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 لتقرير مدقق الحسابات المستق
 أساس التحفظ

وبياني األنشطة  2018كانون األول  31المركز المالي كما في  بيانوالتي تتكون من  لبلدية قلقيلية البيانات المالية المرفقةلقد دققنا 
ائم المالية وملخص ألهم و واإليضاحات حول الق 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في التدفقات النقدية و  والتغير في صافي الموجودات

 .السياسات المحاسبية
 

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

 .ضمن البرنامج المحاسبي المستخدم في البلدية باثباتهاتقم البلدية  ولم 2018األول 
كانون االول  31شيقل كما في  11,241,193لم نستلم مصادقة من شركة الكهرباء القطرية لتأييد صحة رصيدها الدائن البالغ  -

2018. 
 

كما  لبلدية قلقيليةالمالية المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  البياناتإن ف ،وباستثناء ما ذكر أعالهفي رأينا، 
 .المالية الدولية المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير للسنةوآدائها المالي وتدفقاتها النقدية  2018كانون األول  31في

 

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

وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس  البلديةنحن مستقلون عن . المالية والواردة في تقريرنا هذا البياناتتدقيق 
في اعتقادنا . منا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهنياالتز  نؤكد لمعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كماا

 .ان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي
 
 

 يةولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالؤ مس
د نظام يتحد باإلضافة إلىالمالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية،  البياناتعداد هذه إإن اإلدارة مسؤولة عن 

 .خطأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او عن مالية خالية من األ بياناتعداد الرقابة الداخلية الضروري إل
على االستمرار في اعمالها مستقباًل كمنشأة مستمرة واإلفصاح،  البلديةالمالية ،عن تقييم قدرة  البياناتكما ان اإلدارة مسؤولة، عند إعداد 

عدادإذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية  تصفية  المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت نية اإلدارة البيانات وا 
 .أو ايقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك البلدية

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

 
 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 أية ككل خالية من االخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او خطالمال البياناتإن اهدافنا تتمثل بالحصول على تاكيد معقول بان 

ان التاكيد المعقول هو تاكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة ان التدقيق الذي يجري وفقا . واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن راينا
ويتم اعتبارها جوهرية اذا  أد تحدث نتيجة الحتيال او خطعند وجوده ان االخطاء ق جوهرياً  أللمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما خط

 .المالية البياناتكانت منفردة او مجتمعة يمكن ان يكون لها تاثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه 
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 :للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يليإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا 
  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق

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

 .للرقابة الداخلية
  ات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراء للبلديةالداخلية  لنظام الرقابةالحصول على فهم

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

. التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة البلدية على االستمرار
ذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إ يضاحات القوائم المالية ذات الصلة، أو تعديل رأينا وا 

إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع . إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية
 .نشأة مستمرةفي أعمالها كم البلديةذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

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

مة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المه
 .تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق يتمالرقابة الداخلية التي 
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 بيان أ         بيان المركز المالي
 8103كانون األول  13كما في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 إيضاح 
 

1038 
 

1037 
      الموجودات 

      الموجودات المتداولة
 639333648  5,004,034  (3) نقد ونقد معادل

 69,319,476  76,698,752  (4) ذمم مدينة
 4433926  574,972  (5) مدينة أخرىأرصدة 

 135163287  1,538,005   مخزون مواد
 78,213,337  83,815,763   مجموع الموجودات المتداولة
      الموجودات غير المتداولة 

 44830543378  449,135,762  (6) بالصافي –الت ومعدات اممتلكات و 
 -  1,100,000  (7) استثمارات في مشاريع

 008,050,178  450,235,762   مجموع الموجودات غير المتداولة
 526,267,715  534,051,525   مجموع الموجودات

      المطلوبات وصافي الموجودات
      المطلوبات المتداولة

 236573796  3,021,684   شيكات آجلة
 100,468,894  100,614,192  (8) ذمم دائنة

 1436623888  16,952,759  (9) أرصدة دائنة أخرى
 117,789,578  120,588,635   مجموع المطلوبات المتداولة

      المطلوبات غير المتداولة
 -  1,100,000  (7) في المشاريع مشاركة صندوق التقاعد في االستثمارات

 231213128  1,564,912   مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 1,313,318  2,664,912   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 119,910,706  123,253,547   مجموع المطلوبات
      صافي الموجودات
 406,357,009  410,797,978   (ب)بيان  –صافي الموجودات 

 526,267,715  534,051,525   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
 
 "البيانإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا "
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 بيان ب       األنشطة والتغير في صافي الموجوداتبيان 
 8103كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"

 
 إيضاح

 
1038 

 
1037 

      االيرادات
      اإليرادات من األنشطة التشغيلية
 2,689,499  2,087,907   إيرادات ضرائب على الممتلكات

 4,216,832  3,962,743  (10) إيرادات الرخص واإلجازات
 3,072,292  4,228,770  (11) إيرادات رسوم مقابل خدمات

 1,112,678  1,286,942  (12) رسوم النقل على الطرق
 399,975  3,161,120  (13) مساعدات حكومية ودولية

 88,439  88,256  (14) إيرادات غرامات
 5,837,048  1,053,656  (15) إيرادات من استخدام األموال والممتلكات

 4,272,113  2,133,584  (16) إيرادات متنوعة 
 21,688,876  18,002,978   مجموع اإليرادات من األنشطة التشغيلية

      اإليرادات من األنشطة الربحية
 6,357,846  6,425,594  (17) إيرادات المياه

 49,245,815  52,872,228  (18) إيرادات الكهرباء
 192,215  193,680  (19) إيرادات المسلخ البلدي 
 510,223  853,615  (20) إيرادات سوق الخضار 
 4,227,276  5,427,731  (21) إيرادات حديقة الحيوانات

 928,422  964,477  (22) إيرادات الدينموميتر
 203,463  264,660  (23) إيرادات مجمع السفريات

 61,665,260  67,001,985   مجموع اإليرادات من األنشطة الربحية
      (االنمائية)اإليرادات من األنشطة االستثمارية 
 216,340  -   إيرادات تأهيل شبكة الصرف الصحي

 216,340  -   (االنمائية)مجموع اإليرادات من األنشطة االستثمارية 
 83,570,476  85,004,963   اإليراداتمجموع 

 المصاريف 
     

      المصاريف من االنشطة التشغيلية 
 24,561,622  30,644,124  (24) مصاريف النفقات العامة

 -  26,844  (25) مصاريف السالمة والصحة العامة
 1,784,829  2,016,486  (26) (الهندسة والميكانيك)مصاريف األشغال العامة العامة 

 593,305  1,545,491  (27) مصاريف النفايات الصلبة والزراعة
 6,872  48,729  (28) مصاريف الخدمات الحضارية والثقافية

 948,342  501,768  (29) مصاريف الخدمات االجتماعية 
 27,894,970  34,783,442   مجموع المصاريف من األنشطة التشغيلية 

      المصاريف من األنشطة الربحية 
 2,529,707  999,633  (30) مصاريف المياه

 41,398,421  40,380,757  (31) مصاريف الكهرباء
 3203004  -   مصاريف سوق الخضار والفواكه 

 164,627  1,714,423  (32) مصاريف حديقة الحيوانات
 342,919  172,158  (33) مصاريف الدينموميتر

 44,755,678  43,266,971   مجموع المصاريف من األنشطة الربحية
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 بيان ب       بيان األنشطة والتغير في صافي الموجوداتتابع 
 8103كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

      (االنمائية)المصاريف من األنشطة االستثمارية 
 134333069  -   تقاعديةمصاريف 

 5603064  4,339,651   مصاريف مشروع تأهيل طرق داخلية
 233933342  -   النفقات الرأسمالية لمختلف األقسام

 134083766  -   فرنسا/ مشروع الصرف الصحي
 203568  3,325   مصاريف تطوير برامج خدمات الكترونية

 33475  -   مصاريف مشروع الملعب 
 1063938  -   مشروع طرق ممول ذاتياً 
 5703658  -   الحكم المحلي/ مشروع تشغيل العمال
 4393410  -   الملعب البلدي القديم

 195,977  288,000   تكاليف مشروع شبكة الصرف الصحي 
 1333285  -   تكاليف توسعة المخطط الهيكلي

 293938  7,096,697   ومركبات ومعدات شراء أراضي
 53400  -   مشروع بيوت بالستيكية

 1283494  -   مشروع بناء جدار استنادي
 -  9,005,590   مشروع بناء مدرسة القلب الكبير

 -  341,853   مركز التدريب الزراعي
 -  43,000   انشاء حديقة الطفل

 7,018,180  21,118,116   (االنمائية)مجموع المصاريف من األنشطة االستثمارية 
 930  12,921   فروقات عملة

 80,080,801  99,181,450   مجموع المصاريف
 3,489,514  (14,176,487)   التغير في صافي الموجودات خالل السنة

 44830543378  449,135,762  (34) وآالت ومعدات ممتلكات احتياطي رأسمالي مقابل
 (1,794,680)  17,536,072   للحساباتإعادة تصنيف 

 (43,392,203)  (41,697,369)   العجز المدور من سنوات سابقة
 406,357,009  410,797,978   صافي الموجودات آخر السنة

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 بيان ج       بيان التدفقات النقدية
 8103كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل اإلسرائيلي"
 

 
1038 

 
1037 

 3,489,514  (14,176,487) التغير في صافي الموجودات خالل السنة    التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 تعديالت لتسوية صافي الموجودات إلى صافي النقد

 المستخدم في األنشطة التشغيلية
   

 1834543734  (13,042,472) واعادة تقييم استهالكات
 12,780,491  - تعديالت سنوات سابقة

    التغير في الموجودات والمطلوبات
 4,266,609  (7,379,276) مدينةذمم 

 3393518  (131,046) أرصدة مدينة أخرى
 1063001  (21,718) مخزون مواد

 134993349  363,888 آجلةشيكات 
 (17,835,128)  145,298 دائنة ذمم 

 9943542  2,289,871 أرصدة دائنة أخرى 
 2793394  (556,216) مكافأة نهاية الخدمة

 24,375,024  (32,508,158) األنشطة التشغيلية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية الواردة من 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (1530153126)  11,961,088 ممتلكات وآالت ومعدات ييمواعادة تقاضافات 

 (35,035,310)  11,961,088 األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)الواردة من صافي التدفقات النقدية 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (334393599)  1,081,384 اآلالت والمعداتاحتياطي رأسمالي مقابل 
 (137943680)  17,536,072 وتسويات سنوات سابقة تصنيف حسابات األمانات والخصم على الكهرباءفرق إعادة 

 (5,110,178)  18,617,456 األنشطة التمويلية( المستخدمة في)الواردة من صافي التدفقات النقدية 
 431253619  (1,929,614) خالل السنة والنقد المعادلالزيادة في النقد ( النقص) صافي 
 238083029  6,933,648 أول السنة النقد والنقد المعادلرصيد 

 0,811,008  5,004,034 آخر السنة والنقد المعادلرصيد النقد 
 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 8103كانون األول  13للسنة المنتهية في 
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 :نبذة عن البلدية(: 3)اإليضاح 
وتعمـل البلديـة . عضـو 13و ائـب رئـيس عضـو وهـم رئـيس ون 15، يتألف من 2017عام  تم انتخاب مجلس بلدي جديد -

 .الوظيفية المختلفةعلى ممارسة األنشطة المختلفة في خدمة اهالي البلدة، من خالل مجلسها البلدي المنتخب وطواقمها 
 .الخاص بالهيئات المحلية الفلسطينية 1997لسنة ( 1)يات الفلسطيني رقم تخضع البلدية لقانون البلد -
خدمات المياه والكهرباء وتندرج هذه الخدمات ضمن مسؤوليات البلديـة من تقدم البلدية الخدمات األساسية لسكان المدينة  -

 .حاليًا باإلضافة إلى الخدمات األخرى
يقــوم المجلـــس البلــدي بوضـــع و  عضـــوًا بمــا فـــيهم رئــيس البلديـــة 15يــدير البلديــة حاليـــًا مجلــس بلـــدي منتخــب مكـــون مــن  -

 . السياسات الخاصة بالبلدية
 ......................بتاريخ  .....جلسة رقم في البلدي تم إقرار البيانات المالية من قبل المجلس  -
 

 :الهامةالسياسات المحاسبية (: 1)اإليضاح 
 :فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة والتي استخدمت في إعداد البيانات المالية الحالية

 : اساس االستحقاق المعدللفة التاريخية و مبدأ التك (أ )
 . تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق المعدل

 
 :والمعداتالممتلكات واآلالت  (ب )

قراض البلديات -  .تم اثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بناًء على تقرير صندوق تطوير وا 
يتم رسـلمة الممتلكـات واآلالت والمعـدات التـي يـتم شـراؤها خـالل السـنة أمـا الممتلكـات واآلالت والمعـدات التـي تـم  -

من الممتلكـات ضـمهـا واثباتهـا يتقيبالبلديـة حاليـًا  قامـتاالعتراف بهـا كمصـاريف عنـد الـدفع وفقـًا لاسـاس النقـدي 
وجــاري العمــل الثباتهــا ضــمن البرنــامج المحاســبي  لمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــةا تمشــيًا مــعواآلالت والمعــدات 
 .المستخدم في البلدية

 :ودات الثابتة وكما يلييتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع للموج -
 %2     المباني 

  % 10-2   أنظمة وشبكات المياه
 %5  أنظمة معالجة النفايات الصلبة 

 %4   أنظمة وشبكات الطرق
 %10-5    اآلالت والمعدات

 %10     األثاث
 %7    المركبات
 %2    كمبيوترات

إمـا إيـرادات المـني فيـتم تسـجيلها ضـمن اإليـرادات  المعـدل يتم تسجيل اإليـرادات والمصـاريف وفقـًا ألسـاس االسـتحقاق
 .عند قبضها
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 :العمالت األجنبية (ج )

الشيقل اإلسرائيلي كعملة رئيسـية للبلديـة، تحـتفظ البلديـة بسـجالتها بالشـيقل اإلسـرائيلي، يـتم ترجمـة  قلقيليةتعتمد بلدية 
المعــامالت التــي تــتم بــالعمالت األخــرى إلــى الشــيقل اإلســرائيلي وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التــاريخ، يــتم 

القـبض أو الـدفع بـالعمالت األخـرى إلـى الشـيقل  الموجودات والمطلوبات فـي نهايـة السـنة التـي تسـتحقأرصدة ترجمة 
نشـطة والتغيــر المركـز المـالياإلسـرائيلي وفقـًا ألسـعار الصـرف السـائدة بتـاريخ  ، وتظهـر فروقـات الترجمـة فـي بيـان األ 

 :العمالت كالتالي فالموجودات وكانت أسعار صر في صافي 
 شيقل 3.75 الدوالر 
  شيقل 5.30 الدينار 

 شيقل 4.25اليورو      
 

 :استخدام التقديرات المحاسبية (د )
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلـب مـن البلديـة القيـام  بتقـديرات واجتهـادات تـؤثر فـي مبـالغ 

كمــا أن هــذه التقــديرات واالجتهــادات تــؤثر فــي . الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة 
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن البلديــة إصــدار أحكــام واجتهــادات هامــة لتقــدير . ات والمصــاريف والمخصصــات االيــراد

 . مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها 
إن التقديرات المذكورة مبنية على فرضـيات وعوامـل متعـددة لهـا درجـات متفاوتـة مـن التقـدير وعـدم التـيقن وان النتـائج 

 . ن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلالفعلية قد تختلف ع
 

 :مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ه )
 .وفقًا لقانون العمل الفلسطينيللموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة واثبات يتم احتساب 

 
 :النقد والنقد المعادل(: 1)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 603664  26,332  نقد في الصندوق

 637663226  4,971,452 أرصدة لدى البنوك
 1063758  6,250 صندوق الشيكات الواردة 

 0,811,008  5,004,034 المجموع
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 :مدينةالذمم ال(: 0)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي . أ

 1038 
 

1037 
 69,319,476  76,698,752 ب - ذمم النشاط
 69,319,476  76,698,752 المجموع 

 :ذمم النشاط . ب

 1038 
 

1037 
 7223592  765,050 مدينون رخص المهن والحرف والصناعات

 732713035  8,128,042 مدينون رسوم النفايات
 1931293401  20,051,083 مدينون أثمان المياه

 3431773608  35,272,571 مدينون رسوم الكهرباء
 807,076  815,007 واألكشاك مدينون اإليجارات

 330473448  3,437,347 مدينون المجاري والصرف الصحي
 2,914,281  5,189,718 مدينون سوق الخضار
 -  1,303,337 مدينون رخص أبنية

 13276  - صندوق الجباة
 2243156  - مدينون إيرادات

 193520  32,981 مدينون مساهمة األشغال
 383433  - محطات الشحن الخارجي
 883695  88,426 مدينون مجمع السفريات

 785  - المطعممدينون 
 143256  - مدينون الدينمو

 5293440  302,170 مدينون حديقة الحيوانات
 -  187,504 مدينون مفتاحية محالت
 333,474  474,968 مجلس النفايات المشترك

 -  650,548 أخرى
 69,319,476  76,698,752 المجموع 

 

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

 1038 
 

1037 
 4313551  285,331 سلف

 123375  13,250 كفاالت حسن تنفيذ
 -  276,391 مدينة أخرى وتعهدات ومستحقات من موازنات اخرى

 001,810  574,972 المجموع 
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 :بالصافي -الممتلكات واآلالت والمعدات (: 0)اإليضاح 
 :هذا البند مما يلي  يتألف

 صافي القيمة الدفترية  االستهالك المتراكم  التكلفة 
 1037  1038  السنة نهايةالرصيد   واعادة تقييم إضافات  السنةالرصيد أول   الرصيد نهاية السنة  تقييم اضافات واعادة  السنةالرصيد أول  

 37539933577  349,470,137  -  -  -  349,470,137  (26,523,440)  375,993,577 أراضي
 1335663314  7,580,191  13,376,745  ((495,985  13,872,730  20,956,936  (6,482,108)  27,439,044 أبنية

 330863862  26,219,635  135,000,075  ((6,244,963  141,245,038  161,219,710  16,887,810  144,331,900 البنية التحتية
 2238103959  28,918,721  31,309,369  800,807  30,508,562  60,228,090  6,908,569  53,319,521 كهرباء/ البنية التحتية
 735383373  9,514,357  49,131,244  ((1,806,855  50,938,099  58,645,601  169,129  58,476,472 مياه/ البنية التحتية
 1132193313  13,301,133  56,679,398  ((2,482,371  59,161,769  69,980,531  (400,551)  70,381,082 المياه العادمة/ البنية التحتية
 3303512  714,462  12,742,136  ((1,201,647  13,943,783  13,456,598  ((817,697  14,274,295 مياه االمطار/ البنية التحتية

 336983995  2,825,381  9,169,673  ((1,678,687  10,848,360  11,995,054  ((2,552,301  14,547,355 المركبات
 647,834  952,779  2,004,286  52,052  1,952,234  2,957,065  356,997  2,600,068 كمبيوتر/ المعدات المكتبية
 3533638  266,387  1,226,164  696,782  529,382  1,492,551  609,531  883,020 أجهزة ومعدات

 2783729  262,043  180,420  ((12,811  193,231  442,463  ((29,497  471,960 حدائق /النصب التذكاري
 1363927  221,187  503,659  ((188,099  691,758  724,846  ((103,839  828,685 أثاث

 231823658  580,785  407,453  ((530,612  938,065  988,238  ((2,132,485  3,120,723 حديقه/حيوانات
 432283179  5,051,955  1,691,025  68,422  1,622,603  6,742,980  892,198  5,850,782 حديقه/األعمال المدنية

 2123922  199,676  525,424  ((19,094  544,518  725,100  ((32,340  757,440 حديقه/األعمال الكهربائية
 393320  1,283,171  1,602,904  210,657  1,392,247  2,886,075  1,454,508  1,431,567 ألعاب الحديقة

 137293266  1,773,762  81,626  ((210,068  291,694  1,855,388  ((165,572  2,020,960 المتحف
 008,050,178  449,135,762  315,631,601  (13,042,472)  328,674,073  764,767,363  (11,961,088)  776,728,451 المجموع
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 :االستثمارات في المشاريع(: 7)اإليضاح 
 288البلـدي فـي جلسـته رقــم مـا أقـره المجلـس  2018كــانون االول  31شـيقل كمـا فـي  1,100,000يمثـل هـذا البنـد البـالغ 

بالموافقة علـى دخـول البلديـة فـي شـراكة مـع صـندوق التقاعـد الخـاص بـالموظفين فـي مشـروع  25/4/2018بتاريخ  المنعقدة
مشـــاركة صـــندوق التقاعـــد بـــرأس المـــال الكلـــي  واســـتراحة وذلـــك بنســـبة تجـــاري تنظــيم المـــدخل الشـــمالي للمدينـــة واقامـــة ســـوق

 .للمشروع وفق دراسة يقوم بها الجهاز الفني في البلدية
 

 :الذمم الدائنة(: 8)يضاح اإل
 :يتألف هذا البند مما يلي  . أ

 
1038 

 
1037 

 5,668,145  11,241,193 ب - شركة الكهرباء القطرية
 9339993785  89,187,432 وزارة المالية
 7923544  185,567 تأمين بناء

 83420  - أخرى
 100,468,894  100,614,192 المجموع 

من الفواتير السـابقة % 10شركة الكهرباء القطرية مشتمال على فاتورة شهر كانون االول و يمثل هذا البند اعاله رصيد  . ب
 .من كل فاتورة حسب كشوفات حساب البلدية% 90حيث ان البلدية تدفع 

 :األرصدة الدائنة األخرى(: 9)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 
1038 

 
1037 

 -  31,746 ذمم موظفين دائنة
 1432353668  16,916,386 مؤجله /غير مقبوضهإيرادات 

 4273220  - حواالت مستحقة لم تدفع
 -  4,627 أخرى

 30,001,888  16,952,759 المجموع 
 

 :إيرادات الرخص واإلجازات(: 10)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 3623816  386,636 رسوم رخص الحرف والصناعات

 237433257  2,008,518 البناءرسوم رخص 
 130303480  1,467,177 رسوم المجاري والحفر االمتصاصية

 573696  53,872 رسوم يافطات
 223583  46,540 اثمان نسخ عطاءات

 0,130,811  3,962,743 المجموع
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 :إيرادات رسوم مقابل خدمات(: 33)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 1038 
 

1037 
 33399  - رسوم عدادات مواقف السيارات
 -  310,082 رسوم رخص المهن واالعمال
 333,474  474,969 ايرادات من مجلس النفايات 
 234443354  3,228,206 نفايات/ ازالة مخلفات وخدمات عامة

 443105  44,870 تصديق الشهادات
 63916  4,676 اشتراكات مكتبة

 913275  160,567 مساهمات أشغال أرصفة وطرق
 43950  5,400 رسوم نقل الموتى

 1433819  - مساهمات الصرف الصحي
 3,072,292  4,228,770 المجموع

 
 :رسوم النقل على الطرق(: 31)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي

 1038 
 

1037 
 131123678  1,286,942 رسوم النقل على الطرق

 3,331,078  1,286,942 المجموع
 

 :مساعدات حكومية ودولية(: 31)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 1038 
 

1037 
 -  317,630 مؤسسة التعاونمنحة مشروع 

 -  2,643,490 البلديات تطوير صندوقمنحة 
 3993975  200,000 منحة وزارة الحكم المحلي

 188,875  3,161,120 المجموع
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 :غراماتإيرادات (: 14)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 673229  75,712 غرامات محاكم

 213210  12,544 غرامات االعتداء على األمالك العامة
 88,018  88,256 المجموع
 

 :إيرادات من استخدام األموال والممتلكات(: 15)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 1103425  37,723 (خلوات)مفتاحيات 

 137373476  1,015,933 إيجارات أمالك البلدية
 339513570  - بيع أراضي وعقارات

 373577  - إيجار أكشاك
 5,817,008  1,053,656 المجموع
 

 :إيرادات متنوعة(: 16)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 223725  - مبيعات فضالت الطرق

 138083483  2,074,806 مساهمات في صندوق التقاعد
 234403905  - تبرعات متفرقة

 -  58,778 اخرى
 0,171,331  2,133,584 المجموع
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 :المياه إيرادات(: 73)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 534593867  6,006,221 ايراد اثمان مياه

 33360  - داخل الموقعنقل عدادات مياه 
 3033198  355,823 الحدود وخارج رسوم اشتراكات المياه داخل

 33840  - نقل عدادات مياه من موقع آلخر
 13572  - عدادات المياه نقل ملكية تنازل خارج الحدود
 103576  - عدادات المياه نقل ملكية تنازل داخل الحدود

عادة توصيل   13240  1,140 وتفعيلعدادات مياه قطع وا 
 5393008  38,760 أثمان مياه الري

 333520  360 مساهمات في أثمان مواد
 13665  362 إيرادات اثمان بيع عدادات المياه مسبقة الدفع

 -  22,928 اخرى
 0,157,800  6,425,594 المجموع

 
 :إيرادات الكهرباء(: 83)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 4735903994  51,402,534 ايراد اثمان الكهرباء
 313980  17,737 (نقل)عدادات الكهرباء 

 8933877  655,355 رسوم اشتراكات الكهرباء
 6583947  558,088 أثمان لوزام اشتراكات الكهرباء

 583476  109,380 رسوم رفع األحمال
 691  123,134 مساهمات الكهرباء

 103850  6,000 الكهرباءغرامات 
 08,105,835  52,872,228 المجموع

 
 : المسلخ البلديإيرادات (: 83)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
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 1923215  193,680 رسوم المسلخ
 381,135  193,680 المجموع

 
 : سوق الخضارإيرادات (: 10)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 5103223  853,615 سوق الخضار ايرادات

 530,111  853,615 المجموع
 

 :إيرادات حديقة الحيوانات(: 13)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 135303325  1,970,020 دخولية/ إيرادات الحديقة

 4713112  656,684 إيجار أكشاك الحديقة
 138913821  1,541,579 األلعاب/ إيرادات الحديقة 
 913967  75,306 المتحف/ إيرادات الحديقة
 -  36,262 (المركبة السياحية)إيرادات الحديقة 
 1613095  151,930 إيرادات السينما
 443678  - الملعب -إيرادات الحديقة 
 73005  - البركة -إيرادات الحديقة 
 263252  - الالسلكيةالسيارات  –إيرادات الحديقة 
 -  318,486 ضمان مرافق الحديقة – إيرادات الحديقة
 33021  - رسم وطباعة –إيرادات الحديقة 
 -  677,464 المطعم واالستراحة –إيرادات الحديقة 

 0,117,170  5,427,731 المجموع
 

 :إيرادات الدينموميتر(: 11)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 8673692  908,737 ترخيص/ إيرادات الدينموميتر
 60,730  55,740 وطباعة تشخيص/ إيرادات الدينموميتر

 818,011  964,477 المجموع 
 

 :إيرادات مجمع السفريات(: 11)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 
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 1038 
 

1037 
 2033463  264,660 إيرادات مجمع السفريات ومواقف السيارات

 101,001  264,660 المجموع
 لمختلف االقسام النفقات العامةمصاريف (: 24)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 15,972,644  19,141,324 وأجوررواتب 

 633,571  763,382 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة 
 767,269  970,181 أجور عمل اضافي

 833450  243,663 المجلس البلديمكافأة أعضاء 
 603842  127,100 ونائب الرئيس راتب رئيس البلدية

 13120  - تدريب موظفين
 259,730  306,693 وانترنت بريد وهاتف

 129,276  170,059 قرطاسية ومطبوعات
 352,581  321,112 التشريفات 

 232,432  13,091 أجور التنقل وعالوات السفر
 263884  36,902 خارجيةسفريات 
 46,898  129,055 األلبسة

 16,428  78,136 واشتراكاتأجور إعالن 
 533302  74,591 نفقات قضائية

 333562  16,983 إيجارات
 760,317  3,087,847 أثمان مياه وكهرباء

 94,045  8,760 ومهنية نفقات استشارية
 53150  - أنشطة شبابية ورياضية

 -  107 األمالك مصروف ضريبة
 113470  - حفل تكريم طالب التوجيهي

 2,239,758  1,747,154 زيوت ومحروقات
 463,313  437,851 ومركبات تأمين ضد الحوادث واصابات العمل

 75  15,712 أثاث وصيانة 
 46,870  28,630 أجهزة ولوازم

 -  59,842 تبرعات
 776,945  1,308,577 صيانة عامة

 -  16,788 متفرقة
 134933690  1,529,206 صندوق التقاعد
 -  11,378 عموالت بنكية
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 24,561,622  30,644,124 المجموع
 
 

 :مصاريف السالمة والصحة العامة(: 25)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 -  24,294 لوازم المختبر

 -  2,550 مبيدات
 -  26,844 المجموع

 
 :(الهندسة والميكانيك)مصاريف االشغال العامة (: 26)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 7723905  1,067,434 صيانة الشوارع واألرصفة

 1293969  81,010 صيانة األبنية
 -  513,489 نقدية خصومات

 -  21,250 اشارات
 393665  448 صيانة المقابر
 653979  188,119 العدد واألدوات
 7763161  87,214 إنارة الشوارع

 150  870 أجهزة ومعدات
 -  42,590 وسائل االمان على الطرق

 -  14,062 عامة
 1,784,829  2,016,486 المجموع
 

 :النفايات الصلبة والزراعةمصاريف (: 27)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 113226  82,315 ولوازم تنظيفشراء عربات ومكانس 

 313065  52,969 لوازم زراعية
 223532  57,305 صيانة 

 528,482  1,155,601 جمع ونقل النفايات
 -  197,301 خصومات نقدية

 593,305  1,545,491 المجموع
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 :مصاريف الخدمات الحضارية والثقافية(: 28)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 23440  10,950 أنشطة ثقافية وتعليمية
 23706  26,040 واشتراكات قرطاسية ومطبوعات

 670  10,283 شراء كتب
 13056  1,456 تجليد وترقيم الكتب

 6,872  48,729 المجموع
 

 :مصاريف الخدمات االجتماعية(: 29)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 2843704  29,027 المجتمع المحليإعانات 
 963548  - أمانات

 5673090  472,741 اثمان كهرباء ومياه
 808,101  501,768 المجموع
 

 :مصاريف المياه(: 30)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 1163937  33,045 صيانة الماتورات والمضخات

 2983987  50,879 صيانة شبكة المياه
 173250  42,298 تعقيم المياه

 2,072,628  724,236 مصروفات تشغيلية مياه
 233905  17,000 والمختبر العدد واللوازم

 -  132,175 خصومات نقدية
 2,529,707  999,633 المجموع
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 :مصاريف الكهرباء(: 31)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 713006  25,020 الشوارعإنارة 

 4493026  760,891 صيانة شبكة الكهرباء
 4034433940  39,385,722 أثمان كهرباء للشركة القطرية

 3493452  207,654 واحمال لوازم واشتراكات وعدادات
 183205  1,470 تأمين 

 663792  - خصم مسموح به
 41,398,421  40,380,757 المجموع

 
 :مصاريف حديقة الحيوانات(: 32)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 1533585  247,548 طعام الحيوانات

 113042  5,079 أدوية وعالجات بيطرية
 -  77,574 العاب الحديقة

 -  673,415 سوبر ماركت الحديقة
 -  561,746 مطعم واستراحة الحديقة

 -  149,061 اخرى
 164,627  1,714,423 المجموع

 
 :مصاريف الدينموميتر(: 33)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي 

 1038 
 

1037 
 123000  16,000 دينموميتر سيارات ملصقات فحص

 383400  7,608 ضريبة دخل
 2643364  107,163 ضريبة قيمة مضافة

 283155  31,225 لوازم طباعة لوحات السيارات
 -  10,162 رسوم ورخص

 342,919  172,158 المجموع
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 :احتياطي راسمالي مقابل ممتلكات واالت ومعدات(: 34)اإليضاح 
ة العادلة او تكلفة يماسة المحاسبية المتبعة في البلدية والتي تقضي باتباع الممتلكات واالت والمعدات اعتمادا على القيبناء على الس

 .وقيد مقابلها احتياطي رأسمالياالستبدال حسب ما هو ممكن  لكل بند منها 
 

 :أرقام المقارنة(: 35)اإليضاح 
 .تم إعادة تصنيف ارقام المقارنة لتتالئم وأرقام السنة الحالية

 


