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 (أ) بيان 
 بلدية بيت جاال  

اىَُشاُّـــــــخ اىعَىٍُـــــــخ 

 2011مبّىُ األوه  / 31مَب فٍ 
  

  إيضاح  2011  2010

   شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 الموجودات    

ولة المتدا الموجودات    
    النقد ومكافئات النقد  3 1,986,802  828,575

 البنوك مخصصة لتأمينات رخص البناءو  الصندوقلدى   ودائع  3 150,391  115,469
   الذمم المدينة، بالصافي  7 8,728,685  6,904,697

    موجودات متداولة اخرى 8 19,527  18,750
   قروض وسمف  9 12,000  14,300
   الموازم والمواد في المستودعات  10 44,689  67,850

  الموجودات المتداولة          مجموع  10,942,094  7,949,641

ولة المتدا الموجودات غير    
   الموجودات الثابتـة، بالصافي  5 61,911,116  61,955,425

   مشاريع تحت التنفيذ  6 700,973  70,350
   استثمارات أسيم في شركة كيرباء محافظة القدس المساىمة المحدودة  4 2,295,842  2,135,964

  الموجودات          مجموع  75,850,025  72,111,380

 االلتزامات وصافي الموجودات    

 تااللتزاما    
 اإللتزامات المتداولة     

   مطموبات متداولة أخرى  11 33,655  34,853
   أمانات رسوم األبنية بالصافي  12 150,391  115,469
  االلتزامات المتداولة          مجموع  184,046  150,322

 اإللتزامات غير المتداولة     

   مخصصات صندوق التقاعد لمموظفين  13 299,567  213,198
  اإللتزامات غير المتداولة          مجموع  299,567  213,198

300,000   --  قرض سمطة المياه والمجاري    14
  اإللتزامات          مجموع  483,613  663,520

صافي الموجودات     
    صافي الموجودات  75,366,412  71,447,860

  صافي الموجودات          مجموع  75,366,412  71,447,860

               مجموع اإللتزامات وصافي الموجودات   75,850,025  72,111,380
 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا " 
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 (ب)  بيان 

 

  بلدية بيت جاال 
األّشطخ واىزغُز فٍ صبفٍ اىَىجىداد ثُبُ 

 2011مبّىُ أوه / 31 ىيظْخ اىَْزهُخ فٍ 
  

  إيضاح  2011  2010

 البيـــــــــــــان   شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي
:اإليرادات      

     إيرادات بواسطة السمطة  15 2,699,176  5,743,750
     إيرادات بواسطة البمدية  16 2,590,684  4,157,422

     إيرادات رسوم الخدمات  17 272,619  161,801
     إيرادات متنوعة  18 600,469  1,008,000

     عائدات استثمارية  19 240,889  215,838
     تبرعات ومساىمات المجتمع المحمي  20 595,285  627,476
     إيرادات ىبات وتبرعات ومنح  21 3,954,560  482,174

اإليرادات           مجموع  10,953,682  12,396,461  
       يضاف بضاعة الموازم والمواد في المستودعات  --  67,850

اإليرادات والموازم           مجموع  10,953,682  12,464,311  
 النفقات واألعباء األخرى    
 نفقات التطوير         

         نفقات مشاريع تطوير البنية التحتية 22 3,563,517  638,740

         الترفية واالستجمام 23 60,213  47,026

 نفقات عامة         

         نفقات دائرة اإلدارة العامة والمحاسبة 24 1,000,363  990,638

         نفقات دائرة الصحة والبيئة 24 1,323,189  1,279,311

         نفقات دائرة اليندسة والبنية التحتية  24 1,054,079  1,579,630

         نفقات المكتبة العامة 24 49,212  31,544

         عموالت بنكية  6,181  2,488

         نفقات االستيالك 5 412,025  6,333

      النفقات واألعباء األخرى  7,468,779  4,575,710

 صافي الفائض لمسنة الحالية  3,484,903  7,888,601
( 10,275)      فرق ترجمة عممة   433,649  

 صافي الفائض لمسنة الحالية  3,918,552  7,878,326
صافي الموجودات من بداية السنة    71,447,860  2,075,283

صافي الموجودات نتيجة عممية تقييم الثوابت   --  61,494,251
  صافي الموجودات في نهاية السنة   75,366,412  71,447,860

 

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا "   
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 (ج)بيان 

 

   بلدية بيت جاال 
ثُبُ اىزذفقبد اىْقذَخ 

 2011مبّىُ أوه  / 31 ىيظْخ اىَْزهُخ فٍ 

 
    2011     2010 

 شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي البيـــــــــــان 

    التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية 

 7,878,326  3,918,552      التغير في صافي الموجودات لمسنة 
   تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات لصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

    بنود غير نقدية : يضاف

 6,333  412,025      استيالك الموجودات 
   النقص في الموجودات المتداولة  (الزيادة)

--  ( 159,878 ) استثمارات أسيم في شركة كيرباء محافظة القدس المساىمة المحدودة   
( 6,904,697 ) ( 1,823,988)     الذمم المدينة

( 18,750 ) ( 777)   موجودات متداولة اخرى 
 8,550  2,300   قروض وسمف 

( 67,850 )  23,161   المواد والقطع في المستودع 
( 70,350) ( 630,623 )   مشاريع تحت التنفيذ 

   في المطموبات المتداولة  (النقص)الزيادة 
 34,853  (1,198)   مطموبات متداولة أخرى 

 115,469  34,922   أمانات رسوم األبنية بالصافي 

 59,724  86,369   صندوق التقاعد لمموظفين 

 1,041,608  1,860,865 االنشطة التشغيمية (المستخدم في)صافي التدفقات النقدية الناتج من 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية 

 300,000 ( 300,000) قرض سمطة المياه والمجاري     
 300,000 ( 300,000) األنشطة التمويمية  (المستخدم في)صافي التدفقات النقدية الناتج من 

    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

( 467,507) ( 367,716 )      صافي شراء موجودات ثابتة 
( 467,507) ( 367,716 ) االنشطة االستثمار  (المستخدم في)صافي التدفقات النقدية الناتج من 

 874,101  1,193,149  في الصندوق ولدى البنوكفائض النقدصافي 
 69,943  944,044 النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 
 944,044  2,137,193 النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

 
 
 

" إن اإليضاحـــات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا " 
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 بلدية بيت جاال
فيظطُِ - ثُذ جبال

 2011إَضبحـــبد حىه اىجُبّبد اىَبىُخ ىعــــبً 
 
 : الكيان القانوني وطبيعة نشاط البلدية -1

 

 عضوا، وتشكل البمدية الجسم اإلداري 13 ويتكون مجمسيا البمدي من 1912تأسست بمدية بيت جاال عام : عام
المسوؤل عن الخدمات واالحتياجات اليومية لممواطنين ولتطوير الحياة اليومية لمواطني المدينة، يعمل المجمس البمدي 

في ظروف صعبة من أجل تحقيق مستوى حياة أفضل في المدينة، فيناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذىا من 
: أجل تطوير الخدمات والبنية التحتية وىذه المشاريع ىي

. وضع الخطط والبرامج التطويرية لممدينة .1
 .صيانة المرافق العامة والمحافظة عمييا .2

 .صيانة وتطوير مرافق البنية التحتية .3

 .تنظيم حركة العمران في المدينة .4

 .جمع النفايات ومعالجتيا .5

 .أقامة مشاريع استثمارية تقود بالنفع عمى البمدية .6

 

إقامة حديقة السالم العامة التي :  تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مدينة بيت جاال ومنيا1998منذ عام 
 تم إقامة وافتتاح مكتبة عامة ومكتبة 2009وفي العام . حديقة أطفال، بركة طيور، وحديقة خضراء لمعائالت: تشمل

كما قامت . أطفال ومشروع مركز مجتمعي متعدد النشاطات الفنية والثقافية واالجتماعية عمى أرض اشترتيا البمدية
 تم انشاء مبنى تممكو البمدية وكذلك بوشر بأعمال 2011وفي عام . دار البمدية بإنشاء مدرسة المغتربين لمبنات
. الترميم في موقع حوش الخضر في المدينة

كما تعمل البمدية عمى تمتين عالقات التواصل مع أبناء المدينة في الميجر، وليذا اليدف تممّكت البمدية قطعة أرض 
 ".بيت العودة"إلقامة مشروع بناء بتمويل من جمعية بيت جاال في التشيمي باسم 

ومن الجدير ذكره، أن بمدية بيت جاال تربطيا عالقات صداقة وتوأمة مع عدد من المدن الصديقة في أوروبا وأمريكا 
. الالتينية

 
الوظائف والخدمات التي تقّدمها البمدّية 

: ؛ الوظائف والصالحيات التالية1997 لسنة 1يناط بمجمس الييئة المحمية بموجب قانون الييئات المحمية رقم 
دارتيا،  تخطيط البمدة والشوارع، والمباني ورخص األبنية، وخدمات المياه والكيرباء والصرف الصحي وجمع النفايات وا 

نشاء وتنظيم األسواق العامة، وتنظيم ومراقبة الحرف والصناعات، وتنظيم ومراقبة المحالت العامة كدور التمثيل  وا 
نشاء ومراقبة وتنظيم الساحات العامة والحدائق والمتنزىات، واتخاذ االحتياطات  والسينما والمقاىي والمالعب، وا 

نشاء وتعيين وتنظيم  نشاء المؤسسات الثقافية والرياضية، وا  لمكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات والسيول وغيرىا، وا 
وسائل النقل البري والبحري، ومراقبة وتنظيم الباعة المتجولون والبسطات والمظالت، ومراقبة األوزان والمكاييل 

نشاء  والمقاييس، ومراقبة الموحات اإلعالنية وتنظيميا، وىدم األبنية، واستغالل أو بيع فضالت الطرق، ومنع التسول وا 
نشاء المقابر والمحافظة عمى حرمتيا وتنظيم  المالجئ لممحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في األماكن العامة، وا 

الجنازات، ومراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيميا، ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع 
الحيوانات والمواشي، ومراقبة الكالب وتنظيم اقتنائيا وترخيصيا والوقاية من أخطارىا والتخمص من الضالة أو العقورة 

دارة أموال وممتمكات الييئة المحمية ويحق لممجمس أن يمارسيا مباشرة بواسطة موظفيو ومستخدميو أو أن . منيا، وا 
يعيد بيا أو ببعضيا إلى متعيدين أو ممتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بيا أو ببعضيا امتيازات ألشخاص أو 
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لشركات لمدة أقصاىا ثالث سنوات، كما يجوز لممجمس إصدار األنظمة أو الموائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال 
. الييئة المحمية وتأمين مصالحيا وحاجياتيا

: تقوم بمدية بيت جاال بتقديم جميع الخدمات المذكورة أعاله باستثناء ما يمي
  بيت لحم، بيت جاال، بيت  )خدمة المياه والصرف الصحي، حيث تقوم سمطة المياه والمجاري لمحافظة بيت لحم

. بإدارة خدمات المياه والصرف الصحي، حيث أن بمدية بيت جاال عضوا في مجمس إدارتيا (ساحور
  خدمة الكيرباء تقّدميا شركة كيرباء محافظة القدس والبمدية أيضًا عضوا في مجمس إدارة الشركة، حيث تمتمك

البمدية جزء من أسيم الشركة، باستثناء خدمة إنارة الشوارع والطرق، حيث تقوم بمدية بيت جاال بتوفير ىذه الخدمة 
 .لممواطنين

 دارتيا، وتتم من خالل مجمس الخدمات المشترك لمنفايات الصمبة في محافظة بيت لحم  .خدمة جمع النفايات وا 

 

الموارد المالية لمبمدّية 
موارد مالية ذاتية كالموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم، والموارد الخاصة الناتجة عن : تقسم الموارد المالية إلى

كالمساعدات الحكومية، والمنح والمساعدات  (تمويل خارجي)تشغيل واستثمار المرافق المحمية، وموارد مالية خارجية 
الخارجية، ومن الجدير بالذكر أن معظم الييئات المحمية تعتمد عمى المنح والمساعدات الخارجية لتمويل المشاريع 

 .التطويرية في البمديات
 

إن الموارد المالية لمبمدية تحددىا القوانين واألنظمة، باإلضافة إلى العائدات المالية من استثمار األمالك، وغيرىا من 
: الضرائب والرسوم المفروضة بمقتضى قانون الييئات المحمية، كاالتي

 
من إيرادات الموازنة التشغيمية، عممًا أنو يوجد أكثر % 26.51 حيث يمّثل ىذا البند ما نسبتو :ضريبة األمالك .1

 .2011دينار أردني التزامات متراكمة عمى المواطنين لم تدفع حتى نياية عام  716,490من 

 

من % 20 وتمّثل المصدر الثاني لمدخل، حيث تصل نسبة تحصيل ىذا البند أكثر من :رسوم رخص البناء .2
 .الموازنة التشغيمية وقد حافظ ىذا البند عمى نسبة تحصيمو لألعوام السابقة

 

، وذلك بعد المصادقة عميو من قبل 2011لقد قامت البمدية بتعديل نظام رسوم النفايات لعام : رسوم النفايات .3
المجمس البمدي ومعالي وزير الحكم المحمي، مما أدى إلى رفع مواردىا المالية ليذا البند والوصول إلى ما نسبتو 

من مواطنين المدينة % 55من تغطية تكاليف إدارة النفايات الصمبة في المدينة، عممًا أن أكثر من % 60
 .من ايرادات التشغيل لمبمدية% 10، وتمثل ما نسبتو 2011ممتزمون بتسديد رسوم النفايات لعام 

 

 .من دخل الموازنة التشغيمية% 8 يمثل ىذا البند ما نسبتو :إيجارات أمالك البمدية وضمان الحديقة العامة .4

 

من إيرادات الموازنة % 1.79 إن ىذا البند يتم تحصيمو بواسطة مديرية ضريبة األمالك وىو يمثل :رخص المهن .5
 .التشغيمية

 

 حصة البمدية من وزارة المالية وىو مبمغ يتم تحديده كل سنة من قبل وزارة الحكم :رسوم النقل عمى الطرق .6
 .من إيرادات الموازنة التشغيمية% 8المحمي وبالتنسيق مع باقي الوزارات ويمثل ما نسبتو 

 

 تمتمك البمدية أسيم في شركة كيرباء القدس ويعود عمييا بالدخل السنوي بما بنسبتو :عائدات أوراق مالية .7
. من الموازنة التشغيمية% 4,11

 

 . رخصة450من دخل البمدية حيث تصدر أكثر من % 2,35 يمثل ىذا البند ما نسبتو :رسوم رخص الحرف .8
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رسوم : أما باقي الموارد المالية األخرى لمموازنة التشغيمية فتتمثل بالخدمات األخرى التي تقدميا البمدية من تمك الموارد
. المسح، تصديق الشيادات، رسوم العطاءات، اشتراكات، ومساىمات المجتمع المحمي، تبرعات محمية

 

أما الموارد المالية الخارجية والتي تمثل الموازنة اإلنمائية فقد استطاعت البمدية الحصول عمى دعم مالي لتطوير البنية 
التحتية وبناء خدمات ومرافق عامة، وذلك من خالل دول صديقة ومن خالل صندوق إقراض وتطوير البمديات ومن 
خالل وزارة الحكم المحمي ووزارة المالية ومؤسسات محمية ودولية، باإلضافة إلى الموازنة التشغيمية لمبمدية في دعم 

 .الموازنة اإلنمائية

. يدير البمدية مجمس بمدي منتخب مكون من ثالثة عشر عضوا
                  
ىذا ويتم تغطية مصاريف البمدية من الرسوم المحصمة من خدمات المواطن ومن إيرادات أخرى : مصاريف البمدية

. ومن التبرعات والمنح والعائد من أالمالك والمركز المجتمعي والحديقة 
 

.  كانون االول من نفس السنة31ىي سنة شمسية تبدأ من االول من كانون الثاني وتنتيي في : السنة المالية
 

موظف، حيث أن  56حسب سجالت البمدية  2011بمغ عدد الموظفين والعاممين في البمدية لعام : عدد الموظفين
 موظف ىم موظفين بقرار 37السمطة الوطنية الفمسطينية و /  موظف ىم موظفين مصنفين من الحكم المحمي 19

. مجمس بمدي
 

 :لسياسات المحاسبية الهامـة ا -2

: أساس إعداد البيانات المالية
حيث يتم تسجيل يتم إعداد البيانات المالية لمبمدية ضمن نظام خاص بالحكم المحمي وفقا لمبدأ األساس النقدي،  .1

اإليرادات عند قبضيا والنفقات والموجودات الثابتة عند دفعيا باستثناء حسابات كالذمم والمصاريف المدفوعة 
. مقدم والقروض التي تم تثبيتيا وفقا لمبدأ االستحقاق المعدل

 .يتم االعتراف بالذمم الدائنة الناتجة من المشتريات كمطموبات متداولة وفقا ألساس االستحقاق .2

 قامت البمدية بتسجيل كافة موجوداتيا الثابتة بإعادة التقييم وذلك وفقا لمعايير التقارير 19/04/2011بتاريخ  .3
المالية الدولية باستثناء عدم تسجيل موجودات البنية التحتية العامة والشوارع واألرصفة وأرض مكب النفايات 

 . وأرض التشيمي، وقد نتج عن ىذه السياسة زيادة في صافي موجودات البمدية وصافي موجوداتيا الثابتة

 

: البضاعة
. الشوارع بسعر التكمفة السوقية (كيرباء) بضاعة أخر المدة المكونة من بضاعة إنارة تقييم تم 

 
 

: الموجودات الثابتة واالستهالكات
لمبيانات المالية، تظير الموجودات الثابتة بناءا عمى إعادة التقييم  حيث ان التقييم  (3)كما ىو مبين في إيضاح رقم 

، تظير اإلضافات التي تمت في عام 2010/ كانون ثاني / 1تم لكافة الموجودات الثابتة التي كانت موجودة قبل 
ممتمكات البمدية من جيات  (تخمين)تم إثبات الموجودات الثابتة بناءا عمى تقييم .  كموجودات ثابتة بالتكمفة2011

 من أراضي وعقار وأثاث وأجيزة وسيارات ، وتم اعتماد مبالغ الموجودات 2011/نيسان / 11رسمية معتمدة بتاريخ 
 واعتماد مبالغ تخمين 2011/ايار/ 11 بتاريخ 14/2011في جمستو رقم   (5)بناءا عمى قرار مجمس بمدي رقم 

لنفس الجمسة واعتماد مبالغ تخمين األثاث بناءا عمى قرار مجمس  (6)المركبات بناءا عمى قرار مجمس بمدي رقم 
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 الموجودات الثابتة عمى أساس طريقة القسط الثابت وفقا لمعمر االنتاجي لنفس الجمسة، ويتم استيالك (7)بمدي رقم 
  :المتوقع، وفيما يمي نسب االستيالك المستخدمة

 

% نسبة االستيالك  الموجودات الثابتة 
 % 2 المباني 

--  األراضي 
 % 15 – 10 األثاث 

 % 7 األجيزة والعدد والميكنة 
 % 10 السيارات 
 % 20 حواسيب 

 

:  العمالت االجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى كال . تعتمد بمدية بيت جاال الشيقل اإلسرائيمي كعممة رئيسية لمبمدية

يتم . حسب العممة نفسيا ويتم تحويميا الى الشيقل اإلسرائيمي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ كل معاممة
ترجمة الموجودات والمطموبات في نياية السنة والتي تستحق القبض او الدفع بالعمالت األخرى الى الشيقل اإلسرائيمي 

وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية وتظير فروقات الترجمة في بيان األنشطة والتغير في بيان 
. صافي الموجودات

  
 2010 كانون أول 31أسعار تحويل العمالت الرئيسية التي تتعامل بيا البمدية مقابل الشيقل اإلسرائيمي كما في 

:  كاألتي2010
 

شيقل اسرائيمي  
 2011  2010 

 3.549  3.821الدوالر األمريكي 
 5.014  5.3893الدينار األردني 

   4.9381اليورو 
 
 

:  نظام التقاعد
تتبع البمدية نظام التقاعد العام لموظفييا حسب نظام قانون البمديات ووزارة الحكم المحمي المعمول بو بمناطق السمطة 

 ، حيث يساىم الموظفين المصنفين والمدرج أسمائيم ضمن براءة 2010/كانون ثاني / 1الفمسطينية اعتبارا من 
أما بخصوص . من راتبو اإلجمالي % 7تشكيالت الموظفين والمقرة من وزارة الحكم المحمي والمجمس البمدي بنسبة 

. من راتبو اإلجمالي% 2السنوات السابقة فكانت مساىمة الموظفين المصنفين بنسبة 
 

 :يعادله وما النقد
 ما عدا حسابات النقد والبنوك التي تخص ضريبة الجارية البنكية والحسابات الصندوق في نقد يعادلو وما النقد يمثل

 .المعارف
 

 :حسابات لجنة المعارف
حسابات لجنة ضريبة المعارف ليست جزءا من البيانات المالية المرفقة حيث يتم المحاسبة عمييا بشكل مستقل 

 .وتصدر ليا بيانات مالية مستقمة
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: النقد ومكافئات النقد  -3

 

رحزفع اىجيذَخ ثحظبثبد اىصْذوق واىحظبثبد اىجْنُخ فٍ ثْل اىقذص وثْل فيظطُِ وثْل اىعزثٍ و َشَو ثْذ 

: اىْقذ وٍنبفئبد اىْقذ ٍب َيٍ

 
 

: استثمارات أسيم في شركة كيرباء محافظة القدس المساىمة المحدودة -4
 

 426000رَزيل ثيذَخ ثُذ جبال أطهٌ فٍ شزمخ مهزثبء ٍحبفظخ اىقذص اىَظبهَخ اىَحذودح ورجيغ عذدهب 

أرثعَبئخ ) دَْبر أردٍّ 426000 دثْبر أردٍّ أٌ رجيغ قَُخ األطهٌ اىََيىمخ 1طهٌ، حُث أُ قَُخ اىظهٌ 

 . 2011/مبّىُ أوه / 31مَب هٍ فٍ  (وطزخ وعشزوُ اىف دَْبر أردٍّ
 

 ّزج 2011/مبّىُ اوه  / 31 دَْبر اردٍّ اىً عَيخ اىشُقو فٍ 426000ّزُجخ رزجَخ قَُخ االطهٌ اىجبىغخ 

.  شُقو اطزائُي159878ٍارثبح فزق عَيخ ثقَُخ 

 2,135,964 أٌ 5,014 دَْبر ثظعز رحىَو 426000 رجيغ 2011/ مبّىُ ثبٍّ / 1قَُخ االطهٌ فٍ 

.  شُقو2,295,842 أٌ 5,3893 ثظعز رحىَو 2011/مبّىُ اوه / 31شُقو، وفٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2010     2011   

   شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 نقد في صندوق الشاقل  10,387  6,759

 نقد في صندوق بالعمالت الصعبة  22  55

 اإلسرائيميودائع لدى البنوك بالشيقل   20,169  80,005

 األردنيودائع لدى البنوك بالدينار   1,399,493  550,142

 األمريكيودائع لدى البنوك بالدوالر   373,257  191,614

 باليوروودائع لدى البنوك   183,474  --
     

828,575  1,986,802   
     

 نقد في الصندوق مخصص لتأمينات رخص البناء بالشاقل  7,976  19,448

 األردنينقد في الصندوق مخصص لتأمينات رخص البناء بالدينار   3,072  12,731

 ودائع لدى البنوك مخصصة لتأمينات رخص البناء بالشاقل   27,577  31,068

  األردنيودائع لدى البنوك مخصصة لتأمينات رخص البناء بالدينار   111,766  52,222
     

115,469  150,391   

944,044  2,137,193   
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 :صافي الموجودات الثابتة  -5
: 2011 كانون األول 31 والرصيد كما في 2011فيما يمي ممخص الحركة عمى الموجودات الثابتة خالل عام 

 
/ االستبعاد  الرصيد الختامي

 تخصم
/ اإلضافات 

 تضاف
  الرصيد االفتتاحي 

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 :التكمفة       

17,574,537   --  أبنية البمدية 17,309,537  265,000 

43,718,859   --   --  أراضي البمدية 43,718,859 

21,390   -- أثاث البمدية  19,210  2,180 
19,825   --   --   وأجيزة البمديةتماكينا 19,825 

394,500   --   -- السيارات   394,500 
22,250   --   -- حواسيب وطابعات وأخرى  22,250 
23,800   -- اآلالت وعدد وأدوات  16,760  7,040 

478,411   -- بناية المركز المجتمعي  401,315  77,096 
59,502   --   -- العاب حديقة بيت جاال  59,502 
16,400   --  16,400   -- حاويات 

62,329,474   --  367,716  61,961,758  

        
: االستهالك المتراكم       

349,283   --  349,283   --  أبنية البمدية

 --   --   --   --  أراضي البمدية

2,032   --  2,032   -- أثاث البمدية 
1,388   --  1,388   --   وأجيزة البمديةتماكينا

39,450   -- السيارات   --  39,450 
4,450   -- حواسيب وطابعات وأخرى  --  4,450 
1,492   -- اآلالت وعدد وأدوات  46  1,446 

12,160   -- بناية المركز المجتمعي  4,134  8,026 
8,103   -- العاب حديقة بيت جاال  2,153  5,950 

 --   --   --   -- حاويات 
418,358   --  412,025  6,333  

 صافي القيمة الدفترية 61,955,425      61,911,116

 
: مشاريع تحت التنفيذ -6

 

   2010     2011   

   شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 (مطبخ+ بئر  )مشروع بناية الحديقة   130,623  70,350

 بناية دار البمدية تمويل من وزارة المالية  500,000  --
     

70,350  630,623   
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 :الذمم و األرصدة المدينة األخرى -7

 

ضزَجخ األٍالك، رطىً رخص اىَهِ، رطىً  )و َشَو هذا اىجْذ اىَجبىغ اىَظزحقخ ٍِ اىَىاطُِْ ٍقبثو رطىً خذٍبد 

و ٍظزحقبد  (اىحزف واىصْبعبد، رطىً رخص اىجْبء واىغزاٍبد، رطىً اىْفبَبد، رطىً طىق اىخضبر واىُبفطبد

: ٍجيض اىخذٍبد اىَشززك مَب َيٍ

 

 طْخ ورقذر اىَجبىغ اىقذََخ 15عجبرح عِ دَىُ ٍِ طْىاد طبثقخ رصو ىغبَخ : ٍظزحقبد رطىً اىْفبَبد* 

.  شُقو إطزائُي500,000ٍحىاىٍ 
 
 

 :موجودات متداولة اخرى -8

 

: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

2010  2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 (5/2012)مصاريف المستشار القانوني مدفوعا مقدما  10,000  10,000

 تأمينات السيارات/ مصاريف مدفوعا مقدما  6,611  8,750

 --  عمال- تأمينات ضد الحوادث / مصاريف مدفوعا مقدما  2,916 
    

18,750  19,527  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

   2010     2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 األمالكمستحقات ضريبة  3,861,380  3,342,189

  *مستحقات رسوم النفايات 2,393,226  1,899,020

 مستحقات رسوم رخص بناء والغرامات 824,315  570,729

 اإليجاراتمستحقات  626,038  524,828

 رسم النقل عمى الطرقمستحقات  664,652  348,000

 مستحقات رخص المين 185,234  146,941

 مستحقات حرف وصناعات  66,020  67,379

 مستحقات رسوم سوق الخضار 7,545  4,011

 المسمخمستحقات رسوم  4,845  1,600

 --  مجمس الخدمات المشتركمستحقات  88,950 

 --  يافطاتمستحقات  6,480 

6,904,697  8,728,685  
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 :قروض وسمف -9

: ، ٍب َي2011ٍو َشَو هذا اىجْذ اىظيف اىَزجقُخ عيً اىَىظفُِ فٍ ّهبَخ اىظْخ اىَبىُخ 

   2010     2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 خالد قفطان 2,700  2,450

 --  نديم الحذوه 2,400 

 --  سامية زيت 1,450 

 --  عيسى جحا 1,450 

 محمد قفطان المسالمة 1,000  1,700

 جمال عالن 900  1,000

 شوكت مطر 550  600

 وليد الخطيب 500  3,600

 زياد منصور 450  1,000

 --  سوزان قعبر 400 

 --  محمود ابو نصار 200 

350   --  عماد المسالمة

1,600   --  عيسى الشتمة

2,000   --  خالد القسيس
    

14,300  12,000  

 
 

 :الموازم والمواد في المستودعات -10

 

و َشَو هذا اىجْذ ٍخشوُ اىيىاسً واىَىاد اىزٍ رخص إّبرح اىشىارع واىزٍ رٌ إعبدح رقَُهب حظت اىظعز 

: اىظىقٍ مَب َيٍ

   2010     2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 مخزون إنارة شوارع 44,689  67,850
    

67,850  44,689  

    

 
 

 :مطموبات متداولة أخرى -11

 

: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

   2010     2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

  الصحيالتأمين/ تأمينات مستحقة لوزارة المالية  19,920  21,506

  المجمس البمديألعضاءمكافئات مستحقة  11,844  11,718

 مستحقات ضريبة الدخل 1,891  1,629
    

34,853  33,655  
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 :أمانات رسوم األبنية بالصافي -12

 
وَشَو هذا اىجْذ اىَجبىغ اىزٍ قجضزهب اىجيذَخ مأٍبّبد رطىً أثُْخ َظزىجت ردهب ميهب او جشء ٍْهب ىيَىاطُِْ 

: ثْبءا ىَذي اىزشاٍبرهٌ ثشزوط رزخُص اىجْبء، وفَُب َيٍ ثُبُ حزمخ رصُذ رطىً األثُْخ

   2010     2011  
  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 رصيد أول السنة 115,469  119,653

 أمانات رسوم ابنية خالل السنة 80,479  47,707

(51,891 )  (45,557 )  رد أمانات رسوم ابنية خالل السنة
    

115,469  150,391  

    

 
 :مخصصات تقاعد الموظفين -13

 
تتبع بمدية بيت جاال نظام تقاعد خاص لموظفييا حسب نظام قانون البمديات ووزارة الحكم المحمي المعمول بو 

، حيث يساىم الموظفين المصنفين والمدرج أسمائيم ضمن براءة 1955لسنة  (2)بمناطق السمطة الفمسطينية رقم 
من راتبو األساسي باإلضافة لعالوات  % 7تشكيالت الموظفين والمقرة من وزارة الحكم المحمي والمجمس البمدي بنسبة 

، ال يوجد احتساب لممبالغ اإلضافية الالزمة لموفاء من قبل البمدية 2011الموظفين الخاضعة لمتقاعد من بداية عام 
 .أيضا % 7لمقابمة حصتيا من التقاعد في ىذا الصندوق بنسبة 

 
 :قرض سمطة المياه والمجاري -14

 
 1,100,000قبٍذ طيطخ اىَُبٓ واىَجبرٌ ثإقزاض ثيذَبد ثُذ ىحٌ، ثُذ جبال، ثُذ طبحىر ثَجيغ وقذرح 

 شُقو إطزائُيٍ، حُث رٌ رظذَذ قَُخ اىقزض 300,000شُقو إطزائُيٍ حُث إُ حصخ ثيذَخ ثُذ جبال هٍ 

.  ثَىجت شُنبد ثْنُخ ٍىقعخ01/12/2011 وىغبَخ 01/03/2011عيً عشزح دفعبد ٍزظبوَخ ٍِ ربرَخ 

 
 

: إيرادات بواسطة السمطة -15
 

وَشَو هذا اىجْذ  إَزاداد رٌ رحصُيهب ثىاططخ اىظيطخ اىفيظطُُْخ حُث حىه ٍْهب حصخ اىجيذَخ واىزٍ رعبده  

 :اىً حظبة اىجيذَخ مَب َيٍ% 90

   2010      2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 ضريبة األمالك 1,798,147  5,088,230

 رسوم نقل عمى الطرق 764,802  348,000

 رخص المين 136,227  307,520
    

5,743,750  2,699,176  
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: إيرادات بواسطة البمدية -16

: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 رسوم رخص البناء والغرامات 1,314,395  1,492,687

 *رسوم النفايات 1,043,625  2,421,051

 *رسوم الحرف والصناعات 127,241  166,637

 رسوم اليافطات 41,905  22,700

 رسوم المسمخ 23,175  19,650

 ثمن العطاء/ أثمان بيع عطاءات  20,068  14,764

 رسوم مياه/ رسوم عامة  8,075  9,032

  عطاءاتإعالنرسوم  8,000  2,840

 السوقضمان /  رسوم سوق الخضار  4,200  8,061
    

4,157,422  2,590,684  

    
 

َزٌ  إعطبء ّظجخ خصٌ ثبىززرُت حظت األشهز األرثعخ األوىً ٍِ : رطىً اىحزف واىصْبعبد ورطىً اىْفبَبد* 

، مَب وَزٌ احزظبة طعز اىذَْبر ىيشُقو فٍ (%5، %10، %15، %20)اىظْخ ىَظزحقبد اىَْزفعُِ ىيظْخ اىظبثقخ 

.  شُقو6رخص اىحزف 
 

: إيرادات رسوم الخدمات -17
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 قطع شوارع ومناىل / أخرىاشتراكات ومساىمات  178,791  54,985

 (ضمان) الحديقة إيرادات 56,300  81,907

 متفرقات 16,916  5,725

 تصديق الشيادات 15,410  14,860

 اشتراكات مكتبة 5,202  4,324
    

161,801  272,619  

    
 

: إيرادات متنوعة -18
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 * أمالك البمديةإيجارات 542,933  1,007,515

  ضريبة االمالكغرامات 56,372  --

 غرامات 1,164  485
    

1,008,000  600,469  

    
ثبىززرُت حظت األشهز األرثعخ  (%5، %10، %15، %20 )َزٌ  إعطبء ّظجخ خصٌ : إَجبراد أٍالك اىجيذَخ* 

. األوىً ٍِ اىظْخ ىيَظزأجزَِ اىَْزفعُِ
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: عائدات استثمارية -19
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 أسيم شركة الكيرباء /  ماليةأوراقعوائد  224,725  213,000

 فوائد بنكية 16,164  2,838
    

215,838  240,889  

    
 

: تبرعات ومساىمات المجتمع المحمي -20
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 تبرعات فردية ومؤسسات غير حكومية 405,285  256,294

 ىبة فخامة الرئيس 190,000  371,182
    

627,476  595,285  

    
 

: إيرادات ىبات وتبرعات ومنح -21
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 مشروع كريمزان/ انيرا  1,550,000  --

 تأىيل شوارع/ صندوق البمديات  592,560  377,000

تأىيل شوارع / البنك االسالمي  535,000  --
--  512,000 ARDCEP /  انشاء ارصفة
مشروع دار البمدية / وزارة المالية  500,000  --
--  265,000 CHF /  مشروع خدمات الجميور

 ايطاليا/مشروع المركز المجتمعيتمويل فرقية اليورو ل/ مجمس الوزراء --  105,174
    

482,174  3,954,560  
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: مشاريع تطوير البنية التحتية -22
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 قطاع الصرف الصحي 1,550,000  --

 من البمدية/ قطاع الطرق واالرصفة  836,455  --

 منحة البنك االسالمي/ تأىيل شوارع  535,000  --

 منحة الحكم المحمي/ انشاء ارصفة  512,000  --

 القنصمية االيطالية/ عبارات مياه  130,062  --

 شارع اسكندر ألخوري --  377,000

 تعبيد شوارع داخمية --  249,500

 ةبناء جدران استنادي --  12,240
    

638,740  3,563,517  

    

 
: الترفية واالستجمام -23

: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

  2010     2011   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 ممول من القنصمية االيطالية/ حوش الخضر  60,213  --

 الميرجان الثقافي --  47,026
    

47,026  60,213  

    

  
 

 

  
 



 

: الدوائر واألقسام في البمدية/ النفقات العامة  -24
: و َشَو هذا اىجْذ ٍب َيٍ

2010مجمـــوع  2011مجمـــوع      اإلدارة العامة والمحاسبة  الصحة والبيئة  الهندسة والبنية التحتية  المكتبة العامة  

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 رواتب الموظفين  476,329  92,716  299,910  49,212  918,167  970,187

 راتب موظف الصيانة     39,601    39,601  39,407

 أجور عمل أضافي 13,423  13,020  3,803    30,246  27,373

 التأمين الصحي 8,400  14,592  4,860    27,852  40,520

 رواتب المتقاعدين 7,500    22,176    29,676  11,250

 مكافئات وتعويضات نياية الخدمة   2,200  31,214    33,414  259,317

 المكافئات والحوافز 60,177  15,954  41,467    117,598  112,926

صاباتالتأمين ضد الحوادث  4,375  5,417  4,792    14,584  16,190   العملوا 

 مكافئات أعضاء المجمس البمدي 74,634        74,634  76,812

 رواتب/ مكافأة رئيس البمدية  79,200        79,200  72,000

 صيانة األثاث 4,907        4,907  2,242

 ضريبة الدخل 24,122        24,122  34,241

 صيانة أجيزة وأدوات مكتبية 50        50  900

 تدريب موظفين 600    200    800  --

 بريد وىاتف 18,248  766  9,037    28,051  40,082

  ومياهأثمان كيرباء 39,307        39,307  28,228

  غازأثمان 593        593  598

 مصاريف الدفاع المدني 150    150    300  200

  ومطبوعاتقرطاسيو 14,397        14,397  7,861

 التشريفات 40,815        40,815  33,108

 



 

 (:24إيضاح )تكممة النفقات العامة            
  اإلدارة العامة والمحاسبة  الصحة والبيئة  الهندسة والبنية التحتية  المكتبة العامة  2011مجمـــوع   2010مجمـــوع 

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 إعالنأجور  17,590        17,590  8,140

 النفقات القضائية 426        426  998

 سفريات خارجية 3,004        3,004  4,919

 طباعة نشرات 5,930        5,930  4,770

 تنقالت داخمية 2,370        2,370  2,445

 أجور النقل وعالوات السفر 16,255        16,255  16,510

 النفقات استشارات 24,000        24,000  14,000

 مصاريف ضيافة 6,518        6,518  7,782

 نفقات أخرى 22,998        22,998  30,882

 أتعاب مينية 15,800        15,800  --

 أجيزةصيانة  13,845    9,828    23,673  16,529

 اشتراك صندوق بريد     100    100  200

 أجور عمال    524,302  238,985    763,287  747,989
 صيانة عامة     1,450    1,450  2,104

 صيانة البمدة القديمة     379    379  --
 مبيدات حشرية         --  66

 حصة البمدية من مشروع إدارة النفايات الصمبة   598,999      598,999  475,215
 صيانة المسمخ   3,471      3,471  7,599

 نفقات التنظيف   13,278      13,278  15,922
 صيانة المجارى والمراحيض   13,837      13,837  11,905
 صيانة مكب النفايات         --  38,719

 



 

 (:24إيضاح )تكممة النفقات العامة  -25           
2010مجمـــوع  2011مجمـــوع      اإلدارة العامة والمحاسبة  الصحة والبيئة  الهندسة والبنية التحتية  المكتبة العامة  

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 صيانة حاويات النفايات   1,255      1,255  1,608
 مكافحة المالريا وداء الكمب   1,050      1,050  --

 عامل المسمخ   22,332      22,332  20,504
 زيوت ومحروقات     48,999    48,999  137,287
 صيانة السيارات     21,176    21,176  65,695
 تأمين السيارات والمسؤولية المدنية     16,139    16,139  12,627
 دراسات وتصاميم ىندسية     15,061    15,061  20,545
 ترخيص سيارات البمدية     1,615    1,615  1,405

 إعمال تزيين وتمديد وحدات جديدة     26,188    26,188  27,650
 صيانة المصعد 4,400        4,400  2,350

 صيانة الشوارع واألرصفة     65,278    65,278  160,711
 صيانة األبنية     31,588    31,588  17,204

 إنارة الشوارع     2,550    2,550  150,036
 صيانة الحدائق     31,162    31,162  12,100
 صيانة المقابر     12,096    12,096  15,798
 صيانة الجدران االستنادية     8,110    8,110  20,760
 *لوازم اإلنارة      46,665    46,665  31,472

 تأىيل الممعب البمدي      2,700    2,700  520
 مصاريف تخمين     15,900    15,900  2,600

 أنظمة التأمين عمى الطرق     900    900  115
            

3,881,123  3,426,843  49,212  1,054,079  1,323,189  1,000,363  



 

 

 لوازم االنارة: 

.  شيقل23161 شيقل وبضاعة مستخدمة من مخزون اول المدة بقيمة 23504عبارة عن مشتريات خالل العام بقيمة 
 

: بضاعة انارة الشوارع من المخزون
2011  

  شيقل إسرائيمي

   رصيد أول المدة 67,850

   مشتريات لوازم انارة خالل العام 23,504

 31/12/2011  يخصم جرد نياية المدة  44,689

   لوازم االنارة المستعممة خالل العام 46,665
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: ادارة المخاطر -26
 

 مخاطر السيولة - أ

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البمدية عمى مواجية التزاماتيا قصيرة االجل عند استحقاقيا باستخدام موجوداتيا السائمة 
، ولمحد من ىذه المخاطر تقوم البمدية بتنويع مصادر التمويل وادارة الموجودات (الموجودات المتداولة)وشبة السائمة 

. والمطموبات ومواءمة أجاليا
 

 مخاطر االئتمان - ب

عمى الوفاء  (المدينين)وىي المخاطر التي قد تؤدي الى حدوث خسائر لمبمدية وذلك بسبب عدم قدرة الطرف االخر 
بالتزاماتيم تجاه البمدبة، حيث تعمل البمدية عمى الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق خصم تشجيعي بنسبة معينة لسد 

. الديون المترتبة عمى المواطنين
 

مخاطر اسعار العمالت االجنبية - ج
. تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة االدوات المالية نتيجة لتقمبات اسعار صرف العمالت االجنبية

 
 
: االرقام المقارنة -27

 
. تم اعادة تصنيف بعض ارقام القوائم المالية المقارنة لتتماثل وتصنيف البيانات المالية لمسنة الحالية
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