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  ا�تحفظ�أيالر 

� �ا�الية �البيانات �بتدقيق �قمنا �لا�رفقة �يونسبلدية �(�إيضاح�- خان �1رقم (-��
ً
�Aحقا ��"�بلديةلا�"ا�شار�إلBCا EFوال� �من بيان�تتكون

ا�وجودات،�وبيان�التدفقات�النقدية��عجز التغ'&ات�%ي�و ادات�وا�صاريف�#ير �اتكل�من�بيانو �2016ديسمI&��31ا�ركز�ا�ا�ي�كما�%ي�

  يضاحية�أخرى.إوملخص�للسياسات�ا�حاسبية�الهامة�ومعلومات��للسنة�ا�نBSية�بذلك�التاريخ
  

�رأينـا �%ي ،� �%ي �ورد �تأث'&�ما �عدا �(الوفيما �5-1فقرات (� �أساس �%ي ��الـــــرأيالواردة �دناهأا�تحفظ �فإن �تظهـر��البيانـات، �ا�رفقة ا�اليـة

وأداBqا�ا�ا�ي�وتدفقاBpا�النقدية�للسنة��2016ديسمI&��31كما�%ي��للبلديةبصورة�عادلـة،�من�جميع�النواnي�الجوهريـة،�ا�ركز�ا�ا�ي�

  )�حول�البيانات�ا�الية.2ا�نBSية�بذلك�التاريخ�وفقا�للسياسات�ا�حاسبية�ا�صرح�عBrا�%ي�ايضاح�رقم�(

    

  ا�تحفظ��ـــرأيساس�الــأ

لبلديـة�خـvل�عـام�القـد�شـرعت�إدارة�ف�،)�حـول�البيانـات�ا�اليـة2كما�هو�مب'ن�%ي�السياسات�ا�حاسبية�الواردة�%ي�ايضاح�رقـم�( .1

رسـوم�مســتحقة�الو �يـراداتإثبـات�عـدد�مـن�بنـود�y تــم�بموجBxـا�حاسـبية�ا�سياسـات�ال%ـي�تطبيـق�عـدد�مـن��2016وبالتـا�ي��2015

للشـــروع�%ـــي�التحـــول�ا�ـــى�اســـاس��مبلـــغ�صـــا%ي�|ثـــر�ا�}ـــ&اك�،�ولقـــد}zامـــاتالو ا�تـــأثرة�بـــذلك�مـــن�موجـــودات�والحســـابات��التحصـــيل

�)،16ايضــاح�رقــم�(�– شــيقل�جديــد�49,059,636مبلــغ��2015ينــاير��1ع�ــى�صــا%ي�عجــز�ا�وجــودات�كمــا�%ــي�ا�حاســ��E#ســتحقاق�

وداBpـــا�الثابتـــة�ومخـــزون�مســـتلزماBpا�والFـــ�Eتقـــدر�ادارة�البلديـــة�#�ان�البلديــة�لـــم�تقـــم�حFـــ��تاريخـــه�بإثبـــات�قيمـــة�ممتلكاBpـــا�وموج

 مليون�شيقل�جديد.�400مجموع�قيمBSا�بما��Aيقل�عن�
  

�حوا�ي� .2 �عن �يقل A� �بما �تقدر�قيمBSا �بتعويضات �للمطالبة �البلدية �ع�ى �ا�قامة �للقضايا �بالتخصيص �البلدية �ادارة �تقم لم

5,500,000�� �جديد �شيقل ��4,000,000ومبلغ �شيقل �جديد �%ي ��2015و�2016ديسمI&��31كما �التوا�ي �لو�تم�ع�ى وفيما

 ).17ايضاح�رقم�(�–التخصيص�Aزداد�عجز�ا�وجودات�بنفس�ا�بلغ�
  

3. � �%ي �كما �غزة �محافظات �كهرباء �توزيع �شركة �مباشر�من �حساب �بكشف �تزويدنا �طلب �ع�ى �ردا �نتسلم �2016ديسمI&��31لم

شاملة�تكلفة�كهرباء�إنارة�شوارع�محافظة�خان��يع�كهرباء�محافظات�غزةشركة�توز تظهر�سجvت�البلدية�مستحقات�حيث�

� �بمبلغ �البلدية �سجvت �%ي �ا�قيدة �#ل}zامات �%ي �زيادة �ظهور �ا�ى �أدى �مما �%ي��30,171,777يونس �هو�وارد �عما �جديد شيقل

 .واردة�من�شركة�توزيع�كهرباء�محافظات�غزةمراسvت�
  

4. � �بكشف �تزويدنا �طلب �ع�ى �ردا �نتسلم �مباشرلم ��التدقيق،��غراض�،حساب �من �الساحل �بلديات �مياه والبالغ�مصلحة

 .2016ديسمI&��31كما�%ي�شيقل�جديد��438,012رصيدها�الدائن�الدف}&ي�مبلغ�
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�بكميات�الديزل�ال�EFجرى�شحBrا�لصالح�الب .5
ً
لغرض�مقارنBSا��2015و�2016لدية�من�جهات�مانحة�خvل�عامي�لم�نتسلم�كشفا

� �عام �خvل �قيمBSا �والبالغة �البلدية �سجvت �%ي �الواردة �الكميات ��2016مع ��1,362,672مبلغ �جديد �شيقل �268,550(لكمية

لم�تقم��سجلت�كتI&عات�من�تلك�الجهات،�كمال}&)��786,603(لكمية�شيقل�جديد��4,102,111مبلغ��2015وخvل�عام�ل}&)�

� �من ��خزو¢Bا �فع�ي �بجرد �البلدية �ادارة �كميات �%ي قدر�قيم�BSوال2015�EFو�2016ديسمI&��31الديزل
ُ
�مبلغ��ات �عن ��Aيقل بما

600,000�� �عام �¢Bاية �%ي �جديد ��2016شيقل ��2,600,000ومبلغ �عام �¢Bاية �%ي �جديد �2015شيقل �نظام �وان �كما الرقابة�،

لم�نتمكن�من�التحقق�من�تلك�ا�عامvت�ورصيد�ا�خزون��فإنناامvت�الديزل�وبالتا�ي��Aيوفر�رقابة�كافية�ع�ى�معالداخلية�

  .2015و�2016ديسمI&��31كما�%ي�
  

�مسؤولي �فقرة �%ي �ا�عاي'&�موضحة �تلك �بموجب �مسؤولياتنا �إن �للتدقيق. �للمعاي'&�الدولية
ً
�وفقا �بتدقيقنا �قمنا مدقق��اتلقد

وفق�معاي'&�السلوك�الدولية��جلس�ا�حاسب'ن��البلديةن�تقريرنا.�كما�أننا�مستقلون�عن�الحسابات�حول�تدقيق�البيانات�ا�الية�م

�،.�هذاللبلديةا�تعلقة�بتدقيقنا�للبيانات�ا�الية�|خرى�%ي�فلسط'ن�السلوك�ا�§�Eمتطلبات�ن"�و '"قواعد�السلوك�للمحاسب'ن�ا�هني

 
ً
  ا�تطلبات.�لهذه��وقد�ال}zمنا�بمسؤولياتنا�|خvقية�|خرى�وفقا

  

 نعتقد�بأن�بّينات�التدقيق�الثبوتية�ال�EFحصلنا�علBCا�كافية�ومvئمة�لتوفر�أساس
ً
  لرأينا.�ا

  

  أمور�أخرى�

  فإننا�نس}&¬ي�#هتمام�إ�ى�ما�ي�ي:�الوارد�أعvه��2016ديسمI&��31حول�البيانات�ا�الية�للسنة�ا�نBSية�%ي�رأينا�اضا%ي�%ي�دون�تحفظ�
  

�ع�تعاني .1 �من �البلدية ��موجوداBpاجز�%ي �يبلغ �مبلغ ��مليون �82حوا�ي �شيقل �جديد ��80ومبلغ �جديد �شيقل �مليون �%ي �31كما

�&Iتقدر�ادارة�البلدية�مجموع�وذلك��التوا�يع�ى��2015و�2016ديسم�EFا�والBpا�الثابتة�ومخزون�مستلزماBpدون�اثبات�موجودا

� �حوا�ي �عن ��Aيقل �بما ��400قيمBSا �جديد. �شيقل �# مليون �هذه �سداد�إن �ع�ى �البلدية �قدرة �حول �صعوبات �تش'&�ا�ى مور

 ال}zاماBpا�ا�تداولة�ما�لم�تتلقى�الدعم�الvزم�من�الجهات�ا�عنية.
 

ولم�يتم�التجديد�لها�ح2015���Fأكتوبر��11البلدي"�بتاريخ��سخان�يونس�"ا�جلانBSت�ف}&ة�عمل�اللجنة�ا�ؤقتة�°دارة�بلدية� .2

 ).���1إيضاح�رقم�(�–تاريخه�

  

  عداد�البيانات�ا�اليةإدارة�والقيم�ن�عNى�الحوكمة�'ي�ؤوليات�K مس

 y� �إن
ً
�وفقا �عادلة �بصورة �وعرضها �ا�الية �البيانات �هذه �إعداد �عن �مسؤول'ن �الحوكمة �ع�ى �والقيم'ن �ا�حاسبية�دارة للسياسات

)� �رقم �ايضاح �%ي �عBrا �ا�الية2ا�صرح �البيانات �حول (� �#حتفاظ �ا�سؤولية �هذه �وتشمل �yدارة�، �تجدها EFال� �الداخلية بالرقابة

  عداد�البيانات�ا�الية�بصورة�عادلة�خالية�من�أخطاء�جوهرية،�سواء�كانت�ناشئة�عن�احتيال�أو�خطأ.إمناسبة�لتمكBrا�من�
 

� �قدرة �تقييم �عن �مسؤولة �yدارة �فإن �ا�الية �البيانات �إعداد �وy �البلديةعند �مستمرة �#ستمرار�كمنشأة �حيثع�ى �كان�فصاح ما

� �تصفية �yدارة �تنوي �لم �ما ،Eا�حاس�� �#ستمراريـــــة �مبــــدأ �واعتماد �باAستمراريـــة �ا�تعلقة �ا�سائل �عن أو�وقف��البلديةمناسًبا،

�بذلك. �#�القيام �واق´ي �بديل �لدBµا �أو��Aيوجد عتy�&I �عملياBpا،
ُ
�y ت �عن �مسؤول'ن �الحوكمة �ع�ى �والقيم'ن �إعداد�دارة �ع�ى شراف

  .بلديةالتقارير�ا�الية�لل
  

�اساس� �ا�ى Eا�حاس�� �النقدي �#ساس �من �بالتحول �الخاص �#نتقال ��رحلة
ً
�توثيقا �تحض'&ها �جرى �قد �ا�رفقة �ا�الية �البيانات ان

  #ستحقاق�ا�حاس��Eوليس�بالضرورة�تطبيقا�للمعاي'&�الدولية�للتقارير�ا�الية.
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  تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"...�"�تقرير�مدقق�الحسابات�ا�ستقل�

  

  مسؤوليات�مدقق�الحسابات�حول�تدقيق�البيانات�ا�الية

إن�غايتنا�تتمثل�بالحصول�ع�ى�تأكيد�معقول�فيما�إذا�كانت�البيانات�ا�الية�خالية�بصورة�عامة�من�أخطاء�جوهرية،�سواء�كانت�

�وإصدار�تقرير�ا�دقق �خطأ، �أو�عن �احتيال �عن ��ناشئة �رأينا. �يشمل �و�Aإالذي �التأكيد، �من �عاٍل �هو�مستوى �ا�عقول �التأكيد ن

 
ً
أي�خطأ�جوهري�%ي�حال�وجوده.�وقد�تنشأ��يضمن�أن�عملية�التدقيق�ال�EFتّمت�وفقا�للمعاي'&�الدولية�للتدقيق�سوف�تكشف�دائما

�ُمجمَّ |  �أو �فردي �بشكل �وتعتI&�جوهرية �الخطأ، �عن �أو �#حتيال �عن �إذخطاء �فيما �القرارات�ع �ع�ى �تأث'&ها �ا�توقع �من �كان ا

  �#قتصادية�ا�تخذة�من�ا�ستخدم'ن�بناًء�ع�ى�هذه�البيانات�ا�الية.
  

.�كما�فإننا�نمارس�الحكم�ا�§�Eونستخدم�الشك�ا�§�Eطوال�ف}&ة�التدقيق كجزء�من�عملية�التدقيق�وفقا��عاي'&�التدقيق�الدولية،

  :�نقوم�ايضا
  

�بتصميم�والقيام�| �تحديد�وتقييم�مخاطر  � �خطأ، �عن�احتيال�أو�عن �ناشئة خطاء�الجوهرية�%ي�البيانات�ا�الية،�سواء�كانت

 
ً
�توفر�أساسا �ومناسبة �كافية �تدقيق �أدلة �ع�ى �ا�خاطر�والحصول �تلك �مع �ينسجم �بما �التدقيق ��بإجراءات �مخاطر�إلرأينا. ن

�عن �الناتجة �تلك �تفوق �#حتيال �عن �ناتج �جوهري �خطأ �اكتشاف �#حتيال�عدم �يشمل �حيث �ال}zوير،��،الخطأ، التواطؤ،

  .�ةالحذف�ا�تعمد،�سوء�التمثيل�أو�تجاوز�نظام�الرقابة�الداخلي
  

الصلة�بالتدقيق�من�أجل�تصميم�إجراءات�تدقيق�مناسبة�حسب�الظروف،�ولكن��ذات�ة#طvع�ع�ى�نظام�الرقابة�الداخلي �

 .�ليس�بغرض�إبداء�رأي�حول�فعالية�الرقابة�الداخلية
  

�  yءمة�السياسات�ا�حاسبية�ا�تبعة�ومعقولية�التقديرات�ا�حاسبية�وvدارة.تقييم�مyا�ا�عدة�من�قبل�B½يضاحات�ا�تعلقة� 
  

�واس � ،Eا�حاس�� �#ستمرارية ��بدأ �yدارة �استخدام �مvءمة �مدى �حول �الحصول�ت#ستنتاج �تم EFال� �التدقيق �أدلة �ع�ى
ً
نادا

�هنال �كان �إذا �فيما �علBCا، �قدرة �حول
ً
�تث'&�شكوكا �قد �أو�ظـــروف �بأحداث �متعلقة �اليق'ن �عدم �من �حاAت ع�ى��البلديةك

�كمدققي� �تقريرنا �%ي �#نتباه �لفت �علينا �يتوجب �الحاAت، �هذه �مثل �وجود �ا�ى �توصلنا �حال �و%ي �مستمرة. #ستمرار�كمنشأة

ذا�كانت�تلك�#فصاحات�غ'&�كافية�فانه�يتوجب�علينا�إ�الواردة�%ي�البيانات�ا�الية،�أو حسابات�إ�ى�yيضاحات�ذات�الصلة�

� �استنتاجاتنا �ان �لذلك. �تبعا �رأينا �فان�تتعديل �ذلك، �مع �تقريرنا. �تاريخ �Fح� �علBCا �الحصول �تم EFال� �التدقيق �أدلة �ع�ى عتمد

 عن�#ستمرار�كمنشأة�مستمرة.�البلديةحداث�أو�الظروف�ا�ستقبلية�قد�تؤدي�إ�ى�توقف�أعمال�| 
 

�فBCا�تقييم � �ا�تضمنة �والبيانات �وهيكلها �ا�الية �للبيانات �الشامل �البيانات�العرض �كانت �إذا �وفيما �yيضاحات، �ذلك �%ي �بما ،

  حداث�ذات�العvقة�بطريقة�تحقق�العرض�العادل.ا�الية�تظهر�العمليات�و| 
  

  

ونتائج�التدقيق�الهامة،�بما�%ي�ذلك�أي�خلل��بنطاق�وتوقيت�،ع�ى�سبيل�ا�ثال��Aالحصر�،فيما�يتعلق�نقوم�بالتواصل�مع�yدارة

  يتب'ن�لنا�من�خvل�تدقيقنا.�ةجوهري�%ي�نظام�الرقابة�الداخلي
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  خان�يونسبلدية�

 دولة�فلسط�ن��–خان�يونس

 2016ديسم.-��31كما�'يبيان�ا�ركز�ا�ا>ي�
 

 2015  2016  إيضاح 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  تا�وجودا

 2,028,338   2,822,165 3 حكمه�%ي�وما�نقد�

 27,728,156  26,595,444 4 بالصا%ي�-�ورسوم�مستحقة�التحصيل�إيرادات

 12,065,211  18,187,882 5  وزارة�ا�اليةحساب�

 589,491  861,804 6 أخرى حسابات�مدينة�

 42,411,196  48,467,295   مجموع�ا�وجودات

     ا�طلوبات

 25,277,709  27,627,488  7 هيئة�التقاعد�الفلسطينية�

  84,636,466  92,096,532 8 محافظات�غزة�كهرباءتوزيع�شركة�

 12,667,379  11,610,296 9  ذمم�وحسابات�الدفع�ا�ختلفة

 122,581,554   131,334,316  مجموع�ا�طلوبات

  (80,170,358)   )82,867,021(   �عجز�ا�وجودات
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 خان�يونسية�بلد

 دولة�فلسط�ن��–خان�يونس

 

 صاريفوا��Kيراداتبيان�

  2016ديسم.-��31للسنة�ا�ن()ية�'ي�
  

  �2016 ايضاح  

  

2015  

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  إيرادات

 33,116,860        29,194,808  10  منح�وإيرادات�أنشطة�تشغيلية�

 13,828,867        17,068,254 11  منح�وعوائد�مشاريع�ربحية

 3,530,039  17,223,393  12  أنشطة�تطويرية�انمائية

  مجموع�Kيرادات
  

63,486,455  50,475,766 

  مصاريف��
  

   

 )(28,785,993  (25,520,418)  13 مصاريف�تشغيلية

 (8,979,710)  (9,107,922)  14  مصاريف�مشاريع�ربحية�

 (3,961,939)   )(17,223,393  15  ةمصاريف�مشاريع�تطويرية�إنمائي

  خصومات�مسموح�½Bا
  

3,905,382)(  3,290,462)( 

  )(9,545,790   )10,426,003(  4  مصروف�مخصص�ديون�مشكوك�%ي�تحصيلها

  مجموع�ا�صاريف
  

)66,183,118(    (54,563,894) 

  التغ'&�%ي�صا%ي�ا�وجودات�للسنة�
  

)2,696,663(  (4,088,128) 
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  خان�يونسبلدية�

 دولة�فلسط�ن��–خان�يونس

  

 ��ا�وجوداتعجز�بيـان�التغ�-ات�'ي�

  2016ديسم.-��31()ية�'ي�للسنة�ا�ن
  

 شيقل�جديد

 (80,170,358)  2015ديسمI&��31عجز�ا�وجودات�كما�%ي�

)32,696,66(  2016تغ'&�%ي�صا%ي�موجودات�سنة�ال  

 (82,867,021)  2016ديسم.-��31عجز�ا�وجودات�كما�'ي�

  
 

  (27,022,594) �2014ديسمI&���31كما�%ي�عجز�ا�وجودات

ع�ى�عجز�ع�%ي�التحول�ا�ى�اساس�#ستحقاق�#ثر�ا�}&اكم�للشرو 

  (49,059,636)  )16إيضاح�رقم�(�–�2015يناير��1كما�%ي��موجودات

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

 (4,088,128)  ��2015تغ'&�%ي�صا%ي�موجودات�سنةال

 (80,170,358)  2015ديسم.-��31عجز�ا�وجودات�كما�'ي�
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  خان�يونسبلدية�

  دولة�فلسط�ن�–خان�يونس

 

 بيان�التدفقات�النقدية�

  �2016ديسم.-�31ن()ية�'ي�للسنة�ا�
  

  

2016 2015 

 شيقل�جديد شيقل�جديد

  التدفقات�النقدية�من�hنشطة�التشغيلية

   y� 58,224,183     41,210,439يراداتمقبوضات�

  )37,454,613( (57,430,356)   مصاريف�مدفوعة�للموردين�وا�وظف'ن

   3,755,826       793,827           يةصا'ي�التدفقات�النقدية�من�hنشطة�التشغيل

   hنشطة�التمويليةا�ستخدمة�'ي�النقدية�

  ---  بنك�دائن�
 

)1,901,624(  

  1,854,202  793,827  التدفقات�النقدية�للسنة�صا'ي

  174,136           2,028,338       يناير�1كما�%ي�نقد�وما�%ي�حكمه�

  2,028,338  2,822,165 &ديسم31�I%ي��كماحكمه�نقد�وما�%ي�

ا�وجودات�للسنة�مع�التدفقات�النقدية�من�mنشطة�صا'ي�التغ�-�'ي�تسوية�

   ��التشغيلية�

  (4,088,128) )2,696,663( التغ'&�%ي�صا%ي�ا�وجودات�للسنة

  )76,814(  1,132,712      بالصا%ي�–ورسوم�مستحقة�التحصيل��إيراداتنقص�(زيادة)�

  )3,662,329( (6,122,671)       �وزارة�ا�اليةحساب�(زيادة)�

 526,174) ( (272,313)          �أخرى حسابات�مدينة�(زيادة)�

  2,349,779  هيئة�التقاعد�الفلسطينية��زيادة
 

2,648,429   

  7,460,066      شركة�توزيع�كهرباء�محافظات�غزةزيادة�
 

      7,927,824   

 (1,057,083)        دفع�ا�ختلفةذمم�وحسابات�ال(نقص)�زيادة�
 

1,533,018   

   3,755,826          793,827  صا'ي�التدفقات�النقدية�من�hنشطة�التشغيلية
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 خان�يونس�بلدية .1

  الخلفية�التاريخية

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

�مدار��وعطاBqا �خدماpع�ى �تقديم �%ي �السابقة �Bالعقود �للا �ممواطن'ن �يونس%ي �خان �شدينة �وقد �تر ه. �ا�دينة �مادت
ً
�%ي�لجعا

ً
موسا

�بسبب�#حتvل�خاصة�مشروع�يئي�اyسر ى�مدار�سنوات�#حتvل��ا�عBف�خدماpلمخت �يتم�تنفيذ�الكث'&�من�ا�شاريع ،�حيث�لم

  الصرف�الصÁي.�
  

�مجال�تنفيذ�ا�شاريع�لى�إحداث�نق�دية�ا�تعاقبة�عللقد�عكفت�ا�جالس�الب �الrاالر ة�نوعية�%ي �Bمية�إ�ى Bا�بواقع�ا�دينة�ومrوض

دية�بمجموعة�كب'&ة�لى�تأخ'&ه،�وقد�قامت�الب�ع�يئي�اyسر الجاد�%ي�تنفيذ�مشروع�الصرف�الصÁي�الذي�عمل�#حتvل��التفك'& 

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

وا�ركز��خان�يونسدية�لا�ا�كتبة�العامة�لبهعديد�من�ا�شاريع�من�أبرز للديات�|جنبية�وا�دن�|وروبية�ال�EFقدمت�ا�نح�لمع�الب

  الثقا%ي�وا�دينة�الرياضية.�
  

�تدار� �بلدية �يونس �خان �قبل �من �مؤقتة �لجنة �بقرار�من �غزةمشكلة �%ي �ا�ح�ي �الحكم �وزارة �ال�،قبل �بكامل�جلوتتمتع �ا�ؤقتة نة

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

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

� �اعتماد �خvل �عهيكلية �قادرة �ا��إدارية �|عباء �تحمل �الب�ع�ةقالى �عاتق �والrلى �وقامBدية �با�دينة �الوزار �وض �مع ت�ابالتنسيق

�%ي�ا�جتمع�تعمل�علنفيذ�الفعاليات�و|نشطة�حيث�أن�البلت
ً
�أساسيا

ً
وض�با�دينة�ورفعة�شأن�ا�واطن�rBللى�قدم�وساق��دية�ركنا

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

�ع ��والعمل EFال� �ا�شاكل �حل �تواجى �الrه �أجل �من �السكنية �Bا�ناطق ��دينة �وتسجل �با�دينة �وض �يونس �ا�دن�Bريادpخان �ب'ن ا

  مجال�لجان�|حياء.��سطينية�%يلالف
  

ولقد�انBSت�ف}&ة�خان�يونس�لدية�°دارة�ب�من�قبل�وزارة�الحكم�ا�ح�ي�%ي�غزةلجنة�مؤقتة�آخر�تم�تشكيل��2012أكتوبر��12بتاريخ�

  ولم�يتم�التجديد�لها�ح��Fتاريخه.��2015ر أكتوب�11%ي��اتكليفه
  

 رؤية�البلدية

خان�يونس�مدينة�ساحلية�ذات�بنية�عمرانية�حافظة�للبيئة،�وجامعة�ما�ب'ن�الحداثة�و|صالة�مستثمرة�لطاقات�أبناBqا�بمشاركة�

 فاعلة�نحو�تنمية�مستدامة.
  

  أهداف�تنموية

 الطـــرق�وا�يـــاه�والصـــرف�الصحــــي.إنشــاء�وتحسيـــن�البنيــة�التحتيـــة�لقطاعـــات� •

  تطويــر�نظـام�إدارة�النفايــات�الصلبـــة. •

  رياضية).- ثقافيـة��–صحية��–رفع�مستوى�الخدمات�ا�ختلفة�مع�أصحاب�العvقة�(تعليمية� •

  #هتمام�با�ساحات�الخضراء�وا�تzÅهات�والسياحة�وال}&اث. •

  د�ا�ح�ي�وتحس'ن�ا�ناخ�#ستثماري�%ي�ا�دينة.العمل�ع�ى�تنفيذ�مشاريع�لتنمية�#قتصا •

  العمل�ع�ى�تنفيذ�مشاريع�إسكانية�وصناعية�وزراعية�بالتعاون�مع�الجهات�ا�ختصة. •

  تعزيـز�الثقـة�بيــــــــن�ا�واطن'ن�والبلديـــــــة. •

  وضـع�خطــط�°دارة�|زمـــــات�والكـــــــوارث. •

  )�%ي�البلدية.GISعلومات�الجغرافية�(تفعيل�yدارة�yلك}&ونية�ونظم�ا� •
  

  .موظفا�480حوا�ي��2015عام�و �2016ديسمI&��31سنة�ا�نBSية�%ي�الكل�من�خvل�بلغ�عدد�موظفي�البلدية�قد�و هذا�
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  السياسات�ا�حاسبية�tهم�ملخص� .2
  

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

�� �جلسته �%ي �البلدي �ا�جلس �قرر ��16/2015رقم ��2015سبتمI&��9بتاريخ �بتطبيق �من��أساسالبدء Aبد� Eا�حاس�� #ستحقاق

�Eمن�ا�تبع�|ساس�النقدي�ا�حاس��
ً
وصادقت��2015نوفمI&��19واشعر�وزارة�الحكم�ا�ح�ي�بذلك�كتابة�بتاريخ��2016يناير��1بدءا

سياسات�العدد�من�%ي�تطبيق��2016وبالتا�ي�%ي�عام��2015بلدية�خvل�عام�ال�إدارة،�ولقد�شرعت�وزارة�الحكم�ا�ح�ي�ع�ى�ذلك

�ا� �تسBSدف �حاسبية ��إ�ىالوصول ��أساستطبيق �#ستحقاق Eا�حاس�� �السياسات �بد�Aمن �النقدية �متبعة�ا�حاسبية �كانت EFال

� �بنود �من �عدد �بإثبات �قامت �حيث �التحصيلالو �يراداتy سابقا �مستحقة �لو#�رسوم �ال}zامات �%ي �مب'ن �هو سياسات�كما

  التالية:��ا�حاسبية�
  

 Kيرادات� �

 ا�حاس��EوÍي:�Ìساس�النقدي�ل�قبضها�وفقاعند��بإيرادهايتم�#ع}&اف�بنود�
  

 رسوم�الحرف�والصناعات •

 رسوم�اليافطات •

 العطاءات�إعvناترسوم� •

 تصديق�الشهاداترسوم� •

 نفايات�ومخلفات�الردم�إزالةرسوم� •

 غرامات�ع�ى�ا�وظف'ن •

 ايرادات�مختلفة •

 وأخرى مياه�محvة�وللبناء��إيراد •

 اش}&اك�%ي�شبكة�ا�ياهرسوم� •

 غرامات�سرقة�مياه •

 الصرف�الصÁيشبكة�اش}&اكات�رسوم� •

  

  الت.-عات  ����

 البلدياتتطوير�واقراض�مساعدات�من�صندوق�تI&عات�و  •

 تI&عات�ومساعدات�ا�جتمع�ا�ح�ي •

 الساحلبلديات�تI&ع�من�مصلحة�مياه� •
  

من��للسنة�عند�اشعار�وزارة�ا�الية�للبلدية�بقيمBSا�كإيراداتاثباBpا��يجري �لنقل�ع�ى�الطرق حصة�البلدية�من�رسوم�ا •

واقع�كشف�الحساب�الذي�تتسلمه�البلدية�من�وزارة�ا�الية
  

  �ي�ي:��ا�ويتم�اثباBpا�ضمن�ايرادات�السنة�وفقا�#ستحقاق�ا�حاس���Eساس�وفقا��هايرادإبيتم�#ع}&اف�بنود�
  

وبتاريخ�واحد�ضمن�فاتورة�ا�ياه�الشهرية�لجميع�ا�vك�مرة�واحدة�السنوية�مvك�| ضريبة��بإيرادات&اف�#ع}�يجري  •

 .سنةخvل�النصف�#ول�من�كل�
 

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

�وابر  • �ا�ستفيد �ع�ى �ا�زاد �تلزيم �ا�حددةعند �للف}&ة �العقد �للبنود��لÎيرادات�ام �السنة �ايرادات �ضمن �#يرادات تسجل

 التالية:
  

 رسوم�سوق�الخضار�والدAلة −

 رسوم�سوق�السمك�والطيور  −

 سوق�البسطات −

 رسوم�مواقف�السيارات −

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

 الحرفة.عند�تفعيل��ضريبة�حرف�وصناعات�بإيراداتتم�#ع}&اف�ي •

 .تسجل�#يرادات�ضمن�ايرادات�السنةعند�تجديد�او�ابرام�عقد�جديد��ايجارات�أمvك�البلدية •

 �.ايرادات�ا�ياه�بالعداد •

لفاتورة�تشمل�او يتم�اصدار�فاتورة�جباية�شهرية�لكل�دورة�بناء�ع�ى�قراءات�العدادات�ال�EFتتم�خvل�الشهر�

 البنود�التالية:الشهرية�
 

 مياه�بالعداد. −

 ).(ضرائبالصرف�الصÁي�رسوم�شبكة� −

 رسوم�النفايات.�� −

 رسوم�مكافحة�الفÏ&ان�والحشرات.�� −
 

 .Bان�ا�حكمة�½ميتم�اثباBpا�عند�صدور�قرار��غرامات�محاكم •
 

 ا�صاريفبmع?-اف� �

��بدأ�#ستحقاق�
ً
�و|جور الرواتب�%ي�ذلك��بما#ل}zام)�(ينشأ�فBCا��%ي�الف}&ة�ال�EFتخصهاس��Eا�حايتم�#ع}&اف�با�صاريف�وفقا

  وملحقاBpا.
  

  (ا�شاريع)�hصول�الثابتة �

�� �ا��سجيلتيتم ��الرأسماليةصاريف �ثابتة�وأصول (مشاريع �النقدي�وفق) ��|ساس �ضمن Eوا�صاريف�ا�حاس�� �#يرادات بيان

 .للسنة
  

  ا�خازن  �

  .�ا�حاس��Eكمصروف�وفق�|ساس�النقديالقابلة�للتخزين�ا�ش}&يات��يتم�تسجيل�
 

  حكمه��وما�'ي�النقد �

ال�EFتستحق�خvل�ف}&ة�تقل�شيكات�التحصيل��وحافظةيشمل�النقد�والنقد�ا�عادل�النقد�%ي�الصندوق�والودائع�لدى�البنوك�

  ة�أشهر.أرصدة�البنوك�الدائنة�وال�EFتستحق�خvل�ثvثو عن�ثvثة�أشهر�ويتم�تzÅيل�ودائع�
  

  ايرادات�الرسوم�مستحقة�التحصيل� �

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

  ا�شكوك�%ي�تحصيلها�ع�ى�النحو�التا�ي:�|رصدةتكوين�مخصص��يجري و 
  

  النسبة

 با�ائة

 30 سنت'ن�قل�من�من�سنة�وا�أكÓ& م�EÑÒعلBCا��أرصدة •

 100 سنت'ن�من��أكÓ& م�EÑÒعلBCا��أرصدة •
�  
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 صندوق�التقاعد� �

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

  الضرائب �

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

�و  �موظفBCا �رواتب �ع�ى �الدخل �تلكو حجز�ضرائب �ا��توريد �إن �الضريبة. �لدائرة �ا�الية��صاريفالضرائب �البيانات �%ي الظاهرة

  ،وجدت�،�إنا�ضافةتشمل�ضريبة�القيمة�
 

  جنبيةh العم�ت� �

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

� �|خرى �بالعمvت �تتم EFال� �ا�عامvت �قيد �يتم �التقارير) �عملة �(خvف �السنة �خvل �تاريخ�بناء �%ي �السائدة �أسعار�الصرف ع�ى

  حدوث�تلك�ا�عامvت.
  

�ا�ا �السنة �¢Bاية �%ي �يتم �إ�ى �|خرى �بالعمvت �القائمة �وا�طلوبات �ا�وجودات �تقييم ��شيقلاللية ��سعار�الصرف�الجديد
ً
وفقا

  .ا�ا�يسائدة�بتاريخ�بيان�ا�ركز�ال
  

� ��إثباتيتم �الناتجة �أو�الخسارة �الربح �ذلك �كل �بيان�عن �ضمن �أجنبية �عمvت �تقييم �إعادة �أو�خسارة �ربح �فروقات �فBCا بما

  �للسنة.#يرادات�وا�صاريف�
  

  :2015و�2016ديسمI&��31ويل�العمvت�كما�%ي�ي�ي�أسعار�تح�فيما
  

    2016    2015  

  شيقل�جديد    شيقل�جديد    

 3.89  3.85    �أمريكيدوAر�

 5.47  5.40    دينار�أردني
  

  التقديرات�ا�حاسبية �

ودات�وا�طلوبات�ا�الية�وyفصاح�عن�أي�يتطلب�إعداد�البيانات�ا�الية�إجراء�تقديرات�واجBSادات�وال�EFتؤثر�ع�ى�قيم�ا�وج

�وا� �yيرادات �ع�ى �تؤثر�أيضا �التقديرات �هذه �محتملة. �القيمة�صاريفال}zامات �%ي �والتغ'&ات �ذلك �عن �الناتجة �وا�خصصات

ت�بشكل�خاص�فإن�تقديرات�معقولة�مطلوبة�من�yدارة�فيما�يخص�قيمة�وتوقيللبلدية�ا�وجودات��صا%يالعادلة�ا�سجلة�%ي�

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

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

�تقديراالبلدية �أن �تعتy�&Iدارة �معقولة،. �ا�الية �بالبيانات �ا�تعلقة ��Bpا ��خصصات �تقديرها �فBCا �مستحقة�بما �الرسوم ايرادات

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

� 2016  2015 

 شيقل�جديد�  شيقل�جديد� 

     نقد�'ي�الصندوق�ولدى�البنوك

 435  34,815  شيقل�جديد�–نقد�%ي�الصندوق�

 90,155  688,834 دوAر�أمريكي�-لبنوك�نقد�لدى�ا

 493,687  1,329,770  دينار�أردني�-نقد�لدى�البنوك�

 703,782  654,405 شيقل�جديد�-نقد�لدى�البنوك�

 2,707,824  1,288,059 

    حافظة�شيكات�التحصيل

  ---   19,250  دوAر�أمريكي�–حافظة�الشيكات�

 706,679  ---   دينار�أردني�–حافظة�الشيكات�

 33,600  95,091  شيقل�جديد�–حافظة�الشيكات�

  114,341   740,279  

 2,822,165  2,028,338 
  

 

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

  2016  2015� 

 شيقل�جديد  شيقل�جديد  

  109,827,305   119,120,596      التحصيل�مستحقةايرادات�ورسوم�

  )82,099,149(     )92,525,152( صيلهامخصص�ديون�مشكوك�%ي�تح

      26,595,444 27,728,156  
  

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

  2016    2015  

  شيقل�جديد    شيقل�جديد  

 72,553,359   82,099,149  يناير�1رصيد�

  9,545,790    10,426,003        إضافات�خvل�السنة

        92,525,152    82,099,149  
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  ���وزارة�ا�اليةحساب� .5

 2016   2015  

 شيقل�جديد  جديد�شيقل

 8,402,882  12,065,211 يناير�1رصيد�

 4,730,362  5,085,406    حصة�البلدية�من�رسوم�النقل�ع�ى�الطرق 

 1,068,033)(  1,037,265  الحركة�خvل�السنة

�ديسمI& �31رصيد�   18,187,882    12,065,211  

 

  أخرى حسابات�مدينة� .6
  

 

 

 

 

 
  

�ســـنة��11ـــدة��|راÖـــEÑمـــن�ســـلطة��ا�ســـتأجرةايجـــار�قطعـــة�#رض��%ـــي�قيمـــة�مدفوعـــة�مقـــدماارض�مصـــروف�اســـتئجار�يتمثـــل�

تخصـيص�يفيـد�الـذي�و �2014مـايو���6بتـاريخ�340رار�مجلس�الـوزراء�الصـادر�بجلسـه�رقـم�بناء�ع�ى�قلصالح�بلدية�خان�يونس�

مــة�ايجــار�بقي(ســوق�للنÓ&يــات)��للبلديــةم}ــ&�مربــع�°نشــاء�مشــروع�اســتثماري�1400)�بمســاحة�88)�مــن�قطعــة�(2قســيمة�رقــم�(

  �.وفقا��ا�ورد�%ي�كتاب�سلطة�#راEÑÖمن�قيمة�#رض��1%

  

 �ةهيئة�التقاعد�الفلسطيني .7
  

  

  2016   2015  

 شيقل�جديد  شيقل�جديد  

 126,139   418,993  أرصدة�مدينة�متنوعة�

 463,352   442,811       مصروف�استئجار�ارض�مدفوعة�مقدما

         861,804             589,491   

  2016   2015� 

 شيقل�جديد  شيقل�جديد 

 22,629,280  25,277,709  يناير�1رصيد�  

 642,442  458,677  )13إيضاح�رقم�(�–ع�ى�توريد�#ش}&اكات��تأخ'& فوائد�  

  2,005,987    1,891,102  لسنة#ضافات�خvل�اصا%ي�  

  27,627,488   25,277,709  
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 شركة�توزيع�كهرباء�محافظات�غزة� .8

 2016   2015  

 شيقل�جديد  شيقل�جديد

 76,708,642  84,636,466 يناير��1رصيد�

  7,927,824   7,460,066    #ضافات�خvل�السنة�صا%ي�

&�ديسم31�Iرصيد�  92,096,532  84,636,466  

 

 �ختلفةا�دفع�ال�وحساباتذمم� .9
 

 2016  2015 

 شيقل�جديد  شيقل�جديد

  4,286,568       3,855,462   مجلس�النفايات�الصلبة

  1,685,981       2,545,566   للدفع�تعويضات�فتح�شوارع

  515,298           556,323      مستحقات�وزارة�#وقاف

 398,593           438,012     مصلحة�مياه�بلديات�الساحلحساب�

 ---  228,827     ا�وردينذمم�

 274,255           252,445      ا�ستحق�ايجار�ارض�القصيلة

  327,496           291,939      ارصدة�دائنة�متنوعة

  3,658,003       1,027,286   وملحقاBpا�ا�ستحقة��الرواتب�و|جور 

  764,800           1,086,425   محتفظ�به�للغ'&��تام'ن�بناء

  756,385           1,328,011   امانات�متنوعة�للغ'&

 11,610,296     12,667,379  
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 تشغيلية�أنشطة�إيراداتمنح�و  .10

2016  2015 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  

 1,055,972  1,909,747     البلديات�اقراض�ق�تطوير�و تI&عات�ومساعدات�صندو 

  5,718,336  1,354,536     تI&عات�ومساعدات�ا�جتمع�ا�ح�ي

  6,774,308   3,264,283      مجموع�ت.-عات�ومساعدات�

     

 1,687,025  1,711,956     ضريبة�أم�ك

  219,580  170,300         رسوم�الحرف�والصناعات

  5,217,207  5,490,728     (أ)�–وبدل�خدمات��رسوم�بناء

 540,000   790,000          والباعة�ا�تجول'نرسوم�سوق�البسطات�

  59,295  48,804           رسوم�اليافطات

  21,240  33,076           رسوم�إعvنات�العطاءات

  1,572,000  1,890,000     رسوم�سوق�الخضار�والدAلة

  180,000  259,000         مك�والطيور رسوم�سوق�الس

  7,809,322      8,681,908     الرخص�وKجازات

  3,575,753  4,014,408     رسوم�النفايات

  300,000  352,000         رسوم�مواقف�السيارات

  226,175   415,800         رسوم�تصديق�الشهادات

  267,767   284,685         راترسوم�مكافحة�الفÏ&ان�والحش

  103,732   20,658           رسوم�إزالة�نفايات�ومخلفات�الردم

  417,350   269,000         الذبيحةرسوم�

  13,272   26,075           غرامات�ع�ى�ا�وظف'ن

  3,172,228   755,311         (ب)�–إيرادات�مختلفة�

  8,076,277   6,137,937     رسوم�مقابل�خدمات

  4,730,363   5,085,406     حصة�البلدية�من�رسوم�النقل�ع�ى�الطرق 

  1,715,050   1,585,950      ضريبة�حرف�وصناعات

  139,400  176,880         غرامات�محاكم

  2,185,115  2,550,489 البلديةومرافق�إيجارات�أمvك�

 26,342,552  25,930,525 مجموع�Kيرادات�التشغيلية�

 33,116,860  29,194,808   مجموع�منح�وإيرادات�تشغيلية�
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 ...�"�تتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه�"�تشغيلية�أنشطةوإيرادات�منح�.�10
 

�اعـــvه�مـــاشـــيقل�جديـــد��5,217,207والبالغـــة��2015ديســـمB31��&Iيـــة�%ـــي�للســـنة�ا�ن�Sبـــدل�خـــدماتو بنـــاء��تتضـــمن�رســـوم .أ

جــــرى�وامانــــات�البنــــاء�ا�ؤقــــت�بي�امانــــات�بــــدل�افــــراز�ســــاشــــيقل�جديــــد�تمثــــل�تحــــويvت�مــــن�ح�807,911مجموعــــه�مبلــــغ�

  بناء�ع�ى�قرارات�ا�جلس�البلدي�وبيا¢Bا�كالتا�ي:�2015عام��°يراداتتحويلها�من�#صدة�الدائنة�
  

�2015 

  شيقل�جديد  

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

  204,887  السنة�أمانات�بدل�افراز�خvل�

  407,911  

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

807,911 
  

مبلـغ��2015ديسـمI&��31شـيقل�جديـد�للسـنة�ا�نBSيـة�%ـي��3,172,228ختلفـة�والبـالغ�مجموعهـا�مبلـغ�ا�يرادات�# تتضمن� .ب

�أحــدة�نتيجــة�للتســوية�الFــ�Eقامــت�½Bــا�مــع�شـيقل�جديــد�يمثــل�الخصــم�ا�كتســب�الــذي�حصــلت�عليــه�البلديــ�1,298,054

 .2015%ي�العام�البنوك�العاملة�%ي�فلسط'ن�
 

 ربحية�وعوائد�مشاريعمنح�� .11
 

  %ي�ايرادات�قطاع�ا�ياه�والصرف�الصÁي�بيا¢Bا�كالتا�ي:�تتمثل�عوائد�ا�شاريع�الربحية�
 

2016  2015 

  شيقل�جديد    شيقل�جديد  

  9,042,732    10,481,527 مياه�بالعداد

  14,397           22,074 إيراد�مياه�محvة�وللبناء�وأخرى 

  178,850   434,250 رسوم�اش}&اك�%ى�شبكة�ا�ياه

  52,920      111,983 غرامات�مختلفة

 53,710      934,853  �رسوم�قطع�وإعادة�تركيب�ا�ياه�إيرادات�متفرقات

  9,342,609    11,984,687  يرادات�ا�ياهإ

  

 142,360  469,505 رسوم�اش}&اكات�شبكة�الصرف�الصÁي�

 2,560,136  2,954,475 ضرائب�الصرف�الصÁي�(كسح�+�شبكة)

 1,783,762  1,659,587 تI&ع�من�مصلحة�مياه�بلديات�الساحل�

5,083,567  4,486,258 

 13,828,867  17,068,254 إيرادات�ا�شاريع�الربحية
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 يةإنمائ�تطويرية�أنشطة� .12
 

  ي�ي:�فيما�2016ديسمI&��31للسنة�ا�نBSية�%ي��إنمائيةنشطة�تطويرية�أتتمثل�ايرادات� .أ

    2016 

 شيقل�جديد  ا�مول   ا�شروع�

 5,032,594     مصلحة�مياه�بلديات�الساحل بركة�nي�|مل

 USAID     1,436,709 انشاء�خزان�معن�

 273,124         لمصلحة�مياه�بلديات�الساح  شبكات�مياه��تأهيل�اعادة

 4,549,360      اللجنة�القطرية  ضخة�صرف�صÁي�بمدينة�حمد�انشاء�شبكة�وم

 1,274,248      البنك�الدو�ي  بناء�سور�احواض�ا�عالجة�الغربية�وتنظيف�الحمأة�

 303,471          صندوق�تطوير�واقراض�البلديات  �14255انشاء�شبكة�صرف�صÁي�لشارع�رقم�

 33,060            البنك�الدو�ي�-سلطة�ا�ياه�الفلسطينية�  وةمحطة�ضخ�القطاط

 828,603          صندوق�تطوير�واقراض�البلديات  تطوير�شارع�#رنب

 208,331          صندوق�تطوير�واقراض�البلديات  من�ا�خازن�ا�ى�التحلية69تطوير�ارصفة�شارع�

 344,303          ر�واقراض�البلدياتصندوق�تطوي  بمركز�ا�دينة�وطرق�فرعيةصيانة�ارصفة�

 435,927          مصلحة�مياه�بلديات�الساحل  انشاء�بÏ&�النعيم

 344,547          مصلحة�مياه�بلديات�الساحل  ق�متفرقة�%ي�خان�يونسشبكات�صرف�صÁي�%ي�مناطاء�انش

 665,490          صندوق�تطوير�واقراض�البلديات  �2صيانة�ارصفة�وطرق�بمركز�ا�دينة�مرحلة�

 130,372          صندوق�تطوير�واقراض�البلديات  البطن�السم'ن��14تطوير�جزء�من�شارع�رقم�

 1,363,254      #تصاAت�الفلسطينية  تأهيل�شارع�ال}&نس�

 17,223,393   )15ايضاح�رقم�(�–إيرادات�تطويرية�إنمائية�
  

  ي�ي:�فيما�2015ديسمI&��31للسنة�ا�نBSية�%ي��ائيةإنمنشطة�تطويرية�أتتمثل�ايرادات� .ب
�  

    2015 

 شيقل�جديد  ا�مول   ا�شروع�

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

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

 301,050       مصلحة�مياه�بلديات�الساحل ل|م�nيبركة�

 1,308,026   مصلحة�مياه�بلديات�الساحل بطن�السم'ن�الصÁيشبكة�الصرف�

 498,748        بكدار� |حمر)�مقابل�الهvل�41رصف�الجزء�الجنوبي�من�شارع�(

 337,406       البلدياتقراض�إتطوير�و صندوق� تطوير�وتأهيل�طرق�بمركز�ا�دينة

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

 152,160        مصلحة�مياه�بلديات�الساحل الشرáي)�عيه،�السvم،(مياه��آبار ��3إنشاء

 3,530,039   )15ايضاح�رقم�(�–�إنمائية�تطويرية�إيرادات
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 تشغيلية�مصاريف� .13

2016  2015 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  

     مصاريف�Kدارة�العامة�

     ��حقا�)المو �وأجور رواتب�

 9,323,715    9,341,047       الرواتب�و|جور�|ساسية

  16,579              46,921             إضافية�أجور 

  1,175,143        982,981           عمال�ودورات�مؤقت'ن

  1,001,369    1,006,682       �%12.5تام'ن�ومعاشات�ا�وظف'ن�

  514,966            186,122           حقوق�عمالية

  167,024            81,452             مكافئات�وحوافز(للمجBSدين)�

  88,708              96,000             راتب�رئيس�البلدية�

  210,700           113,900 مكأفاة�أعضاء�ا�جلس�البلدي�

11,855,105  12,498,204 

   مومية�وتشغيليةوع�إدارية�مصاريف

  84,133                   95,366             بريد�وهاتف�

  55,699                   21,200             ومطبوعاتقرطاسية��

  129,017                116,285           وتشريفاتضيافة�

  59,394                   107,312           ودعاية�إعvن�أجور �

  39,504                  109,185 القضائية�صاريفا��

  227,117               192,508 لصالح�البلدية�أمvكاستئجار��

  432,018               560,949 والسفرالتنقل��أجور �

  90,082              60,153             تأمينات�مصاريف�

  59,991                  42,089 &دةمس}�وإيراداتعموAت�بنكية��

  13,166                  10,606 ومفروشات�وصيانBSا�أثاث�

  152,227               226,000 وحواسيب�وصيانBSامكتب��آAت�

  54,129    118,115 لبسة�ومستلزمات�عمالأ

 ---   6,242  نفقات�التنظيفات

  21,535    40,195 متنوعة�مصاريف�

  83,438                  69,654 تحصيل�فوات'&�ومستحقات�بلدية�أتعاب�

  1,123,590  1,070,447       �كهرباءمن�الاسvBSك�ممتلكات�البلدية�

  642,442               458,677  )7ايضاح�رقم�(�-�الفلسطينية�فوائد�تأخ'&�هيئة�التقاعد

 3,267,482   3,304,983 ا�جموع

 15,765,686  15,160,088  العامة��Kدارة�صاريفممجموع�
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  "�تتمـــــــــــــــه�"�...��تشغيلية�مصاريف.�13

  2016  2015 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد

   مصاريف�الس�مة�العامة

  550                   1,977 وداء�الكلب�امكافحة�ا�vري

  3,174,150        2,607,564       التنظيفات�مصاريف

 12,731   12,110             وا�راحيضصيانة�ا�جاري�

  14,385              39,585             مبيدات�حشرية

  44,285              232,297           طوارئ�الشتاء

  140                   2,125 لوازم�صحية�للمسلخ

 3,246,241  2,895,658 مجموع�مصاريف�الس�مة�العامة

   اوا�يكانيكالعامة��hشغال�مصاريف

     تشغيلية�مصاريف

  25,020              158,686            و|رصفةصيانة�الشوارع�

  10,682              209,062           و|دواتالعدد�

  4,986,693        756,430           ومحروقاتزيوت�

  675,344            780,516           وصيانBSات�قطع�غيار�السيارا

  158,605            330,797           صيانة�أمvك�البلدية

  130                    16,464             وyرشاديةا�رورية��yشاراتصيانة�

  548,580            2,021,540       تعويضات�فتح�شوارع

  72,975              23,100             ومعالجة�البلوكات�ا�ساnيالرفع�

 ---     28,548              صيانة�شبكة�الكهرباء

 3,236,569   3,083,490  كهرباء�انارة�شوارع�

      7,408,633    9,714,598  
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  "�تتمـــــــــــــــه�"��تشغيلية�مصاريف.�13

 2016  2015 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد مصاريف�الخدماتو الحضارية�والثقافية�

     وثقافية�يةر تشغيلية�حضا�مصاريف

  36                      825                   لوازم�ا�كتبة�

 ---  1,900  مخيمات�صيفية�

  4,261               ---  ثقافية�وتعليمية�أنشطة

2,725                4,297   

  55,171             53,314  �حدائقللمصاريف�تشغيلية�

  59,468             56,039 مصاريف�الخدمات�و الحضارية�والثقافية�ا�صاريف�مجموع�

 28,785,993    25,520,418 للبلدية��التشغيلية�صاريفا�اجما>ي�
  

 

 ربحيةمشاريع��مصاريف .14

 بيا¢Bا�كالتا�ي:��2016ديسمI&��31خvل�السنة�ا�نBSية�%ي�اه�والصرف�الصÁي�قطاع�ا�ي�مصاريف%ي�تتمثل�وÍي�

  2016    2015  

  شيقل�جديد    شيقل�جديد  رواتب�وأجور�وملحقا�)ا

 3,225,307  3,718,409 رواتب�وأجور 

 338,878   391,488  %12.5تام'ن�ومعاشات�ا�وظف'ن�

  4,109,897  3,564,185 

    مصاريف�تشغيلية

 589,428    717,137         وصيانة�شبكة�ا�ياه�والصرف�الصÁي�اتمحروق

  303,511         360,910         صيانة�شبكة�ا�ياه�

  6,417              16,565           مكافأة�لجنة�سرقة�ا�ياه

   245,851         212,062         تعقيم�وتطه'&�ا�ياه�

  3,567,665    3,398,925     خ�ا�ياهأثمان�الكهرباء��حطات�ض

  4,750             --- مكب�الصرف�الصÁي

   259,460          292,426         شبكة�الصرف�الصÁي�وصيانBSا

 4,977,082   4,998,025  مصاريف�تشغيليةمجموع�

 8,541,267   9,107,922     ف�الص�ير مجموع�مصاريف�مشروع�ا�ياه�والص

   غيليةمصاريف�تش

  39,850           --- �صيانة�شبكة�الكهرباء

 398,593  --- /مساهمة�البلدية�'ي�مصاريف�مصلحة�مياه�بلديات�الساحلالص�يا�ياه�والصرف�

 438,443  --- الكهرباء�عمشرو مجموع�مصاريف�

  8,979,710    9,107,922   مصاريف�ا�شاريع�الربحيةاجما>ي�
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 إنمائيةتطويرية�مشاريع��مصاريف .15

  2016    2015 

 شيقل�جديد   شيقل�جديد  

  3,530,039     17,223,393 �)12(ايضاح�رقم��–مشاريع�ممولة�من�الغ'&�

  431,900        ---  تمويل�ذاتي�من�البلديةكراج�البلدية�مشروع�انشاء�

17,223,393     3,961,939  

 

16. hستحقاق��ساسأللشروع�'ي�التحول�ا>ى��ا�?-اكمثر�mى�عجز�موجودات�N2015يناير��1كما�'ي�ع�  

البدء�و �2015يناير��1عجز�موجودات��حسابع�ى��ا�حاس�Eساس�#ستحقاق�أا�}&اكم�للشروع�%ي�التحول�ا�ى�#ثر�تمثل�ي

�حيث�تم�#ستحقاق�ا�حاس���Eأساستطبيق��إ�ى%ي�التحول� �بنود�إثبات �رسوم�مستحقة�التحصيلالو �يراداتy عدد�من

النقدي�ا�حاس��Eالذي�كان�متبعا�%ي�السنوات�السابقة�ع�ى��|ساس#ستحقاق�ا�حاس��Eبد�Aمن���ساسوفقا�وال}zامات�

  النحو�التا�ي:�
  

  ا�بلغ�   

 شيقل�جديد   

  27,651,342   التحصيلمستحقة�ايرادات�والرسوم�صا'ي�حسابات�

  8,273,730  تعديل�حساب�وزارة�ا�الية�

  35,925,072          2015يناير���1إثبا�)ادات�تم�مجموع�موجو 
     

    2015يناير��1إثبات�ال?�امات�'ي�

  )(4,302,582   الفلسطينية�التقاعد�مستحقة�لهيئة��تأخ'& فوائد�

  )(76,708,642  محافظات�غزة��كهرباءتوزيع�مستحقات�شركة�

  ال?�امات�مختلفة
 

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

EÑÖ(125,105)  مستحقات�سلطة�#را 

  )(476,925  مستحقات�وزارة�#وقاف

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

  (59,000)   (م'&س)�مستحقات�شركة�كويك

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

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

 (3,973,484) مختلفة��ل?�اماتا�مجموع

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

  )(49,059,636 ال?�امات��–صا'ي�عجز�ا�وجودات�
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  �والدعاوي �القضايا .17

� �القانوني �علBCا�تظهر�البلدية�فBCا�مد¬قضية��28قرابة�يوجد��2016ديسمI&��31%ي�فانه�وفقا�°دارة�البلدية�ومستشارها ى

� �حوا�ي �الدعاوي �تلك �قيمة �وتبلغ �ا�واطن'ن �بتعويضات �تتعلق �البلدية��30وÍي �تقدر�ادارة �ح'ن �%ي �جديد �شيقل مليون

مستدرك�لها�غ'&�شيقل�جديد��5,500,000ك�التعويضات�بما��Aيزيد�عن�حوا�ي�لومستشارها�القانوني�القيمة�ا�توقعة�لت

  ا�الية.بيانات�بشكل�كاف�%ي�ال

 

  والقيمة�العادلة�ا�الية�hدوات .18

  وا�طلوبات�ا�الية��Aتختلف�بشكل�جوهري�عن�قيمBSا�الدف}&ية�بتاريخ�بيان�ا�ركز�ا�ا�ي.�للموجودات�العادلة�القيمة�إن
 

  مخاطر�التشغيل �

� �البلدية �تقوم �مصاريف �بتمويل �yيرادات �من �ال}zاماBpا �وتسديد �ا�ختلفة �|نشطة EFال� �علBCا،�توالتI&عات حصل

�التع �إدارة �تقد �بلدية �لسنة �التمويل �مستوى �بإمكا¢Bا��2017أن �وأ¢Bا �السابقة �للسنوات �ا�ستوى �بنفس �يكون سوف

� �مصاريفها �كافة �تغطية �ال}zاماBpا �كافة �وتسديد �والتI&عات،من �السياسية��yيرادات �الظروف �بأن �yدارة �تعتقد كما

ع�ى�الرغم�من�عجز�ا�وجودات�الظاهر�%ي�بيان��شكل�ماديو#قتصادية�السائدة�%ي�ا�نطقة�لن�تؤثر�ع�ى�عملياBpا�ب

  .ا�ركز�ا�ا�ي�والذي�يتعلق�معظمه�%ي�ال}zامات�البلدية�تجاه�السلطة�الوطنية
 

 مخاطر�mئتمان �

�للبلدية� �مخاطر�#ئتمان �إن �القبض. �وحسابات �السائلة �النقدية �با�موال
ً
�أساسا �تق}&ن �للبلدية �مخاطر�#ئتمان إن

�نظرا �وتظهر��محدودة �عالية، �ائتمانية �جدارة �ذات �مالية �مؤسسات �%ي �النقدية �أموالها �بإيداع �البلدية �إدارة لقيام

وا�قدر�من�قبل�إدارة�البلدية��وجد،حسابات�القبض�بالصا%ي�بعد�خصم�مخصص�الديون�ا�شكوك�%ي�تحصيلها،�إن�

  اعتمادا�ع�ى�خI&اBpم�ال}&اكمية�والظروف�#قتصادية�السائدة.�
  

 معدل�الفائدةمخاطر� �

تزداد�مخاطر�معدAت�الفائدة�من�خvل�احتمالية�التغ'&ات�%ي�معدAت�السوق�والذي�من�ا�مكن�أن�يؤثر�ع�ى�قيمة�

|صول�الحاملة�للفوائد.�تحافظ�yدارة�ع�ى�مراقبة�ال}&ددات�%ي�معدAت�الفائدة�%ي�كل�عملة�ع�ى�حدا�½Bدف�تعظيم�

  ا�نفعة�من�خvل�|وضاع�ا�ختلفة.�
  

  مخاطر�العم�ت �

تنشأ�مخاطر�العمvت�|جنبية�من�أن�تغ'&�أسعار�الصرف�قد�يؤثر�سلبيا�ع�ى�قيمة�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات.�%ي�حال�

�yدارة� �تقوم �ا�الية. �ا�شتقات �طريق �عن �ذلك �جراء �من �لها �يتعرض �قد EFللمخاطر�ال� �التحوط �%ي �البلدية �تقم لم

�ع �السائلة �ا�الية �موجوداBpا �جراء�بتوزيع �من �محتملة �خسارة �أي �لتقليل �التشغيل �%ي �تستخدمها EFال� �العمvت �ى

  تذبذب�أسعار�العمvت.

  


