
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 حانونبيت بلدية 

 

 

 

 

  الماليةالبيانات 

   للسنة المستقلالمدقق وتقرير 

 2017 ديسمبر 31المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية وشركاه طالل أبوغزاله

 محاسبون قانونيون

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية

 يوزارة الحكم المحل

 بيت حانونبلدية 

 

 

 

 بيان  صفحة المحتويات

 - 3 - 1 مدقق المستقل التقرير 

 ) أ ( 4 2017ديسمبر  31كما في  المركز الماليبيان 

 ) ب ( 5 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اإليرادات والمصروفاتبيان 

 ) ج ( 6 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

 - 18 - 7 إيضاحات حول البيانات المالية 

   المرفقات

 - 19 الديون المستحقة للبلدية على الغير ) أساس االستحقاق (( 1مرفق رقم )

 - 19 الديون المستحقة على البلدية للغير ) أساس االستحقاق (( 2مرفق رقم )

  20 حانون ( كشف األصول الثابتة بلدية بيت3مرفق رقم )

 - 21-20 حانون بيتقرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية ( 4م )مرفق رق
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 تقرير المدقق المستقل

 

 السادة/ رئيس وإعضاء المجلس البلدي        المحترمين

 بلدية بيت حانون 

 فلسطين –بيت حانون 

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 

 الرأي

كون من قائمة ، والتي تت 19إلى رقم  1المبينة في الصفحات من لبلدية بيت حانون لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 

 2017ديسمبر  31وبيان األنشطة وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  2017ديسمبر 31المركز المالي كما في 

 ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. واإليضاحات حول القوائم المالية، بما في

 

ديسمبر  31إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للبلدية كما في  ،في رأينا

طلبات ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولمت 2017

 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية المطبق في مناطق السلطة الفلسطينية. 1997( لسنة 1قانون رقم )

 

 أساس الرأي

 

ً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسئولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل ضمن فقرة  لقد قمنا بالتدقيق وفقا

 مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير.

 

ً لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابا ت المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع نحن مستقلون عن البلدية وفقا

ً إلى جنب مع  مدونة السلوك األخالقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، جنبا

 ً لهذه المتطلبات. نعتقد أن  المتطلبات األخالقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في فلسطين، وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقا

 بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا.

 

 معلومات أخرى 

إن اإلدارة مسئولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير اإلدارة وتقرير لجنة التدقيق وأية معلومات 

ذات الصلة األخرى، والتي حصلنا عليها  بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية 1997( لسنة 1نون رقم )قا أخرى مطلوبة بموجب

 قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات والتي من المتوقع أن تصبح متاحة لنا بعد ذلك التاريخ. 

 

المالية ال يغطي المعلومات األخرى،  ال تتضمن المعلومات األخرى القوائم المالية وتقريرنا حولها، كما أن رأينا حول القوائم

 حيث أننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج بهذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية، فإن مسئوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات األخرى، ومن خالل ذلك نقوم بتقدير فيما إذا كانت 

ل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بالتدقيق، أو المعلومات األخرى غير متناسقة بشك

إذا احتوت على أخطاء جوهرية. استنادا للعمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق 
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ومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ عن تلك الحقيقة وليس الحسابات، وإذا توصلنا إلى أنه يوجد أخطاء جوهرية في المعل

 لدينا أي مالحظات حولها.

 

 مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية

 

إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، وتشمل 

حتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية بصورة عادلة خالية من هذه المسئولية اال

 أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة من احتيال أو عن خطأ.

 

صاح حيثما كان ذلك في إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة البلدية على االستمرار كمنشأة مستمرة، واإلف

مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة البلدية على االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن 

اإلدارة تقصد تصفية البلدية أو وقف العمليات أو ليس لديها أية بدائل حقيقة إال القيام بذلك.إن اإلدارة مسؤولية عن اإلشراف 

 لية التقارير المالية.على عم

 

 مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 

لفني. إن التأكيد المعقول هو إعطاء درجة عالية من ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقريرنا حولها الذي يتضمن رأينا ا

الثقة، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل. 

مجمل يمكن أن يتوقع يمكن لألخطاء أن تظهر بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو بال

 منها أن تؤثر في القرارات االقتصادية للمستخدمين لهذه القوائم المالية. 

 

ً للمعايير الدولية للتدقيق فنحن نمارس الحكم المهني ونستخدم الشك المهني من خالل التدقيق،  كجزء من عملية التدقيق وفقا

 باإلضافة إلى أننا نقوم أيضاً:

لجوهرية في القوائم المالية، سواء الناشئة عن احتيال أو عن خطأ، ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد بتحديد مخاطر األخطاء ا

ً لرأينا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء  على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا

الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتيال قد ينطوي على الجوهرية الناشئة عن االحتيال أكبر من الخطر الناجم عن عدم 

 تواطؤ، أو تزوير، أو حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحريف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلية.

سبة حسب بالحصول على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المنا

 الظروف، ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى البلدية. 

 بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة واإليضاحات المتعلقة بها. 

ية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرار

حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة البلدية على االستمرار كمنشاة مستمرة. 

ة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى فيما إذا تم االستخالص بوجود مثل هذه الحاالت، نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدار

اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فنحن مطالبون بتعديل رأينا. إن 

أو  استخالصنا  يعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن األحداث

 الظروف المستقبلية قد تجعل البلدية يتوقف عن االستمرار كبلدية مستمر. 
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بتقييم العرض العام وبنية ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت 

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 

إلدارة حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة لقد تم تواصلنا مع ا

 في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

 

صلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها برأينا أيضا أن البلدية يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، كما وقد ح

لألحكام والتشريعات أو  لم تقع خالل السنة المالية مخالفاتضرورية ألغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت 

بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية على وجه يؤثر بشكل جوهري في نشاط البلدية أو في  1997( لسنة 1قانون رقم )لمتطلبات 

 مركزه المالي.

 

 فقرة توكيدية 

عند استالمها وليس عند تحققها  تالبلدية األساس النقدي في إعداد وتجهيز بياناتها المالية حيث يتم االعتراف باإليرادا تتبع -

 عند استحقاقها.والمصروفات عند دفعها وليس 

ويتم إقفالها  ةتقم إدارة البلدية بإدراج الممتلكات واآلالت والمعدات في البيانات المالية حيث يتم تحميلها كمصاريف رأسمالي لم -

 في كل نهاية سنة مالية في بيان اإليرادات والمصروفات.

 2015مارس  31وتنتهي في  2014إبريل  1من مدة عمل اللجنة المؤقتة إلدارة بلدية بيت حانون سنة تبدأ إعتباراً  -

 3( بتاريخ 2014لسنة  77حسب قرار وزير الحكم المحلي رقم ) أو لحين إجراء إنتخابات البلديات أيهما أقرب

 .2014إبريل 

 

 محمد "علي حسن"عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق الحسابات المستقل هو المدير التنفيذي منير  المفوضإن 

 

 

 طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

 251/97ترخيص رقم 

 

 

 منير محمد "علي حسن"

 130/2003محاسب قانوني ترخيص رقم 

 2018 000 00غزة في 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة الحكم المحلي

 بيت حانونبلدية 

    2017 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

 كل جديد()العملة : شي

 

 إيضاح 

 ديسمبر 31 

2017  2016 

      األصول 

 604,103.29  5,288.26  3 النقد والنقد المعادل 

 1,411,342.63  1,450,249.55   سلف وزارة المالية 

 15,773.70  16,673.70   سلف أخرى 

 2,031,219.62  1,472,211.51   مجموع األصول

      االلتزامات وصافي األصول

      االلتزامات 

 ---  33,563.66   بنوك دائنة 

 5,544,748.50  5,943,880.90   أمانات هيئة التقاعد الفلسطينية 

 ---  788,130.96   أمانات متأخرات الرواتب

 ---  2,946.77   أمانات أخرى

 21,661.65  ---   أمانات التأمين الصحي 

 114,007.50  ---   أمانات ضريبة الدخل

 5,680,417.65  6,768,522.29   مجموع االلتزامات 

      صافي األصول

 (3,563,564.49)    (3,649,198.03)   صافي األصول كما في بداية السنة

 (85,633.54)  (1,647,112.75)   بيان )ب( –صافي أصول السنة 

 (3,649,198.03)  (5,296,310.78)   صافي األصول كما في نهاية السنة

 2,031,219.62  1,472,211.51   مجموع االلتزامات وصافي األصول

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان

 

 

 

 

 

 

 (أ بيان ) 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 الحكم المحلي وزارة

 بيت حانونبلدية 

 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان 

 )العملة : شيكل جديد(

 

 

 

 يتجزأ من هذا البيان  ال إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 31   

 2016  2017  إيضاح 

      

      االيرادات 

 5,919,013.05  3,162,694.61  4 إيرادات موازنات غير ربحية  

 1,763,863.64  1,755,580.42  5 لربحية االيرادات ا

 276,788.00  ---  6 االيرادات اإلنمائية )الرأسمالية(

 7,959,664.69  4,918,275.03   مجموع االيرادات

      

      المصروفات

 5,095,732.75   5,241,990.32     7 نفقات الموازنات غير الربحية 

 501,331.00  108,484.70  8  النفقات الربحية

 2,448,234.48  1,143,016.76  9 النفقات اإلنمائية )الرأسمالية(

 8,045,298.23  6,493,491.78   مجموع النفقات

 (85,633.54)  (1,575,216.75)   صافي أصول

 ---  (71,896.00)   )أمانات غالء معيشة( تعديالت سنوات سابقة

 (85,633.54)  (1,647,112.75)   بيان ) أ (  –صافي أصول السنة 

 (بيان )ب 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة الحكم المحلي

 بيت حانونبلدية  

    2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

 (جديد)العملة : شيكل 

 

 ديسمبر 31 

 2016  2017 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (85,633.54)  (1,647,112.75) صافي أصول السنة

 تعديالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي التدفقات النقدية

 من األنشطة التشغيلية

   

 (1,411,342.63)  (38,906.92) التغير في سلف وزارة المالية

 (15,773.70)  (900.00) التغير في السلف األخرى 

 608,367.66  399,132.40 التغير في أمانات هيئة التقاعد الفلسطينية

 (823,406.29)  788,130.96 التغير في أمانات متأخرات الرواتب

 ---  2,946.77 أمانات أخرىالتغير في 

 ---  33,563.66 بنوك دائنة  التغير في

 (64,243.53)  (21,661.65) التغير في أمانات التأمين الصحي 

 4,122.12  (114,007.50) التغير في أمانات ضريبة الدخل

 (1,787,909.91)  (598,815.03) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

 (1,787,909.91)  (598,815.03) المحققة خالل السنة  صافي التدفقات النقدية

 2,392,013.20  604,103.29 النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

 604,103.29  5,288.26 (3إيضاح )  -بيان ) أ (  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بيان ) ج 
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 لفلسطينيةالسلطة الوطنية ا

 وزارة الحكم المحلي

 بيت حانونبلدية  

  إيضاحات حول البيانات المالية

 (الجديد)العملة : الشيكل 

 معلومات عامة -1

 بيت حانوننشأة بلدية   1 -1

م تحااول إلااى مجلااس بلاادي بقاارار رئاسااي ماان رئاايس 1996م، وفااي عااام 1965تأسس أول مجلس قروي لمدينة بيت حااانون ساانة 

 .2005يناير  27ة ياسر عرفات، وتوالى على إدارة بلدية بيت حانون عدة مجالس محلية كان آخرها بتاريخ السلطة الفلسطين

 

 البلديةأهداف  1-2

تسااعى بلديااة بياات حااانون إلااى رفااع مسااتوى الحياااة المعيشااية لمواطنيهااا فااي ماادينتهم ماان خااالل تطااوير النااواحي الخدماتيااة    -

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تسعى بلدية بيت حانون وبتعاون أبناءها سكان المدينة إلى الرقى بمستوى المدينة وتوفير بيئة نظيفة وجميلة وإلااى تأصاايل القاايم   -

 .الحضارية ومواكبة التطور العلمي في مختلف الميادين
     

 أهم السياسات المحاسبية -2

 أسس إعداد البيانات المالية 2-1

بإسااتثناء فات عنااد دفعهااا وتم تسجيل المصريحيث  في تسجيل المعامالت المالية وقياس نتائج األعمال قديتتبع البلدية األساس الن

 تحميلها على بند أمانات متأخرات رواتب إن وجد. وتمقيدها عند إستحقاقها  تمالرواتب 

 

 

 العمالت األجنبية  2-2

وتحول التعامالت التي تااتم بعمااالت أخاارى إلااي  الشيكل اإلسرائيلي وهي البلديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها 

 األرصاادةيااتم تحوياال  حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث المعامالت وفي تاريخ كاال بيااان مركااز مااالي الجديدالشيكل 

 بالفروقاااتويااتم االعتااراف  حسااب أسااعار الصاارف السااائدة فااي تاااريخ المركااز المااالي جديدالشيكل  جنبية الىاألبالعمالت نقدية ال

 -:ويتم تقييم سعر الدوالر كما يلي اإليرادات والمصروفاتالناتجة في بيان 

  جديد.شيكل  3.4777 دوالر أمريكي =  -

 جديد.شيكل   4.8982دينار أردني   =  -

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-3

بند المصروفات الرأسمالية في نفااس ساانة الشااراء وتاادرج فااي بيااان  يتم تحميل المشتريات من الممتلكات و اآلالت والمعدات على

وتثباات فااي سااجالت العهاادة المخصصااة لهااذا  وفقاااً لألساااس المحاساابي المسااتخدم فااي البلديااة لنفس السنة اإليرادات والمصروفات

 الغرض.

 

 السلفيات  2-4

ند فااي مسااتحقات البلديااة علااى وزارة الماليااة ومسااتحقات وهي المبالغ المستحقة لصالح بلدية بيت حانون على الغير ويتمثل هذا الب

 صرف سلفيات لهم. في والمتمثلة الموظفينالبلدية كذلك على 

 .2017ديسمبر  31لم نتسلم كتب تثبيت أرصدة سلف وزارة المالية للسنة المالية المنتهية في  -

 .2017ديسمبر  31لم نتسلم كتب تثبيت أصدة سلفيات الموظفين للسنة المالية المنتهية في  -
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 عامة المانات األ  2-5

البناااء تنظيم أمانات مثل ) الحصول علي خدمات البلدية لغرضأو من موظفي البلدية  وهي المبالغ التي يتم تحصيلها من الجمهور

 .(أخرى –الخدمات الرسوم للحصول على – الضرائب –

 النقد والنقد المعادل 2-6

يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والودائع الثابتة التااي تسااتحق خااالل فتاارة لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية 

 يعادلها. تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو ما

 

 اإليرادات والمصروفات 2-7

 قبضها أو تحصيلها.ـ يتم االعتراف باإليرادات حين 

 تاامبإسااتثناء الرواتااب  إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضااافة ويتم صرفهاـ يتم االعتراف بالمصروفات وقت 

 تحميلها على بند أمانات متأخرات الرواتب. وتم قيدها عند إستحقاقها

 

 

 النقد والنقد المعادل  -3

 ديسمبر 31  

 2016  2017  النقد في الصندوق

 7,723.71  486.71  الصندوق العام

 7,723.71  486.71  ي الصندوق مجموع النقد ف

     النقد لدى البنوك

     بنك فلسطين 

 1,032.15    جباليا ) شيكل (فرع  75770حـ / 

 538,493.00  2.71  جباليا ) دوالر (فرع  75770حـ / 

 3,240.00  0.56  جباليا ) دينار (فرع  75770حـ / 

 542,765.15  3.27  مجموع النقد لدى بنك فلسطين 

     البنك الوطني اإلسالمي

 3,796.35  902.83  ) شيكل ( 1011115حـ / 

 695.68  588.65  ) دوالر ( 1011115حـ / 

 4,492.03  1491.48  مجموع النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي 

     ينيالبنك اإلسالمي الفلسط

 49,122.40  ---  ) شيكل ( 2230230حـ / 

 49,122.40  ---  مجموع النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني

     القدس  بنك

 ---  3,306.80  657503 حـ /

 ---  3,306.80  القدس مجموع النقد لدى بنك

 596,379.58  4,801.55  مجموع النقد لدى البنوك

 604,103.29  5,288.26  بيان ) أ ( –المعادل  مجموع النقد والنقد
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 ديسمبر 31  إيرادات موازنات غير الربحية  -4

  2017  2016 

 60,247.33  71,260.97  الضرائب على الممتلكات 

 827,502.00  673,998.01  رسوم الرخص واإلجازات

 1,729,696.01  407,192.17  خدمات  رسوم مقابلإيرادات 

 9,950.00  8,256.00  د منح وهبات مقيدة اإلستخدام إيرا

 2,527,448.39  1,074,070.48  إيرادات متنوعة 

 318,342.67  489,175.83  إيراد إستخدام ممتلكات وأموال 

 445,826.65  438,741.15  نفايات صلبة  –إيرادات تشغيلية 

 5,919,013.05  3,162,694.61  ب ( بيان ) -مجموع إيرادات جميع الموازنات غير الربحية  

 

 

 ديسمبر 31  اإليرادات الربحية  –5

  2017  2016 

 1,725,716.59  1,720,734.94  مياه ومجاري  –إيرادات تشغيلية 

 38,147.05  34,845.48  الكهرباء  –إيرادات تشغيلية 

 1,763,863.64  1,755,580.42  بيان ) ب ( –مجموع اإليرادات الربحية

 

 

 ديسمبر 31  )الرأسمالية( اإليرادات اإلنمائية -6

  2017  2016 

 276,788.00  ---  مشروعات صندوق إقراض البلديات

 276,788.00  ---  بيان ) ب ( –مجموع اإليرادات اإلنمائية )الرأسمالية( 

 

 

 ديسمبر 31  نفقات غير ربحية  -7

  2017  2016 

 452,462.00   467,849.20        نفقات غير ربحية 

 4,643,270.75   4,774,152.12     نفقات جميع الموازنات 

 5,095,732.75   5,241,990.32     بيان ) ب ( -مجموع النفقات غير الربحية 
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 ديسمبر 31  النفقات الربحية  -8

  2017  2016 

 500,731.00  107,484.70  فة خدمات مياه تكل

 600.00  1,000.00  تكلفة شبكة المجاري وصيانتها 

 501,331.00  108,484.70  بيان ) ب ( - جموع النفقات الربحية م

 

 

 ديسمبر 31  )الرأسمالية( النفقات اإلنمائية -9

  2017  2016 

 2,448,234.48   541,836.76  مشروعات صندوق إقراض البلديات

 ---  601,180.00  مشروعات  عقود ومقاوالت اشغال

 2,448,234.48  1,143,016.76  بيان ) ب ( -مجموع النفقات اإلنمائية )الرأسمالية( 
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 وفات الفعلية بالموازنة المعتمدةمقارنة اإليرادات والمصر -10

312017

فيذنسبة التن  

    

    

 25,000.00    14,864.39   59.46% 

75,000.00    56,396.58   75.20% 

100,000.00    71,260.97       71.26%  

   

700,000.00    400,006.01   57.14% 

6,000.00     32,337.00   538.95% 

 20,000.00    25,319.00   126.60% 

6,000.00    4,830.00   80.50% 

1,000.00    506.00   50.60% 

300,000.00    176,733.00   58.91% 

1,000.00    ---  --- 

10,000.00     10,480.00   104.80% 

5,000.00    5,417.00   108.34% 

5,000.00    400.00   8.00% 

6,000.00    4,820.00   80.33% 

 30,000.00    13,150.00   43.83% 

1,090,000.00    673,998.01       61.83%  

    

899,400.00    ---  --- 

 35,000.00     30,092.98   85.98% 

400,000.00    298,259.43   74.56% 

 30,000.00   53,111.00  177.037% 

35,000.00     25,728.76   73.51% 

1,000.00    ---  --- 

1,400,400.00    407,192.17       29.08%  

  

5,000.00    8,058.00   161.16% 

5,000.00    ---  --- 

2,000.00    198.00   9.90% 

12,000.00    8,256.00       68.80%  



 

12 

 

312017 

  نسبة التنفيذ

    

100,000.00    103,500.00   103.50% 

 5,000.00    3,200.00   64.00% 

---   339,236.00   --- 

100,000.00    ---  --- 

 300,000.00    ---  --- 

100,000.00    628,134.48   628.13% 

605,000.00    1,074,070.48     177.53%  

     

     

300,000.00    488,085.83   162.70% 

5,000.00    1,090.00   21.80% 

305,000.00    489,175.83     160.39%  

    

     

450,000.00    438,741.15   97.50% 

15,000.00    ---  --- 

465,000.00    438,741.15       94.35%  

3,977,400.00 3,162,694.61      79.52%  

 

    

    

1,500,000.00    1,317,645.10   87.84% 

  30,000.00    49,323.50   164.41% 

50,000.00    39,200.00   78.40% 

10,000.00    2,372.00   23.72% 

 6,000.00    5,690.00   94.83% 

 15,000.00    29,000.00   193.33% 

35,000.00     22,368.00   63.91% 

 2,000.00    4,178.00   208.90% 

15,000.00    4,470.00   29.80% 

40,000.00    17,210.00   43.03% 

2,000.00      60.00   3.00% 
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  2017ديسمبر  31

  الفعلي  الموازنة نسبة التنفيذ

400,000.00     229,218.34   57.30% 

2,105,000.00    1,720,734.94       81.75%  

   

40,000.00    34,845.48   87.11% 

40,000.00    34,845.48   87.11% 

2,145,000.00    1,755,580.42       81.85%  

    

    

 6,000,000.00    ---  --- 

 6,000,000.00    ---  --- 

412,122,400.004,918,275.03     40.57%  
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  2017ديسمبر  31 ثانياً : النفقات

  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

      

      مصاريف إدراية 

 %123.08    12,308.00           10,000.00 مصاريف إدارية متفرقة 

 %48.33    1,450.00             3,000.00 مصاريف زي ولبس موحد 

 %100.00    66,000.00           66,000.00  مكافأة أعضاء المجلس البلدي 

 %2.53    505.00                20,000.00 مصاريف إستئجار مقرات ومرافق بلدية 

 ---   ---    10,000.00  أنظمة وبرامج حاسوب 

 ---   ---    5,000.00  تنقالت خارجية  

 %18.00    900.00                5,000.00 تنقالت داخلية 

 %91.25    9,125.00             10,000.00 إعالنات 

 %35.56    8,890.00             25,000.00 لوازم الطباعة ومكتب 

 %9.34    934.00                10,000.00 مصايف عدد وأدوات تستهلك عند الصرف 

 %25.46    3,819.00             15,000.00 أجهزة وأدوات مكتبية 

 %49.85    24,926.00           50,000.00  إصابات (  -سيارات   -مصاريف تأمينات )حريق

 ---   ---    1,000.00 ث وتحسينات ( صيانة ) أثا

 ---   ---    3,000.00  إشتراكات وفعاليات 

 %15.10    1,057.00             7,000.00  هبات وتبرعات 

 %1.25    125.00                10,000.00 مستلزمات كمبيوتر 

 %52.02    130,039.00         250,000.00 المجموع

      اتب واألجور وملحقاتها مصاريف الرو

 %106.99    3,753,088.31      3,507,995.16  رواتب وأجور عمال دائمين 

 %78.98    157,950.00         200,000.00  رواتب وأجور عمال يومين 

 %43.50    4,350.00             10,000.00 مكافئات موظفين 

 %95.89    81,502.32           85,000.00  أجور عمل إضافي 

 %100.00    84,000.00           84,000.00  راتب رئيس البلدية

 ---   ---    10,000.00 راتب نائب رئيس البلدية 

 ---   ---     5,000.00  بدل سفر

 %80.39    366,912.67         456,404.84  مساهمة البلدية في تقاعد الموظفين 

 %33.70    16,850.00           50,000.00 هاية الخدمة مصاريف تعويض ن

 %101.28    4,464,653.30      4,408,400.00  المجموع
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  2017ديسمبر  31 يتبع ..

  الفعلي  الموازنة المجموع نسبة التنفيذ

      مصاريف تشريفات 

 %103.25    8,260.00             8,000.00  بدل ضيافة 

 %103.25    8,260.00             8,000.00 وعالمجم

      مصاريف خدمات 

 %104.00    10,400.00           10,000.00  خدمات مهنية 

 ---   ---    10,000.00 خدمات صحية ) لم تدفع من التأمين (

 %16.85    3,370.00             20,000.00  مصاريف إستشارية 

 %33.22    1,661.00             5,000.00 مصاريف قضائية 

 %237.68    35,652.33           15,000.00 عالقات عامة 

 %85.14    51,083.33           60,000.00  المجموع

      مصاريف إتصاالت 

 %40.24    4,024.27             10,000.00 بريد وهاتف 

 %72.78    14,556.66           20,000.00 مصاريف إنترنت وإتصاالت السلكية 

 %61.94    18,580.93           30,000.00 المجموع

      حسب الحاجة  –مصاريف تشغيلية 

 ---    2,637.00            --- زيوت ومحروقات تشغيلة  

 ---    2,637.00          --- المجموع

      مصاريف الصيانة  

 %112.54    28,136.00           25,000.00 صيانة معدات 

 %114.43    28,607.00           25,000.00  صيانة السيارات 

 %34.67    5,200.00             15,000.00  صيانة أبنية 

 %110.80    16,620.00           15,000.00  صيانة تشغيلية عامة 

 %98.20    78,563.00           80,000.00  المجموع

      مصاريف عمومية 

 %102.00   20,335.56       20,000.00 عمولة بنك 

 %102.00    20,324.56           20,000.00 المجموع

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

..يتبع . 2017ديسمبر  31    

  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

      موازنات غير ربحية 

      تكلفية إدارة النفايات الصلبة 

 %1.57    313.00                20,000.00  صاريف جمع وإزالة النفايات م

 ---   ---    20,000.00  نفقات مكب النفايات 

 ---   ---    20,000.00  صيانة وشراء حاويات 

 %43.57    43,570.00           100,000.00 صيانة آليات ومعدات جمع النفايات 

 ---    32,865.00          --- ة النفايات مساهمة في مصاريف إدار

 %256.60    128,297.70         50,000.00  زيوت ومحروقات نفايات صلبة 

 ---   ---    150,000.00 مصاريف نقل وترحيل النفايات 

 %56.96    205,045.70         360,000.00  المجموع

      الصحة والسالمة العامة 

 ---   ---    35,000.00  ة الجرذان مصاريف مكافح

 ---   ---    4,000.00  مطهرات ومواد طبية ومبيدات 

 ---   ---    39,000.00 المجموع

      مصاريف االشغال العامة 

 %8.37    1,255.00             15,000.00 إنارة شوارع 

 ---   ---    5,000.00  لوازم اإلنارة 

 %118.40    11,840.00           10,000.00 اريع العامة تعويضات عن المش

 %35.53    7,105.00             20,000.00 صيانة وترقيع طرق وشوارع 

 %48.54    7,281.00             15,000.00 صيانة أمالك البلدية 

 ---   ---    15,000.00 إستشارات وأعمال مساحية 

 ---   ---    5,000.00  تجريف أودية 

 %45.45    22,723.00           50,000.00  مصاريف صيانة آليات ومعدات أشغال عامة 

 %37.19    50,204.00        135,000.00 المجموع

      خدمات حضرية وثقافية 

 %20.36    2,035.50             10,000.00 خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات 

 %20.36    2,035.50             10,000.00  المجموع

      مصاريف خدمات

 ---   ---    1,000.00 مصاريف األمن واألطفاء

 ---   ---    1,000.00 المجموع

      إنشاء شبكة المجاري وصيانتها

 ---  210,553.00       --- زيوت ومحروقات مضخات ص صحي

 ---  210,553.00       --- المجموع

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

  2017ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة مصاريف هندسية  نسبة التنفيذ

 ---   ---    5,000.00 عدد ولوازم هندسية 

 ---   ---    10,000.00 مشروع التنطيم الهيكلي 

 ---   ---    15,000.00 المجموع

 %83.54    467,849.20    560,000.00 مجموع مصروفات جميع الموازنات غير الربحية  

 %98.31    4,774,152.12    4,856,400.00 مجموع 

%96.78   5,241,990.32  5,416,400.00 مجموع المصروفات غير الربحية  

      

      موازنات ربحية 

      تكلفة خدمات المياه 

 %24.14    24,143.00           100,000.00 صيانة الماتورات والمضخات 

 ---   ---    50,000.00 صيانة شبكة المياه 

 ---   ---    20,000.00 تطوير شبكة المياه 

 %92.90    9,290.00             10,000.00 متفرقات المياه 

 ---   ---    10,000.00 مصاريف تعقيم مياه الشرب 

 ---   ---    30,000.00 أثمان كهرباء محطات ضخ المياه 

 ---   ---    2,000.00  صيانة عدادات المياه 

 ---   ---    5,000.00 تكلفة عدادات المياه  

 ---   ---    3,000.00 صيانة الخزانات 

 ---   ---    100,000.00 صيانة محطات الضخ 

 %24.68    74,051.70           300,000.00  زيوت ومحروقات المياه 

 %17.06    107,484.70     630,000.00 المجموع

      إنشاء شبكة المجاري وصيانتها 

 ---   ---    5,000.00 مواد بناء 

 ---   ---    10,000.00 مشتريات أنابيب مجاري 

 ---   ---    10,000.00 أغطية مناهل 

 %2.00    1,000.00             50,000.00 صيانة شبكات الصرف الصحي 

 %1.33    1,000.00             75,000.00 المجموع

 %15.39    108,484.70         705,000.00 مجموع موازنات ربحية
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  2017ديسمبر  31 

  الفعلي  الموازنة  نسبة التنفيذ

      النفقات اإلنمائية )الرأسمالية(

      التكلفة التقديرية

 %9.03    541,836.76    6,000,000.00 تلفةمشاريع إنمائية مخ

 ---   ---   --- إستئجار اآلالت والمعدات

 ---   ---   --- توريد بضائع ولوازم 

 %10.02    601,180.00        --- عقود ومقاوالت أشغال 

 %10.02   1,143,016.76    6,000,000.00    بيان )ب( -)الرأسمالية( مجموع النفقات اإلنمائية

      

      التخطيط وتطوير المجتمع

 ---  ---   1,000.00 التخطيط وتطوير المجتمع

 ---  ---  1,000.00  المجموع

 %53.57   6,493,491.78    12,122,400.00 بيان )ب( - مجموع النفقات

 

 الدعاوى القانونية -11

( 6عاادد ) 2018ساابتمبر  3ضد البلدية حسااب كتاااب المستشااار القااانوني للبلديااة بتاااريخ  المرفوعةالقانونية  الدعاوىبلغت قيمة  -

 ( شيكل جديد. 1,081,686.00دعاوى قانونية وهي تتمثل بقضايا تعويض وإصابات عمل بقيمة )

 2018ساابتمبر  3انوني للبلديااة بتاااريخ القانونية المرفوعة من البلديااة ضااد الغياار حسااب كتاااب المستشااار القاا الدعاوىبلغت قيمة  -

 ( شيكل جديد. 459,031.00( دعاوى قانونية بقيمة )78عدد )

وفقاااً لمباادأ .2017ديساامبر  31فااي موازنااة البلديااة للساانة الماليااة المنتهيااةإدراج بند تعويضات قضايا قانونية للغياار ب لم تقم البلدية -

  .حسب األصول الحيطة والحذر أو إجراء التخصيص المالي الالزم

 

 المخزون  - 12

 .2017ديسمبر  31لسنة المالية المنتهيةتم جرد المخازن والمستودعات بمعرفة إدارة البلدية ل -

 .2017ديسمبر  31لم يتم تزويدنا بمحضر جرد المخازن والمستودعات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  -

 

 السلفيات  -13

 .2017ديسمبر  31حتى نهاية السنة المالية المنتهية ثبت صحة أرصدة السلفياتت تبمصادقالم يتم تزويدنا 

 

 عدد الموظفين  -15

 ا.( موظفً 121) 2017شهر ديسمبر  حتى نهايةن في البلدية بلغ عدد الموظفي
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 .والغير مدرجة في السجالت المالية الديون المستحقة للبلدية على الغير حسب )أساس االستحقاق( -( 1مرفق )

 

 مما يلي: تتألف الديون المستحقة للبلدية على الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

 8,700,056.43  9,733,098.24 مستحقات إيرادات المياه

 4,964,437.01  4,573,168.33 بقايا متأخرات على البلدية 

 7,094,614.52  8,232,143.02 متفرقات

 1,576,200.01  1,335,200.00 متأخرات رسوم التطوير

 920,100.26  883,600.00 متأخرات رسوم تراخيص

 23,255,408.23  24,757,209.59 إجمالي الديون المستحقة للبلدية على الغير 

 

 

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

 

 تتألف الديون المستحقة على البلدية للغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي مما يلي:

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

 5,007,366.63  15,880,378.00 شركة توزيع الكهرباء

 5,397,366.63  5,942,706.02 هيئة التقاعد الفلسطينية

 53,009.34  116,875.63 ضريبة الدخل 

 21,635.83  100,871.67 التأمين الصحي

 92,540.00  310,500.00 مصروفات أخرى مستحقة

 ---  530,774.08 متأخرات رواتب

 ---  98,361.00 النفايات الصلبة

 10,571,918.43  22,980,466.40 مجموع الديون المستحقة على البلدية للغير
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 حانون ( كشف األصول الثابتة بلدية بيت3ق رقم )مرف
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 حانون ( قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية بيت4مرفق رقم )
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