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  المستقل مدققالتقرير 
 
  

  رئيس وأعضاء المجلس البلدي   المحترمين/ السادة
    فلسطين–خانيونس 

  
  

 ديسمبر 31كما في  بيان المركز المالي والمكونة من لبلدية خانيونس  البيانات المالية المرفقةبتدقيققمنا لقد 
 وملخصا للسياسات المحاسبية هية بذلك التاريخللسنة المنت التدفقات النقديةبيان و وبيان الدخل الشامل 2009
  .األخرىالمالحظات اإليضاحية الهامة و

  
 حيث أن  من قبل إدارة البلدية2009 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في ماد األرصدة االفتتاحية لقد تم إعت

    .ة خانيونسالبيانات المالية للسنة الحالية هي أول بيانات مالية مدققة يتم إصدارها لبلدي
  

  مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية
  
  

المالية،  تقارير إلعداد الإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض : وتشتمل هذه المسؤولية على

انات مالية خالية من االخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات بي
  . محاسبية مالئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة

  
  مسؤولية المدقق

  
  

د قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير لق. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها
إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق .  الدولية للتدقيق

  .بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من االخطاء الجوهرية
  

ات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراء
تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود اخطاء جوهرية في . البيانات المالية

  .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
  

ءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار اجرا
 وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء منشأةالبيانات المالية لل

، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية للمنشأةرأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية 
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة و كذلك تقييما عاما لعرض البيانات المستخدمة 

 .المالية
 

  . في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا
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 فقد تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لألساس النقدي  البيانات المالية،حول) 2( في إيضاح رقم مبينكما هو 
   . التقارير المالية يختلف عن المعايير الدولية إلعدادوهو أساس محاسبي شامل

  
  

   الرأي
 

           كما فيلبلدية خانيونسبرأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي 
لألساس المحاسبي  وفقا للسنة المنتهية بذلك التاريخ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 2009 ديسمبر 31

  ).2(الموضح بإيضاح رقم 
  
  

   الدولية وشركاههعن طالل أبو غزال

                

  
  زهير كامل الناظر

  148/98ترخيص 
  2010 يونيو 10غزة في 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  الحكم المحليوزارة 
  بلدية خانيونس

  2009 ديسمبر 31كما في  بيان المركز المالي
  
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
  
   ديسمبر31      

  2008    2009    اتإيضاح  

            األصول

  48,780.58    123,170.87    3  النقد في الصندوق

  594,585.82    81,025.18    4  النقد لدى البنوك

  11,961.08    9,870.46    5  عهد عمل مؤقتة

  2,561,303.77    3,005,638.93    6  سلفيات رواتب الموظفين

  189,750.45    1,530.42    7   أخرىأصول

  03,406,381.7    3,221,235.86      مجموع األصول

            

             األصول وصافي االلتزامات

            االلتزامات

  3,016,371.23    3,121,614.98    8  )وفسحب على المكش(بنوك دائنة 

  10,630,092.90    13,619,029.20    9  التزامات أخرى

  13,646,464.13    16,740,644.18      االلتزاماتمجموع 

            

            صافي األصول

  )7,880,932.17(    )10,240,082.43(      صافي األصول كما في بداية السنة 

  )2,359,150.26(    )3,279,325.89(      )ب( بيان –  للسنةافي األصولص

  )10,240,082.43(    )13,519,408.32(      صافي األصول في نهاية السنة

  03,406,381.7    3,221,235.86      مجموع االلتزامات وصافي األصول 

  

  
  
  
  

  ساسيا من هذه البيانات المالية إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أ
  
  
  
  
  

  

  )أ(بيان 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية  
  وزارة الحكم المحلي
  بلدية خانيونس

  2009 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في الشامل  الدخلبيان
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
  

                                   
    2009 ديسمبر 31      

    المجموع  ريعمشا  تشغيلي    اإليضاحات  
  2008 ديسمبر 31

                اإليرادات

                

 16,096,259.92    19,091,749.65  3,770,553.48 15,321,196.17    10  اإليرادات

 16,096,259.92    19,091,749.65  3,770,553.48 15,321,196.17      مجموع اإليرادات

                

                المصروفات 

                

  18,455,410.18    22,371,075.54  5,899,553.33  16,471,522.21    11  المصروفات

  18,455,410.18    22,371,075.54  5,899,553.33  16,471,522.21      مجموع المصروفات

 )2,359,150.26(    )3,279,325.89(  )2,128,999.85( )1,150,326.04(      )أ( بيان – للسنة صافي األصول

  
  
  
  
  

  ذه البيانات المالية إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(بيان 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية        
  وزارة الحكم المحلي
  بلدية خانيونس

   2009 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في التدفقات النقديةبيان 
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
              

                 
   ديسمبر31  

  2009    2008  

       

        األنشطة التشغيلية من التدفقات النقدية

 )2,359,150.26(    )3,279,325.89(  للسنة األصولصافي 
نشطة األ للسنة مع صافي التدفقات النقدية من األصول صافي لمطابقةتعديالت 
  التشغيلية

      

  )7,212.28(    2,090.62  التغير في عهد العمل المؤقتة

  421,503.82    )444,335.16(  سلفيات رواتب الموظفينالتغير في 

  2,527,771.77    188,220.03  التغير في األصول األخرى

  2,601,960.50    2,988,936.30  التغير في االلتزامات األخرى

  3,184,873.55    544,414.10)(  الناتجة من األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

        األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  )259,841.39(    105,243.75  )سحب على المكشوف(التغير في البنوك الدائنة 

  )2,358,838.79(    -  تسويات في صافي األصول

  )2,618,680.18(    105,243.75  األنشطة التمويلية) المستخدمة في( من الناتجةصافي التدفقات النقدية

  566,193.37    )439,170.35(   خالل السنةالمحققة) المستخدمة(صافي التدفقات النقدية 

  77,173.03    643,366.40  النقد والنقد المعادل في بداية السنة

  643,366.40    204,196.05  )12( إيضاح – )أ( بيان –النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

  
  
  
  
  
  

  إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج(بيان 
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  لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا  
  وزارة الحكم المحلي
  بلدية خانيونس

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ) إسرائيليشيكل: العملة(

  
 معلومات عامة . 1

  
 وتوالت المجالس البلدية السابقة وعددها ثمانية على إدارة البلدية وكرست جهودهـا             1917تأسست بلدية خانيونس عام     

وقد شهدت المدينة تراجعاً ملموساً في مختلف       .  والمدينة في تقديم خدماتها للمواطنين   وعطائها على مدار العقود السابقة      
 بسبب االحتالل خاصة مـشروع       المشاريع لم يتم تنفيذ الكثير من    ، حيث   خدماتها على مدار سنوات االحتالل اإلسرائيلي     

  .الصرف الصحي
  

 مجال تنفيذ المشاريع الرامية إلى النهوض بواقع المدينة         لقد عكفت المجالس البلدية المتعاقبة على إحداث نقلة نوعية في         
ومنها التفكير الجاد في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي عمل االحتالل اإلسرائيلي على تأخيره، وقد فامت البلديـة                  
بمجموعة كبيرة من االتصاالت المختلفة للتواصل مع الجهات والدول والمؤسسات المانحـة وكـان مـن ثمـرة هـذه                    

التصاالت إبرام عدد من التوأمات مع البلديات األجنبية والمدن األوروبية التي قدمت المنح للعديد من المـشاريع مـن                   ا
  .أبرزها المكتبة العامة لبلدية خانيونس والمركز الثقافي والمدينة الرياضية

  
فيذ خطة البلدية حيث تم رفد كادر       قام المجلس البلدي بالعمل على استحداث مجموعة من الدوائر واألقسام الضرورية لتن           

البلدية بالكفاءات العلمية وتنظيم العديد من الندوات والدورات التأهيلية للموظفين لتطوير أدائهم ورفع قـدراتهم وإعـداد       
كادر وظيفي متميز، وفي نفس الوقت تبذل البلدية قصارى جهدها من أجل تعزيز المـشاركة المجتمعيـة فـي عملهـا                 

تم تشكيل لجان أحياء في المدينة تعمل جنباً إلى جنب مع إدارة البلدية لصهرها في بوتقة عمل البلديـة                   وأنشطتها حيث   
والعمل على حل المشاكل التي تواجه المناطق السكنية من أجل النهوض بالمدينة وتسجل لمدينة خانيونس ريادتها بـين                  

  .المدن الفلسطينية في مجال لجان األحياء
  

لي  حيث أولى اهتماماً كبيراً لتطوير الجانب اإلداري والما        2008دي الحالي مهامه في شهر يونيو عام        تسلم المجلس البل  
الل اعتماد هيكلية إدارية قادرة على تحمل األعباء الملقاه على عاتق البلديـة والنهـوض بالمدينـة وقـام                   للبلدية من خ  

بلدية ركناً أساسياً في المجتمع تعمل على قدم وساق للنهوض       بالتنسيق مع الوزارات لتنفيذ الفعاليات واألنشطة حيث أن ال        
  .بالمدينة ورفعة شأن المواطن وصون كرامته

  
 اإلمكانيـات على القطاع تبذل البلدية جهودها الجبارة لتنفيذ مشاريع تطويرية حسب            في ظل الحصار الظالم المفروض    

د من الشوارع وتنظيم األسواق وتنفيـذ الخطـة المروريـة           المحدودة والمواد المتوفرة والمتاحة، حيث قامت بفتح العدي       
التسهيلية لمركز المدينة كما أزالت التعديات والبسطات من الشوارع والطرقات من أجل أن تبقى خانيونس مدينة جميلة                 

  .وراقية تواقة إلى التقدم واالزدهار
  

  : أعينها منهان األهداف التي وضعتها نصبوتسعى بلدية خانيونس إلى تحقيق مجموعة م
  

  .تنظيم وتنسيق المدينة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة -
 إلخ... المياه والصرف الصحي والنظافةتقديم خدمات متعددة ألهالي المدينة مثل -
 .المحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والمنتزهات -
 خالل تقديم يد العون لهم وألسرهم من خالل مـشاريع            خاصة العاطلين عن العمل من     مساعدة أفراد المجتمع   -

 ).بطالة(تشغيلية 
 .إنشاء األسواق وتحديد مراكز البيع -
 .ترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحالت العامة ومراقبتها صحياً وفنياً -
 .تشجيع النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي والمساهمة فيه -
 .ك العامة والخاصةمنع وإزالة التعديات على األمال -
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  السياسات المحاسبية أهم  . 2  

 

   اإلطار العام إلعداد البيانات المالية2-1
  

  .تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  
  
   أسس إعداد البيانات المالية2-2
  

النقدي حيث يتم االعتراف بالمصروفات عند       لألساس ووفقاً    التاريخية  التكلفة استناداً إلى طريقة  تم إعداد البيانات المالية     
 .دفعها وليس اعند استحقاقها، ويتم االعتراف باإليرادات عند قبضها وليس عند تحققها

  
  
  
   العمالت األجنبية2-3
  

.  وهي الشيكل اإلسرائيلي   يةالبلد المالية بالعملة التي تستخدمها البيئة االقتصادية األساسية حيث تعمل           تيتم عرض البيانا  
 حسب أسعار الصرف السائدة في       إلى الشيكل اإلسرائيلي   تحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الرئيسية        و

يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعمـالت أجنبيـة إلـى           ،  وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي     . تاريخ حدوث التعامالت  
حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم االعتراف بفروقات أسـعار الـصرف               الشيكل اإلسرائيلي   

  .الناتجة في بيان الدخل الشامل
  
  
   الممتلكات واآلالت والمعدات2-4
  

يتم اثبات الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وفقاً لألساس المحاسـبي                 
  .تخدم في البلديةالمس

  
  
  اإليرادات 2-5
  

  .اإليرادات عند قبضها تسجيليتم 
  
  
   المصروفات2-6
  

  .يتم تسجيل المصروفات عند دفعها شاملة لضريبة القيمة المضافة
  
   النقد والنقد المعادل2-7
  

دائع الثابتة التي تـستحق  ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والو           
  .خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو ما يعادلها
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 في الصندوقالنقد  . 3

  : ديسمبر مما يلي31يتألف النقد في الصندوق كما في 

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  48,780.58    123,170.87  النقد في الصندوق
        

  48,780.58    123,170.87  )أ( بيان – مجموع النقد في الصندوق
  

 النقد لدى البنوك . 4

  : ديسمبر مما يلي31 كما في  لدى البنوكيتألف النقد

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  2,344.03    3,166.32   شيكل– 721082/بنك القاهرة عمان حـ
  505.71    436.28   شيكل– 200030-0-572/البنك العربي حـ
  4.18    4.18   دوالر– 200030-0-571/البنك العربي حـ
  462,475.65    72.02   شيكل– 157-0-100/بنك البريد حـ
  128,687.76    12,821.27   دوالر– 157-0-102/بنك البريد حـ
  7,406.75    91.58   دينار– 157-0-101/بنك البريد حـ

  )13,073.90(    64,433.53   دوالر– 500574/بنك فلسطين المحدود حـ
  42.00    -   دوالر– 67760-1/دود حـبنك فلسطين المح

  152.97    -   دوالر– 67760-2/بنك فلسطين المحدود حـ
  2,043.73    -   دوالر– 68420/بنك فلسطين المحدود حـ
  253.20    -   دوالر– 68422/بنك فلسطين المحدود حـ
  383.78    -   دوالر– 68423/بنك فلسطين المحدود حـ
  1,747.80    -  والر د– 68424/بنك فلسطين المحدود حـ
  24.70    -   دينار– 50057-2/بنك فلسطين المحدود حـ
  )0.13(    -   دوالر– 1053400/بنك فلسطين المحدود حـ
  14.60    -   دوالر– 1053402/بنك فلسطين المحدود حـ
  1,409.50    -   دوالر– 1053401/بنك فلسطين المحدود حـ
  )0.66(    -   دوالر– 1052800-8/بنك فلسطين المحدود حـ

  164.15    -   دوالر– 1050297/ البنك اإلسالمي حـ
        

  594,585.82    81,025.18  ) أ( بيان – لدى البنوكالنقد مجموع 
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 عهد العمل المؤقتة . 5
  

  : ديسمبر مما يلي31 كما في عهد العمل المؤقتةتألف ت

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  3,000.00    3,000.00  عهدة المشتريات
  496.00    2,000.00  عهدة الكراج

  2,000.00    2,500.00  عهد قضائية وقانونية
  1,328.70    1,352.96  عهدة شرطة البلدية

  -    1,000.00  عهدة العالقات العامة
  344.38    17.50  عهد أخرى

  150.00    -  عهد مواصالت
  500.00    -  عهدة الصحة والبيئة
  4,142.00    -  طيني للسلطات المحليةعهدة االتحاد الفلس

        

  11,961.08    9,870.46  ) أ( بيان – عهد العمل المؤقتةمجموع 
  
  
 سلفيات رواتب الموظفين . 6
  

ب  ديسمبر من المبالغ المدفوعة لموظفي البلدية من مختلف الفئات تحت حسا       31 في   سلفيات رواتب الموظفين كما   تألف  ت

  :كما يليالرواتب المتأخرة 

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  2,561,303.77    3,005,638.93  سلفيات رواتب الموظفين
        

  2,561,303.77    3,005,638.93  )أ( بيان –مجموع سلفيات رواتب الموظفين 
  

  

 األصول األخرى . 7
  

  : ديسمبر مما يلي31 كما في األصول األخرىتألف ت

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  -    1,530.42  منتدى شارك الشبابي
  267.00    -  أمانات مزاودات

  189,483.45    -  أمانات مشروع البلديات الطارئ
        

  189,750.45    1,530.42  ) أ( بيان – األصول األخرىمجموع 
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 )سحب على المكشوف(البنوك الدائنة  . 8  
  

 لدى بنك فلسطين المحدود     500574حساب البلدية رقم    المكشوف ل رصيد  ال ديسمبر من    31 كما في  ةتتألف البنوك الدائن  

  :كما يلي

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  3,016,371.23    3,121,614.98   شيكل- 500574/بنك فلسطين المحدود حـ
        

  3,016,371.23    3,121,614.98  )أ( بيان – )سحب على المكشوف(البنوك الدائنة مجموع 
  
 
 االلتزامات األخرى . 9
 
  : ديسمبر مما يلي31 كما في االلتزامات األخرىتألف ت

   ديسمبر31  
  2009    2008  

  7,368,329.12    9,223,697.32 )هيئة التقاعد الفلسطينية (معاشاتالتأمين والأمانات 
  355,870.06    635,654.76 أمانات التأمين الصحي
  100,579.50    170,730.15 أمانات ضريبة الدخل

  255,534.22    134,599.83   قانون الخدمة المدنية–أمانات 
  -    553,411.47  أهل الخير-أمانات محطة التحلية 

  19,909.24    19,909.24 أمانات المجلة
  -    76,050.00 أمانات لجنة زكاة الرحمة

  1,651,766.07    1,777,076.89 أمانات بناء مؤقت
  12,211.50    10,436.50 أمانات مناقصات
  315.11    215,311.39 أمانات متنوعة

  14,123.52    11,066.97 أمانات محالت فوزي أبو طه
  3,335.00    3,835.00 أمانات اشتراكات مياه
  76,347.74    76,347.74 أمانات رخص بناء
  -    1,865.72 أمانات مزاودات
  414,751.97    459,022.62 أمانات بدل فرز

  79,552.50    58,413.60 ر مخازن البلديةأمانات إيجا
  191,600.00    191,600.00 (USAID) أمانات الوكالة األمريكية للتنمية
  1,966.58    - أمانات منتدى شارك الشبابي 

  25.00    - أمانات اللجنة الشعبية لدعم المنازل المدمرة
  12,150.00    - أمانات الكافتيريا

  58,418.76    - أمانات رواتب موظفين
  381.91    - أمانات الحي النمساوي

  12,925.10    - أمانات فضل عبد الرحمن رشوان

       

  010,630,092.9    013,619,029.2  ) أ( بيان – األخرى االلتزاماتمجموع 
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 اإليرادات . 10  
  

  : ديسمبر ما يلي31تشمل اإليرادات للسنة المنتهية في 
  
  ديسمبر 31     
  2008    2009    إيضاح 

 11,358,684.23   15,321,196.17    10.1  اإليرادات التشغيلية
  4,737,575.69    3,770,553.48    10.2  إيرادات المشاريع

            
  16,096,259.92    19,091,749.65      )ب( بيان – اإليراداتمجموع 

  
  

  اإليرادات التشغيلية 10.1
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في  التشغيليةتشمل اإليرادات
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 630,684.67   458,558.46  ضرائب على الممتلكات
  1,064,624.73    1,634,651.18  جازاتالرخص واإل

  2,251,359.20    2,001,377.34  رسوم مقابل خدمات
  5,179,575.67    7,089,400.91  ية أخرىضرائب ورسوم محل

  1,066,994.60    2,300,165.70  مساعدات حكومية ودولية
  31,680.00    46,195.00  غرامات

  1,133,765.36    1,790,847.58  واألموالإيرادات استخدام الممتلكات 
        

  11,358,684.23    15,321,196.17  )10(إيضاح  – التشغيليةمجموع اإليرادات 
  
  

  المشاريع إيرادات 10.2
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في إيرادات المشاريعتشمل 
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 3,874,584.75   3,005,109.74  إيرادات المياه
  854,727.94    764,603.74  إيرادات الصرف الصحي

  8,263.00    840.00  إيرادات الكهرباء
        

  4,737,575.69    3,770,553.48  )10(إيضاح  – المشاريعيرادات مجموع إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



12

 المصروفات . 11  
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في المصروفاتتشمل 
  
   ديسمبر31     
  2008    2009    إيضاح 

 13,863,259.30   16,471,522.21    11.1  المصروفات التشغيلية
  4,592,150.88    5,899,553.33    11.2  مصروفات المشاريع

            
  18,455,410.18    22,371,075.54      )ب( بيان – المصروفاتمجموع 

  
  

   التشغيليةالمصروفات 11.1
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في المصروفات التشغيليةتشمل 
  
  ديسمبر 31 
 2009    2008  

 4,256,307.03   5,315,234.55 اإلدارة العامة مصروفات 
 4,829,177.77   4,476,624.41 السالمة والصحة العامة مصروفات 
 4,042,818.00   5,936,400.58 األشغال العامة والميكانيك مصروفات 
  734,956.50    743,262.67 خدمات حضارية وثقافيةمصروفات 

       
  013,863,259.3    16,471,522.21  )11(إيضاح  – التشغيلية المصروفاتوع مجم

  
  

  المشاريع مصروفات 11.2
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في  المشاريعمصروفاتتشمل 
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 4,185,332.59   5,376,574.69 مشروع المياه والصرف الصحي مصروفات 
 406,818.29   433,495.19 مشروع الكهرباءمصروفات 
 -   89,483.45 )المضخة(مشروع البلديات الطارئ مصروفات 

        
  4,592,150.88    5,899,553.33  )11(إيضاح  – المشاريع مجموع مصروفات

  
  

 النقد والنقد المعادل . 12
  

  : ديسمبر مما يلي31د المعادل كما في يتألف النقد والنق
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 48,780.58   123,170.87 النقد في الصندوق
 594,585.82   81,025.18 النقد لدى البنوك

        
  0643,366.4    204,196.05  )ج(بيان  – مجموع النقد والنقد المعادل
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 رادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة مقارنة اإلي . 13
  
    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        اإليرادات: أوالً
        اإليرادات التشغيلية

        الضرائب على الممتلكات
 %57  458,558.46   800,000.00  ضريبة أمالك السنة الحالية

  800,000.00   458,558.46  57% 
        جازاتإيرادات الرخص واإل

        
 50%  50,400.00   100,000.00  رسوم الحرف والصناعات 

  %6  71,963.18   1,200,000.00  رسوم رخص البناء 
 42%  5,000.00   12,000.00  رسوم سوق الحيوانات 

 285%  199,298.00   70,000.00  رسوم سوق البسطات والباعة المتجولين 
  -   -   1,000.00 م المجاري والحفر االمتصاصية  رسو

 43%  43,390.00   100,000.00  رسوم اليافطات 
  -   -   5,000.00  رسوم منسوب وتحديد الشوارع 

 46%  4,600.00   10,000.00  رسوم إعالنات العطاءات 
 100%  1,100,000.00   1,097,900.00  رسوم سوق الخضار والداللة 

 107%  160,000.00   150,000.00 سمك والطيور  رسوم سوق ال
  2,745,900.00   1,634,651.18  60% 

        رسوم مقابل خدمات
 51%  669,877.47   1,304,500.00  رسوم النفايات 

 175%  279,849.00   159,850.00  رسوم مواقف سيارات 
 112%  67,191.00   60,000.00  رسوم تصديق شهادات 

  %46  54,727.66   120,000.00  رسوم مكافحة الفئران والحشرات 
 1%  50.00   5,000.00  رسوم إزالة نفايات ومخلفات الردم 

 102%  121,850.00   120,000.00  رسوم ذبحية 
  -  -   1,000.00  رسوم رخص الكارات 

 132%  33,420.58   25,300.00  غرامات على الموظفين 
 194%  774,411.63   400,000.00 مختلفة  إيرادات 

  2,195,650.00   2,001,377.34  91%  
        ضرائب ورسوم محلية أخرى

 %332  6,566,175.91   1,975,142.00  حصة البلدية من رسوم النقل على الطرق 
 %70  523,225.00   750,000.00  ضريبة حرف وصناعات 

  2,725,142.00   7,089,400.91  260% 
        مساعدات حكومية ودولية

 %101  2,300,165.70   2,266,415.00  مساعدات من صندوق البلديات 
 -  -   3,626,400.00  مساعدات محلية حكومية 

  5,892,815.00   02,300,165.7  39% 
        غرامات

 %92  46,195.00   50,000.00  غرامات محاكم
  50,000.00   46,195.00  92% 

        إيرادات استخدام الممتلكات واألموال
 %142  1,658,281.58   1,170,500.00 إيجارات أمالك البلدية

 %44  132,566.00   300,000.00 إيجارات أكشاك 
  1,470,500.00   1,790,847.58  122% 

 %96  15,321,196.17   15,880,007.00  يةمجموع اإليرادات التشغيل
        



14

  
    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        إيرادات المشاريع
        المياه

 %67  2,762,010.24   4,123,043.00 مياه بالعداد
 %13  32,764.00   250,000.00 خرىوأوللبناء  مياه محالة

 %97  145,417.00   150,000.00 اشتراك في شبكة المياه
 %53  10,568.50   20,000.00 رسوم قطع وإعادة تركيب المياه

 %133  54,350.00   40,850.00  غرامات سرقة مياه
  4,583,893.00   3,005,109.74  66% 

        الصرف الصحي
 %52  207,290.00   400,000.00 اشتراكات الصرف الصحي

  %111  557,313.74   500,000.00 )كسح وشبكة(صحي ضرائب صرف 
  900,000.00   764,603.74  85% 

        مشروع الكهرباء
 %8  840.00   10,000.00 إيرادات مشروع الكهرباء

  10,000.00   840.00  8% 
  %69    3,770,553.48    5,493,893.00 مجموع إيرادات المشاريع

  %89    19,091,749.65    21,373,900.00  )10(إيضاح  –اإليراداتمجموع 
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    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        المصروفات: ثانياً
         التشغيليةالمصروفات

        مصروفات اإلدارة العامة
       الرواتب واألجور 

 %128  3,464,226.74   2,715,000.00 ة الرواتب واألجور األساسي
  %61  18,334.14   30,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %244  131,839.43   54,000.00 عمال ودورات مؤقتين 
 %121  350,646.33   289,500.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

  %114  113,503.09   100,000.00 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
 -  -   5,000.00 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 

  %111  93,000.00   84,000.00 راتب رئيس البلدية 
 %72  44,626.00   62,400.00 مكافأة أعضاء المجلس البلدي

       نفقات إدارية وعمومية وتشغيلية
 %121  108,848.25   90,000.00 بريد وهاتف

 %166  126,351.58   76,000.00 قرطاسية ومطبوعات
 %118  47,359.40   40,000.00 تشريفات
 %85  42,326.00   50,000.00 إعالن

 %29  1,444.00   5,000.00 نفقات قضائية
 %49  9,750.00   20,000.00 ستئجار أمالك لصالح البلديةا

 %105  17,896.50   17,000.00 أجور التنقل وعالوات سفر
 %15  750.00   5,000.00 سفريات خارجية

 %127  569,308.57   450,000.00 فوائد مدينة وإيرادات مستردة
 %115  10,355.00   9,000.00 نفقات أخرى

 %73  10,961.00   15,000.00 تأثاث ومفروشا
 %89  106,582.82   120,000.00 آالت مكتب وحواسيب وصيانتها

 %117  23,466.70   20,000.00 متنوعةمصروفات 
 -  -   20,000.00 وقروضسداد ديون 

 %103  23,659.00   23,000.00 دايا ومصروفاته
  4,299,900.00   5,315,234.55  124%  

        مصروفات السالمة والصحة العامة
       الرواتب واألجور 

 %112  2,575,083.35   2,305,000.00 الرواتب واألجور األساسية 
 %59  14,664.71   25,000.00 مل أجور إضافية وطبيعة ع
 %162  384,498.74   237,600.00 عمال ودورات مؤقتين 

 %116  276,354.68   237,500.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 
 %1  168.00   17,000.00 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 

       نفقات إدارية وعمومية 
 %8  642.00   8,000.00 ألبسة
 %61  3,066.00   5,000.00  نقل وعالوات سفرأجور

 %83  183,368.80   220,000.00 استئجار أراضي
 %102  5,085.00   5,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %56  39,096.00   70,000.00 صيانة عامة وتصليخات
 %1  100    10,000.00 لوازم صحية للمسلخ
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    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    لموازنةا 
  نسبة التنفيذ

        مصروفات السالمة والصحة العامة/تابع
        نفقات تشغيلية

 %14  2,150.82   15,000.00 مكافحة المالريا وداء الكلب
 -  -   5,000.00 صيانة مكب النفايات

  %71  874,754.95   1,240,000.00 نفقات التنظيفات
 %32  3,149.64   10,000.00 صيانة المجاري والمراحيض

 %92  27,724.00   30,000.00 هدم األبنية الخطرة
  %88  66,512.72   76,000.00 مبيدات حشرية 
 %51  20,205.00   40,000.00 طوارئ شتاء

 4,556,100.00   4,476,624.41  98% 
       مصروفات األشغال العامة والميكانيك

       الرواتب واألجور 
 %122  2,735,738.90   2,241,500.00 هندسة  قسم ال-الرواتب األساسية 

 %106  10,628.79   10,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
 %434  234,244.19   54,000.00 عمال ودورات مؤقتين 

 %119  284,319.89   239,000.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 
 %112  56,091.91   50,000.00 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 

 %5  540.00   10,000.00 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 
       نفقات إدارية وعمومية 
 %33  1,637.00   5,000.00 شراء أدوات هندسية

 %127  7,636.50   6,000.00 أجور نقل وعالوات سفر
 %102  5,090.00   5,000.00 قرطاسية ومطبوعات

       نفقات تشغيلية
 %125  1,680,024.75   1,342,500.00 ألرصفةصيانة الشوارع وا
 %75  3,742.00   5,000.00 العدد واألدوات

 %38  113,455.50   300,000.00 زيوت ومحروقات
 %77  159,966.02   207,000.00 صيانة السيارات
 %153  277,633.77   182,000.00 تأمين سيارات

 %94  141,668.30   150,000.00 قطع غيار
 %108  86,281.35   80,000.00 مالك البلديةصيانة أ

 %88  1,750.00   2,000.00 صيانة األإشارات الضوئية
 %68  135,951.71   200,000.00 تعويضات فتح شوارع

  5,089,000.00   5,936,400.58  117%  
        مصروفات خدمات حضارية وثقافية

       الرواتب واألجور 
 %112  208,813.16   186,000.00 ألجور األساسية الرواتب وا

 %38  12,210.00   32,400.00 عمال ودورات مؤقتين 
 %98  20,867.50   21,200.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 
       نفقات تشغيلية حضارية

 %99  6,426.00   6,500.00 لوازم المكتبة
 -  -   1,000.00 تجليد وترقيم الكتب

 %76  1,527.00   2,000.00  ثقافية وتعليميةأنشطة
 -  -   2,000.00 صيانة المكتبة وتطويرها

 -  -   2,000.00 مخيمات صيفية
 %17  330.00   2,000.00 أنشطة رياضية
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    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        حضارية وثقافيةخدمات مصروفات /تابع
        المنتزهاترواتب الحدائق و
 %132  430,014.83   325,500.00  رواتب أساسية 
  %128  43,256.18   33,800.00 تأمين ومعاشات

       نفقات تشغيلية الحدائق
 %120  17,983.00   15,000.00 تحريش شوارع وصيانة شجر

  %184  1,835.00   1,000.00 سفريات ونقليات الحدائق
 630,400.00   743,262.67  118% 

       نفقات غير عائدة لدائرة معينة
 -  -   1,764,300.00 نفقات غير عائدة لدائرة معينة
 %101  16,471,522.21   16,339,700.00 مجموع المصروفات التشغيلية

       
       مصروفات المشاريع

       مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي
       الرواتب واألجور 

 %126  3,410,489.55   2,712,000.00 ساسية الرواتب األ
 %50  25,195.02   50,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %153  330,367.50   216,000.00 عمال ودورات مؤقتين 
  %122  349,666.15   285,600.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 %101  60,769.97   60,000.00 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
 %17  1,694.00   10,000.00 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 

       نفقات تشغيلية
 %97  1,165,881.00   1,197,300.00 زيوت ومحروقات

 %20  1,010.00   5,000.00 صيانة الماتورات والمضخات
 %117  5,856.00   5,000.00 صيانة شبكة المياه

 -  -   1,000.00 مشتريات مياه
 -  -   3,000.00 م مياهتعقي

 -  -   30,000.00 أثمان كهرباء لمحطات ضخ المياه
 %61  6,050.00   10,000.00 صيانة وتشغيل محطات التحلية

 %4  386.00   10,000.00 مكب الصرف الصحي
 %78  11,704.00   15,000.00 مشروع الصرف الصحي
       نفقات إدارية وعمومية
 %100  5,000.00   5,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %9  278.00   3,000.00 تشريفات
 %21  424.00   2,000.00 ألبسة

 %90  1,803.50   2,000.00 أجور النقل وعالوات السفر
  4,621,900.00   5,376,574.69  116%  

        مشروع الكهرباء
       الرواتب واألجور 

 %124  321,148.86   259,500.00  الرواتب األساسية 
 %8  785.55   10,000.00  أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %122  6,090.31   5,000.00  مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
 %108  31,008.47   28,800.00 % 12.5 تأمين ومعاشات الموظفين 

 -  -   2,000.00  تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 
       نفقات تشغيلية

 -  -   5,000.00 زيوت ومحروقات
 %95  73,149.00   77,000.00 هرباءلكصيانة شبكة ا
 %16  313.00   2,000.00 عدد ولوازم
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    2009 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        مصروفات مشروع الكهرباء/تابع
        نفقات تشغيلية

 -  -   20,000.00 استهالك ممتلكات البلدية للكهرباء
       ات إدارية وعموميةنفق

 %100  1,000.00   1,000.00 قرطاسية ومطبوعات
 -  -   1,000.00 تشريفات

  -  -   1,000.00 أجور النقل وعالوات السفر

 412,300.00   433,495.19  105% 
          )المضخة(مشروع البلديات الطارئ 

  -   89,483.45    -  )المضخة(مصروفات مشروع البلديات الطارئ 
  %117   5,899,553.33    5,034,200.00  مجموع مصروفات المشاريع

  %105   22,371,075.54    21,373,900.00  )11( إيضاح – مجموع المصروفات
 

 الموظفينعدد  . 14
  

، فـي   موظفاً وعامالً ) 471 (2009 ديسمبر   31 في   بلدية خانيونس من مختلف الفئات    في  والعاملين   الموظفينبلغ عدد   
  .موظفاً وعامالً) 563 (2008 ديسمبر 31 حين بلغ عددهم في

  
 أرقام المقارنة . 15
  

  .عرض بيانات السنة الحاليةمع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 
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  )أساس االستحقاق(الديون المستحقة للبلدية من الغير ): 1(مرفق رقم 
  

  : ديسمبر مما يلي31الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في تتألف الديون المستحقة للبلدية من 
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 2,595,586.62   3,133,721.00 متأخرات ضريبة األمالك
 6,325,145.80   7,868,302.80 متأخرات مشروع النفايات
 22,149,955.25   19,670,946.69  متأخرات مشروع المياه

 781,750.59   4,268,042.52  أخرىمتأخرات مشاريع 
 2,502,614.93   2,845,786.34 متأخرات رسوم الحرف والصناعات
 3,677,236.48   4,359,796.42 متأخرات مشروع الصرف الصحي

 8,931,348.53   10,609,155.36 غرامات تأخير
 311,001.35   157,863.00 إيجارات مستحقة
 1,480,769.00   1,640,923.19 متأخرات مباني
  289,620.00    289,620.00 )استقطاعات موظفين(وزارة المالية 

  -    2,757,749.61 متأخرات على الوزارات الحكومية
       

  49,045,028.55    57,601,906.93  الديون المستحقة للبلدية من الغيرمجموع 
  
  

  )أساس االستحقاق(غير للبلدية لعلى االديون المستحقة ): 2(مرفق رقم 
  

  : ديسمبر مما يلي31غير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في للبلدية على التتألف الديون المستحقة 
  
   ديسمبر31 
 2009    2008  

 36,350,928.91   43,296,885.81 متأخرات مشروع الكهرباء
 1,828,061.25   1,867,286.89 متأخرات النفايات الصلبة

 9,005,070.98   10,389,325.19  متأخرات التأمين والمعاشات
 309,073.24   527,780.59  متأخرات التأمين الصحي
 141,285.99   197,559.26 متأخرات ضريبة الدخل

 1,294,287.00   1,223,363.00 متفرقات
 4,448,004.29   2,343,247.00 صافي الرواتب المستحقة

 284,125.97   - متأخرات زيوت ومحروقات
       

  53,660,837.63    59,845,447.74  للغير على البلدية الديون المستحقةمجموع 
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 كشف أمالك البلدية): 3(مرفق رقم   
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22

    



23

  

  



24

  

  



25

  

  



26

  

  



27

  كشف أليات ومعدات البلدية): 4(مرفق رقم   
  



28

  

  



29

  

  



30

  تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية خانيونسقرار ): 5(فق رقم مر  
  



31

  

  


