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 (أ) بيان 
 

  بلدية تفوح 
انًقبىضبت وانًدفىعبت بيبٌ 

 2013كبَىٌ أول / 31 نهسُة انًبنية انًُتهية في 
 
  

  إيضاح   2013  2012

 البيـــــــــــــان    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي
      
 01/01/2013النقد ومكافئات النقد في      

 نقد في صندوق الشاقل    3  5,413  8,843
 اإلسرائيميودائع لدى البنوك بالشيقل     3  104,288  50,997

 األردنيودائع لدى البنوك بالدينار     3  --  139

 01/01/2013          مجموع النقد ومكافئات النقد في    109,701  59,979
      
:اإليرادات       

اإليرادات التشغيمية      
     إيرادات بواسطة السمطة  4  483,310  738,714
     إيرادات بواسطة البمدية  5  1,280,500  679,121
     الواردات المتنوعة  6  700,483  405,026
534,680   --      تبرعات ومساىمات المجتمع المحمي  7 

اإليرادات اإلنمائية      
 --   --      مخصص تطوير انمائي من خزينة السمطة   

اإليرادات الربحية      
     مشروع المياه  8  252,162  305,341

     مشروع الكيرباء  9  6,633,529  6,348,819
اإليرادات            مجموع   9,349,984  9,011,701  

      
 مجموع اإليرادات والنقد ومكافئات النقد    9,459,685  9,071,680
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 (أ) يتبع بيان 
 

  بلدية تفوح 
انًقبىضبت وانًدفىعبت بيبٌ 

 2013كبَىٌ أول / 31 نهسُة انًبنية انًُتهية في 

 
  إيضاح   2013  2012

 البيـــــــــــــان    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي
      

 النفقات واألعباء األخرى     
 النفقات التشغيمية          

      اإلدارة العامة 10  1,149,082  1,018,467

      المالية والقانونية 10  320,495  343,816

      الصحة 10  420,713  302,543

      اليندسة 10  901,789  1,005,703

 النفقات الربحية          

      مشروع المياه 10  400,506  584,271

      مشروع الكيرباء 10  2,539,539  2,543,866

      النفقات اإلنمائية     

      مخصص تطوير انمائي  10  3,577,115  3,163,313
      

      مجموع النفقات واألعباء األخرى   9,309,239  8,961,979

      

31/12/2013النقد ومكافئات النقد في        

 نقد في صندوق الشاقل    3  13,558  5,413
 اإلسرائيميودائع لدى البنوك بالشيقل     3  135,866  104,288

 بالدوالر االمريكيودائع لدى البنوك     3  1,022  --

 31/12/2013مجموع النقد ومكافئات النقد في    150,446  109,701
      

   31/12/2013مجموع النفقات واألعباء األخرى والنقد في    9,459,685  9,071,680
 
 

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا "   
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 بلدية تفوح
فهسطيٍ - تفىح

 2013إيضبحـــبت حىل انبيبَبت انًبنية نعــــبو 
 
 : الكيان القانوني وطبيعة نشاط البلدية -1

 
 :لمحة تاريخية

 وذلك بعد االحتالل اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع 1970تشكمت أول ىيئة محمية غير رسمية في بمدة تفوح عام 
، وجاء تشكيل ىذه الييئة بمبادرة محمية عمى شكل لجنة محمية من ثالثة وجياء من البمدة كمفوا 1967غزة في العام 

 برئاسة السيد محمود إبراىيم جابر 1979استمرت ىذه المجنة في عمميا حتى العام . بتقديم الخدمات وفض النزاعات
وبالرغم من محاولة المختار العمل . إزريقات كمختار لمبمدة وليضطمع بمسؤوليات تنسيق تقديم الخدمات ألىالي البمدة 

عمى مأسسة العمل البمدي في تفوح وتحسين الخدمات المقدمة ألىالي البمدة، إال أن سياسات االحتالل اإلسرائيمي 
 .أجيضت جميع ىذه المحاوالت

 وبعد ثالثة أعوام من 1997ولما قامت السمطة الوطنية الفمسطينية باستالم ميام إدارة الحكم في الضفة الغربية عام 
سرائيل في مدينة أوسمو النرويجية، قامت السمطة الوطنية  توقيع اتفاقية السالم بين منظمة التحرير الفمسطينية وا 

الفمسطينية ومن خالل وزارة الحكم المحمي بتعيين وتكميف سبعة من وجياء البمدة لتأسيس أول ىيئة محمية فمسطينية 
. في البمدة لحين إجراء انتخابات الييئات المحمية، وتم تسمية الييئة المحمية في تفوح كبمدية إال أنيا لم تصنف آنذاك

 والذي تم فيو تشكيل أول مجمس بمدي منتخب من أحد عشر 2005واستمر المجمس المكمف في عممو حتى العام 
، وما زال ىذا المجمس المنتخب قائمًا ويعمل مع رئاسة البمدية (تسعة أعضاء من الذكور واثنتان من اإلناث)عضوًا 

. 20/10/2012وفقًا لمصالحيات المخولة لو وفقًا لقانون الييئات المحمية الفمسطيني حتى تاريخ 
، برئاسة السيد محمود عبد 20/10/2012 بموجب االنتخابات البمدية بتاريخ 2012 في العام  االخيرتشكل المجمس

. اهلل عبد ربو ارزيقات
 

: عام
 

:  موظفًا وعاماًل موزعين كما يمي40ويبمغ عدد موظفي البمدية 
. موظفا (11: )موظفًا مصنفًا ومثبتا، بجانب موظفين بعقود (29)منيم 

 

: الخدمات التي تقدمها البمدية
 

 حسين وتأىيل البنية التحتية وتوفير مصادر مياه لمالئمة احتياجات المواطنين مع االستمرارية المياهت .
 تأىيل شبكة الكيرباء القائمة وتحسين جودتيا ورفع كفاءتيا بما يمبى احتياجات المواطن المتزايدة من الكيرباء. 

 تحسين وتجميل شبكة الطرق في البمدة لتسييل الحياة اليومية عمى المواطنين ورفع مستوى سالمتيم المرورية 

 .والصحية

 إنشاء وبناء شبكة صرف صحي وتطوير البنية التحية لقطاع النفايات الصمبة يمبى احتياجات المواطنين .
 عداد مخطط تفصيمي شامل . تطوير قدرات البمدية لتمكينيا من تطبيق القوانين المنظمة ليذا القطاع وا 
 والبيئة المدرسية. تحسين البنية التحتية ورفع مستوى ونوعية التعميم في المراحل األساسية. 
  تحسين البنية التحتية في المجال الصحي في توفير الخدمات الصحية األولية عمى مدار الساعة لتمبية احتياجات

 .المواطنين

  نتاجية األراضي واالىتمام بالقطاع الزراعي كقطاع اقتصادي وتحسين األمن الغذائي تحسين البنية الزراعية وا 
 .المنزلي
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  تحسين البنية التحتية وتطوير المؤسسات المجتمعية ذات االىتمام وتنمية المواقع األثرية .
 تحسين البنية التحتية وتطوير المؤسسات الرياضية واالىتمام وتنمية المواىب الرياضية. 

  دارة الكوارث . تحسين الخدمات المتعمقة باألمن وا 
 تحسين البنية التحتية لقطاع الخدمات البيئية والحد من التموث والمخاطر المحيطة بالمواطنين .
  تطوير وتأىيل البنية التحتية لتنمية االقتصاد المحمي وتعزيز الشراكة واالستثمار، توفير فرص عمل لمحد من

 .ظاىرة البطالة

  تحسين األحوال المعيشية لألسر الفقيرة وزيادة الدخل الفقيرة والميمشة لتأمين تكاليف ورسوم التعميم  والصحة
 .والحياة اليومية

  تحسين وتطوير البنية التحتية وتطوير الموارد لمحصول عمى خدمات مناسبة لذوي اإلعاقة في تفوح عمى المستوى
 .الداخمي والخارجي

  تنمية الوعي المجتمعي العام بأىمية قدرات الشباب ودورىم ومساىمتيم في عممية التنمية من خالل تمكين الشباب
 .اقتصاديًا واجتماعيًا ومينياً 

  زيادة فرص االستقالل والمشاركة االقتصادية واالجتماعية بناء قدرات وخمق فرص عمل مدرة لمدخل في مين
 .مالئمة لممجتمع

  تفوحالتنظيمية لبمديةاإلدارية وقدرات التطوير وبناء . 

 
: أما بالنسبة إليرادات ومصاريف البمدية فتنقسم إلى ثالثة أقسام موزعة عمى ثالث موازنات

  الموازنة التشغيمية
 الموازنة الربحية 

  الموازنة اإلنمائية
 

الموازنة التشغيمية 
: في جانب إيرادات البمدية التشغيمية، يبّين الجدول أدناه أنواع ىذه اإليرادات ونسبتيا من اإليراد التشغيمي العام

 

النسبة اإليرادات الرقم 
% 13حصة البمدية من رسوم النقل عمى الطرق  1
% 6  ضريبة األمالك 2
% 2منح ومساعدات اخرى من السمطة  3
% 7 رسوم رخص البناء والغرامات 4
% 7 رسوم تحسين وتطوير المدارس 5
% 12 اشتراك مساىمات تعبيد 6
% 11 رسوم محاجر 7
% 14 رسوم النفايات 8
% 9 اشتراكات ومساىمات وسمف 9
% 6 عوائد مختمفة 10
% 14 ايرادات الحديقة 11
% 2 متفرقات 12
% 2 ايراد تقاعد 13
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: وفي جانب مصروفات البمدية التشغيمية، يبّين الجدول أدناه أنواع المصروفات ونسبتيا من المصروف التشغيمي العام
 

النسبة  (تشمل أقسام اإلدارة والمالية والصحة واليندسة)المصروفات الرقم 
% 34.7الرواتب . 1
% 2.4أجور العمال اضافي . 2
% 0.85اجور العمال المياومة . 3
% 0.96مخصص التقاعد . 4
% 3.97مكافئات وتعويضات  . 5
% 23.3نفقات ادارية وعمومية لقسم االدارة . 6
% 8.7نفقات ادارية وعمومية لقسم الصحة . 7
% 25نفقات ادارية وعمومية لقسم اليندسة . 8

 
الموازنة الربحية 

: يبّين الجدول أدناه إيرادات البمدية الربحية، وىي عبارة عن مشروع المياه والكيرباء
 

النسبة من إيرادات الموازنة الربحية  اإليرادات الرقم 

% 2 ايرادات اثمان مياه. 1
% 1.3 اثمان مياه سابقو. 2
% 61.3 ايرادات اثمان كيرباء. 3
% 31.1 اثمان كيرباء سابقو. 4
% 3.1 رسوم اشتراكات كيرباء. 5
% 1.3 اخرى. 6
 

: أما في جانب المصروفات في الموازنة الربحية فيي كما يمي
 

النسبة من مصاريف الموازنة الربحية  المصروفات الرقم 

% 10.85رواتب موظفي قسم المياه والكيرباء . 1
% 1.69أجور عمال اضافي قسم المياه والكيرباء . 2
% 1.7اجور العمال المياومة . 3
% 0.33مخصص التقاعد . 4
% 85.4نفقات ادارية وعمومية مختمفة . 5

 
الموازنة االنمائية 

. او جمعيات مانحة أو تمويل محمي داخمي من البمدية/ىي عبارة عن مشاريع متنوعة يتم تحويميا من ِقبل دول و
 

.  كانون االول من نفس السنة31ىي سنة شمسية تبدأ من االول من كانون الثاني وتنتيي في : السنة المالية
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 :لسياسات المحاسبية الكامـة ا -2

 
: أساس إعداد البيانات المالية

يتم إعداد البيانات المالية لمبمدية ضمن نظام خاص بالحكم المحمي وفقا لمبدأ األساس النقدي، حيث يتم 
يتم تسجيل الموجودات الثابتة . تسجيل اإليرادات عند قبضيا والنفقات والموجودات الثابتة عند دفعو

ان االساس النقدي ىو اساس شامل لممحاسبة ال يتوافق مع المعايير الدولية العداد . كمصاريف خالل العام
. التقارير المالية

 

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

. كال حسب العممة نفسيا ويتم تحويميا الى الشيقل اإلسرائيمي في الدفاتر وفقا لسعر صرف تاريخ المعاممة
يتم ترجمة بيان المقبوضات والمدفوعات في نياية العام ما يخص النقد ومكافئات النقد بالعمالت األخرى 
الى الشيقل اإلسرائيمي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المقبوضات والمدفوعات وتظير فروقات 

 .(ان وجد)الترجمة في بيان المقبوضات والمدفوعات 
  

 كانون أول 31أسعار تحويل العمالت الرئيسية التي تتعامل بيا البمدية مقابل الشيقل اإلسرائيمي كما في 
:  كاألتي2013
شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  
 2013  2012 

 3.73  3.476دوالر امريكي 
 

:  نظام التقاعد
تتبع البمدية نظام تقاعد خاص لموظفييا حسب نظام قانون البمديات ووزارة الحكم المحمي المعمول بو 

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

 .من قيمة راتب الموظف االجمالي% 9والبمدية تساىم بنسبة 
  

 :يعادلو وما النقد
 .الجارية البنكية والحسابات الصندوق في نقد يعادلو وما النقد يمثل

 
 :حسابات لجنة المعارف

حسابات لجنة ضريبة المعارف ىي جزءا من البيانات المالية المرفقة حيث يتم المحاسبة عمييا من خالل 
 .البيانات المالية المرفقة
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: النقد ومكافئات النقد -3
 

تحتفظ انبهدية بحسبببت انصُدوق وانحسبببت انبُكية في بُك فهسطيٍ وانبُك انعربي ويشًم بُد انُقد 

 :ويكبفئبت انُقد يب يهي

   2012      2013     

  عممة صعبة  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

نقد في الصندوق شاقل    13,558  5,413
      

بالشيقل االسرائيمي ودائع لدى البنوك    135,866  104,288
 شيقل- بنك فمسطين المحدود    83,417  88,716

 شيقل - العربيبنك    1,102  15,572

 شيقل تقاعد الموظفين  - العربيبنك    51,347  --
      

بالدوالر االمريكي ودائع لدى البنوك    1,022  --
 دوالر امريكي– بنك فمسطين المحدود  294  1,022  --

      

109,701  150,446    
 

: إيرادات بواسطة السمطة -4
 

ويشًم هذا انبُد إيرادات تى تحصيههب بىاسطة انسهطة انفهسطيُية حيث حىل يُهب حصة انبهدية وانتي تعبدل 

 :انى حسبة انبهدية كًب يهي% 90

   2012      2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

حصة البمدية من رسوم النقل عمى الطرق  301,678  503,113
  ضريبة األمالك 137,352  210,601
منح ومساعدات اخرى من السمطة  44,280  25,000

738,714  483,310  

 
: إيرادات بواسطة البمدية -5

 

: و يشًم هذا انبُد يب يهي

  2012     2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 رسوم النفايات 342,000  324,000

 اشتراك مساىمات تعبيد 277,481  --

 رسوم محاجر 261,963  57,500

 رسوم رخص البناء والغرامات 165,290  135,600

 رسوم تحسين وتطوير المدارس 159,600  142,800

 ايراد تقاعد 51,347  --

 رسوم الحرف والصناعات 14,253  6,032

 تصديق الشيادات 5,616  7,839

 اثمان نسخ عطاءات 1,700  400

 رسوم اعالنات العطاءات 1,250  4,950

679,121  1,280,500  
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: الواردات المتنوعة -6
 

: و يشًم هذا انبُد يب يهي

  2012     2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 ايرادات الحديقة 345,375  261,205

 اشتراكات ومساىمات وسمف 204,366  237,074

 عوائد مختمفة 132,195  167,952

 غرامات اعتداء عمى االمالك 17,518  --

 CBRتبرع من جمعية  1,029  --

405,026  700,483  

 
: تبرعات ومساىمات المجتمع المحمي -7

 

: و يشًم هذا انبُد يب يهي

  2012     2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 تبرعات محمية --  167,555

 JIZايرادات منح  --  105,920

534,680  --  

 
: مشروع المياه -8

  

: و يشًم هذا انبُد يب يهي

  2012     2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 ايرادات اثمان مياه 137,937  129,807

 اثمان مياه سابقو 88,335  141,338

 رسوم اشتراكات مياه 25,890  34,196

305,341  252,162  

 

: مشروع الكيرباء -9
  

: و يشًم هذا انبُد يب يهي

  2012     2013   

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 ايرادات اثمان كيرباء 4,214,476  3,787,070

 اثمان كيرباء سابقو 2,141,920  2,126,617

 رسوم اشتراكات كيرباء 213,573  247,187

 اثمان لوازم واشتراكات الكيرباء 63,560  187,945

6,348,819  6,633,529  
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: الدوائر واألقسام في البمدية/ النفقات العامة  -10
 :و يشًم هذا انبُد يب يهي

  الموازنة التشغيمية  الموازنة الربحية  الموازنة االنمائية  المجمـــوع

  اإلدارة العامة   المالية والقانونية  الصحة   الهندسة   مشروع المياه  مشروع الكهرباء  مخصص تطوير انمائي  المجمـــوع

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

 الرواتب واألجور                

 رواتب الموظفين 330,771  292,664  166,667  178,734  123,743  195,512  --  1,288,091

 اجور عمل اضافي 27,928  16,277  5,632  17,861  15,784  34,033  --  117,515
اجور العمال المياومة  19,885  1,600  1,268  400  450  50,608  1,078,273  1,152,484

مخصص تقاعد  7,692  9,954  3,911  5,296  3,703  6,135  --  36,691
المكافئات والحوافز  60,200  --  --  --  --  --  --  60,200
 مكافئات وتعويضات نياية الخدمة 16,970  --  --  --  --  --  --  16,970
مكافئات أعضاء المجمس البمدي  33,802  --  --  --  --  --  --  33,802

 نفقات إدارية وعمومية مختمفة               

 عموالت بنكية 3,029  --  --  --  --  --  --  3,029

قرطاسية  29,862  --  --  2,120  2,840  1,852  --  36,674
 اثاث وصيانة 52,121  --  --  --  --  --  --  52,121
 اجيزة وادوات مكتبية 15,921  --  --  --  --  --  --  15,921
 بريد وىاتف 75,575  --  --  --  --  --  --  75,575

 تشريفات 102,439  --  --  --  --  --  --  102,439
 مصاريف متفرقة 50,559  --  --  --  --  --  --  50,559
 اجور االعالن 22,617  --  --  --  --  --  --  22,617
 ايجارات مباني 9,600  --  --  --  --  --  --  9,600

 سفريات 31,424  --  --  --  --  --  --  31,424
 امانات وسمف 161,556  --  --  --  --  --  --  161,556
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(: 10يتبع لمالحظة رقم )الدوائر واألقسام في البمدية / النفقات العامة 
 

 

  الموازنة التشغيمية  الموازنة الربحية  الموازنة االنمائية  المجمـــوع

  اإلدارة العامة   المالية والقانونية  الصحة   الهندسة   مشروع المياه  مشروع الكهرباء  مخصص تطوير انمائي  المجمـــوع

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

 

 زيوت ومحروقات 49,859  --  49,810  22,456  60,210  35,142  --  217,477
 نفقات قضائية 47,272  --  --  --  --  --  --  47,272
 صيانة عيادة --  --  7,800  --  --  --  --  7,800

 نفقات التنظيفات --  --  173,615  --  --  --  --  173,615
 تامين صحي --  --  12,010  --  --  --  --  12,010
 صيانة السيارات --  --  --  97,117  --  --  --  97,117
 تامين السيارات --  --  --  14,085  --  --  --  14,085
 مخططات ىندسية --  --  --  20,907  --  --  --  20,907

 صيانة الشوارع --  --  --  381,312  --  --  --  381,312
 صيانة ابنية --  --  --  49,873  --  --  --  49,873
 صيانة مدارس --  --  --  58,865  --  --  --  58,865
 اجور غرف دراسية --  --  --  41,763  --  --  --  41,763
 تاىيل ممعب --  --  --  11,000  --  --  --  11,000
 صيانة شبكة المياه --  --  --  --  15,470  --  --  15,470

 تسديد ديون مياه --  --  --  --  140,000  --  --  140,000
 اجور نقل صياريج مياه --  --  --  --  38,306  --  --  38,306

 اثمان كيرباء لمشركة --  --  --  --  --  1,620,000  --  1,620,000
 تسديد ديون كيرباء سابقة --  --  --  --  --  440,408  --  440,408
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(: 10يتبع لمالحظة رقم )الدوائر واألقسام في البمدية / النفقات العامة 

 

 

  الموازنة التشغيمية  الموازنة الربحية  الموازنة االنمائية  المجمـــوع

  اإلدارة العامة   المالية والقانونية  الصحة   الهندسة   مشروع المياه  مشروع الكهرباء  مخصص تطوير انمائي  المجمـــوع

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

 

 تاىيل شبكة الكيرباء --  --  --  --  --  155,849  --  155,849
 مواد بناء --  --  --  --  --  --  2,498,842  2,498,842

                
9,309,239  3,577,115  2,539,539  400,506  901,789  420,713  320,495  1,149,082  

 

 

 

 

 : إعادة التصنيف -11

 

.2013 في البيانات المالية لمتاكيد عمى التصنيفات المستخدمة في عام 2012وقد اعيد تصنيف بعض الحسابات لعام 
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