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 لتقرير مدقق الحسابات المستق
 أساس التحفظ

وبياني األنشطة والتغير  2117كانون األول  31المركز المالي كما في  بيانوالتي تتكون من  لبلدية قلقيلية البيانات المالية المرفقةلقد دققنا 
ائم المالية وملخص ألهم السياسات و واإليضاحات حول الق 2117كانون األول  31للسنة المنتهية في التدفقات النقدية و  في صافي الموجودات

 المحاسبية.
 

 الرأي المتحفظ
كانون  31ات واآلالت والمعدات كما في تم االعتماد على الدراسة التي اعدها صندوق تطوير واقراض البلديات لجرد وتقييم الممتلك -

كافة موجوداتها بتاريخ المركز المالي واثباتها ضمن البرنامج المحاسبي المستخدم في تقم البلدية بعمل الجرد الفعلي ل ولم 2117األول 
 البلدية.

 .2117كانون االول  31شيقل كما في  5,668,145لم نستلم مصادقة من شركة الكهرباء القطرية لتأييد صحة رصيدها الدائن البالغ  -
 

كما  بلدية قلقيليةلالمالية المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  البياناتإن ف ،وباستثناء ما ذكر أعالهفي رأينا، 
 لدولية.المالية ا المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير للسنةوآدائها المالي وتدفقاتها النقدية  2117كانون األول  31في

 

 أساس الرأي
ن تدقيق ع لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات

ير وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعاي البلديةالمالية والواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن  البيانات
 منا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني. في اعتقادنا ان ادلةاالتز  نؤكد الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما

 لتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.ا
 

 مور أخرى أ
تقريرا متحفظًا حولها بتاريخ  اصدرمن قبل محاسب قانوني آخر والذي  2116كانون األول  31تم تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 لالسباب:وذلك  2117آذار  21
االصول على الدراسة التي أعدها صندوق تطوير وأقراض البلديات في جرد وتقييم الموجودات الثابتة وتم تم االعتماد في تسجيل قيمة  -

، ولم تقم البلدية بعمل الجرد الفعلي لكافة موجوداتها بتاريخ المركز المالي، واثباتها 2116اضافة الموجودات التي تم شرائها في عام 
 لدية.ضمن البرنامج المحاسبي المستخدم في الب

لم يتم تسجيل تأثير المطالبة المالية من ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن التقديرات على دخول الدينموميتر للسنوات السابقة على  -
 .2116البيانات المالية للعام 

لك عدم االعتراف حلي وذلم يتم تسجيل تأثير قيمة شيكات برسم التحصيل على البيانات المالية، تماشيًا مع متطلبات وزارة الحكم الم -
 اكد من تحصيلها.كات حين التيبالشيكات لحين تحصيلها. حيث تدار هذه الشيكات من خالل برنامج خاص في البلدية، ويتم تسجيل الش

 

 ولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم الماليةؤ مس
د نظام يحدت باإلضافة إلىالمالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية،  البياناتعداد هذه إ إن اإلدارة مسؤولة عن 

 .خطأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او عن مالية خالية من األ بياناتعداد الرقابة الداخلية الضروري إل
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ا على االستمرار في اعمالها مستقباًل كمنشأة مستمرة واإلفصاح، إذ البلديةقدرة المالية ،عن تقييم  البياناتكما ان اإلدارة مسؤولة، عند إعداد 
أو  لبلديةاالمالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية  البيانات وإعدادتطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية 

 ايقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية اعداد التقارير المالية.
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
واصدار  أن االخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او خطالمالية ككل خالية م البياناتإن اهدافنا تتمثل بالحصول على تاكيد معقول بان 

دولية لتقرير التدقيق الذي يتضمن راينا. ان التاكيد المعقول هو تاكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة ان التدقيق الذي يجري وفقا للمعايير ا
ويتم اعتبارها جوهرية اذا كانت منفردة او  أحتيال او خطعند وجوده ان االخطاء قد تحدث نتيجة ال جوهرياً  أللتدقيق سيكشف دائما خط

 المالية. البياناتمجتمعة يمكن ان يكون لها تاثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه 
 

 وم بما يلي:دقيق، وكذلك نقإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للت
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تتناسب 

ة عن هرية الناتجمع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. ان خطر عدم اكتشاف األخطاء الجو 
االحتيال أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة 

 الداخلية.
  لظروف، وليس اذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  للبلديةالداخلية  لنظام الرقابةالحصول على فهم

 .البلديةلغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في 
  التي قامت بها اإلدارة. واإليضاحاتومعقولية التقديرات المحاسبية  المطبقةتقييم مالءمة السياسات المحاسبية 
  ل صالتوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، التو

إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة البلدية على االستمرار. وإذا ما 
ى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات القوائم المالية ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت توصلنا إل

هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن 
 في أعمالها كمنشأة مستمرة. البلديةو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار األحداث أ

 ل المعامالت المالية تمث المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت البيانات تقييم العرض العام للبيانات
 واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

لس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام إننا نتواصل مع مج
 تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق. يتمالرقابة الداخلية التي 
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 بيان أ         بيان المركز المالي
 7132كانون األول  13كما في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 7132  7132  إيضاح 
      الموجودات 

      الموجودات المتداولة
 2,212,123  6,333,642  (3) نقد ونقد معادل

 73,526,125  69,319,476  (4) ذمم مدينة
 723,444  443,326  (5) أرصدة مدينة أخرى 

 1,622,222  1,516,227   مخزون مواد
 29,288,942  78,213,337   مجموع الموجودات المتداولة
      الموجودات غير المتداولة 

 451,433,322  442,154,372  (6) بالصافي –الت ومعدات اممتلكات و 
 453,481,899  449,154,129   مجموع الموجودات غير المتداولة

 511,781,914  526,267,715   مجموع الموجودات
      المطلوبات وصافي الموجودات

      المطلوبات المتداولة
 1,152,447  2,657,736   شيكات آجلة

 112,314,122  100,468,894  (7) ذمم دائنة
 13,662,346  14,662,222  (2) أرصدة دائنة أخرى 

 311,311,935  117,789,578   مجموع المطلوبات المتداولة
      المطلوبات غير المتداولة

 1,241,734  2,121,122   مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 3,943,214  7,373,379   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 314,827,548  119,910,706   المطلوباتمجموع 
      صافي الموجودات
 335,321,225  406,357,009   بيان )ب( –صافي الموجودات 

 511,781,914  526,267,715   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 بيان ب       صافي الموجودات األنشطة والتغير فيبيان 
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 2016  2017  إيضاح 

      االيرادات
      اإليرادات من األنشطة التشغيلية
 2,188,423  2,689,499   إيرادات ضرائب على الممتلكات

 3,680,097  4,216,832  (3) إيرادات الرخص واإلجازات
 2,084,008  3,072,292  (11) إيرادات رسوم مقابل خدمات

 2,934,984  1,112,678  (11) رسوم النقل على الطرق 
 1,739,024  399,975  (12) مساعدات حكومية ودولية

 66,898  88,439  (13) إيرادات غرامات
 1,026,548  5,837,048  (14) إيرادات من استخدام األموال والممتلكات

 2,004,382  4,272,113  (15) إيرادات متنوعة 
 108,160  -   إيرادات األمانات والقروض 

 15,832,524  21,688,876   مجموع اإليرادات من األنشطة التشغيلية
      اإليرادات من األنشطة الربحية

 5,722,017  6,357,846  (16) إيرادات المياه
 46,955,489  49,245,815  (17) الكهرباء إيرادات

 164,625  192,215  (12) إيرادات المسلخ البلدي 
 766,701  510,223  (13) إيرادات سوق الخضار 
 3,553,189  4,227,276  (21) إيرادات حديقة الحيوانات

 846,788  928,422  (21) إيرادات الدينموميتر
 184,964  203,463  (22) إيرادات مجمع السفريات

 58,193,773  61,665,260   مجموع اإليرادات من األنشطة الربحية
      اإليرادات من األنشطة االستثمارية )االنمائية(

 -  216,340   إيرادات تأهيل شبكة الصرف الصحي
 -  216,340   مجموع اإليرادات من األنشطة االستثمارية )االنمائية(

 74,026,297  83,570,476   مجموع اإليرادات
      المصاريف 

      المصاريف من االنشطة التشغيلية 
 5,496,761  6,807,317  (23) مصاريف النفقات العامة

 1,931,939  1,140,829  (24) مصاريف السالمة والصحة العامة
 11,016,904  7,198,148  (25) مصاريف األشغال العامة العامة )الهندسة والميكانيك(

 3,333,728  5,046,854  (26) مصاريف النفايات الصلبة والزراعة
 483,891  471,068  (27) مصاريف الخدمات الحضارية والثقافية

 741,279  948,342  (22) مصاريف الخدمات االجتماعية 
 23,004,502  21,612,558   مجموع المصاريف من األنشطة التشغيلية 

      المصاريف من األنشطة الربحية 
 3,276,514  3,736,127  (23) مصاريف المياه

 36,276,113  42,254,261  (31) مصاريف الكهرباء
 141,227  163,311  (31) مصاريف المسلخ البلدي

 215,341  321,114   مصاريف سوق الخضار والفواكه 
 2,214,646  3,131,765  (32) مصاريف حديقة الحيوانات

 553,757  737,335  (33) مصاريف الدينموميتر
 111,531  22,433  (34) مصاريف السفريات

 41,128,749  53,119,181   مجموع المصاريف من األنشطة الربحية
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 بيان ب       بيان األنشطة والتغير في صافي الموجوداتتابع 
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

      المصاريف من األنشطة االستثمارية )االنمائية(
 2,775,114  1,433,163   مصاريف تقاعدية
 236,522  -   الجديد البسطاتمصاريف سوق 

 331  -   مصاريف سوق الخضار المركزية
 -  561,164   مصاريف مشروع تأهيل طرق داخلية

 4,427,251  2,333,342  (35) النفقات الرأسمالية لمختلف األقسام
 -  62,411   مصاريف تأهيل شبكة الصرف الصحي

 317,614  1,412,766   مشروع الصرف الصحي/ فرنسا
 13,227  21,562   مصاريف تطوير برامج خدمات الكترونية

 6,476  3,475   مصاريف مشروع الملعب 
 272,541  -   المياهمشروع خزان 

 32,332  -   مشروع واد الصبر
 156,146  -   الظهر تكاليف بناء غرفة

 -  116,332   مشروع طرق ممول ذاتياً 
 -  571,652   مشروع تشغيل العمال/ الحكم المحلي

 737,332  433,411   الملعب البلدي القديم
 31,511  133,567   تكاليف مشروع شبكة الصرف الصحي القديمة

 -  133,225   تكاليف توسعة المخطط الهيكلي
 -  23,332   شراء أراضي

 133,336  -   مشروع نقطة ربط كهرباء جنوبية
 -  5,411   مشروع بيوت بالستيكية

 -  122,434   مشروع بناء جدار استنادي
 634,416  -   مشروع المسلخ البلدي الجديد

 61,123  -   الشوارع والمساكنمشروع ترقيم 
 72,624  -   مشروع تأهيل قناة الوادي الشمالي

 31,182,313  2,478,194   مجموع المصاريف من األنشطة االستثمارية )االنمائية(
 213,613  331   فروقات عملة

 22,221,481  91,191,827   مجموع المصاريف
 (7,254,381)  3,489,514   التغير في صافي الموجودات خالل السنة

 451,433,322  442,154,327  (36) وآالت ومعدات ممتلكات احتياطي رأسمالي مقابل
 (625,772)  (1,794,680)    فرق إعادة تصنيف حسابات األمانات والخصم على الكهرباء

 (52,232,732)  (43,392,212)  (37) العجز المدور من سنوات سابقة
 185,173,795  406,357,009   آخر السنةصافي الموجودات 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 بيان ج       بيان التدفقات النقدية
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 7132  7132 
    التشغيليةالتدفق النقدي من األنشطة 

 (2,654,133)  3,489,514 التغير في صافي الموجودات خالل السنة
 تعديالت لتسوية صافي الموجودات إلى صافي النقد

 المستخدم في األنشطة التشغيلية
  

 

 17,117,331  12,454,734  استهالكات
 -  12,780,491 تعديالت سنوات سابقة

    التغير في الموجودات والمطلوبات
 (5,175,631)  4,266,609 مدينةذمم 

 1,241,313  333,512 أرصدة مدينة أخرى 
 633,411  116,111 مخزون مواد

 (33,752)  1,433,343 آجلةشيكات 
 7,326,213  (17,835,128) دائنة ذمم 

 756,722  334,542 أرصدة دائنة أخرى 
 -  273,334 مكافأة نهاية الخدمة

 38,832,115  24,375,024 النقدية الواردة من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (4,427,243)  (15,115,126) وتسويات ممتلكات وآالت ومعداتاضافات 

 (4,492,748)  (35,135,372) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (12,644,777)  (3,433,533) اآلالت والمعداتاحتياطي رأسمالي مقابل 
 (625,772)  (1,734,621) ابقةوتسويات سنوات س فرق إعادة تصنيف حسابات األمانات والخصم على الكهرباء

 (31,721,555)  (5,714,728) التمويليةصافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة 
 2,153,211  4,125,613 خالل السنة والنقد المعادلصافي الزيادة في النقد 

 642,222  2,212,123 أول السنة النقد والنقد المعادلرصيد 
 7,919,178  2,811,249 آخر السنة والنقد المعادلرصيد النقد 

 
 يتجزأ من هذا البيان" "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال
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 نبذة عن البلدية:(: 3اإليضاح )
البلدية . وتعمل عضـــــو 13و ائب رئيس عضـــــو وهم رئيس ون 15، يتألف من 2117عام  تم انتخاب مجلس بلدي جديد -

 على ممارسة األنشطة المختلفة في خدمة اهالي البلدة، من خالل مجلسها البلدي المنتخب وطواقمها الوظيفية المختلفة.
 الخاص بالهيئات المحلية الفلسطينية. 1337( لسنة 1يات الفلسطيني رقم )تخضع البلدية لقانون البلد -
دمات المياه والكهرباء وتندرج هذه الخدمات ضمن مسؤوليات البلدية خمن تقدم البلدية الخدمات األسـاسية لسكان المدينة  -

 حاليًا باإلضافة إلى الخدمات األخرى.
يقوم المجلس البلدي بوضــــــــــــــع و  عضــــــــــــــوًا بمـا فيهم رئيس البلدية 15يـدير البلـديـة حـاليـًا مجلس بلـدي منتخـب مكون من  -

 السياسات الخاصة بالبلدية. 
 ......................بتاريخ  .....جلسة رقم  ....البلدي بقرار رقم ل المجلس تم إقرار البيانات المالية من قب -

 
 السياسات المحاسبية الهامة:(: 7اإليضاح )

 فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة والتي استخدمت في إعداد البيانات المالية الحالية:
 اساس االستحقاق المعدل: لفة التاريخية و مبدأ التك (أ)

 تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق المعدل. 
 

 :الممتلكات واآلالت والمعدات (ب)
 تم اثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بناًء على تقرير صندوق تطوير وإقراض البلديات. -
يتم رســـــلمة الممتلكات واآلالت والمعدات التي يتم شـــــراسها خالل الســـــنة أما الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم  -

من الممتلكات ضــــــاالعتراف بها كمصـــــاريف عند الدفع وفقًا لاســـــاس النقدي تعكف البلدية حاليًا لتقيمها واثباتها 
 .ر الماليةلمعايير الدولية للتقاريا تمشيًا معواآلالت والمعدات 

 يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع للموجودات الثابتة وكما يلي: -
 %2     المباني 

   %11-2   أنظمة وشبكات المياه
 %5  أنظمة معالجة النفايات الصلبة 

 %4   أنظمة وشبكات الطرق 
 %11-5    اآلالت والمعدات

 %11     األثاث
 %7    المركبات

 %2    كمبيوترات
 إما إيرادات المنح فيتم تســـجيلها ضـــمن اإليرادات المعدل يتم تســـجيل اإليرادات والمصـــاريف وفقًا ألســـاس االســـتحقاق

 عند قبضها.
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 العمالت األجنبية: (ج)
ترجمة  الشــيقل اإلســرائيلي كعملة رئيســية للبلدية، تحتفد البلدية بســجالتها بالشــيقل اإلســرائيلي، يتم قلقيليةتعتمد بلدية 

المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى الشـــــيقل اإلســـــرائيلي وفقًا ألســـــعار الصـــــرف الســـــائدة في ذلك التاريخ، يتم 
القبض أو الدفع بالعمالت األخرى إلى الشـــيقل  الموجودات والمطلوبات في نهاية الســـنة التي تســـتحقأرصـــدة ترجمة 

نشــــطة والتغالمركز المالياإلســـرائيلي وفقًا ألســـعار الصـــرف الســـائدة بتاريخ  ير ، وتظهر فروقات الترجمة في بيان األأ
 العمالت كالتالي: فالموجودات وكانت أسعار صر في صافي 

 شيقل 3.42 الدوالر 
  شيقل 4.312 الدينار 

 
 التقديرات المحاسبية:استخدام  .3

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق الســياســات المحاســبية يتطلب من البلدية القيام  بتقديرات واجتهادات تؤثر في 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة . كما أن هذه التقديرات واالجتهادات 

لمخصـصـات . وبشـكل خاص يتطلب من البلدية إصدار أحكام واجتهادات تؤثر في االيرادات والمصـاريف وا
 هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها . 

إن التقديرات المذكورة مبنية على فرضــــــــــيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان 
 ك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات فيالنتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذل

 المستقبل. 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة: .7
 وفقًا لقانون العمل الفلسطيني.للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة واثبات يتم احتساب 

 
 :النقد والنقد المعادل(: 1اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 133,312  61,664 في الصندوق نقد 
 2,614,111  6,766,226 أرصدة لدى البنوك

 -  116,752 صندوق الشيكات الواردة 
 7,919,178  2,811,249 المجموع
 
 
 
 
 



 بلديــــــة قلقيليـــــــــة
 

 البيانات الماليةإيضاحات حول 
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

- 3 - 
 

 مدينة:الذمم ال(: 4اإليضاح )
 :يتألف هذا البند مما يلي .أ

 7132  7132 
 71,226,125  69,319,476 ب - ذمم النشاط
 1,711,111  - فلسطينذمم دولة 
 21,592,195  69,319,476 المجموع 

 ذمم النشاط: .ب
 7132  7132 

 733,551  722,532 مدينون رخص المهن والحرف والصناعات
 7,123,153  7,271,135 مدينون رسوم النفايات

 21,157,123  13,123,411 مدينون أثمان المياه
 32,423,225  34,177,612 مدينون رسوم الكهرباء

 162,746  456,346 مدينون اإليجارات
 2,236,151  3,147,442 مدينون المجاري والصرف الصحي

 1,323,212  1,354,126 مدينون سوق الخضار
 -  1,276 صندوق الجباة
 63,212  224,156 مدينون إيرادات

 36,217  13,521 مدينون مساهمة األشغال
 34,324  32,433 محطات الشحن الخارجي
 31,632  22,635 مدينون مجمع السفريات

 -  725 المطعممدينون 
 14,256  14,256 مدينون الدينمو

 355,131  351,131 مدينون أكشاك السوق 
 523,441  523,441 مدينون حديقة الحيوانات
 3,212  - مدينون مفتاحية محالت
 -  333,474 مجلس النفايات المشترك

 -  1,561,135 ذمم مدينة أخرى 
 23,992,195  69,319,476 المجموع 

 

 األرصدة المدينة األخرى:(: 5اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 765,134  431,551 سلف

 12,251  12,375 كفاالت حسن تنفيذ
 291,444  441,872 المجموع 



 بلديــــــة قلقيليـــــــــة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

- 11 - 
 

 بالصافي: -الممتلكات واآلالت والمعدات (: 2اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 صافي القيمة الدفترية  االستهالك المتراكم  التكلفة 
 7132  7132  السنةالرصيد آخر   وتسويات إضافات  السنةالرصيد أول   السنةالرصيد آخر   تسويات وإعادة تقييم  السنةالرصيد أول  

 375,333,577  375,333,577  -  -  -  375,333,577  -  375,333,577 أراضي
 13,236,722  13,566,314  13,272,731  247,276  13,125,454  27,433,144  1,116,212  26,322,242 أبنية

 2,562,662  3,126,262  141,245,132  3,171,572  132,173,461  144,331,311  3,635,772  134,636,122 البنية التحتية
 23,624,211  22,211,353  31,512,562  1,242,211  22,665,752  53,313,521  1,123,552  52,223,363 البنية التحتية/ كهرباء

 3,533,147  7,532,373  51,332,133  2,341,471  42,537,622  52,476,472  333,637  52,136,775 البنية التحتية/ مياه
 12,217,221  11,213,313  53,161,763  2,122,312  57,133,457  71,321,122  433,744  63,347,332 البنية التحتية/ المياه العادمة
 636,231  331,512  13,343,723  315,712  13,632,165  14,274,235  -  14,274,235 البنية التحتية/ مياه االمطار

 2,236,441  3,632,335  11,242,361  252,115  3,331,345  14,547,355  1,661,563  12,226,726 المركبات
 753,724  623,742  1,216,377  161,622  1,646,343  2,436,725  36,532  2,411,133 المكتبية/كمبيوتراتالمعدات 

 433,212  353,632  523,322  143,215  321,167  223,121  3,141  273,373 أجهزة ومعدات
 222,142  272,723  133,231  3,313  123,312  471,361  -  471,361 النصب التذكاري/حدائق 

 122,161  136,327  631,752  51,723  633,375  222,625  551  222,135 أثاث
 2,174,165  2,122,652  332,165  53,131  272,374  3,121,723  167,624  2,353,133 حيوانات/حديقه

 3,336,713  4,222,173  1,622,613  143,541  1,473,163  5,251,722  435,111  5,415,722 األعمال المدنية/حديقه
 241,251  212,322  544,512  22,323  515,523  757,441  -  757,441 األعمال الكهربائية/حديقه

 32,756  12,126  145,257  14,671  131,527  163,343  -  163,343 معدات مكتبيه/حديقه
 433,767  33,321  1,332,247  445,312  346,323  1,431,567  44,271  1,326,636 ألعاب الحديقة

 1,622,127  1,723,266  231,634  4,161  227,633  2,121,361  45,241  1,375,721 المتحف
 453,481,892  449,154,129  179,224,121  39,454,214  131,738,118  222,279,453  35,135,372  223,231,175 المجموع
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 الذمم الدائنة:(: 2اإليضاح )
 هذا البند مما يلي :يتألف 

 7132  7132 
 12,721,431  5,668,145 شركة الكهرباء القطرية

 113,251,133  33,333,725 وزارة المالية
 61,143  - ذمم دولة فلسطين

 1,112,621  - موردين
 433,562  732,544 تأمين بناء

 -  2,421 أخرى 
 339,114,177  100,468,894 المجموع 

 
 :األرصدة الدائنة األخرى (: 9اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 13,525,327  14,235,662 مؤجله /إيرادات غير مقبوضه
 22,353  427,221 حواالت مستحقة لم تدفع

 31,229,142  34,227,999 المجموع 
 

 إيرادات الرخص واإلجازات:(: 8اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 677,141  362,216 رسوم رخص الحرف والصناعات

 2,117,141  2,743,257 رسوم رخص البناء
 755,226  1,131,421 رسوم المجاري والحفر االمتصاصية

 41,711  57,636 رسوم يافطات
 23,121  22,523 اثمان نسخ عطاءات

 1,291,182  4,732,917 المجموع
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 :إيرادات رسوم مقابل خدمات(: 31اإليضاح )
 :يتألف هذا البند مما يلي

 7132  7132 
 -  3,333 رسوم عدادات مواقف السيارات

 275,634  - إيرادات الميكانيك والحركة
 -  333,474 مجلس النفايات  منايرادات 

 1,534,315  2,444,354 / نفاياتازالة مخلفات وخدمات عامة
 -  44,115 تصديق الشهادات

 4,563  6,316 اشتراكات مكتبة
 133,652  31,275 مساهمات أشغال أرصفة وطرق 

 -  4,351 رسوم نقل الموتى
 125,112  143,213 مساهمات الصرف الصحي

 4,661  - رسوم محاكم
 7,194,119  3,072,292 المجموع

 
 :رسوم النقل على الطرق (: 33اإليضاح )

 :يتألف هذا البند مما يلي
 7132  7132 

 2,334,324  1,112,672 رسوم النقل على الطرق 
 7,814,894  3,337,229 المجموع
 

 :مساعدات حكومية ودولية(: 37اإليضاح )
 :يتألف هذا البند مما يلي

 7132  7132 
 1,135,132  - صرف صحي/ فرنسامنحة مشروع 

 456,155  - منحة لمشروع المسلخ البلدي الجديد
 27,237  - وتوسيع شبكة الصرف الصحيتأهيل منحة 

 -  333,375 منحة وزارة الحكم المحلي/ مشروع طرق داخلية
 3,218,174  188,825 المجموع
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 :غراماتإيرادات (: 31اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 43,742  67,223 غرامات محاكم
 17,151  21,211 غرامات االعتداء على األمالك العامة

 22,989  99,418 المجموع
 

 إيرادات من استخدام األموال والممتلكات:(: 34اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 43,515  111,425 مفتاحيات )خلوات(

 235,222  1,737,476 إيجارات أمالك البلدية
 121,336  - بيع لوازم ومعدات

 -  3,351,571 بيع أراضي وعقارات
 21,473  37,577 إيجار أكشاك

 3,172,549  5,912,149 المجموع
 

 :إيرادات متنوعة(: 35اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 47,421  22,725 مبيعات فضالت الطرق 

 124,111  - أرباح بيع موجودات ثابتة
 1,771,421  1,212,423 مساهمات في صندوق التقاعد

 2,541  2,441,315 تبرعات متفرقة
 7,114,197  4,727,331 المجموع
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 المياه: إيرادات(: 32اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 5,232,256  5,453,267 ايراد اثمان مياه
 3,211  3,361 نقل عدادات مياه داخل الموقع

 311,331  313,132 الحدود وخارج داخلرسوم اشتراكات المياه 
 4,321  3,241 نقل عدادات مياه من موقع آلخر

 376  1,572 عدادات المياه نقل ملكية تنازل خارج الحدود
 3,521  11,576 عدادات المياه نقل ملكية تنازل داخل الحدود

 1,121  1,241 عدادات مياه قطع وإعادة توصيل وتفعيل
 41,253  533,112 أثمان مياه الري 

 41,173  33,521 مساهمات في أثمان مواد
 17,325  1,665 إيرادات اثمان بيع عدادات المياه مسبقة الدفع

 5,277,132  2,152,942 المجموع
 

 إيرادات الكهرباء:(: 32اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 45,261,133  47,531,334 ايراد اثمان الكهرباء

 34,764  31,321 عدادات الكهرباء )نقل(
 637,317  233,277 رسوم اشتراكات الكهرباء

 615,337  652,347 أثمان لوزام اشتراكات الكهرباء
 211,331  52,476 رسوم رفع األحمال
 44,733  631 مساهمات الكهرباء
 111,213  11,251 غرامات الكهرباء

 42,855,498  48,745,935 المجموع
 

 : المسلخ البلديإيرادات (: 39اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 164,625  132,215 رسوم المسلخ

 324,275  387,735 المجموع
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 : سوق الخضارإيرادات (: 38اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 766,711  511,223 رسوم سوق الخضار
 222,213  531,771 المجموع

 

 :إيرادات حديقة الحيوانات(: 71اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 1,417,123  1,531,325 إيرادات الحديقة/ دخولية

 415,673  471,112 إيجار أكشاك الحديقة
 1,456,713  1,231,221 إيرادات الحديقة / األلعاب

 62,117  31,367 المتحفإيرادات الحديقة/ 
 11,747  - إيرادات حصان الحديقة )الحنطور(

 116,355  161,135 إيرادات السينما
 41,411  44,672 الملعب -إيرادات الحديقة 
 11,751  7,115 البركة -إيرادات الحديقة 
 4,332  26,252 السيارات الالسلكيةا –إيرادات الحديقة 
 7,652  - مانوفات األلعاب – إيرادات الحديقة

 2,215  3,121 رسم وطباعة –إيرادات الحديقة 
 1,551,398  4,772,722 المجموع

 

 إيرادات الدينموميتر:(: 73اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 732,424  267,632 إيرادات الدينموميتر/ ترخيص

 42,222  25 طباعة لوحات السيارات
 53,416  61,715 إيرادات الدينموميتر/ تشخيص

 942,299  879,477 المجموع 
 

 إيرادات مجمع السفريات:(: 77اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 124,363  213,463 إيرادات مجمع السفريات ومواقف السيارات
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 394,821  711,421 المجموع
 النفقات العامةمصاريف (: 71اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 1,723,151  2,136,252 رواتب الموظفين
 1,636,237  1,646,221 اجور عمال

 42,421  41,263 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
 21,111  31,136 أجور عمل اضافي

 23,151  73,521 مكافآت وحوافز
 176,225  23,451 مكافأة أعضاء المجلس البلدي

 37,313  61,242 راتب رئيس البلدية
 13,533  1,121 تدريب موظفين

 133,534  125,337 بريد وهاتف
 145,473  24,334 قرطاسية ومطبوعات

 32,242  51,566 التشريفات 
 46,325  53,132 أجور التنقل وعالوات السفر

 42,711  26,224 سفريات خارجية
 1,311  6,312 األلبسة

 46,273  2,212 أجور إعالن 
 33,233  53,312 نفقات قضائية

 131,115  33,562 إيجارات
 226,441  223,561 أثمان مياه وكهرباء

 64,443  52,311 نفقات استشارية
 3,241  5,151 أنشطة شبابية ورياضية

 5,653  - مصروف ضريبة األمالك
 11,371  11,471 حفل تكريم طالب التوجيهي

 5,117  6,143 تأمين سيارات
 37,143  17,611 زيوت ومحروقات
 12,435  7,223 صيانة سيارات 

 332,342  332,343 تأمين ضد الحوادث واصابات العمل
 351  - أثاث وصيانة 

 45,725  - مصاريف البازار
 -  1,433,631 صندوق التقاعد

 32,533  - عامة
 5,482,223  2,912,132 المجموع
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 :مصاريف السالمة والصحة العامة(: 74اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 173,117  133,231 رواتب موظفي قسم الصحة
 433,375  432,232 أجور عمال قسم الصحة

 5,226  11,345 أجور عمل إضافي
 17,745  22,734 المكافآت والحوافز

 11,315  13,112 بريد وهاتف
 -  361 ألبسة

 23,334  14,521 نفقات التنظيفات
 2,653  7,624 أجور النقل وعالوات السفر

 2,621  6,451 قرطاسية ومطبوعات
 -  665 التأمين ضد الحوادث واصابات العمل

 4,612  5,117 ومياه كهرباء
 3,253  4,711 التشريفات
 373,261  217,611 نقل النفايات )المكب(مصاريف 

 27,136  42,321 صيانة سيارات الصحة
 3,531  - لوازم المختبر

 2,241  21,457 تأمين سيارات الصحة
 512  573 تنقالت داخلية الصحة

 137,351  137,351 محروقاتو زيوت 
 23,641  - الصحة والبيئة –مكافحة المالريا وداء الكلب 

 231  75 الصحة والبيئة –أثاث وصيانة أثاث 
 3,813,818  3,341,978 المجموع

 
 :(مصاريف االشغال العامة )الهندسة والميكانيك(: 75اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 1,355,315  1,256,144 رواتب الموظفين
 1,335,334  2,115,762 أجور عمال

 46,514  111,443 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
 113,246  124,722 وحوافزمكافآت 

 243,124  232,412 أجور عمل اضافي
 57,677  66,451 أجور التنقل وعالوات السفر

 4,664,164  772,315 صيانة الشوارع واألرصفة
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 313,236  123,363 صيانة األبنية
 :مصاريف االشغال العامة )الهندسة والميكانيك((: 75اإليضاح )تابع 

 422,335  436,737 زيوت ومحروقات
 114,661  133,222 صيانة سيارات
 21,733  31,357 تأمين سيارات

 13,124  13,111 قرطاسية ومطبوعات
 26,367  46,341 بريد وهاتف

 17,263  22,112 ألبسة
 -  21,753 لوازم المحددة

 3,675  3,531 التشريفات 
 1,314  721 تنقالت داخلية
 -  33,665 صيانة المقابر

 -  65,373 العدد واألدوات/ أشغال
 777,632  776,161 إنارة الشوارع

 1,441  13,222 أثمان مياه وكهرباء
 252,357  173,523 لوزام صرف صحي

 12,222  55,431 استهالك كهرباء لمضخات المجاري 
 5,725  12,424 صيانة ماتورات ومضخات المجاري 

 -  151 أجهزة ومعدات
 -  35,145 وأعمال مساحةاستشارات 

 33,132,814  2,389,349 المجموع
 

 :النفايات الصلبة والزراعةمصاريف (: 72اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 211,635  566,733 رواتب موظفي النفايات الصلبة

 1,437,515  1,613,651 أجور عمال النفايات الصلبة
 4,146  14,725 نهاية الخدمةمكافآت وتعويضات 

 66,711  23,451 المكافآت والحوافز
 26,531  174,352 عمل اضافي

 6,112  2,534 بريد وهاتف النفايات الصلبة
 6,115  6,161 ألبسة النفايات الصلبة

 1,312  1,324 قرطاسية ومطبوعات النفايات الصلبة
 1,365  1,611 التشريفات قسم النفايات الصلبة
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 17,317  17,341 أجور النقل وعالوات السفر نفايات صلبة
 مصاريف النفايات الصلبة والزراعة:(: 72اإليضاح )تابع 

 23,112  53,636 تأمين سيارات النفايات
 126,612  514,261 صيانة سيارات النفايات

 435,722  366,243 النفاياتمحروقات سيارات 
 7,331  11,226 شراء عربات ومكانس ولوازم تنظيف

 -  225,231 رواتب موظفي الزراعة
 -  313,721 أجور عمال الزراعة

 -  1,565 أجور عمل اضافي الزراعة
 -  11,711 مكافآت

 173,326  - أثاث للزراعة
 7,232  7,526 أجور النقل وعالوات السفر للزراعة

 261  361 قرطاسية ومطبوعات للزراعة
 1,511  762 التشريفات للزراعة

 -  6,314 بريد وهاتف للزراعة
 -  4,111 ألبسة للزراعة
 54,154  31,165 لوازم زراعية

 3,717  22,532 صيانة الحدائق العامة والمشتل / الزراعة
 1,226  17,345 استهالك كهرباء للمشتل

 -  1,412 عدد وأدوات
 -  321,222 جمع ونقل النفايات

 1,111,279  5,142,954 المجموع
 

 :مصاريف الخدمات الحضارية والثقافية(: 72اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 226,713  322,114 رواتب الموظفين

 134,174  75,116 أجور عمال
 3,111  7,211 مكافآت وحوافز

 73  - أجور العمل اإلضافي
 3,424  3,226 بريد وهاتف

 -  2,441 وتعليميةأنشطة ثقافية 
 2,262  2,716 قرطاسية ومطبوعات

 2,311  3,735 التشريفات
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 -  531 أجور إعالن
 :مصاريف الخدمات الحضارية والثقافية(: 72اإليضاح )تابع 

 2,213  3,167 أجور النقل وعالوات السفر
 111  124 تنقالت داخلية مكتبة

 27,235  23,426 ومياه استهالك كهرباء
 4,251  671 شراء كتب

 3,222  1,156 تجليد وترقيم الكتب
 -  12,713 صيانة مكتبة وتطويرها

 441  135 أجهزة وأدوات مكتبية
 491,983  423,129 المجموع

 
 :مصاريف الخدمات االجتماعية(: 79اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 111,335  224,714 إعانات المجتمع المحلي
 141,412  36,542 أمانات

 431,536  567,131 اثمان كهرباء ومياه
 243,728  849,147 المجموع
 

 :مصاريف المياه(: 78اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 471,232  437,533 رواتب موظفي قسم المياه

 316,756  263,414 أجور عمال قسم المياه
 26,111  24,111 وحوافزمكافآت 

 42,363  26,425 أجور عمل اضافي
 13,111  13,313 أجور النقل وعالوات السفر

 2,153  11,135 بريد وهاتف
 5,437  5,331 قرطاسية ومطبوعات

 2,276  1,266 التشريفات
 5,141  4,532 األلبسة

 1,212  1,151 تنقالت داخلية
 21,721  116,337 صيانة الماتورات والمضخات

 223,614  232,327 صيانة شبكة المياه
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 45,325  17,251 تعقيم المياه
 مصاريف المياه:(: 78اإليضاح )تابع 

 -  65,333 أثمان مياه
 1,735,172  2,117,223 أثمان كهرباء لمضخات المياه

 31,755  23,315 العدد واللوازم
 223,135  377,115 محروقات سيارات المياه

 32,257  22,734 صيانة سيارات المياه
 7,155  6,111 تأمين سيارات المياه

 54,342  235 اثمان عدادات مياه دفع مسبق
 1,722,534  1,282,392 المجموع
 

 مصاريف الكهرباء:(: 11اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 637,135  776,136 رواتب موظفي قسم الكهرباء

 432,711  427,412 أجور عمال قسم الكهرباء
 27,611  31,351 مكافآت وحوافز

 51,536  41,247 أجور عمل اضافي
 22,137  24,766 أجور النقل وعالوات السفر

 15,431  41,111 بريد وهاتف
 5,226  3,734 التشريفات

 3,435  - األلبسة
 12,133  5,413 قرطاسية ومطبوعات

 732  211 داخليةتنقالت 
 215,544  71,116 إنارة الشوارع

 -  677 اثمان مياه
 1,251,425  443,126 صيانة شبكة الكهرباء

 31,641,275  41,443,341 أثمان كهرباء للشركة القطرية
 1,536,341  343,452 لوازم واشتراكات وعدادات

 53,153  13,123 العدد واللوازم
 62,312  65,374 الكهرباءزيوت ومحروقات سيارات 

 76,271  25,333 صيانة سيارات الكهرباء
 13,522  12,215 تأمين سيارات الكهرباء

 13,315  66,732 خصم مسموح به
 12,722,331  47,954,921 المجموع
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 مصاريف المسلخ البلدي:(: 13اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 32,422  112,137 المسلخرواتب موظفي 
 7,327  11,231 أجور عمال المسلخ

 1,211  2,111 مكافآت وحوافز
 14,217  11,222 أجور عمل اضافي

 651  3,323 صيانة المسلخ
 3,214  23,371 أثمان مياه وكهرباء

 1,321  1,321 أجور النقل وعالوات السفر
 6,477  3,212 عدد ولوازم

 343,792  328,811 المجموع
 مصاريف حديقة الحيوانات:(: 17اإليضاح )

 يتألف هذا البند مما يلي :
 7132  7132 

 572,431  711,764 رواتب موظفي الحديقة
 1,311,135  1,354,215 أجور العمال

 12,274  13,332 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
 51,211  57,511 الحديقة –المكافآت والحوافز 

 6,522  5,111 ضد الحوادث واصابات العملالتأمين 
 162,711  171,452 أجور عمل اضافي 

 16,143  13,233 أجور النقل وعالوات السفر
 6,121  7,434 بريد وهاتف
 115,722  261,111 التشريفات

 21,123  7,121 أجور إعالن
 11,261  2,251 األلبسة

 11,521  2,141 قرطاسية ومطبوعات
 4,135  5,313 ومحروقاتزيوت 

 1,376  1,251 تنقالت داخلية الحديقة
 236,336  234,337 رسوم الكهرباء

 123,453  153,525 طعام الحيوانات
 -  2,134 العدد واللوازم

 131,723  115,442 أثمان استهالك المياه
 11,151  11,142 أدوية وعالجات بيطرية
 121  - مشتريات كشك البوظة

 7,914,242  1,311,225 المجموع
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 مصاريف الدينموميتر:(: 11اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 272,421  223,115 رواتب الموظفين

 26,615  76,372 أجور العمال
 6,611  6,111 المكافآت والحوافز

 232  1,725 أجور عمل اضافي
 6,426  6,573 أجور النقل وعالوات السفر

 2,523  2,461 بريد وهاتف
 365  421 التشريفات

 1,541  - البسة
 3,333  3,132 قرطاسية ومطبوعات

 235  225 تنقالت داخلية
 6,246  6,164 رسوم كهرباء

 23,111  12,111 دينموميتر سيارات ملصقات فحص
 37,332  32,411 ضريبة دخل

 33,144  264,364 ضريبة قيمة مضافة
 53,211  22,155 لوازم طباعة لوحات السيارات

 1,253  2,212 أثمان مياه
 551,252  212,815 المجموع

 

 مصاريف السفريات:(: 14اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 25,113  - رواتب موظفي مجمع السفريات

 57,112  - أجور العمال
 2,132  - أجور عمل اضافي

 1,211  - وحوافز مكافآت
 1,611  - تأمين ضد الحوادث واصابات العمل

 1,116  1,677 بريد وهاتف
 17,151  26,762 اثمان مياه وكهرباء لمجتمع السفريات

 333,583  79,418 المجموع
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 النفقات الرأسمالية لمختلف األقسام:(: 51اإليضاح )
 يتألف هذا البند مما يلي :

 7132  7132 
 432,237  1,221,311 تكاليف شراء سيارات

 2,143,173  - شراء أراضي
 25,377  11,552 أثاث / اإلدارة العامة

 11,412  - معدات لإلدارة
 6,334  1,611 أجهزة وأدوات مكتبية لإلدارة

 2,365  61 أجهزة وأدوات مكتبية العالقات العامة
 -  63,755 صيانة حاوياتشراء و 
 1,221  4,111 وصيانة األثاث للمكتبةأثاث 

 311  452 أجهزة ومعدات وأدوات مكتبية للمياه
 2,243  41 أثاث لقسم الكهرباء

 4,461  3,477 أجهزة ومعدات وأدوات مكتبية لقسم الكهرباء
 1,251  1,235 أثاث للحديقة

 16,266  4,471 أجهزة ومعدات للحديقة
 1,612,553  332,761 نفقات تأسيسية للحديقة

 73,771  3,661 أجهزة ومعدات للدينموميتر
 -  674 أجهزة ومعدات مكتبية للصحة

 -  333 االشغال أجهزة ومعدات
 4,336  - اثاث لالشغال

 1,731  2,625 أجهزة ومعدات للمحددة
 25,541  111 أجهزة ومعدات للمساحة

 -  111 أثاث وصيانة المياه
 14,723  5,317 مكتبية خدمة الجمهورأجهزة وأدوات 

 13,521  4,312 أجهزة وأدوات مكتبية المالية/ اإلدارة
 2,122  121 أجهزة ومعدات مكتبية شعبة رقابة الدوام

 4,173  17 أجهزة وأدوات مكتبية المشتريات
 175  - أثاث للزراعة

 323  - أثاث وصيانة أثاث للصحة
 725  - أجهزة وأدوات مكتبية نفايات

 2,233  - اثاث للزراعة
 3,557  - أجهزة ومعدات للمسرح

 2,211  - اجهزة ومعدات مكتبية المستودع
 66,567  - اجهزة ومعدات قسم االشغال

 441  - صحةالاجهزة ومعدات قسم 
 4,492,753  7,181,147 المجموع

 :احتياطي راسمالي مقابل ممتلكات واالت ومعدات(: 12اإليضاح )
ة العادلة او تكلفة يماسة المحاسبية المتبعة في البلدية والتي تقضي باتباع الممتلكات واالت والمعدات اعتمادا على القيبناء على الس

 االستبدال حسب ما هو ممكن  لكل بند منها وقيد مقابلها احتياطي رأسمالي.
 



 بلديــــــة قلقيليـــــــــة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 7132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
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 :العجز المدور من سنوات سابقة(: 12اإليضاح )
شــيقل والمتمثل في تســوية الرصــيد مع شــركة الكهرباء القطرية عن جميع ديون  12,780,491ر المدور اول الســنة بمبلغ تم تعديل الوف

 .2117البلدية ما قبل سنة 
 

 :أرقام المقارنة(: 19اإليضاح )
 تم إعادة تصنيف ارقام المقارنة لتتالئم وأرقام السنة الحالية.

 


