ال
 .فرف روات  موظ ييا

ت عل تسديد فاتورة البلدية الايرية مم الىد  الوليدات مفدروفات المادترس مدم حيدث التسدديدا  .  
 .ة مم الخفومات الممنوحةوذلس لت ميع الأبر قدر ممأم مم النقاط ل ست اد

العمل على تخ يف الع   المالي على الماترأيم مم خ ل اتباع السلو  بلدية خانيونس في توزيع  .1
الضددرا   والرسددو  وتقسدديطيا علددى ادديور السددنةا دوم الم ت مددع ال دداتورة الواحدددة الأثددر مددم ضددريبة 

عد إدارة البلديدة فدي عمليدات سنويةا وذلس يىدي إلى انتظا  في عمليات الدفع والتحفيل والدذي يسدا
 .التخطيط إليراداتيا ومفروفاتياا وأذلس الماترأيم

للبلددديات فدد حيات وامتيددازات تسددتيطع منحيددا للماددترأيم الملتددزميم فددي تسددديد مسددتحقاتيا الماليددةا  .5
أمدددن  المادددترأيم الملتدددزميم خفدددومات تميدددزى  عدددم غيدددرى  فدددي اسدددت  ار فدددالت األفدددراح التابعدددة 

لديددةا الو الدددخول إلددى المنتزىددات والنددوادي البحريددة بااددتراأات رمزيددة الو م اندداا وأددذلس لممتلأددات الب
 .خدمات البلدية في المأتبات والمراأز الثقافية وال نية والم ع  الرياضية

استحداث نظا  من  رخص مىقتة للبنا  الو مزاولة حرفدة للمادترأيم التدي علديي  متدأخرات ماليدةا ول  .4
العاديدة الو السدت ادة مدم الخفدومات الممنوحدة إل بعدد تسدديد أامدل المتدأخرات يت  مدنحي  الرخفدة 

 .الماليةا والتعيد باللتزا  بتسديد ال واتير الدورية مستقب 

السددت ادة مددم تطبيدد  فأددرة إدارة اإلقامددة وادد وم األ اندد  فددي دبدديا والتددي قامددت بتخفدديص سدديارة  .3
قامداتي ا ويمأدم للبلدديات تطبيد  ن دس ال أدرة متنقلة إلتما  المعام ت التي تخص اد وم األ  اند  وا 

مع تطويرىا بما ي    احتيا ات الماترأيم مم خ ل تخفيص سيارة أبيرة متنقلة يطل  علييا اس  
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إن ددازا ليددا  دددول السددبوعي ألمدداأم توا دددىا ويددت  تحديددد تلددس األمدداأم بعددد دراسددة  دددواىاا وت يددز 
نسخة أاملة عم البرامل المحوسدبة فدي البلديدة وأدذلس آليدة السيارة ب ياز حاسو  حديث متوفر فيو 

تفوير وطابعة الأترونيةا ويقو  الموظدف المو دود فدي السديارة باسدت    ميدع معدام ت المادترأيم 
ويعمدددددل علدددددى إن ددددداز المعدددددام ت التدددددي تعتمدددددد علدددددى قدددددرارات روتينيدددددة وتسدددددليميا للمادددددترس لحظيددددداا 

نقليا إلى مقر البلديدة ومدم ثد  تسدليميا للمادترس بعدد دراسدتيا والمعام ت التي تحتاج إلى دراسة يت  
ن ازىاا ويمأم اليضا لتلس السيارة الم تفب  مرأز تحفيل متنقدل يخ دف عد   انتقدال المادترأ م يوا 

 .إلى مراأز التحفيل والفط اف في الطوابير

العا لدة المثاليدة والمادترس إقامة احت الية سنوية يت  فييا تأري  ل ام األحيا  األأثر اللتزامداا وأدذلس  ..
المتميز مع تتطية ذلس إع مياا ومدنحي  دروع و دوا ز عينيدة قيمدةا تبدرز اىتمدا  إدارة البلدديات فدي 

 .الماترأيم الملتزميم

إناا  وحدات للبحث ال تماعي في البلدياتا والتي تترأز وظي تيدا فدي دراسدة الحدالت ال تماعيدة  .8
ديد المستحقات الماليدةا والعمدل علدى إي داد ت اىمدات وآليدات تسديل للماترأيم غير القادريم على تس

علدددى المدددواطنيم تسدددديد المتدددأخرات التدددي علددديي  دوم الم يلحقيددد  اليدددة الضدددرار الو إع دددا ي  مدددم تسدددديد 
ال واتير الايرية ل ترة زمنية محددةا واليدف الر يسي مم إناا  وحدة البحث ال تماعي ىدو توافدل 

رأيم ذوي الظدروف القتفدادية الفدعبة والممتدازةا بحيدث ل تتدرس مسدتحقات البلدية مع  ميع المادت
البلدية دوم تنظي  الو متابعةا والقضا  على حالت ال وضى وعد  مبالة الماترأيم لتقدي  العذار الو 

 .مرا عة البلدية بما يخص المتأخرات المالية

مدم خد ل تنميدة المادارأة والتعداوم  إناا  وحدة للبحث العلمي تختص برفع أ دا ة وفاعليدة البلدديات .7
مع المىسسات األأاديمية والمراأدز البحثيدة ومىسسدات الم تمدع المحلدي واإلقليمدي والعدالميا والعمدل 
علددددى تطددددوير الفأددددار ومقترحددددات  ديدددددة ومبتأددددرة يددددت  عرضدددديا علددددى البدددداحثيم وطلبددددة البأددددالوريوس 

ت واألزمددات التددي تعدداني منيددا البلدددياتا والما سددتير وحتددى الدددأتوراة إلي دداد حلددول إبداعيددة للماددأ 
وأدددذلس العمدددل علدددى المادددارأة فدددي المدددىتمرات والنددددوات المختل دددة ل سدددت ادة مدددم ت دددار  المىسسدددات 

 .األخرى ونقل التأنولو يا الحديثة إلى البلديات
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التعداوم مددع المىسسدات الحأوميددة وال معيدات األىليددة فددي تبدادل المعلومددات والسدت ادة مددم المادداريع  .8
الماددترأة وتنظددي  العمددلا وعلدددى سددبيل المثددال الت دددا  علددى آليددة تعدداوم مدددع سددلطة األراضددي بمندددع 
المواطنيم مم بيدع الو نقدل ملأيدة الي عقدار إل بعدد الحفدول علدى خلدو طدرف مدم البلديدة التدي يتبدع 

خلددو ليددا العقددارا وأددذلس وزارة الداخليددة تقددو  بدد لزا  المددواطنيم المسددافريم التأأددد مددم حفددولي  علددى 
طرف مم البلدية التابع ليا المسدافر وذلدس فدي حالدة انتظدا  السد ر وفدت  معبدر رفد  بالأامدلا وغيرىدا 

 .مم اسليات والت اقيات

تفنيف الماترأيم على بياناتي  الاخفية والمالية ومستوى التزامي  وقيمة المتدأخرات التدي علديي ا  .20
ما ولتمييدددز المادددترأيم الملتدددزميم عدددم غيدددرى  أالمادددترأيم األلماسدددييم والدددذىبييم الو أبدددار المادددترأي

توضدع ع مدة خمددس ن مدات فدد را  علدى لوحددة رقد  المنددزل والتدي ترمددز علدى النددو مادترس ملتددز  ول 
تو ددد عليددو متددأخراتا المددا الماددترس األقددل التزامددا توضدد  ع مددة الربعددة ن مددات وىأددذاا وليددذا مدددلول 

ظيار مدى اىتما  .  البلدية وتقديرىا لي معنوي على مستوى رضا الماترأيما وا 

 

 :تطوير عالقة البمدية بالمشتركين ورفع مستوى رضاىم: ثانيا

و " العميدل دا مدا علدى حد "و " العميدل ىدو الدر يس"التالبية مم المىسسات يرددوم الادعارات التدي تقدول 
ىدددذه  أمنظمدددةا ولأدددم التحددددي الحقيقدددي لدددإلدارة يأمدددم فدددي تر مدددة" العميدددل ىدددو سدددب  بقا ندددا واسدددتمرارنا"

الاددعارات إلددى الفعددالا تنقددل ىددذه األحاسدديس والمعتقدددات إلددى الماددترأيما إل الم الفددعوبة التددي توا ييددا 
اإلدارة في إي اد األفراد القادريم على إحدداث الفدلة مدع المادترس والقدادريم علدى خدمتدوا واألغدر  مدم 

القل خبرة وتدريبا ى  غالبدا ذلس عندما يأوم الموظ يم مم ذوي األ ور المحدودة الو المنخ ضة ومم ى  
مددم يوا يددوم الماددترأيم أددل يددو ا لددذا فدد م مددم العق نيددة الىتمددا  بيددىل  المددوظ يم والعمددل علددى رفددع 

 :مستوى الدا ي  في التعامل مع الماترأيما لذلس ت  تلخيص بعض التوفيات التالية

مدددم خددد ل مدددنحي  العمدددل علدددى تطدددوير ميدددارات المدددوظ يم ذوي الحتأددداس المباادددر مدددع المادددترأيم  .2
 .دورات في فم التفال والت اوض مع اسخريما وفنوم البروتوأول واليتيأيت
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الىتمددددا  بددددالمظير الاخفددددي للمددددوظ يما والعمددددل علددددى توحيددددد زي مناسدددد  يعأددددس فددددورة البلديددددة  .1
 .أمىسسة متحضرةا ومن  القرا  حقا   علييا اعار البلدية لح ظ س ل القرا ات والم حظات

علدددى الىتمدددا  بالتتذيدددة الرا عدددة مدددم المادددترأيم والخدددذ األمدددر ب ديدددة وعدددد  الوقدددوف حدددث المدددوظ يم  .5
موقددف المدددافع السددلبيا بددل ي دد  علدديي  التعبيددر عددم تقددديرى  وامتندداني  للماددترس الددذي يحدددد مواقددع 

 .الماأ ت ويعرضيا

 .العمل على تقيي  رضا الماترأيم مم خ ل استبيانات قفيرة ومرأزة تعالل قضية محددة .4

تطدوير فدالت تحفديل اإليدرادات وقلد  ال ميدور المختفدة فدي اسدتقبال المدرا عيم وحدل ماداألي ا  .3
مدددم خددد ل تددددوفير نظدددا  النتظدددار اللأترونددددي الدددذي يمدددن  المددددرا عيم تدددذأرة فييدددا رقدددد  ترتيبدددو بدددديم 
ن ازاتيدددا والخددددمات التدددي  المدددرا عيما وو دددود ااادددة عدددرض أبيدددرة تعدددرض علييدددا إع ندددات البلديدددة وا 

 .يا للمواطنيمتقدم

تح يدددز المدددوظ يم ماديدددا أدددربط مدددن  العددد وة السدددنوية بمسدددتوى الدا  المدددوظ يم وتقيددديمي  السدددنويا الو  ..
فددرف مأافددآت ماليددة للمحفددليم الخافدديم عنددد ارت دداع مسددتوى إيددرادات المندداط  المسدد وليم علييددا 

 .عم حد معيم
 

 :تطوير نظم تكنولوجيا المعمومات: ثالثا

 يم العدددامليم فدددي البلدددديات علدددى اسدددتخدا  الدددنظ  المحوسدددبة وتطبيقاتيددداا العمدددل علدددى تددددري  المدددوظ .2
ضددافة متطلدد  ر يسددي عنددد توظيددف الي موظددف إداري  ديددد فددي البلديددة الم يأددوم حافددل ادديادة  وا 

 (.ICDL)الدولية قيادة الحاسو  رخفة 

قواعدد العمل على رفع أ ا ة مأونات نظ  تأنولو يا المعلومدات مدم معددات وبرم يدات واتفدالت و  .1
 .بيانات

 .إناا  ابأة اتفال موحدة تربط أافة الدوا ر واألقسا  والمراأز في البلديات .5
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إنادددا  مرأدددز تأنولدددو ي موحدددد لدددنظ  المعلومدددات ل ميدددع بلدددديات قطددداع غدددزة والضددد ة التربيدددة ودمدددل  .4
الخدددواد  والتطبيقدددات لتفدددب  تخدددد   ميدددع البلدددديات مدددع مراعددداة وضدددع الفددد حيات والنظمدددة المراقبدددة 

مام على تلس الخواد ا وبالتالي إناا  بنس معلومات تسدت يد مندو ال يدات األخدرى مدم مىسسدات واأل
 .التنمية والباحثوم

نادا  نظد  معلومدات  .3 ضرورة العمدل علدى ىنددرة وحوسدبة  ميدع اإل درا ات المو دودة فدي البلددياتا وا 
 .محوسبة متأاملة تتطي أافة الم الت والتطبيقات ل ميع ميا  البلديات

ير المواقددع اللأترونيددة بحيددث تيدددف إلددى تقدددي  العديددد مددم الخدددمات للماددترأيما منيددا ال دداتورة تطددو  ..
اللأترونيدةا وتقددي  بعددض الطلبدات الأترونيدداا السدتع   عددم البياندات الماليددة للمادترأيم والخدددمات 

 .المقدمة لي ا ومتابعة إع نات وحم ت البلدية

( Facebook)وفيسدددددبوس ( twitter)ال تماعيدددددة تدددددويتر السددددت ادة مدددددم مواقدددددع ادددددبأات التوافدددددل  .8
ناا  فد حات تخدص البلدديات للتوافدل ال عدال مدع المادترأيم وتقددي  ( +Google)و و ل بلس  وا 

النفد  واإلرادداد وزيدادة التوعيددة لددديي ا وأدذلس عمددل اسدت تا ات علددى تلددس الادبأات لمعال ددة قضددايا 
 .ت البلدياتا والست ادة مم التتذية الرا عةمحددة وقياس مدى رضا المواطنيم عم الدا  خدما

لعددرض الفدد   وثا قيددة تزيددد مددم وعددي الماددترس فددي ( youtube)إناددا  حسددا  علددى موقددع يوتيددو   .7
سددبل ترادديد اسددتي س الميدداها وعددرض مادداريع البلددديات فددي تطددوير البنيددة التحتيددة مددم ميدداه وفددرف 

رأيم لمرا عددة البلديددة فددي حدددال فددحي ورفددف الاددوارع وغيرىددا مددم الخدددماتا وأدددذلس حددث الماددت
حدددوث مادداأل الو العطددال فددي الخدددماتا واليضددا تادد يع الماددترأيم علددى اللتددزا  بتسددديد مسددتحقات 

 .ال واتير الايرية الول بأول

استخدا  حز  الرسا ل القفيرة للتوافل مع الماترأيم ليس فقط لحثي  على اللتزا  بتسدديد ال دواتير  .8
افدددل معيددد  لتين دددتي  فدددي المناسدددبات السدددعيدة أاألعيددداد ورمضددداما الاددديرية فحسددد ا بدددل اليضدددا للتو 

فدادتي  للقددو   وأذلس يمأم الست ادة مم إرسال الرسدا ل القفديرة عندد إن داز معدام ت المادترأيم وا 
إلددى البلديددة واسددت مي  معددام تي  المن ددزةا وذلددس يخ ددف مددم حالددة الضدد ر التددي تتملددس الماددترأيم 

 .مرات دوم النتيا  مم إن از المعاملة بسب  مرا عة البلدية لعدة
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بنددددا  قاعدددددة بيانددددات قويددددة عددددم الماددددترأيم تحتددددوي علددددى بياندددداتي  الاخفددددية والرقددددا  ىددددوات ي    .20
المحمولة ومأام العمل والوضع القتفاديا بحيث يت  مخاطبة الماترس مم خ ل تلس المعلومدات 

فدرف رواتد  الحأومدة إم أدام يعمدل فدي  على سبيل المثال يت  تذأيره بتسديد ال داتورة الاديرية بعدد
وأالددة التددوثا وحتددى عنددد طباعددة ال دداتورة يددت  اختيددار الاددعارات التددي و الحأومددةا وأددذلس ال امعددات 

تتناسددد  مدددع وضدددعو القتفدددادي وال تمددداعيا بحيدددث يادددعر المادددترس بأندددو المخاطددد  مدددم خددد ل 
 .ال اتورة
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 ميةمقترحات لدراسات مستقب: الثالثالمبحث 

 

بعد النتيا  مم إ را  ىذه الدراسة التطبيقيةا ف نو يقترح إ را  العديدد مدم الدراسدات المسدتقبلية الميدانيدة 
 :في الموضوعات التالية

 .التنبى بمستويات البطالة مم خ ل مخر ات التعلي  العالي باستخدا  نموذج س سل مارأوف .2

 . خدمات البلديةالثر تطبي  نظرية ف وف النتظار في تحسيم  ودة  .1

 .الثر اندماج تأنولو يا المعلومات في تحسيم العمال وخدمات البلديات .5

 .الثر تطبي  نظا  تقيي  األدا  على العامليم بالمىسسات الحأومية والبلديات .4

الضتوط التي يتعرض ليدا مدوظ ي البلدديات بسدب  التدأخير فدي فدرف رواتدبي  والثرىدا علدى مسدتوى  .3
 .الدا ي  في العمل

قارنددة بدديم مىسسددات القطدداع العددا  والخدداص مددم حيددث مسددتوى التددزا  الماددترأيم فددي تسددديد دراسددة م ..
 .المستحقات المالية

 

وختاما فقد تمت فياغة التوفيات والمقترحات في ضو  الى  نتا ل الدراسةا وبنا ا على ما ت  التوفدل 
اندات الماليدةا فد م الفدا  إليو مم استنتا اتا وت  ت سير بعض النتا ل األخرى الثنا  عرض وتحليل البي

م ل  يف  فلو ال رام إم اا  ال  .الباحث فلو ال را وا 
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 -:المراجع العربية: أوال

 -:الكتب

 (نسخة الأترونية. ) 1008ترباما أمالا ميارات بحثيةا الأاديمية فلسطيم للعلو  األمنيةا  .2

نسددخة . ) 1004تدداجا لط ددي وسددرحاما عمددارا مقدمددة فددي العمليددات العاددوا يةا  امعددة الملددس سددعودا  .1
 (الأترونية

 بدددريما علدددديا الت اىددددات واألدوات الأميددددة فددددي اإلدارةا عمددداما دار الثقافددددة للناددددر والتوزيددددعا الطبعددددة  .5
 . 1007األولىا 

القدداىرةا دار ال أددر العربددي للطبددع والناددرا  دد لا الحمدددا مقدمددة فددي بحددوث العمليددات والعلددو  اإلداريددةا  .4
 . 2885الطبعة األولىا 

الزبيددددديا حمددددزةا الساسدددديات اإلدارة الماليددددةا عمدددداما مىسسددددة الددددورا  للناددددر والتوزيددددعا الطبعددددة األولددددىا  .3
1002 . 

الدىددارا مددروام والبواددمالةا سدداميا اإلدارة الماليددةا غددزةا فلسددطيما مأتبددة ومطبعددة دار المنددارةا الطبعددة  ..
 .180 ا ص1007 اثانيةال

 . 1008الادي اتا خلدوما إدارة وتحليل ماليا عماما دار وا ل للنارا الطبعة األولىا  .8

 . 1020طعمةا حسما نظرية اتخاذ القراراتا عماما دار ف ا  للنار والتوزيعا الطبعة األولىا  .7

 . 1008عة األولىا العامريا محمدا اإلدارة الماليةا عماما دار المناىل للنار والتوزيعا الطب .8

العدددامريا فدددال  والحددددادا عواطدددفا تطبيقدددات بحدددوث العمليدددات فدددي اإلدارةا عمددداما إثدددرا  للنادددر  .20
 . 1008والتوزيعا الطبعة األولىا 

 . .100العتو ا ا ي ا بحوث العملياتا عماما دار المناىل للنار والتوزيعا الطبعة األولىا  .22

تحليدددل المددداليا عمددداما مأتبدددة الم تمدددع العربدددي للنادددر عقدددلا م لددد ا مقدمدددة فدددي اإلدارة الماليدددة وال .21
 . 1008والتوزيعا الطبعة األولىا 
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النسددورا مددرواما بحدددوث العمليددات نمددداذج وتطبيقدداتا عمددداما دار فدد ا  للنادددر والتوزيددعا الطبعدددة  .25
 . 1008األولىا 

نادر والتوزيدع النعيميا عدنام والخراةا ياسيما الساسيات في اإلدارة الماليةا عماما دار المسديرة لل .24
 . 1008والطباعةا الطبعة األولىا 

 . 1008الواديا محمود وعزا ا زأرياا مبادم المالية العامةا دار المسيرةا الطبعة األولىا  .23

 ا الطبعددة األولددىا 1020وديدداما لددىي والحدددر ا زىيددرا المحاسددبة الحأوميددةا عمدداما دار البدايددةا  ..2
 .228ص-227ص

 

 -:الدوريات

عدددناما اسددتخدا  المفدد وفة المارأوفيددة فددي تقدددير زمددم بقددا  الطالدد  فددي أليددة اما ال ددرادا خلددف وحميددد .2
ا 2ا العددددد 15 امعدددة دماددد  للعلدددو  القتفدددادية والقانونيدددةا الم لدددد  الفددديدلة ب امعدددة دماددد ا م لدددة

 . 1008ا 224-88ص

ا 30 - 41ا ص8ال ربددداويا علددديا دور البلدددديات فدددي فلسدددطيما م لدددة الدراسدددات ال لسدددطينيةا العددددد  .1
2881 . 

: ا م لددة ال امعددة اإلسدد ميةمادداأل إعددداد الموازنددات وتن يددذىا فددي بلددديات قطدداع غددزةزعددر ا حمددديا  .5
 . .100ا .52-183ا ص1ا العدد 24سلسلة الدراسات اإلنسانيةا الم لد 

العليا إبراىي  وعأروشا محمد ومع ا سلماما تحليل حرأة السدو  باسدتخدا  س سدل مدارأوفا م لدة  .4
ا 2ا العدددد 52سلسددلة العلددو  القتفددادية والقانونيددةا الم لددد : يم للبحددوث والدراسددات العلميددة امعددة تاددر 

 . 1008ا 273 - 283ص
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 -:الدراسات والرسائل جامعية

ال دبةا منفور والمفريا محمودا سدبل تنميدة وتطدوير إيدرادات بلديدة غدزةا ال امعدة اإلسد ميةا غدزةا  .2
1002 . 

  األسالي  الأمية في تحليل الماأ ت واتخاذ القراراتا رسدالة ما سدتيرا ال ديليا ربحيا واقع استخدا .1
 . 1004ال امعة اإلس ميةا غزةا 

الخدداروفا المددلا تخطدديط اسددتت ل المددوارد الماليددة لدددى الم ددالس البلديددة فددي الضدد ة التربيددة فددي ضددو   .5
 . 1007التتيرات على الساحة ال لسطينيةا رسالة ما ستيرا  امعة الن احا نابلسا 

ارا ا باس ا تقيي  الثر نظا  الحوافز على مستوى الدا  الموظ يم في بلديات قطداع غدزة الأبدرىا رسدالة  .4
  . 1008ما ستيرا ال امعة اإلس ميةا غزةا 

الادددمرتيا حسدددنيما تحليدددل بياندددات اليطدددول فدددي العدددرا  باسدددتخدا  س سدددل مدددارأوفا رسدددالة ما سدددتيرا  .3
 . 1007ال امعة المستنفريةا العرا ا 

الايرانيا عبدالا األسبا  اإلدارية للتير  الضريبي والحلول المقترحةا رسالة ما ستيرا  امعة الملس  ..
 .  1004سعودا الرياضا 

الادددي  عيددددا إبدددراىي ا مددددى فاعليدددة الموازندددات أدددأداة للتخطددديط والرقابدددة فدددي بلدددديات قطددداع غدددزةا رسدددالة  .8
  . 1008ما ستيرا ال امعة اإلس ميةا غزةا 

مدداىرا دور نظدد  المعلومددات اإلداريددة المحوسددبة فددي عمليددة فددنع القددرارات اإلداريددة فددي بلددديات  غنددي ا .7
  . 1004غزةا  قطاع غزة ب لسطيما رسالة ما ستيرا ال امعة اإلس ميةا

مأدددديا عبددددد النافددددرا دور مىسسددددات الحأدددد  المحلددددي فددددي السددددلطة الوطنيددددة ال لسددددطينية واإلاددددأاليات  .8
 . 1005ي ية التعامل مياا مىسسة فريدريش ناوماما والمعوقات التي توا ييا وأ

الوحيادديا  مددالا اسددتخدا  س سددل مددارأوف فددي التنبددى بسددأام ال ميوريددة اليمنيددةا رسددالة دأتددورةا  .20
  . 1000 امعة الوسلوا النرويلا 

اليددددافعيا فريدددددةا ت ربددددة بلديددددة الاددددارقة لسددددتخدا  نظدددد  المعلومددددات ال ترافيددددة إلدارة العمددددال رقابددددة  .22
  . 1005ةا بلدية الاارقةا الاارقةا األغذي
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 -:مستندات وتقارير حكومية

 . باأم اليي ات المحلية ال لسطينية 2888لسنة ( 2)قانوم رق   .2

 .  1020وزارة الحأ  المحليا دا رة الرقابة المالية للبلدياتا  .1

 .  1020وزارة الحأ  المحليا تفنيف اليي ات المحليةا  .5

 .  1020بلديات القطاعا  وزارة الحأ  المحليا ت اوزات .4

 .  1020وزارة الحأ  المحليا إيرادات بلديات قطاع غزةا  .3

مأانية تسديد الروات  للبلدياتا  ..  .  1020وزارة الحأ  المحليا نسبة تحفيل اإليرادات وا 

 -:المقابالت الشخصية
 . 1020سبتمبر  17مقابلة مع نزار ح ازيا نا   الر يسا في بلدية غزةا غزة في  .2
سددددبتمبر  50لدددة مدددع فددددايز المحددد ويا المستاددددار المدددالي لددددر يس بلديدددة غدددزةا فددددي بلديدددة غددددزةا غدددزة مقاب .1

1020 . 
 . 1020الأتوبر  8مقابلة مع السعد فروانةا مدير دا رة ال بايةا في بلدية غزةا غزة في  .5
 ينددداير .مقابلدددة اخفدددية مدددع ما دددد التزالددديا المددددير العدددا  للاددد وم الماليدددةا فدددي بلديدددة غدددزةا غدددزة فدددي  .4

1022 . 

ينددداير  .مقابلدددة اخفدددية مدددع سدددمير داوودا نا ددد  مددددير اددد وم المدددوظ يما فدددي بلديدددة غدددزةا غدددزة فدددي  .3
1022 . 

 18مقابلة اخفية مع إياد حميدا نا   مدير مرأز الحاسو  لا وم البرم ةا في بلدية غزةا غزة فدي  ..
 . 1022يناير 

 . 1022يناير  18ة غزةا غزة في مقابلة اخفية مع إيمام طموسا ر يسة وحدة الموازناتا في بلدي .8

إبريدددل  17مقابلدددة اخفدددية مدددع فريدددد سدددلي ا ر ددديس الددددا رة الماليدددةا فدددي بلديدددة خدددانيونسا خدددانيونس فدددي  .7
1022 . 

إبريددل  17مقابلددة اخفددية مددع مددازم طددبشا ر دديس قسدد  الحاسددو ا فددي بلديددة خددانيونسا خددانيونس فددي  .8
1022 . 
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مدايو  3اناتا في بلدية خانيونسا خانيونس فدي مقابلة اخفية مع اادي البيوسا مبرمل قواعد بي .20
1022 . 

مايو  3مقابلة اخفية مع مازم البحيفيا ر يس قس  ال بايةا في بلدية خانيونسا خانيونس في  .22
1022 . 

 .1مقابلددة اخفددية مددع نا ددل البددو حليمددةا مدددير دا ددرة الت تدديش والمتابعددةا فددي بلديددة غددزةا غددزة فددي  .21
 . 1022مايو 

 22دي البو ارخا محاضر في الألية ال امعيةا في الألية ال امعيةا غزة في مقابلة اخفية مع فا .25
 . 1022يونيو 

مقابلة اخفدية مدع سدمير فدافيا محاضدر فدي ال امعدة اإلسد ميةا فدي ال امعدة اإلسد ميةا غدزة  .24
 . 1022يونيو  14في 
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