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  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  

  السادة/ رئیس وأعضاء المجلس البلدي المحترمین
        بلدیة الخلیل 

  فلسطین –الخلیل
  

  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  الرأي 

) والتي 31) إلى رقم (4المبینة في الصفحات من رقم ( لبلدیة الخلیلقمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 
 31تتكون من قائمة المركز المالي لموازنات الحكم المحلي والموازنات ذات الطبیعة التجاریة كما في 

وقائمة األنشطة والتغیر في صافي األصول والتدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة  2018كانون األول 
 حول القوائم المالیة بما في ذلك السیاسات المحاسبیة الھامة.بذلك، واإلیضاحات 

لبلدیة في رأینا ، فأن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي 
 ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة للسنة المالیة المنتھیة بذلك التاریخ 2018كانون األول  31كما في الخلیل 

  وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
   

   الرأي أساس
لقد قمنا بالتدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل 
ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر. نحن مستقلون عن البلدیة 

ً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، وھو ما یتفق مع مدونة و فقا
السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات القانونیین الفلسطینیة، جنباً 

في فلسطین، وقد وفینا مسئولیاتنا إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة 
  األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات.

ً إلبداء رأینا حول القوائم  نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساسا
  المالیة.
  :توكیدیةفقرة 
  مشمولة في القوائم المالیة یتم إصدار قوائم مالیة مستقلة للجنة المعارف المحلیة وبالتالي فھي غیر

  المرفقة.
  دون إبداء تحفظ في رأینا، فإننا نلفت النظر إلى أن التزامات البلدیة المتداولة قد تجاوزت إجمالي

شیقل جدید، إن ھذه األمور تشیر إلى وجود صعوبة حول  334,733,510أصولھا المتداولة بمبلغ 
 رة األجل).قدرة البلدیة لسداد التزاماتھا المتداولة (قصی

  أظھرت تسویة حساب دائرة میاه الضفة الغربیة عوالق من سنوات سابقة بمبالغ مادیة وبلغت صافي
ما جاء في التسویة حسب  31/12/2018كما في  شیقل جدید 10,770,046التسویة مبلغ  فيالعوالق 

ھذه العوالق باإلضافة الى دارة البلدیة وقامت إدارة البلدیة بتشكیل لجنة لمتابعة وتسویة االمعتمدة من 
 ما قد یرد من دائرة میاه الضفة الغربیة الرصدة تجمعات سكانیة أخرى.
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  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر  إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا

طینیة وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي تجدھا اإلدارة المالیة ومتطلبات القوانین الفلس
ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من 

  احتیال أو عن خطأ.
  

الستمرار كمنشأة مستمرة، في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة البلدیة على ا
واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة البلدیة على االستمرار وعن استخدام 
أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد وقف العملیات أو لیس لدیھا أیة بدائل حقیقیة 

  إال القیام بذلك.
  إلشراف على عملیة التقاریر المالیة.إن اإلدارة مسؤولة عن ا

  
  مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء 
یتضمن رأینا الفني. إن الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي 

ً للمعاییر الدولیة  ً بأن التدقیق وفقا التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضمانا
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 

ل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشك
  تؤثر في قرارات مستخدمي ھذه القوائم المالیة. 

كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 
  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:

ة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم بتحدید مخاطر األخطاء الجوھری -
وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 
لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر الناجم 

عن الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو حذف عن عدم الكشف 
 مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات  -
ب الظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى التدقیق المناسبة حس

 البلدیة. 
بتقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة  -

 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 
نادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة است -

علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة 
حول قدرة البلدیة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه الحاالت، 

ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة  انتباه اإلدارةنحن مطالبون بأن نَْلِفَت 
الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن 
استخالصنا یعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، ومع 

 الظروف المستقبلیة قد تجعل البلدیة تتوقف عن االستمرار كمؤسسة مستمرة.  ذلك فإن األحداث أو
تقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم  -

 المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك أي نقاط  نتواصل مع اإلدارة حول
  ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  
ً بتزوید اإلدارة بتصریح بشأن امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فیما  یختص نقوم أیضا

ر التي من الممكن لھا أن تؤثر على استقاللیتنا، وعند االقتضاء، ، وتزویدھم بجمیع األموباالستقاللیة
  الضمانات لذلك. 

  



3 

 

من األمور التي یتم التواصل بھا مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أھمیة بالنسبة لتدقیق القوائم 
األمور في تقریرنا  المالیة للفترة الحالیة، والتي لذلك قد اعتبرت أمور تدقیق رئیسیة. نقوم ببیان تلك

كمدققي حسابات ما لم یكن ذلك محظورا بموجب قانون أو نظام یمنع الكشف العلني عن تلك المسائل أو 
عندما، وفي حاالت نادرة للغایة، إذا قررنا أنھ ال ینبغي إثارة المسألة في تقریرنا ألنھ من الممكن أن اآلثار 

  من اإلفصاح عن المسألة. السلبیة لذلك تفوق المنافع العامة المتوخاة 
  

  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 
برأینا أیضا أن البلدیة تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات 
واإلفصاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع 

لسنة المالیة مخالفات إلحكام وتشریعات وقوانین على وجھ یؤثر بشكل جوھري في نشاط البلدیة أو خالل ا
  في مركزھا المالي.

  
إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو 

  المدیر التنفیذي جمال ملحم.
  
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997قم رخصة ر

 
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2019 حزیران 20
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2017    2018     

   المجموع
  

 المجموع
  موازنات ذات
 طبیعة تجاریة

  موازنات 
 إیضاح حكم المحليال

  
 

شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید  الموجودات 
 الموجودات المتداولة       

 النقد والنقد المعادل   )3( 8,288,294 1,134 8,289,428  5,121,832
  الذمم المدینة، الصافي  )4( 202,026,075 148,801,565 350,827,640  323,888,130

  الذمم المدینة، بالمقابل )5( (200,437,729) - (200,437,729)  (175,877,675)
 مستحق من موازنات أخرى )6( 137,495,230 275,410 137,770,640  84,612,431
 مستحقات من ھیئات حكومیة   )7( 602,047 - 602,047  42,440,661
 مستودعات اللوازم والمواد في ال  )8( 1,909,836 1,253,120 3,162,956  3,340,273

 موجودات متداولة أخرى  )9( 21,943,764 - 21,943,764  18,573,344
    ___________ ـــــــــــــــــــــــــ ___________   ___________

  مجموع الموجودات المتداولة   171,827,517 150,331,229 322,158,746  302,098,996
___________   ___________ ___________ ___________    

 موجودات غیر متداولة      
  بالصافي – استثمارات )10( 254,659,801 - 254,659,801  228,350,419
  بالصافي – الموجودات الثابتة )11( 333,353,378 171,675,298 505,028,676  510,324,830
 مشاریع تحت التنفیذ )12( 18,049,684 5,286,662 23,336,346   19,874,094

___________   ___________ ___________ ___________    
1,060,648,339  1,105,183,569  إجمالي الموجودات   777,890,380 327,293,189
==========    ==========  ==========  ==========     

 المطلوبات وصافي األصول       
 المطلوبات       
 المطلوبات المتداولة       

 الذمم الدائنة  )13( 7,278,324 - 7,278,324   14,732,436
 الحساب الجاري لشركة كھرباء الخلیل   342,632,437 - 342,632,437  312,524,357
 مستحق إلى موازنات أخرى  )6( 3,811,333 135,538,690 139,350,023  87,930,787
 ات متداولة أخرى التزام )14( 23,475,087 5,221,127 28,696,214  27,575,007

  مستحقات إلى ھیئات حكومیة  )7( 7,144,422 131,790,836 138,935,258  173,748,156
___________   ___________ ___________ ___________    

 مجموع المطلوبات المتداولة  384,341,603 272,550,653 656,892,256  616,510,743
___________   ___________ ___________ ___________    

 المطلوبات غیر متداولة       

57,920,843  59,438,038 4,128,265 55,309,773 )15( 
مخصصات مكافأة نھایة الخدمة 

 واقتطاعات التقاعد
___________   ___________ ___________ ___________    

 لمطلوبات إجمالي ا  439,651,376 276,678,918 716,330,294  674,431,586
___________   ___________ ___________ ___________    

 صافي األصول        
 صافي األصول   338,239,004 50,614,271 388,853,275  386,216,753

___________   ___________ ___________ ___________    
 في األصول مجموع صا  338,239,004 50,614,271 388,853,275  386,216,753

___________   ___________ ___________ ___________    
1,060,648,339  1,105,183,569  إجمالي المطلوبات وصافي األصول   777,890,380 327,293,189
==========    ==========  ==========  ==========     
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  الخدمات األساسیة            
  صافي (المصروفات) اإلیرادات والتغیرات في صافي األصول  ب الوظیفةاإلیرادات حس  
 المجموع  المجموع  نشاطات من  نشاطات  مجموع اإلیرادات  منح ومساھمات   منح ومساھمات  رسوم الخدمات     
  2017  2018  النوع التجاري  الحكم المحكي   رأسمالیة  تشغیلیة  واخرى  المصروفات  
 شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید دیدشیقل ج شیقل جدید شیقل جدید 

           نشاطات الحكم المحلي

  26,142,630  (21,265,765) ـ (21,265,765) 724,743 181,008 - 543,735 21,990,508 خدمات إداریة وعامة أخرى

  (14,724,612)  (18,250,732) ـ (18,250,732) 11,850,504 234,000 - 11,616,504 30,101,236 الصحة والسالمة العامة

  (10,710,914)  (6,806,907) ـ (6,806,907) 9,149,996 2,000,049 4,655,730 2,494,217 15,956,903 األشغال العامة والطرق

  292,040 7,707 ـ 7,707 1,275,945 1,102,146 118,570 55,229 1,268,238 الخدمات الثقافیة والترفیھیة

  --  - ـ - - -  -   

  (121,044) (15,870) ـ (15,870) - -  - 15,870 خدمات التعلیم

  (306,084)  (2,888,177) ـ (2,888,177) 54,480 - - 54,480 2,942,657 خدمات ھندسیة
 ______________________________________________________________________ __________ __________  

 )51,713,244( (49,219,744) - (49,219,744) 23,055,668 3,517,203 4,774,300 14,764,165 72,275,412 إجمالي نشاطات الحكم المحلي
 __________ __________  __________  __________  __________  __________  __________  __________  __________  

          النشاطات ذات الطبیعة التجاریة

 )9,989,182( (5,970,210)  (5,970,210) ـ 38,214,930 - - 38,214,930 44,185,140 خدمات المیاه والمجاري  

 614,346 185,638  185,638 ـ 2,919,603 - - 2,919,603 2,733,965 خدمات سوق الخضار والفواكھ  

 (695,852) (737,979)  (737,979) ـ 94,242 - - 94,242 832,221 خدمات المسلخ  

 2,021,910 2,266,988  2,266,988 ـ 4,215,202 - - 4,215,202 1,948,214 خدمات محطة فحص السیاراتـ الدینمومیتر  

 (582,769) (552,510)  (552,510) ـ - - - - 552,510 خدمات محطة ربو مناشیر الحجر  

 (821,862) (758,245)  (758,245) ـ 233,504 - - 233,504 991,749 إستاد الحسین بن علي الدولي  

 (817,408) (766,079)  (766,079) ـ 349,586 - - 349,586 1,115,665 خدمات الصالة الریاضیة   

 (572,201) (756,453)  (756,453) ـ 343,344 - 35,174 308,170 1,099,797 مركز طارق بن زیاد المجتمعي  

 (138,566) 918,590  918,590 ـ 3,222,827 - - 3,222,827 2,304,237 المحطة المركزیة للمركبات العمومیة  

 (1,413,767) (1,146,670)  (1,146,670) ـ 121,829 - - 121,829 1,268,499 خدمات المركز الكوري الفلسطیني للشباب  

 (491,657) (441,934)  (441,934) ـ 544,485 - - 544,485 986,419 خدمات حدیقة السالم  

 (1,144,015) (924,576)  (924,576) ـ 269,035 - 103,435 165,600 1,193,611 ز إسعاد الطفولة مرك 
 (27,198) (78,985) (78,985) - 14,505 - - 14,505 93,490  مركز شارك

 (390,666) (526,329)  (526,329) ـ 44,975 - - 44,975 571,304 مركز تدریب المھن والحرف النسوي  
  (9,114) (9,114) - - - - - 9,114  وجیا المعلوماتحدیقة تكنول



6   

 

  الخدمات األساسیة            
  صافي (المصروفات) اإلیرادات والتغیرات في صافي األصول  ب الوظیفةاإلیرادات حس  
 المجموع  المجموع  نشاطات من  نشاطات  مجموع اإلیرادات  منح ومساھمات   منح ومساھمات  رسوم الخدمات     
  2017  2018  النوع التجاري  الحكم المحكي   رأسمالیة  تشغیلیة  واخرى  المصروفات  
 شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید دیدشیقل ج شیقل جدید شیقل جدید 
 ______________________________________________________________________ __________ __________  

 )14,448,887((9,297,868) (9,297,868)-50,588,067- 59,885,93550,449,458138,609إجمالي النشاطات ذات الطبیعة التجاریة
 ______________________________________________________________________ __________ __________  

 )66,162,131( (58,517,612) (9,297,868)(49,219,744)3,517,20373,643,735 132,161,34765,213,6234,912,909المجموع الكلي
 =============================================================== ========= ========= 
   
   

  اإلیرادات العامة
  30,326,797 13,867,816 ـ13,867,816 13,867,816 ــ13,867,816-إیرادات بواسطة السلطة الفلسطینیة 
  11,126,908 15,629,835 ـ15,629,835 15,629,835 ــ15,629,835-رسوم ورخص وامتیازات 
  3,852,261 3,367,905 ـ3,367,905 3,367,905 ــ3,367,905-غرامات ورسوم مصادرة 
  3,773,186 3,926,096 ـ3,926,096 3,926,096 ــ3,926,096-دخل متأتي من استخدم الممتلكات واألموال 

 --  49,300 ـ49,300 49,300ـ 49,300--مساعدة دولیة غیر متخصصة
  104,553 1,237,975 ـ1,237,975 1,237,975 ــ1,237,975-إیرادات متنوعة 

 ______________________________________________________________________ __________ __________  
 38,078,92749,183,705 -38,078,92738,078,927- 38,029,62749,300-إجمالي اإلیرادات العامة

ربح (خسارة) االستثمار في شركة كھرباء
 26,309,38225,277,869 -26,309,38226,309,382--26,309,382- الخلیل

 ______________________________________________________________________ __________ __________  
 5,870,6978,299,443 (9,297,868)3,517,203138,032,04415,168,565 132,161,347129,552,6324,962,209التغیرات على صافي األصول

 ______________________________________________________________________ __________ __________  
 383,840,004 386,216,753 323,159,29063,057,463-----، كما ظھرت سابقاً صافي األصول في بدایة العام

 (5,922,694)(3,234,175) (3,145,324)(88,851)-----تعدیالت سنوات سابقة
 ______________________________________________________________________ __________ __________  

 377,917,310 382,982,578 323,070,43959,912,139-----ي األصول في بدایة العام، بعد التعدیلصاف
 ______________________________________________________________________ __________ __________  

 386,216,753 388,853,275 3,517,203138,032,044338,239,00450,614,271 132,161,347129,552,6324,962,209صافي األصول في نھایة العام
 =============================================================== ========= ========= 
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إیضاح2018 2017
شیقل جدید شیقل جدید

الموجودات 
 الموجودات المتداولة 

 النقد ومكافئات النقد )3(8,288,294 5,121,832
 الذمم المدینة، بالصافي )4(202,026,075 177,212,005

  الذمم المدینة، بالمقابل)5((200,437,729)(175,877,675)
 مستحق من موازنات أخرى)6(137,495,230 84,338,576
 مستحقات من ھیئات حكومیة)7(602,047 42,437,714
اللوازم والمواد في المستودعات)8(1,909,836 2,243,394

 موجودات متداولة أخرى)9(21,943,764 18,213,528
__________ ___________
مجموع الموجودات المتداولة171,827,517  153,689,374

__________ __________
 موجودات غیر متداولة  

 استثمارات، بالصافي)10(254,659,801 228,350,419
 الموجودات الثابتة، بالصافي)11(333,353,378 332,302,612

 مشاریع تحت التنفیذ)12(18,049,684 14,587,432
__________ ___________
  جموع الموجوداتم777,890,380  728,929,837
========= =========

  األصول المطلوبات وصافي 
 مطلوبات متداولة  

ذمم دائنة)13(7,278,324 8,752,641
 الحساب الجاري لشركة كھرباء الخلیل342,632,437 312,524,357

  مستحقات إلى موازنات أخرى (المعارف) )6(3,811,333 3,592,211
 مطلوبات متداولة أخرى )14(23,475,087 22,703,388
 مستحق إلى ھیئات حكومیة )7(7,144,422 4,066,952

__________ ___________
 المطلوبات المتداولةمجموع384,341,603  351,639,549
__________ __________ 

 مطلوبات غیر متداولة   
 نھایة الخدمة واقتطاعات التقاعد مخصصات مكافأة)15(55,309,773 54,130,998

__________ ___________
 إجمالي المطلوبات 439,651,376  405,770,547
__________ ___________

 صافي األصول  
 صافي األصول 338,239,004 323,159,290
__________ ___________
 مجموع صافي األصول338,239,004  323,159,290

__________ ___________
 وصافي األصولالمطلوبات إجمالي777,890,380  728,929,837
========= =========
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312018– 

 
 إیضاح 2018 2017

   شیقل جدید شیقل جدید
  إلیرادات ا     

 رسوم خدمات  )16( 14,764,165 13,172,438
 إیرادات بواسطة السلطة الفلسطینیة  )17( 13,867,816 30,326,797
 رسوم رخص وامتیازات )18( 15,629,835 11,126,908
  غرامات  )19( 3,367,905 3,852,261
 دخل متأتي من استخدام الممتلكات واألموال )20( 3,926,096 3,773,186
 منح ومساھمات رأسمالیة وتشغلیھ )21( 8,340,803 9,121,062

 إیرادات متنوعة وفرق عملة  )22( 1,237,975 104,553
 ربح بیع موجودات ثابتة  - -- 

__________ __________   
 إجمالي اإلیرادات   61,134,595  71,477,205

__________ __________   
 المصروفات    

26,236,287 
  

21,990,508  
)23( 

 خدمات إداریة وعامة أخرى 

27,073,981 
  

30,101,236  
)23( 

 الصحة والسالمة العامة 

17,105,656 
  

15,956,903  
)23( 

 األشغال العامة والطرق 

1,338,685 
  

1,268,238  
)23( 

 الخدمات الثقافیة والترفیھیة 

121,043 
  

15,870  
)23( 

  خدمات التعلیم

2,131,092 
  

2,942,657  
)23( 

 خدمات ھندسیة
__________ __________   

 إجمالي المصروفات   (72,275,412)  )74,006,744(
__________ __________   
 أرباح االستثمار في شركة كھرباء الخلیل )10( 26,309,382  25,277,869
__________ __________   
 التغیر في صافي األصول  15,168,565  22,748,330

 صافي األصول في بدایة السنة، كما ظھرت سابقاً   323,159,290 306,169,062
 تعدیالت سنوات سابقة  )26( (88,851) (5,758,102)

__________ __________   
 ة، بعد التعدیل صافي األصول في بدایة السن  323,070,439  300,410,960
__________ __________   
 صافي األصول في نھایة السنة  338,239,004  323,159,290
========= =========   
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312018– 
 

2017   2018   
  

  مجموع
  الموازنات التجاریة

 غیر الرئیسیة

الموازنات التجاریة الرئیسیة  

  
  

 جموعالم

 

  إجمالي الموازنات 
 التجاریة

  موازنات سوق 
الخضار والفواكھ

  
  موازنات 

المیاه والمجاري

 
  
  

إیضاح

  
  
 

شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید الموجودات
 الموجودات المتداولة  

 النقد ومكافئات النقد )3( - - 1,134 1,134  -- 

146,676,125   148,801,565  1,145,225  2,093,999 145,562,341 )4(  الذمم المدینة، بالصافي 

273,855    275,410  )7,080(  - 282,490 )6(  أخرى (المعارف) موازناتقات منمستح

  حكومیةھیئاتمستحقات من )7( - -    -   2,947

1,096,879   1,253,120  - - 1,253,120 )8(  اللوازم والمواد في المستودعات

 موجودات متداولة أخرى - -  -  -   359,816

__________   __________ __________ __________ __________
 مجموع الموجودات المتداولة 147,097,951 2,093,999  1,139,279  150,331,229   148,409,622
__________  __________ __________ __________ __________

 ت غیر متداولة موجودا       
178,022,218  171,675,298 81,759,056 15,385,729 74,530,513 )11(  الموجودات الثابتة، صافي 

5,286,662   5,286,662  -  - 5,286,662 )12( مشاریع تحت التنفیذ

__________   __________ __________ __________ __________
إجمالي الموجودات 226,915,126 17,479,728  82,898,335  327,293,189   331,718,502
=========  ========= =========  ========= =========

 المطلوبات وصافي الموجودات  
المطلوبات  
مطلوبات متداولة  

5,979,795  - - - - )13( الذمم الدائنة

84,338,576   135,538,690  67,734,565  )6,693,361( 74,497,486 )6(  مستحق إلى موازنات أخرى 

4,871,619   5,221,127  3,634,492  1,608 1,585,027 )14(  مطلوبات متداولة أخرى

169,681,204   131,790,836  30,964  - 131,759,872 )7(  مستحق إلى ھیئات حكومیة

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ   __________
 مجموع المطلوبات المتداولة 207,842,385 )6,691,753(  71,400,021  272,550,653   264,871,194

__________  __________ __________ __________ __________  
  المطلوبات غیر المتداولة   

3,789,845  4,128,265 1,532,532 625,484 1,970,249 )15(   مخصصات تقاعد الموظفین ونھایة الخدمة
__________   __________ __________ __________ __________

إجمالي المطلوبات 209,812,634 )6,066,269(  72,932,553  276,678,918   268,661,039

__________  __________ __________ __________ __________
صافي األصول       

63,057,463  50,614,271 9,965,782 23,545,997 17,102,492 صافي األصول
__________   __________ __________ __________ __________
 مجموع صافي األصول 17,102,492 23,545,997  9,965,782  50,614,271   63,057,463

__________   __________ __________ __________ __________
 إجمالي المطلوبات وصافي األصول 226,915,126 17,479,728  82,898,335  327,293,189   331,718,502
=========  ========= =========  ========= =========
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310182– 

  
2017 2018   

  

  مجموع
الموازنات التجاریة 

 غیر الرئیسیة

   الموازنات التجاریة الرئیسیة

  
  

 المجموع
  إجمالي الموازنات 

 التجاریة
موازنات سوق 

 الخضار والفواكھ

  
موازنات المیاه 

 والمجاري

  
  
  

 إیضاح

  
  
 

   شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید
 اإلیرادات التشغیلیة      

 إیرادات مقابل خدمات  )24( 38,214,930 2,919,603 9,314,925 50,449,458 46,286,869

__________  __________  __________ __________ __________   
 إجمالي اإلیرادات التشغیلیة  38,214,930 2,919,603 9,314,925  50,449,458  46,286,869

__________  __________  __________ __________ __________   

 المصاریف التشغیلیة        

)53,290,077( )52,452,127(  مصاریف تشغیلیة   )38,941,369( )2,585,139( )10,925,619(

 االستھالك  )5,242,532( )149,248( )2,042,028(  )7,433,808(  )9,081,589(

__________  __________  __________  __________ __________   

 إجمالي المصاریف التشغیلیة )25( )44,183,901( )2,734,387( )12,967,647( )59,885,935(  )62,371,666(

__________  __________  __________ __________ __________   

 ي (الخسارة)الدخل التشغیل   )5,968,971( 185,216 )3,652,722(  )9,436,477(  )16,084,797(

__________  __________  __________ __________ __________   

 إیرادات (مصاریف) غیر تشغیلیة        

 منح ومساھمات رأسمالیة )21(  - - - 1,299,638

  منح ومساھمات تشغیلیة   - -  138,609  138,609  336,272

__________  __________  __________ __________ __________   

 صافي اإلیرادات والمصاریف غیر التشغیلیة   - - 138,609  138,609  1,635,910

__________  __________  __________ __________ __________    

 التغیر في صافي األصول    )5,968,971( 185,216 )3,514,113(  )9,297,868(  )14,448,887(

77,670,942  63,057,463  13,473,609 23,360,781  26,223,073  
صافي األصول في بدایة العام كما ظھرت 

 في سابقاً  

 تعدیالت سنوات سابقة )26( )3,151,610( -  6,286  )3,145,324(  )164,592(

__________  __________  __________ __________ __________   
 ول في بدایة العام بعد التعدیل صافي األص  23,071,463 23,360,781 13,479,895  59,912,139  77,506,350

__________  __________  __________ __________ __________   
 صافي األصول في نھایة العام  17,102,492 23,545,997 9,965,782  50,614,271  63,057,463

========= ========= ========= ========= =========   
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2017 2018   

 لتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةا  شیقل جدید  شیقل جدید 
 التغیر في صافي الموجودات للسنة كما تظھر في قائمة األنشطة   15,168,565        22,748,330

  لمطابقة التغیر في صافي الموجودات تسویات   
 من األنشطة التشغیلیة مع صافي التدفقات النقدیة    

 استھالك التغیر في مخصص االھالك خالل السنة مصروف   4,161,726           4,916,306
 صافي التغیر في مخصصات تقاعد الموظفین   1,178,775           1,962,965

 أرباح استثمار في شركة كھرباء الخلیل  (26,309,382)        (12,666,360)
 تعدیالت سنوات سابقة   (88,851)               (5,758,102)

 تعدیالت وتسویات موجودات ثابتھ   -- 
__________ __________   
 األرباح التشغیلیة قبل تغیرات رأس المال العامل   (5,889,167)  11,203,139

__________ __________   
 ن مدینة الزیادة في ذمم مكلفی  (24,814,070)        3,917,097

 الزیادة في الذمم المدینة بالمقابل   24,560,054         (4,526,823)
 الزیادة (النقص) في مستحق من/ إلى موازنات أخرى  (52,937,532)        (24,604,527)

 النقص في مستحق من/ إلى ھیئات حكومیة    44,913,137         3,644,757
 في اللوازم والمواد في المستودعات  )الزیادة(النقص    333,558              1,022,374

 الزیادة في مشاریع تحت التنفیذ   (3,462,252)          (8,501,172)
 (الزیادة) في موجودات متداولة أخرى   (3,730,236)          (4,626,133)
 ھرباء الخلیل الزیادة في الحساب الجاري لشركة ك   30,108,080         27,986,789
 الزیادة في الذمم الدائنة   (1,474,317)          3,632,798

 (النقص) الزیادة في التزامات متداولة أخرى   771,699              (7,681,301)
__________ __________   

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   8,378,954            1,466,998
__________ __________   

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة    
 حیازة ممتلكات وآالت ومعدات   (5,212,492)          (870,326)

__________  __________   
 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة  (5,212,492)           (870,326)

__________ __________   
 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل للسنة   3,166,462            596,672

 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة    5,121,832           4,525,160
__________ __________   

 مة "ا"قائ –النقد في الصندوق ولدى البنك في نھایة السنة    8,288,294            5,121,832
========= =========   
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إیضاح20172018

موازنات ذات موازنات ذات
طبیعة تجاریة طبیعة تجاریة
 لتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةاشیقل جدید  شیقل جدید 

 لتغیر في صافي الموجودات للسنة كما تظھر في قائمة األنشطةا(9,297,868) (14,448,887)
 تسویات لمطابقة التغیر في صافي الموجودات 

 مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 مصروف استھالك التغیر في مخصص االھالك خالل السنة7,433,089 9,081,589

 خصصات تقاعد الموظفینصافي التغیر في م338,420 252,007
 دیون مشكوك في تحصیلھا 244,998 (329,212)
 تعدیالت سنوات سابقة (3,145,324) (164,592)

__________  __________
 األرباح التشغیلیة قبل تغیرات رأس المال العامل  (4,426,685)       (5,609,095)

__________ __________
 الزیادة في ذمم مكلفین مدینة (2,370,438)(8,085,121)
 النقص في مستحق من/ إلى موازنات أخرى19,086,09351,198,559
 النقص في مستحق من/ إلى ھیئات حكومیة (37,887,421)(1,988,367)

  (الزیادة) في موجودات متداولة أخرى359,816(139,707)
 لوازم والمواد في المستودعات النقص (الزیادة) في ال(156,241)140,681

 (الزیادة) النقص في مشاریع تحت التنفیذ  -(1,032,617)
 النقص في الذمم الدائنة (5,979,795))9,241(

الزیادة في التزامات متداولة أخرى349,508(243,518)
__________  __________

 األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة من  7,728,2035,513,988
__________ __________

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة  
 حیازة ممتلكات وآالت ومعدات  (1,086,169)      (1,506,372)

__________  __________
 یةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثمار (1,086,169)       (1,506,372)

__________ __________
صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل1,134  612,736

 النقد والنقد المعادل في بدایة السنة  - (612,736)
__________  __________

 قائمة "ا" –النقد في الصندوق ولدى البنك في نھایة السنة  1,134 --
========= =========
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  البلدیة ونشاطھا: .1

كم، وتعتبر مدینة الخلیل أكبر المدن  35ینة الخلیل إلى الجنوب من مدینة القدس وتبعد عنھا حوالي تقع مد
  الفلسطینیة.

ألف مواطن وتقدم بلدیة الخلیل (البلدیة) خدمات ممیزة لسكان  200یقدر عدد سكان مدینة الخلیل بحوالي 
حي والحفاظ على البیئة واألبنیة، ھذا المدینة في عدة قطاعات أھمھا قطاع المیاه، الطرق، الصرف الص

باإلضافة إلى خدمات متنوعة أھمھا الخدمات الموجھة للقطاع الصناعي والزراعي. كذلك تقدم البلدیة خدمات 
ثقافیة وریاضیة متنوعة من خالل إنشاء وتشغیل المراكز المتخصصة التي تعني بكافة فئات المجتمع. أما 

  ن خالل شركة كھرباء الخلیل وھي شركة تابعة للبلدیة.خدمات الكھرباء فیتم تقدیمھا م
یدیر البلدیة حالیاً مجلس مكون من خمسة أعضاء بما فیھم رئیس البلدیة. یقوم المجلس البلدي بوضع السیاسات 

  الخاصة بالبلدیة.
سبیة بتغییر سیاستھا المحا 2008)، قامت البلدیة في بدایة عام 2كما ھو مبین بشكل تفصیلي في إیضاح (

المحاسبة على نشاطاتھا ذات الطبیعة التجاریة وكذلك أساس  االستحقاق فيبحیث أصبحت تتبع أساس 
  االستحقاق المعدل في المحاسبة على نشاطاتھا المتعلقة بالخدمات العامة.

) تقدم بلدیة الخلیل نوعین رئیسیین من الخدمات للمواطنین: الخدمات غیر التجاریة (نشاطات الحكم المحلي
  والخدمات التجاریة (نشاطات ذات طبیعة تجاریة).

تتضمن الخدمات غیر التجاریة خدمات السالمة العامة والصحة، األشغال العامة، الترفیھ والخدمات الثقافیة 
والتخطیط وتطویر المجتمع. تقوم البلدیة بجبایة رسوم رمزیة مقابل بعض ھذه الخدمات غیر التجاریة. یتم 

  ات والمشاریع من مصادر داخلیة أو خارجیة.تمویل ھذه الخدم
تتضمن الخدمات ذات الطبیعة التجاریة الخدمات المقدمة للمواطنین كالمیاه، سوق الخضار، المسلخ البلدي 
الدینمومیتر ومحطة ربو مناشیر الحجر وتجري إدارتھا على أساس تجاري بحیث تسترد البلدیة كافة تكالیف 

ات المستفیدة من ھذه الخدمات. لذا قامت البلدیة بالمحاسبة على كل نوع من ھذه تقدیم ھذه الخدمات من الجھ
  الخدمات التجاریة بشكل منفصل من أجل تحدید التكلفة الفعلیة للخدمة.

  القوائم المالیة الختامیة:
دارة البلدیة من قبل إ 2018كانون ااول  31للسنة المنتھیة في للبلدیة تم الموافقة على اصدار القوائم المالیة 

  .2019تشرین اول  10بتاریخ 
  

 السیاسات المحاسبیة الرئیسیة: .2
  تم إعداد القوائم وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:

  األساس المحاسبي -
نشاطاتھا تبنت بلدیة الخلیل أساس االستحقاق في المحاسبة على جمیع  2008كانون ثاني  1ابتداء من 

حیث یتم االعتراف باإلیراد عند تحققھ ویتم االعتراف بالمصروف عند حدوثھ بعض النظر عن الوقت 
 1الذي یتم فیھ القبض أو الدفع النقدي باستثناء عدم تسجیل موجوداتھا الثابتة التي كانت موجودة قبل 

فة موجوداتھا الثابتة التي كانت قامت البلدیة بتسجیل كا 2009كانون ثاني  1. بتاریخ 2008كانون ثاني 
ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  2008كانون ثاني  1موجودة قبل  في سجالتھا بإعادة التقییم وذلك وفقا

  باستثناء عدم تسجیل موجودات البنیة التحتیة العامة. 
ن النوع غیر التجاري طبقت بلدیة الخلیل أساس االستحقاق المعدل على األنشطة م 2013ومنذ بدایة العام 

  (نشاطات الحكم المحلي).
 مستحقات من ھیئات حكومیة -

عتراف برسوم النقل على الطرق وضریبة األمالك عند استالم البلدیة إشعار رسمي من وزارة یتم اال
  المالیة الفلسطینیة.

  استثمار في شركة كھرباء الخلیل -
  تظھر استثمارات البلدیة في شركة كھرباء الخلیل على أساس نسبة الملكیة.

في قائمة اإلیرادات والمصروفات  یتم إظھار حصة البلدیة في أرباح وخسائر شركة كھرباء الخلیل
والتغیر في صافي الموجودات كربح أو خسارة. ال تقوم البلدیة بإعداد قوائم مالیة موحدة لحساباتھا 
وحسابات شركة كھرباء الخلیل بسبب كون البلدیة مؤسسة عامة ال یوجد لھا أسھم مطروحة في األسواق 

  المالیة.
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  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا -

تقوم إدارة البلدیة بشكل دوري بتقییم إمكانیة تحصیل الذمم المستحقة للبلدیة من الموطنین ویتم أخذ 
تقوم بھا األقسام  تفصیلیةالمخصصات الالزمة لمواجھة مخاطر عدم التحصیل وذلك بناًء على دراسة 

  والدوائر المعنیة في البلدیة ویتم رفعھا إلى اإلدارة.
 الموجودات الثابتة  -

ظھر الموجودات الثابتة بالتكلفة أو إعادة التقییم وفقا لعمرھا اإلنتاجي المتوقع. یتم احتساب الربح أو ت
الخسارة من استبعاد أو التخلص من الموجودات الثابتة عن طریق إیجاد الفرق في قائمة اإلیرادات 

  والمصروفات والتغیر في صافي الموجودات.
  ة الستھالك الموجودات الثابتة:فیما یلي النسب السنویة المستخدم

%2 المباني
%10-5أنظمة وشبكات المیاه

%5أنظمة ومعالجة النفایات الصلبة
%5أنظمة وشبكات الطرق

%7اآلالت والمعدات
%15-10 األثاث

  مخصص صندوق التقاعد  -
األساسي باإلضافة من راتبھ  %2تتبع البلدیة نظام تقاعد خاص لموظفیھا حیث یساھم الموظفین بنسبة 

لعالوات الموظفین الخاضعة للتقاعد، بینما تغطي البلدیة المبالغ اإلضافیة الالزمة للوفاء بتقاعد الموظفین 
  .1955) لسنة 2حسب نظام تقاعد موظفي البلدیات ومكافأتھم رقم (

  العمالت األجنبیة  -
م ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت تعتمد بلدیة الخلیل الشیقل اإلسرائیلي كعملة رئیسیة للبلدیة. یت

األخرى إلى الشیقل اإلسرائیلي وفقاً ألسعار الصرف السائد في تاریخ كل معاملة. یتم ترجمة الموجودات 
والمطلوبات في نھایة السنة والتي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى إلى الشیقل اإلسرائیلي وفقاً 

المیزانیة العمومیة، وتظھر فروقات الترجمة في قائمة اإلیرادات ألسعار الصرف السائدة بتاریخ 
  والمصروفات والتغیر في صافي الموجودات.

 31لقد كانت أسعار صرف العمالت الرئیسیة التي تتعامل بھا البلدیة مقابل الشیقل اإلسرائیلي كما في 
  كما یلي: 2017 و 2018كانون أول 

2017 2018
شیقل جدید شیقل جدید

دوالر أمریكي واحد 3.78 3.5
دینار أردني واحد 5.34  4.96
یورو أوروبي واحد 4.33  4.2
جنیھ إسترلیني واحد 4.9  4.7

 
  حسابات لجنة ضریبة المعارف  -

إن حسابات لجنة ضریبة المعارف لیست جزءاً من القوائم المالیة المرفقة حیث یتم المحاسبة علیھا بشكل 
  مالیة مستقلة. مستقل وتصدر لھا قوائم

  
  النقد والنقد المعادل .3

تحتفظ البلدیة بحسابات بنكیة مركزیة مرتبطة بالموازنات العامة بحیث تخدم كافة الموازنات األخرى ویظھر 
أثرھا المالي من خالل الحسابات الجاریة فیما بین األنشطة. یشمل بند النقد والنقد المعادل الظاھرة في 

  الموازنات العامة ما یلي:
2017 2018  

  شیقل جدید شیقل جدید
  نقد في الصندوق  6,643 27,216

 نقد لدى البنوك بالدینار األردني 3,330,579  2,495,919
 نقد لدى البنوك بالشیقل اإلسرائیلي 3,060,382  1,982,801

 نقد لدى البنوك بالدوالر األمریكي  1,702,207  181,633
  بالیورو نقد لدى البنوك 189,617  434,263

__________  __________  
 المجموع 8,289,428  5,121,832

========= ========= 
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 الذمم المدینة بالصافي  .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 ب  –الذمم المتعلقة بموازنات الحكم المحلي  202,026,075 177,212,005
 ج  –الذمم المتعلقة بالموازنات التجاریة  148,801,565  146,676,125
__________  __________  
 المجموع 350,827,640  323,888,130
================== 

 
تشمل الذمم المدینة المتعلقة بموازنات الحكم المحلي المبالغ المستحقة من المواطنین (المكلفین) مقابل   .ب

خص الحرف والصناعات، رسوم النفایات، إیجارات أمالك رسوم الخدمات (رسوم الیافطات، رسوم ر
البلدیة وضریبة األمالك) التي تقدمھا البلدیة لمواطنیھا باإلضافة إلى مبالغ مستحقة من بلدیات فلسطینیة 

  معینة مقابل استخدامھا لمكب النفایات التابع للبلدیة، كما یلي: 
2017 2018  

  شیقل جدید شیقل جدید
 ذمم مكلفین مدینة  200,563,841 176,005,429

 ذمم تجاریة مدینة -  750
 ذمم مدینة اخرى 1,462,234  1,205,826

__________  __________  
 المجموع 202,026,075  177,212,005
================== 

  
  الموازنات التجاریة:  .ج

من المواطنین وتشمل كل من  تمثل الذمم المدینة الناتجة من الموازنات التجاریة المبالغ المستحقة
  الموازنات التالیة.

  موازنات المیاه والمجاري: تمثل المبالغ المستحقة من تقدیم البلدیة لخدمة المیاه والمجاري لحوالي
شیقل إسرائیلي  2,60مشترك، تقوم البلدیة بشراء المیاه من دائرة میاه الضفة الغربیة بسعر  15,895

  شیقل للكوب الواحد حسب كمیة االستھالك. 5- 4بیعھ للمشتركین بسعر للكوب الواحد ومن ثم تقوم ب
  موازنات سوق الخضار والفواكھ: تمثل المبالغ المستحقة من التجار مقابل استئجار محالت تابعة

  للبلدیة في سوق الخضار المركزي.
 لخ البلدي إلى موازنات تجاریة غیر رئیسیة: تشمل المبالغ المستحقة من الخدمات التي یقدمھا المس

 اللحامین. وتظھر الذمم كما یلي:
2017 2018  

  شیقل جدید شیقل جدید
 ذمم مدینة من مكلفین 154,696,256 152,815,814

 مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا  )5,894,691(  )6,139,689(
__________  __________  
 المجموع 148,801,565  146,676,125
==================  

  
 :فیما یلي الحركة خالل السنة على مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا  

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 رصید أول المدة 6,139,689 5,523,370
 ة خالل السنةمدودیون مع (379,509)  -- 

  إضافات خالل السنة 152,511  616,319
__________ __________  

 المجموع 5,894,691  6,139,689
================== 
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  الذمم المدینة بالمقابل .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 ذمم مكلفي النفایات  45,247,470 42,167,201
 ذمم مكلفي الحرف والصناعات  13,690,188  12,716,232
 ذمم مكلفي الیافطات  3,966,048  3,690,991

 ذمم مكلفي ایجارات امالك البلدیة  13,636,435  12,665,171
 ذمم ضریبة االمالك  123,897,588  104,638,080
__________  __________  
 المجموع 200,437,729  175,877,675
==================  

  
 مستحق من (إلى) موازنات أخرى .6

جة العملیات المالیة الداخلیة ما بین تمثل ھذه األرصدة صافي المبالغ المستحقة من (إلى) الموازنات األخرى نتی
  الموازنات:

  المجموع
2017 

  المجموع
2018 

  الموازنات
  التجاریة

2018 

  موازنات الحكم
  المحلي
2018  

   شیقل جدید شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید
 مستحق من الموازنات األخرى  190,591,049 69,812,771 260,403,820 114,779,006

 مستحق إلى الموازنات األخرى  (53,095,819) (205,351,461) (258,447,280) )114,779,006(
__________ __________ __________ __________  

  المجموع (مستحق من (إلى) موازنات أخرى)  137,495,230 (135,538,690) 1,956,540  --
  نة المعارفمستحق إلى/ من مواز (3,811,333) 275,410 (3,535,923) (3,318,356)

__________ ______________________________  
 المجموع (مستحق من (إلى) موازنات أخرى)  133,683,897 (135,263,280) (1,579,383)  )3,318,356(

========= ========= ========= =========  
  

 مستحقات من/ إلى ھیئات حكومیة .7
 مستحقات من ھیئات حكومیة:  .أ

  بند مما یلي:یتألف ھذا ال
  الموازنات

 التجاریة
  موازنات المیاه

 والمجاري

  موازنات
 الحكم المحلي

  الموازنات
 العامة

  الموازنات
 التجاریة

  موازنات المیاه
 والمجاري

  موازنات
 الحكم المحلي

  الموازنات
  العامة

2017 2017 2018 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید

 وزارة المالیة - -  41,716,891 -- 

  ھیئات أخرى  602,047 -  720,823  2,947
__________ __________ __________ __________  

 المجموع  602,047 -  42,437,714  2,947
========= ========= ========= =========  
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 حكومیة:ت ھیئامستحقات إلى   .ب

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017  2018  

  وازناتالم
 التجاریة

  موازنات
 الحكم المحلي

  الموازنات  
 التجاریة

  موازنات
  الحكم المحلي

2017 2017   2018 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید   شیقل جدید شیقل جدید

 دائرة میاه الضفة الغربیة  -131,759,871   -- 169,541,506

  التامین الصحي –وزارة الصحة   160,262 -    1,305  --
 ذمم أخرى  289,803 30,965    185,866  139,698

--  3,303,774  
  

-  6,110,922  
المجلس المشترك إلدارة النفایات الصلبة 

 الخلیل وبیت لحم

 مدیریة ضریبة الدخل  316,526 -    321,427  --

  بلدیة تورینو   69,525 -    66,313  --

--  188,267    - 197,384  Ai ENGINEERING S.R.I
__________  __________    ____________________  
169,681,204  4,066,952    131,790,836 7,144,422   
==================  ========= ========= 

  
 اللوازم والمواد في المستودعات .8

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017    2018  

  الموازنات
 التجاریة

  موازنات 
 الحكم المحلي

  الموازنات  
 التجاریة

  اتموازن
  الحكم المحلي

  شیقل جدید شیقل جدید   شیقل جدید شیقل جدید

 مخزون مواد المیاه  - 1,031,163   -- 808,114

  مخزون مواد المختبر وورشة الحدادة   2,817 -    )3,627(  --

 مخزون مواد المجاري والصرف الصحي - 221,957    --  288,765

  مخزون مواد القرطاسیة  11,551 -    120,049  --
 مخزون قطع صیانة السیارات  329,940 --    418,493  --

 مخزون مواد الموجودات الثابتة   1,387,133 -    1,324,862  --
  واألدوات المستھلكةمخزون العدد  110,439 --    300,872  --
 مخزون مواد الكھرباء والدھان 41,559 --    37,852  --

--  44,893  
  

-- 26,397 
نظافة والطرق مخزون مواد الصحة وال

 واألرصفة
_________  _________    __________________  

 المجموع  1,909,836 1,253,120    2,243,394  1,096,879
======== ========   ======== ========  
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 موجودات متداولة أخرى .9
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 شیكات برسم التحصیل 16,002,586 13,518,130
 شیكات راجعة 1,859,970 892,380
 صندوق الشیكات63,120 17,000

235,793 - ً  مصاریف تأمین مدفوعة مقدما
 مستحقات من الموظفین 480,005 206,537

 دفعات لشراء ارضأخرى وارصدة مدینة 1,929,367 1,779,528
 ارصدة مخصصة لحجوزات  -- 

 كمبیاالت وكفاالت بنكیة وشیكات مصدقة597,400 565,520
 جدولة مستحقات عائدات تقاعدوسیط 1,011,316 950,239
 مخصص فروقات براءة التشكیالت لسنوات سابقة- 408,217

__________ __________  
 المجموع 21,943,764  18,573,344

================== 
 

 االستثمارات بالصافي: .10
 كھرباء الخلیل بالصافي استثمار في شركة  .أ

وفقاً للقوائم  2017 2018لقد كانت الحركة على رصید االستثمار في شركة كھرباء الخلیل خالل عامي 
  المالیة المدققة لشركة كھرباء الخلیل كما یلي:

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 ھیبكو –االستثمار في شركة كھرباء الخلیل  152,745,000 152,745,000
  حصة البلدیة من أرباح/ خسائر االستثمار في ھیبكو المتراكمة  49,072,959 23,795,090
  حصة البلدیة من ارباح/ خسائر االستثمار في ھیبكو الحالیة 26,309,382 25,277,869
  ایرادات تشجیعیة من سلطة الطاقة عن سنوات سابقة 27,443,100 27,443,100

 تعدیالت سنوات سابقة بواسطة ھیبكو (17,575,222) (17,575,222)
__________ __________  
 رصید االستثمار في شركة كھرباء الخلیل في نھایة السنة  237,995,219  211,685,837

 استثمارات أخرىب.   
 استثمار في المجلس المشترك لمحافظة الخلیل 573,795 573,795

  لمشترك األعلىاستثمار في المجلس ا 16,090,787 16,090,787
__________ __________   
  المجموع 254,659,801  228,350,419
========= =========   

  
شیقل جدید االستثمار في المجلس المشترك األعلى (أرض، سیارات، حاویات،  16,090,787یمثل مبلغ   .ب

النظام الداخلي للمجلس  مشروع التدویر) إلدارة النفایات الصلبة حیث تم احتساب حصة البلدیة بناًء على
ولم نطلع  %33.4وبناًء على عدد السكان من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني حیث بلغت النسبة 

على مرفقات تؤید المبالغ الواردة في سند القید لعدم توفر مرفقات ثبوتیة مع القید المحاسبي تؤید تلك 
 المبالغ.
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 الموجودات الثابتة، بالصافي .11
كانون األول  31راكم كما في البند من الموجودات الثابتة لكل من موازنات الحكم المحلي والموازنات التجاریة، فیما یلي تفاصیل الموجودات الثابتة واالستھالك المتیتكون ھذا 

  والحركة علیھا خالل السنة  2018
 موازنات الحكم المحلي  .أ

  یتألف ھذا البند مما یلي:

 األثاثمكتبیةالمعدات ال المباني األراضي  
 المركبات
 واآللیات

 اآلالت
 المجموع ومعدات

 شیقل جدید شیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدید شیقل جدیدشیقل جدید التكلفة
 465,685,678 7,730,991 28,465,719 1,338,189 5,104,880 181,363,850 241,682,049 رصید أول السنة

 5,212,492 193,688 1,516,740 180,058 210,429 - 3,111,577 إضافات
 __________ __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 470,898,170 7,924,679 29,982,459 1,518,247 5,315,309 181,363,850 244,793,626 الرصید آخر السنة
 __________ __________  __________  __________  __________  __________  __________  

        االستھالك المتراكم
 133,383,066 7,391,704 25,573,424 1,050,755 4,756,846 94,610,337 - رصید أول السنة

 4,161,726 119,027 583,840 76,813 137,245 3,244,801 - إضافات (استھالك السنة)
 __________ __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 137,544,792 7,510,731 26,157,264 1,127,568 4,894,091 97,855,138 - الرصید آخر السنة
 __________ __________  __________  __________  __________  __________  __________  

         صافي القیمة الدفتریة
 333,353,378 413,948 3,825,195 390,679 421,218 83,508,712 2018244,793,626كانون أول  31كما في 

 ===============================================================
 332,302,612 339,287 2,892,295 287,434 348,034 86,753,513 2017241,682,049كانون أول  31كما في 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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 الموازنات ذات الطبیعة التجاریة:   .ب
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 المباني أراضي  
 اآلالت

 المعدات المكتبیة المركبات األثاث والمعدات
 أنظمة وشبكات

 المجموع المیاه والمجاري
 شیقل جدیدشیقل جدید شیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدید  

 418,565,407 282,858,688 2,227,226 1,742,132 1,572,809 6,973,643 90,841,819 32,349,090 رصید أول السنة
 1,086,169 336,407 116,823 498,050 48,193 86,696 - - إضافات

 __________  __________ __________  __________ __________  __________ __________  __________ 
 419,651,576 283,195,095 2,344,049 2,240,182 1,621,002 7,060,339 90,841,819 32,349,090 الرصید آخر السنة

 __________  __________ __________  __________ __________  __________ __________  __________ 
         االستھالك المتراكم

 240,543,189 220,137,385 1,980,896 764,091 1,126,309 4,675,169 11,859,339 - رصید أول السنة
 7,433,089 4,639,282 100,538 191,888 166,576 517,968 1,816,837 - إضافات (استھالك السنة)

 __________  __________ __________  __________ __________  __________ __________  __________ 
 247,976,278 224,776,667 2,081,434 955,979 1,292,885 5,193,137 13,676,176 - رصید أخر السنة

 __________  __________ __________  __________ __________  __________ __________  __________ 
          صافي القیمة الدفتریة

 171,675,298 58,418,428 262,615 1,284,203 328,117 1,867,202 77,165,643 32,349,090 2018كما في كانون أول 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

 178,022,218 62,721,303 246,330 978,041 446,500 2,298,474 78,982,480 32,349,090 2017كما في كانون أول 
========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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 مشاریع تحت التنفیذ: .12
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 2018    2017  

 
  موازنات 

  الحكم المحلي
الموازنات 

  التجاریة
  موازنات   

  الحكم المحلي
الموازنات 

  التجاریة

 
  الموازنات 

 العامة

  ات موازن
  المیاه

 والمجاري

  
  الموازنات 

 العامة 

  موازنات 
  المیاه 

 والمجاري
 شیقل جدید شیقل جدید   شیقل جدید شیقل جدید اسم المشروع

 - 242,525   - - جرون جراد -مشروع المركز الصحي 
 - 1,721,780   - 1,721,780  مشروع المكتبة العامة

 - 3,078,997   - -  مشروع انشاء شارع التربیة والتعلیم
 188,045 -   188,045 -  2مشروع تاھیل شبكة المجاري في البلدة القدیمة # 

 53,086 -  53,086 -  مشروع تاھیل شبكة المیاه لشارع ابن بطوطة
 535,966 -  535,966 -  3مرحلة  -مشروع تاھیل شبكة میاه الخلیل
 831,278 -   831,278 -  1مرحلة -مشروع تاھیل شبكة میاه الخلیل
 1,165,885 -  1,165,885 -  2مرحلة -مشروع تاھیل شبكة میاه الخلیل

 583,831 -  583,831 -  مشروع تاھیل شبكة میاه جبل جوھر
 - 4,835,707  - 5,832,438  مشروع حدیقة التكنولوجیا

 400,303 -  400,303 -  مشروع شبكة میاه اسكان الملك عبد هللا بن العزیز
 228,630 -   228,630 -  كز تدریب الملك عبد هللا بن العزیزمشروع شبكة میاه مر

 - 9,600  - -  مشروع نفق راس الجورة
 - 1,424,329  - 1,424,329  مشروع الطاقة البدیلة

 - 10,800   - -  3مشروع تاھیل شبكة الطرق في البلدة القدیمة # 
 - 22,380   - -  مشروع تسجیل البلدة القدیمة على قائمة التراث العالمي

 - 545,718   - -  ابو دعجان -لمبوع - مشروع تاھیل شارع ابو اكتیلة 
 - 270,609   - 270,609  مشروع حدیقة تل ارمیدة

 - 1,549,534   - 2,263,418  مشروع تاھیل شارع دیوان الجعبري
بلدة قدیمة بتمویل  -مشروع اعادة تاھیل شبكة صرف صحي 

 1,299,638 -  من البنك االسالمي
  

- 1,299,638 
 - 240,811   - -  مشروع اعادة تاھیل وشق شارع واد النصارى

 - 142,663   - -  مشروع تركیب مظالت في شارع الشاللة
 - 400,754  - 723,989  2مرحلة  -مشروع تاھیل شارع العكشة 

 - 91,225   - 91,225  2مشروع حدیقة تكنولوجیا المعلومات مرحلة 
 - -   - 2,675  اءمشروع صیانة حدیقة الزھر

 - -   - 2,454  مشروع طریق قیزون
 - -   - 620  مشروع تأھیل شارع جامعة الخلیل

 - -   - 8,056  مشروع انشاء شبكة صرف صحي لمنطقة الحرایق
 - -   - 28,436  قلقس-ابن رشد  -مشروع شارع البولیتیكنك 

 - -   - 71,016  مشروع توسعة مستشفى عالیة
 - -   - 8,872  بل جوھر وابن بطوطةمشروع تاھیل شارع ج

عقبة -مشروع تاھیل مجرى الصرف الصحي شارع الجلدة 
 - 22,638  تفوح

  
- - 

 - -   - 33,390  مشروع تاھیل شارع البویرة
 - -   - 68,306  مشروع تاھیل شارع واد الجوز

 - -   - 520,651  مشروع انشاء الطابق االرضي لمبنى الجمعیات
 - -   - 186,255  واد الغروسمشروع تاھیل شارع 

 - -   - 33,947  مشروع حاضنات االعمال
 - -   - 949,908  مشروع السقف الفوالذي لسوق الخضار المفرق

 - -   - 939,907  2مشروع تاھیل شارع ابو دعجان 
 - -   - 353,398  مشروع تاھیل شارع لوزا

 - -   - 583,627  مشروع انشاء مركز اطفاء قرب الصالة الریاضیة
 - -   - 167,881  مشروع تاھیل شارع خلة العصا

 - -   - 273,481  مشروع تاھیل االشارات الضوئیة
 - -   - 131,683  مشروع تاھیل شارع ام الدالیة

 - -   - 102,077  مشروع شق شارع طلعة الجنیدي
 - -   - 63,766  مشروع تاھیل شارع حارة جابر
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 2018    2017  

 
  موازنات 

  الحكم المحلي
الموازنات 

  التجاریة
  موازنات   

  الحكم المحلي
الموازنات 

  التجاریة

 
  الموازنات 

 العامة

  ات موازن
  المیاه

 والمجاري

  
  الموازنات 

 العامة 

  موازنات 
  المیاه 

 والمجاري
 شیقل جدید شیقل جدید   شیقل جدید شیقل جدید اسم المشروع

 - -   - 118,620  مشروع تاھیل مفرق ومغفر الحرس
 - -   - 134,487  الیونسكو -مشروع تاھیل شارع بیت عینون 

 - -   - 34,355  مشروع تاھیل شارع الشاللة
 - -   - 4,477  مشروع تاھیل شارع دویربان
 - -   - 155,841  مشروع تاھیل شارع الكرنتینا

 - -   - 7,421  مشروع تاھیل ارض الشعراوي
 - -   - 138,779  مشروع تاھیل طریق جسر بیت كاحل

 - -   - 3,437  مشروع تسویة االمالك
 - -   - 263,124  مشروع تطویر شبكة میاه خلة الدار وعقبة انجیلة

 - -   - 272,668  مشروع تاھیل شارع ابو عصا
 - -   - 35,643  مشروع تاھیل شارع ننقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  5,286,662  14,587,432   5,286,662  18,049,684 المجموع

 ======== ========   ======== ======== 
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  الذمم الدائنة  .13
تمثل الذمم الدائنة المبالغ المستحقة من البلدیة إلى الموردین والجھات الدائنة األخرى كما بتاریخ المیزانیة 

  ھذه األرصدة المبالغ المستحقة لوزارة المالیة، دائرة میاه الضفة الغربیة. العمومیة. ال تشمل
2017 201720182018  

  موازنات ذات
 طبیعیة تجاریة

 موازنات
الحكم المحلي

 موازنات ذات
طبیعیة تجاریة

  موازنات
  الحكم المحلي

  شیقل جدیدشیقل جدیدشیقل جدید شیقل جدید
 ذمم تجاریة دائنة  5,787,930 --   6,630,827 -- 

 ذمم مكلفین دائنة 40,112 --  756,592 6,460
 ذمم دائنة أخرى 216,612 --  216,015 -- 
 ارصدة دائنة ضمن الذمم المدینة 1,233,670 --  1,149,207 -- 

 شركة الكھرباء القطریة - --  --  5,973,335
__________ __________ __________ __________ 

 المجموع7,278,324  --   8,752,641  5,979,795
==================================== 

  
 متداولة أخرىالتزامات  .14

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017  2018   

  الموازنات
 التجاریة

  موازنات الحكم
 المحلي

  الموازنات
 التجاریة

  موازنات
  الحكم المحلي

  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید

 -- 2,123,847 - 2,123,847 
أمانات كھرباء قبل  –أمانات مكلفین 

 2005كانون ثاني  1
 أمانة میاه –أمانات مكلفین  - 1,578,678 --  1,484,439

 شیكات آجلة 6,280,338 - 5,290,916 -- 
 مستحقات موظفین  4,259,564 - 4,216,978 -- 

 -- 322,013 - - 
 دعم تجار البلدة –أمانة مؤسسات 

 القدیمة
  طوابع –أمانات اقتطاعات الرواتب  (247) - (247) -- 
 دخل  –أمانات اقتطاعات الرواتب  120,781 11,916 41,526 -- 
  إجراء –أمانات اقتطاعات الرواتب  11,621 - 10,552 -- 
 أمانات حواالت 1,641,788 - 1,587,398 -- 

 ات عطاءات تأمین 3,804,752 3,630,533 3,172,404 3,372,180
 أمانات مكلفین 1,935,227 - 2,630,364 -- 
 أمانات موظفین  24,280 - 23,865 -- 

 إیرادات مؤجلة  - - 2,000 15,000
 أمانات لشركة كھرباء الخلیل  291,687 - 271,682 -- 
 مصاریف مستحقة الدفع 65,772 - 225,360 -- 
 أمانات مختلفة 1,399,201 - 1,398,077 -- 

 -- 992,492 - 1,068,530 
مستحقات حیازة اراضي وموجودات 

 ثابتة
  امانات حملة بلدیة الخلیل إلغاثة غزة 397,896 - 394,161 -- 

 --  -- - 50,050 
مخصص فروقات براءة التشكیالت 

  لسنوات سابقة
   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  __________ __________

 المجموع 23,475,087  5,221,127 22,703,388  4,871,619
=========  =========  =========  =========   
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 مخصصات مكافأة نھایة الخدمة واقتطاعات التقاعد: .15
فیما یتعلق بنظام تقاعد موظفي البلدیات ومكافآتھم، حیث یساھم  1955) لسنة 2تتبع بلدیة الخلیل نظام رقم (

ألساسي بینما تلتزم البلدیة بتغطیة المبالغ اإلضافیة الالزمة للوفاء بتقاعد من راتبھ ا %2الموظف بنسبة 
  الموظفین حسب نظام التقاعد المتبع في البلدیة، وبیانھا كما یلي:

  2018    2017    

  
  موازنة 

  الحكم المحلي
  الموازنات 

  المجموع  التجاریة
  موازنات 

  الحكم المحلي
  الموازنات 

  المجموع  التجاریة
  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید جدیدشیقل   

مخصص نھایة 
16,525,325 12,729,0613,796,264 17,806,541 4,128,265 13,678,276  الخدمة 

41,395,518 (6,419)41,401,937 41,631,497 - 41,631,497  اقتطاعات التقاعد
 _________ __________________ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

57,920,843 3,789,845 54,130,998 59,438,038 4,128,265  55,309,773  المجموع
  ========  ========  ========  ========================

  
 رسوم الخدمات  .16

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017 2018   

   شیقل جدید دشیقل جدی
 رسوم جمع النفایات  9,596,978                       10,334,700
 رسوم إطفاء  2,019,526                       2,014,669

 مساھمة أصحاب األمالك في الطرق واألرصفة  2,348,407                       490,260
 رسوم اشتراكات مكتبة  55,229                            29,753
16,236                           -   ایراد رسوم دورات مھنیة واسعاد الطفولة 

 رسوم استخدام مرافق البلدیة 120,900                          -- 
605                           -  رسوم إعالنات العطاءات  

(1,941)                           -  ایرادات تعویضات حوادث واصابات العمل 
 رسوم عدادات مواقف السیارات 543,735                          248,700
 رسوم إعادة تزفیت الطرق (الشوارع) 24,910                            10,715
25,600                           -  غرامات متنوعة 
  رسوم مخطط موقع 54,480                            1,820
1,321                           -   إیرادات متفرقة  

__________  __________  
 المجموع  14,764,165                      13,172,438

==================  
 

 إیرادات بواسطة السلطة الفلسطینیة .17
الى حساب البلدیة  %90ادات تم تحصیلھا بواسطة السلطة الفلسطینیة ومن ثم حولت بنسبة یشمل ھذا البند إیر

  وتشمل ما یلي:
2017 2018  

   شیقل جدید شیقل جدید
 ضریبة األمالك  12,058,102 13,261,987
 رسوم رخص المھن 1,809,714 1,492,945

 رسوم وغرامات النقل على الطرق - 15,571,865
__________ __________  
 المجموع  13,867,816  30,326,797

================== 
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 رسوم رخص وامتیازات .18
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
   شیقل جدید شیقل جدید

  رسوم رخص األبنیة 12,360,634                     8,545,771
 یافطاترسوم ال 1,587,458                       1,183,924
 رسوم رخص الحرف والصناعات 1,563,145                       1,221,291

  رسوم متحف 34,833                            23,799
  رسوم إذن أشغال  40                                   85,200
  رسوم عطاءات  53,283                            32,408
  رسوم شھادات وتصدیق مخططات 30,442                            34,515

__________  __________  
 المجموع 15,629,835                      11,126,908

==================  
 

 غرامات: .19
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 غرامات مواقف رخص البناء 2,069,611                       1,506,945
 غرامات محكمة البلدیات 28,374                            8,513

 تنظیم-غرامات االبنیة 1,265,330                       2,250,612
 غرامات متنوعة 4,590                              86,191

__________  __________  
 المجموع 3,367,905                        3,852,261

==================  
  

 دخل متأتي من استخدام الممتلكات واألموال: .20
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
   شیقل جدید شیقل جدید

  إیجارات أمالك البلدیة  2,873,812                       2,352,456
 صدة البلدیةفوائد على أر 58 80
 941,731   

 خلوات (مفتاحیات) 110,495 1,420,650
__________ __________  

 المجموع  3,926,096  3,773,186
==================  
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 منح ومساھمات رأسمالیة وتشغلیھ مخصصة: .21
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  

  الموازنات التجاریة  

 موازنات 
المیاه والمجاري

ازنات التجاریة المو
مجموع 

 الموازنات
  موازنات حكم

محلي 
 التجاریة غیر الرئیسیة الحكم المحلي وتجاري 

  2018 2018 2018 2018 2017 
 شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید  

 647,274 - - 312,970 1,606,351 وزارة الحكم المحلي
 TIPH   -- 69,174 69,174 65,000التواجد الدولي المؤقت 

 6,814,898 - - -- 4,666,615  صندوق تطویر وإقراض البلدیات
 140,472 - - --   مجتمعات عالمیة- CHFمؤسسة االسكان الدولیة 

برنامج دعم البلدیات الفلسطینیة وشركاء ایطالیین 
 PMSP  89,250بلدیة جنوا  -

-- 
- - 2,057,060 

 17,380 - - -- 91,757  یینمع شركاء ایطال PMSPمؤسسة  
 - - - -- 234,000  شركة االتصاالت الفلسطینیة

 28,220 69,435 69,435 --   مؤسسة التعاون
 986,668 - - --   البنك االسالمي للتنمیة

مبادرة الشراكة -وزارة الخارجیة االمریكیة 
 49,300  تونس- الشرق اوسطیة

-- 
- - - 

 - - - -- NAKOPA  115,890بلدیة مانھایم االلمانیة 
 - - - -- 17,640  مؤسسة عبد الحمید شومان

 - - - -- 375,000  جھاز المخابرات العامھ
 - - - -- 1,095,000  دیوان الرئاسھ

 ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  
  10,756,972 138,609  138,609  -- 8,340,803 المجموع

  ================ ======== ======== ========
  

 إیرادات متنوعة  .22
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
  شیقل جدید شیقل جدید

 أرباح تقییم عمالت أجنبیة  71,541 -- 
 تبرعات فردیة   586,610 8,000

 إیرادات متفرقات   387,466 20,064
 إیراد بیع خرداوات وبضائع ومواد   28,400 -- 

 ویضات إصابات العمل إیراد تع  26,067 51,268
  إیراد تعویضات الحوادث المختلفة  137,891 25,221

__________ __________   
 المجموع  1,237,975  104,553

================== 
  



27  

 

 مصروفات نشاطات الحكم المحلي  .23
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2018
  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید

الجھاز القانوني  الخدمات الثقافیة األشغال العامة الصحة واألمن بناء وتنظیم 2017 
واإلداري للھیئة  اسم الحساب والسالمة العامة خدمات ھندسیة خدمات التعلیم والترفیھیة والطرق  المجموع  

-                          987,240             3,793,702          17,044,044       20,585,472        رواتب ومصاریف ذات صلة           3,639,484            46,049,942          44,052,121  
-                         مصاریف جمع وازالة النفایات            6,242,291                       -                           -                             -                        -                 6,242,291            8,012,508  

-                         صیانة طرق-ثمن زفتة                          -             6,085,577                       -                             -                        -                 6,085,577                        -    
-                         احرة محطة الترحیل ومكب النفایات            4,442,949                        -                          -                             -                        -                 4,442,949               353,542  

-                       138,433              االعفاءات والخصمیات                899,655                        -                             -              464,747              1,502,835               540,041  
144                      1,193                 511,492             655,052            239,955             زیوت ومحروقات              44,597             1,452,433            1,159,999  

-                         صیانة طرق-ثمن اسفلت                          -             1,443,047                        -                             -                        -                 1,443,047            1,830,043  
-                       916,287              استھالك میاه مرافق البلدیة                           -                           -                             -                     145                 916,432               356,060  

-                       40                       اعمال المصانعة وتنفیذ المشاریع                885,699                        -                             -                        -                    885,739            7,823,920  
-                       866,754              خصم تشجیعي لسداد الدیون                           -                           -                             -                        -                    866,754               830,067  

-                          12,174               55,241               270,076            354,491             يالتامین الصح                44,926                 736,908               684,645  
-                      11,680                ثمن بسكورس ورمل وحصمة ومرابیع                634,973                        -                             -                        -                    646,653            1,047,756  

-                        92,235              199,521            69,687                صیانة السیارات وااللیات                             -                62,632                 424,075               674,095  
-                         اسئجار الیات وسیارات                          -                370,266                       -                             -                        -                    370,266               924,401  

-                         15,545               22,802               23,288              291,714              استھالك كھرباء مرافق البلدیة                        -                    353,349               341,121  
-                          565                    6,313                 277,958            58,094                صیانة االبنیھ ومرافق البلدیة                    436                 343,366               181,325  
-                         صیانة وتطویر البلدة القدیمة                          -                           -                           -                             -             230,663                 230,663                        -    

-                        شراء حاویات               221,845                        -                           -                             -                        -                   221,845                 14,000  
-                          1,000                 2,250                 11,940              175,466              مصاریف تنقل وسفر واقامة                13,725                 204,381               229,255  

-                       202,376              استشارات اداریة ومالیة وقانونیة                           -                           -                             -                        -                    202,376                 90,367  
-                          872                    19,171               2,458                165,953              قرطاسیة ومطبوعات                11,076                 199,530                 77,513  

-                         یافطات المرور وتخطیط الشوارع ودھان االرصفة                          -                183,160                        -                             -                        -                    183,160               114,112  
-                       179,400              مكافآت أعضاء المجلس البلدي                           -                           -                             -                        -                    179,400               269,400  

-                       155,993              مصاریف االنترنت واالتصال المرئي ونقل المعلومات                           -                    9,090                 11,216                      -                    176,299               177,327  
-                          350                    1,669                 6,849               149,055              مصاریف ضیافة وتشریفات                12,429                 170,352               149,829  

-                       29,894                الھبات واالعانات االخرى                 14,000             123,838                          -                        -                    167,732               271,338  
347                     10,439               35,264               54,938              17,150               برید واتصاالت              48,212                 166,350               272,073  

-                         صیانة الحدائق والمتنزھات                          -                159,415                        -                             -                       -                    159,415                 29,268  
-                       145,267             راتب رئیس البلدیة                           -                           -                             -                       -                    145,267               130,202  

-                         تعویضات عن المشاریع العامة                          -                141,931                        -                             -                        -                   141,931                   1,031  
-                          124                    41,310               9,640                84,413                مصاریف االعالن والدعایة والنشر                  3,845                 139,332                 51,828  

-                        150                   125,236              لوازم وصیانة الحاسوب واالجھزة المكتبیة                           -                             -                  7,775                 133,161               203,602  
-                       97,026                تامین المركبات وااللیات                           -                           -                             -                        -                      97,026               194,051  

-                         صیانة وتعبید ساحات المرافق                          -                  92,085                        -                             -                        -                      92,085                        -    
-                        نفقات للتنظیفات                 86,071                    520                        -                             -                        -                      86,591               203,951  

-                        26,179              60,170                اتعاب الحمایة واالمن                           -                             -                        -                      86,349                 46,020  
-                        17,800              48,747                مكافات وحوافز االنجاز والتمیز                           -                             -                18,720                   85,267                 88,285  

(4,973)                23,268             45,389                عدد وادوات ولوازم مستھلكة                    950                          -                18,822                   83,456                 96,816  
-                       73,934                تامین الحوادث / اصابات العمل                          -                           -                             -                        -                      73,934               147,869  



28 

 

2018
  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید

الجھاز القانوني  الخدمات الثقافیة األشغال العامة الصحة واألمن بناء وتنظیم 2017 
واإلداري للھیئة  اسم الحساب والسالمة العامة خدمات ھندسیة خدمات التعلیم والترفیھیة والطرق  المجموع  

-                       53,300                مصاریف تدریب وتطویرالموظفین                          -                           -                             -                  8,400                   61,700                 12,485  
-                       1,151                  مصروف االیجارات                           -                 60,000                          -                        -                      61,151                 82,570  

-                         مبیدات الحشرات والحیوانات الضالة                 58,628                        -                           -                             -                        -                      58,628                 46,369  
-                        49,617              4,858                  مصاریف االلبسة والزي الموحد                           -                            -                        -                      54,475                 72,371  

-                       8,140                  صیانة االشارات الضوئیة                  46,001                        -                            -                        -                      54,141                        -    
-                       51,339                تامین الحریق والسرقة واالخطار الحلیفة                           -                           -                            -                        -                      51,339               102,376  

-                         صیانة سیارات االطفائیة                 46,426                        -                           -                            -                        -                      46,426                 39,383  
-                        22,612               3,114                11,278                مصاریف االسمنت والباطون الجاھز والحدید                             -                     375                   37,379                   8,965  

-                       36,846                مصاریف نظام تعقب ومراقبة المركبات                           -                           -                             -                       -                      36,846                 67,137  
-                          1,433                 738                    6,519                27,125                أدوات ولوازم التوالیت والنظافة                     933                   36,748                 30,823  

-                        15                      200                   34,298               مصاریف متنوعة                             -                        -                      34,513                 57,540  
-                         صیانة طرق - ثمن جبھ وبالط ودربزین                           -                  33,240                        -                             -                        -                      33,240               164,493  

-                       32,886                اتعاب التدقیق الخارجي                           -                           -                             -                        -                      32,886                 30,450  
-                        186                    1,724                30,295                لوازم وادوات البوفیھ والمطبخ                             -                     199                   32,404                 47,200  

-                       1,750                  مشاتل والبستنةلوازم ال                  29,796                        -                             -                        -                      31,546                 78,268  
-                         سیةاستشارات واتعاب فنیة وھند                   3,470               16,240                        -                             -                11,288                   30,998                   3,270  

-                       25,400                مصاریف استئجار ماكنات النسخ التصویر                           -                           -                      1,600                3,600                   30,600                 27,700  
-                            -                         (250)                  27,858                مصاریف رسوم ورخص واشتراكات                              -                         -                       27,608                 35,078  

-                        27,293                مصاریف قضائیة قانونیة                            -                            -                              -                         -                       27,293                 74,968  
-                          3,765                   8,620                 14,905                ثمن میاه بالتنك                              -                         -                       27,290                 56,610  

-                         مصاریف كتب ومراجع                           -                            -                   22,640                    2,000                       -                       24,640                 10,000  
-                          7,250                   1,200                 15,750                مصاریف نقل البضائع والمواد والمعدات                              -                         -                       24,200                   1,800  

-                           7,440                     -                          350                    15,658                اعیاد واحتفاالت                         -                       23,448               116,949  
-                        22,020                راتب نائب رئیس البلدیة                            -                            -                              -                         -                       22,020                   9,739  
-                         اتعاب السمسرة والداللة                           -                   21,460                          -                              -                         -                       21,460                        -    

-                            -                          3,000                 10,715                مصاریف المواصالت والتنقل الداخلي                              -                   2,550                    16,265                 13,909  
-                        12,615                صحف ومجالت                            -                            -                              -                         -                       12,615                 15,436  

-                          80                        7,864                 3,164                  مصاریف عالج الموظفین                              -                         -                       11,108                        -    
-                        10,213                مصاریف عموالت بنكیة ومصرفیة                            -                            -                              -                         -                       10,213                 10,259  
-                           72                        917                      2,128                 5,326                  صیانة المعدات واالالت والماكنات                   1,655                    10,098                 22,758  

-                         دوریات ومجالتمصاریف                            -                            -                     9,481                       563                       -                       10,044                   4,579  
-                            -                          3,389                 4,290                  یةلوازم انارة مرافق البلد                              -                   2,317                      9,996                   7,960  

-                        9,550                  لثالثالطرف ا - تامین اخطار المسؤولیة المدنیة                             -                            -                              -                         -                         9,550                 19,100  
-                         لوازم اطفائیة                    7,763                          -                            -                              -                         -                         7,763                      654  

-                        4,565                  مصاریف كشفیة وترفیھیھ وریاضیة                            -                     1,847                           -                         -                         6,412                 13,194  
-                        3,950                  صیانة مكیفات                            -                            -                              -                      770                      4,720                   1,410  

-                        4,096                  مصاریف تامین النقد وضمان االمانة                            -                            -                              -                         -                         4,096                   8,191  
-                        3,080                  تكالیف اشتراكات میاه ومجاري                            -                            -                              -                         -                         3,080                        -    

-                        2,016                  مصاریف عالقات عامة                            -                            -                              -                         -                         2,016                   6,519  
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2018
  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید

الجھاز القانوني  الخدمات الثقافیة األشغال العامة الصحة واألمن بناء وتنظیم 2017 
واإلداري للھیئة  اسم الحساب والسالمة العامة خدمات ھندسیة خدمات التعلیم والترفیھیة والطرق  المجموع  

-                         تسمیة وترقیم الشوارع                           -                     1,300                          -                              -                         -                         1,300                        -    
-                            -                          668                    357                     مصاریف تامین السفر                              -                        58                      1,083                   1,907  

-                         مصاریف تجلید وترقیم الكتب                           -                            -                        900                           -                         -                            900                        -    
-                         صیانة المراحیض العامة                       414                          -                            -                              -                         -                            414                        -    
-                         مصاریف تصویر جوي                           -                            -                            -                              -                        65                           65                        -    

  2,650                     -                              -                        -                            -                           -                          -                         -                        اتعاب تنظیف مرافق البلدیة
  552                        -                              -                        -                            -                           -                          -                         -                        صیانة الماتورات والثالجات

  498                        -                              -                        -                            -                           -                          -                         -                        لوازم وصیانة االثاث
  90                          -                              -                        -                            -                           -                          -                         -                        مصاریف ازالة الطمم والمخلفات والثلوج

-                        (1,728)                فروقات التقریب                            -                            -                              -                         -                        (1,728)                (1,551) 
-                        (46,168)              تعدیالت المخزون / تسویات المستودعات                            -                            -                              -                         -                      (46,168)              271,546  

-                        (1,867,135)         مصاریف خسائرعمالت اجنبیة                            -                            -                              -                         -                 (1,867,135)           2,970,522  

  مصاریف انشطة داخلیة مساندة
       (5,407,592)                        -                            -                            -                              -   

       
(1,796,926)              (7,204,518)         (7,128,590) 

  _________ _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________  

  69,087,918          68,113,686             2,857,518          15,870                  1,267,193            15,670,404          29,821,161        18,481,540        المجموع
  4,918,826            4,161,726               85,139                 -                          1,045                   286,499               280,075             3,508,968          استھالك موجودات ثابتة 

  _________   _________    _________    _________    _________    _________    _________    _________  
  74,006,744          72,275,412             2,942,657          15,870                  1,268,238            15,956,903          30,101,236        21,990,508        اإلجمالي

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========  
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 إیرادات تشغیلیة مقابل خدمات  .24
  تظھر إیرادات الوظائف ذات الطبیعة التجاریة كما یلي:

2018
موازنات موازنات تجاریة سوق الخضار

 المجموع
 وعالمجم

المیاه والمجاري  2017 غیر رئیسیة  والفواكھ 
شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید 

 24,901,940 24,795,640            -                          -                        24,795,640           مبیعات المیاه بواسطة الشبكة (اثمان میاه)
 5,416,888 8,359,462              -                          -                        8,359,462              رسوم الصرف الصحي ( المجاري)

 3,937,850 4,212,119            4,212,119             -                          -                           رسوم فحص السیارات
 2,653,200 2,821,920              -                        2,821,920             -                           رسوم سوق الخضار والفواكھ

 2,002,747 1,895,610            1,895,610             -                          -                           ایرادات رسوم محطة المركبات العمومیة
 1,319,554 1,386,500              -                          -                        1,386,500              رسم صیانة شبكة میاه

 1,544,040 1,333,200              -                          -                        1,333,200              رسوم استخدام الیات البلدیة
   -                        1,291,650            1,239,300           52,350                  -                           مفتاحیات "خلوات"

 1,616,320 1,132,905              -                          -                        1,132,905              مبیعات المیاه بواسطة الصھاریج (تنكات)
 1,306,481 938,395               938,395                -                          -                           رسوم استخدام مرافق البلدیة

 699,021 770,925                 -                          -                        770,925                 میاه نثریة -مبیعات لوازم وصالت المیاه الجدیدة 
 279,400 510,381               510,381                -                          -                           ایراد تذاكر مرافق البلدیة

 189,994 458,994               91,654                45,333                322,007                 تقییم عمالت اجنبیةارباح 
 89,200 159,100               159,100                -                          -                           ایرادات تلزیم ( تضمین) امالك البلدیة

 74,114 114,104               114,104                -                          -                           رسوم مجمع اسعاد الطفولة
 82,495 84,020                 84,020                  -                          -                           رسوم الذبیحة والمسلخ

 74,610 81,395                   -                          -                        81,395                   رسوم اشتراك میاه
 27,580 44,975                 44,975                  -                          -                           ایراد رسوم دورات مھنیة

 25,500 18,750                   -                          -                        18,750                   غرامات االعتداء على ممتلكات البلدیة
 20,216 14,505                 14,505                  -                          -                           رسوم مركز شارك

 9,250 11,075                   -                          -                        11,075                   رسوم صیانة المجاري
 11,018 9,706                   9,706                    -                          -                           غرامات محكمة البلدیات

   -                        1,728                     -                          -                        1,728                     رسوم اطفاء
 5,451 1,285                     -                          -                        1,285                     رسوم اعالنات العطاءات

   -                        1,056                   1,056                    -                          -                           ایرادات متفرقات
   -                        58                                                      -                        58                          رسوم الحفر االمتصاصیة

_________ _________  _________ _________ _________ 
 46,286,869 50,449,458 9,314,925 2,919,603 38,214,930 المجموع

   -                        138,609               138,609                -                          -                           صصةمنح ومساعدات وھبات تشغیلیة مخ
  _________ _________  _________ _________ _________ 

 46,286,869         50,588,067          9,453,534           2,919,603           38,214,930            االجمالي

======== ======== ======== ======== ======== 



31  

 

  مصاریف تشغیلیة للموازنات ذات الطبیعة التجاریة  .25
  تظھر مصروفات الوظائف التجاریة التالیة كما یلي:  .أ

  2018  
    الموازنات التجاریة غیر الرئیسیة       

 اسم الحساب 
  مركز طارق   خدمات الصالة    خدمات استاد    خدمات محطة    خدمات محطة   خدمات المسلخ    خدمات   یاه خدمات الم 

المحطة  
  المركزیة 

  خدمات المركز  
  خدمات حدیقة  مركز تدریب      

   

 بن زیاد     الحسین بن   ربو مناشیر    –فحص السیارات     سوق الخضار  والمجاري   
للمركبات 
  العمومیة 

  تكنولوجیا   المھن والحرف   مركز شارك    مركز اسعاد    خدمات حدیقة   وري الفلسطیني الك
   

  2017  االجمالي  المعلومات  النسوي     الطفولة   السالم  للشباب     المجتمعي   الریاضیة   علي الدولي   الحجر الدینمومیتر      
  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  یدشیقل جد  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  

 19,300,833 21,917,749 - - - - - - - - - - - - - - 21,917,749 مشتریات میاه
 11,876,007 12,277,292 1,964 162,269 80,673 360,057 334,137 236,113 352,132 410,262 476,235 411,593 178,366 800,641 264,345 1,405,307 6,803,198  رواتب واجور وملحقاتھا 

 6,323,035 6,424,928 - 195,182 - 549,071 371,120 421,548 152,006 348,277 110,101 228,871 70,162 648,418 434,023 630,204 2,265,945  مصاریف انشطة داخلیة مساندة
 2,668,008 2,006,492 3,254 12,682 - 36,886 29,826 50,197 162,143 43,699 81,304 107,607 18,567 13,370 18,221 12,939 1,415,797  استھالك كھرباء مرافق البلدیة

 4,539,188 1,309,780 - - - - - - - - 300 - - - - - 1,309,480  مصاریف نقل البضائع والمواد والمعدات
 1,045,094 1,086,048 - - - - - - - - - - - - 104 616 1,085,328  تشجیعي لسداد الدیونخصم 

 311,551 925,360 - - - - - - - - - - - - - - 925,360  صیانة شبكة المجاري
  698,653 - - - - - - - - - - - - - - 698,653  مصاریف استھالك كھرباء بئر الصافي والفوار

 931,696 558,098 - - - - - - - - - - - 43,414 - 1,859 512,825  صمیاتاالعفاءات والخ
 578,045 536,009 - - - - 48,169 - 283,000 - - - - 43,300 - 161,540 -  اتعاب الحمایة واالمن

 120,204 462,879 - 128,070 - 28,659 10,879 17,125 21,551 148,892 6,799 43,716 - 866 - 34,172 22,150  صیانة االبنیھ ومرافق البلدیة
 406,127 423,076 - - - 9,247 - 8,150 333 22,179 - - - 1,908 13,043 2,124 366,092  زیوت ومحروقات

 811,913 309,633 - - - - 450 - - - - - - - - - 309,183  صیانة شبكة المیاه والعدادات والتحكم عن بعد
 272,266 295,038 - - - - - 24 291,033 - - - 708 - - 3,273 -  مصاریف خسائرعمالت اجنبیة

 122,281 287,571 - 1,978 5,918 6,613 18,250 3,633 6,338 4,355 7,493 6,888 - 207 14,073 1,850 209,975  استھالك میاه مرافق البلدیة
 327,741 282,788 - - - - - - 282,788 - - - - - - - -  اتعاب السمسرة والداللة

 94,626 239,032 - - - - - - - - - - - - - - 239,032  صیانة موتورات ومضخات المجاري
 130,945 202,970 - - - - - - - - - - - 202,970 - - -  لوحات مركبات لمحطة فحص السیارات

  199,326 - - - - - - - - - - - - - - 199,326  صیانة طرق -ثمن اسفلت 
 96,567 199,238 - 31,825 - 103,493 - 37,829 - 10,820 15,271 - - - - - -  وریاضیة مصاریف كشفیة وترفیھیھ

 167,955 187,246 75 600 - 4,410 5,814 3,895 4,440 7,703 6,328 6,553 3,075 13,716 3,180 24,624 102,833  التامین الصحي
 170,878 171,423 - 18,877 819 6,718 13,519 26,332 6,215 11,921 1,674 1,614 3,381 18,221 12,878 13,453 35,801  مصاریف االنترنت واالتصال المرئي ونقل المعلومات

 166,000 166,600 - - - - - 1,500 165,100 - - - - - - - -  اتعاب تنظیف مرافق البلدیة
 329,213 152,511 - - - - - - - - - - - - - - 152,511  مصاریف دیون مشكوك في تحصیلھا

 27,945 127,818 - - - - - - - - - - - - - 78,008 49,810  اعمال المصانعة وتنفیذ المشاریع
 350,556 114,313 - - - - - - - - - - - - - 4,184 110,129  اسئجار الیات وسیارات

 142,510 109,633 - - - - - - - - - - - - - 109,633 -  ثمن اسفلت
 149,283 109,611 - 1,705 - 1,293 3,753 2,676 3,297 1,689 4,151 4,835 1,589 3,121 2,553 19,968 58,981  برید واتصاالت

 41,092 89,411 - 280 - - 975 - - - - - - - - 47,906 40,250  ثمن بسكورس ورمل وحصمة ومرابیع
 73,975 74,667 - - - - - 4,900 - - - - - - - - 69,767  صیانة ماتورات ومضخات المیاه والنوافیر

 75,753 73,142 3,048 7,049 - 12,240 4,614 1,933 1,100 5,206 10,788 4,500 - 2,264 968 1,911 17,521  عدد وادوات ولوازم مستھلكة
 34,809 64,723 - - - 4,360 - 6,445 - - - - - 1,550 5,483 - 46,885  صیانة السیارات وااللیات

 56,000 57,000 - - - - - - - - - - - 57,000 - - -  لسیاراتالصقات العمال محطة فحص ا
 29,109 55,948 - 53 915 19,919 2,879 846 5,331 3,555 755 - - 3,703 239 231 17,522  قرطاسیة ومطبوعات

 27,305 40,111 - - 2,558 9,782 120 3,508 1,155 1,625 1,096 36 412 1,831 485 987 16,516  مصاریف ضیافة وتشریفات
 30,847 35,699 - 4,293 250 350 100 4,037 17,368 - 2,231 - - 2,100 80 - 4,890  صیانة المعدات واالالت والماكنات

 31,522 32,770 27 771 382 2,035 4,311 4,607 801 3,597 3,748 2,366 - 1,806 1,245 864 6,210  أدوات ولوازم التوالیت والنظافة
 1,221,840 28,990 - - - 2,725 - 780 1,950 390 6,240 650 - 1,530 8,840 3,025 2,860  ثمن میاه بالتنك

 3,600 28,808 - - - - - - - - - - - 7,000 - - 21,808  مصاریف رسوم ورخص واشتراكات
 38,111 25,909 - - - - - - - - - - 25,909 - - - -  مصروف االیجارات

 24,512 24,543 - - 696 10,563 - - - 904 650 - - - 2,472 82 9,176  مصاریف االلبسة والزي الموحد
  23,440 - - - - 600 500 6,720 - - - - - 2,120 12,000 1,500  مكافات وحوافز االنجاز والتمیز

 8,019 20,398 - 690 - 1,197 18,511 - - - - - - - - - -  لوازم المشاتل والبستنة
 2,340 19,350 - - - - - - - - - - - - - - 19,350  امةتعویضات عن المشاریع الع

  16,470 - - - - - - - - - - - - 10,920 5,550 -  استشارات واتعاب فنیة وھندسیة
 9,006 15,554 - - - 917 1,835 - (650) (1,250) 2,385 2,753 - - - (1,250) 10,814  مصاریف االعالن والدعایة والنشر

 10,552 14,996 - - - 602 1,600 1,240 920 903 254 2,470 - 1,325 - 3,281 2,401  اسوب واالجھزة المكتبیةلوازم وصیانة الح
  11,774 - - - - - - - - - - - - 11,774 - -  لوازم المسلخ والزرائب والذبیحة

 16,303 11,273 - - - 500 - 853 - - - - - - - - 9,920  مصاریف تنقل وسفر واقامة
 24,263 11,164 - - - 1,316 - 1,613 1,680 610 1,050 1,908 - - 451 1,510 1,026  م انارة مرافق البلدیةلواز

  8,749 - - - - - - - - - - - 8,749 - - -  صیانة وتعبید ساحات المرافق
 3,110 6,923 - - - - - - - - 400 - - 3,650 - 2,873 -  صیانة مكیفات

 4,000 5,600 - - - - - - - - - - - 5,600 - - -  النسخ التصویرمصاریف استئجار ماكنات 
 10,551 3,983 360 - 158 1,747 400 - - - 213 686 - 150 166 103 -  لوازم وادوات البوفیھ والمطبخ

 8,394 3,118 - - - - - - 1,700 580 - - - - 238 600 -  صیانة الماتورات والثالجات
 2,891 3,066 - - - 1,500 - 250 - - - - - 116 - - 1,200  ل الداخليمصاریف المواصالت والتنق

 12,555 2,800 - - - - - - - 2,800 - - - - - - -  الكلور-تعقیم میاه 
 670 2,650 - - - - - - - - - - - - - - 2,650  صیانة مشروع المیاه (االبار والمحطات)

 10,490 2,200 - - - 2,200 - - - - - - - - - - -  مصاریف االسمنت والباطون الجاھز والحدید
 669 2,568 - - - - - - - - - - - - - -  2,568  مصاریف متنوعة
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  2018  
    الموازنات التجاریة غیر الرئیسیة       

 اسم الحساب 
  مركز طارق   خدمات الصالة    خدمات استاد    خدمات محطة    خدمات محطة   خدمات المسلخ    خدمات   یاه خدمات الم 

المحطة  
  المركزیة 

  خدمات المركز  
  خدمات حدیقة  مركز تدریب      

   

 بن زیاد     الحسین بن   ربو مناشیر    –فحص السیارات     سوق الخضار  والمجاري   
للمركبات 
  العمومیة 

  تكنولوجیا   المھن والحرف   مركز شارك    مركز اسعاد    خدمات حدیقة   وري الفلسطیني الك
   

 3,480 2,080 260 - - - - - - 520 1,040 - - - - 260 -  نفقات للتنظیفات
 596 1,191 - - - - 1,440 - - - - - - - - - (249)  صیانة الحدائق والمتنزھات

 1,030 1,030 - - - - - - - - - - - - - 1,030 -  تراكات میاه ومجاريتكالیف اش
  918 - - - - - - - - - - - - - - 918  مصاریف عالج الموظفین

  800 - - - - - 800 - - - - - - - - -  لوازم وصیانة االثاث
  384 - - - - - - - - - - - - - - 384  صیانة طرق -ثمن زفتة 

 3,309 350 - - - - - - - - - - - - - - 350  تاعیاد واحتفاال
  288 - - - - - - - - - - - - - - 288  مصاریف تامین السفر

 310 250 - - - - - - - - - - - - 250 - -  مبیدات الحشرات والحیوانات الضالة
 2,072 160 - - - - - - - - - - - - - - 160  الھبات واالعانات االخرى

 (10,033) (153,517) - - - - - - - - - - - - - - (153,517)  ون / تسویات المستودعاتتعدیالت المخز
 7,500 - - - - - - - - - - - - - - - -  صیانة المالعب

 5,308 - - - - - - - - - - - - - - - -  صیانة المراحیض العامة
 3,581 - - - - - - - - - - - - - - - -  تشغیل عمال

 168 - - - - - - - - - - - - - - - -  ت بنكیة ومصرفیةمصاریف عموال
 _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  

 المجموع
       38,943,326         2,584,717         808,151         1,888,526         302,169         827,046       740,506   1,029,237 

       
1,768,451          841,334         873,302        1,178,400          92,369           566,324           8,988          52,452,846 

         
53,290,076 

  _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  
 9,081,589 7,433,089 126  4,980  1,121  15,211 113,117 427,165 535,786 70,560 375,159 164,703  250,341  59,688  24,070  149,248 5,241,814 استھالك موجودات ثابتة

 _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________    _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  
 62,371,665 59,885,935 9,114 571,304 93,490 1,193,611 986,419 1,268,499 2,304,237 1,099,797 1,115,665 991,749 552,510 1,948,214 832,221 2,733,965 44,185,140  ياإلجمال

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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 تعدیالت سنوات سابقة: .26
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017   2018  
  الموازنات موازنات  الموازنات موازنات

  التجاریة الحكم المحلي  التجاریة الحكم المحلي
  شیقل جدید شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید

 --  -- 
 

 
(2,925,576)

 
(3,204,314)

ء مرافق البلدية للفرتات السابقة  استهالك كهر

 --  -- 
 

      1,020,474 
 

-  
  رمسلة اصول سنوات سابقة

 تعدیالت ذمم  (15,783) 525,037  (164,592) -- 
  سنوات سابقة تسویات مصاریف 52,704 (597,989)  --  3,342,990
  تسویات ایرادات سنوات سابقة 22,069 1,889,203  --  3,044,549

13,205  --  
تسویات مصاریف مستحقة الدفع لسنوات  --  -- 

  سابقة
  تسویة مستحقات موازنات اخرى --  --   --  452,663

(12,611,509)  --  
تعدیل حصة البلدیة من االرباح المتراكمة في  --  -- 

  ھیبكو
_________ _________   _________ _________   

 المجموع )3,145,324( )88,851(   )164,592(  )5,758,102(
======== ========  ======== ========   

  
 إدارة المخاطر .27

تتمثل مخاطر السیولة على مواجھة التزاماتھا قصیرة األجل عند استحقاقھا باستخدام موجوداتھا السائلة 
جودات المتداولة)، وللحد من ھذه المخاطر تقوم البلدیة بتنویع مصادر التمویل وإدارة وشبھ السائلة (المو

 الموجودات والمطلوبات ومواءمة أجالھا.
  مخاطر االئتمان 

وھي المخاطر التي قد تؤدي على حدوث خسائر للبلدیة وذلك بسبب عدم قدرة الطرف األخر (المدینین) 
یة، حیث تعمل البلدیة على الحد من المخاطر عن طریق خصم على الوفاء بالتزاماتھم تجاه البلد

  تشجیعي بنسبة معینة لسد الدیون المترتبة على المواطنین.
 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة  

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قیمة األدوات المالیة لتقلبات أسعار صرف العمالت 
  األجنبیة.

  
   
  
  
  


