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 تقرير مدقق الحسابات
 

 رئيس واعضاء المجلس البلدي المحترمين/سادهال

 بلديه سلفيت

 فلسطين –سلفيت 

 

كم المحلي لموازنات الح المؤلفة من بيان المركزالمالي "  بلديهال"فيما يلي  لبلديه سلفيتقمنا بتدقيق البيانات المالية لقد 

وكه  مهن بيهان الناهاوات والتهدفقات النقديهة للسهنة  6132كهانون االول 13كمها فهي والموازنات ذات الطبيعه التجاريهه 

 .للسياسات المحاسبية الهامة ومالحظات ايضاحية أخرى  اوملخص.المنتهية بذلك التاريخ

 

 :مسؤولية االدارة عن البيانات المالية

ن االعههداد والعههرع العههادل  لهههذه البيانههات الماليههة وفقهها للمعههايير الدوليههة للتقههارير مسههؤولة عههالمجلههس البلههدي ان ا

داخلي يتناسب مع االعداد والعهرع العهادل  رقابه تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام.المالية

تلك الناتجة عن أخطاء غير متعمدة ، سواء كانت تلك الناتجة عن غش أو جوهريه لبيانات مالية خالية من أخطاء مادية

 .، انتقاء وتطبيق  سياسات محاسبية مالئمة وإجراء تقديرات محاسبية  تكون معقولة نسبة للظروف الراهنة

 

 :مسؤولية مدقق الحسابات

لقواعهد لقهد أجرينها تهدقيقنا وفقها . ان مسؤوليتنا ههي ابهداء الهراي حهول ههذه البيانهات اسهتنادا الهى التهدقيق الهذي قمنها بهه 

وتتطلهب تلهك المعهايير ان نتقيهد بمتطلبهات قواعهد السهلوي المهنهي و ان نقهوم بتخطهيل واجهراء التهدقيق .التدقيق الدولية 

 .للحصول على تاكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية

ص المبالغ واالفصاحات في البيانات المالية ينطوي التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على اثباتات التدقيق بخصو

إن اإلجراءات المعتمدة تستند الى تقييم المدقق ، يما في ذلك تقييم مخاور وجود أخطاء مادية في البيانات المالية ، . 

 وفي تقييم المخاور ، بأخذا لمدقق باالعتبار نظام الضبل الداخلي ذات. سواء كانت ناتجة عن غش أو أخطاء متعمدة 

بهدف تنظيم إجراءات تدقيق مالئمة وفقا للظروف الراهنة  البلديهالصلة بإعداد وعرع عادل للبيانات المالية من قب  

كما يتضمن التدقيق تقييم مالئمة السياسات .  للبلديه، إنما ليس بهدف إبداء الرأي في فعالية نظام الضبل الداخلي 

 . ب  اإلدارة ، وكذلك تقييم عام لعرع البيانات المالية المحاسبية المستخدمة وعدالة التقديرات من ق

 . باعتقادنا أن اإلثباتات التي حصلنا عليها من جراءا لتدقيق هي كافية ومناسبة لتوفير األساس إلبداء رأينا 
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 : الرأي 

  هاونتائج اعمال 6132األول  نكانو13كما بتاريخ  تلبلديه سلفيلوضع المالي اعداله ب.برأينا ان البيانات المالية تظهر

 

 .  ه في االيضاحاتنللسياسات المحاسبيه المبيالنقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  هاوتدفقات

 

 

 

 

 رام هللا

33/1/6137 

  ادفايزرز                                                                                                            

  محاسبون قانونيون ومستاارون

 ماجد كسواني                                                                                                                   

 371رقم  اجازه                                                                                                            
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 بيان المركز المالي

 6132كانون االول  13كما في 
 

 

 

 ايضاح 
 

2016 
 

2015 

 

 

  
 شيكل

 
 شيكل

  الموجودات

      
 

 

  الموجودات المتداولة     

3         دى البنويلق و دوالنقد في الصن       
 

440414944 
 

541964155 

 4  ذمم مدينة
 

21,043,147 
 

1140644150 

 5  أرصدة مدينة اخرى
 

340654993 
 

3514001 

 6  اللوازم و المواد في المستودعات
 

144494410 
 

146404130 

  مجموع الموجودات المتداولة

  
30,289,613 

 
550,320552 

 

 

  الموجودات الغير متداولة      

 1  موجودات ثابتة     
 

1514694,186 
 

15343904310 

  مجموع الموجودات الغير متداولة

  
1514694,186 

 
85502,30231 

  مجموع الموجودات

  
181,937,799 

 
833023106,8 

 

 

  المطلوبات و صافي األصول     

  المطلوبات المتداولة     

  شيكات برسم الدفع     

  
404101 

 
9 

 0  ذمم دائنة
 

12,011,364 
 

040544311 

 0  ردةتامينات مست
 

1504939 
 

0104033 

  مجموع المطلوبات المتداولة

  
12,817,565 

 
8,0637085, 

  المطلوبات الغير متداولة

  مخصص نهاية الخدمة     

  
3394031 

 
1014150 

  مجموع المطلوبات الغير متداولة

  
55,0323 

 
8330353 

  مجموع المطلوبات

  
82,038,502 

 
8,013803,3 

  صافي االصول

  صافي األصول في نهاية السنة     

  
168,899,297 

 
16645964603 

  مجموع صافي األصول

  
861,899,297 

 
86605,60635 

  مجموع المطلوبات وصافي األصول

  
181,937,799 

 
833023106,8 
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 بيان األنشطة و التغير في صافي األصول
 6132كانون االول  13كما في 

 
 2015 3916 ايضاح  البيان

  االيرادات 

 
 شيكل شيكل

اليردات دات الطبيعه التجاريها    

19/19  الدينمومتر      4144136 3054011 
19/11  الكهرباء   041614966 9,520,156 
11/13  المياه والمجاري   340564090 346634116 
  المجموع 

 
820,350688 12,579,683 

11/13  النفايات/الخدمات   5134600 5554994 
11/14  ضرائب على الممتلكات   143114553 883,220 
13/15  الرخص والرسوم/ايرادات غير ضريبيه   143334453 141014005 

13/16  ايرادات غير مقيده االستعمال   3314049 3134130 

13/11  غرامات المحاكم   354359 34611 

13/10  ايرادات االستثمارات وااليجارات   5304551 422,605 

  المجموع 

 

203370275 3,428,454 
  مجموع االيرادات 

 
830,160352 16,008,137 

  المصروفات 

  دات الطبيعه التجاريه    

13/10  الصرف الصحي      1414636 1194999 

13/39  خدمه الكهرباء   140534919 140514500 
13/31  خدمه المياه   144634311 146194530 
13/33  الدينمومتر   354114 554039 
  المجموع 

 

305310,53 303110,56 

  الموزنات الغير ربحيه 

14/33  الصحه والسالمه العامه      54014 14916 

14/34  خدمات حضاريه وثقافيه   164313 434330 
14/35  االشغال العامه.م   5944449 5064611 
14/36  هندسيه.م   591 300 
14/31  اداره النفايات الصلبه   414050 9 

15/30  االداريه   4,865,315 340604353 

15/30  االمن واالوفاء   394499 

  مجموع مصروفات الغير ربحيه  

 

5,520,807 706870352 

  المجموع الكلي للمصروفات 

 

15,118,834 8707,50333 

  صافي األصول  

  مجموع صافي األصول في بداية السنة    

 
16645964603 334039,847 

  التغيير في صافي الموجودات خالل السنه  

 
1,968,119 146954350 

  صافي األصول في نهاية السنة 

 
168,474,811 3545354045 

  اعاده التقييم/تعديالت  

 
424,486 14940194041 

  الصافي بعد التعديالت 

 
861,899,297 86605,60635 
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 بيان التدفقات النقدية
 6132ون االول كان 13كما في 

 
 3915 2016 البيان

 

 شيك  شيك 

 النقد الناتج من عمليات التشغيل
 1545454346 1141934109 النقد المحص  من العمليات والتبرعات  

 1644014350 1149064613 النقد المدفوع

3750382- 60861 النقص بالنقد/الزياده  

 النقد الناتج من عمليات االستثمار
3394111- ماليهنفقات راس    94999 

3394111- النقص بالنقد  94999 

 التمويلصافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة 
  

 454155 504330 النقد المحص  من الفوائد البنكيه   

 454155 504330 الزياده بالنقد الناتج من عمليات التموي 

1654111- الزياده بالنقد  -0994150  

 649964013 541964155 الفترهالنقد  بدايه 

 508,60355 703780,77 النقد بنهايه الفتره
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 ايضاحات حول البيانات المالية
 

 :الشكل القانوني و النشاط -3

م عن مستوى سطح البحر  و تعتبر مركزًا للمحافظة و  171تقع مدينة سلفيت وسط الشمال الفلسطيني و ترتفع 
 . تجمعًا سكنياً  31تضم 

م تم تشكيل أول مجلس 3181م و أصبحت مركزًا للمنطقة، و في عام 3446تشكلت اول بلدية في سلفيت عام 
و خالل العهد االردني تم اعتماد المجلس القروي مجلسًا محليًا، و في عام  3116قروي  لسلفيت  ، و في عام  

 .م3111لسنة   61يات رقم م، تم اعتماد  المجلس المحلي كبلدية  استنادًا لقانون البلد3111
 .م الخاص بالهيئات المحلية الفلسطينية3117لسنة (  3)تخضع البلدية لقانون البلديات الفلسطيني رقم 

تقوم البلدية بتقديم خدمات نسمة،   10,000تقدم البلدية الخدمات األساسية لسكان المدينة  المقدر  عددهم حوالي 
 .هذه الخدمات ضمن مسؤوليات البلدية حاليًا باألضافة الى الخدمات  األخرىالمياه و الكهرباء للسكان و تندرج 

 .م6132كانون االول  13موظفًا كما في  74بلغ عدد الموظفين في البلدية
مع االخذ بعين االعتبار التوصيات بجلسه  6132وافق مجلس البلدية  على اعتماد البيانات المالية لعام *

 .والمالحظات
 :السياسات المحاسبية الهامة -6

 :فيما يلي ملخص  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة و التي استخدمت اعداد البيانات المالية الحالية
 مبدأ التكلفة التاريخية و اساس االستحقاق المعدل ( أ)

 .األستحقاق المعدلتكلفة التاريخية و أساس تم اعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ ال
 الموجودات الثابتة و اتسهالكاتها ( ب)

يتم رسملة الموجودات الثابتة  التي يتم شراؤها خالل السنة  أما الموجودات الثابتة التي تم االعتراف 
لموجودات لألساس النقدي تعكف البلدية حاليًا لتقيمها  و اثباتها  ضمن ا بها كمصاريف عند الدفع وفقاً 

 .الثابتة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية
يتم تسجيل االيرادات و المصاريف وفقًا ألساس االستحقاق  اما ايرادات  فيتم تسجيلها ضمن  (  ج)

 .االيرادات عند قبضها
 العمالت األجنبية( د)

بسجالتها بالشيقل االسرائيلي، يتم تعتمد البلدية الشيقل االسرائيلي كهملة رئيسية للبلدية، تحتفظ البلدية 
وفقًا ألسعار الصرف  السائدة في ذلك  ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت االخرى الى الشيقل االسرائيلي

التاريخ ، يتم ترجمة الموجودات و المطلوبات في نهاية السنة التي تستحق القبض او الدفع بالعمالت 
ًا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية ، و تظهر فروقات األخرى الى الشيقل االسرائيلي  وفق

 .الترجمة في بيان االنشطة و التغير في صافي األصول
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 استخدام  التقديرات المحاسبية( ه)
ان اعداد القوائم المالية و تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من البلدية القيام بتقديرات و اجتهادات تؤثر 

كما أن التقديرات و .  بالغ الموجودات و المطلوبات المالية و األفصاح عن االلتزامات المحتملةفي م
و بشكل  خاص يتطلب  من البلدية .  االجتهادات تؤثر في االيرادات  و المصاريف  و المخصصات

 .اصدار أحكام  و اجتهادات  هامة  لتقدير مبالغ التدفقات النقدية و اوقاتها
ات  المذكورة مبنية على فرضيات  و عوامل  متعددة  لها درجات متفاوتة من التقدير و عدم ان التقدير 

التيقن و ان النتائج الفعلية  قد تختلف  عن التقديرات  وذلك نتيجة  التغيرات  الناجمة  عن أوضاع و 
 .ظروف تلك التقديرات  في المستقبل

 :النقد في الصندوق و لدى البنوك -1

 :د مما يلييتألف هذا البن
 البيان

 

5,86 2015 
 

  

 شيكل شيكل
 

  

 

 نقد في الصندوق  
 

14100 344453 
 أرصدة و ودائع لدى البنوي بالايق  

 

141154433 341314330 
 أرصدة و ودائع لدى البنوي بالدينار 

 

345314544 345164009 
 أرصدة و ودائع لدى البنوي بالدوالر 

 

034331 1504364 
 أرصدة و ودائع لدى البنوي باليورو 

 

3134961 3154139 
 المجموع 

 

703780,77 508,60355 

 :الذمم المدينة -8 

 :يتألف هذا البند مما يلي
 البيان

 
5,86 2015 

 
  

 شيكل شيكل
 

  
 

 ذمم ماتركين كهرباء  
 

0,858,712 640004316 
 ذمم ماتركين مياه 

 
64191,756 643004393 

 ضريبة األمالي -المالية   ذمم وزارة 
 

340064336 340964336 
 ذمم مدينة رسوم الحرف و الصناعات 

 
014400 634110 

 ذمم رسوم يافطات  
 

434644 694613 
 ضريبة المعارف -ذمم مدينة  

 
1,873,973 146914104 

 االيجاراتذمم  
 

3054069 1554019 
 متفرقة 

 
634 9 

 موظفين 

 
54044 9 

 المجموع 
 

21,043,147 8303670353 
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 :األرصدة المدينة االخرى -5

 

 :يتألف هذا البند مما يلي
 البيان

 

5,86 2015 
 

  

 شيكل 
 مصاريف مستردة 

 

340654993 3514001 
 المجموع 

 

501650,,2 2580318 
  

 :اللوازم و المواد في المستودعات-6

 :يتألف هذا البند مما يلي
 البيان

 

5,86 2015 
 

  

 شيكل 
 المجموع 

 

8077,0783 806730351 
  

 :الموجودات الثابتة-7

 :يتألف هذا البند مما يلي
 البيان

 
 القيمه الصافيه االستهالك المتراكم التكلفه

 األراضي
 

6140594466 , 6140594466 

 المباني
 

4049634190 850,810533 3349404033 

 شبكه الكهرباء
 

3341964655 8,08380335 134014,421 

 شبكه المياه
 

3943114304 8805660768 041944033 

 شبكه الصرف الصحي
 

3141314390 102680,66 1343164343 

 المركبات واالليات
 

343414136 50,5,0553 3094011 

 االثاث والمفروشات
 

4304353 2360532 434110 

 االجهزه المكتبيه والكهربائيه

 
0514163 1380,78 064131 

 واتعدة و اد
 

140604034 802750585 6364390 

 متفرقات اصول

 
34306 721 1,575 

 اجهزه الحاسوب ولوازمها

 
1404139 5150563 1644453 

 الاوارع و األرصفة
 

6640004690 550732026, 1444064340 

 المجموع
 

55707360558 1934017,,335 151,604,186 
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 :الذمم الدائنة-8

 :ييتألف هذا البند مما يل
 البيان

 

5,86 2015 
 موردون –ذمم تجارية دائنة  

 

340114119 404034 
 ذمم وزارة المالية 

 

345034614 440054350 
 ذمم دائرة المياه الفلسطينية 

 

444504143 440504430 
 مااريع عامة -ذمم تعويضات المواونين  

 

404401 404401 
 المجموع 

 

12,011,364 301570583 
  

 :مستردة تأمينات-9

 البيان
 

5,86 2015 
 تأمينات  

 

3364016 3134401 
 أمانات نقدية 

 

5314944 6914446 
 المجموع 

 

3510,5, 1830322 
 الموازنات دات الطبيعه التجاريه 

 :ايرادات الدينمومتر-31

 البيان
 

5,86 2015 

  

 شيكل شيكل

 رسوم تراخيص السيارات
 

416,228 2560236 

باتاثمان لوحات مرك  

 

46,530 270,7, 

 بيع ملصقات تراخيص

 

11,978 50235 

 المجموع
 

474,736 2350188 

 
 :موازنه الكهرباء-33

 البيان
 

5,86 2015 

 التاغيليه
 

 شيكل شيكل

 قراءه عداد الكهرباء
 

000 013 

 اثمان اعداد الكهرباء

 

534090 594103 

 منزلي/مساهمه الربل مع شبكه الكهرباء

 

094614 054553 

 رسوم فحص وصيانه ونق  عداد

 

54619 14901 

 رسوم قطع واعاده وص 

 

34100 485 

 مبيعات الكهرباء

 

044144596 043114619 

 رسوم اشتراكات خدمه الكهرباء

 

134393 1394494 

 المجموع لاليرادات التشغيليه

 

303730336 9,490,373 

 ايراد غير تشغيلي

 

 

 غرامه سرقه الكهرباء 

 

880,3, 530312 

 الكلي المجموع
 

303680,66 9,520,156 

 
 



6132كانون االول من 13في للسنه الماليه المنتهيه بلدية سلفيت                               البيانات الماليةالمدققه   
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 :موازنه المياه والمجاري-36
 البيان

 

5,86 
2015 

اليرادات التشغيليها  
 

 شيكل
 شيكل

 سكن/قراءه عدادات مياه
 

314505 
334904 

 الايكه/ايراد اثمان مياه الارب
 

341304641 
349364095 

 التنك/ايراد اثمان مياه الارب
 

14003 
34161 

 اثمان عدادات المياه
 

534931 
364196 

 مساهمات الربل مع شبكه المياه
 

104199 
014106 

 رسوم مساهمات انااء شبكه الصرف الصحي
 

394519 
354631 

 رسوم ربل مع شبكه الصحي
 

1644451 
3144331 

 رسوم اشتراكات دوريه في شبكه الصرف الصحي
 

3004003 
1154196 

 مياهرسوم اشتراكات خدمه ال
 

614035 
614131 

 رسوم قطع واعادة المياه

 

093 
9 

 ايرادات متفرقه

 

04313 
9 

 المجموع
 

5015601,3 
506620386 

 الموازنه العامه
 

 :ايرادات خدمات النفايات-31

 :يتألف هذا البند مما يلي

 البيان
 

5,86 2015 

  

 شيكل شيكل

مباني سكنيه/رسوم نفايات   
 

5350613 5550,,7 

 وعالمجم
 

5350613 5550,,7 

 
 

 :ايرادات ضريبيه-34

 :يتألف هذا البند مما يلي
 البيان

 

5,86 2015 
ضرائب على الممتلكات/االيرادات   

 

 شيكل شيكل
امالي ومسقفات/ضريبه منازل   

 

143114553 6554306 
 ضريبه المعارف 

 

9 227,824 

 المجموع 
 

805880552 883,220 
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 :ايرادات غير ضريبيه-35
 :يتألف هذا البند مما يلي

 البيان
 

5,86 2,85 
 االيرادات 

 

 شيكل شيكل
 الخدمات 

 

 

 رسوم الاوارع واالرصفه  
 

614915 534031 
 الجدران االستناديه 

 

9 344503 
 المسرح والقاعه 

 

154599 44099 

 المجموع 

 

660585 15055, 
 رسوم الرخص واالجازات 

 

 

 هرسوم رخص البناء العادي  
 

0104143 1014361 
 رخص اليافطات 

 

1904433 1934150 
 رخص المقابر ونق  ودفن الموتى 

 

314301 499 
 لرخص المسح والبناء 

 

34635 114133 
 الحرف والصناعات 

 

1144541 154430 
 المهن واالعمال 

 

1414401 014590 

 تصديق المعامالت 

 

34009 134466 

 مخطل موقع 

 

104301 164103 

 عطاءات 

 

194499 14491 

 تحديد منسوب وتحديد شارع 

 

64410 04530 

 رسوم ماروع 

 

54149 94999 

 المجموع 

 

805560321 808,30665 

 المجموع الكلي 

 

802520752 808380115 

  
 : ايرادات غير مقيده االستعمال(23

 البيان
 

5,86 2015 

 االيرادات المتنوعه
 

 شيكل شيكل

تهبيع موجودات ثاب  
 

64553 154096 

 منح وهبات حكوميه
 

3614605 3514333 

 بيع فضالت وريق

 

414503 9 

 2320853 ,258017  المجموع

    

 االيرادات مقيده االستعمال(37
 البيان

 

5,86 2015 

  

 شيكل شيكل

 غرامه االعتداء على امالي عامة
 

80318 , 

 نااوات اللجنه الرياضيه

 

820537 

ء الغير مرخصغرامات البنا   
 

3033, , 

 غرامات المحاكم
 

14095 34611 

 50688 ,55055  المجموع
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 : االستثمارات وااليجاراتايرادات (38
 البيان

 

5,86 2015 

  

 شيكل شيكل

 فوائد على اموال البلديه
 

634101 454155 

 االيجارات
 

3464316 3334041 

 االكااي
 

9 339 

 53,673 130,148  تضمينات مااريع وممتلكات

 422,605 5230553  المجموع

 

 :المصاريف
 :الربحيه/الموازنات دات الطبيعه التجاريه*

 :الصرف الصحي(39
 البيان

 

5,86 2015 

 مواد البناء
 

004616 1594999 

 صيانه شبكات الصرف الصحي
 

404059 394999 

 ,,,83,0 8730656  المجموع

 :تكلفه خدمه الكهرباء(61
 البيان

 

5,86 2015 

 تكلفه الكهرباء المباعه
 

140914939 141134611 

 تأمين ماروع الكهرباء
 

9 34999 

 صيانه ماروع الكهرباء
 

1134051 1994999 

 154001 304900  صيانه شبكه الكهرباء

 303580531 ,303520,3  المجموع

 :تكلفه خدمه المياه(63
 البيان

 

5,86 2015 

 ماتريات مياه
 

143644361 1,4414911 

 صيانه شبكات المياه
 

404466 594999 

 تطوير شبكه المياه
 

 1914369 

 صيانة الماتورات والمضخات

 

399 9 

 اثمان الكهرباء لمضخات المياه

 

094999 9 

 104351 604104  تكلفه عدادات المياه

 8068,0551 807650583  المجموع

 :مصاريف الدينامومتر(66
 البيان

 

5,86 2015 

مان لوحات مركباتاث  
 

104333 114305 

 ملصقات تراخيص
 

04993 34991 

 الصيانه
 

64309 54644 

 394999 14599  رسوم فحص وترخيص 

 ,55032 250887  المجموع
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 الموازنات الغير ربحيه

 :الصحه والسالمه العامه(61
 البيان

 

5,86 2015 

 مكافحه امراع ساريه
 

9 14999 

جردانمصاريف مكافحه ال  
 

099 14599 

 التخلص من الكالب الضاله
 

14913 34599 

 34916 34393  وسائ  االمان على الطرق

 9 14199  نفقات دفن الموتى

 30,86 50137  المجموع

 :خدمات حضاريه وثقافيه(64
 البيان

 

5,86 2015 

 خدمات المكتبه العامه
 

04999 54310 

 خدمات وصيانه حدائق
 

9 64669 

التنوع االجتماعياناطة   

 

54599 9 

 دوريات وكتب ومراجع

 

54999 9 

 اناطه تعليميه وثقافيه

 

134461 

 مساعدات 
 

394999 394999 

 النااوات الرياضيه

 

194101 9 

 499 44554  لوازم زراعيه

 750223 360285  المجموع

 :مصاريف االشغال العامه(65

 البيان
 

5,86 2015 

 اناره الاوارع

 

1914911 3944613 

 لوازم االناره
 

44391 354999 

 تعويضات عن المااريع العامه
 

034955 019 

 394999 14999  ازاله امياه االمطار

 394999 34135  صيانه االبنيه

 194999 64394  صيانه المقابر

 1454499 1154334  صيانه جدران استناديه

 194999 094999  صيانه وترقيع ورق وشوارع

 9 54999  ة ادراجصيان

 44999 9  التسميه والترقيم

 164635 9  نفقات راسماليه

 094999 094999  استاارات واعمال مساحيه

 9 194999  تجريف اودية

 9 14419  صيانة اليات ومعدات

 المجموع

  
5,7077, 

5360683 
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 :مصاريف هندسيه(62
 البيان

 

5,86 2015 

 عدد ولوازم هندسيه

 

301 300 

هندسيه متفرقه.م  

 

119 9 

 المجموع
 

5,3 233 

 
 

 :مصاريف تكلفة اداره النفايات الصلبه(67
 البيان

 

5,86 2015 

 صيانة وشراء حاويات

 

14519 9 

 صيانة اليات ومعدات جمع النفايات

 

464300 

 المجموع 
 

730353 , 

 
 :المصاريف االداريه ( 68

 البيان
 

5,86 2015 

مسكنييندائمين و/رواتب واجور  

 

034999 504416 

غير مسكنيين/رواتب واجور  
 

14499 114599 

 مكافأت موظفين
 

414501 34959 

 434666 694999  أجور عم  اضافي

 194999 9  راتب  نائب رئيس البلديه

 044999 114999  راتب رئيس البلديه

 444146 444531  تاريفات وضيافه

 64699 04153  مهنيه.م

قضائيه,م   0,181 394009 

بريد وهاتف.م   04553 04136 

 134303 314031  انترنت والتصاالت السلكيه

صيانه وقطع سيارات.م   1994999 1164355 

 34341 44050  عموالت ومصاريف بنكيه

 34351 34533  زي موحد ولباس.م

 1944064 154394  مكافأت اعضاء المجلس

 34406 04300  استئجار مقرات ومرافق اداريه.م

سفر وتنقالت خارجيه.م   134999 134999 

 44691 54999  تنقالت داخليه

 64449 44939  اعالنات.م

النظافه ولوازمها.م   04330 64043 

تصوير وباعه وقرواسيه.م   354999 364111 

 14345 54414  عدد وادوات مكتبيه.م

 604103 034133  تامينات.م

 394999 394999  هبات وتبرعات

 44599 34009  صيانه حواسيب وملحقاتها
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 3154999 3154999  زيوت ومحروقات ومركبات اداريه

 414950 554103  بدل سفر

 2,388,029 3,332,885  الرواتب

 144,621 3114413  رواتب المتقاعدين

 9 144440  تدريب وتطوير الموظفين

 413,773 1,350,799  االستهالكات

 59,646 414311  صيانه المدارس

 203610255 4,865,315  المجموع

 
 

 :مصاريف االمن واالطفاء(69
 البيان

 

5,86 2015 

 امن وحراسه

 

394499 9 

 المجموع
 

5,07,, , 

 
 

 :قضايا و دعاوى لدى المحاكم*

 :يتضمن هذا البند القضايا و الدعاوى لدى المحاكم كما بتاريخ البيانات المالية و هي كما يلي 
 .مرفوعه ضد او من البلديه يوجد ايه قضاياال *
 

 :عام  -3

 تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقرنة لتتفق مع ارقام السنة الحالية. 

 قربت األرقام الظاهرة في البيانات المالية و االيضاحات ألقرب شيقل اسرائيلي جديد. 

  ن موائمه للنظام تم اعاده التبويب نظرا  الختالف هيكله الحسابات وشجره الحسابات لتكو
 .والموازنه المقره المحوسب

 


