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817.652 دينارًا إيرادات محققة للفترة من أول أبريل حتى نهاية 
نوفمبر الماضي و71% نسبة المبالغ المحصلة لمخالفة أنشطة البلدية

البلدية تضبط بين 35 - 45 طنًا من اللحوم والبط والدجاج والقبقب الفاسد

املالية  استحداثه مبوافقة وزارة 
بتاريخ 2008/5/7.

مجموعة 1 االيرادات والرسوم
بند 2 ايرادات مبيعات

املق����درة 35000  االي����رادات 
دينار.

بلغت االيرادات احملققة �.
نسبة احملقق الى املقدر �

البند االيرادات  ويش����مل هذا 
احملققة من بيع املواد املخزنية التي 
خرجت عن نطاق االستخدام وكذلك 
السيارات واآلليات اململوكة للبلدية 
والتي يتم التصرف فيها بالبيع 
باملزاد حسب تعميم وزارة املالية 
رقم 97/5 بشأن التصرف في املواد 

اخلارجة عن نطاق االستخدام.
مجموعة 1 االيرادات والرسوم
بن����د 6 ايجار وس����ائل النقل 

واملعدات والتجهيزات
االيرادات املقدرة 1000 دينار.

بلغت االيرادات احملققة �.
نسبة احملقق الى املقدر �

االيرادات اخلاصة بهذا النوع 
عبارة ع���ن املبالغ احملصلة عن 
تأجير وس���ائل النق���ل اململوكة 
للبلدية لنقل اللحوم الطازجة او 
مخلفات الذبح من املسلخ املركزي 
الى اماكن بيعها وكذلك رس���وم 

سحب املياه الصحية.
االي����رادات   1 مجموع����ة 

والرسوم
بن����د 7 تعويضات عن اضرار 

املمتلكات
االيرادات املقدرة 0 دينار.

بلغ����ت االي����رادات احملققة 0 
دينار.

نس����بة احملقق ال����ى املقدر 0 
دينار.

االي����رادات اخلاصة بتحصيل 
مبالغ من الهيئة العامة للتعويضات 
وهي عن مطالب����ات البلدية لدى 
االمم املتحدة بسبب الغزو الغاشم 
ولم يرد اي اي����رادات حتى اعداد 

التقرير.

اإلي����رادات املقدرة 650000/- 
دينار.

اإلي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 
383307/- دنانير.

نسبة احملقق إلى املقدر %59.
وميشل هذا البند املبالغ احملصلة 
التي مت مصادرتها ملخالفة القوانني 
املعمول به����ا بناء على الضبطية 
القضائية املمنوحة لبعض موظفي 
البلدية وعلى سبيل املثال السيارات 
املهمل����ة بالش����وارع وكذلك ما مت 
بيعه من مخزون السكراب واملواد 
املص����ادرة من الباع����ة املتجولني 
املخالفني للقوانني واللوائح وقد 
مت بيع مواد مصادرة منذ سنوات 

ومت اعادة املزايدات اخلاصة بها.
مجموعة )2( اخلدمات التعليمية 

والثقافية
بند )3( إعالنات

اإليرادات املقدرة 13000000/- 
دينار.

اإلي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 
990/954227 دينارا.

نسبة احملقق إلى املقدر %7.
اإلي����رادات احملصلة على هذا 

البند تشمل اآلتي:
رسوم اإلعالنات التي تثبت على 

الواجهات التجارية للبنايات وعلى 
األسطح واعالنات السيارات.

رسوم االعالنات التي تثبت على 
باصات شركة النقل العام.

رس����وم التجدي����د الس����نوي 
لإلعالنات السابقة.

إيرادات طوابع  مجموعة )7( 
مالية

بند )1( مبيع طوابع مالية
املق����درة 50000/-  اإليرادات 

دينار.
اإلي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

520000/- دينار.
نس����بة احملق����ق إل����ى املقدر 

.%1040
إيرادات هذا البند احملصل من 
مبيع الطوابع املالية التي تستخدم 

في حتصيل اخلدمات.
مجموعة 8 خدمات أخرى

بند 4 مخططات ومواصفات
املق����درة 120000  اإلي����رادات 

دينار.
بلغت االيرادات احملققة 2779 

دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %2.

ايرادات هذا البند تشمل رسوم 
احلصول على اخلرائط واملخططات 

التنظيمية واملواصفات القياسية 
والصور اجلوية وخرائط املخطط 

الهيكلي.
مجموعة 8 خدمات اخرى

بند 7 مسالخ
املق����درة 450000  االي����رادات 

دينار.
االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

266838.250 دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %59.

ايرادات هذا البند تشكل رسوم 
املزاي���دات اخلاصة باس���تغالل 
الغرف، ذبح وجتهيز وتنظيف 
املواش���ي في املس���لخ املركزي 
وكذلك رسوم ذبح االغنام ورسوم 
متنوعة اخرى يتم حتصيلها عن 
طريق املسلخ املركزي )شهادات 
بيطرية � استدعاء طبيب � فحص 
عينات حلوم( وكذلك حتصيل 
الديون املستحقة للبلدية على ذمة 
قضايا وتخص ايرادات سنوات 

سابقة.
مجموعة 8 خدمات اخرى

بند 9 متنوعة
املق����درة 4000000  االيرادات 

دينار.
االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

693348.494 دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %17.

البند  االيرادات احملصلة لهذا 
تشمل الرسوم التي لم تدرج حتت 
مسميات البنود السابقة سواء كانت 
رسوما فنية او صحية وكذلك رسم 
النظافة على الوحدات الس����كنية 
والذي يت����م حتصيله عن طريق 

وزارة الكهرباء واملاء.
مجموعة 1 االيرادات والرسوم

بند 3 غرامات وأرباح
املق����درة 1110000  االي����رادات 

دينار.
االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

78657.791 دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %71.

وتش����مل ايرادات ه����ذا البند 
املبالغ املستقطعة من رواتب بعض 
العامل����ني نتيجة جزاءات موقعة 
عليهم ملخالف����ة انظمة وقوانني 
العمل املتبعة في البلدية باالضافة 
الى املبالغ احملصلة من متعهدي 
التنفيذ نتيجة اخاللهم بشروط 
العقود ومصادرة التأمينات املقدمة 

منهم.
مجموعة 1 االيرادات والرسوم

بند 4 ايرادات قيدية

املق����درة 500000  االي����رادات 
دينار.

االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 
-5514890.071 دينارا.

نس����بة احملق����ق ال����ى املقدر 
.%1103-

ومتثل ه����ذه االيرادات املبالغ 
التي حولت من حساب االمانات 
بس����بب التقادم الزمن����ي او ألي 
اسباب اخرى، ويتضح ان نسبة 
االيرادات احملققة لاليرادات املقدرة 
-1103% وهي نسبة متدنية وذلك 
بسبب صرف مبلغ 5507889.500 
دينارا من االيرادات القيدية للحكم 

القضائي رقم 2004/2133.
مجموعة 1 االيرادات والرسوم

بند 5 ايرادات أخرى
االي����رادات املق����درة 1625000 

دينار.
االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

748346.839 دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %46.

البند املصروفات  يشمل هذا 
املس���تردة من البعث���ات امللغاة 
والرواتب واالجور التي مت صرفها 
دون وج���ه حق وتذاكر الس���فر 
امللغاة واي مصروفات اخرى يتم 

اس���تردادها اضافة الى احملصل 
التحميل والتنزيل  من مزايدات 
التصوير  في االسواق وخدمات 

والطباعة في احملافظات.
االي����رادات  الس����ابع:  الب����اب 

والرسوم املتنوعة
املق����درة 5284000  االيرادات 

دينار.
 � االي����رادات احملققة  بلغ����ت 

3639203.941 دنانير.
نس����بة احملق����ق ال����ى املقدر 

.%69-
ايرادات  وفيما يلي تفصي����ل 
هذا الباب موزعة على مس����توى 

البنود:
مجموعة 1 االيرادات والرسوم

بند 1 رسوم
االي����رادات املق����درة 2013000 

دينار.
االي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

340681.500 دينارا.
نسبة احملقق الى املقدر %17.

االيرادات احملقق����ة لهذا البند 
الوثائق اخلاصة  ناجتة عن بيع 
باملمارسات واملزايدات التي تطرح 
خالل الس����نة املالية 2010 � 2011 
ورسوم تراخيص البناء الذي مت 

أوضح التقرير املالي أن نسبة 
اإليرادات احملققة خالل الفترة من 
1 أبريل حتى نهاية شهر نوفمبر 

املاضي بلغت %3.
وتضم����ن التقري����ر اإليرادات 

التالية:
بلغت اإليرادات املقدرة للسنة 
املالية 2011/2010 23.674.000/- 

دينارا.
بلغ����ت اإليرادات احملققة )-( 

807/817.652 دينارا.
نسبة احملقق إلى املقدر -%3.

الباب الرابع: الضرائب والرسوم 
على السلع واخلدمات:

مجموع����ة )2( رس����وم القيد 
والتسجيل

بن����د )5( إج����ازات مح����الت 
جتارية

اإليرادات املق����درة 120000/- 
دينار

اإلي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 
400/1050 دينارا

نسبة احملقق إلى املقدر %1.
الباب تش����مل  إيرادات ه����ذا 
الرس����وم احملصلة مقابل إصدار 
الدفات����ر والش����هادات الصحية 
للمحالت التجارية واملصانع وكافة 
التجارية مما يستدعي  الوحدات 
الطبية  اللياقة  اصدار ش����هادات 
للعمالة وفح����ص املواد الغذائية 

املستوردة.
إي����رادات  الس����ادس:  الب����اب 

اخلدمات
اإليرادات املقدرة 18270000/- 

دينار.
اإلي����رادات احملقق����ة  بلغ����ت 

734/2820500 دينار.
نسبة احملقق إلى املقدر %15.

إيرادات  وفيما يلي تفصي����ل 
هذا الباب موزعة على مس����توى 

البنود: 
مجموعة )1( خدم����ات األمن 

والعدالة
بند )2( مبيع مواد مصادرة

أشرف وزير األش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر على الضبطية 
التي حققها فريق الكشاف االحترازي التابع إلدارة 
األغذية املستوردة، والتي تقدر مابني )35-45( طنا 
من اللحوم والدجاج والبط والقبقب والروبيان 
املنتهي الصالحية منذ األعوام )2009-2008-

2010(، وذل���ك بأحد املخ���ازن الغذائية مبنطقة 
العارضية التخزينية، بحضور مديرة إدارة االغذية 
املستوردة م.استقالل املس���لم، وممثلي وزارة 
التجارة التي ساندها قوى أمنية من مديرية أمن 

محافظة الفروانية.

وثمن صفر جهود فريق الكشاف االحترازي 
لضبطه هذه الكمية الكبيرة من املواد الغذائية 
التي تعد من أقوى الضبطيات منذ مباشرة الفريق 
ملهام متابعة ومراقبة املخازن الغذائية، موصال 
الش���كر إلى وزارات الدولة املتمثلة في وزارتي 
الداخلية والتجارة ملؤازرتهما فريق العمل لتذليل 
العقبات واتخاذهما جمي���ع اإلجراءات املعنية 
بهما، مبينا أنه سيتم العمل على إحالة الشركة 
املتجاوزة إلى النيابة التجارية، إلى جانب إتالف 
جميع الكميات املضبوطة بعد أن يتم اتخاذ جميع 

اإلجراءات القانونية بحقها.

واعتبر صفر أن إدارة األغذية املستوردة هي 
خط الدفاع األول حلماية املستهلكني، الفتا إلى 
ضرورة استمرار احلمالت التفتيشية بهدف ردع 
أصحاب النفوس الضعيفة وقطع الطريق أمام 

املتجاوزين ألنظمة ولوائح البلدية. 
من جانبها، أكدت مديرة إدارة األغذية املستوردة 
ببلدية الكويت م.استقالل املسلم مواصلة فريق 
الكشاف االحترازي لتنفيذ احلمالت التفتيشية 
بغض النظر عن العطالت الرس���مية، مش���يرة 
إل���ى أن اهتمامات اإلدارة مترك���زة على حماية 
أرواح املواطن���ني واملقيمني من ضعاف النفوس 

من املتاجرين بصحة البشر، عن طريق تكثيف 
احلمالت التفتيشية في العديد من احملاور بهدف 

ضمان سالمة وصول األغذية للمستهلكني.
وقالت املس���لم في تصريح صحافي ان ما مت 
ضبطه من كميات ملواد غذائية منتهية الصالحية 
منذ فترات طويلة، يعود إلى تنفيذ خطة العمل 
التي مت وضعها مؤخرا، وهى بال شك لن تزيدنا 
إال اإلصرار على مواصلة العمل لكش���ف جميع 
مواقع اخللل باملخازن الغذائية، واتخاذ جميع 
اإلجراءات التي من شأنها ردع املخالفني الذين ال 

يهتمون بصحة املواطنني واملقيمني. 

في تقرير رفع إلى المجلس البلدي لمناقشته

في حملة تعد األقوى من نوعها وأشرف عليها الوزير صفر 

رسم بياني لاليرادات على مستوى البنودرسم بياني لاليرادات على مستوى البنود
14.000.000.000

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

0.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0.000

1.000.000.000-

2.000.000.000-

3.000.000.000-

4.000.000.000-

5.000.000.000-

6.000.000.000-

إيرادات أخرى متنوعة إعالنات
تعويضات ايجارات وسائل 

نقل ومعدات 
تجهيزات

إيرادات 
قيدية

غرامات 
وأرباح

إيرادات 
مبيعات

رسوم مسالخ مخططات 
ومواصفات

مبيع مواد 
مصادرة

رسوم قيد 
وتسجيل

المحصلالمحصل االعتماد المالياالعتماد المالي

كميات اللحوم والبط والدجاج الفاسدة

منتهية الصالحية منذ 2009

د. فاضل صفر يعاين املضبوطات د. فاضل صفر وم. استقالل املسلم خالل اجلولة

الكشاف االحترازي  فريق 
ال����تاب���ع إلدارة األغ��ذي���ة 

املستوردة:
خالد املخيزمي 

طارق اخلراز
فريق إدارة العالقات العامة 

بالبلدية:
مدير إدارة العالقات العامة 

بالبلدية راشد احلشان 
متوز املنادي 

فريق الطوارئ التابع لبلدية 

محافظة الفروانية:
فهد السبيعي 
عادل الغريبة 

صالح الضويحي 
عبداحملسن البلوشي 

أحمد الدوسري 
فريق النظافة:

النظافة  مش���رف مرك���ز 
الرقعي والعارضية  ملنطقتي 

عيد املويزري 
وكل من مفتش���ي النظافة 

سالم راشد، غنام ناصر، فالح 
األشهب 

فريق وزارة الداخلية:
العارضية  رئيس مخف���ر 

املقدم ماجد العدواني 
الفردوس  ضابط مخف���ر 

املالزم حمود سليمان 
عريف فهاد املطيري 

وكي���ل عري���ف عب���داهلل 
مسفر 

فريق وزارة التجارة:

رئيس مركز الصليبخات 
عايد الهاجري

رئيس فريق تفتيش محافظة 
اجلهراء حامد الظفيري 

فري���ق إس���ناد الطوارئ 
واإلطفاء:

املقدم حامت العتيبي 
وكي���ل ضاب���ط عب���داهلل 

البذال 
رقيب أحمد املطيري 

وكيل ضابط ضيدان ذعار

فرق العمل

تدقيق في تاريخ الصالحية

المس�لم: الضبطية تع�ود إلى تنفيذ خط�ة العمل التي ت�م وضعها مؤخرًاصفر: إدارة األغذية المس�توردة هي خط الدفاع األول لحماية المستهلكين


