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تقرير المدقق المستقل 
 

رئيس وأعضاء المجمس البمدي   المحترمين / السادة
  فمسطين– خانيونس 

 
 ديسمبر 31 والمكونة من بيان المركز المالي كما في لبمدية خانيونسبتدقيق البيانات المالية المرفقة قمنا لقد 

 وبيان اإليرادات والمصروفات وبيان التدفقات النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وممخصا لمسياسات 2014
. المحاسبية اليامة والمالحظات اإليضاحية األخرى

 
مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية 

 
  رقمإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ىذه البيانات المالية وفقا لألساس النقدي الموضح في إيضاح

تصميم وتطبيق والمحافظة عمى الرقابة الداخمية المتعمقة بإعداد وعدالة : ، وتشتمل ىذه المسؤولية عمى(2)
عرض بيانات مالية خالية من االخطاء الجوىرية 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 لممعايير . إن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي في ىذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا ليا
إن ىذه المعايير تتطمب التزامنا بمتطمبات قواعد السموك الميني وان نخطط وننفذ التدقيق .  الدولية لمتدقيق

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

إن عممية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات لمحصول عمى أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 
تعتمد تمك اإلجراءات عمى حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود اخطاء جوىرية في . البيانات المالية

. البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
 

عند تقدير تمك المخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار اجراءات الرقابة الداخمية المتعمقة بإعداد وعدالة عرض 
البيانات المالية لممنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي 

، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة لممنشأةفي مدى فعالية الرقابة الداخمية 
 .ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بيا اإلدارة وكذلك تقييما عاما لعرض البيانات المالية
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السمطة الوطنية الفمسطينية 

وزارة الحكم المحمي 
بمدية خانيونس 

 2014 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 
 (شيكل إسرائيمي: العممة)

 
 ديسمبر 31   
 2013  2014 إيضاحات  

     األصول 
 46,710.52  2,747.86  3النقد في الصندوق 
 862,154.75  171,388.33  4النقد لدى البنوك 

 67,186.55  56,820.50  5سمفيات رواتب الموظفين 
-   135,647.97   أصول اخرى

 976,051.82  366,604.66  مجموع األصول 
      

     االلتزامات وصافي األصول  
     االلتزامات 
 2,743,143.46  1,901,623.66  6 (سحب عمى المكشوف)بنوك دائنة 

 16,639,523.32  18,326,697.65  ىيئة التقاعد الفمسطينية 
 548,902.68  268,463.64  دائرة التأمين الصحي  
 179,226.65  220,929.40  دائرة ضريبة الدخل 

 5,571,582.38  6,671,484.80  7التزامات أخرى 
 25,682,378.49  27,389,199.15  مجموع االلتزامات 

      
     صافي األصول 

( 24,411,702.76)  (24,706,326.67)  صافي األصول كما في بداية السنة  
 (294,623.91)  (2,316,267.82)   (ب)بيان – صافي األصول لمسنة 

 (24,706,326.67)  (27,022,594.49)  صافي األصول في نياية السنة 
 976,051.82  366,604.66  مجموع االلتزامات وصافي األصول  

 

 
 
 

 إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية 
 

 



4 

السمطة الوطنية الفمسطينية 
وزارة الحكم المحمي 
بمدية خانيونس 

 2014 ديسمبر 31بيان اإليرادات والمصروفات لمسنة المنتهية في 
 

 (شيكل إسرائيمي: العممة)
              

  2014 ديسمبر 31   
 2013 ديسمبر 31

 المجموع   (إنمائية)تطويرية   (ربحية)مشاريع  تشغيمية  اإليضاحات  
           اإليرادات 
 34,779,550.73  28,148,790.82  2,717,627.08  8,967,140.39  16,464,023.35  8اإليرادات 

 34,779,550.73  28,148,790.82  2,717,627.08  8,967,140.39  16,464,023.35  مجموع اإليرادات 
            

           المصروفات  
 35,074,174.64  30,465,058.64  3,684,627.08  9,531,419.41  17,249,012.15  9المصروفات 

 35,074,174.64  30,465,058.64  3,684,627.08  9,531,419.41  17,249,012.15  مجموع المصروفات 
 (294,623.91)  (2,316,267.82)  (967,000.00)  (564,279.02)  (784,988.80)   (أ)بيان – صافي األصول لمسنة 

 
 
 

 إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية 
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة الحكم المحمي 

بمدية خانيونس 
  2014 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية لمسنة المنتهية في 

 (شيكل إسرائيمي: العممة)
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية  

 (294,623.91)  (2,316,267.82) صافي األصول لمسنة 
تعديالت لمطابقة صافي األصول لمسنة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

التشغيمية 
   

 4,200.00  --التغير في عيد العمل المؤقتة 

 (53,490.61)  10,366.05التغير في سمفيات رواتب الموظفين 

 --  (135,647.97)التغير في األصول األخرى 

 1,422,024.16  1,687,174.33التغير في ىيئة التقاعد الفمسطينية 

 (158,588.18)  (280,439.04)التغير في التأمين الصحي 

 (350,781.64)  41,702.75التغير في ضريبة الدخل 

 146,383.65  1,099,902.42التغير في االلتزامات األخرى 

 715,123.47  106,790.72صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيمية 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية 

 (114,625.22)  (841,519.80) (سحب عمى المكشوف)التغير في البنوك الدائنة 

 (114,625.22)  (841,519.80)األنشطة التمويمية  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 600,498.25  (734,729.08)المحققة خالل السنة  (المستخدمة)صافي التدفقات النقدية

 308,367.02  908,865.27النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة 

 908,865.27  174,136.19( 10)إيضاح –  (أ)بيان – النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 

 إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية 
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السمطة الوطنية الفمسطينية 
وزارة الحكم المحمي 

بمدية خانيونس 
إيضاحات حول البيانات المالية 

 (شيكل إسرائيمي: العممة)
 

 معمومات عامة .1

 وتوالت المجالس البمدية السابقة وعددىا ثمانية عمى إدارة البمدية وكرست جيودىا 1917تأسست بمدية خانيونس عام 
وقد شيدت المدينة تراجعًا ممموسًا في مختمف . وعطائيا عمى مدار العقود السابقة في تقديم خدماتيا لممواطنين والمدينة

خدماتيا عمى مدار سنوات االحتالل اإلسرائيمي، حيث لم يتم تنفيذ الكثير من المشاريع بسبب االحتالل خاصة مشروع 
. الصرف الصحي

 
لقد عكفت المجالس البمدية المتعاقبة عمى إحداث نقمة نوعية في مجال تنفيذ المشاريع الرامية إلى النيوض بواقع المدينة 

ومنيا التفكير الجاد في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي عمل االحتالل اإلسرائيمي عمى تأخيره، وقد قامت البمدية 
بمجموعة كبيرة من االتصاالت المختمفة لمتواصل مع الجيات والدول والمؤسسات المانحة وكان من ثمرة ىذه االتصاالت 
إبرام عدد من التوأمات مع البمديات األجنبية والمدن األوروبية التي قدمت المنح لمعديد من المشاريع من أبرزىا المكتبة 

. العامة لبمدية خانيونس والمركز الثقافي والمدينة الرياضية
 

قام المجمس البمدي بالعمل عمى استحداث مجموعة من الدوائر واألقسام الضرورية لتنفيذ خطة البمدية حيث تم رفد كادر 
عداد كادر  البمدية بالكفاءات العممية وتنظيم العديد من الندوات والدورات التأىيمية لمموظفين لتطوير أدائيم ورفع قدراتيم وا 

وظيفي متميز، وفي نفس الوقت تبذل البمدية قصارى جيدىا من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية في عمميا وأنشطتيا حيث 
تم تشكيل لجان أحياء في المدينة تعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة البمدية لصيرىا في بوتقة عمل البمدية والعمل عمى حل 

المشاكل التي تواجو المناطق السكنية من أجل النيوض بالمدينة وتسجل لمدينة خانيونس ريادتيا بين المدن الفمسطينية في 
. مجال لجان األحياء

 
 تم تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة بمدية خانيونس حيث أولت اىتمامًا كبيرًا لتطوير الجانب اإلداري 2008وفي شير يونيو عام 

والمالي لمبمدية من خالل اعتماد ىيكمية إدارية قادرة عمى تحمل األعباء الممقاه عمى عاتق البمدية والنيوض بالمدينة وقام 
بالتنسيق مع الوزارات لتنفيذ الفعاليات واألنشطة حيث أن البمدية ركنًا أساسيًا في المجتمع تعمل عمى قدم وساق لمنيوض 

.  تم تشكيل لجنة مؤقتة جديدة إلدارة بمدية خانيونس2012بالمدينة ورفعة شأن المواطن وصون كرامتو، وفي شير أكتوبر 
 

في ظل الحصار الظالم المفروض عمى القطاع تبذل البمدية جيودىا الجبارة لتنفيذ مشاريع تطويرية حسب اإلمكانيات 
المحدودة والمواد المتوفرة والمتاحة، حيث قامت بفتح العديد من الشوارع وتنظيم األسواق وتنفيذ الخطة المرورية التسييمية 
لمركز المدينة كما أزالت التعديات والبسطات من الشوارع والطرقات من أجل أن تبقى خانيونس مدينة جميمة وراقية تواقة 

. إلى التقدم واالزدىار
: وتسعى بمدية خانيونس إلى تحقيق مجموعة من األىداف التي وضعتيا نصب أعينيا منيا

. تنظيم وتنسيق المدينة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجيات المختصة 
 إلخ...تقديم خدمات متعددة ألىالي المدينة مثل المياه والصرف الصحي والنظافة 
نشاء الحدائق والمنتزىات   .المحافظة عمى مظير ونظافة المدينة وا 
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مساعدة أفراد المجتمع خاصة العاطمين عن العمل من خالل تقديم يد العون ليم وألسرىم من خالل مشاريع  
 .(بطالة)تشغيمية 

 .إنشاء األسواق وتحديد مراكز البيع 
 .ترخيص بمزاولة الحرف والمين وفتح المحالت العامة ومراقبتيا صحيًا وفنياً  
 .تشجيع النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي والمساىمة فيو 
زالة التعديات عمى األمالك العامة والخاصة   .منع وا 

 
 أهم السياسات المحاسبية   .2

 اإلطار العام إلعداد البيانات المالية 2-1
. تم إعداد ىذه البيانات المالية وفقًا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 أسس إعداد البيانات المالية 2-2

تم إعداد البيانات المالية استنادًا إلى طريقة التكمفة التاريخية ووفقًا لألساس النقدي حيث يتم االعتراف بالمصروفات عند 
 .دفعيا وليس عند استحقاقيا، ويتم االعتراف باإليرادات عند قبضيا وليس عند تحققيا

 
 العمالت األجنبية 2-3

. يتم عرض البيانات المالية بالعممة التي تستخدميا البيئة االقتصادية األساسية حيث تعمل البمدية وىي الشيكل اإلسرائيمي
وتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العممة الرئيسية إلى الشيكل اإلسرائيمي حسب أسعار الصرف السائدة في 

وفي تاريخ كل بيان لممركز المالي، يتم تحويل البنود النقدية المسجمة بعمالت أجنبية إلى الشيكل . تاريخ حدوث التعامالت
اإلسرائيمي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم االعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة في بيان 

. اإليرادات والمصروفات
 
 الممتمكات واآلالت والمعدات 2-4

يتم اثبات الممتمكات واآلالت والمعدات ضمن بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وفقًا لألساس المحاسبي 
. المستخدم في البمدية

 
 اإليرادات 2-5

. يتم تسجيل اإليرادات عند قبضيا
 
 المصروفات 2-6

. يتم تسجيل المصروفات عند دفعيا شاممة لضريبة القيمة المضافة
 

 النقد والنقد المعادل 2-7
 

ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والودائع الثابتة التي تستحق 
. خالل فترة تقل عن ثالثة أشير من تاريخ ربطيا كنقدية أو ما يعادليا
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 النقد في الصندوق .3

:  ديسمبر مما يمي31يتألف النقد في الصندوق كما في 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 46,710.52  2,747.86النقد في الصندوق 
 46,710.52  2,747.86 (أ)بيان – مجموع النقد في الصندوق 

 

 النقد لدى البنوك .4

:  ديسمبر مما يمي31يتألف النقد لدى البنوك كما في 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 79.28  --شيكل  – 200030-0-572/البنك العربي حـ
 1.55  1.74دوالر - 40602-3/بنك البريد حـ

 621.31  --دوالر  – 500574/بنك فمسطين حـ
 209,299.25  --دوالر  – 1-100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ
 117.71  2,689.69دوالر  – 8411188/البنك اإلسالمي العربي حـ
 652,035.65  166,852.84دينار  – 2-100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ

 -  810.06شيكل  – 50057/1/بنك فمسطين حـ
 -  1,034.00 شيكل  - 100255 /حـإلنتاج بنك ا

 862,154.75  171,388,33  (أ)بيان – مجموع النقد لدى البنوك 
 
 سمفيات رواتب الموظفين .5
 

 ديسمبر من المبالغ المدفوعة لموظفي البمدية من مختمف الفئات تحت حساب 31تتألف سمفيات رواتب الموظفين كما في 

: الرواتب كما يمي

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 67,186.55  56,820.50سمفيات رواتب الموظفين 
 67,186.55  56,820.50 (أ)بيان – مجموع سمفيات رواتب الموظفين 
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 (سحب عمى المكشوف)البنوك الدائنة  .6
 

:  ديسمبر مما يمي31تتألف البنوك الدائنة كما في 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 1,879,537.38  1,764,537.38شيكل  - 50057/بنك فمسطين حـ
 771,536.67  79,466.90شيكل  – 3- 100401/البنك الوطني اإلسالمي حـ
 83,023.20  1,213.46شيكل  – 6421188/البنك اإلسالمي العربي حـ

 1,946.91  --شيكل  - 9-50057/بنك فمسطين حـ
 7,099.30  3,971.64شيكل  – 1-40602/بنك البريد حـ

 --  52,434.28  دوالر -1004011/البنك الوطني اإلسالمي حـ
 2,743,143.46  1,901,623.66 (أ)بيان –  (سحب عمى المكشوف)مجموع البنوك الدائنة 

 
 االلتزامات األخرى .7

 
:  ديسمبر مما يمي31تتألف االلتزامات األخرى كما في 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 14,002.47  8,007.77قانون الخدمة المدنية – أمانات 
 76,050.00  76,050.00 أمانات لجنة زكاة الرحمة

 1,933,081.58  1,933,081.57 أمانات بناء مؤقت
 10,436.50  -- أمانات مناقصات
 158,306.09  278,663.29 أمانات متنوعة

 3,434.97  1,526.97 أمانات محالت فوزي أبو طو
 3,835.00  -- أمانات اشتراكات مياه
 903,110.23  677,492.85 أمانات رخص بناء
 989,517.00  203,024.00 أمانات بدل فرز

 191,600.00  -- (USAID)أمانات الوكالة األمريكية لمتنمية 
 1,175,322.14  2,794,215.99أمانات رواتب 

 105,336.40  652,887.36أمانات غالء المعيشة 
 7,550.00  26,490.00  التكافل اإلجتماعيأمانات

 -  6,920.00 أمانات نقل بئر
 -  13,125.00 أمانات مزاودات

 5,571,582.38  6,671,484.80  (أ)بيان – مجموع االلتزامات األخرى 
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 اإليرادات .8
 

:  ديسمبر ما يمي31تشمل اإليرادات لمسنة المنتيية في 
 ديسمبر 31   
 2013  2014 إيضاح  

 14,878,406.00  16,464,023.35  8.1اإليرادات التشغيمية 
 5,533,261.09  8,967,140.39  8.2 (الربحية)إيرادات المشاريع 

 14,367,883.64  2,717,627.08  8.3 (اإلنمائية)اإليرادات التطويرية 
 34,779,550.73  28,148,790.82   (ب)بيان – مجموع اإليرادات 

 
 اإليرادات التشغيمية 8.1

 
:  ديسمبر ما يمي31تشمل اإليرادات التشغيمية لمسنة المنتيية في 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 524,982.63  512,604.97ضرائب عمى الممتمكات 
 5,944,363.15  3,384,348.64الرخص واإلجازات 
 3,000,459.23  2,585,448.37رسوم مقابل خدمات 

 2,638,407.43  1,439,645.21ضرائب ورسوم محمية أخرى 
 545,812.16  6,370,914.02مساعدات حكومية ودولية 

 148,255.00  109,485.00غرامات 
 2,076,126.40  2,061,577.14إيرادات استخدام الممتمكات واألموال 

 14,878,406.00  16,464,023.35( 8)إيضاح – مجموع اإليرادات التشغيمية 
 

 (الربحية)إيرادات المشاريع  8.2
 

:  ديسمبر ما يمي31 لمسنة المنتيية في (الربحية) تشمل إيرادات المشاريع
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 4,443,561.96  4,398,779.33إيرادات المياه 
 1,089,089.13  4,568,361.06إيرادات الصرف الصحي 

 610.00  --إيرادات الكيرباء 
 5,533,261.09  8,967,140.39( 8)إيضاح –  (الربحية)مجموع إيرادات المشاريع 
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 (إنمائية)إيرادات تطويرية  8.3
 

:  ديسمبر ما يمي31لمسنة المنتيية في  (اإلنمائية)تشمل اإليرادات التطويرية 
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 --  367,826.83انشاء محالت تجارية في سوق حراء  
 --  468,990.72 اعادة رصف طرق مركز المدينة

 --  212,018.35 انشاء شبكة صرف صحي في نواحي متفرقة من المدينة
 --  1,053,391.22  صيانة طرق في مركز المدينة جمال عبد الناصر 

 --  583,198.36 قطر الخيرية / استكمال انشاء المسمخ 
 --  32,201.60 مصمحة المياة / بركة حي االمل 

 997,852.13  --مشروع إعادة تأىيل شارع جمال عبد الناصر 
 49,216.61  --مشروع تطوير شارع الكويت 

 54,304.62  --مشروع إعادة تأىيل شارع السكة 
 757,353.59  --صيانة مرافق ومنشآت البمدية 

 112,410.82  --توريد مواد لصيانة الطرق 
 471,933.76  --مجموعة االتصاالت –  (31)مشروع شارع 

 462,538.68  -- مشروع تطوير منطقة معن والمنارة
 551,444.85  -- الصندوق الطارئ( – 31)شارع تأىيل مشروع 

 360,615.32  -- مشروع صيانة شارع البحر
 413,570.95  -- وتجييز مركز ثقافي بالمعسكرمشروع إنشاء 
 470,901.90  -- مركز ثقافي بالمواصيمشروع إنشاء 

 3,400,701.57  -- (29)مشروع تأىيل شارع رقم 
 4,746,721.18  -- (9)مشروع تأىيل شارع رقم 
 763,317.66  -- (69)مشروع تأىيل شارع رقم 

 755,000.00  -- مشروع تأىيل وتبميط شوارع جورة الموت
 --  --توريد شاحنة لنقل المياه المحاله 

 --  --حفر وتجييز بئر مياه 
 --  --مشروع تأىيل نادي الشافعي 
 14,367,883.64  2,717,627.08( 8)إيضاح –  (اإلنمائية)مجموع اإليرادات التطويرية 

 
المصروفات  .9

:  ديسمبر ما يمي31تشمل المصروفات لمسنة المنتيية في 
 ديسمبر 31   
 2013  2014 إيضاح  

 17,433,241.70  17,249,012.15  9-1المصروفات التشغيمية 
 3,240,944.04  9,531,419.41  9-2 (الربحية)مصروفات المشاريع 

 14,399,988.90  3,684,627.08  9-3 (اإلنمائية)المصروفات التطويرية 
 35,074,174.64  30,465,058.64   (ب)بيان – مجموع المصروفات 
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 المصروفات التشغيمية 1-9
 

:  ديسمبر ما يمي31تشمل المصروفات التشغيمية لمسنة المنتيية في 
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 7,237,945.59   6,670,782.93     مصروفات اإلدارة العامة 
 3,165,088.95   3,306,476.92     مصروفات السالمة والصحة العامة 

 5,913,967.78   5,956,728.35     مصروفات األشغال العامة والميكانيك 
 1,116,239.38   1,315,023.95     مصروفات خدمات حضارية وثقافية

 17,433,241.70  17,249,012.15( 9)إيضاح – مجموع المصروفات التشغيمية 
 

 (الربحية)مصروفات المشاريع 2-9 
 

:  ديسمبر ما يمي31 لمسنة المنتيية في (الربحية) تشمل مصروفات المشاريع
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 3,040,450.20   9,176,805.41     مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي 
 200,493.84   354,614.00      واخرى  مصروفات مشروع الكيرباء

 3,240,944.04  9,531,419.41( 9)إيضاح –  (الربحية)مجموع مصروفات المشاريع 
 
 

 (اإلنمائية)مصروفات التطويرية  ال3-9
:  ديسمبر ما يمي31لمسنة المنتيية في  (اإلنمائية)تشمل المصروفات التطويرية 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

--   367,826.83 انشاء محالت تجارية في سوق حراء صندوق البمديات 
--   468,990.72 اعادة رصف طرق مركز المدينة 

--   212,018.35 انشاء شبكة صرف صحي في نواحي متفرقة من المدينة 
--   583,198.36 قطر الخيرية / استكمال انشاء المسمخ 

 --  967,000.00انشاء كراج تمويل ذاتي  
--   32,201.60 مصحمة المياة / بركة حي االمل 

 997,852.13  1,053,391.22مشروع إعادة تأىيل شارع جمال عبد الناصر 
 49,216.61  --مشروع تطوير شارع الكويت 

 54,304.62  --مشروع إعادة تأىيل شارع السكة 
 757,353.59  --صيانة مرافق ومنشآت البمدية 

 112,410.82  --توريد مواد لصيانة الطرق 
 492,358.01  --مجموعة االتصاالت –  (31)مشروع شارع 

 360,615.32  -- مشروع صيانة شارع البحر
 413,570.96  -- وتجييز مركز ثقافي بالمعسكرمشروع إنشاء 
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 ديسمبر 31 (تابع)......(اإلنمائية)المصروفات التطويرية 
 2014  2013 

 470,901.90  -- مركز ثقافي بالمواصيمشروع إنشاء 
 462,538.68  -- مشروع تطوير منطقة معن والمنارة

 551,444.85  -- الصندوق الطارئ( – 31)شارع تأىيل مشروع 
 3,404,579.57  -- (29)مشروع تأىيل شارع رقم 
 4,751,681.18  -- (9)مشروع تأىيل شارع رقم 
 766,160.66  -- (69)مشروع تأىيل شارع رقم 

 755,000.00  -- مشروع تأىيل وتبميط شوارع جورة الموت
 14,399,988.90  3,684,627.08( 9)إيضاح –  (اإلنمائية)مجموع المصروفات التطويرية 

 
 
 

 النقد والنقد المعادل .10
 

:  ديسمبر مما يمي31يتألف النقد والنقد المعادل كما في 
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 46,710.52  2,747.86 النقد في الصندوق
 862,154.75  171,388.33 النقد لدى البنوك

 908,865.27  174,136.19 (ج)بيان – مجموع النقد والنقد المعادل 
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 مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعمية بالموازنة المعتمدة .11
 

  2014 ديسمبر 31 
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
     اإليرادات : أوالً 

     اإليرادات التشغيمية 
     الضرائب عمى الممتمكات 

 %68  512,604.97  750,000.00ضريبة أمالك السنة الحالية 
 750,000.00  512,604.97  68% 

     الرخص واالجازات   إيرادات 
 %85  169,470.00  200,000.00  رسوم الحرف والصناعات 

% 49  1,705,619.64  3,500,000.00 رخص بناء  رسوم
 %96  384,000.00  400,000.00  رسوم سوق البسطات والباعة المتجولين 

 %56  39,015.00  70,000.00  رسوم اليافطات 
 %105  31,394.00  30,000.00  رسوم إعالنات العطاءات 

 %77  925,350.00  1,200,000.00  رسوم سوق الخضار والداللة 
 %100  129,500.00  130,000.00  رسوم سوق السمك والطيور 

 5,530,000.00  3,384,348.64  61% 
     رسوم مقابل خدمات 

 %72  1,217,450.62  1,700,000.00  رسوم النفايات 
 %94  292,692.00  311,500.00  رسوم مواقف سيارات 

 %61  85,335.00  140,000.00  رسوم تصديق شيادات 
 %75  105,143.79  140,000.00  رسوم مكافحة الفئران والحشرات 

 %246  32,030.00  13,000.00  رسوم إزالة نفايات ومخمفات الردم 
 %77  231,630.00  300,000.00  رسوم ذبحية 

 %63  18,851.44  30,000.00  غرامات عمى الموظفين 
 %602  602,315.52  100,000.00  إيرادات مختمفة 

 2,734,500.00  2,585,448.37  95% 
     ضرائب ورسوم محمية أخرى 

 %13  439,412.66  3,360,000.00  حصة البمدية من رسوم النقل عمى الطرق 
 %80  1,000,232.55  1,250,000.00  ضريبة حرف وصناعات 

 4,610,000.00  1,439,645.21  31% 
     مساعدات حكومية ودولية 

 %215  2,084,831.70  969,562.00  مساعدات من صندوق البمديات 
 %151  4,286,082.32  2,833,886.00 تبرعات ومساعدات المجتمع المحمي

 3,803,448.00  6,370,914.02  168% 
     غرامات 

 %100  109,485.00  110,000.00غرامات محاكم 
 110,000.00  109,485.00  100% 
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  2014 ديسمبر 31اإليرادات التشغيمية يتبع 
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
     إيرادات استخدام الممتمكات واألموال 

 %90  2,061,577.14  2,300.000.00 إيجارات أمالك البمدية
 2,300,000.00  2,061,577.14  90% 

 %83  16,464,023.35  19,837,948.00مجموع اإليرادات التشغيمية 
      

     إيرادات المشاريع 
     المياه ايرادات 

 %91  4,100,713.33  4,500,000.00 مياه بالعداد
 %389  85,501.00  22,000.00 مياه محالة ولمبناء وأخرى
 %56  154,335.00  275,000.00 اشتراك في شبكة المياه

عادة تركيب المياه  %113  16,910.00  15,000.00 رسوم قطع وا 
 %59  41,320.00  70,000.00غرامات سرقة مياه 

 4,882,000.00  4,398,779.33  90% 
     الصرف الصحي 

 %5  21,580.00  450,000.00 اشتراكات الصرف الصحي
 %81  926,691.06  1,150,000.00 (كسح وشبكة)ضرائب صرف صحي 

 %157  3,620,090.00  2,311,680.00 تبرع من مصمحة بمديات الساحل 
 3,911,680.00  4,568,361.06  117% 

 %102  8,967,140.39  8,793,680.00 مجموع إيرادات المشاريع
      

      (اإلنمائية)اإليرادات التطويرية 
 --  --  615,000.00اعادة تأىيل شارع جمال عبد الناصر  

 %51  367,826.83  717,000.00 انشاء محالت تجارية في سوق حراء صندوق البمديات 
--   --  391,960.00اعادة تأىيل سوق الجممة انشاء معرش 

--   --  334,600.00 محالت تجارية  7تطوير سوق حي االمل انشاء 
 %131  468,990.72  358,500.00 اعادة رصف طرق مركز المدينة 

 %59  212,018.35  358,500.00 انشاء شبكة صرف صحي في نواحي متفرقة من المدينة 
--   --  310,700.00مشروع صيانة مرافق ومنشات البمدية  

 %161  1,053,391.22  655,926.00صيانة طرق في مركز المدينة شارع جمال عبد الناصر  
 --  --  788,327.00 تطوير شارع االرنب 
--   --  167,300.00 من المخازن الى التحمية  69تطوير ارصفة شارع 

--   --  382,400.00  56 حتى شارع 4تطوير رق امتداد شارع رقم 
 %47  583,198.36  1,240,160.00 قطر الخيرية / استكمال انشاء المسمخ 

 %0.44  32,201.60  7,360,000.00 مصحمة المياة / بركة حي االمل 
 --  --  2,944,000.00 شبكة الصرف الصحي بطن السمين 

 --  --  717,600.00 انشاء شبكة مياة حي البراق 
 --  --  262,384.00 انشاء شبكة مياة حي االسراء
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  2014 ديسمبر 31 (اإلنمائية)اإليرادات التطويرية يتبع  
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
 --  --  5,520,000.00 خزان حي اإلسراء 
 --  --  5,520,000.00 خزان حي البراق 

 --  --  13,505,600.00 محطة معالجة المياة المرحمة االولى حصة البمدية 
 %7   2,717,627.08     42,149,957.00 (اإلنمائية)التطويرية يرادات اإلمجموع 

 %40  28,148,790.81  70,781,585.00( 8)إيضاح – مجموع اإليرادات
 

 
 

  2014 ديسمبر 31 
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
     المصروفات :  انياً 

     المصروفات التشغيمية 
     مصروفات اإلدارة العامة 

      الرواتب واألجور 
 %103  3,738,023.62  3,614,000.00 الرواتب واألجور األساسية 
 %53  23,870.22  45,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 

 %88  1,179,056.00  1,345,200.00 عمال ودورات مؤقتين 
 %94  387,496.92  412,500.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 %21  51,837.91  250,000.00حقوق عمالية 
صابات العمل   %51  10,100.00  20,000.00 تامين ضد الحوادث وا 

 %108  70,446.10  65,000.00مكافآت وحوافز لممجتيدين 
 %108  103,319.29  96,000.00 راتب رئيس البمدية 

 %100  72,000.51  72,000.00  رئيس البمدية نائب راتب
 %27  29,400.00  108,000.00 مكافأة أعضاء المجمس البمدي

 6,027,700.00  5,665,550.57  94% 
      نفقات إدارية وعمومية وتشغيمية

 %143  112,091.60  78,314.00 بريد وىاتف
 %55  31,999.40  58,343.00 قرطاسية ومطبوعات

 %47  46,463.50  98,216.00 تشريفاتضيافة و
 %48  48,639.24  101,400.00 إعالن

 %100  30,066.50  30,000.00 نفقات قضائية
 %7  2,706.30  40,000.00 استئجار أمالك لصالح البمدية

 %56  33,017.35  59,210.00 أجور التنقل وعالوات سفر
 --  --  10,000.00 سفريات خارجية

يرادات مستردة  %148  444,555.20  300,000.00 فوائد مدينة وا 
 %70  14,600.00  21,000.00أتعاب مدقق خارجي 

 %18  16,459.00  89,606.00 أثاث ومفروشات



17 

  2014 ديسمبر 31 يتبع 
نسبة التنفيذ 

  الفعمي  الموازنة 
 %53  132,543.57  250,921.00 آالت مكتب وحواسيب وصيانتيا

 %30  11,838.00  40,000.00 مصروفات متنوعة
 %4  1,010.00  28,000.00 أتعاب خطة إستراتيجية
 %28  2,754.00  10,000.00 أتعاب تدريب الموظفين

 %34  5,880.00  17,515.00 ىدايا ومصروفات
 %24  9,180.00  38,000.00 (الجودة)أتعاب مدقق األيزو 

 %102  61,428.70  60,000.00 أتعاب تحصيل فواتير ومستحقات بمدية
 1,330,525.00  1,005,232.36  76% 

 %91  6,670,782.93  7,358,225.00مجموع مصروفات اإلدارة العامة 
      

     مصروفات السالمة والصحة العامة 
      الرواتب واألجور 

 %94  1,902,764.34  2,015,000.00 الرواتب واألجور األساسية 
 %35  15,931.26  45,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
 %92  204,080.22  222,000.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 2,282,000.00  2,122,775.82  93% 
      نفقات إدارية وعمومية 

 %63  22,079.00  35,000.00 ألبسة
 %340  67,936.00  20,000.00 أجور نقل وعالوات سفر

 --  --  60,000.00 استئجار أراضي
 %17  826.40  5,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %14  11,121.00  81,548.00 صيانة عامة وتصميحات
 --  --  8,660.00 لوازم صحية لممسمخ

 %30  2,977.00  10,000.00 بدل ضيافة وتشريفات
 220,208.00  104,939.40  48% 
      

     نفقات تشغيمية 
 %195  5,302.00  2,725.00 مكافحة المالريا وداء الكمب

 --  --  5,000.00 صيانة مكب النفايات
 %130  988,497.38  759,574.00 نفقات التنظيفات

 %30  2,115.00  7,000.00 صيانة المجاري والمراحيض
 --  --  5,000.00 ىدم األبنية الخطرة
 %223  53,773.60  24,150.00 مبيدات حشرية 

 %73  29,073.72  40,000.00 طوارئ شتاء
 843,449.00  1,078,761.70  128% 

 %99  3,306,476.92  3,345,657.00مجموع السالمة والصحة العامة 
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  2014 ديسمبر 31 يتبع 
نسبة التنفيذ 

  الفعمي  الموازنة 
      مصروفات األشغال العامة والميكانيك

      الرواتب واألجور 
 %97  2,982,736.38  3,090,000.00 الرواتب األساسية 

 %24  9,684.81  40,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
 %94  329,307.31  353,500.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 3,483,500.00  3,321,728.50  95% 
      نفقات إدارية وعمومية 

 %0.2  210.00  107,450.00 شراء أدوات ىندسية
 %132  105,464.00  80,000.00 أجور نقل وعالوات سفر

 %23  2,103.40  9,000.00 قرطاسية ومطبوعات
 %7  488.00  7,000.00 بدل ضيافة

 203,450.00  108,265.40  53% 
      نفقات تشغيمية

 %63  235,916.00  375,100.00 صيانة الشوارع واألرصفة
 %8  4,794.00  60,000.00 العدد واألدوات

 %177  1,768,587.39  1,000,000.00 زيوت ومحروقات
 %18  68,983.81  381,382.00 صيانة السيارات
 %27  23,948.00  90,000.00 تأمين سيارات

 %19  52,309.00  280,000.00 قطع غيار
 %97  49,466.90  51,091.00 صيانة أمالك البمدية

 %8  495.00  6,500.00 صيانة اإلشارات الضوئية
 %8  113,086.35  1,500,000.00 تعويضات فتح شوارع
 --  --  400,000.00 شراء سيارات وآليات

 %33  209,148.00  640,680.00 الرفع المساحي ومعالجة البموكات 
 4,784,753.00  2,526,734.45  53% 

 %64  5,956,728.35  8,471,703.00مجموع مصروفات األشغال العامة والميكانيك 
      

     مصروفات خدمات حضارية وثقافية 
      الرواتب واألجور 

 %138  479,697.14  348,000.00 الرواتب واألجور األساسية 
 %128  51,970.49  40,500.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 388,500.00  531,667.63  137% 
      نفقات تشغيمية حضارية

 %0.57  276.00  48,540.00 لوازم المكتبة
 %165  8,908.00  5,400.00 أنشطة ثقافية وتعميمية

 53,940.00  9,184.00  17% 
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  2014 ديسمبر 31 يتبع
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
     رواتب الحدائق والمنتزىات 

 %98  605,602.81  617,000.00  رواتب أساسية 
 %93  65,415.61  70,500.00 تأمين ومعاشات

 687,500.00  671,018.42  98% 
      

      نفقات تشغيمية الحدائق
 %57  94,088.90  166,559.00 تحريش شوارع وصيانة شجر

 %113  9,065.00  8,000.00 سفريات ونقميات الحدائق
 174,559.00  103,153.90  59% 

 %101  1,315,023.95  1,304,499.00مجموع الخدمات الحضارية والثقافية 
 %84  17,249,012.15  20,480,084.00 مجموع المصروفات التشغيمية

      
      (الربحية)مصروفات المشاريع 

      مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي
      الرواتب واألجور 
 %101  2,831,692.33  2,808,500.00 الرواتب األساسية 

 %126  62,834.28  50,000.00 أجور إضافية وطبيعة عمل 
 %98  314,407.33  321,000.00 % 12.5تأمين ومعاشات الموظفين 

 3,179,500.00  3,208,933.94  101% 
      نفقات تشغيمية

 %342  3,978,222.42  1,163,580.00 زيوت ومحروقات
 %192  58,860.00  30,719.00 صيانة الماتورات والمضخات

 %417  242,750.19  58,215.00 صيانة شبكة المياه
 %26  2,590.00  10,000.00 مشتريات مياه

 %8586  257,567.41  3,000.00 تعقيم مياه
 -  --  5,000.00 أثمان كيرباء لمحطات ضخ المياه
 %175  1,261,857.40  721,752.00 صيانة وتشغيل محطات التحمية

 %39  9,740.00  25,150.00 مكب الصرف الصحي
 %186  70,682.00  37,945.00 مشروع الصرف الصحي

 2,055,361.00  5,882,269.42  286% 
      نفقات إدارية وعمومية
 %26  1,286.60  5,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %34  1,677.00  5,000.00 تشريفات
 %0.10  820.00  8,530.00 ألبسة

 %327  81,818.45  25,000.00 أجور النقل وعالوات السفر
 43,530.00  85,602.05  197% 

 %174  9,176,805.41  5,278,391.00 مجموع مصروفات مشروع المياه والصرف الصحي
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  2014 ديسمبر 31 يتبع 

نسبة التنفيذ 
 الفعمي  الموازنة  
      

     مشروع الكيرباء 
      الرواتب واألجور 

 %132  245,202.89  185,500.00  الرواتب األساسية 
 %125  24,341.94  19,500.00 % 12.5 تأمين ومعاشات الموظفين 

 205,000.00  269,544.83  131% 
      نفقات تشغيمية

 %100  2,000.00  2,000.00 زيوت ومحروقات
 %21  82,549.97  400,720.00 صيانة شبكة الكيرباء

 --  --  20,633.00 عدد ولوازم
 --  --  20,000.00 استيالك ممتمكات البمدية لمكيرباء

 443,353.00  84,549.97  19% 
      نفقات إدارية وعمومية
 %19  379.20  2,000.00 قرطاسية ومطبوعات

 %7  74.00  1,000.00 تشريفات
 %1  66.00  5,000.00 أجور النقل وعالوات السفر

 8,000.00  519.20  7% 
 %54   354,614.00         656,353.00       مجموع مصروفات مشروع الكيرباء

 %161  9,531,419.41  5,934,744.00 (الربحية)مجموع مصروفات المشاريع 
      

      (اإلنمائية)المصروفات التطويرية 
 --  --  615,000.00اعادة تأىيل شارع جمال عبد الناصر  

 %51  367,826.83  717,000.00 انشاء محالت تجارية في سوق حراء صندوق البمديات 
 --  --  391,960.00اعادة تأىيل سوق الجممة انشاء معرش 

 --  --  334,600.00 محالت تجارية  7تطوير سوق حي االمل انشاء 
 %131  468,990.72  358,500.00 اعادة رصف طرق مركز المدينة 

 %59  212,018.35  358,500.00 انشاء شبكة صرف صحي في نواحي متفرقة من المدينة 
 --  --  310,700.00مشروع صيانة مرافق ومنشات البمدية  

 %161  1,053,391.22  655,926.00صيانة طرق في مركز المدينة شارع جمال عبد الناصر  
 --  --  788,327.00 تطوير شارع االرنب 
 --  --  167,300.00 من المخازن الى التحمية  69تطوير ارصفة شارع 

 --  --  382,400.00  56 حتى شارع 4تطوير رق امتداد شارع رقم 
 %47  583,198.36  1,240,160.00 قطر الخيرية / استكمال انشاء المسمخ 
% 68  967,000.00  1,416,800.00انشاء كراج مركزي  

--   --  800,000.00منظومة تشغيل اآلبار  
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  2014 ديسمبر 31 يتبع
نسبة التنفيذ 

 الفعمي  الموازنة  
 %0.44  32,201.60  7,360,000.00 مصحمة المياة / بركة حي االمل 

 --  --  2,944,000.00 شبكة الصرف الصحي بطن السمين 
--   --  717,600.00 انشاء شبكة مياة حي البراق 
--   --  262,384.00 انشاء شبكة مياة حي االسراء

--   --  5,520,000.00 خزان حي اإلسراء 
--   --  5,520,000.00 خزان حي البراق 

--   --  13,505,600.00 محطة معالجة المياة المرحمة االولى حصة البمدية 
 %8   3,684,627.08      44,366,757.00 (اإلنمائية)مجموع المصروفات التطويرية 

 %43  30,465,058.64  70,781,585.00( 9)إيضاح – مجموع المصروفات 
 

 الدعاوي القضائية .12
 

شيكل  (25,270,000) مبمغ 2014 ديسمبر 31بمغت قيمة الدعاوي القضائية المرفوعة عمى البمدية من الغير كما في 
 .2015 مارس 21 بتاريخ حسب إفادة المستشار القانوني لمبمدية في ىذا الخصوص

 
 عدد الموظفين .13

 
موظفًا وعاماًل، في  (449 )2014 ديسمبر 31بمغ عدد الموظفين والعاممين في بمدية خانيونس من مختمف الفئات في 

. موظفًا وعامالً  (470 )2013 ديسمبر 31حين بمغ عددىم في 
 

 أرقام المقارنة .14
 

. تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض بيانات السنة الحالية
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 (أساس االستحقاق) الغير عمىالديون المستحقة لمبمدية (: 1)مرفق رقم 
 

:  ديسمبر مما يمي31تتألف الديون المستحقة لمبمدية عمى الغير وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 
 

 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 5,127,951.00  5,934,597.00 متأخرات ضريبة األمالك
 13,080,981.00  14,931,349.00 متأخرات مشروع النفايات
 32,828,310.00  35,303,203.00متأخرات مشروع المياه 
 2,687,649.00  2,823,459.00متأخرات مشاريع أخرى 

 4,289,576.00  6,407,125.00 متأخرات رسوم الحرف والصناعات
 7,289,889.00  8,438,809.00 متأخرات مشروع الصرف الصحي

 9,080,074.00  8,846,701.00 غرامات تأخير
 212,745.00  645,393.00 إيجارات مستحقة
 10,860,948.00  11,228,958.00 متأخرات مباني
 289,620.00  289,620.00 (استقطاعات موظفين)وزارة المالية 

 2,431,815.00  4,359,190.00 متأخرات عمى الوزارات الحكومية
 88,179,558.00  99,208,404.00 الغير منمجموع الديون المستحقة لمبمدية 

 
 (أساس االستحقاق)الديون المستحقة عمى البمدية لمغير (: 2)مرفق رقم 

 
:  ديسمبر مما يمي31تتألف الديون المستحقة عمى البمدية لمغير وفقًا ألساس االستحقاق المحاسبي كما في 

 
 ديسمبر 31 
 2014  2013 

 40,105,510.00  69,209,140.00 متأخرات مشروع الكيرباء
 3,587,098.00  3,718,791.00 متأخرات النفايات الصمبة

 16,766,406.00  18,452,984.00متأخرات التأمين والمعاشات 
 83,494.00  111,739.00متأخرات التأمين الصحي 
 179,226.00  183,260.00 متأخرات ضريبة الدخل

 1,219,151.00  1,729,019.00 متفرقات
 1,577,211.00  2,798,606.00 رواتب مستحقة وغالء معيشة

 332,019.00  401,878.00 متأخرات وزارة األوقاف
 63,850,115.00  96,605,417.00مجموع الديون المستحقة عمى البمدية لمغير 
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 (األصول ال ابتة)الممتمكات واآلالت والمعدات (: 3)مرفق رقم 
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 قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بمدية خانيونس(: 4)مرفق رقم 
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