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  السلطة الوطنية الفلسطينية
  جباليا النزلةبلدية 

  
  
  

بيان   صفحة  المحتويات

  -  1  مدقق المستقل التقرير 

  )أ (   3  2012ديسمبر  31كما في  المركز الماليبيان 

  )ب (   4  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اإليرادات والمصروفاتبيان 

  )ج (   5  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

  -  11-6  إيضاحات حول البيانات المالية 

      المرفقات

  -  12  ) أساس االستحقاق ( حسبالغير على الديون المستحقة للبلدية 

  -  12  ) أساس االستحقاق (حسب  الديون المستحقة على البلدية للغير

  -  13  جباليا النزلةقرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بلدية 
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  تقرير المدقق المستقل

  

  

  رئيس وأعضاء المجلس البلدي     المحترمين/ السادة 

  بلدية جاليا النزلة

  فلسطين  -غزة 

  

وبيـان   2012ديسـمبر   31والمكونة من بيان المركز المالي كما فـي   جباليا النزلةلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لبلدية 

ان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسـبية الهامـة والمالحظـات    وبي اإليرادات والمصروفات

  .اإليضاحية األخرى

  

    مسؤولية اإلدارة عن إعداد البيانات المالية

، وتشـتمل  ) 2-2( الموضح في إيضاح رقم  لألساس النقديعن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا  مسئولةإن اإلدارة 

تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية من األخطاء : هذه المسؤولية على

الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في 

  .لقائمةظل الظروف ا

  

  مسؤولية المدقق 

إن هـذه  . لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها

قول حـول مـا إذا   المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد مع

  .كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  بلدية جباليا النزلة

  

     2012 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

  ) يكل اإلسرائيليالش: العملة ( 

  

  إيضاحات  

  ديسمبر 31  

2012    2011  

            األصول 

 27,186.17   2,223.90    3  النقد والنقد المعادل

  89,654.62   223,170.06    4  السلفيات

 116,840.79   225,393.96      مجموع األصول

            

            وصافي األصولااللتزامات 

            االلتزامات

  598,737.66   763,031.82    5  بنوك دائنة

  15,803,334.08   17,722,511.40    6  األمانات 

  16,402,071.74   18,485,543.22      مجموع االلتزامات

            

            صافي األصول

 )13,688,142.31(   (16,285,230.95)       صافي األصول كما في بداية السنة

 )2,597,088.64(   (1,974,918.31)      )ب ( بيان  – صافي األصول للسنة

  )16,285,230.95(   (18,260,149.26)      صافي األصول في نهاية السنة

  116.840.79   225,393.96      صافي األصولمجموع االلتزامات و

  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان
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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  جباليا النزلةية بلد

  

  2012 ديسمبر 31للسنة المنتهية في اإليرادات والمصروفات بيان 

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة ( 

  

  

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ  ال  يتجزأ من هذا البيان 

  

  

  

  

  ديسمبر 31      

  2011    2012    اإليضاحات  

    االيرادات 

 10,385,557.31  10,866,042.27  7  التشغيليةااليرادات 

 5,163,200.51  5,981,158.27  8 الربحيةااليرادات 

 1,856,969.85  2,233,733.50  9 اإلنمائيةااليرادات 

 17,405,727.67  19,080,934.04   مجموع االيرادات

      

      المصروفات

 13,258,813.94  13,745,717.83  10 النفقات التشغيلية

 4,485,532.52  5,189,742.02   11  النفقات الربحية

  2,258,469.85  2,120,392.50  12 النفقات اإلنمائية

  20,002,816.31  21,055,852.35   مجموع المصروفات

 )2,597,088.64(  (1,974,918.31)   )أ ( بيان  -  صافي األصول للسنة



 

 

  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  اليا النزلةبلدية جب

  

  2012 ديسمبر 31للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة (

  

  ديسمبر 31  

  
2012    2011  

       األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

  )2,597,088.64(   (1,974,918.31)  صافي األصول للسنة

ي التدفقات النقدية صافصافي األصول للسنة مع تعديالت لمطابقة 

  من األنشطة التشغيلية

  
  

  

  18,702.53   (133,515.44)  التغير في السلفيات

  2,265,329.67    1,919,177.32  التغير في األمانات

  )313,056.44(  (189,256.43)   األنشطة التشغيلية )المستخدمة في ( صافي التدفقات النقدية 

        

         تمويليةاألنشطة الالتدفقات النقدية من 

  337,956.75   164,294.16  التغير في البنوك الدائنة

  337,956.75   164,294.16  من األنشطة التمويلية الناتجة صافي التدفقات النقدية 

  24,900.31   (24,962.27)  خالل السنة  الناتجة) المستخدمة (  صافي التدفقات النقدية

  2,285.86   27,186.17  النقد والنقد المعادل في بداية السنة

  27,186.17   2,223.90  )أ ( بيان  –النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

  

  

  

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزأ ال يتجزأ من هذا البيان 

  

 )ج ( بيان 



 

 

  

  

  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة الحكم المحلي

  بلدية جباليا النزلة

  

   إيضاحات حول البيانات المالية

  )الشيكل اإلسرائيلي: العملة (

  معلومات عامه -1

  الوضع القانوني للبلدية  1 -1

  

  .في ظل حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة)  203( م بموجب األمر الصادر رقم 1952تأسست بلدية جباليا النزلة في سنة 
 
  البلديةأهداف  1-2

من خالل تطوير النـواحي   جباليا النزلةي مدينتهم إلى رفع مستوى الحياة المعيشية لمواطنيها ف جباليا النزلةتسعى بلدية  -

 .والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةالخدماتية 

وتوفير بيئة نظيفـة وجميلـة ،    المدينةوبتعاون أبناءها سكان المدينة ، إلى الرقى بمستوى  النزلة جباليابلدية كما وتسعى  -

  .مختلف الميادين وإلى تأصيل القيم الحضارية ومواكبة التطور العلمي في

  

 أهم السياسات المحاسبية -2

 اإلطار العام إلعداد البيانات المالية 2-1

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

فات عند دفعها وليس وحيث تم تسجيل المصر تائج األعمالتتبع البلدية األساس النقدي في تسجيل المعامالت المالية وقياس ن

  .تحققهاواإليرادات عند قبضها وليس عند  استحقاقهاعند 
 
 العمالت األجنبية  2-3

وتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخـرى   الشيكل اإلسرائيليوهي  البلديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها 

يـتم   ،حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث المعامالت وفي تاريخ كل بيان مركـز مـالي   ائيليالشيكل اإلسرإلي 

حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المـالي   الشيكل اإلسرائيليالنقدية المسجلة بعمالت أجنبية الي  تحويل البنود

  .ات والمصروفاتاإليرادويتم االعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجة في بيان 
 
  الممتلكات واآلالت والمعدات  2-4

يتم تحميل المشتريات من الممتلكات و اآلالت و المعدات على بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وتدرج فـي  

 .لنفس السنة وتثبت في سجالت العهدة المخصصة لهذا الغرض اإليرادات والمصروفاتبيان 

  

  

  



 

 

  

  

 األمانات 2-5

ويتم تحميلها على بند األمانات إلعادة صرفها لبعض األغراض وبصفة مؤقتة المبالغ التي يتم تحصيلها من ذوى العالقة هي 

  .لذوي العالقة على سبيل االسترداد

  

 أمانات عامة   2-5-1

ـ أو من موظفي البلديـة  غراض الحصول علي خدمات البلدية وهي المبالغ التي يتم تحصيلها من الجمهور أل أمانـات  (ل مث

  .)أخرى –أمانات هيئة التقاعد العام   –الرسوم للحصول علي الخدمات  – الضرائب –البناء تنظيم 
  

  

 أمانات مشاريع   2-5-2

  .ي تقوم البلدية بتنفيذها حسب شروط المموللمشاريع التل المخصصةوهي المبالغ 

  

 مصروفات المشاريع 2-6

 .لبلديةا منالخدمات للمنتفعين األنشطة التي تنتج من تقديم  مصروفاتهي 
 
 المصروفات العمومية واإلدارية 2-7

 .المشاريع مصروفاتتندرج ضمن  والتي ال إدارات وأقسام البلدية المختلفةالتي تخص  المصروفاتهي 
  

 النقد والنقد المعادل 2-8

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والودائع الثابتة التي تستحق خـالل  

  .فترة تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو مايعادلها
 
 اإليرادات والمصروفات 2-9

 .قبضها أو تحصيلهاـ يتم االعتراف باإليرادات حين 

  .ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة صرفها حينعتراف بالمصروفات ـ يتم اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 النقد والنقد المعادل -3

  ديسمبر 31    

 2012    2011  
       النقد في الصندوق

  24,974.45   12.18 الصندوق العام 

       النقد لدي البنوك

  1,536.31   1,536.31    النصر  –بنك فلسطين 

  198.93   198.93    ةفرع أبو حصير  –) مشروع فيصل وزمو(بنك فلسطين 

  476.48   476.48    فرع الفالوجا –) مشروع حديقة عامة( بنك فلسطين 

  2,211.72   2,211.72   مجموع النقد لدي  البنوك

  27,186.17   2,223.90 )أ ( بيان  –مجموع النقد والنقد المعادل 
  

  

  

 السلفيات -4

   2012    2011  
  108,357.15   89,654.62    رصيد بداية السنة 

  1,374,348.82   551,586.65    الممنوحة خالل السنة

  )1,393,051.35(   (418,071.21)   )المسترد (  المتحصل خالل السنة

  89,654.62   223,170.06    )أ ( بيان  –رصيد نهاية السنة  
  

  

  

  

 البنوك الدائنة -5

  ديسمبر 31    

   2012    2011  
  10,471.29   3,793.71 فرع جباليا  –بنك فلسطين 

  4,442.92   4,442.92   )مشروع الصفطاوي(البنك العربي 

  386,168.68   592,345.22   فرع جباليا –البنك اإلسالمي الفلسطيني 

  197,654.77   162,449.97   اإلسالمي الوطني البنك 

  598,737.66   763,031.82    )أ ( بيان  – البنوك الدائنة مجموع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األمانات -6

   2012    2011  
  13,538,004.41   15,803,334.08   رصيد حساب األمانات العامة في بداية السنة

  6,973,938.14   7,134,064.31   رده خالل السنةاأمانات و: يضاف 

  )4,708,608.47(   (5,214,886.99)    أمانات مسترده خالل السنة: صم يخ

  15,803,334.08   17,722,511.40    )أ ( بيان  –رصيد نهاية السنة  

  

  

 التشغيليةاإليرادات  -7

  ديسمبر 31   

   2012    2011  
  428,068.67   426,247.13   الضرائب والرسوم والعوائد 

  3,369,678.94   4,848,146.64   الرخص و اإلجازاتإيرادات 

  2,348,851.22   2,604,240.08    الرسوم مقابل خدماتإيرادات 

  1,319,437.24   860,819.61   ضرائب ورسوم محلية أخرىإيرادات 

  2,159,364.42   1,297,344.50   مساعدات حكومية ودوليةإيرادات 

  612,712.42   602,268.00   استخدام الممتلكات واألموالإيرادات 

  147,444.40   226,976.31   غراماتإيرادات 

  10,385,557.31   10,866,042.27    ) ب( بيان  -اإليرادات التشغيلية مجموع 

  

  

  الربحيةاإليرادات  –8

  ديسمبر 31    

   2012    2011  
  5,163,200.51   5,981,158.27   مشروع المياه والصرف الصحي

  5,163,200.51   5,981,158.27    )ب ( بيان  –ية اإليرادات الربحمجموع 

  

  

 اإليرادات اإلنمائية -9

  ديسمبر 31   

   2012    2011  
  ـ   2,233,733.50   مشروع تطوير صندوق البلديات

  53,779.00    ـ   تبرعات ومساهمات محلية

  1,803,190.85    ـ    تبرعات ومساهمات خارجية

  1,856,969.85   2,233,733.50    ) ب( بيان  –مائية اإليرادات اإلنمجموع 

  

  



 

 

 التشغيليةالنفقات  -10

  ديسمبر 31   

   2012    2011  
 4,978,764.38   4,719,508.66   نفقات إدارية وعمومية

 4,572,131.76   4,483,326.33    نفقات السالمة والصحة العامة

 3,707,917.80   4,540,677.75   نفقات األشغال العامة 

  ـ   2,205.09   غير عائدة لدائرة معينة –نفقات محلية متنوعة 

  13,258,813.94   13,745,717.83    )ب ( بيان  - النفقات التشغيليةمجموع 

  

 الربحية النفقات -11

  ديسمبر 31   

   2012    2011  
  3,151,052.97    3,218,335.82   نفقات رواتب وأجور

  944,750.55   1,142,545.50   قات مشروع المياهنف

  389,729.00   828,860.70   نفقات إدارية وعمومية

  4,485,532.52   5,189,742.02    )ب ( بيان  -مجموع النفقات الربحية 

   

  النفقات اإلنمائية -12

  ديسمبر 31   

   2012    2011  
 455,279.00   2,120,392.50     صندوق تطوير البلديات نفقات مشاريع

 108,130.00    -   نفقات توريد حاويات

 84,850.00    -   نفقات مشروع تأهيل مضخة منطقة شعشاعة

  306,279.00    -   نفقات تطوير شارع الكرامة

  489,532.00    -   نفقات تطوير شارع سرداح

  342,585.00    -   نفقات تطوير شارع الشنطي

  136,350.00    -   نفقات رصف شارع النجار

  335,464.85    -   إعادة تأهيل طرق مختلفة

  2,258,469.85   2,120,392.50    )ب ( بيان  - النفقات اإلنمائيةمجموع 

  

  أمالك البلدية 13

  .2012ديسمبر  31لم يتم تزويدنا بكشوفات ممتلكات البلدية وأصولها الثابتة حتى نهاية السنة المالية المنتهية

  

  

  

  

  



 

 

  الفعلية بالموازنة المعتمدة  والنفقاتمقارنة اإليرادات  -14

  

  مقارنة اإليرادات الفعلية بالموازنة المعتمدة 14-1
    2012ديسمبر  31 

    الفعلي    الموازنة   نسبة التنفيذ

        التشغيليةاإليرادات 

 %84  426,247.13   508,000.00 الضرائب والرسوم والعوائد 

 %102  4,848,146.64   4,770,500.00 لرخص و اإلجازاتاإيرادات 

 %82  2,604,240.08   3,190,000.00  الرسوم مقابل خدماتإيرادات 

 %33  860,819.61   2,601,437.00 ضرائب ورسوم محلية أخرىإيرادات 

 %150  1,297,344.50   865,072.00 مساعدات حكومية ودوليةإيرادات 

 %258  602,268.00   233,571.00 لكات واألموالاستخدام الممتإيرادات 

  %25  226,976.31   889,250.00 غراماتإيرادات 

  %83  10,866,042.27    13,057,830.00  مجموع اإليرادات التشغيلية

  %97  5,981,158.27   6,155,500.00  الربحيةاإليرادات 

 %31  2,233,733.50   7,243,920.00 اإلنمائيةاإليرادات 

 %72  19,080,934.04   26,457,250.00  واإلنمائيةمجموع اإليرادات العادية 

  

  الفعلية بالموازنة المعتمدة النفقاتمقارنة  14-2
    2012ديسمبر  31 

    الفعلي    الموازنة   نسبة التنفيذ

        التشغيلية النفقات

 %96  4,719,508.66   4,895,600.00 نفقات إدارية وعمومية

 %108  4,483,326.33   4,121,267.00  نفقات السالمة والصحة العامة

 %98  4,540,677.75   4,638,800.00 نفقات األشغال العامة 

 %49  2,205.09   4,500.00 نفقات محلية متنوعة 

  %100  13,745,717.83    13,660,167.00  مجموع النفقات التشغيلية

 %100  5,189,742.02   5,186,733.00  يةالربح النفقات

 %29  2,120,392.50   7,243,920.00  اإلنمائية النفقات

  %81   21,055,852.35   26,090,820.00  واإلنمائيةمجموع المصروفات العادية 

  

  الموظفينعدد  - 15

  .موظفا)  391(  2012بلغ عدد العاملين في البلدية خالل شهر ديسمبر 

  

  أرقام المقارنة  – 16

  .تمت إعادة لبعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات للسنة الحالية



 

 

  )أساس االستحقاق( حسب الغير علىالديون المستحقة للبلدية 

  :ما يليم 2012 ديسمبر 31الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في  علىتتألف الديون المستحقة للبلدية 

 شيكل  

 9,692,092.75  النفايات الصلبة والصحة العامة
 25,592.29  ضريبة األمالك
 3,754,806.43  ضريبة المنازل

 75,595.00  ضريبة الحرف والصناعات
 36,807,711.05  مستحقات المياه
  649,977.49  متأخرات كهرباء
  2,822,510.00  تراخيص ومباني

 10,571,328.95  خدمة الصرف الصحي
 810,965.34  خدمة مكافحة الفئران

  1,202,446.83  إشتركات مياه وصرف صحي – متفرقات

  537,969.00  أخرى

  66,950,995.13  الغير  علىالديون المستحقة للبلدية إجمالي 

  

  )أساس االستحقاق(الديون المستحقة على البلدية للغير 

  :مما يلي 2012 ديسمبر 31دية للغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في تتألف الديون المستحقة على البل

 شيكل 

 14,758,100.70 التأمين والمعاشات
 48,011,119.00 مشروع الكهرباء
 895,417.21 التأمين الصحي

 685,329.56 ضريبة الدخل على الموظفين والموردين
 895,000.00  فواتير الصرف الصحي

 2,492,362.68  موظفينمستحقات ال

 237,023.19  تأمين موظفين وسيارات
 72,000.00  إيجارات

 620,761.94  النفايات الصلبة
 756,841.00  شيكات مستحقة الدفع

 623,660.50 مصاريف أخرى متفرقة
  70,047,615.78  مجموع الديون المستحقة على البلدية للغير

  
  




