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 المستقل مدققالوتقرير 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة الحكم المحلي

 بلدية خانيونس
 
 
 
 المحتويات

 
 بيان صفحة 

-  1 ير المدقق المستقلتقر

 (أ) 3 2012ديسمبر  11بيان المركز المالي كما في 

 (ب) 4 2012ديسمبر  11للسنة المنتهية في  اإليرادات والمصروفاتبيان 

 (ج) 5 2012ديسمبر  11بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

-  18-6 إيضاحات حول البيانات المالية

   المرفقات

-  20 (أساس االستحقاق) الغير علىالديون المستحقة للبلدية (: 1)مرفق رقم 

-  20 (أساس االستحقاق)للغير الديون المستحقة على البلدية(: 2)مرفق رقم 

-  21 (األصول الثابتة)الممتلكات واآلالت والمعدات (: 3)فق رقم رم

-  21-22 نيونسقرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية خا(: 4)فق رقم رم
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 المستقل مدققالتقرير 

 

 
 رئيس وأعضاء المجلس البلدي   المحترمين/ السادة

  فلسطين –خانيونس 
 
 

ديسمبر  13كما في  بيان المركز الماليوالمكونة من  لبلدية خانيونس البيانات المالية المرفقة بتدقيققمنا لقد 
وملخصا للسياسات  نة المنتهية بذلك التاريخللس التدفقات النقديةبيان و اإليرادات والمصروفاتوبيان  2012

 .األخرىالمالحظات اإليضاحية المحاسبية الهامة و
 
 

 مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية
 
 

، (2)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 عرض تصمي: وتشتمل هذه المسؤولية على

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 الدولية . 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 بغرض .  للتدقيق

 .الية خالية من االخطاء الجوهريةالتوصل 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 الخطأ البيانات 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 رأينافي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إب 
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  الرأي 
 

          كما في لبلدية خانيونسبرأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي 
لألساس المحاسبي الموضح وفقا  للسنة المنتهية بذلك التاريخوأدائها المالي وتدفقاتها النقدية  2012ديسمبر  13

 (.2)بإيضاح رقم 
 
 

 الدولية وشركاه هعن طالل أبو غزال
         

 

 

 

 

 زهير كامل الناظر
 418/88ترخيص 
 2142 مايو 11غزة في 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وزارة الحكم المحلي

 بلدية خانيونس
 2132ديسمبر  13كما في  بيان المركز المالي

 
 

 (إسرائيلي شيكل: العملة)
 

 مبرديس 13   

 2133  2132  اتإيضاح 

      األصول

 33.111931  11.911  1 النقد في الصندوق

 163.361933  361.311931  4 النقد لدى البنوك

 31.212933  1.266966   عهد عمل مؤقتة

 31961..2.312  13.3.29.1  5 سلفيات رواتب الموظفين

 23.166966 -    أصول أخرى

 62,992620633  6,32,3,623   ع األصولمجمو

      

       األصولوصافي  االلتزامات

      االلتزامات

 622911..3.21  2.221.132932  6 (سحب على المكشوف)بنوك دائنة 

 2.19.1..12.26  913..12.211.1   هيئة التقاعد الفلسطينية

 1.2.231926  161.1.6923   دائرة التأمين الصحي 

 213921..32  .236.66292   دائرة ضريبة الدخل

 1.612.111913  2.122.1.2913  7 التزامات أخرى

 21.223,16.922  32912..21.131   مجموع االلتزامات

      

      صافي األصول

 (13.112.121911)  (12.623.3119.1)   صافي األصول كما في بداية السنة 

 (1.226.221911)  (3.322.3.6922)   (ب)بيان  – للسنة صافي األصول

 (12.623.3119.1)  (21.111.162913)   صافي األصول في نهاية السنة

 62,992620.33  6,32,3,623   ل مجموع االلتزامات وصافي األصو

 

 
 
 

 إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 
 

 (أ)بيان 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة الحكم المحلي
 بلدية خانيونس

 2132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان

 
 (إسرائيلي شيكل: لعملةا)

              
  2132ديسمبر  13   

 2133ديسمبر  13
  المجموع  (إنمائية)ة تطويري  (ربحية) مشاريع  ةتشغيلي  اإليضاحات 

            اإليرادات

            

 22.163.3229.3  21.1.1.162936  132936..2.33  61922..2.136  13.121.332912  8 اإليرادات

 823932685623,  320232098639,  823622365639  823692293655  ,3620,3263,63   مجموع اإليرادات

            

            المصروفات 

            

 321.123913..2  31.126.6.3912  2.111.1.2926  61922..3.321  22.116.3.6916  9 المصروفات

 226802353606,  ,632359292363  820332325659  ,626,0229068  23392329639,,   مجموع المصروفات

 (32,8925,0600)  (,32658262965)  (0,29396,9)  239,2220663,  (5233326,0625)   (أ)بيان  –صافي األصول للسنة 

 
 
 

 إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 

 (ب)بيان 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية       
 وزارة الحكم المحلي

 بلدية خانيونس
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  التدفقات النقديةبيان 

 
 (إسرائيلي شيكل: العملة)

       
                

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

    

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (32,8925,0600)  (,32658262965) نة للس األصولصافي 

نشطة األللسنة مع صافي التدفقات النقدية من  األصولصافي  لمطابقةتعديالت 
 التشغيلية

   

 (22.112933)  36.612933 التغير في عهد العمل المؤقتة

 221.233961  ,2,0.2,2,2.6 سلفيات رواتب الموظفينالتغير في 

 (22921..22)  23,266.66 التغير في األصول األخرى

 32932...2.11  61922..2.161 التغير في هيئة التقاعد الفلسطينية

 (322.326912)  211.32.933 التغير في التأمين الصحي

 1.222922.  266.1.2962 التغير في ضريبة الدخل

 122.236966  1269.1..1.31 التغير في االلتزامات األخرى

 (5562085692)  89,2865638 األنشطة التشغيلية( المستخدمة في)لناتجة من اصافي التدفقات النقدية 

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 312.121911  (331.223913) (سحب على المكشوف)التغير في البنوك الدائنة 

 6382053633  (3332,83606) الناتجة من األنشطة التمويلية( المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 (8602203635)  (38520356,5) خالل السنة( المستخدمة) المحققة صافي التدفقات النقدية

 329982933625  3302958669 في بداية السنةكما النقد والنقد المعادل 

 3302958669  ,695263069 (31)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

 (إسرائيلي شيكل: العملة)
 

 معلومات عامة .3

 
ة وعاددها ممانياة علاى إدارة البلدياة وكرسات جهودهاا وتوالات المجاالس البلدياة الساابق 4841تأسست بلدية خاانيونس عاام 

وقاد شاهدت المديناة تراجعاام ملموساام فاي مختلاف . والمديناة وعطائها على مدار العقود السابقة في تقديم خدماتها للمواطنين
مشاروع  بسابب االحاتالل خاصاة المشااريع لام ياتم تنفياذ الكميار مان، حيث خدماتها على مدار سنوات االحتالل اإلسرائيلي

 .الصرف الصحي
 

لقد عكفت المجالس البلدية المتعاقبة على إحداث نقلة نوعية في مجاال تنفياذ المشااريع الرامياة إلاى النهاوض بواقاع المديناة 
امات البلدياة الل اإلسارائيلي علاى تاأخيره، وقاد قومنها التفكير الجاد في تنفيذ مشاروع الصارف الصاحي الاذي عمال االحات

التصاالت المختلفة للتواصل مع الجهات والدول والمؤسسات المانحة وكان من ممرة هذه االتصاالت بمجموعة كبيرة من ا
إبرام عدد من التوأمات مع البلديات األجنبية والمدن األوروبية التي قدمت المانح للعدياد مان المشااريع مان أبرزهاا المكتباة 

 .العامة لبلدية خانيونس والمركز المقافي والمدينة الرياضية
 

قام المجلس البلدي بالعمل على استحداث مجموعة من الدوائر واألقسام الضرورية لتنفيذ خطة البلدياة حياث تام رفاد كاادر 
البلدية بالكفاءات العلمية وتنظيم العديد من الندوات والدورات التأهيلية للموظفين لتطوير أدائهم ورفع قدراتهم وإعداد كادر 

تبذل البلدية قصارى جهدها من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية في عملها وأنشطتها حيث وظيفي متميز، وفي نفس الوقت 
تم تشكيل لجان أحياء في المدينة تعمل جنبام إلى جنب ماع إدارة البلدياة لصاهرها فاي بوتقاة عمال البلدياة والعمال علاى حال 

نة خانيونس ريادتها بين المادن الفلساطينية فاي المشاكل التي تواجه المناطق السكنية من أجل النهوض بالمدينة وتسجل لمدي
 .مجال لجان األحياء

 
اهتمامام كبيرام لتطوير الجانب اإلداري  تم تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة بلدية خانيونس حيث أولت 2118في شهر يونيو عام و

تق البلدياة والنهاوض بالمديناة وقاام الل اعتماد هيكلية إدارية قادرة على تحمل األعباء الملقاه على عاالي للبلدية من خوالما
بالتنسيق مع الوزارات لتنفيذ الفعاليات واألنشطة حيث أن البلدية ركنام أساسيام في المجتمع تعمل علاى قادم وسااق للنهاوض 

تاام تشااكيل لجنااة مؤقتااة جدياادة إلدارة بلديااة  2142ة ورفعااة شااأن المااواطن وصااون كرامتااه، وفااي شااهر أكتااوبر بالمديناا

 .خانيونس
 

 اإلمكانيااتعلاى القطااع تباذل البلدياة جهودهاا الجباارة لتنفياذ مشااريع تطويرياة حساب  ظل الحصار الظالم المفاروض في
المحاادودة والمااواد المتااوفرة والمتاحااة، حيااث قاماات بفااتح العديااد ماان الشااوارع وتنظاايم األسااواق وتنفيااذ الخطااة المروريااة 

ات من الشوارع والطرقاات مان أجال أن تبقاى خاانيونس مديناة جميلاة التسهيلية لمركز المدينة كما أزالت التعديات والبسط
 .وراقية تواقة إلى التقدم واالزدهار

 
 :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 والنظافة الي المدينة مملتقديم خدمات متعددة أله -

 .المحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والمنتزهات -

خاصة العاطلين عن العمل مان خاالل تقاديم ياد العاون لهام وألسارهم مان خاالل مشااريع  مساعدة أفراد المجتمع -
 (.بطالة)تشغيلية 

 .إنشاء األسواق وتحديد مراكز البيع -

 .ترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحالت العامة ومراقبتها صحيام وفنيام  -

 .تشجيع النشاط المقافي والرياضي واالجتماعي والمساهمة فيه -

 .منع وإزالة التعديات على األمالك العامة والخاصة -
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  السياسات المحاسبية أهم  .2 

 

 اإلطار العام إلعداد البيانات المالية 2-3
 

 .اد هذه البيانات المالية وفقام للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعد
 
 
 أسس إعداد البيانات المالية 2-2
 

النقدي حياث ياتم االعتاراف بالمصاروفات عناد  لألساسووفقام  التكلفة التاريخية استنادام إلى طريقةتم إعداد البيانات المالية 
 .عتراف باإليرادات عند قبضها وليس عند تحققهادفعها وليس عند استحقاقها، ويتم اال

 
 
 العمالت األجنبية 2-1
 

. وهاي الشايكل اإلسارائيلي البلدياةالمالية بالعملة التي تستخدمها البيئة االقتصادية األساسية حيث تعمال  تيتم عرض البيانا
حساب أساعار الصارف الساائدة فاي  ئيليإلى الشيكل اإلسرا تحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الرئيسيةو

الشايكل يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعمالت أجنبية إلاى ، وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي. تاريخ حدوث التعامالت
اإلسرائيلي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم االعتاراف بفروقاات أساعار الصارف الناتجاة فاي 

 .يرادات والمصروفاتاإلبيان 
 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 2-4
 

يتم امبات الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن بند المصاروفات الرأسامالية فاي نفاس سانة الشاراء وفقاام لألسااس المحاسابي 
 .المستخدم في البلدية

 
 
 اإليرادات 2-5
 

 .اإليرادات عند قبضها تسجيليتم 
 
 
 المصروفات 2-6
 

 .المصروفات عند دفعها شاملة لضريبة القيمة المضافةيتم تسجيل 
 
 النقد والنقد المعادل 2-7
 

ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشايكات فاي الصاندوق ولادى البناوك والودائاع المابتاة التاي تساتحق 
 .خالل فترة تقل عن مالمة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو ما يعادلها

 

 في الصندوقنقد ال .1

 :ديسمبر مما يلي 24يتألف النقد في الصندوق كما في 

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 63,477.64  11.911 النقد في الصندوق

    

 63,477.64  032633 (أ)بيان  –مجموع النقد في الصندوق 
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 النقد لدى البنوك .4 

 :ديسمبر مما يلي 24كما في  لدى البنوك يتألف النقد

 يسمبرد 13 

 2132  2011 

 211922  133922 شيكل – 211121-1-212/البنك العربي حـ

 223922  .193 دوالر -11612-2/بنك البريد حـ

 132911  121922 دينار -11612-2/بنك البريد حـ

-   3.316932 شيكل -11612-4/بنك البريد حـ

 22921..2  6923 دوالر – 211211/بنك فلسطين المحدود حـ

 .1.61391  212926 شيكل – 21121/4/ك فلسطين المحدود حـبن

 .2.1.12293  363.216923 دوالر – 4-411114/البنك الوطني اإلسالمي حـ

 .1.13292  266922 دوالر – 8144488/البنك اإلسالمي العربي حـ

 3.1129.2. -  دينار – 2-411114/البنك الوطني اإلسالمي حـ

    

 3962390633  6902330633 ( أ)بيان  – لبنوكالنقد لدى امجموع 

 
 
 سلفيات رواتب الموظفين .5

 

ديسمبر من المبالغ المدفوعة لموظفي البلدية من مختلاف الفئاات تحات حسااب  24في  سلفيات رواتب الموظفين كماتألف ت

 :كما يليالرواتب 

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 31961..2.312  13.3.29.1 تب الموظفينسلفيات روا

    

 23382230693,  362328623 (أ)بيان  –مجموع سلفيات رواتب الموظفين 

 

 (سحب على المكشوف)البنوك الدائنة  .6

 

 :ما يليمديسمبر  24 كما في تتألف البنوك الدائنة

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 3.311.3619.2  231932..2.22 شيكل - 211211/بنك فلسطين المحدود حـ

 122.3.3966  132.231923 شيكل – 2 -411114/البنك الوطني اإلسالمي حـ

 .16.21191  11.621921 شيكل – 8144488/البنك اإلسالمي العربي حـ

-   329.6..112 دينار – 2 -411114/البنك الوطني اإلسالمي حـ

 2.11.9.1 -  شيكل – 421-1-411/بنك البريد حـ

    

 6283229,8633  25802035635, (أ)بيان  – (سحب على المكشوف)البنوك الدائنة مجموع 

 
 
 
 
 
 



. 

  
 

 االلتزامات األخرى .7

 

 :ديسمبر مما يلي 24كما في  االلتزامات األخرىتألف ت

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 .11192,.2  36.616912 قانون الخدمة المدنية –أمانات 

 13.626966  13.626966 أمانات لجنة زكاة الرحمة

 12.326921..1  33.621921..1 أمانات بناء مؤقت

 16.133926  16.133926 أمانات مناقصات

 32911..11  21.626911 أمانات متنوعة

 1.2269.1  2.3129.1 أمانات محالت فوزي أبو طه

 3.232966  3.232966 أمانات اشتراكات مياه

 911..122.1  133.133913 أمانات رخص بناء

 2922.  2922. أمانات مزاودات

 23911..222  21.3119.1. أمانات بدل فرز

 1.1.366966  1.1.366966 (USAID) أمانات الوكالة األمريكية للتنمية

 31.126966  31.126966 نقل بئرأمانات 

 13.221922  1.132.62.912 أمانات رواتب

 111.216926  233.613963 غالء المعيشة أمانات

 111926..1 -  أمانات إيجار مخازن البلدية

 2.612966 -   شركة جوالأمانات 

    

 329082030603  823,82325606 ( أ)بيان  – األخرى االلتزاماتمجموع 

 
 اإليرادات .8

 
 :ديسمبر ما يلي 24تشمل اإليرادات للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر 13   

 2133  2132  إيضاح 

 .11.126.22291  13.121.332912  563 اإليرادات التشغيلية

 .2.211.62293  61922..2.136  ,56 (الربحية)إيرادات المشاريع 

 612962..2.13  132936..2.33  566 (اإلنمائية)اإليرادات التطويرية 

      

 823932685623,  320232098639,   (ب)بيان  – اإليراداتمجموع 
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 اإليرادات التشغيلية ..8 
 

 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  التشغيلية تشمل اإليرادات

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 311.6319.1  313.231911 ضرائب على الممتلكات
 963..1.1.2.2  2.222.316911 الرخص واإلجازات

 662922..2.33  .2.312.13392 رسوم مقابل خدمات

 21932..1.261  1.6.2.261921 ضرائب ورسوم محلية أخرى

 33.163913..2  1.161.112962 مساعدات حكومية ودولية

 12.322966  322966..1 غرامات

 .3392..1.112  2.622.612916 إيرادات استخدام الممتلكات واألموال

    

 632,,,3323,92  ,3620,3263,63 (8)إيضاح  – التشغيليةمجموع اإليرادات 

 
 (الربحية) المشاريع إيرادات 8.2

 
 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  إيرادات المشاريعتشمل 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 1.221.233932  16.36.,1,2.3 إيرادات المياه
 122931..1.22  1922...1.133 إيرادات الصرف الصحي

 16966 -  إيرادات الكهرباء

    

 828302955632  823692293655 (8)إيضاح  – (الربحية)المشاريع يرادات مجموع إ

 
 

 (إنمائية)تطويرية  إيرادات 8.1
 

 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  (ائيةاإلنم)اإليرادات التطويرية تشمل 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

-   21.2.3966..2 مشروع إعادة تأهيل شارع جمال عبد الناصر

-   312.2.3926 مشروع تطوير شارع الكويت

-   326.133962 مشروع إعادة تأهيل شارع السكة

-   112913..23 صيانة مرافق ومنشآت البلدية

-   1.1.1.2922 واد لصيانة الطرقتوريد م

-   1.2.2.3933 االتصاالت ةمجموع –( 24)مشروع شارع 

-   3.263916. توريد شاحنة لنقل المياه المحاله

-   .2.3.13692 حفر وتجهيز بئر مياه

-   332.111912 دي الشافعياتأهيل نمشروع 

 332.2.1961  - مشروع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونس
 16.626923. -  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس

 131913..1.16 -  (2)مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

 321.11.913 -  (22)مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

 1.112.161921 -  (14)مشروع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل 

 122.2269.3 -  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

 262.311963  - قاع القرين –( 82)يف مياه أمطار شارع رقم مشروع تصر

 823622935695  823622365639 (8)إيضاح  – (اإلنمائية)التطويرية يرادات مجموع اإل
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 المصروفات .9 

 
 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  المصروفاتتشمل 

 
 ديسمبر 13   

 2133  2132  إيضاح 

 131.33.9.1..1  22,116.3.6916  263 المصروفات التشغيلية
 12912..1.136  61922..3.321  ,26 (الربحية)مصروفات المشاريع 

 2.1.1.2.2922  2.111.1.2926  266 (اإلنمائية)المصروفات التطويرية 

      

 226802353606,  ,632359292363   (ب)بيان  – المصروفاتمجموع 

 
 

 التشغيلية المصروفات 9.3
 

 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  المصروفات التشغيليةتشمل 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 .1.232.2.193  11.112.122922 اإلدارة العامة مصروفات 

 1.166.231922  .3.2.3.22392 السالمة والصحة العامة مصروفات 

 3.632.221921  3.112.312922 األشغال العامة والميكانيك مصروفات 

 1.132.32.922  22.33.911. مصروفات خدمات حضارية ومقافية

    
    

 3223632332620  23392329639,, (9)إيضاح  – التشغيلية المصروفاتمجموع 

 
 

 (الربحية) المشاريع مصروفات 9.2
 

 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  المشاريع اتمصروفتشمل 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 .1.331.26693  3.626.3.6912 مشروع المياه والصرف الصحي مصروفات 

 .333.11191  211.213911 مشروع الكهرباءمصروفات 
    

 320692235635  ,626,0229068 (9)إيضاح  – (الربحية)المشاريع  مجموع مصروفات
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 (اإلنمائية)التطويرية  مصروفاتال 9.1 
 

 :ديسمبر ما يلي 24للسنة المنتهية في  (اإلنمائية)التطويرية مصروفات التشمل 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

-   21.2.3966..2 مشروع إعادة تأهيل شارع جمال عبد الناصر

-   312.2.3926 ر شارع الكويتمشروع تطوي

-   326.133962 مشروع إعادة تأهيل شارع السكة

-   112913..23 صيانة مرافق ومنشآت البلدية

-   1.1.1.2922 توريد مواد لصيانة الطرق

-   1.2.2.3933 االتصاالت ةمجموع –( 24)مشروع شارع 

-   3936...116 توريد شاحنة لنقل المياه المحاله

-   .2.3.13692 تجهيز بئر مياهحفر و

-   332.111912 مشروع تأهيل نادي الشافعي

-   21.216966 مشروع تكييف المركز المقافي

 11.166966 -  مشروع إنشاء سور مقبرة خانيونس

 332.2.1961 -  مشروع إنشاء حديقة أطفال بلدية خانيونس

 16.626923. -  مشروع صيانة سوق بلدية خانيونس

 131913..1.16 -  (2)وع إعادة وتأهيل شارع رقم مشر

 321.11.913 -  (22)مشروع إعادة وتأهيل شارع رقم 

 1.112.161921 -  (14)مشروع إعادة وتأهيل شارع شارع الهالل 

 122.2269.3 -  مشروع إعادة وتأهيل شارع الربوات

 262,311963 -  قاع القرين –( 82)مشروع تصريف مياه أمطار شارع رقم 

 332.126926 -  مشروع إعادة وتأهيل شارع جمال عبد الناصر
    

 8232328256,5  820332325659 (9)إيضاح  – (اإلنمائية)التطويرية  مجموع المصروفات

 
 

 النقد والنقد المعادل .31

 
 :ديسمبر مما يلي 24يتألف النقد والنقد المعادل كما في 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 33.111931  11.911 النقد في الصندوق

 163.361933  361.311931 النقد لدى البنوك

    

 3302958669  ,695263069 (ج)بيان  – مجموع النقد والنقد المعادل
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 (3)قاً للتعديل رقم وفمقارنة اإليرادات والمصروفات الفعلية بالموازنة المعتمدة  .33 

 
  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

      اإليرادات: أوالً 

      اإليرادات التشغيلية

      الضرائب على الممتلكات

 %23  313.231911  126.666966 ضريبة أمالك السنة الحالية

 126.666966  313.231911  23% 

      اتجازإيرادات الرخص واإل

 %22  6966...32  26.666966 رسوم الحرف والصناعات  

 %166  32.2.2911..3  66966..32..3 رسوم رخص البناء  

 -  -  1.666966 رسوم سوق الحيوانات  
 %166  226.666966  226.666966 رسوم سوق البسطات والباعة المتجولين  

-  -   1.666966 رسوم المجاري والحفر االمتصاصية  

 %1.  3.222966.  166.666966 رسوم اليافطات  

-  -   1.666966 رسوم منسوب وتحديد الشوارع  

 %2.  21.331966  36.666966 رسوم إعالنات العطاءات  

 %3.  1.366.666  1.166.666966 رسوم سوق الخضار والداللة  

 -  122.266966  122.266966 رسوم سوق السمك والطيور  
 2..21.166966  2.222.316911  .2% 

      رسوم مقابل خدمات

 %166  121966..1.22  136966..1.22 رسوم النفايات  

 -  -  212.666966 رسوم مواقف سيارات  
 %166  133.631966  133.616966 رسوم تصديق شهادات  

 %2.  11936..112  112.666966 رسوم مكافحة الفئران والحشرات  

 %166  2.326966  2.326966 رسوم إزالة نفايات ومخلفات الردم  

 %166  211.116966  211.116966 رسوم ذبحية  

-   -  1.666966 رسوم رخص الكارات  

 %166  33931..32  16966..32 غرامات على الموظفين  

 %166  221.2119.2  221.226966 إيرادات مختلفة  

 2.221,0.6.66  2.312.13392.  .1% 

      ضرائب ورسوم محلية أخرى

 %2  212.312912  1.613.211966 حصة البلدية من رسوم النقل على الطرق  

 %166  223912..21  236966..21 ضريبة حرف وصناعات  

 1..23.131966  1.6.2.261921  22% 
      ودوليةمساعدات حكومية 

 %.3  1.2.1.332962  1.212.666966 مساعدات من صندوق البلديات  

 %23  113.113966  266.666966 تبرعات ومساعدات المجتمع المحلي

 2.312.666966  1.161.112962  12% 

      غرامات

 %33  322966..1  12.666966 غرامات محاكم

 12.666966  1..322.66  33% 

      إيرادات استخدام الممتلكات واألموال

 %166  2.622.612916  2.622.626966 إيجارات أمالك البلدية

 2.622.626966  2.622.612916  166% 

 %06  ,3620,3263,63  3520,620,3699 مجموع اإليرادات التشغيلية
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  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  لفعليا  الموازنة 

      إيرادات المشاريع

      المياه

 %6.  1.622.112916  1.266.666966 مياه بالعداد

 %16  12.123966  12.666966 خرىوأوللبناء  مياه محالة

 %21  121.132966  222.666966 اشتراك في شبكة المياه

 %3.  13.321926  11.666966 رسوم قطع وإعادة تركيب المياه

 %13  36.2.6966  12.666966 سرقة مياه غرامات

 1.223.666966  1.2.3..16936  22% 

      الصرف الصحي

 %13  26966...3  226.666966 اشتراكات الصرف الصحي

 %21  1.6.1.611922  1.231.166966 (كسح وشبكة)ضرائب صرف صحي 

 1.211.166966  1.133...1922  12% 
      مشروع الكهرباء

 -  -  1.666966 إيرادات مشروع الكهرباء
 1.666966  -  - 

 %85  823692293655  326352399699 مجموع إيرادات المشاريع

      

      (اإلنمائية)اإليرادات التطويرية 

 %32  21.2.3966..2  1.326.666966 مشروع إعادة تأهيل شارع جمال عبد الناصر

 - -   266.666966 مشروع تطوير شوراع بمنطقة معن والمنارة

 - -   126.666966 مشروع إعادة تأهيل شارع جمال عبد الناصر

 - -   266.666966 الصندوق الطارئ  -( 24)مشروع تأهيل شارع 

 - -   326.666966 مشروع صيانة شارع البحر

 %.2  312.2.3926  326.666966 مشروع تطوير شارع الكويت
 - -   266.666966 مشروع تطوير شارع القسام

 %1.  326.133962  312.666966 مشروع إعادة تأهيل شارع السكة
 %16  112913..23  366.666966 صيانة مرافق ومنشآت البلدية

 - -   22.666966 مشروع توريد معدات لصيانة الطرق

 %22  1.1.1.2922  222.666966 توريد مواد لصيانة الطرق
 %11  1.2.2.3933  1.222.666966 االتصاالت ةمجموع –( 24)مشروع شارع 

 - -   2.326.666966 المرحلة األولى –مشروع صيانة وتأهيل الطريق الساحلي 

 - -   3.266.666966 المرحلة األولى –التفاح  –مشروع تطوير طريق البحر 

 - -   2.336.666966 حلة المانيةالمر –التفاح  –مشروع تكملة طريق البحر 

 -  -  322.332966 مشروع تكييف المركز المقافي

 %166  3.263916.  3.212966. توريد شاحنة لنقل المياه المحاله
 %166  .2.3.13692  2.3.132966 حفر وتجهيز بئر مياه

 %166  332.111912  332.111966 مشروع تأهيل نادي الشافعي

 %24  823622365639  626852682699, المشاريعمجموع إيرادات 

 %83  320232098639,  3523892359699 (8)إيضاح  –اإليراداتمجموع 
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  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

      المصروفات: ثانياً 
      التشغيلية المصروفات

      مصروفات اإلدارة العامة

      الرواتب واألجور 

 %166  2912...3.326  3.321.666966 الرواتب واألجور األساسية 

 %111  223911..1  12.666966 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %132  21.21.921..1  1.136.666966 عمال ودورات مؤقتين 

 %166  322.666912  322.666966 % 4222تأمين ومعاشات الموظفين 

 %21  2.3.123922  22966..332 حقوق عمالية

 %22  3.316966  12.666966 تامين ضد الحوادث وإصابات العمل 

 %166  23966...3  16.666966 مكافآت وحوافز للمجتهدين

 %26  63966..13  3.666966. راتب رئيس البلدية 

 %166  21.366966  21.366966 مكافأة أعضاء المجلس البلدي

 %216  3.131.62.9.2  1.331.132966 د رواتب متأخرةتسدي

 1.261.323966  ..161.211932  12.% 

      نفقات إدارية وعمومية وتشغيلية

 %.16  11962..2.  22.666966 بريد وهاتف

 %21  .26.32691  116.666966 قرطاسية ومطبوعات

 %111  33.11.9.2  36.666966 تشريفات

 %166  11.132966  11.116966 إعالن

 %.2  23.223966  36.666966 نفقات قضائية

 %166  21912..123  6966...123 ستئجار أمالك لصالح البلديةا

 %1.  113966..  16.666966 أجور التنقل وعالوات سفر

 %26  21966..12  26.666966 سفريات خارجية

 %166  116.322913  116.336966 فوائد مدينة وإيرادات مستردة

 %12  12.166966  21.666966 أتعاب مدقق خارجي

 %166  13.313966  13.312966 تأماث ومفروشا

 %166  223913..3  16.666966 آالت مكتب وحواسيب وصيانتها

 %..  121926..3  16.666966 متنوعةمصروفات 

 %31  13.111966  22.666966 دايا ومصروفاته

 -  -  666966..2 (الجودة)مدقق األيزو أتعاب 
 %166  23.216936  23.212966 أتعاب تحصيل فواتير ومستحقات بلدية

 1.232.626966  1.116..13921  .2% 

 %123  11.112.122922  612.163966.. مجموع مصروفات اإلدارة العامة
      

      مصروفات السالمة والصحة العامة

      الرواتب واألجور 

 %166  912....1.366  1.361.666 الرواتب واألجور األساسية 

 %3.  32.23.932  16.666966 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %3.  963..112.1  122.166966 % 4222تأمين ومعاشات الموظفين 

 1.223.166966  1.212.331923  166% 

      عمومية نفقات إدارية و

 %31  3.112966  16.666966 ألبسة

 %2.  21966..1  2.666966 أجور نقل وعالوات سفر

 %166  122.666966  122.666966 استئجار أراضي

 %3.  3.212966  1.666966 قرطاسية ومطبوعات

 %12  123.1.2966  366.666966 اتحصيانة عامة وتصلي

 %22  921..11.6  26.666966 لوازم صحية للمسلخ

 221.666966  332.312921  31% 
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  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

      مصروفات السالمة والصحة العامة/تابع

      نفقات تشغيلية

 %21  21.112933  16.666966 مكافحة المالريا وداء الكلب

 %12  132966  2.666.66 صيانة مكب النفايات

 %23  1.626.166921  1.366.666966 نفقات التنظيفات

 %3.  1.333966  2.666966 صيانة المجاري والمراحيض

 %166  2.666966  2.666966 هدم األبنية الخطرة

 %26  16.113916  21.666966 مبيدات حشرية 

 %1.  23.212932  22.666966 طوارئ شتاء

 1.131.666966  1.113.11391.  26% 

 %21  .3.2.3.223.2  3.112.166966 السالمة والصحة العامةمجموع 

      

      مصروفات األشغال العامة والميكانيك

      الرواتب واألجور 

 %161  3...2.122,22  2.3.1.666966 قسم الهندسة  -الرواتب األساسية 

 %162  22..12.62  16,666.66 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %3.  2.2.3.1961  362.266966 % 4222تأمين ومعاشات الموظفين 

 3.612.266966  3.636.613922  161% 

      نفقات إدارية وعمومية 

 %32  1.116966  2.666966 شراء أدوات هندسية

 %166  1.316966  1.316966 أجور نقل وعالوات سفر

 %1.  1.22.926  2.666966 طاسية ومطبوعاتقر

 26.316966  13.33.926  22% 

      نفقات تشغيلية

 %11  311.223961  1.266.666966 صيانة الشوارع واألرصفة

 %.2  2.321936  3.666966 العدد واألدوات

 %166  26.1.2926.  26.266966. زيوت ومحروقات

 %21  ,,.,321,22  166.666966 صيانة السيارات

 %13  32.33.966  6.666966. تأمين سيارات

 %22  322.231926  166.666966 قطع غيار

 %.1  112.3129.1  126.666966 صيانة أمالك البلدية

 %.3  16.2.2966  12.666966 شارات الضوئيةصيانة اإل

 %166  1.1.1.233926  1.1.1.232966 تعويضات فتح شوارع

 1.132.132966  3.332.332911  11% 

 %23  3.112.312922  62966..1.1.2 مجموع مصروفات األشغال العامة والميكانيك

      

      مصروفات خدمات حضارية ومقافية

      الرواتب واألجور 

 %112  212.262912  232.666966 الرواتب واألجور األساسية 

 %166  31.311912  31.312966 % 42.0تأمين ومعاشات الموظفين 

 233.312966  36..213936  113% 
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  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

      حضارية ومقافيةخدمات مصروفات /تابع

      نفقات تشغيلية حضارية

 %.2  1.311966  12.666966 لوازم المكتبة

 %.  126966  2,666.66 تبتجليد وترقيم الك

 %22  2.112966  2.666966 أنشطة مقافية وتعليمية

 %12  36966.  2.666966 صيانة المكتبة وتطويرها

 %36  1.266966  2.666966 مخيمات صيفية

 %12  11.222926  36.666966 أنشطة رياضية

 23.666966  23..21926  13% 

      رواتب الحدائق والمنتزهات

 %162  113.2.2913  122.666966 ب أساسية روات 

 %163  26.2119.1  12.666966 تأمين ومعاشات

 113.666966  1.1.116931  162% 

      نفقات تشغيلية الحدائق

 %31  122.162966  266.666966 تحريش شوارع وصيانة شجر

 %1.  1.3.3966  2.666966 سفريات ونقليات الحدائق

 262.666966  121.161966  32% 

 %3.  22.33.911.  1.666.312966 مجموع الخدمات الحضارية والمقافية

 %,39  23392329639,,  323332653699, مجموع المصروفات التشغيلية

      

      (الربحية) مصروفات المشاريع

      مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي
      الرواتب واألجور 

 %1.  2.363.213921  2.313.266966 الرواتب األساسية 

 %132  32.2.3913  26.666966 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %166  31936..366  361.266966 % 4222تأمين ومعاشات الموظفين 

 3.621.166966  2..16.311936  .2% 

      نفقات تشغيلية

 %1.  32.116966  16.666966 زيوت ومحروقات

 %2.  1.2.6966  2.666966 صيانة الماتورات والمضخات

 %..  31966..1  2.666966 صيانة شبكة المياه

 -  -  2.666966 مشتريات مياه

 -  -  3.666966 تعقيم مياه

 -  -  2.666966 أممان كهرباء لمحطات ضخ المياه

 %3.  22.1.1936  36.666966 صيانة وتشغيل محطات التحلية

 %166  2.112966  2.126966 كب الصرف الصحيم

 %2.  3.236912  1.666966 مشروع الصرف الصحي

 162.126966  2..321912  22% 

      نفقات إدارية وعمومية

 %.3  3.126966  2.666966 قرطاسية ومطبوعات

 %21  1.632966  2.666966 تشريفات

 %1  126966  12.666966 ألبسة

 %166  16966..12  13.666966 أجور النقل وعالوات السفر

 32.666966  26.332966  21% 

 %1.  3.626.3.6912  3.131.226966 مجموع مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي
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  2132ديسمبر  13 

 نسبة التنفيذ
  الفعلي  الموازنة 

      

      مشروع الكهرباء

      واألجور  الرواتب

 %166  .1.2.11196  1.3.666966 الرواتب األساسية  

 %2.  21.232932  23.666966 % 4222تأمين ومعاشات الموظفين  

 213.666966  213.163911  ..% 

      نفقات تشغيلية

 %166  16.666966  16.666966 زيوت ومحروقات

 %1.  12.213966  26.666966 هرباءلكصيانة شبكة ا

 %13  1.123966  2.666966 عدد ولوازم

-  -   16.666966 استهالك ممتلكات البلدية للكهرباء

 12.666966  2..33.966  11% 
      نفقات إدارية وعمومية

 %13  236966  2.666966 قرطاسية ومطبوعات

 %2.  21966.  1.666966 تشريفات

 %166  2.666966  2.666966 فرأجور النقل وعالوات الس

 2.666966  3.211966  11% 

 %1.  211.213911  233.666966 الكهرباءمجموع مصروفات مشروع 

 %20  ,626,0229068  623692889699 (الربحية) المشاريعمصروفات مجموع 

      
      

      (اإلنمائية)المصروفات التطويرية 

 %32  21.2.3966..2  1.326.666966 ال عبد الناصرمشروع إعادة تأهيل شارع جم

 - -   266.666966 مشروع تطوير شوراع بمنطقة معن والمنارة

 - -   126.666966 مشروع إعادة تأهيل شارع جمال عبد الناصر
 - -   266.666966 الصندوق الطارئ  -( 24)مشروع تأهيل شارع 

 - -   326.666966 مشروع صيانة شارع البحر

 %.2  312.2.3926  326.666966 مشروع تطوير شارع الكويت
 - -   266.666966 مشروع تطوير شارع القسام

 %1.  326.133962  312.666966 مشروع إعادة تأهيل شارع السكة
 %16  112913..23  366.666966 صيانة مرافق ومنشآت البلدية

 - -   22.666966 مشروع توريد معدات لصيانة الطرق

 %22  1.1.1.2922  222.666966 توريد مواد لصيانة الطرق
 %11  1.2.2.3933  1.222.666966 االتصاالت ةمجموع –( 24)مشروع شارع 

 - -   2.326.666966 المرحلة األولى –مشروع صيانة وتأهيل الطريق الساحلي 

 - -   3.266.666966 المرحلة األولى –التفاح  –مشروع تطوير طريق البحر 

 - -   2.336.666966 المرحلة المانية –التفاح  –مشروع تكملة طريق البحر 

 %11  21.216966  322.332966 مشروع تكييف المركز المقافي
 %166  3936...116  111.666966 توريد شاحنة لنقل المياه المحاله

 %166  .2.3.13692  2.3.132966 حفر وتجهيز بئر مياه
 %166  332.111912  332.111966 نادي الشافعيمشروع تأهيل 

 %3,  820332325659  626082833699, (اإلنمائية)التطويرية مصروفات المجموع 

 %33  ,632359292363  3523892359699 (9)إيضاح  – مجموع المصروفات

 
 
 
 
 

 



1. 

 الدعاوي القضائية .32 

 
شيكل ( 2114881821)مبلغ  2142ديسمبر  24ا في ير كمبلغت قيمة الدعاوي القضائية المرفوعة على البلدية من الغ

 .حسب إفادة المستشار القانوني للبلدية في هذا الخصوص علمام بأنه لم يتم تكوين مخصص لهذه الدعاوي
 

 الموظفينعدد  .31

 
في حين ، موظفام وعامالم ( 162) 2142ديسمبر  24في  بلدية خانيونس من مختلف الفئاتفي والعاملين  الموظفينبلغ عدد 

 .موظفام وعامالم ( 182) 2144ديسمبر  24بلغ عددهم في 

 
 أرقام المقارنة .34

 
 .عرض بيانات السنة الحاليةمع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 
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 (أساس االستحقاق)الغير  علىالديون المستحقة للبلدية (: 3)مرفق رقم 

 
 :ديسمبر مما يلي 24الغير وفقام ألساس االستحقاق المحاسبي كما في  علىتتألف الديون المستحقة للبلدية 

 
 ديسمبر 13 

 2132  2133 

 1.122.136966  1.322.113966 متأخرات ضريبة األمالك

 16.322.1.3966  16.361.616966 متأخرات مشروع النفايات

 22966..23.362  36.236.132966 متأخرات مشروع المياه

 21966...1.12  161966..2.32 متأخرات مشاريع أخرى

 122966...3.3  3.123.131966 متأخرات رسوم الحرف والصناعات

 2.211.131966  3.323.132966 متأخرات مشروع الصرف الصحي

 323.323966..  336.222966.. غرامات تأخير

 111.116.66  1.233966. إيجارات مستحقة

 2.311.1.6966  11966..1.221 متأخرات مباني

 326966..22  326966..22 (استقطاعات موظفين)وزارة المالية 

 2.111.121966  2.2.6.122966 متأخرات على الوزارات الحكومية

    

 3220,325,6699  0023892688699 الديون المستحقة للبلدية من الغيرمجموع 

 
 

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

 :ديسمبر مما يلي 24غير وفقام ألساس االستحقاق المحاسبي كما في للبلدية على التتألف الديون المستحقة 
 
 ديسمبر 13 

 2132  2011 

 22.311.132966  32.162.626966 متأخرات مشروع الكهرباء

 2.312.261966  66..3.611.33 متأخرات النفايات الصلبة

 13.122.113966  1.623966...11 متأخرات التأمين والمعاشات

 133.222966  211.1.1966 متأخرات التأمين الصحي

 316.62.966  212.232966 متأخرات ضريبة الدخل

 1.323.21.966  1.222.2.1966 متفرقات

 23.966...1.6  332.121966 رواتب مستحقة وغالء معيشة

 312.666966  323.213966 رات وزارة األوقافمتأخ

    

 0820332339699  5620532652699 الديون المستحقة على البلدية للغيرمجموع 
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 (األصول الثابتة)الممتلكات واآلالت والمعدات (: 1)مرفق رقم  
 

 عروض أسعار بخصوص جرد وتقيايم ممتلكااتقام الصندوق الطارئ لدعم البلديات باستدراج  2142سبتمبر  22بتاريخ 

وإعداد سجل لهذه الممتلكات ومن ضمنها ( األصول المابتة)لبعض البلديات من أراضي ومباني وآالت وسيارات ومعدات 
حياث تام التوصال إلاى القايم  2142وقد تم التعاقد فعالم مع شركة استشارية لهذا الغرض في شهر أكتاوبر . بلدية خانيونس

 :حسب البيانات المقدمة إلينا من بلدية خانيونس آلتية للممتلكات واآلالت والمعداتاألولية ا
 

 القيمة  الفئة

 332.332.6.2  األراضي

 21.111.361  المباني

 123.211.262  البنية التحتية

 1.1.122  اآلالت والمعدات

 .2.311.12  المركبات
   

  85,23382023 
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 قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية خانيونس(: 4)فق رقم مر 
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