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  بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

 2015ديسم/.��31كما�)يبيان�ا�ركز�ا�ا>ي�
 

 2015  إيضاح 

  2015يناير��1

 �2014 ا�عدلة

 شيقل�جديد شيقل�جديد شيقل�جديد  ا�وجودات

  174,136  174,136 2,028,338 3 حكمه�%ي�وما�نقد�

 ---  27,651,342  27,461,548 4 بالصا%ي�-�ورسوم�مستحقة�التحصيل�إيرادات

  129,152    8,402,882  12,917,191 5  وزارة�ا�اليةحساب�

  63,317    63,317  856,099 6 أخرى حسابات�مدينة�

  366,605     36,291,677  43,263,176   مجموع�ا�وجودات

    ا�طلوبات

  1,901,624             1,901,624 --- 7 �ارصدة�بنوك�دائنة�

  18,326,698        22,629,280  25,277,709  8 هيئة�التقاعد�الفلسطينية�

 ---  76,708,642  84,636,466 9 محافظات�غزة�كهرباءتوزيع�شركة�

  7,160,877          11,134,361  13,519,359 10  ذمم�وحسابات�الدفع�ا�ختلفة

  27,389,199       112,373,907  123,433,534  مجموع�ا�طلوبات

  (27,022,594)  )(76,082,230  (80,170,358)   بيان�ج��-�عجز�ا�وجودات
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �من �الصفحات �%ي �الواردة �ا�الية �البيانات �اعتماد �عن���23إ�ى�1تم �نيابة �ويوقع �خانيونس �بلدية ��دارة �ا�ؤقتة �اللجنة �قبل من

  اللجنة�كل�من:
 

 

 ا�دير�ا�ا�ي  ا�جلسو�عض   ا�جلسرئيس�
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 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

 

 صاريفوا��\يراداتبيان�

  2015ديسم/.��31للسنة�ا�ن*(ية�)ي�
  

  
  أنشطة�تشغيلية  ا�جموع� ايضاح

  

  

تC&عات�

  ومساعدات

  قطاع�مياه�

وصرف�ص¹ي�

  (ربحية)

مشاريع�تطويرية�

  إنمائية

  ذاتية�التمويل�

  ت�تC&عا

ومنح�مشاريع�

  إنمائيةطويرية�ت

 من�الغ'&

 شيقل�جديد  شيقل�جديد  شيقل�جديد  شيقل�جديد شيقل�جديد شيقل�جديد  أنشطة�إيرادات

 --- --- --- 6,774,308 26,342,552  33,116,860        11  تشغيلية��أنشطة�وإيراداتمنح�

 --- --- 12,045,105 1,783,762 ---  13,828,867       12  ربحيةعوائد�مشاريع�منح�و 

  3,530,039     --- --- --- ---  3,530,039          13  نمائيةاتطويرية��أنشطة

  \يراداتمجموع�
  

      50,475,766  26,342,552 8,558,070 12,045,105 ---    3,530,039   

̀ل:� aمصاريفت��  
   

 

 

  

--- 

 --- --- - )6,726,453( )(20,953,612 )(27,680,065  14 مصاريف�تشغيلية

 --- --- (8,760,209) (1,325,429) --- (10,085,638)  15  �ربحيةمصاريف�مشاريع�

 (3,530,039) )(431,900 --- --- --- (3,961,939)  16  إنمائيةمشاريع�تطويرية�مصاريف�

  «Oا�خصومات�مسموح
  3,290,462)( 3,290,462)( --- --- --- --- 

خصص�ديون�مشكوك�مصروف�م

  --- --- --- ---  )(9,545,790  )(9,545,790  4  %ي�تحصيلها

  صاريفمجموع�ا�
  

  (54,563,894) )33,789,864( (8,051,882) (8,760,209)  431,900)( (3,530,039)  

  التغ'&�%ي�صا%ي�ا�وجودات�للسنة�
  

(4,088,128) )7,447,312( 506,188 3,284,896 (431,900) ---  
  

  

  

  

  

  

  

  

  من�قبل�اللجنة�ا�ؤقتة��دارة�بلدية�خانيونس�ويوقع�نيابة�عن�اللجنة�كل�من:��23إ�ى�1تم�اعتماد�البيانات�ا�الية�الواردة�%ي�الصفحات�من�
 

 ا�دير�ا�ا�ي  ا�جلسعضو�   ا�جلس�رئيس�
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  بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 ��اتا�وجودعجز�بيـان�التغ�.ات�)ي�

  2015ديسم/.��31للسنة�ا�ن*(ية�)ي�
  

 جديد�شيقل

 (24,706,326) �2013ديسمC&��31كما�%ي��عجز�موجودات

 (2,316,268) �2014التغ'&�%ي�صا%ي�موجودات�عام�

  (27,022,594) �2014ديسمC&��31عجز�ا�وجودات�

عwى�عجز�#ثر�ا��&اكم�للشروع�%ي�التحول�ا�ى�اساس�#ستحقاق�

  (49,059,636)   )17رقم�(�إيضاح�–�2015يناير��1كما�%ي��وجوداتم

  )(76,082,230   2015يناير��1كما�%ي��ا�عدل�عجز�ا�وجودات

 (4,088,128)  �2015-تغ'&�%ي�صا%ي�موجودات�السنة�ال

 (80,170,358)   2015ديسم/.��31عجز�ا�وجودات�كما�)ي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من�قبل�اللجنة�ا�ؤقتة��دارة�بلدية�خانيونس�ويوقع�نيابة���23إ�ى�1ة�الواردة�%ي�الصفحات�من�تم�اعتماد�البيانات�ا�الي

  عن�اللجنة�كل�من:
 

 

 ا�دير�ا�ا�ي  ا�جلسعضو�   ا�جلس�رئيس�
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  بلدية�خانيونس�

  

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

 بيان�التدفقات�النقدية�

  �2015ديسم/. �31للسنة�ا�ن*(ية�)ي�
  

  

2015 2014 

 شيقل�جديد شيقل�جديد

  التدفقات�النقدية�من�dنشطة�التشغيلية

  G�     41,210,439        28,023,509يراداتمقبوضات�

  )27,916,719(  )37,454,613( مصاريف�مدفوعة�للموردين�وا�وظف'ن

  106,790             3,755,826        صا)ي�التدفقات�النقدية�من�dنشطة�التشغيلية

 dنشطة�التمويليةا�ستخدمة�)ي�النقدية�

  )1,901,624( بنك�دائن�
 

)841,521( 

  )734,729(  1,854,202  )ي�التدفقات�النقدية�للسنة�(النقص)الزيادة��صا)ي

  908,865             174,136          يناير��1–نقد�وما�%ي�حكمه�

  174,136            2,028,338 ديسمC&��31–نقد�وما�%ي�حكمه�

ا�وجودات�للسنة�مع�التدفقات�النقدية�من�iنشطة�صا)ي�التغ�.�)ي�تسوية�

 ��التشغيلية�

  )2,316,268(  (4,088,128) التغ'&�%ي�صا%ي�ا�وجودات�للسنة

 ���- --  189,794  بالصا%ي�–ورسوم�مستحقة�التحصيل��إيرادات

 ---   )4,514,309(  ةحساب�وزارة�ا�الي

  )125,282(  792,782) ( أخرى حسابات�مدينة�

   2,648,429  هيئة�التقاعد�الفلسطينية�
 

1,687,174� 

   7,927,824        شركة�توزيع�كهرباء�محافظات�غزة
 

-- -��� 

  2,384,998          ذمم�وحسابات�الدفع�ا�ختلفة
 

861,167� 

  106,791            3,755,826        لتشغيليةصا)ي�التدفقات�النقدية�من�dنشطة�ا

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

من�قبل�اللجنة�ا�ؤقتة��دارة�بلدية�خانيونس�ويوقع�نيابة�عن���23إ�ى�1تم�اعتماد�البيانات�ا�الية�الواردة�%ي�الصفحات�من�

  اللجنة�كل�من:
 

 ا�دير�ا�ا�ي  ا�جلسعضو�   ا�جلس�رئيس�
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 ونسخان�ي�بلدية .1

� �تأسست �بلدية �الخانيونس �%ي �الب�1917عام �ا�جالس �وعددلوتوالت �السابقة �عهدية �ثمانية �البwا �إدارة �لى �وكرست ا�هودهجدية

�مدار��وعطا±Oا �خدما�عwى �تقديم �%ي �السابقة �Oالعقود �للا �يونسمواطن'ن �خان �مدينة �ش%ي �وقد �تر ه. �ا�دينة �مادت
ً
�%ي�لجعا

ً
موسا

�بسبب�#حت�ل�خاصة�مشروع�يئيwاGسر #حت�ل��ى�مدار�سنواتwا�عOف�خدما�لمخت �يتم�تنفيذ�الكث'&�من�ا�شاريع ،�حيث�لم

  الصرف�الص¹ي.�

  

�مجال�تنفيذ�ا�شاريع�الر لى�إحداث�نقwدية�ا�تعاقبة�عللقد�عكفت�ا�جالس�الب �الgاة�نوعية�%ي �Oمية�إ�ى Oا�بواقع�ا�دينة�ومgوض

دية�بمجموعة�كب'&ة�لى�تأخ'&ه،�وقد�قامت�البwع�يئيwاGسر الذي�عمل�#حت�ل��الجاد�%ي�تنفيذ�مشروع�الصرف�الص¹ي�التفك'& 

م�عدد�من�التوأمات�اذه�#تصا�ت�إبر هات�والدول�وا�ؤسسات�ا�انحة�وكان�من�ثمرة�هتواصل�مع�الجلفة�للمن�#تصا�ت�ا�خت

�الب �لمع �ا�نح �قدمت ABال� ��وروبية �وا�دن ��جنبية �ا�شاللديات �من �أبرز عديد �من �لبهريع �العامة �ا�كتبة �وا�ركز�لا �خانيونس دية

  الثقا%ي�وا�دينة�الرياضية.�

  

�تدار� �قبل �من �خانيونس �بلدية �مؤقتة �لجنة �بقرار�من �غزةمشكلة �%ي �ا�حwي �الحكم �وزارة �ال�،قبل �بكامل�لوتتمتع �ا�ؤقتة جنة

�كب'هاجنة�(ا�جلس�البلدي)�لالأولت�ولقد��بص�حيات�ا�جلس�البلدي�ا�نتخ
ً
�تماما

ً
من�لبلدية�للتطوير�الجانب�Gداري�وا�ا�ي�&ا

� �اعتماد �خ�ل �عهيكلية �قادرة �ا�wإدارية ��عباء �تحمل �البwع�ةقالى �عاتق �والgلى �وقامOدية �با�دينة �الوزار �وض �مع ت�ابالتنسيق

�%ي�ا�جتمع�تعمل�عللتنفيذ�الفعاليات�و�نشطة�حيث�أن�الب
ً
�أساسيا

ً
وض�با�دينة�ورفعة�شأن�ا�واطن�gOلل�ى�قدم�وساقwدية�ركنا

� �كرامتهوصون �وكما �الب ، �إدارة �مع �جنب �إ�ى
ً
�جنبا �تعمل �ا�دينة �%ي �أحياء �لجان �تشكيل �لصلتم �البهر هدية �عمل �بوتقة �%ي دية�لا

�ع �wوالعمل �حل �تواج�ى ABال� �ا�شاكل �الgه �أجل �من �السكنية �رياد�Oا�ناطق �خانيونس ��دينة �وتسجل �با�دينة �اOوض �ب'ن �دن�ا

  مجال�لجان��حياء.��سطينية�%يلالف

  

ولقد�انOPت�ف�&ة��خانيونسلدية��دارة�ب�من�قبل�وزارة�الحكم�ا�حwي�%ي�غزةلجنة�مؤقتة�آخر�تم�تشكيل��2012أكتوبر��12بتاريخ�

  ولم�يتم�التجديد�لها�ح��Bتاريخه.��2015أكتوبر �11%ي�تكليفه�

  

  .2015ديسمC&��31سنة�ا�نOPية�%ي�ظفا�خ�ل�المو �480بلغ�عدد�موظفي�البلدية�حوا�ي�قد�و هذا�
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  السياسات�ا�حاسبية�oهم�ملخص� .2
  

 ��السياسات�ا�حاسبية�ا�ستخدمة�)ي�إعداد�البيانات�ا�الية  
  

� �� �رقم �جلسته �%ي �البلدي ��16/2015قرر�ا�جلس ��2015سبتمC&��9بتاريخ �بتطبيق �بد��من��أساسالبدء Aا�حاس�� #ستحقاق

�ا �النقدي ��ساس Aحاس��� �ا�تبع �من
ً
��2016يناير��1بدءا �بتاريخ �كتابة �بذلك �ا�حwي �الحكم �2015نوفمC&��19واشعر�وزارة

�ذلك �عwى �ا�حwي �الحكم �وزارة �وصادقت �شرعت �ولقد �ال�إدارة، �عام �خ�ل ��2015بلدية �تطبيق �%ي �من سياسات�العدد

ال�ABكانت�متبعة�ا�حاسبية�النقدية�من�السياسات�بد��ا�حاس��A#ستحقاق��أساستطبيق��إ�ىالوصول�حاسبية�تسOPدف�ا�

� �بنود �من �عدد � �بإثبات �قامت �حيث �التحصيلالو �يراداتG سابقا �مستحقة �لو#�رسوم �السياسات���امات �%ي �هو�مب'ن كما

  التالية:��ا�حاسبية�
  

 \يرادات� �
 

 ا�حاس��Aوrي:�Àساس�النقدي�ل�قبضها�وفقاعند��بإيرادهايتم�#ع�&اف�بنود�
  

 رسوم�الحرف�والصناعات •

 رسوم�اليافطات •

 العطاءات�إع�ناترسوم� •

 تصديق�الشهاداترسوم� •

 نفايات�ومخلفات�الردم�إزالةرسوم� •

 غرامات�عwى�ا�وظف'ن •

 ايرادات�مختلفة •

 وأخرى مياه�مح�ة�وللبناء��إيراد •

 اش�&اك�%ي�شبكة�ا�ياهرسوم� •

 غرامات�سرقة�مياه •

 الصرف�الص¹يشبكة�اش�&اكات�رسوم� •

 &Cعاتالت  

�و  • �تC&عات �صندوق �من تطوير�مساعدات

 البلدياتواقراض�

 تC&عات�ومساعدات�ا�جتمع�ا�حwي •

 تC&ع�من�مصلحة�مياه�الساحل •
  

�الطرق  • �عwى �النقل �رسوم �من �البلدية �حصة

��يجري  �اشعار��كإيراداتاثبا�Oا �عند للسنة

�بقيمOPا �للبلدية �ا�الية �كشف��وزارة �واقع من

�و  �من �البلدية �تتسلمه �الذي زارة�الحساب

ا�الية

  

  �يwي:��ا�ويتم�اثبا�Oا�ضمن�ايرادات�السنة�وفقا�#ستحقاق�ا�حاس�Á�Aساس�وفقا��هايرادإبيتم�#ع�&اف�بنود�
  

وبتاريخ�واحد�ضمن�فاتورة�ا�ياه�الشهرية�لجميع�ا��ك�مرة�واحدة�السنوية�م�ك�� ضريبة��بإيرادات#ع�&اف��يجري  •

 خ�ل�النصف�#ول�من�كل�عام.
 

 �.لطلبات�الخدمةمن�البلدية��#داري�ال�زم#عتماد��الخدمات�عندبناء�وبدل�الرسوم�ب#ع�&اف��يجري  •
  

�ا�حددة • �للف�&ة �العقد �وابرام �ا�ستفيد �عwى �ا�زاد �تلزيم �للبنود��لÂيرادات�عند �السنة �ايرادات �ضمن �#يرادات تسجل

 التالية:
  

 رسوم�سوق�الخضار�والد�لة −

 الطيور رسوم�سوق�السمك�و  −

 سوق�البسطات −

 رسوم�مواقف�السيارات −

 الذبيحةرسوم� −
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  "�تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"...�السياسات�ا�حاسبية� .2
 

 الحرفة.عند�تفعيل��ضريبة�حرف�وصناعات�بإيراداتيتم�#ع�&اف� •

 يرادات�السنةتسجل�#يرادات�ضمن�اعند�تجديد�او�ابرام�عقد�جديد��ايجارات�أم�ك�البلدية •

 ايرادات�ا�ياه�بالعداد� •

تشمل�الفاتورة�و يتم�اصدار�فاتورة�جباية�شهرية�لكل�دورة�بناء�عwى�قراءات�العدادات�ال�ABتتم�خ�ل�الشهر�

 البنود�التالية:الشهرية�
 

 مياه�بالعداد. −

 ).(ضرائبالصرف�الص¹ي�رسوم�شبكة� −

 رسوم�النفايات.�� −

 رسوم�مكافحة�الفÃ&ان�والحشرات.�� −
 

 .Oان�ا�حكمة�«ميتم�اثبا�Oا�عند�صدور�قرار��غرامات�محاكم •
 

 ا�صاريفبiع?.اف� �

�تخصها ABال� �الف�&ة �%ي �#ستحقاق ��بدأ
ً
�وفقا �با�صاريف �#ع�&اف ��يتم �ف�Oا �(ينشأ ��بما#ل��ام) �ذلك �%ي �و�جور الرواتب

  وملحقا�Oا.
  

  (ا�شاريع)�dصول�الثابتة �

�� �ا��سجيلتيتم ��ليةالرأسماصاريف �ثابتة�وأصول (مشاريع �النقدي�وفق) ���ساس �ضمن Aوا�صاريف�ا�حاس�� �#يرادات بيان

 .للسنة
  

  ا�خازن  �

  .�ا�حاس��Aكمصروف�وفق��ساس�النقديا�ش�&يات�القابلة�للتخزين��يتم�تسجيل�
 

  حكمه��وما�)ي�النقد �

ال�ABتستحق�خ�ل�ف�&ة�تقل�شيكات�التحصيل��افظةوحيشمل�النقد�والنقد�ا�عادل�النقد�%ي�الصندوق�والودائع�لدى�البنوك�

  أرصدة�البنوك�الدائنة�وال�ABتستحق�خ�ل�ث�ثة�أشهر.و عن�ث�ثة�أشهر�ويتم�ت�Åيل�ودائع�
  

  ايرادات�الرسوم�مستحقة�التحصيل� �

��إيراداتتظهر� �لتلك �مخصص �ت�Åيل �بعد �بالصا%ي �ا�دينة) �(الذمم �التحصيل �مستحقة ���رصدةالرسوم �%ي تحصيلها�ا�شكوك

  ا�شكوك�%ي�تحصيلها�عwى�النحو�التا�ي:��رصدةتكوين�مخصص��يجري و 
  

  النسبة

 با�ائة

 30 سنت'ن�من�سنة�واقل�من��أكÈ& م�AÆÇعل�Oا��أرصدة •

 100 سنت'ن�من��أكÈ& م�AÆÇعل�Oا��أرصدة •
�  
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  "�"�تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه...�السياسات�ا�حاسبية�oهم�ملخص� .2
 

 صندوق�التقاعد� �

 ا�عمول�به�%ي�فلسط'ن.ينتفع�موظفي�البلدية�من�قانون�التقاعد�العام�
 

  الضرائب �

استقطاع�بالبلدية�لزم�هذه�القوان'ن�من�دفع�الضرائب�ا�باشرة،�وتٌ اة�معفالبلدية�بحسب�قوان'ن�السلطة�الفلسطينية،�فإن�

�و  �موظف�Oا �رواتب �عwى �الدخل �تلكو حجز�ضرائب �ا�الضرائ�توريد �إن �الضريبة. �لدائرة �ا�الية��صاريفب �البيانات �%ي الظاهرة

  .،،إن�وجدت�تشمل�ضريبة�القيمة�ا�ضافة
 

  جنبيةd العم|ت� �

  .(عملة�التقارير)�الجديد�شيقلالوالسج�ت�ا�حاسبية�بعملة��الدفاتر ب�البلديةتحتفظ�
  

� ��خرى �بالعم�ت �تتم ABال� �ا�عام�ت �قيد �التقارير)يتم �عملة ��(خ�ف �السنة �خ�ل �تاريخ�بناء �%ي �السائدة �أسعار�الصرف عwى

  حدوث�تلك�ا�عام�ت.
  

� �إ�ى ��خرى �بالعم�ت �القائمة �وا�طلوبات �ا�وجودات �تقييم �ا�الية �السنة �®Oاية �%ي ��شيقلاليتم �Áسعار�الصرف�الجديد
ً
وفقا

  .ا�ا�يسائدة�بتاريخ�بيان�ا�ركز�ال
  

� �الناتجة�إثباتيتم �أو�الخسارة ��الربح �ذلك �كل �بيان�عن �ضمن �أجنبية �عم�ت �تقييم �إعادة �أو�خسارة �ربح �فروقات �ف�Oا بما

  �للسنة.#يرادات�وا�صاريف�
  

  :2014و�2015ديسمC&��31ويل�العم�ت�كما�%ي�يwي�أسعار�تح�فيما
  

    2015    2014  

  جديد�شيقل    جديد�شيقل    

 3.90  3.89    �أمريكيدو�ر�

 5.51  5.47    دينار�أردني
  

  قديرات�ا�حاسبيةالت �

يتطلب�إعداد�البيانات�ا�الية�إجراء�تقديرات�واجOPادات�وال�ABتؤثر�عwى�قيم�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�وGفصاح�عن�أي�

�وا� �Gيرادات �عwى �تؤثر�أيضا �التقديرات �هذه �محتملة. �القيمة�صاريفال��امات �%ي �والتغ'&ات �ذلك �عن �الناتجة �وا�خصصات

بشكل�خاص�فإن�تقديرات�معقولة�مطلوبة�من�Gدارة�فيما�يخص�قيمة�وتوقيت�للبلدية�ا�وجودات��صا%يلة�%ي�العادلة�ا�سج

هذه�التقديرات�تعتC&�ضرورية�بناء�عwى�عوامل�عدة�ان�خذة�بع'ن�#عتبار�ا�خصصات�ا�طلوبة.�آالتدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�

�و  �التيقن �وعدم �التقديرات �%ي �متفاوتة �آراء �قبل�تتضمن �من �ا�طبقة �التقديرات �عن �تختلف �قد �الفعلية �النتائج �أن حقيقة

�معقولة،البلدية �ا�الية �بالبيانات �ا�تعلقة �تقديرا�Oا �أن �تعتG�&Cدارة .�� ��خصصات �تقديرها �ف�Oا �مستحقة�بما �الرسوم ايرادات

 كافة�ا�خصصات��خرى.و التحصيل�
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 نقد�وما�)ي�حكمه .3

� 2015  2014 

 شيقل�جديد  �شيقل�جديد 

      البنوك�لدىنقد�)ي�الصندوق�و 

 2,748  435  شيقل�جديد�–نقد�%ي�الصندوق�

 2,691  90,155 دو�ر�أمريكي�-البنوك��لدىنقد�

 166,853  493,687  دينار�أردني�-البنوك��لدىنقد�

 1,034  703,782 شيقل�جديد�-البنوك��لدىنقد�

 810  ---  يورو�-البنوك��لدىنقد�

 1,288,059  174,136 

     حافظة�شيكات�التحصيل

 ---   706,679  شيقل�جديد�–حافظة�الشيكات�

  ---   33,600  أردنيدينار��–حافظة�الشيكات�

  740,279    ---  

 2,028,338  174,136  
  

 

 بالصا)ي�–�التحصيل�مستحقةايرادات�ورسوم� .4

  2015  

  2015اير�ين�1

  ا�عدلة��

  

�2014��� 

 شيقل�جديد  شيقل�جديد  قل�جديديش  

 ---    100,204,701  109,560,697  التحصيل�مستحقةايرادات�ورسوم�

 ---    (72,553,359)  )82,099,149( مخصص�ديون�مشكوك�%ي�تحصيلها

         27,461,548  27,651,342    --- 
  

  %ي�تحصيلها�بالتا�ي:تتمثل�حركة�مخصص�ديون�مشكوك�
  

  2015    2014�  

  شيقل�جديد    شيقل�جديد  

  ---   72,553,359  يناير�1رصيد�

  72,553,359    9,545,790  إضافات�خ�ل�السنة

  82,099,149    72,553,359  
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  ���وزارة�ا�اليةحساب� .5

    2015يناير��1  

  2014    ا�عدلة�   2015 

 جديد�شيقل    شيقل�جديد  جديد�شيقل

 ---     129,152  8,402,882 يناير��1يد�رص

  ---     8,273,730   ---   )17رقم�(�إيضاح�–�2015يناير���1عجز�موجوداتتعدي�ت�عwى�

 129,152    ---  4,730,362  حصة�البلدية�من�رسوم�النقل�عwى�الطرق�

 ---    ---  )216,053(  الحركة�خ�ل�السنة�

ديسمC&��31رصيد�  12,917,191  8,402,882   129,152 

  

  أخرى حسابات�مدينة� .6

 

ســـنوات���10ـــدة���راÌـــAÆمـــن�ســـلطة��ا�ســـتأجرةايجـــار�قطعـــة�#رض�%ـــي�قيمـــة��مدفوعـــة�مقـــدماارض�مصـــروف�اســـتئجار�يتمثـــل�

تخصــيص�د�يفيــالــذي�و �2014مــايو��6بتــاريخ���340رار�مجلــس�الــوزراء�الصــادر�بجلســه�رقــم�بنــاء�عwــى�قــلصــالح�بلديــة�خــان�يــونس�

�%1بقيمــة�ايجــار�(ســوق�للنÈ&يــات)��للبلديــة�م�ــ&�مربــع��نشــاء�مشــروع�اســتثماري�1400)�بمســاحة�88)�مــن�قطعــة�(2قســيمة�رقــم�(

شــــيقل�جديــــد�(مــــا�يعــــادل��514,836مبلــــغ���#يجــــارةولقــــد�بلغــــت�قيمــــة��وفقــــا��ــــا�ورد�%ــــي�كتــــاب�ســــلطة�#راÌــــAÆمــــن�قيمــــة�#رض�

ا�ــــى�ســــلطة�%ــــي�غــــزة�حســــاب�البلديــــة�لــــدى�وزارة�ا�اليــــة�ا�بلــــغ�عCــــ&�كامــــل�دفــــع��2015مــــايو��24بتــــاريخ�وتــــم�)��دينــــار�اردنــــي��95,340

AÆÌي�غزة�ا�اليةطرف�وزاره��البلدية��مستحقاتخصما�من���را%.  

     2015يناير��1    

  2014    ا�عدلة�   2015  

 شيقل�جديد    شيقل�جديد  شيقل�جديد  

    ---     ---   266,609  الغ'&�عwى مستحقتام'ن�بناء�

 63,317   63,317  126,138  أرصدة�مدينة�متنوعة�

    ---     ---   463,352 مدفوعة�مقدماارض�مصروف�استئجار�

856,099              63,317   63,317  
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 �ارصدة�بنوك�دائنة� .7

  2015    2014 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  

   1,764,537           ---  أ)(-دائن�بنك�

  137,087  ---   اخرى�صدفة�دائنة�بنوك�

 ---           1,901,624   
  

� �(أ). �خ�ل ��2012عام �مع �#تفاق �تم �البنك �الدائن �اع�ه ��والبالغا�شار�اليه �مبلغ �الح'ن �ذلك �%ي شيقل��3,429,537رصيده

��جديد �عwى �جدولة �التسديد �ذلك ��عwىرصيد �آخر �اقسط�13مدى �كان �وقد �بمبلغ ��466,483ها �جديد �شيقل �%ي�تم دفعة

عwى�خصم�مكتسب�بمبلغ�لت�نتيجة�لذلك�وحصتجاه�ذلك�البنك�البلدية�تسديد�جميع�ال��امات�تم�بالتا�ي�و �2015مارس�

  عwى�النحو�التا�ي:�قل�جديد�يش�1,298,054

 جديد�لقشي البيان

 3,429,537 2012فC&اير��29الرصيد�كما�%ي�

   ي�Åل:�التسديدات�

 )1,665,000( 2012،�2013�،2014تسديدات�خ�ل�العام�

 )466,483( 2015تسديدات�خ�ل�العام�

 )2,131,483( مجموع�التسديدات

 1,298,054 )ب،�11رقم�(�ايضاح�–مكتسب�خصم�
  

 �ةالفلسطينيهيئة�التقاعد� .8
  2015يناير��1  �2015   

 
  2014   ا�عدلة�    

 شيقل�جديد  شيقل�جديد  شيقل�جديد

 16,639,523  16,639,523  22,629,280  يناير��1رصيد�

إيضاح�رقم��–�2015يناير���1جوداتعجز�مو تعدي�ت�عwى�

 ---   �تأخ'& فوائد��–)�17(

 

4,302,582    --- 

  ---    --  642,442  )14ايضاح�رقم�(�–فوائد�تاخ'&�للسنة�

  362,126   362,126   665,740  مساهمة�ا�وظف'ن�

  ---   ---   338,878 )��15ربحية�ايضاح�(�مشاريع-  البلديةمساهمة�

 1,325,049  1,325,049   1,001,369 )��14لعامة�ايضاح�(Gدارة�ا�-  البلديةمساهمة�

  1,687,175   5,990,213   2,648,429  #ضافات�خ�ل�السنة�

 25,277,709   22,629,280  18,326,698 
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 شركة�توزيع�كهرباء�محافظات�غزة .9

    2015يناير��1  

  2014    ا�عدلة�   2015 

 ديدجشيقل�    شيقل�جديد  شيقل�جديد

 ---     ---   76,708,642 يناير��1رصيد�

  ---     76,708,642   ---   )17رقم�(�إيضاح�–�2015يناير���1عجز�موجوداتتعدي�ت�عwى�

  76,708,642   76,708,642     ---  

  ---     ---    3,254,231  )14ايضاح�رقم�(�–مصاريف�تشغيلية��-مصاريف�كهرباء�

 ---     ---   4,673,593 )15ايضاح�رقم�(�–مصاريف�قطاع�ا�ياه��-كهرباء�مصاريف�

  ---     ---    7,927,824  #ضافات�خ�ل�السنة�

ديسمC&��31رصيد�  84,636,466  76,708,642     --- 
  

 

 �ختلفةا�دفع�الذمم�وحسابات� .10

    2015يناير��1  

  2014    ا�عدلة�   2015 

 دشيقل�جدي    شيقل�جديد  شيقل�جديد

 6,299,712    7,160,877   11,134,361 يناير��1رصيد�

  ---     3,973,484   ---   )17إيضاح�رقم�(�–�2015يناير���1عجز�موجوداتتعدي�ت�عwى�

 861,165    ---    2,384,998 �إضافات

ديسمC&��31رصيد�  13,519,359  11,134,361    7,160,877 
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 تشغيلية�أنشطة�إيراداتمنح�و  .11

2015 

 ديدشيقل�ج  

 1,687,025 لسنة�الحالية�أم|كضريبة�

  219,580 رسوم�الحرف�والصناعات

  5,217,207 (أ)�–�وبدل�خدماترسوم�بناء�

  59,295 رسوم�اليافطات

  21,240 العطاءات�إع�ناترسوم�

  1,572,000 رسوم�سوق�الخضار�والد�لة

  180,000 والطيور رسوم�سوق�السمك�

  7,269,322 و\جازاتالرخص�

  3,575,753 رسوم�النفايات

  300,000 رسوم�مواقف�السيارات

  226,175 تصديق�الشهاداترسوم�

  267,767 والحشراترسوم�مكافحة�الفÃ&ان�

  103,732 ومخلفات�الردمنفايات��إزالةرسوم�

  417,350 رسوم�الذبحية

  13,272 غرامات�عwى�ا�وظف'ن

  3,172,228 (ب)�–�مختلفة�إيرادات

  8,076,277 رسوم�مقابل�خدمات

  4,730,363 حصة�البلدية�من�رسوم�النقل�عwى�الطرق 

  1,715,050  وصناعاتضريبة�حرف�

  139,400 غرامات�محاكم

  2,725,115 البلدية�أم�ك�إيجارات

 26,342,552 التشغيلية��\يراداتمجموع�

   

  1,055,972 (ج)�–�البلدياتتطوير�وتمويل�مساعدات�صندوق�تC&عات�و 

  5,718,336 (د)�–�تC&عات�ومساعدات�ا�جتمع�ا�حwي

  6,774,308  مجموع�ت/.عات�ومساعدات�

 33,116,860 �وإيرادات�تشغيليةمنح�مجموع�
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 ...�"�تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"�تشغيلية�أنشطةوإيرادات�منح�.�11
  

مجموعــه��اعــ�ه�مــاشــيقل�جديــد�5,217,207 والبالغــة�2015ديســمO31��&Cيــة�%ــي�Pللســنة�ا�ن�بــدل�خــدماتو تتضــمن�رســوم�البنــاء� .أ

جـــرى�تحويلهـــا�مـــن�#صـــدة�وامانـــات�البنـــاء�ا�ؤقـــت�شـــيقل�جديـــد�تمثـــل�تحـــوي�ت�مـــن�حاســـ��Aامانـــات�بـــدل�افـــراز��807,911مبلـــغ�

  بناء�عwى�قرارات�ا�جلس�البلدي�وبيا®Oا�كالتا�ي:�2015عام���يراداتالدائنة�
  

2015 

  يقل�جديدش  

  203,024  �2015يناير��1أمانات�بدل�افراز�رصيد�

  204,887  أمانات�بدل�افراز�خ�ل�السنة�

  407,911  

 400,000 تحت�الحساب)مؤقت�(أمانات�بناء�

807,911 
  

�1,298,054مبلـغ��C2015&�ديسـم�31شـيقل�جديـد�للسـنة�ا�نOPيـة�%ـي��3,172,228تتضمن�ايرادات�مختلفة�والبالغ�مجموعها�مبلـغ� .ب

البنـــوك�العاملـــة�%ـــي��أحـــدشـــيقل�جديـــد�يمثـــل�الخصـــم�ا�كتســـب�الـــذي�حصـــلت�عليـــه�البلديـــة�نتيجـــة�للتســـوية�الBـــ�Aقامـــت�«Oـــا�مـــع�

 .)7ايضاح�رقم�(�–فلسط'ن�
 

ديسـمC&��31للسـنة�ا�نOPيـة�%ـي�شـيقل�جديـد��1,055,972البالغة�مبلغ��البلدياتتطوير�وتمويل�مساعدات�صندوق�تتكون�تC&عات�و  .ج

  مما�يwي:�2015

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

دفعات��جلس�

النفايات�

  الصلبة�

  مصاريف

  مشاريع�ربحية

مصاريف�

  ا�جموع  تشغيلية

  

   شيقل�جديد شيقل�جديد  شيقل�جديد  شيقل�جديد

 زيوت�ومحروقات� 455,355 455,355 ---  --- 

 قطع�غيار�السيارات�وصيانOPا  282,115  282,115 ---  --- 

 سية�ومطبوعاتقرطا  27,537  27,537 ---  --- 

 آ�ت�مكتبية�وحواسيب�وصيانOPا�  48,863  48,863 ---  --- 

 صيانة�شبكة�الكهرباء  34,208 ---  34,208 --- 

 مجلس�النفايات�الصلبة�  207,894  ---  ---   207,894

207,894 34,208 813,870 1,055,972   

    14ايضاح�  15ايضاح�  



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 إيضاحات�حول�البيانات�ا�الية�

  2015ديسم/.��31
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 ...�"�تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"�تشغيلية�أنشطةوإيرادات�منح�.�11
  

 مما�يwي:�2015ديسمC&��31للسنة�ا�نOPية�%ي�شيقل�جديد��5,718,336ا�جتمع�ا�حwي�البالغة�مساعدات�تتكون�تC&عات�و  .د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ربحية�وعوائد�مشاريعمنح� .12

 بيا®Oا�كالتا�ي:��2015ديسمC&��31قطاع�ا�ياه�والصرف�الص¹ي�خ�ل�السنة�ا�نOPية�%ي�%ي�ايرادات�تتمثل�عوائد�ا�شاريع�الربحية�

2015 

  شيقل�جديد  

  9,042,732   بالعداد�مياه

  14,397          وأخرى مياه�مح�ة�وللبناء��يرادإ

  178,850  ا�ياهاش�&اك�%ى�شبكة�رسوم�

  53,710     تركيب�ا�ياه�وإعادةرسوم�قطع�

  52,920     مختلفةغرامات�

  9,342,609   ا�ياهيرادات�إ

  142,360  الصرف�الص¹ي�رسوم�اش�&اكات�شبكة�

  2,560,136  بكة)ضرائب�الصرف�الص¹ي�(كسح�+�ش

  1,783,762  (أ)�–�الساحلبلديات�تC&ع�من�مصلحة�مياه�

  4,486,258  

  13,828,867  ا�شاريع�الربحية�إيرادات
  

تC&عات�نقدية�

  واخرى 

مصاريف�

  اريع�ربحيةمش

مصاريف�

 ا�جموع�  تشغيلية

  

  ت/.عات�من�خ|ل�وكالة�غوث�ال|جئ�ن شيقل�جديد شيقل�جديد  شيقل�جديد  شيقل�جديد

 �اجرة�عمال�النظافة� 736,331 736,331  ---   --- 

  لتر 786,603 - ديزل 4,102,111  4,063,036  39,075  --- 

 ---  39,075  4,799,367  4,838,442   

     14ايضاح�  15ايضاح�  

   UNDP من تبرعات       

   مؤقتين ودورات عمال اجرة 305,256  305,256  ---   --- 

 اجرة�عمال�نظافة�  276,344  276,344  ---   --- 

 ---   ---  581,600  581,600    

      14ايضاح�    

 اخرى�قدية�و نت/.عات�  298,294  ---   ---   298,294

298,294  39,075  5,380,967 5,718,336   



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 إيضاحات�حول�البيانات�ا�الية�

  2015ديسم/.��31
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 ...�"�تتمــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"�عوائد�مشاريع�ربحية .12
 

  مما�يwي:�2015ديسمC&��31سنة�ا�نOPية�%ي�للشيقل�جديد� 1,783,762البالغ�يتكون�تC&ع�من�مياه�بلديات�الساحل� .أ
  

مصاريف�

 مشاريع�ربحية

مصاريف�

  �تشغيلية

  

  ا�بلغ�

 

  قل�جديديش شيقل�جديد شيقل�جديد

 توريد�محروقات�تشغيل��  461,976         461,976     --- 

 توريد�محروقات�للمياه�  253,298        ---    253,298      

 شبكة�الصرف�الص¹ي�وصيانOPا  164,653        ---    164,653      

 اغراض�لزوم�صيانة�ابار�ومولدات�ا�ياه�  225,206        ---    225,206      

 اغراض�لزوم�صيانة�ابار�ومولدات�ا�ياه�  233,507        ---    233,507      

 مواد�تطه'&��صادر�ا�ياه�  245,851        ---    245,851      

 اغراض�لزوم�صيانة�ابار�ومولدات�ا�ياه�  129,631         ---    129,631      

 طوارئ�الشتاء��---الس�مة�والصحة�  37,100           37,100       --- 

 صيانة�#م�ك��--- الهندسة�  32,540           32,540       --- 

   1,252,146      531,616     1,783,762    

   14ايضاح� 15ايضاح�
  

  

  

 إنمائية�تطويريةأنشطة�� .13

    2015 

 شيقل�جديد  ا�مول   ا�شروع�

 176,255       البلدياتقراض�تطوير�و صندوق� البلدية�آتومنشمشروع�صيانة�مرافق�

 724,910       الخ'&يةقطر� ا�سلخ�إنشاءاستكمال�

 301,050       الساحل�مياهمصلحة� ل�م�°يبركة�

 1,308,026   الساحل�مياهمصلحة� السم'ن�بطن�الص¹يشبكة�الصرف�

 498,748        بكدار� �حمر)�مقابل�اله�ل�41رصف�الجزء�الجنوبي�من�شارع�(

 337,406       البلدياتتطوير�وقراض�صندوق� تطوير�وتأهيل�طرق�بمركز�ا�دينة

 Caritas         31,484  الحرب�أضرار تأهيل�شبكات�مياه��إعادة

 152,160        الساحل�مياهمصلحة� الشرÖي)�عيه،�الس�م،(مياه��ر آبا��3إنشاء

 3,530,039   )16ايضاح�رقم�(�–�إنمائية�تطويرية�إيرادات

  



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�
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 تشغيلية�مصاريف .14

2015 

 شيقل�جديد  

   مصاريف�\دارة�العامة�

   ��لحقا�(امو �وأجور رواتب�

 9,323,715 الرواتب�و�جور��ساسية

  16,579            إضافية�أجور 

  1,175,143      عمال�ودورات�مؤقت'ن

  1,001,369  )8رقم�(�ايضاح-�%12.5تام'ن�ومعاشات�ا�وظف'ن�

  514,966          حقوق�عمالية

  90,082            عمل)�إصابات-سيارات- حريق(تأمينات�مصاريف�

  167,024          مكافئات�وحوافز(للمجOPدين)�

  88,708            س�البلديةراتب�رئي�

  210,700          مكأفاة�أعضاء�ا�جلس�البلدي�

 12,588,286 لحقا�(امو �وdجور الرواتب�مجموع�

 وعمومية�وتشغيلية�إدارية�مصاريف

  84,133                 بريد�وهاتف�

  55,699                 ومطبوعاتقرطاسية��

  129,017              وتشريفاتضيافة�

  59,394                 ودعاية�إع�ن�أجور �

  39,504                 القضائية�صاريفا��

  227,117              لصالح�البلدية�أم�كاستئجار��

  432,018              والسفرالتنقل��أجور �

  59,991                 مس�&دة�وإيراداتعمو�ت�بنكية��

  13,166                 ومفروشات�وصيانOPا�أثاث�

  152,227              وحواسيب�وصيانOPامكتب��آ�ت�

  21,535   متنوعة�مصاريف�

  83,438                 تحصيل�فوات'&�ومستحقات�بلدية�أتعاب�

  3,254,231           )9ايضاح�رقم�(�–�كهرباءمن�الاس�OPك�ممتلكات�البلدية�

  642,442               )8ايضاح�رقم�(�-التقاعد�هيئة��تأخ'& فوائد�

 5,253,912 وعمومية�وتشغيلية�إدارية�مصاريفمجموع�

  17,842,198          العامة��\دارة�مصاريفمجموع�

  



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�
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  "�تتمـــــــــــــــه�"�...��تشغيلية�مصاريف.�14

  2015 

 شيقل�جديد ريف�الس|مة�العامةمصا

   وعمومية�يةر إدا�مصاريف

  54,129            ومستلزمات�عمال�ألبسة

  10,743            وتصليحاتصيانة�عامة�

  140                  لوازم�صحية�للمسلخ

  65,012            وعمومية�يةر إدا�مصاريفمجموع�

 تشغيلية�مصاريف

  550                  وداء�الكلب�امكافحة�ا��ري

  3,174,150      التنظيفات�مصاريف

  1,988              وا�راحيضصيانة�ا�جاري�

  14,385            مبيدات�حشرية

  44,285            طوارئ�الشتاء

  3,235,358       تشغيلية�مصاريفمجموع�

  3,300,370      مجموع�مصاريف�الس|مة�العامة

 اوا�يكانيكالعامة��dشغال�مصاريف

   تشغيلية�مصاريف

  25,020            و�رصفةصيانة�الشوارع�

  10,682            و�دواتالعدد�

  4,986,693      ومحروقاتزيوت�

  675,344          وصيانOPاقطع�غيار�السيارات�

  158,605          صيانة�أم�ك�البلدية

  130                  وGرشاديةا�رورية��Gشاراتانة�صي

  548,580          تعويضات�فتح�شوارع

  72,975            ومعالجة�البلوكات�ا�سا°يالرفع�

  6,478,029      اوا�يكانيكالعامة��dشغال�مصاريفمجموع�



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 إيضاحات�حول�البيانات�ا�الية�
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 "�تتمـــــــــــــــه�"��تشغيلية�مصاريف.�14

 2015 

 شيقل�جديد ضارية�والثقافية�مصاريف�الخدماتالح

   وثقافية�يةر تشغيلية�حضا�مصاريف

  36                    لوازم�ا�كتبة�

  4,260               ثقافية�وتعليمية�أنشطة

   4,296              يةر تشغيلية�حضا�مصاريفمجموع�

  55,171             تشغيلية�الحدائق�مصاريف

  59,467            الحضارية�والثقافية�مصاريف�الخدمات�صاريف�ا�مجموع�

 27,680,065 للبلدية��التشغيلية�صاريفا�اجما>ي�
  

جديــد�مصــروفات�ومســاعدات�عينيــة�شــيقل��6,726,453مبلــغ��2015ديســمC&��31تتضــمن�ا�صــاريف�التشــغيلية�للســنة�ا�نOPيــة�%ــي�

O®ا�بياO»ع�&Cا�كالتا�ي:من�الغ'&�مت  
  

 شيقل�جديد ايضاح�رقم� 

 813,870 ج�،11 تC&عات�ومساعدات�من�صندوق�تطوير�وتمويل�البلديات�

 4,799,367 د،�11  تC&عات�من�خ�ل�وكالة�غوث�ال�جئ'ن

 581,600 د،�UNDP 11 من تبرعات

  531,616  ،�أ12   الساحل بلديات مياه مصلحة من تبرعات

  6,726,453   غ�.�مصاريف�تشغيلية�ممولة�من�ال

  



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 إيضاحات�حول�البيانات�ا�الية�

  2015ديسم/.��31
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� 
 ربحيةمشاريع��مصاريف .15

 بيا®Oا�كالتا�ي:��2015ديسمC&��31خ�ل�السنة�ا�نOPية�%ي�قطاع�ا�ياه�والصرف�الص¹ي�%ي�مصاريف��مصاريف%ي�تتمثل�وrي�

  2015  

 3,225,307  وأجور رواتب�

 338,878  )8رقم�(�ايضاح- �%12.5تام'ن�ومعاشات�ا�وظف'ن�

 3,564,185  وملحقا�(ا�وأجور �رواتب

  تشغيلية�مصاريف

  292,403       ومحروقاتزيوت�

  131,421       وا�ضخاتصيانة�ا�اتورات��

  303,511       صيانة�شبكة�ا�ياه�

  6,417            لجنة�سرقة�ا�ياه�مكافأة

   245,851       تعقيم�وتطه'&�ا�ياه�

  4,673,593    )9ايضاح�رقم�(�–�ا�ياه�ضخ�تالكهرباء��حطا�أثمان

  165,604       النحليةصيانة�وتشغيل�Ûبار�ومحطات�

  4,750            مكب�الصرف�الص¹ي

   259,460       الص¹ي�وصيانOPا�فشبكة�الصر 

 6,083,010  تشغيلية�مصاريفمجموع�

  9,647,195    مشروع�ا�ياه�والصف�الص�ي�مصاريفمجموع�

 تشغيلية�مصاريف

  39,850          (أ)�–�صيانة�شبكة�الكهرباء

 398,593 ا�ياه�والصرف�الص�ى/مساهمة�البلدية�)ي�مصاريف�مصلحة�مياه�بلديات�الساحل

 438,443 الكهرباء�عمشرو مجموع�مصاريف�

  10,085,638 مصاريف�ا�شاريع�الربحيةاجما>ي�
  

جديـد�مصـروفات�ومسـاعدات�عينيـة�شـيقل��6,726,453مبلـغ��2015ديسـمC&��31ة�للسـنة�ا�نOPيـة�%ـي�تتضمن�ا�صاريف�التشغيلي

  من�الغ'&�متC&ع�«Oا�بيا®Oا�كالتا�ي:
  

 شيقل�جديد ايضاح�رقم� 

 34,208 ج�،11 تC&عات�ومساعدات�من�صندوق�تطوير�وتمويل�البلديات�

  39,075 د،�11  تC&عات�من�خ�ل�وكالة�غوث�ال�جئ'ن

  1,252,146  ،�أ12   الساحل بلديات مياه مصلحة من تبرعات

  1,325,429   مصاريف�تشغيلية�ممولة�من�الغ�.�

  



  

 بلدية�خانيونس�
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 إنمائيةتطويرية�مشاريع��مصاريف .16

    2015 

 شيقل�جديد  ا�مول   مشاريع�ممولة�من�الغ�.

  176,255       البلدياتاض�تطوير�وقر صندوق� ��ت�البلديةآمشروع�صيانة�مرافق�ومنش

  724,910       الخ'&يةقطر� ا�سلخ�إنشاءاستكمال�

  301,050       الساحل�مياهمصلحة� �مل�°يبركة�

  1,308,026    الساحل�مياهمصلحة� بطن�السم'ن�الص¹يشبكة�الصرف�

  498,748        بكدار� �حمر)�مقابل�اله�ل�41رصف�الجزء�الجنوبي�من�شارع�(

  337,406       البلدياتتطوير�وقراض�صندوق� تطوير�وتأهيل�طرق�بمركز�ا�دينة

  Caritas          31,484  الحرب�أضرار تأهيل�شبكات�مياه��إعادة

  152,160        الساحل�مياهمصلحة� الشرÖي)�عيه،�الس�م،(�أبار ��3إنشاء

  3,530,039     \يرادات�راجع-مشاريع�ممولة�من�الغ�.�

  مشاريع�ممولة�ذاتيا

  431,900       تمويل�ذاتي�من�البلدية� كراج�البلدية�(تمويل�ذاتي)مشروع�انشاء�

  3,961,939     )\نمائيةالتطويرية�(�صاريفمجموع�ا�
 

ي�لصــــالح�تنظــــيم�ســــند�اتفــــاق�بــــذلك�بــــ'ن�كــــل�مــــن�وزارة�الداخليــــة�و#مــــن�الــــوط�AÜووزارة�الحكــــم�ا�حwــــ�2014خــــ�ل�عــــام�جــــرى�

وتعمل�البلديـــــة�عwـــــى�اســـــتكمال�توثيـــــق�حـــــق�اســـــتغ�ل�هـــــذه�#رض�لصـــــالح�البلديـــــة�وفقـــــا�لـــــذلك�#تفـــــاق�مـــــع�الجهـــــات�،البلديـــــة

للبلديـة�ا�جـاورة�قطعـة�#رض��إخ�ءبـالداخليـة�و#مـن�الـوط��AÜوزارةا�ختصة�بالسلطة�الوطنيـة�الفلسـطينية��قامـت�بموجبـه�

للبلديـــة�مقابـــل��عـــام�كمشـــروع�اســـتثماري�كـــراج��نشـــاء�وذلـــك�ديـــة�لنتفـــاع�«Oـــا�مـــن�قبـــل�البل� دونمـــا��11حـــوا�ي�مســـاحOPا�البـــالغ�و 

تـــم�عwـــى�دفعـــات�و�ـــرة�واحـــدة�دو�ر�امريكـــي)��387,000شـــيقل�جديـــد�(قيمـــة�مبلـــغ��1,398,900قيـــام�البلديـــة�بـــدفع�مبلـــغ�وقـــدرة�

شـيقل��431,900يمثـل�مبلـغ�و �2015و�2014خـ�ل�العـام'ن�الوطنيـة�أحـد�البنـوك�بموجب�شيكات�مسـحوبة�عwـى�دفعها�جميعا�

  .�2015لذي�تم�دفعه�خ�ل�عام�اا�بلغ�دو�ر�امريكي)��120,000قيمة��مبلغ�ما�يعادل�(جديد�
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17. dستحقاق�أثر�ا�?.اكم�للشروع�)ي�التحول�ا>ى�i2015يناير��1كما�)ي�ع�ى�عجز�موجودات�ساس��  
 

�إ�ىالبدء�%ي�التحول�و �2015يناير��1عجز�موجودات��حسابعwى�#ستحقاق�ا��&اكم�للشروع�%ي�التحول�ا�ى�اساس�#ثر�تمثل�ي

�Áساسوفقا�وال��امات��رسوم�مستحقة�التحصيلالو �يراداتG عدد�من�بنود�إثبات�حيث�تم�#ستحقاق�ا�حاس���Aأساستطبيق�

  ة�عwى�النحو�التا�ي:�النقدي�ا�حاس��Aالذي�كان�متبعا�%ي�السنوات�السابق��ساس#ستحقاق�ا�حاس��Aبد��من�
  

  ا�بلغ�   

 شيقل�جديد   

  27,651,342        )4ايضاح�رقم�(�–التحصيل�مستحقة�ايرادات�والرسوم�صا)ي�حسابات�

  8,273,730  )5ايضاح�رقم�(�–تعديل�حساب�وزارة�ا�الية�

  35,925,072          2015يناير���1إثبا�(امجموع�موجودات�تم�

̀امات�)ي�     2015ناير�ي�1إثبات�ال?

  )(4,302,582   )8ايضاح�رقم�(�-الفلسطينية�التقاعد�مستحقة�لهيئة��تأخ�. فوائد�

  )(76,708,642  )9ايضاح�رقم�(–محافظات�غزة��كهرباءتوزيع�مستحقات�شركة�

̀امات�مختلفة   ال?
 

  )(1,476,069  مستحقات�تعويضات�فتح�شوارع

AÆÌ(125,105)  مستحقات�سلطة�#را 

  )(476,925  وزارة�#وقافمستحقات�

 (3,703,864)  مستحقات�مجلس�النفايات�الصلبة

  (59,000)   (م'&س)�مستحقات�شركة�كويك

 )(258,845   مستحقات�ايجار�ارض�القصيلة

  2,126,324          وبدل�فرز مؤقت�امانات�بناء��-شطب�ال��امات�

 (3,973,484)  )10ايضاح�رقم�(�-مجموع�مستحقات�مختلفة�

̀امات�ا�قيدة�)ي��   )(84,984,708   �2015يناير��1مجموع�iل?

̀امات��–صا)ي�عجز�ا�وجودات�   )(49,059,636 ال?

  

  �والدعاوي �القضايا .18

� �القانوني �ومستشارها �البلدية ��دارة �وفقا �فانه ��2015ديسمC&��31%ي �يوجد ��20قرابة �قضية �عل�Oا �مد³ى �ف�Oا وrي�تظهر�البلدية

� �بتعويضات �تتعلق �حوا�ي �الدعاوي �تلك �قيمة �وتبلغ �ومستشارها��29ا�واطن'ن �البلدية �تقدر�ادارة �ح'ن �%ي �جديد �شيقل مليون

بيانات�مستدرك�لها�بشكل�كاف�%ي�الغ'&�شيقل�جديد�مليون��4ك�التعويضات�بما���يزيد�عن�حوا�ي�لالقانوني�القيمة�ا�توقعة�لت

 ا�الية.



  

 بلدية�خانيونس�

 دولة�فلسط�ن��–خانيونس�

  

 إيضاحات�حول�البيانات�ا�الية�

  2015ديسم/.��31
 

-�23�- 

 

 

  ا�خاطرإدارة� .19
 

  مخاطر�التشغيل �

حصل�عل�Oا،�تعتقد�إدارة�توالتC&عات�الG��ABيراداتا�ختلفة�وتسديد�ال��اما�Oا�من���نشطةبتمويل�مصاريف�بلدية�تقوم�ال

ها�مصاريفسوف�يكون�بنفس�ا�ستوى�للسنوات�السابقة�وأ®Oا�بإمكا®Oا�تغطية�كافة��2016أن�مستوى�التمويل�لسنة�بلدية�ال

كما�تعتقد�Gدارة�بأن�الظروف�السياسية�و#قتصادية�السائدة�%ي�ا�نطقة��&عات،التCو �Gيراداتمن�ال��اما�Oا��كافةوتسديد�

�مادي �بشكل �عمليا�Oا �تؤثر�عwى ��لن �الظاهر�%ي �عجز�ا�وجودات �من �الرغم �عwى �ا�ركز�ا�ا�ي �بيان �يتعلق �والذي %ي�معظمه

  .ال��امات�البلدية�تجاه�السلطة�الوطنية

 

 مخاطر�iئتمان �

�باÁموال�النقدية�السائلة�وحسابات�القبض.�إن�مخاطر�#ئتمان��لبلديةلإن�مخاطر�#ئتمان�
ً
محدودة��للبلديةتق�&ن�أساسا

� �إدارة �لقيام �القبض��البلديةنظرا �وتظهر�حسابات �عالية، �ائتمانية �جدارة �ذات �مالية �مؤسسات �%ي �النقدية �أموالها بإيداع

� �إن �تحصيلها، �%ي �ا�شكوك �الديون �مخصص �خصم �بعد ��،وجدبالصا%ي �إدارة �قبل �خC&ا�Oم��البلديةوا�قدر�من �عwى اعتمادا

  ال�&اكمية�والظروف�#قتصادية�السائدة.�

  

 مخاطر�معدل�الفائدة �

تزداد�مخاطر�معد�ت�الفائدة�من�خ�ل�احتمالية�التغ'&ات�%ي�معد�ت�السوق�والذي�من�ا�مكن�أن�يؤثر�عwى�قيمة��صول�

�مر  �عwى �Gدارة �تحافظ �للفوائد. �من�الحاملة �ا�نفعة �تعظيم �«Oدف �حدا �عwى �عملة �كل �%ي �الفائدة �معد�ت �%ي �ال�&ددات اقبة

  خ�ل��وضاع�ا�ختلفة.�

  

  مخاطر�العم|ت �

تنشأ�مخاطر�العم�ت��جنبية�من�أن�تغ'&�أسعار�الصرف�قد�يؤثر�سلبيا�عwى�قيمة�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات.�%ي�حال�لم�تقم�

د�يتعرض�لها�من�جراء�ذلك�عن�طريق�ا�شتقات�ا�الية.�تقوم�Gدارة�بتوزيع�موجودا�Oا�%ي�التحوط�للمخاطر�ال�ABق�البلدية

  ا�الية�السائلة�عwى�العم�ت�ال�ABتستخدمها�%ي�التشغيل�لتقليل�أي�خسارة�محتملة�من�جراء�تذبذب�أسعار�العم�ت.

 

  والقيمة�العادلة�ا�الية�dدوات �

  ا�الية���تختلف�بشكل�جوهري�عن�قيمOPا�الدف�&ية�بتاريخ�بيان�ا�ركز�ا�ا�ي.�وا�طلوبات�للموجودات�العادلةالقيمة��إن

  




