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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 نة المنتهية بذلك التاريخللس التدفقات النقديةبيان و اإليرادات والمصروفات وبيان 2011

  .األخرىالمالحظات اإليضاحية المحاسبية الهامة و
  
  

  مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية
  
  

لألساس النقدي الموضح في إيضاح إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا 
م وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة تصمي: ، وتشتمل هذه المسؤولية على)2(

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

  
  مسؤولية المدقق

  
  

لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير . يتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لهاإن مسؤول
إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق .  الدولية للتدقيق

  .الية خالية من االخطاء الجوهريةبغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات الم
  

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

  . الغش أو الخطأالبيانات المالية سواء كانت بسبب
  

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

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

 .المالية
 

  .داء رأينا في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إب
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   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 2011ديسمبر  31

  ).2(الموضح بإيضاح رقم 
  
  

   الدولية وشركاههعن طالل أبو غزال

              

 
  زهير كامل الناظر

  148/98ترخيص 
  2012 مايو 16غزة في 
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  السلطة الوطنية الفلسطينية  
  وزارة الحكم المحلي
  بلدية خانيونس

  2011 ديسمبر 31كما في  بيان المركز المالي
  
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
  
   ديسمبر31      

  2010    2011    اتإيضاح  

            األصول

  83,307.95    63,477.64    3  النقد في الصندوق

  921,754.03    403,607.66    4  النقد لدى البنوك

  9,100.00    34,245.33      عهد عمل مؤقتة

  3,473,830.05    2,645,967.01    5  سلفيات رواتب الموظفين

  111.46    53,100.00    6  أصول أخرى

  4,488,103.49    3,200,397.64      مجموع األصول

            

             األصول وصافي االلتزامات

            االلتزامات

  3,173,244.00    3,519,025.41    7  )سحب على المكشوف(بنوك دائنة 

  10,629,653.26    12,809,591.94      هيئة التقاعد الفلسطينية

  881,511.62    492,861.20      دائرة التأمين الصحي 

  231,691.02    329,513.27      دائرة ضريبة الدخل

  3,347,487.76    4,075,717.76    8  التزامات أخرى

  18,263,587.66    21,226,709.58      مجموع االلتزامات

            

            صولصافي األ

  )13,519,408.32(    )13,775,484.17(      صافي األصول كما في بداية السنة 

  )256,075.85(    )4,250,827.77(      )ب( بيان –  للسنةصافي األصول

  )13,775,484.17(    )18,026,311.94(      صافي األصول في نهاية السنة

  4,488,103.49    3,200,397.64      مجموع االلتزامات وصافي األصول 

  

  
  
  

  إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 
  

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

  2011 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
               

    2011 ديسمبر 31      

  2010 ديسمبر 31    المجموع    )إنمائية(ة تطويري    )ربحية (مشاريع    ةتشغيلي    اإليضاحات  

                        اإليرادات

                        

  20,171,041.63    25,106,358.96    5,139,048.08    5,547,088.69   14,420,222.19    9  اإليرادات

  20,171,041.63    25,106,358.96    5,139,048.08    5,547,088.69   14,420,222.19      مجموع اإليرادات

                        

                        المصروفات 

                        

  20,427,117.48    29,357,186.73    5,491,598.28    4,730,918.48    19,134,669.97    10  المصروفات

  20,427,117.48    29,357,186.73    5,491,598.28    4,730,918.48    19,134,669.97      مجموع المصروفات

  )256,075.85(    )4,250,827.77(    )352,550.20(    816,170.21   )4,714,447.78(      )أ( بيان –صافي األصول للسنة 

  
  
  

  ه البيانات المالية إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذ

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

   2011 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في التدفقات النقديةبيان 
  

  ) إسرائيليشيكل: العملة(
              

                 
   ديسمبر31  

  2011    2010  

       

         يةاألنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

  )256,075.85(    )4,250,827.77(  للسنة األصولصافي 

نشطة األ للسنة مع صافي التدفقات النقدية من األصول صافي لمطابقةتعديالت 
  التشغيلية

      

  770.46    )25,145.33(  التغير في عهد العمل المؤقتة

  )468,191.12(    827,863.04  سلفيات رواتب الموظفينالتغير في 

  1,418.96    )52,988.54(  ي األصول األخرىالتغير ف

  1,405,955.94    2,179,938.68  التغير في هيئة التقاعد الفلسطينية

  245,856.86    )388,650.42(  التغير في التأمين الصحي

  60,960.87    97,822.25  التغير في ضريبة الدخل

  )241,459.21(    728,230.00  التغير في االلتزامات األخرى

  749,236.91    )883,758.09(  األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(تدفقات النقدية الناتجة من صافي ال

        األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  51,629.02    345,781.41  )سحب على المكشوف(التغير في البنوك الدائنة 

  51,629.02    345,781.41   األنشطة التمويلية من الناتجةصافي التدفقات النقدية

  800,865.93    )537,976.68(  خالل السنة) المستخدمة(  المحققةصافي التدفقات النقدية

  204,196.05    1,005,061.98  في بداية السنةكما النقد والنقد المعادل 

  1,005,061.98    467,085.30  )11( إيضاح – )أ( بيان –في نهاية السنة كما النقد والنقد المعادل 

  
  
  
  
  
  

  إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 
  
  
  
  
  
  

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

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ) إسرائيليشيكل: العملة(

  
 معلومات عامة . 1

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

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

  .الصرف الصحي
  

لقد عكفت المجالس البلدية المتعاقبة على إحداث نقلة نوعية في مجال تنفيذ المشاريع الرامية إلى النهوض بواقع المدينة                  
امت البلديـة   الل اإلسرائيلي على تأخيره، وقد ق     ومنها التفكير الجاد في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي عمل االحت          

ة كبيرة من االتصاالت المختلفة للتواصل مع الجهات والدول والمؤسسات المانحـة وكـان مـن ثمـرة هـذه                    بمجموع
االتصاالت إبرام عدد من التوأمات مع البلديات األجنبية والمدن األوروبية التي قدمت المنح للعديد من المـشاريع مـن                   

  .ينة الرياضيةأبرزها المكتبة العامة لبلدية خانيونس والمركز الثقافي والمد
  

قام المجلس البلدي بالعمل على استحداث مجموعة من الدوائر واألقسام الضرورية لتنفيذ خطة البلدية حيث تم رفد كادر                  
البلدية بالكفاءات العلمية وتنظيم العديد من الندوات والدورات التأهيلية للموظفين لتطوير أدائهم ورفع قـدراتهم وإعـداد       

ي نفس الوقت تبذل البلدية قصارى جهدها من أجل تعزيز المـشاركة المجتمعيـة فـي عملهـا              كادر وظيفي متميز، وف   
وأنشطتها حيث تم تشكيل لجان أحياء في المدينة تعمل جنباً إلى جنب مع إدارة البلدية لصهرها في بوتقة عمل البلديـة                     

ة وتسجل لمدينة خانيونس ريادتها بـين       والعمل على حل المشاكل التي تواجه المناطق السكنية من أجل النهوض بالمدين           
  .المدن الفلسطينية في مجال لجان األحياء

  
لي  حيث أولى اهتماماً كبيراً لتطوير الجانب اإلداري والما        2008تسلم المجلس البلدي الحالي مهامه في شهر يونيو عام          

عاتق البلديـة والنهـوض بالمدينـة وقـام         الل اعتماد هيكلية إدارية قادرة على تحمل األعباء الملقاه على           للبلدية من خ  
بالتنسيق مع الوزارات لتنفيذ الفعاليات واألنشطة حيث أن البلدية ركناً أساسياً في المجتمع تعمل على قدم وساق للنهوض               

  .بالمدينة ورفعة شأن المواطن وصون كرامته
  

 اإلمكانيـات تنفيذ مشاريع تطويرية حسب     على القطاع تبذل البلدية جهودها الجبارة ل       في ظل الحصار الظالم المفروض    
المحدودة والمواد المتوفرة والمتاحة، حيث قامت بفتح العديد من الشوارع وتنظيم األسواق وتنفيـذ الخطـة المروريـة                  
التسهيلية لمركز المدينة كما أزالت التعديات والبسطات من الشوارع والطرقات من أجل أن تبقى خانيونس مدينة جميلة                 

  .واقة إلى التقدم واالزدهاروراقية ت
  

  :ن األهداف التي وضعتها نصب أعينها منهاوتسعى 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 -
 .هر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والمنتزهاتالمحافظة على مظ -
 خاصة العاطلين عن العمل من خالل تقديم يد العون لهم وألسرهم من خالل مـشاريع                مساعدة أفراد المجتمع   -

 ).بطالة(تشغيلية 
 .إنشاء األسواق وتحديد مراكز البيع -
 .ياًترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحالت العامة ومراقبتها صحياً وفن -
 .تشجيع النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي والمساهمة فيه -
 .منع وإزالة التعديات على األمالك العامة والخاصة -
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  السياسات المحاسبية أهم  . 2  

 

   اإلطار العام إلعداد البيانات المالية2-1
  

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

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

  
  
   العمالت األجنبية2-3
  

.  وهي الشيكل اإلسرائيلي   البلدية 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           ،  يان للمركز المالي  وفي تاريخ كل ب   . تاريخ حدوث التعامالت  
الشيكل اإلسرائيلي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم االعتراف بفروقات أسـعار الـصرف                 

  .اإليرادات والمصروفاتالناتجة في بيان 
  
  
   الممتلكات واآلالت والمعدات2-4
  

تلكات واآلالت والمعدات ضمن بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وفقاً لألساس المحاسـبي               يتم اثبات المم  
  .المستخدم في البلدية

  
  
  اإليرادات 2-5
  

  .اإليرادات عند قبضها تسجيليتم 
  
  
   المصروفات2-6
  

  .يتم تسجيل المصروفات عند دفعها شاملة لضريبة القيمة المضافة
  
  لمعادل النقد والنقد ا2-7
  

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

  

 في الصندوقالنقد  . 3

  : ديسمبر مما يلي31يتألف النقد في الصندوق كما في 

  ديسمبر 31  
  2011    2010  

  83,307.95    63,744.64  النقد في الصندوق
        

  83,307.95    63,744.64  )أ( بيان –مجموع النقد في الصندوق 
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 النقد لدى البنوك . 4  

  : ديسمبر مما يلي31 كما في  لدى البنوكيتألف النقد

   ديسمبر31  
  2011    2010  

  436.28    247.28   شيكل– 200030-0-572/البنك العربي حـ
  1,924.02    886.22   دوالر– 157-0-102/بنك البريد حـ
  415.65    432.77   دينار– 157-0-101/بنك البريد حـ

  45,544.94    8,988.24   دوالر– 500574/بنك فلسطين المحدود حـ
  -    1,013.49   شيكل– 50057/1/بنك فلسطين المحدود حـ

  667,076.50    294,182.39   دوالر– 1-100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ
  197,856.46    96,418.98   دينار– 2-100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ
  -    1,438.29   دوالر– 8411188/البنك اإلسالمي العربي حـ

  4.18    -   دوالر– 200030-0-571/البنك العربي حـ
  8,496.00    -   يورو– 50057/0452/بنك فلسطين المحدود حـ

        

  921,754.03    403,607.66  ) أ( بيان – نقد لدى البنوكالمجموع 
  
  
 سلفيات رواتب الموظفين . 5
  

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

  :كما يليالرواتب المتأخرة 

   ديسمبر31  
  2011    2010  

  3,473,830.05    2,645,967.01  سلفيات رواتب الموظفين
        

  3,473,830.05    2,645,967.01  )أ( بيان –مجموع سلفيات رواتب الموظفين 
  

 األصول األخرى . 6
  

  : ديسمبر مما يلي31 كما في األصول األخرىتألف ت

   ديسمبر31  
  2011    2010  
  -    53,100.00  سلفة مشروع تكييف المركز الثقافي

  111.46    -  منتدى شارك الشبابي
        

  111.46    53,100.00  ) أ( بيان – األصول األخرىمجموع 
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 )سحب على المكشوف(البنوك الدائنة  . 7
  

  :ما يليم ديسمبر 31 كما في تتألف البنوك الدائنة

   ديسمبر31  
  2011    2010  

  3,070,262.29    3,347,601.98   شيكل- 500574/بنك فلسطين المحدود حـ
  6,872.27    8,779.94   شيكل– 157-0-100/بنك البريد حـ

  96,109.44    152,396.00   شيكل– 3 -100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ
  -    10,247.49   شيكل– 8411188/البنك اإلسالمي العربي حـ

        

  3,173,244.00    3,519,025.41  )أ( بيان – )سحب على المكشوف(البنوك الدائنة مجموع 
 
 االلتزامات األخرى . 8
 
  : ديسمبر مما يلي31 كما في االلتزامات األخرىتألف ت

   ديسمبر31  
  2011    2010  

  90,053.56    59,711.29   قانون الخدمة المدنية–أمانات 
  76,050.00    76,050.00 أمانات لجنة زكاة الرحمة

  1,946,662.17    1,942,380.57 أمانات بناء مؤقت
  10,436.50    10,436.50 أمانات مناقصات
  16,715.11    11,935.11 أمانات متنوعة

  9,158.97    7,250.97 أمانات محالت فوزي أبو طه
  3,835.00    3,835.00 أمانات اشتراكات مياه
  175,000.70    455,499.71 أمانات رخص بناء
  98.55    98.55 أمانات مزاودات
  723,708.61    828,956.44 أمانات بدل فرز

  38,942.40    19,471.20 أمانات إيجار مخازن البلدية
  191,600.00    191,600.00 (USAID) أمانات الوكالة األمريكية للتنمية

  5,075.00    5,075.00  شركة جوالأمانات 
  34,720.00    34,720.00 نقل بئرأمانات 

  -    13,827.22  أمانات رواتب
  -    414,870.20  أمانات غالء المعيشة

  5,521.95    -  أهل الخير-أمانات محطة التحلية 
  19,909.24    - أمانات المجلة

  3,347,487.76    4,075,717.76  ) أ( بيان – األخرى االلتزاماتمجموع 
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 اإليرادات . 9
  

  : ديسمبر ما يلي31تشمل اإليرادات للسنة المنتهية في 
  
   ديسمبر31     
  2010    2011    إيضاح 

 13,998,418.81   14,420,222.19    9.1  اإليرادات التشغيلية
  5,624,733.30    5,547,088.69    9.2  )الربحية(إيرادات المشاريع 

  547,889.52    5,139,048.08    9.3  )اإلنمائية(اإليرادات التطويرية 
            

  20,171,041.63    25,106,358.96      )ب( بيان – اإليراداتمجموع 
  

  اإليرادات التشغيلية 9.1
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في  التشغيليةتشمل اإليرادات
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 561,002.12   674,034.94  ضرائب على الممتلكات
  2,910,207.63    4,792,899.06  الرخص واإلجازات

  2,595,622.23    2,639,002.52  سوم مقابل خدماتر
  1,301,401.30    1,501,987.62  ضرائب ورسوم محلية أخرى

  4,353,915.12    2,966,706.76  مساعدات حكومية ودولية
  87,781.00    72,625.00  غرامات

  2,188,489.41    1,772,966.29  إيرادات استخدام الممتلكات واألموال
        

  13,998,418.81    14,420,222.19  )9(إيضاح  – التشغيليةت مجموع اإليرادا
  

  )الربحية (المشاريع إيرادات 9.2
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في إيرادات المشاريعتشمل 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 4,412,466.39   4,287,263.38  إيرادات المياه
  1,211,536.91    1,259,755.31  صرف الصحيإيرادات ال

  730.00    70.00  إيرادات الكهرباء
        

  05,624,733.3    5,547,088.69  )9(إيضاح  – )الربحية (المشاريعيرادات مجموع إ
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  )إنمائية(تطويرية  إيرادات 9.3
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في )ائيةاإلنم(اإليرادات التطويرية تشمل 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 -   362,291.04  مشروع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونس
  -    970,080.86  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس

  -    1,109,167.16  )5(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 
  -    651,179.43  )23(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

  -    1,118,407.57  )41(مشروع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل 
  -    725,280.96  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

  -   202,641.06   قاع القرين–) 85(مشروع تصريف مياه أمطار شارع رقم 
 283,500.00   -  إيرادات مشروع حفر بئر الوالدين

  264,389.52    -  إيرادات مشروع حفر بئر الشيخ عيد
        

  547,889.52    5,139,048.08  )9(إيضاح  – )اإلنمائية(التطويرية يرادات مجموع اإل
  

 المصروفات . 10
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في المصروفاتتشمل 
  
   ديسمبر31     
  2010    2011    إيضاح 

 15,239,730.21   19,134,669.97    10.1  المصروفات التشغيلية
  4,911,110.50    4,730,918.48    10.2  )الربحية(مصروفات المشاريع 

  276,276.77    5,491,598.28    10.3  )اإلنمائية(المصروفات التطويرية 
            

  20,427,117.48    29,357,186.73      )ب( بيان – المصروفاتمجموع 
  
  

   التشغيليةالمصروفات 10.1
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في المصروفات التشغيليةتشمل 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 6,231,507.22   7,562,597.39 اإلدارة العامة مصروفات 
 3,284,436.86   4,400,861.55 السالمة والصحة العامة مصروفات 
 5,109,669.43   6,038,551.51 األشغال العامة والميكانيك مصروفات 

  614,116.70    1,132,659.52 مصروفات خدمات حضارية وثقافية
       
       

  15,239,730.21    19,134,669.97  )10(إيضاح  – التشغيلية المصروفاتمجموع 
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  )الربحية (المشاريع مصروفات 10.2
  

  : ديسمبر ما يلي31لسنة المنتهية في  ل المشاريعمصروفاتتشمل 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 4,070,880.18   4,364,200.69 مشروع المياه والصرف الصحي مصروفات 
 840,230.32   366,717.79 مشروع الكهرباءمصروفات 

        
  04,911,110.5    4,730,918.48  )10(إيضاح  – )الربحية (المشاريع مجموع مصروفات

  
  

  )اإلنمائية(التطويرية  مصروفاتال 10.3
  

  : ديسمبر ما يلي31 للسنة المنتهية في )اإلنمائية(التطويرية مصروفات التشمل 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

  -   17,400.00  مشروع إنشاء سور مقبرة خانيونس
 -   362,291.04  مشروع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونس

  -    970,080.86  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس
  -    1,109,167.16  )5(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 
  -    651,179.43  )23(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

  -    1,118,407.57  )41(مشروع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل 
  -    725,280.96  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

  -   202,641.06   قاع القرين–) 85(وع تصريف مياه أمطار شارع رقم مشر
  -   335,150.20  مشروع إعادة وتأهيل شارع جمال عبد الناصر

 276,276.77   -  مصروفات مشروع بئر الوالدين
        

 276,276.77   5,491,598.28  )10(إيضاح  – )اإلنمائية(التطويرية  مجموع المصروفات
  
  

 النقد والنقد المعادل . 11
  

  : ديسمبر مما يلي31يتألف النقد والنقد المعادل كما في 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 83,307.95    63,477.64 النقد في الصندوق
 921,754.03    403,607.66 النقد لدى البنوك

        
  1,005,061.98    0467,085.3  )ج(بيان  – مجموع النقد والنقد المعادل
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 مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة  . 12
  
    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        اإليرادات: أوالً
        اإليرادات التشغيلية

        الضرائب على الممتلكات
 %90  674,034.94   750,000.00  سنة الحاليةضريبة أمالك ال

  750,000.00   674,034.94  90% 
        جازاتإيرادات الرخص واإل

 %71  64,028.57   90,000.00  رسوم الحرف والصناعات 
  %100  3,124,696.06   3,124,700.00  رسوم رخص البناء 

 -  -   10,000.00  رسوم سوق الحيوانات 
 %52  130,000.00   250,000.00 ات والباعة المتجولين  رسوم سوق البسط

  -   -   1,000.00  رسوم المجاري والحفر االمتصاصية 
 %85  93,221.43   110,000.00  رسوم اليافطات 

  -   -   1,000.00  رسوم منسوب وتحديد الشوارع 
 %77  30,953.00   40,000.00  رسوم إعالنات العطاءات 

 %91  1,270,000.00   1,400,000.00 والداللة  رسوم سوق الخضار 
 %40  80,000.00   200,000.00  رسوم سوق السمك والطيور 

  5,226,700.00   4,792,899.06  92% 
        رسوم مقابل خدمات

 %100  1,593,802.11   1,593,900.00  رسوم النفايات 
 %100  397,000.00   397,000.00  رسوم مواقف سيارات 
 %94  113,385.00   120,000.00  رسوم تصديق شهادات 

  %100  116,742.49   116,800.00  رسوم مكافحة الفئران والحشرات 
 %75  1,500.00   2,000.00  رسوم إزالة نفايات ومخلفات الردم 

 %92  157,220.00   170,000.00  رسوم ذبحية 
  -  -   1,000.00  رسوم رخص الكارات 

 %100  31,226.62   31,300.00  غرامات على الموظفين 
 %100  228,126.30   228,200.00  إيرادات مختلفة 

  2,660,200.00   2,639,002.52  99%  
        ضرائب ورسوم محلية أخرى

 %29  790,126.70   2,689,632.00  حصة البلدية من رسوم النقل على الطرق 
 %89  711,860.92   800,000.00 رف وصناعات  ضريبة ح

  3,489,632.00   1,501,987.62  43% 
        مساعدات حكومية ودولية

 %100  2,793,684.16   2,793,689.00  مساعدات من صندوق البلديات 
 %23  173,022.60   750,000.00 تبرعات ومساعدات المجتمع المحلي

  3,543,689.00   2,966,706.76  84% 
        غرامات

 %69  72,625.00   105,000.00  غرامات محاكم
  105,000.00   72,625.00  69% 

        إيرادات استخدام الممتلكات واألموال
 %76  1,591,883.69   2,100,000.00 إيجارات أمالك البلدية

 %45  181,082.60   400,000.00 إيجارات أكشاك 
  2,500,000.00   1,772,966.29  71% 

 %79  14,420,222.19   18,275,221.00  مجموع اإليرادات التشغيلية
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    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        إيرادات المشاريع
        المياه

 %91  4,001,137.88   4,400,000.00 مياه بالعداد
 %58  46,075.50   80,000.00 خرىوأوللبناء  ياه محالةم

 %74  165,840.00   225,000.00 اشتراك في شبكة المياه
 %69  10,390.0   15,000.00 رسوم قطع وإعادة تركيب المياه

 %64  63,820.00   100,000.00  غرامات سرقة مياه
  4,820,000.00   4,287,263.38  89% 

        ف الصحيالصر
 %59  210,840.00   360,000.00 اشتراكات الصرف الصحي

  %100  1,048,915.31   1,049,000.00 )كسح وشبكة(ضرائب صرف صحي 
  1,409,000.00   1,259,755.31  89% 

        مشروع الكهرباء
 %7  70.00   1,000.00 إيرادات مشروع الكهرباء

  1,000.00   70.00  7% 
  %89    5,547,088.69    6,230,000.00 مجموع إيرادات المشاريع

        
        )اإلنمائية(اإليرادات التطويرية 

 -  -   580,000.00  مشروع إنشاء وتشطيب مسلخ بلدية خانيونس
 -  -   283,500.00  مشروع إنشاء بئر الشيخ عيد

 -  -   370,000.00  مشروع إنشاء سور مقبرة خانيونس
 %33  362,291.04   1,090,000.00  روع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونسمش

 %100  970,080.86   970,100.00  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس
 %99  1,109,167.16   1,122,680.00  )5(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 
 %83  651,179.43   787,400.00  )23(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

 %100  1,118,407.57   1,118,500.00  )41(روع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل مش
 %81  725,280.96   890,285.00  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

 -  -   438,000.00   البنك الدولي–مشروع إنشاء شارع جورة اللوت 
 %46  202,641.06   438,000.00   قاع القرين–) 85(مشروع تصريف مياه أمطار شارع رقم 

 -  -   4,380,000.00  مشروع إعادة وتأهيل شارع جمال عبد الناصر
  %41    5,139,048.08    12,468,465.00 مجموع إيرادات المشاريع

  %68    25,106,358.96    36,973,686.00  )9(إيضاح  –اإليراداتمجموع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15

  
    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  فيذنسبة التن

        المصروفات: ثانياً
         التشغيليةالمصروفات

        مصروفات اإلدارة العامة
       الرواتب واألجور 

 %127  4,044,190.49   3,190,480.00 الرواتب واألجور األساسية 
  %274  82,227.15   30,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %186  1,303,713.32   702,000.00 ين عمال ودورات مؤقت
 %100  383,141.31   383,150.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

  %100  114,350.11   114,360.00  حقوق عمالية
 %15  1,500.00   10,000.00 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 

  %222  66,510.00   30,000.00  مكافآت وحوافز للمجتهدين
  %100  96,000.00   96,000.00 س البلدية راتب رئي

 %100  66,700.00   66,700.00 مكافأة أعضاء المجلس البلدي
   -   - نفقات إدارية وعمومية وتشغيلية

 %100  84,162.87   84,170.00 بريد وهاتف
 %26  39,193.31   150,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %167  75,074.75   45,000.00 تشريفات
 %77  34,735.00   45,000.00 نإعال

 %100  27,149.00   27,150.00 نفقات قضائية
 %54  10,779.70   20,000.00 ستئجار أمالك لصالح البلديةا

 %30  3,040.00   10,000.00 أجور التنقل وعالوات سفر
 %9  1,824.00   20,000.00 سفريات خارجية

 %100  935,324.50   935,330.00 فوائد مدينة وإيرادات مستردة
 %69  20,800.00   30,000.00  أتعاب مدقق خارجي

 %100  30,031.00   30,031.00 تأثاث ومفروشا
 %62  61,890.38   100,000.00 آالت مكتب وحواسيب وصيانتها

 %100  56,198.50   56,200.00 متنوعةمصروفات 
 -  -   100,000.00 سداد ديون وقروض

 %96  24,062.00   25,000.00 دايا ومصروفاته
  6,300,571.00   7,562,597.39  120%  

        مصروفات السالمة والصحة العامة
       الرواتب واألجور 

 %100  1,959,423.03   1,959,430.00 الرواتب واألجور األساسية 
 %156  38,904.89   25,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %100  207,559.56   207,560.00 % 12.5الموظفين تأمين ومعاشات 
   -   - نفقات إدارية وعمومية 

 %10  1,040.00   10,000.00 ألبسة
 %80  3,988.00   5,000.00 أجور نقل وعالوات سفر

 %49  34,356.00   70,000.00 استئجار أراضي
 %12  620.00   5,000.00 قرطاسية ومطبوعات
 %100  985,252.48   985,260.00 اتحصيانة عامة وتصلي
 %100  16,051.12    16,060.00 لوازم صحية للمسلخ
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    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        مصروفات السالمة والصحة العامة/تابع
        نفقات تشغيلية

 %40  5,935.75   15,000.00 مكافحة المالريا وداء الكلب
 -  -   5,000.00 نة مكب النفاياتصيا

  %100  1,116,172.72   1,116,180.00 نفقات التنظيفات
 %41  2,058.00   5,000.00 صيانة المجاري والمراحيض

 -  -   5,000.00 هدم األبنية الخطرة
  %48  23,860.00   50,000.00 مبيدات حشرية 
 %23  5,640.00   25,000.00 طوارئ شتاء

 4,504,490.00   4,400,861.55  98% 
       مصروفات األشغال العامة والميكانيك

       الرواتب واألجور 
 %100  3,138,526.93    3,138,530.00  قسم الهندسة -الرواتب األساسية 

 %481  72,096.10   15,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
 %100  300,185.14   300,190.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 %100  90,937.30   90,940.00 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
   -   - نفقات إدارية وعمومية 
 %20  999.50   5,000.00 شراء أدوات هندسية

 %100  7,693.00   7,700.00 أجور نقل وعالوات سفر
 %100  5,102.00   5,110.00 قرطاسية ومطبوعات

   -   - نفقات تشغيلية
 %100  652,989.50   652,990.00 شوارع واألرصفةصيانة ال

 %100  8,588.00   8,590.00 العدد واألدوات
 %70  140,899.75   200,000.00 زيوت ومحروقات
 %100  358,742.50   358,750.00 صيانة السيارات
 %54  70,523.00   130,000.00 تأمين سيارات

 %100  315,648.55   315,650.00 قطع غيار
 %100  254,120.60   254,130.00 انة أمالك البلديةصي

 %100  6,831.00   6,840.00 شارات الضوئيةصيانة اإل
 %88  614,668.64   700,000.00 تعويضات فتح شوارع

  6,189,420.00   6,038,551.51  98%  
        مصروفات خدمات حضارية وثقافية

       الرواتب واألجور 
 %100  248,021.26   248,030.00 اتب واألجور األساسية الرو

 %100  23,263.67   23,270.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 
       نفقات تشغيلية حضارية

 %100  9,977.00   10,000.00 لوازم المكتبة
 -  -   2,000.00 تبتجليد وترقيم الك

 %92  2,915.00   3,160.00 أنشطة ثقافية وتعليمية
 %78  1,560.00   2,000.00 صيانة المكتبة وتطويرها

 %83  1,651.00   2,000.00 مخيمات صيفية
 %100  28,269.00   28,270.00 أنشطة رياضية

  318,730    315,656.93     
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    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        حضارية وثقافيةخدمات ت مصروفا/تابع
        رواتب الحدائق والمنتزهات

 %100  499,409.83   499,410.00  رواتب أساسية 
  %100  46,360.55   46,370.00 تأمين ومعاشات

       نفقات تشغيلية الحدائق
 %100  267,084.21   267,090.00 تحريش شوارع وصيانة شجر

  %100  4,148.00   4,150.00 سفريات ونقليات الحدائق
 1,135,750.00   1,132,659.52  100% 

 %106  19,134,669.97   18,130,231.00 مجموع المصروفات التشغيلية
       

       )الربحية (مصروفات المشاريع
       مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي

       الرواتب واألجور 
 %135  3,627,062.05   2,683,000.00 الرواتب األساسية 

 %160  79,830.02   50,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
  %100  347,526.10   347,530.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 %100  82,955.55   82,960.00 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
       نفقات تشغيلية

 %91  182,876.84   200,000.00 زيوت ومحروقات
 %31  1,574.00   5,000.00 الماتورات والمضخاتصيانة 

 %100  4,200.00   4,200.00 صيانة شبكة المياه
 -  -   1,000.00 مشتريات مياه

 -  -   3,000.00 تعقيم مياه
 -  -   20,000.00 أثمان كهرباء لمحطات ضخ المياه
 %14  1,400.00   10,000.00 صيانة وتشغيل محطات التحلية

 %100  4,805.00   4,810.00 صحيمكب الصرف ال
 %100  6,057.00   6,060.00 مشروع الصرف الصحي
       نفقات إدارية وعمومية
 %100  5,120.00   5,120.00 قرطاسية ومطبوعات

 %100  4,447.00   4,450.00 تشريفات
 -  -   2,000.00 ألبسة

 %99  16,347.13   16,450.00 أجور النقل وعالوات السفر
  3,445,580.00   4,364,200.69  127%  

        مشروع الكهرباء
       الرواتب واألجور 

 %100  285,390.88   285,400.00  الرواتب األساسية 
 %100  25,579.66   25,580.00  مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 

 %100  26,581.15   26,590.00 % 12.5 تأمين ومعاشات الموظفين 
       نفقات تشغيلية

 -  -   10,000.00 زيوت ومحروقات
 %76  18,922.60   25,000.00 هرباءلكصيانة شبكة ا
 %100  6,144.50   6,150.00 عدد ولوازم

  -   -    10,000.00 استهالك ممتلكات البلدية للكهرباء
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    2011 ديسمبر 31 

    الفعلي    الموازنة 
  نسبة التنفيذ

        صروفات مشروع الكهرباءم/تابع
       نفقات إدارية وعمومية
 %77  1,530.00   2,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %100  1,763.00   1,764.00 تشريفات
  %40  806.00   2,000.00 أجور النقل وعالوات السفر

 394,484.00   366,717.79  93% 
 %123  4,730,918.48   3,840,064.00 )الربحية (المشاريعمصروفات مجموع 

           
           احتياطي مصاريف

  -   -    2,534,926.00  احتياطي مصاريف 
  -   -    2,534,926.00  مجموع احتياطي مصاريف

           
          )اإلنمائية(المصروفات التطويرية 

 -  -   580,000.00  مشروع إنشاء وتشطيب مسلخ بلدية خانيونس
 -  -   283,500.00  مشروع إنشاء بئر الشيخ عيد

 %5  17,400.00   370,000.00  مشروع إنشاء سور مقبرة خانيونس
 %33  362,291.04   1,090,000.00  مشروع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونس

 %100  970,080.86   970,100.00  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس
 %99  1,109,167.16   1,122,680.00  )5(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 
 %83  651,179.43   787,400.00  )23(مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

 %57  1,118,407.57   1,118,500.00  )41(مشروع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل 
 %81  725,280.96   890,285.00  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

 -  -   438,000.00   البنك الدولي–مشروع إنشاء شارع جورة اللوت 
 %46  202,641.06   438,000.00   قاع القرين–) 85(مشروع تصريف مياه أمطار شارع رقم 

 %8  335,150.20   4,380,000.00  مشروع إعادة وتأهيل شارع جمال عبد الناصر
  %44   5,491,598.28    12,468,465.00  )اإلنمائية(التطويرية مصروفات المجموع 
  %79   29,357,186.73    36,973,686.00  )10( إيضاح – مصروفاتمجموع ال

 
 الدعاوي القضائية . 13
  

شيكل ) 2,250,00( مبلغ 2011 ديسمبر 31بلغت قيمة الدعاوي القضائية المرفوعة على البلدية من الغير كما في 
  .ذه الدعاويحسب إفادة المستشار القانوني للبلدية في هذا الخصوص علماً بأنه لم يتم تكوين مخصص له

 
 الموظفينعدد  . 14
  

، فـي   موظفاً وعامالً ) 483 (2011 ديسمبر   31 في   بلدية خانيونس من مختلف الفئات    في  والعاملين   الموظفينبلغ عدد   
  .موظفاً وعامالً) 423 (2010 ديسمبر 31حين بلغ عددهم في 

  
 أرقام المقارنة . 15
  

  .ات السنة الحاليةعرض بيانمع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 
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  )أساس االستحقاق( الغير علىالديون المستحقة للبلدية ): 1(مرفق رقم 

  
  : ديسمبر مما يلي31 الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في علىتتألف الديون المستحقة للبلدية 

  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 3,714,803.56   4,182,130.00 متأخرات ضريبة األمالك
 9,063,944.34   10,382,496.00 متأخرات مشروع النفايات
 25,784,208.12   26,305,982.00  متأخرات مشروع المياه
 4,128,077.96   1,429,957.00  متأخرات مشاريع أخرى

 3,011,596.42   3,399,428.00 متأخرات رسوم الحرف والصناعات
 4,843,446.98   5,514,167.00 متأخرات مشروع الصرف الصحي

 10,063,506.14   9,686,626.00 غرامات تأخير
 273,398.40   447,770.00 إيجارات مستحقة
 1,911,489.72   5,674,190.00 متأخرات مباني
  289,620.00    289,620.00 )استقطاعات موظفين(وزارة المالية 

  2,296,448.40    2,414,457.00 متأخرات على الوزارات الحكومية
       

  65,380,540.04    69,726,823.00.  الديون المستحقة للبلدية من الغيرمجموع 
  
  

  )أساس االستحقاق(غير للبلدية على الالديون المستحقة ): 2(مرفق رقم 
  

  : ديسمبر مما يلي31غير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في للبلدية على التتألف الديون المستحقة 
  
   ديسمبر31 
 2011    2010  

 49,189,939.49   55,677,438.00 متأخرات مشروع الكهرباء
 1,941,282.92   2,642,501.00 متأخرات النفايات الصلبة

 11,924,266.93   13,428,776.00  متأخرات التأمين والمعاشات
 770,583.90   133,888.00  متأخرات التأمين الصحي
 49,193.04   370,089.00 متأخرات ضريبة الدخل

 2,106,192.00   1,686,549.00 متفرقات
 1,858,943.00   1,099,869.00 رواتب مستحقة وغالء معيشة

  -    672,000.00 متأخرات وزارة األوقاف
       

  67,840,401.28    75,711,110.00  الديون المستحقة على البلدية للغيرمجموع 
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 كشف أمالك البلدية): 3(م مرفق رق  
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23
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  كشف أليات ومعدات البلدية): 4(مرفق رقم   
  



28

    



29
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  قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية خانيونس): 5(فق رقم مر
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