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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 السادة / أعضاء مجلس بلدي سلفيت المحترمين

 فلسطين -سلفيت 
 الرأي

وبيانات األنشطة  2112كانون األول  31والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  سلفيتلبلدية لقد دققنا البيانات المالية المرفقة 
ت للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياساوالتدفقات النقدية والتغير في صافي الموجودات 

 المحاسبية.
 

كانون األول  31كما فيسلفيت لبلدية هر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي إن البيانات المالية المرفقة تظف في رأينا،
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. وتدفقاتها النقدية وآدائها المالي 2112

 

 أساس الرأي
ن ع لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات

ن مجلس وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة ع البلديةتدقيق البيانات المالية والواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن 
ا نلمعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني. في اعتقادا

 ان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.
 

 أمور أخرى 
حولها  انظيفمن قبل محاسب قانوني اخر والذي أبدى رأيا  2112كانون االول  31نتهية في تم تدقيق البيانات المالية للبلدية للسنة الم

 م.2112تموز  1 بتاريخ
 

 مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية
تحديد نظام  الدولية، باإلضافة إلىإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية 

 الرقابة الداخلية الضروري إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او عن خطأ.
 

رة واإلفصاح، ممستقباًل كمنشأة مست اعلى االستمرار في اعماله البلديةعن تقييم قدرة  ،المالية كما ان اإلدارة مسؤولة، عند إعداد البيانات
صفية ت إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وإعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت نية اإلدارة

 لديها أية بدائل حقيقية الى القيام بذلك. ليسأو  اأو ايقاف عملياته البلدية
 مسؤول عن اإلشراف على عملية اعداد التقارير المالية. إدارة البلديةإن مجلس 

 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تاكيد معقول بان البيانات المالية ككل خالية من االخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او خطأ 

راينا. ان التاكيد المعقول هو تاكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة ان التدقيق الذي يجري وفقا واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن 
للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريًا عند وجوده، ان االخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال او خطأ ويتم اعتبارها جوهرية اذا 

 ثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه البيانات المالية.كانت منفردة او مجتمعة يمكن ان يكون لها تا
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 بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:اإننا نقوم 
 لية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الما

تتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. ان خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية 
 لى التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريفالناتجة عن االحتيال أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد ينطوي االحتيال ع

 أو تجاوز للرقابة الداخلية.
  ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،  للبلديةالحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية

 .البلديةوليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في 
 مة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قامت بها اإلدارة.تقييم مالئ 
  ،التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

لى عالبلدية هري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جو 
االستمرار. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات القوائم المالية ذات 

يها ق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول علالصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقي
كمنشأة  الهفي أعماالبلدية حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 مستمرة.
  مثل المعامالت إذا كانت البيانات المالية تتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما

 واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.
 

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في 
 قيق.تحديدها من قبلنا خالل عملية التد يتمنظام الرقابة الداخلية التي 

  
 

فلسطين  -رام هللا  
م.2121تموز  2  

 يوسف محمد حمودة

 
 301/99محاسب قانوني مرخص رقم 



 بلديــــــــة سلفيت
 

- 3 - 
 

 بيان أ         بيان المركز المالي
 9103كانون األول  13كما في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 1039  1039  إيضاح 

      الموجودات 
      الموجودات المتداولة

 3,021,524  3,219,307  (3) النقد والنقد المعادل
 16,121,476  22,648,884  (4) بالصافي -ذمم المكلفين 

 4,997,492  5,448,063  (5) أرصدة مدينة أخرى 
 1,354,689  2,115,631  (6) اللوازم والمواد في المستودعات
 25,495,181  33,431,885   مجموع الموجودات المتداولة
      الموجودات غير المتداولة 

 2,488,982  6,283,731  (1) مشاريع قيد التنفيذ
 148,594,529  146,328,220  (2) الممتلكات واالالت والمعدات بالصافي

 151,083,511  152,611,951   مجموع الموجودات غير المتداولة
 176,578,692  186,043,836   مجموع الموجودات

      المطلوبات وصافي الموجودات
      المطلوبات
      المتداولةالمطلوبات 

 1,594,176  1,500,241  (9) اجلةشيكات 
 7,689,788  14,146,500  (10) ذمم دائنة

 886,024  897,931  (11) أخرى  أرصدة دائنة
 10,169,988  16,544,672   مجموع المطلوبات المتداولة

      غير المتداولةالمطلوبات 
 328,941  503,057  (12) مخصص عائدات التقاعد
 60,000  -  (13) مخصص ضريبة الدخل

 388,941  503,057   مجموع المطلوبات غير المتداولة
 10,558,929  17,047,729   مجموع المطلوبات
      صافي الموجودات

 166,019,763  168,996,107   بيان )ب(- صافي الموجودات اخر السنة
 166,019,763  168,996,107   مجموع صافي الموجودات

 176,578,692  186,043,836   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
 

 _________         "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"             _________
    المدير المالي                                                                                                                                                                                              رئيس البلدية      
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 ن ببيا       األنشطة والتغير في صافي الموجوداتبيان 
 9103كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 1039  1039  إيضاح 
      غير الربحيةاإليرادات 
 1,403,388  1,175,405  (14) غير ربحية من الضرائبإيرادات 

 1,834,233  1,854,393  (15) ايرادات غير ربحية من الرسوم
 319,557  394,606   ربحية من ضمانات وايجاراتغير إيرادات 
 3,232,310  3,536,895  (16) هبات حكومية –غير بحية إيرادات 

 759,912  819,177  (11) تراخيص ومواقف سيارات –ايرادات غير ربحية 
 182,480  116,212  (12) ايرادات غير ربحية أخرى 

 7,731,880  7,896,688   غير الربحيةمجموع اإليرادات 
      الربحيةاإليرادات 
 3,133,221  3,135,142  (12) المياه والمجاري إيرادات 
 602,580  629,470  (21) النفايات الصلبة إيرادات

 11,410,524  12,743,355  (21) ايردات الكهرباء
 103,590  -    ربحية اخرى إيرادات 

 15,249,915  16,507,967   مجموع اإليرادات من األنشطة الربحية
 412,863  252,277  (22) ايرادات المعارف

 23,394,658  24,656,932   االيرادات مجموع
      النفقات

 (7,327,113)  (7,254,104)  (23) نفقات عامة
 (2,634,379)  (537,875)  (24) نفقات غير ربحية

 (11,381,986)  (13,370,608)  (25) نفقات ربحية
 (357,872)  (206,540)  (26) ارفعالمنفقات 

 -  (1,658,266)  (21) نفقات رأسمالية
 240,032  (527,691)   فرق عملة
 21,461,318  (23,555,084)   النفقاتمجموع 

 1,933,340  1,101,848   للسنة الموجوداتالتغير في صافي 
 170,598,981  166,019,763   صافي الموجودات اول السنة

 (6,512,558)  1,874,496   تعديالت سنوات سابقة
 166,019,763  168,996,107   السنة آخر صافي الموجودات

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"

_________           ________ 
    المدير المالي                                                                                                                                                                                              رئيس البلدية      
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 بيان ج       بيان التدفقات النقدية
 9103كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 1039  1039 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,933,340  1,101,848 بيان ب –التغير في صافي الموجودات خالل السنة 
    بنود ال تتطلب تدفقات نقدية

 85,011  174,116 مخصص عائدات التقاعد
 60,000  (60,000) مخصص ضريبة الدخل

 200,000  - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 2,326,539  2,344,585 استهالكات

 (6,512,558)  1,874,496  تعديالت سنوات سابقة 
    في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغير
 9,393,190  (6,527,408)  المكلفينذمم 

 (1,599,376)  (450,571) أرصدة مدينة أخرى 
 131,543  (760,942) المستودعاتفي اللوازم والموارد 
 613,837  (93,935) الشيكات االجلة

 (5,582,139)  6,456,712 ذمم دائنة
 89,078  11,907 اخرى  أرصدة دائنة

 1,138,465  4,070,808 األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية الواردة من
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2,488,982)  (3,794,749) مشاريع قيد التنفيذ
 (431,147)  (78,276) الممتلكات واالت والمعدات
 (2,920,129)  (3,873,025) األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

 (1,781,664)  197,783 في النقد والنقد المعادل خالل السنة ( الزيادةالنقص)صافي 
 4,803,188  3,021,524 السنة اولالنقد والنقد المعادل 

 3,021,524  3,219,307 (1ايضاح ) – النقد والنقد المعادل آخر السنة
 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
 

________          _________ 
    المدير المالي                                                                                                                                                                                              رئيس البلدية      
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 نبذة عن البلدية:(: 3اإليضاح )
بألسلل سللية لسللم ي بلتديعة  ق ادا  أ ا ) قطتع   أ ق بلألم ا بلتي ها بلمعلب ص ا بل للل  تقدم بلدية سلللتي) ا بلبلديةا بلمدت ) 

بل لل ق لبل ت ع الا بلبي ة لبألبعيةا مكلت تقدم مدت ) اق  ية للي ةللية تتعلاة تي منش بعولل ص لتوللايش بلتلبمص بلتتم لل للة 
 بلتق تععا بم  ة    ) بلتجتتع.

تملي تي متسلة اولل اةلب بت   يعم ل يس بلبلدية. يقلم بلتجلس بلبلدي بلةع بلسي س )  يديل بلبلدية   لي  تجلس بلدي تعتمب
 بلم  ة ب لبلدية.

 تلعت . اناة لسبعلي 1039م علي بلش  13بت ليخ  تلعتق بلبلديةغ ادد لب
 م.1013تتلص  6ت ليخ  311 ) بلت لية تي  بش بلتجلس بلبلدي  ق بلجلسة ل م تم إ لبل بلبي ع -

 

 السياسات المحاسبية الهامة:(: 1اإليضاح )
 فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة والتي استخدمت في إعداد البيانات المالية الحالية:

 
 : أساس اعداد القوائم المالية (أ)

 ية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المال. 
  ق .الستحقاس افقاً ألساوثھا ویف عند حدربالمصااف العترایتم 

  ق.الستحقاس افقاً ألساوعند تحققھا ادات باإلیراف العترایتم 

 
 :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (ب)

 هةجالمو مةزلالا تلمخصصاا خذأ یتمو نیناطلموا من للبلدیة لمستحقةا لذمما تحصیل مكانیةإ بتقییم دوري بشكل لبلدیةا إدارة موتق

 .ةحد على مةذ بكل لخاصةا ادلسدا معد مكانیةإ حسب دةمحد سیاسة فقو لكوذ لتحصیلا معد رطمخا

 
 :اللوازم والمواد في المستودعات (ج)

ب حتساایتم وقل أیھما ألسوقیة القیمة أو الفعلیة المالیة بالتكلفة السنة افي نھایة ت عادلمستوافي دة لموجواد الموازم واللور اھاإظیتم 

 (FIFO Method)ال أو صادرال ارد أولواریقة طفق ولتكلفة ا

 
 :االالت والمعدات والممتلكات (د)

بنیة ومباني وضي أرامن  ممتلكاتھابتقییم كافة ت لبلدیااض اقروإتطویر وق مع صندون بالتعاو 2011سنة ل لبلدیة خالاقامت 

و ممكن لكل هب ما حسال الستبداتكلفة أو لة دلعاالقیمة اعلى داً عتماالمحاسبیة للبلدیة ت السجالاثباتھا ضمن وإا هغیروتحتیة 

ي لذوا هادستبعاأو الناتج عن بیع رة الخساأو الربح المتوقع. اإلنتاجي اا هفقًا لعمرولثابت القسط اریقة طتستھلك حسب و، صلأ

 قائمة األنشطة. لتقییم لألصل یظھر فياقیمة أو لدفتریة القیمة اصافي ولبیع ابین سعر ق لفرامثل ی
 

 :هذه الممتلكاتك لمستخدمة الستھالالسنویة النسب افیما یلي 

 %1..7  مباني

 %7.1  هلمیااشبكة 

 %2.2  ءلكھربااشبكة 

 %2.2  لصحيف الصراشبكة 

 %2  صفةارع وأرشو

 %6.22-6.6  عدد وأدوات

 %6.22  مركبات والیات

 %1  أثاث

 %1  أجھزة مكتبیة وحواسیب
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 :مكافات أعضاء المجلس البلدي (ه)
رة أن إلشاامع زراء لواعن مجلس در لصاا 2012لمجلس لسنة ء اعضات أمكافآولمحلیة ت الھیئاء اسارؤتب م رواعلى نظاء بنا

لك ذعلى ءا بنا)ب( وحسب تصنیف ت لنفقام والرسوابتطبیق م تقو)أ( ولمحلي بتصنیف الحكم وزارة ابلدیة سلفیت تصنف من قبل 

ال یوجد ، وشھریاًت بع جلساأرقصى أبحد وا هشیقل عن كل جلسة یحضر 711مبلغ ي لبلدالمجلس ء اعضاأیتقاضى كل عضو من 

 2017لسنة  (1)قم ن رلقانوور الحین صد 2017ر یاألغایة شھر ن لقانوا اذهقد تم تطبیق ولفرعیة. ن اللجات امقابل جلسات كافآم

 م.2172( لسنة 1المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ) شیقل عن كل جلسة 211مبلغ وز بقیمة ال تتجات مكافآ بدفعیقضي ي لذوا

 
 :األمانات (و)

بنیة عند تحدید أخص م رسوادات ریرإلى إلتي یتم تحویلھا ء، والبنااخص م رسورمن ب لحسااعلى ت كدفعالمقبوضة المبالغ ا -

  لترخیص.اءات اجرل إكتماوالمستحقة م الرسواكامل 
لك حسب وذتھا درمصاأو ا ردهحیث یتم ل بھا، لمعمووط واألنظمةة امھم بالشرالتزن انین لضمااطلموالمقبوضة من المبالغ ا -

 وط واألنظمة.بالشر اماللتزا

 

 :ايرادات بواسطة السلطة الوطنية الفلسطينية (ز)
یتم تحویل نسبة ولفلسطینیة المالیة وزارة امن قبل ق لطرالنقل على م اسوورلمھن اخص م رسوك ورألمالایتم تحصیل ضریبة 

حصة  10%لمستحقة لھا بعد خصم الشھریة ت اا بالتحصیالهیدولبلدیة. بحیث یتم تزب الى حسام إلرسووائب الضره اذهمن  %90

ب لى حساإلمالیة وزارة المحولة من ت الدفعام استالاعند ولشھریة ادات اإلیروالمدینة اثباتھا بالذمم وإیتم تسجیلھا ولمالیة وزارة ا

 لمدینة.الذمم ان خصمھا مولبلدیة یتم تسجیلھا ا

 

 :رسوم رخص االبنية (ح)
 في فلسطین.ل لمفعوري السات الصناعاف والحرن احسب قانوت لصناعاف والحراخص م رسوریتم تسجیل 

 
 رسوم النفايات: (ط)

ادر بموجب قانون لصوا 2000لسنة  (1)م قرلفیت ة سلبلدیت لنفایااجمع ولنظافة م اسوم راحسب نظت النفایم اسوب رحتساایتم 

  (. 72مادة رقم ) 7991( لسنة 7الھیئات المحلیة رقم )

 
 :العمالت األجنبية (ي)

ر فقاً ألسعاولجدید الشیقل الى ى إألخرت التي تتم بالعمالت المعامالایتم ترجمة . وئیسیةرلجدید كعملة اشیقل لاتعتمد بلدیة سلفیت 

ت لدفع بالعمالأو القبض التي تستحق والسنة النقدیة في نھایة ت المطلوبادات والموجوایخ. یتم ترجمة رلتاالك ذفي ة لسائدف الصرا

ألنشطة الترجمة في قائمة ت اقاوتظھر فر، ولماليالمركز ا یخ قائمةربتاة لسائدف الصرر افقاً ألسعاولجدید الشیقل الى ى إألخرا

 الموجودات.لتغیر في صافي وا

 

 لجدید كما یلي:الشیقل البلدیة مقابل التي تتعامل بھا الرئیسیة ت العمالف اصرر سعاألقد كانت 

 9102 2018  

  3.7628 3.4567 دوالر أمریكي

  5.3072 4.8755 دینار أردني

  4.3030 3.8738 یورو اوروبیة

 

 :حسابات لجنة ضريبة المعارف (ك)
یمكن ولبلدیة ت المحاسبة علیھا ضمن سجالالمرفقة حیث یتم المالیة ائم القوامن ءاً تشكل جزرف لمعاالجنة ضریبة ت حساباإن 

 م.لمستخدالمالي م النظاایر مالیة مستقلة مستخرجة من رتقاار صدإللبلدیة 
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 :والنقد المعادلالنقد (: 1اإليضاح )
 :يتألف هذا البند مما يلي

 1039  1039 
    نقد في الصندوق ولدى البنوك

 50,563  23,394 نقد في الصندوق بالشيقل
 531  - نقد في الصندوق بالدينار

 712,067  504,898 لدى البنوك بالشيكل أرصدة
 393,352  100,562 لدى البنوك بالدوالر األمريكي أرصدة
 1,723,278  1,846,571 لدى البنوك بالدينار األردني أرصدة
 141,733  743,882 لدى البنوك بعمالت أخرى  أرصدة

 3,021,524  3,219,307 المجموع
 

 :ذمم المكلفين بالصافي(: 4اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي:

 1039  1039 
 5,617,969  9,868,198 كهرباء

 7,893,887  8,732,748 مياه
 85,467  79,450 حرف وصناعات
 94,991  141,980 رسوم اليافطات

 1,615,187  1,708,719 ضريبة المعارف
 829,782  2,070,482 االمالكضريبة 

 184,193  247,307 ايجارت ومتفرقات
 16,321,476  22,848,884 اجمالي الذمم

 (200,000)  (200,000) المشكوك في تحصيلها الديون مخصص 
 16,121,476  22,648,884 المجموع 

 
 :خرى االمدينة الرصدة األ (: 5اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي: .أ
 1039  1039 

 -  1,891 ذمم موظفين
 385,926  807,560 مصاريف مدفوعة مقدما

 2,938,171  2,965,217 ب –الصالة الرياضية  –ر للغيدفعات 
 1,673,395  1,673,395 ج -جمعية اطفال التوحد  –اراضي مشتراه لحساب الغير 

 4,997,492  5,448,063 المجموع
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الصيييييييييييالة الرياضيييييييييييية من دفعات قامت البلدية بتحويلها للمقاولين بالنيابة عن وزارة الحكم –يتألف رصييييييييييييد دفعات عن الغير  .ب
عن التزامات تنفيذ هذا المشييييروي وسيييييتم سييييداداها للبلدية عن طريق وزارة المحلي حيث أن وزارة الحكم المحلي هي المسييييؤولة 

 المالية.
جمعية أطفال التوحد من قيمة أراضيييييي قامت البلدية بشيييييراءها خالل سييييينة  –يتألف رصييييييد أراضيييييي مشيييييتراه لحسييييياب الغير   .ج

وسيتقوم البلدية بالتبري بقيمة هذه األراضيي لصيالل الجمعية حيث سييتم تحويل رصييد هذا البند الى حساب مصاريف  2112
 معية.التبرعات في السنوات القادمة عند االنتهاء من عمليات الشراء وتحويل الملكية لصالل هذه الج

 
 :اللوازم والمواد في المستودعات(: 6اإليضاح )

يتألف هذا البند من كافة اللوازم في المسييتودعات والتي تتضييمن لوزام االنارة والكهرباء والمياه وغيرها التي تسييتخدم في تسيييير نشيياطات 
   2019.كانون االول  31شيقل جديد كما في  2,115,631، بلغت قيمة هذه اللوزام مبلغ البلدية

 
 :مشاريع قيد التنفيذ(: 7اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي:
 1039  1039 

 312,051  312,051 شبكة الكهرباء –المشروي الياباني 
 500,578  1,161,105 مشروي المجمع التجاري 

 1,110,753  1,110,753 الشهيد ياسر عرفات ستشفىمشروي شاري م
 565,600  2,169,404 مشروي البئر االرتوازي 
 -  1,530,418 مشروي شبكة الشواري

 2,488,982  6,283,731 المجموع
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 بالصافي: -(: الممتلكات واآلالت والمعدات 8اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي: .أ

 9102   

 أراضي التكلفة
 

  شبكة الكهرباء  شبكة المياه  مباني
شبكة الصرف 

 الصحي
 

شوارع 

 وارصفة
  عدد وأدوات 

مركبات 

 واليات
 االثاث 

اجهزة مكتبية  
 وحواسيب

 المجموع 

ل يد بدبية 
 بلسعة

68,365,593  48,062,109  20,269,669  23,281,855  21,737,308  66,989,609  2,055,106  2,341,136  493,554  1,806,107  255,402,046 
بة   ) لبا دا 

 ت عي 
7  -  -  3,728  370  -  8,800  -  15,590  99,248  127,743 

 (49,467)  -  -  -  -  -  -  -  (49,467)  -  - بستبع د
رصيد نهاية 

 السنة
68,365,600  48,062,109  20,220,202  23,285,583  21,737,678  66,989,609  2,063,906  2,341,136  509,144  1,905,355  255,480,322 

ل يد بدبية 
 بلسعة

-  15,662,187  11,881,280  11,339,509  9,490,846  52,862,236  1,498,950  2,118,557  413,155  1,540,797  106,807,517 
بة   ) لبا دا 

 ت عي 
-  643,910  139,921  510,738  502,125  365,983  85,309  30,356  12,544  53,699  2,344,585 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بستبع د
رصيد نهاية 

 السنة
-  16,306,097  12,021,201  11,850,247  9,992,971  53,228,219  1,584,259  2,148,913  425,699  1,594,496  109,152,102 

صافي القيمة 
 الدفترية

68,365,600  31,756,012  8,199,001  11,435,336  11,744,707  13,761,390  479,647  192,223  83,445  310,859  146,328,220 

 تاريخ القوائم المالية للسنة. فيولم يتم اعادة تقييمها  2111قامت البلدية بتقييم  الممتلكات والمعدات خالل عام   .ب
 9102   

 أراضي التكلفة
 

  شبكة الكهرباء  شبكة المياه  مباني
شبكة الصرف 

 الصحي
 االثاث  مركبات واليات  عدد وأدوات  شوارع وارصفة 

اجهزة مكتبية  
 وحواسيب

 المجموع 

ل يد بدبية 
 بلسعة

68,082,537  48,062,109  20,271,284  23,210,604  21,737,308  66,989,609  2,059,635  2,341,136  444,805  1,771,872  254,970,899 
بة   ) 

 لبا دا ت عي 
-  -  -  71,251  -  -  -  -  48,749  34,235  154,235 

 276,912  -  -  -  (4,529)  -  -  -  (1,615)   -  283,056  بستبع د 
رصيد نهاية 

 السنة
68,365,593  48,062,109  20,269,669  23,281,855  21,737,308  66,989,609  2,055,106  2,341,136  493,554  1,806,107  255,402,046 

ل يد بدبية 
 بلسعة

-  15,018,277  11,741,360  10,828,770  8,988,721  52,495,427  1,418,935  2,088,202  403,176  1,498,110  104,480,978 
بة   ) 

 لبا دا ت عي 
-  643,910  139,920  510,739  502,125  366,809  80,015  30,355  9,979  42,687  2,326,539 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بستبع د
رصيد نهاية 

 السنة
-  15,662,187  11,881,280  11,339,509  9,490,846  25,862,236  1,498,950  2,118,557  413,155  1,540,797  106,807,517 

صافي القيمة 
 الدفترية

68,365,593  32,399,922  8,388,389  11,942,346  12,246,462  14,127,373  556,156  222,579  80,399  265,310  148,594,529 
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 :الشيكات االجلة(: 9اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 1,592,491  1,314,476 شيقل جديد –شيكات اجلة 
 1,235  22,849 دوالر امريكي – شيكات اجله
 450  162,916 دينار أردني – شيكات اجله

 1,594,176  1,500,241 المجموع 
 

 :دائنةالذمم ال(: 10اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 2,602,278  7,252,790 شركة الكهرباء القطرية –ذمم دائنة 
 4,311,046  5,334,846 دائرة المياه الفلسطينية –ذمم دائنة 
 776,465  1,558,864 موردين واخرى  –ذمم دائنة 
 7,689,789  14,146,500 المجموع 

 
 :األرصدة الدائنة األخرى (: 13اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 52,213  49,269 مصاريف مستحقة
 250,695  269,321 تامينات نقدية
 583,116  579,341 امانات نقدية

 886,024  897,931 المجموع 
 

 :مخصص عائدات التقاعد(: 12اإليضاح )
( 2يتألف هذا البند من مخصييصييات التقاعد التي يتم رصييدها للموظفين حسييب نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم رقم )

 .2019كانون االول  31شيقل جديد كما في  503,057، بلغ رصيد هذا المخصص مبلغ 1225لسنة 
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 :الدخلمخصص ضريبة (: 31اإليضاح )
سيييييلفيت  –يتألف رصييييييد هذا البند من المبالغ المرصيييييودة لمواجهة التزامات محتملة بناءا على مطالبة دائرة ضيييييريبة الدخل 

 وقد بلغت قيمة هذه المطالبة  2112وحتى  2111على أمالك البلدية عن السيييييييييييينوات من والتي تتضييييييييييييمن دفع ضييييييييييييريبة 
 شيقل جديد. 60,000
 :ربحية من الضرائبايرادات غير (: 34اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 1,309,945  1,086,471 ضريبة منازل
 93,443  88,934 ضرائب حرف وصناعات

 1,403,388  1,175,405 المجموع 
 

 :ايرادات غير ربحية من الرسوم(: 15اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 1,116,877  852,126 رخص بناء عادية
 148,413  143,120 رخص اليافطات

 -  292,213 نقل على الطرق رسوم ال
 122,611  154,230 المهن واألعمال
 281,195  253,071 رسوم المساحة

 99,595  56,244 رسوم شواري وارصفة
 65,542  103,389 رسوم ايرادات اخرى 

 1,834,233  1,854,393 المجموع 
 

 :هبات حكومية ودولية –بحية ر غير إيرادات (: 36) اإليضاح
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 851,309  1,013,748 مشروي االتحاد االوروبي –االتحاد االوروبي من تبرعات 

 -  213121121 البئر االرتوازي والطاقة الشمسية  -تبرعات من الصندوق العربي
 -  551211 مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

 -  311111 مجلس البعينة نجيدات 
 1,228,570  - توسعة المستشفى –تبرعات من الصندوق العربي 
 583,566  - طريق المستشفى –تبرعات من الصندوق العربي 
 313,378  - المشروي الياباني –تبرعات من الممثلية اليابانية 

 255,487  118,820 ووطنية متفرقةتبرعات محلية 
 3,232,310  3,536,895 المجموع 
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 :تراخيص ومواقف سيارات –ايرادات غير ربحية (: 37اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 694,312  801,177 رسوم تراخيص السيارات

 65,600  18,000 مواقف السيارات
 759,912  819,177 المجموع 

 
 :اخرى  ايرادات غير ربحية(: 18اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 182,480  116,212 ايرادات خدمات عامة
 182,480  116,212 المجموع 

 
 :من المياه والمجاري  ربحيةايرادات (: 19اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 2,394,183  213621524 اثمان مياه الشرب
 541135  35,548 عدادات مياه

 170,285  202,092 اشتراكات مياه
 31,168  1,462 ايرادات متفرقة من المياه

 159,981  205,459 رسوم مساهمات وربط شبكة الصرف الصحي
 323,569  328,057 اثمان االشتراك في شبكة الصرف الصحي

 3,133,221  3,135,142 المجموع 
 

 :ايرادات ربحية من النفايات الصلبة(: 20اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 432,021  443,956 مباني سكنية –رسوم نفايات 
 170,559  185,514 مباني تجارية –رسوم نفايات 

 602,580  629,470 المجموع 
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 : الكهرباءايرادات ربحية من (: 21اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 11,068,704  12,316,155 أثمان كهرباء

 63,774  90,349 أثمان عدادات كهرباء
 149,197  90,549 مساهمات الربط مع شبكة الكهرباء

 108,653  164,886 رسوم اشتراك في شبكة الكهرباء
 20,196  81,416 ايرادات أخرى من الكهرباء

 11,410,524  12,743,355 المجموع 
 

 :ايرادات المعارف(: 22اإليضاح )
على تخمين أمالك المكلفين ) المسييييقفات( حسييييب قانون  %1من احتسيييياب  المتأتيةل هذا البند ايرادات ضييييريبة المعارف مثي

كانون االول  31ديد كما في ج شيقل 252,277،بلغت قيمة هذه االيرادات  1256( لسنة 1ف االردني رقم )ار ضريبة المع
 م.2112

 
 :نفقات عامة(: 11اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 1039  1039 

 3,508,711  3,693,270 رواتب واجور وملحقاتها
 446,316  392,270 صيانة

 2,326,538  2,344,585 استهالكات
 237,700  199,415 وقود المحروقات
 35,162  78,424 تنقالت وسفريات

 40,912  17,731 اتصاالت وبريد وانترنت
 471,774  528,409 مصاريف ادارية وعمومية اخرى 

 200,000  - مشكوك في تحصيلها ديون 
 60,000  - ضريبة الدخل

  7,327,113  7,254,104 المجموع 
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 :نفقات غير ربحية(: 24اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 2,512,661  363,288 مصاريف األشغال العامة
 107,135  153,750 خدمات حضارية وثقافية

 8,845  6,530 التخطيط وتطوير المجتمع
 2,290  1,125 مصاريف الصحة والسالمة
 3,448  13,182 مصاريف هندسية متنوعة

 2,634,379  537,875 المجموع 
 
 
 

 :ربحيةنفقات (: 25اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 1039  1039 
 2,208,942  1,934,693 مصاريف المياه

 8,691,916  10,731,388 مصاريف الكهرباء
 391,979  423,500 مصاريف ادارة النفايات الصلبة

 38,495  53,754 مصاريف مجاري وصيانتها
 50,654  227,273 مصاريف ربحية اخرى 

 11,381,986  13,370,608 المجموع 
 
 

 :ارفالمع نفقات(: 62اإليضاح )
ف من المكلفين معار التتكون هذه النفقة من المصيييييييييييياريف التي تقوم بها البلدية لتطوير المدارج حيث تقوم بجباية ضييييييييييييريبة 

كانون  31ل جديد كما في شييييق 2161541 المصيييروفات على ضيييريبة المعارف ، بلغ اجمالي المصيييارفللوفاء بسيييداد هذه 
 م.2019االول 

 
 :النفقات الرأسمالية(:17اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 1039  1039 

 -  1321422 شق وتأهيل طرق داخلية ورابطه 
 -  121111 تأهيل ينابيع مياه 

 -  1351251 تعبيد طرق داخلية ورابطة
 -  1211111 شراء اراضي

 -  111111 وتوسعه المخطط الهيكليمشروي تحديث 
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 -  441141 توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات 
 -  1451611 روبيو مشروي االتحاد اال

 -  651161 مشروي الصرف الصحي 
 -  1241335 شاري مستشفى الشهيد ياسر عرفات 

 -  111161 تأهيل ديوان البلدية 
 -  411251 المسؤولية المجتمعية 

 -  6221122 شاري جمال عبد الناصر 
 -  1,658,266 المجموع 

 
 :القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية(: 91اإليضاح )

ال تختلف بصييييييييييييييورة جوهرية عن المبالغ  2112كانون االول  31ان القيمية العيادلية للموجودات والمطلوبات المالية كما في 
 الظاهرة في القوائم المالية.

 
 :سياسات ادارة المخاطر(: 91اإليضاح )

 
 ادارة المخاطر:

الى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية بسييبب انشييطتها ومن اهمها المخاطر التشييغيلية والتي ترافق بشييكل  البلديةتتعرض 
دائم القيام بأعمالها. تسيييييييييييييعى االدارة الى تحقيق توازن مناسييييييييييييييب بين المخاطر والعائد المتحقق، كما تعمل على التقليل من 

مييان هي مخيياطر االئت ن اهم المخيياطر التي تجييابييه البلييدييةللبلييديية. ااالثيار السييييييييييييييلبييية المحتمليية للمخيياطر على االداء المييالي 
هو المسؤول عن وضع اطار لالشراف على  المجلس البلديومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة والعمالت االجنبية، وان 

لمخاطر ا بهدف مراقبة وادارةيتابع بصييييييييفة دورية انواي المخاطر مع االدارة التنفيذية المجلس  هذه المخاطر وادارتها، ولذلك 
 ت ونشاطات البلدية.المالية المتعلقة بعمليا

 
 مخاطر االئتمان:

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة  الطرف االخر من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البلدية مما يؤدي الى حدوث خسييييائر. 
البلدية هي على قطاي واسيييييييييييع من المواطنين والتي ال تقوم  ان البلدية تتعرض لمثل هذه المخاطر حيث ان االلتزامات اتجاه

بتسديد التزاماتها بشكل دوري وثابت وانما تحتاج البلدية الى جهود كبيرة لتحصيل هذه االلتزامات وقد عمدت البلدية الى ربط 
قديم بعض ت، كذلك ربط تتسيييييديدات المواطنين اللتزاماتهم اتجاه البلدية في عدة امور منها تقديم تسيييييهيالت الدفع وخصيييييوما

الخدمات للمواطنين بتسيييييديد التزاماتهم مثل براءة الذمة ال تعطى للمواطنين اال بعد اسيييييتكمال تسيييييديد التزاماتهم سيييييواء نقدا او 
  .المكلفو  اقساط وفق مصلحة كل من البلدية على
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 :السيولةمخاطر 
ن هذه التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ اسيتحقاقها وللوقاية متتمثل مخاطر السييولة في عدم قدرة البلدية على توفير 

المخاطر وللحد منها قامت البلدية باالحتفاظ برصيد كاف من النقد ومعادالته والضغط في مجال تحصيل ديون البلدية على 
 الملكفين للوفاء بااللتزمات وتسديد المصاريف التشغيلية.

 
 :العمالت االجنبيةمخاطر 

هي مخاطر تغير قيمة االدوات المالية نتيجة التغير في أسيييييييييييعار صيييييييييييرف العمالت األجنبية. يعتبر الشيييييييييييييقل الجديد عملة 
 االساج للبلدية، وتقوم االدارة بمراقبة مركز العمالت االجنبية بشكل دوري واتباي استراتيجيات للتحوط لهذه المخاطر.

 
 :أسعار الفائدةمخاطر 

لمخاطر أسيييييعار الفائدة على الودائع التي تتغير اسيييييعار الفوائد المربوبطة بها في حال وجود ودائع مربوطة البلدية معرضييييية 
 لدى البنوك.

 
 :التركز الجغرافيمخاطر 

 أداء البلدية. علىواالقتصادي غير المستقر مما يؤثر سلبا تمارج البلدية نشاطاتها في فلسطين حيث الوضع السياسي 
 
 

 حقة :الاالحداث ال (:10) اإليضاح 
د العالمي وقطاعات القتصييييييييييييياعلى ا) COVID 12المالية، ونتيجة اسيييييييييييييتمرار تأثير فيروج كورونا ) البياناتلتاريخ  الحقا

عمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات فرضيييييييييتها الحكومة الفلسيييييييييطينية ودول الجوار وبقية دول العالم، فإنه من اال
ها وسيييلسيييلة على اسيييواق السيييلع بمختلف انواعالعالمية والتي تؤثر حاليا  بالتطوراتالتشيييغيلية البلدية  انشيييطة تتاثرالممكن أن 

 الر غير واضيييييييل ويعتمد على التطورات المسيييييييتقبلية التي الثا ايزال مدى وفترة هذ االمداد لمختلف المواد والبضيييييييائع فانة ال
المالية بتاريخ  ياناتالبالمحتمل على  االثرمن تقدير حجم  تمكن البلديةتيمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي، وبالتالي لم 

 لبلدية.لأثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي  بانة قد يكون لهذة التطورات  اعتمادها. علما
 

 (: أرقام المقارنة:31اإليضاح )
 وأرقام السنة الحالية.تم إعادة تصنيف ارقام المقارنة لتتالئم 

 


