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وفق االستحقاق المعدل

وزارة الحكم المحلي
صندوق تطوير وإقراض البلديات

1

تمهيد ( كلمة معالي وزير الحكم المحلي )

يف اطار عملها اال�شرايف الداعم للهيئات املحلية وذلك من خالل تنظيم عملها وتوفري املناخ واالدوات
الالزمة لها لالرتقاء مب�ستوى االداء املهني مبا ينعك�س ايجاب ًا على م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للمواطن
الفل�سطيني  ،فان وزارة احلكم املحلي تعلن عن تقدمي الدليل اخلا�ص بالإجراءات املحا�سبية لهيئات حملية
فل�سطينية �صغرية ومتو�سطة وكبرية وفق ا�سا�س اال�ستحقاق واال�ستحقاق املعدل وامل�شار له بـ « دليل ال�سيا�سات
و الإجراءات املحا�سبية » ك�أداة ت�ساعد الهيئات املحلية يف اقرار وتوثيق وت�سجيل العمليات املالية املتعلقة
ب�أن�شطة هيئات احلكم املحلي.
ومن �أجل الو�صول للتطبيق ال�سليم للنظام املحا�سبي املوحد  ،قامت وزارة احلكم املحلي – ب�صفتها اجلهة امل�شرفة
على عمل الهيئات املحلية – ومبعاونة �صندوق تطوير واقرا�ض البلديات بو�ضع وتطوير هذا الدليل ليكون املرجع
املوحد جلميع الهيئات املحلية الفل�سطينية (التي تتبع نظام اال�ستحقاق واال�ستحقاق املعدل) يف النواحي املحا�سبية
والتقارير املالية مبا ي�ضمن توحيد ال�سيا�سات واالجراءات املالية وكذلك النماذج امل�ستخدمة والتقارير املالية
امل�ستخرجة بحيث تكون كل هذه العنا�صر موحدة لدى كافة الهيئات املحلية الفل�سطينية.
ونود �أن ن�ؤكد على �أهمية تطبيق هذا الدليل الذى من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف حتقيق ال�شفافية يف االف�صاح عن م�صادر
وا�ستخدامات االموال وحتقيق معايري الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ احلكم واالدارة الر�شيدة وذلك من خالل
توحيد ت�سجيل وت�صنيف وتبويب املعلومات املالية وا�صدار التقارير املالية حولها على ا�س�س موحدة وفق مقت�ضيات
تطبيق ا�سا�س اال�ستحقاق و�أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل ووفق متطلبات املعايري الدولية للمحا�سبة احلكومية.
كما ن�ؤكد على �أن الظروف واملتغريات والتحديات االقت�صادية واالجتماعية وبالأخ�ص تلك امللمو�سة على
امل�ستوى املحلي الفل�سطيني تتطلب من هيئاتنا املحلية العمل مبهنية واحرتاف يف ادارة مواردها املالية حتى
تتمكن من اال�ستجابة ملتطلبات هذه املتغريات من خالل انتاج بيانات مالية مالئمة وموثوقة وقابلة للفهم وقابلة
للمقارنة.
وبانتهاء هذا العمل فانه ي�سعدين كوزير احلكم املحلي يف فل�سطني تقدمي واعتماد هذا الدليل و�أدعو كافة
الهيئات املحلية التي تتبع �أ�سا�س اال�ستحقاق واال�ستحقاق املعدل البدء بالعمل به والذى من �ش�أنه �أن ي�ساهم
ب�إحداث نقلة نوعية يف منظومة املعلومات املالية وتطوير �أدوات التحليل املايل وتطوير �آليات اتخاذ القرار على
امل�ستوى املحلي .
ويف هذا االطار ال ي�سعني اال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم ب�إجناز هذا العمل واخ�ص بالذكر
�شركائنا يف دعم وتطوير القطاع املحلي �صندوق تطوير واقرا�ض البلديات.
د .خالد فهد القوا�سمي
رام اهلل  ،ني�سان 2012
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 I.Iمقدمـة
�ضمن جهودها املتوا�صلة لتطوير قطاع احلكم املحلي يف فل�سطني ،تقوم وزارة احلكم املحلي ومن خالل
ذراعها التنفيذي� ،صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ،بتنفيذ م�شروع طموح يهدف �إىل رفع كفاءة الهيئات
املحلية الفل�سطينية وتعزيز قدراتها لتمكينها من القيام مبهامها وامل�ساهمة الفاعلة يف عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وغريها.
�إن �أحد ركائز هذا امل�شروع هو تطوير قدرات الهيئات املحلية من الناحية املحا�سبية والإدارة املالية وذلك من
خالل ت�صميم وتطوير وت�شغيل نظام حما�سبي حمو�سب متكامل وموحد لكافة الهيئات املحلية الفل�سطينية يكون
مت�صال بوزارة احلكم املحلي لتزويدها باملعلومات والبيانات املالية الالزمة ال�ستخدامها يف عمليات التخطيط
والإ�شراف والتوجيه ،و�ضمن هذا االطار تعاقد �صندوق تطوير واقرا�ض البلديات مع امل�ست�شار املايل ال�سيد
مو�سى �أبو دية لإعداد هذا الدليل « دليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية لبلدة فل�سطينية كبرية.
ومن �أجل الو�صول �إىل التطبيق ال�سليم لهذا النظام املحا�سبي املوحد ،فقد كان ال بد من و�ضع دليل موحد
لل�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية وكذلك للنماذج امل�ستخدمة والتقارير املالية امل�ستخرجة بحيث تكون كل
هذه العنا�صر موحدة لدى كافة الهيئات املحلية الفل�سطينية مبا ي�ضمن �أن يتم ت�سجيل املعامالت املحا�سبية
وت�صنيفها و�إ�صدار التقارير املالية حولها على �أ�س�س موحدة .لذا قامت وزارة احلكم املحلي و�صندوق تطوير و
�إقرا�ض البلديات بو�ضع وتطوير هذا الدليل ليكون املرجع املوحد جلميع الهيئات املحلية الفل�سطينية يف النواحي
املحا�سبية والتقارير املالية.
يهدف دليل ال�سيا�سات و الإجراءات املحا�سبية (الدليل) �إىل و�ضع الأ�س�س التي مبوجبها يتم �إن�شاء ،مراجعة،
�إقرار و ت�سجيل املعامالت املالية املتعلقة ب�أن�شطة البلديات بالإ�ضافة �إىل توفري �أدوات الرقابة املالية ال�ضرورية
التي بدونها ي�صبح النظام املايل لأي بلدية عر�ضة للأخطاء و التجاوزات من دون توفر �إمكانية اكت�شاف تلك
الأخطاء و�/أو التجاوزات و ت�صحيحها يف الوقت املنا�سب.
من ناحية �أخرى ،ف�إن هذا الدليل ي�ضع الأ�س�س لآلية �إعداد التقارير املالية �سواء للأغرا�ض الداخلية �أو
اخلارجية مبا فيها التقارير الدورية التي ت�صدرها البلدية والتي تزود بها وزارة احلكم املحلي ب�صفتها
اجلهة امل�شرفة على ن�شاطات احلكم املحلي يف فل�سطني.
لقد مت �إعداد هذا الدليل ليتم اال�ستفادة منه باحلد الأق�صى يف وجود بيئة مالية و حما�سبية حمو�سبة حيث
�أن حو�سبة الدائرة املالية مل�ؤ�س�سة بحجم و ن�شاط البلدية يعد �أمرا حيويا للغاية ،وقد مت الأخذ باالعتبار
نظام الت�شغيل الذي مت اختياره من وزارة احلكم املحلي و�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات حلو�سبة النظام
املحا�سبي املوحد للبلديات الفل�سطينية.
كما هو مبني بالتف�صيل الحقا يف هذا الدليل ،فقد مت �إعداد وتطوير هذا الدليل بافرتا�ض اتباع البلديات �إما
لأ�سا�س اال�ستحقاق او اال�ستحقاق املعدل يف املحا�سبة وذلك ملا لهذين الأ�سا�سني من ميزات يف جمال الإدارة
املالية وا�صدار التقارير املالية .بالن�سبة لتلك البلديات التي ميكن �أن ت�ستمر ب�إتباع الأ�سا�س النقدي يف
6

املحا�سبة يف م�سك �سجالتها املحا�سبية وا�صدار تقاريرها املالية ،ف�إن بع�ض ال�سيا�سات والإجراءات والقيود
املحا�سبية الواردة يف هذا الدليل لن تكون مالئمة لها.
يف النهاية ،نود �أن ن�ؤكد على خ�صو�صية هذا الدليل من حيث وجود حمددات لها م�صدرها كون البلدية
م�ؤ�س�سة حكومية تخ�ضع لقوانني و تعليمات حيث �أن هذه الأمور تبقي على قدر من الت�شابه بني ما �سريد يف
الدليل و بني بع�ض القوانني و التعليمات املعمول بها .كما نود �أن ننوه �إىل �أن هذا الدليل يحتوي على الأمور
الرئي�سية التي يتوقع من البلديات الفل�سطينية الكبرية التقيد بها من حيث ال�سيا�سات والإجراءات والتقارير
املالية ،علما �أن بع�ض الإجراءات التف�صيلية ميكن �أن تختلف من بلدية �إىل �أخرى وفقا لعدد املوظفني يف
الدوائر املالية وبع�ض الأنظمة الداخلية يف البلديات.
وعليه ،ف�إن �أي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية �أو الإجراءات الأ�سا�سية ومناذج التقارير يجب �أن ال يتم �إال
من خالل وزارة احلكم املحلي وبعد درا�سته و�إقراره ب�شكل قانوين ومتكامل للمحافظة على النظام املحا�سبي
املوحد جلميع البلديات الفل�سطينية.
مت تطوير هذا الدليل على عدة مراحل كما يلي:
رقم امل�سودة/
الن�سخة
1

تاريخ الإ�صدار

التغيريات الرئي�سية من امل�سودة /الن�سخة ال�سابقة

� 15آذار 2009

2

 18كانون ثاين 2010

3

 28ت�شرين ثاين 2010

4

 5ني�سان 2011

5

 28ني�سان 2011

6

 29حزيران 2012

اال�ستثمارات� ،صندوق امل�صاريف النرثية ،الت�سويات
البنكية ،اجلرد ال�سنوي للم�ستودعات ،املوازنات
التقديرية ،التدقيق الداخلي ،التدقيق اخلارجي
ر�سملة امل�شاريع ،م�شاريع قيد التنفيذ ،فروقات
العملة ،الرواتب ،املخازن ،اجلرد ال�سنوي
للم�ستودعات  ،املنح العينية ،اجازات املوظفني.
جدول التقارير املالية ،طرق حما�سبة اال�ستثمار،
ا�ستحقاقات االجازات غري امل�أخوذة يف نهاية ال�سنة
اجلرد ال�سنوي للم�ستودعات ،الرواتب ،التدقيق
الداخلي
�صالحيات و�سقوف التواقيع على ال�شيكات وقيود
اثبات املنح العينية
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IIIIنشاطات البلديات الفلسطينية ومحاسبتها
1.1موجز عن طبيعة ن�شاطات البلديات الفل�سطينية

توفر البلديات الفل�سطينية نوعني رئي�سيني من اخلدمات للمواطنني :اخلدمات غري التجارية (ن�شاطات
احلكم املحلي) واخلدمات التجارية (ن�شاطات ذات طبيعة ربحية) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد تقوم البلديات
الفل�سطينية باالحتفاظ ب�إدارة بع�ض ال�صناديق التي ال ت�ستخدم لتمويل �أن�شطة البلدية ،وذلك ب�صفتها الأمني
�أو امل�شرف ل�صالح �أفراد �أو هيئات حكومية �أو منظمات عامة (ن�شاطات ائتمانية) .من الأمثلة على ذلك
�ضريبة املعارف و �صندوق التقاعد املحدد واخلا�ص مبوظفي البلدية .ت�شكل هذه الأنواع الثالثة من املوازنات
(�أن�شطة احلكم املحلي ،والأن�شطة الربحية والأن�شطة االئتمانية) ما يعرف «بالأن�شطة البلدية الأ�سا�سية».
عالوة على ذلك ،قد تقوم بع�ض الدوائر يف البلدية بتزويد دوائر �أخرى بخدمات حمددة تعرف ب «�أن�شطة
اخلدمات الداخلية» .يتم �إدارة هذه اخلدمات الداخلية عادة على �أ�سا�س جتاري .وتعرف ن�شاطات اخلدمات
الداخلية والن�شاطات الربحية جمتمعة با�سم الن�شاطات التجارية .Proprietary Activities
تت�ضمن الن�شاطات غري التجارية خدمات ال�سالمة العامة وال�صحة ،والأ�شغال العامة ،واخلدمات االجتماعية و
الثقافية والرتفيهية ،والأمن �إلخ .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تنفذ البلديات م�شاريع تنموية تعترب عادة جزء ًا �ضروري ًا
من اخلدمات العامة .تعرف هذه اخلدمات غري التجارية ب «خدمات احلكم املحلي» .قد تقوم البلدية �أو
ال تقوم بجباية ر�سوم رمزية مقابل بع�ض هذه اخلدمات غري التجارية ،وبالتايل يجب متويل هذه اخلدمات
وامل�شاريع التنموية ذات ال�صلة ،كلي ًا �أو جزئي ًا من م�صادر داخلية �أو خارجية .قد ين�ش�أ التمويل الداخلي من
الر�سوم التي تتم جبايتها مقابل هذه اخلدمات �أو من الفوائ�ض/الأرباح النا�شئة عن اخلدمات التجارية التي
توفرها البلدية .التمويل اخلارجي قد ي�أتي من احلكومة املركزية و�/أو طرف ثالث مانح .من املهم �أن يعرف
املواطنون التابعون �إىل بلدية ما حجم املوارد التي مت �إنفاقها على كل نوع من �أنواع اخلدمات .لذا ،يجب تدوين
العائدات التي تت�أتى من كل نوع من �أنواع اخلدمات على �أنها ح�سم من نفقات هذا النوع من اخلدمات.
تت�ضمن الن�شاطات التجارية  Proprietary Activitiesاخلدمات الربحية املقدمة للم�ستفيدين من خارج
البلدية ،كاملاء ،واملجاري ،والكهرباء ،و�أ�سواق اخل�ضار وال�سمك ،وامل�سالخ �إلخ .كما تت�ضمن بالإ�ضافة �إىل
هذه اخلدمات ،بع�ض اخلدمات املحددة الأخرى ،كمعاجلة البيانات وخدمات ال�شراء املركزية ،والتي يتم
تقدميها عادة لأطراف حمددة �ضمن البلدية .يطلق على هذا النوع من اخلدمات ا�سم «الن�شاطات التجارية»،
وجتري �إدارتها على �أ�سا�س جتاري وال ينبغي للبلدية �أن تقوم بتقدمي الدعم املادي لها و�إمنا يفرت�ض فيها �أن
ت�سرتد كافة تكاليفها من اجلهات التي تتلقى خدماتها .لذا ،من الأهمية مبكان �أن تتم املحا�سبة لكل خدمة
من هذه اخلدمات التجارية ب�شكل منف�صل من �أجل حتديد التكلفة الفعلية للخدمة ب�شكل معقول .هذا �سيم ّكن
البلدية من حتديد ر�سوم من�صفة ومعقولة ال�سرتداد التكلفة الفعلية لهذه اخلدمات و حتقيق �أرباح معينة من
�أجل متويل اخلدمات الأخرى غري التجارية التي تقدمها البلدية.
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الن�شاطات االئتمانية  Fiduciary Activitiesهي تلك التي تلعب فيها البلدية دور الأمني �أو امل�شرف بالنيابة
عن �آخرين و بالتايل ال ميكنها ا�ستخدام موجودات و�إيرادات هذه الن�شاطات لدعم �أن�شطة البلدية .وتت�ضمن
فئة الن�شاطات االئتمانية �صناديق التقاعد ( واملزايا الأخرى التي يح�صل عليها املوظفون) و�صناديق الأمانة
 ،Trustو�صناديق الأمانة اال�ستثمارية و�صناديق الأمانة ذات الأغرا�ض اخلا�صة و�صناديق الوكالة ِ.Agency
ينبغي ا�ستخدام هذه الأنواع الثالثة من ال�صناديق االئتمانية لت�سجيل املوارد التي تقع بيد وحتت �إدارة
البلدية ب�صفة ائتمانية ل�صالح �أفراد ومنظمات خا�صة �أو �أية م�ؤ�س�سات عامة �أخرى .عموم ًا ،متتاز هذه
ال�صناديق عن �صناديق الوكالة بوجود اتفاقية حتدد مدى امل�شاركة يف الإدارة ،واملدة الزمنية التي يتم
خاللها االحتفاظ باملوارد.
2.2ا�ستخدام املوازنات (الوحدات املحا�سبية)

�سيتم ت�صنيف �أن�شطة البلديات الواردة �أعاله �إىل ما ي�سمى باملوازنات(الوحدات املحا�سبية) .واملوازنة
(الوحدة املحا�سبية)هي خط الأن�شطة التي ميكن ف�صلها ب�شكل ملمو�س ،ومتييزها عن �أن�شطة البلدية
الأخرى .لذا ،ميكن التعامل مع كل موازنة (وحدة حما�سبية)على �أنها كيان حما�سبي منف�صل ،وحتتوي
على جمموعة من احل�سابات التي حتقق التوازن الذاتي ،مبا فيها املوجودات ،املطلوبات ،حقوق امللكية،
والإيرادات ،والنفقات �أو امل�صروفات (ح�سب ما هو منا�سب) ،والتحويالت� .إن متطلب وجود جمموعة
منف�صلة من احل�سابات يعني تعريف احل�سابات ب�شكل منف�صل يف ال�سج ّالت املحا�سبية ،وهو ال ميتد
بال�ضرورة لي�شمل الف�صل املادي وامللمو�س للموجودات �أو املطلوبات .على �سبيل املثال ،لي�س من ال�ضروري
�أن يكون هناك ح�ساب م�صريف منف�صل لكل موازنة �إال �إذا كان ذلك �ضروري ًا لأ�سباب قانونية �أو تعاقدية �أو
لت�سهيل املعاجلة املحا�سبية �أو لأية �أ�سباب �أخرى .الر�سم املبني �أدناه يلخ�ص الأن�شطة املختلفة التي تنفذها
البلديات وكيفية تق�سيمها �إىل موازنات (وحدات حما�سبية).
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كما هو مالحظ يف الر�سم ،مت تق�سيم الن�شاطات غري التجارية �إىل املوازنات التالية:
y

yاملوازنة العامة :وهذه يف العادة املوازنة الت�شغيلية العامة للبلدية .وت�ستخدم للمحا�سبة على جميع
املوارد املالية للبلدية التي ال ت�صنف �ضمن �أي من املوازنات الأخرى.

y

yموازنات امل�شاريع الر�أ�سمالية :هذا النوع من املوازنات يتم املحا�سبة من خالله على جميع املوارد
املالية امل�ستخدمة للح�صول على �أو بناء املوجودات الر�أ�سمالية الرئي�سية بخالف تلك املمولة من
املوازنات التجارية.

y

yموازنات الإيرادات اخلا�صة :هذا النوع من املوازنات يتم املحا�سبة من خالله على التح�صيالت
املت�أتية من موارد حمددة والتي عادة ما تكون عملية ال�صرف منها مقيدة قانوني ًا لأغرا�ض معينة،
وذلك بخالف خدمة الدين او النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية.

y

yموازنات خدمة الدين :ي�ستخدم هذا النوع من املوازنات لتجميع الأموال الالزمة لل�سداد الدوري
للديون طويلة الأجل و�/أو الفوائد املرتتبة عليها.

y

yاملوازنات الدائمة :ي�ستخدم هذا النوع من املوازنات لت�سجيل املوارد املوقوفة قانونيا �أي التي ميكن
ا�ستخدام مكا�سبها ،ولي�س �أ�صلها ،لأغرا�ض دعم برامج البلدية امل�سجلة� ،أي ل�صالح البلدية
ومواطنيها .مثال على موازنة دائمة هو موازنة العناية امل�ستمرة للمقربة ،والتي توفر املوارد
لل�صيانة املتوا�صلة للمقربة العامة.
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كما مت تق�سيم الن�شاطات التجارية �إىل املوازنات التالية:
 -املوازنات الربحية :وتتكون من جميع الأن�شطة التي تت�ضمن تقدمي اخلدمات للم�ستفيدين من خارجالبلدية مقابل ر�سوم �أو �أثمان .وتغطي املوازنات الربحية خدمات الكهرباء ،واملاء واملجاري وامل�سالخ
و�أ�سواق اخل�ضار والأ�سماك املركزية وما �شابهها.
ت�صنف الوظيفة �أو الن�شاط الذي تقوم به البلدية كموازنة ربحية يف حالة توفر �أي من ال�شروط التالية:
1 .1يف حالة تطلب القانون �أن يتم تغطية تكاليف هذه اخلدمة مبا يف ذلك تكاليفها الر�أ�سمالية
(ا�ستهالك املوجودات �أو م�صروف خدمة الدين) من الر�سوم والأثمان مقابل هذه اخلدمة ولي�س
من ال�ضرائب وما �شابهها.
�2 .2إذا كانت �سيا�سة الت�سعري (حتديد التعرفة) لهذه اخلدمة م�صممة ال�سرتداد تكاليفها مبا فيها
التكاليف الر�أ�سمالية (م�صروف اال�ستهالك وم�صروف خدمة الدين).
�3 .3إذا كان الن�شاط �أو الوظيفة ممول بديون  /قرو�ض م�ضمونة فقط بالتح�صيالت املت�أتية من ر�سوم
�أو �أثمان اخلدمة املقدمة.
 -موازنات اخلدمات الداخلية :يتم من خالل هذه املوازنات املحا�سبة على اخلدمات التي تقدمها�إحدى الدوائر يف البلدية �إىل الدوائر الأخرى ،كخدمات معاجلة البيانات ،و ال�شراء املركزي ،والآليات،
و�صيانة الآليات ،واملحروقات واالت�صاالت.
 -يجب ا�ستخدام موازنة خدمات داخلية فقط يف حال كون البلدية ودوائرها وموازناتها ووحداتهاامل�ستخدم الرئي�سي للخدمة املقدمة وامل�سيطرة عليها ،و�إال فيجب ت�صنيف هذا الن�شاط كموازنة ربحية.
�أما الن�شاطات االئتمانية :فيجب ا�ستخدامها يف ت�سجيل املوارد املطلوب االحتفاظ بها ك�أمانة للأع�ضاء
وامل�ستفيدين من برامج تقاعد حمددة� ،أو خمططات لإ�سهامات حمددة� ،أو �أي برامج ملزايا ما بعد الوظيفة
�أو �أي مزايا �أخرى متنح للموظفني .ت�شمل الن�شاطات االئتمانية الأنواع التالية:
•�صناديق التقاعد (واملزايا الأخرى املمنوحة للموظفني) :وت�ستخدم لت�سجيل املوارد التي ينبغي
االحتفاظ بها ك�أمانة للأع�ضاء وامل�ستفيدين من برامج التقاعد املحددة ،وخطط امل�ساهمات املحددة،
واملخططات الأخرى املتعلقة مبزايا ما بعد الوظيفة� ،أو �أية خطط ملزايا �أخرى متنح للموظفني.
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•�صناديق الأمانة اال�ستثمارية :وت�ستخدم لت�سجيل اجلزء اخلارجي من جمموع الأموال املخ�ص�صة
لال�ستثمار امل�سجلة من قبل البلدية الراعية �إن وجدت.
•�صناديق الأمانة ذات الأغرا�ض اخلا�صة :كال�صندوق امل�ستخدم لت�سجيل الأمالك املوروثة التي ت�ؤول
�إىل الدولة ،وينبغي ا�ستخدامها لت�سجيل جميع الأمانات التي يعود نفع �أ�صلها ودخلها �إىل الأفراد،
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات العامة.
•�صناديق الوكالة :وت�ستخدم لت�سجيل املوارد التي حتتفظ بها البلدية وترفع التقارير حولها ب�صفة
�إ�شرافيه فقط (موجوداتها ت�ساوي مطلوباتها) .تقت�صر �أن�شطة �صناديق الوكالة عادة على ا�ستالم
املوارد ،واال�ستثمار امل�ؤقت لها ،ومن ثم حتويل هذه املوارد االئتمانية �إىل الأفراد� ،أو املنظمات
اخلا�صة �أو امل�ؤ�س�سات العامة الأخرى.
3.3عدد املوازنات وكيفية خلقها

يجب �إبقاء عدد املوازنات التي ت�ستخدمها البلدية ت�صنيفا لوظائفها �إىل احلد الأدنى وذلك لتجنب حالة
عدم املرونة وكذلك التعقيدات التي ميكن �أن تنتج عن وجود عدد كبري من املوازنات .هذه التعقيدات تتعلق
ب�إعداد املوازنات التقديرية لكل موازنة وكذلك معاجلة الأمور املحا�سبية والأوجه الأخرى لهذه املوازنات.
لذلك يتم خلق موازنة فقط يف �أي من احلاالت التالية:
 �-إذا تطلب قانون معني ذلك. �-إذا تطلبت ذلك �أنظمة داخلية �أو �أوامر داخلية من البلدية نف�سها. �-إذا قررت �إدارة البلدية ذلك لتحقيق �إدارة مالية جيدة و� /أو للتقيد ب�شروط موجودة يف منحة �أو عقد�أو لتتما�شى مع متطلبات التقارير املالية.
4.4املحا�سبة للبلديات ب�إتباع حما�سبة املوازنات (الوحدات املحا�سبية) والأ�س�س املحا�سبية املنا�سبة لها

 أ تعريف الأ�سا�س املحا�سبياملق�صود بالأ�سا�س املحا�سبي هو املحددات التى مبوجبها يتم ت�سجيل االيرادات والنفقات
وامل�صاريف والتحويالت وما يتعلق بها من موجودات ومطلوبات يف ال�سجالت املحا�سبية الر�سمية
للبلدية و�إظهارها يف البيانات املالية.
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ب�أنواع الأ�س�س املحا�سبية: -الأ�سا�س النقديوفق ًا للأ�سا�س النقدي ،يتم ت�سجيل املعامالت املالية املتعلقة بالإيرادات ،والتكاليف ،واملوجودات
واملطلوبات يف احل�سابات خالل الفرتة التي يتم فيها فع ًال �إما دفع �أو ا�ستالم املال النقدي .ن�ش�أ الأ�سا�س
النقدي �أ�صال من نظام القيد املفرد يف املحا�سبة والذي مبوجبه كان يتم االحتفاظ بال�سجالت لتدوين
النقد الذي مت ا�ستالمه والنقد الذي مت دفعه بالفعل .غري �أنه ميكن �أي�ض ًا �إتباع نظام القيد املزدوج يف
ظل الأ�سا�س النقدي حيث يوجد لكل معاملة مالية جانبني دائن ومدين يت�أثران بنف�س القيمة.
 �-أ�سا�س اال�ستحقاقوفق ًا لأ�سا�س اال�ستحقاق ،يتم تدوين املعامالت املالية املتعلقة بالإيرادات  ،والتكاليف ،واملوجودات
واملطلوبات يف احل�سابات خالل الفرتة التي حتدث فيها ،ب�صرف النظر عن الوقت الفعلي الذي مت
فيه ا�ستالم �أو دفع النقد .فبموجب �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي تدون الإيرادات خالل الفرتة التي مت
حتقيقها بها ،وتدون النفقات يف الفرتة التي حتدث فيها  ،حتى لو مل يتم ا�ستالم �أو دفع النقد ب�شكل
فعلي .يعمل �أ�سا�س اال�ستحقاق فقط يف حالة تطبيق نظام القيد املزدوج حيث يجب �أن يكون هناك
جانبان لكل تعامل مايل؛ الأول دائن والآخر مدين مببالغ مت�ساوية من �أجل املحافظة على و�ضع متوازن.
وحيث �أنه يجب تدوين املعامالت املالية عند حتقيق الإيرادات �أو حدوث النفقات ب�صرف النظر عن
اال�ستالم �أو الدفع الفعلي للنقد ،ف�إنه يجب ا�ستحداث ح�سابات �أخرى ،مثل الذمم املدينة والذمم
الدائنة من �أجل املحافظة على و�ضع متوازن .ت�صنف هذه احل�سابات عادة كموجودات �أو مطلوبات .من
هنا ،و مبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق  ،ف�إننا �سرنى اعتبارات تتعلق باملبالغ املطلوبة ،امل�ؤجلة ،واملخ�ص�صة،
واعتبارات االهتالك والإطفاء.
 �-أ�سا�س اال�ستحقاق املعدلمبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل ،يجري تدوين النفقات با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق ،وتدوين
االيرادات وفق ًا للأ�سا�س النقدي .كما �أنه من الأهمية مبكان �أن يجري تطبيق �أية �سيا�سة متبعة ب�شكل
ثابت على مر ال�سنني ،حيث �أن االنتقال من مبد�أ حما�سبي �إىل �آخر قد ي�ؤدي �إىل ت�شويه البيانات املالية
وبالتايل ،يقلل ب�شكل كبري من فوائد التقارير املالية املقارنة.
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جالأ�سا�س املحا�سبي امل�ستخدم حالي ًا يف البلديات الفل�سطينيةتتبع معظم البلديات الفل�سطينية حالي ًا الأ�سا�س النقدي املعتمد على القيد املفرد يف تدوين تعامالتها
املالية .ومبوجب الأ�سا�س النقدي ،يجري تدوين التعامالت املالية فقط عندما يتم دفع النقد �أو قب�ضه.
ينتج عن الأ�سا�س النقدي يف املحا�سبة عدد من النواق�ص ت�ؤثر �سلب ًا على قدرة البلديات على جتهيز
بيانات مالية كاملة ودقيقة .فالأ�سا�س النقدي ال يف ّرق بني النفقات الت�شغيلية والر�أ�سمالية ،وال ي�سمح
باملقارنة بني الإيرادات والنفقات خالل فرتة حمددة ،وال مي ّكن من احت�ساب الإيرادات والنفقات
ل�سنة/فرتة حمددة بدقة .لذا ،ف�إن الأ�سا�س النقدي يف املحا�سبة ال ي�ساعد البلدية على احت�ساب
التكلفة الفعلية للخدمات التي تقدمها ،و ال ي�س ّهل �إجراء مقارنة جمدية للبيانات املالية بني الفرتات
املختلفة ،مما يقلل من قدرة البلدية على قيا�س فعالية �أدائها ب�شكل معقول.
دالأ�س�س املحا�سبية املنا�سبة للبلديات الفل�سطينية ب�إتباع حما�سبة املوازنات�إن التحول �إىل �أ�سا�س اال�ستحقاق  /اال�ستحقاق املعدل �سي�ساعد البلديات الفل�سطينية على �إ�صدار
بيانات مالية مقارنة مفيدة ،كما �سي�ساعدها على قيا�س التكلفة الفعلية وفعالية اخلدمات املقدمة،
بالإ�ضافة �إىل متكينها من �إ�صدار بيانات مالية ومعلومات تفيدها يف عملية اتخاذ القرار و�إعداد
موازناتها التقديرية امل�ستقبلية.
من هنا� ،سيطلب من البلديات الفل�سطينية التحول ب�شكل تدريجي �إما �إىل �أ�سا�س اال�ستحقاق �أو
�أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل ،وذلك تبع ًا لطبيعة الأن�شطة/اخلدمات التي تقدمها ،وذلك كما هو مبني يف
ال�سيا�سات املحا�سبية الواردة يف الف�صول املختلفة من هذا الدليل.
هـ -مزايا �إتباع حما�سبة املوازنات و�أ�سا�س اال�ستحقاق واال�ستحقاق املعدل
ميكن تلخي�ص الفوائد التي �ستتمتع بها البلديات واجلهات املنظمة من �إتباع حما�سبة املوازنات وتطبيق
�أ�سا�س اال�ستحقاق و �أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل يف م�سك ح�سابات البلديات الفل�سطينية وا�ستخراج
التقارير املالية مبا يلي:
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معرفة حجم املوارد التي �أنفقت على كل وظيفة رئي�سة تقوم بها البلدية وبالتايل احت�ساب تكلفة هذهالوظيفة ب�شكل معقول.
معرفة م�صادر متويل هذه الوظائف �سواء متويل داخلي �أو خارجي.تعريف املواطن بتكلفة كل خدمة يتلقاها من البلدية.حتديد الر�سوم �أو الأثمان التي يجب �أن يتم جبايتها مقابل كل خدمة تقدمها البلدية وذلك على�أ�س�س واقعية وفعلية.

 -متكني �إدارة البلدية من التقيد باملوازنة التقديرية املعتمدة. -متكني اجلهات الرقابية من متابعة �أداء البلدية ومبا يتما�شى مع القانون. �-إمكانية ا�ستخدام املعلومات املتوفرة من �أجل و�ضع خطط م�ستقبلية معقولة �سواء من قبل �إدارةالبلدية نف�سها �أو على م�ستوى مركزي من الوزارة.
IIIIIهيكلية الدائرة المالية في بلدية فلسطينية كبيرة
قام �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ومن خالل م�ست�شارين متخ�ص�صني بو�ضع هيكليات معيارية للدوائر
املالية يف الفئات املختلفة من البلديات الفل�سطينية وذلك بهدف توحيد هذه الهيكليات والت�أكد من توفر
الكادر امل�ؤهل القادر على القيام بالواجبات املناطة بهذه الدوائر مبا ي�ضمن التطبيق ال�سليم والكف�ؤ للنظام
املحا�سبي املحو�سب املتكامل واملوحد للبلديات الفل�سطينية.
نورد فيما يلي هيكلية الدائرة املالية يف بلدية فل�سطينية كبرية كما وردت يف التقارير ال�صادرة عن �صندوق
تطوير و�إقرا�ض البلديات .كما نورد �أي�ضا هيكلية الدائرة املالية يف بلدية فل�سطينية متو�سطة حيث ميكن
لبع�ض البلديات الكبرية ا�ستخدام هذه الهيكلية خالل فرتة انتقالية �إىل �أن يتم ملئ كافة ال�شواغر املطلوبة
للدائرة املالية وفقا للهيكلية الأوىل.
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بالن�سبة للو�صف الوظيفي لكل وظيفة ،ميكن الرجوع �إىل التقرير اخلا�ص بتقييم الدوائر املالية ال�صادر عن
�صندوق وتطوير و�إقرا�ض البلديات .تطبق الهيكلية الواردة �أعاله يف كل بلدية كبرية بعد الأخذ باحل�سبان
ما يلي:
1 .1يرتك للمدير املايل حتديد طبيعة وظائف املحا�سبني امل�ساعدين (حما�سب بنوك ،حما�سب ت�أمني
�صحي ،حما�سب ممتلكات....الخ) وذلك وفقا الحتياجات العمل.
2 .2ترتك احلرية للبلدية يف حتديد امل�ستويات الإدارية املختلفة يف الهيكلية (دائرة ،ق�سم� ،شعبة) وفقا
الحتياجات العمل ومبا يتنا�سب والكادر املايل والتنظيم الإداري املعتمدين يف البلدية.
3 .3يف البلديات التي حتتاج �إىل حما�سب بنوك متفرع لهذه الوظيفة ،يقوم املدير املايل باختيار �أحد
املحا�سبني امل�ساعدين ويكلفه بهذه الوظيفة وتكون تبعيته الإدارية لرئي�س ق�سم املحا�سبة مبا�شرة.
4 .4فيما يتعلق مبن�صب م�ساعد املدير املايل ،ترتك احلرية لكل بلدية يف حتديد العدد املنا�سب و �إعطائه
امل�سمى املنا�سب (مثال م�ساعد املدير املايل ل�ش�ؤون التخطيط واملمتلكات �أو �أية م�سمى �آخر منا�سب).
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IVIVالتقارير المالية ومؤشرات األداء
1 .1التقارير املالية
 .أ�أهداف التقارير املالية يف الهيئات املحلية وم�ستخدميها

تهدف التقارير املالية التي ت�صدرها الهيئات املحلية �إىل اجلهات امل�ستخدمة خارج البلدية �إىل حتقيق ما
يلي:
1 .1امل�ساعدة يف حتقيق مبد�أ امل�ساءلة للهيئة املحلية من قبل اجلمهور من مواطني الهيئة املحلية بالإ�ضافة
�إىل امل�ستخدمني الآخرين وذلك من خالل:
 أتوفري البيانات لتحديد فيما �إذا كانت �إيرادات الهيئة املحلية كافية لتمويل تكلفة خدماتها. بحتديد فيما �إذا كانت امل�صادر املالية للهيئة املحلية قد مت حت�صيلها وا�ستخدامها مبا يتوافق مع املوازنةالتقديرية املعتمدة ،وحتديد مدى التزام الهيئة املحلية مبتطلبات و�شروط التمويل الأخرى املتعاقد
عليها.
 جتوفري البيانات الالزمة مل�ساعدة امل�ستخدمني على تقييم حجم اخلدمات املنجزة من الهيئة املحليةوتكلفتها.
2 .2م�ساعدة م�ستخدمي التقارير املالية يف تقييم نتائج �أعمال الهيئة املحلية لل�سنة املعنية وذلك من خالل:
 أتوفري البيانات عن م�صادر وا�ستخدامات م�صادر الأموال. بتوفري البيانات حول كيفية متويل الهيئة املحلية لن�شاطاتها وتوفري ال�سيولة الالزمة لها. جتوفري البيانات ال�ضرورية لتحديد فيما �إذا كان الو�ضع املايل للهيئة املحلية قد حت�سن �أو تدهور خاللال�سنة املالية.
3 .3م�ساعدة م�ستخدمي التقارير املالية على تقييم م�ستوى اخلدمات التي ميكن �أن تقدمها الهيئة املحلية
وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خالل:
 أتوفري البيانات املتعلقة بالو�ضع املايل للهيئة املحلية. بتوفري البيانات حول م�صادرها و�أ�صولها املادية التي ميتد عمرها االفرتا�ضي �إىل �أكرث من �سنة مبايف ذلك البيانات التي ميكن ا�ستخدامها لتقييم م�ستوى اخلدمات املتوقع من هذه امل�صادر والأ�صول.
 جالإف�صاح عن القيود القانونية �أو التعاقدية على هذه امل�صادر �أو الأ�صول والإف�صاح عن �أخطار اخل�سارةاملحتملة لهذه امل�صادر �أو الأ�صول.
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 .بم�ستخدمي التقارير املالية للهيئات املحلية
ميكن تق�سيم م�ستخدمي التقارير املالية التي ت�صدرها الهيئات املحلية �إىل ثالثة جمموعات �أ�سا�سية هي:
 -جمموعة املواطنني :ت�شمل هذه املجموعة املواطنني �سواء امل�صنفني كدافعي �ضرائب ،منتخبني �أو متلقيخدمات ،كما ميكن �أن ت�شمل هذه املجموعة �أي�ضا و�سائل الإعالم ،املجموعات التي تتخ�ص�ص يف �أو تدافع
عن ق�ضايا لها عالقة باحلكم املحلي بالإ�ضافة �إىل الباحثني يف جمال التمويل العام.
 -اجلهات الت�شريعية و الإ�شرافية :ت�شمل هذه املجموعة �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ووزارة احلكم املحلي. -جمموعة اجلهات املانحة والدائنني :ت�شمل هذه املجموعة اجلهات التي تهب املنح للهيئة املحلية وكذلكامل�صارف التي متول ن�شاطات الهيئة املحلية من خالل القرو�ض والت�سهيالت البنكية بالإ�ضافة �إىل �أية
جهات �أخرى مثل امل�ستثمرين الذين يقومون ب�شراء �سندات ت�صدرها الهيئات املحلية.
.جم�س�ؤولية �إعداد التقارير املالية
�إعداد التقارير املالية هي من م�س�ؤولية م�ساعد املدير املايل (ح�سب االخت�صا�ص يف حالة وجود �أكرث من
م�ساعد) .حيث يقوم ب�إعدادها والتوقيع عليها ومن ثم رفعها �إىل املدير املايل ملراجعتها واعتمادها.
.دخ�صائ�ص البيانات التي ت�شملها التقارير املالية
تعترب التقارير املالية الو�سيلة التي من خاللها يتم تو�صيل البيانات املالية �إىل اجلهات املعنية .وحتى تكون
عملية التو�صيل هذه فعالة ،يجب �أن تت�صف البيانات التي ت�شملها التقارير املالية باخل�صائ�ص التالية:
 -قابليتها للفهميجب �إظهار وعر�ض البيانات من خالل التقارير املالية بطريقة مب�سطة قدر الإمكان حيث �أنه من
املعروف �أن م�ستخدمي هذه التقارير املالية يختلفون من حيث م�ستوى معرفتهم ودرايتهم مببادئ
و�أ�صول املحا�سبة احلكومية .ومن �أجل �أن حتقق الهيئة املحلية واجبها يف متكني هذه اجلهات من
م�ساءلتها ،فيجب عليها �إظهار وعر�ض تقاريرها املالية بطريقة متكن ه�ؤالء امل�ستخدمني من فهم
هذه التقارير وحمتوياتها .يجب �أن حتتوي التقارير املالية على الإف�صاحات الالزمة ل�شرحها و�إعطاء
التفا�صيل الالزمة لتمكني امل�ستخدمني من فهمها� .إال �أنه يجب عدم ا�ستثناء بيانات من التقارير املالية
فقط لأنه ي�صعب فهمها �أو لأن بع�ض امل�ستخدمني ميكن �أن يختاروا عدم ا�ستخدامها.
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 -املوثوقيةيجب �أن تكون التقارير املالية موثوقة مبعنى �أنه ميكن الت�أكد من �صحة البيانات التي حتتويها هذه
التقارير و�أن تكون هذه البيانات مو�ضوعية وتعرب بعدالة عن حمتواها .وهذا يتطلب �أن تكون هذه
التقارير املالية تف�صيلية ومل تغفل �أية بيانات تعترب مهمة من �أجل �إظهارها العادل للأحداث التي
تعرب عنها ،كما �أنه يعني �أن ال حتتوي هذه التقارير املالية على �أية بيانات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�ضليل
امل�ستخدم لهذه التقارير املالية.
املوثوقية ال تعني �ضمنا الدقة املطلقة �أو اليقني الكامل لأن املوثوقية تت�أثر بدرجة وم�ستوى التقديرات
يف قيا�س املعامالت وكذلك �إمكانيات عدم اليقني �أو الت�أكد املت�ضمنة يف الأمور التي يتم قيا�سها ،لذلك
رمبا يكون من ال�ضروري �أن ت�شمل التقارير املالية �شروحات حول االفرتا�ضات التي يتم البناء عليها �أو
ا�ستخدامها وكذلك �شروحات حول حاالت عدم اليقني املت�ضمنة يف عملية �إعداد التقارير املالية ،لأنه يف
بع�ض احلاالت يتم التو�صل �إىل البيانات املالية وفقا لتقديرات معقولة ،لذلك ف�إن ا�ستخدام تقديرات
معقولة و�شرحها ب�شكل جيد يف �سبيل التو�صل �إىل البيانات املالية يعترب �أف�ضل من عدم التو�صل �إىل
بيانات مالية مطلقا لتجنب القيام بتقديرات �أو عدم الرغبة يف القيام مبثل هذه التقديرات.
 -املالءمةاملالءمة بالن�سبة للتقارير املالية تعني �ضمنا �أنها ت�ستويف معظم اخل�صائ�ص الأخرى مثل قابليتها
للفهم وموثوقيتها وتوقيتها ،فمثال �إذا مل تقدم التقارير املالية يف الوقت املنا�سب ف�إنها لن تكون مالئمة
كذلك �إن كانت غري مفهومة وغري موثوقة فال ميكن اعتبارها مالئمة �أي�ضا.
من ناحية �أخرى ميكن للتقارير املالية �أن ت�ستويف كافة اخل�صائ�ص الأخرى ولكنها يف نف�س الوقت
تكون غري مالئمة ،فحتى تكون مالئمة يجب �أن تكون البيانات التي ت�شملها التقارير املالية ت�صب يف
الهدف الذي من �أجله يتم طلب هذه البيانات .وعليه ف�إنه ميكن القول �أن البيانات املالية تكون مالئمة
�إذا كانت قادرة على �إحداث تغيري يف تقديرات �أو تقييمات امل�ستخدمني لها بخ�صو�ص م�شكلة �أو حدث
�أو و�ضع معني .لذلك ف�إن املالءمة تعتمد على نوع البيانات املالية التي حتتاجها الفئات املختلفة من
امل�ستخدمني لهذه البيانات املالية من �أجل اتخاذ القرارات والقيام بعملية امل�ساءلة.
 -التقدمي يف الوقت املنا�سبحتى تكون التقارير املالية مفيدة يجب تقدميها بعد وقت ق�صري من حدوث املعامالت التي تخ�صها
حتى ت�ؤثر هذه التقارير املالية على القرارات .ومع �أنه لي�س من ال�ضروري �أن ي�ؤدي التوقيت املنا�سب
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بحد ذاته �إىل جعل التقارير املالية مفيدة� ،إال �أن الت�أخري يف تقدمي هذه التقارير ي�ؤدي �إىل التقليل من
الفائدة املرجوة من البيانات املالية مقارنة مع الفوائد املمكن حدوثها فيمل لو قدمت هذه التقارير يف
الوقت املنا�سب.
يف بع�ض احلاالت ميكن �أن يكون التوقيت ذا �أهمية خا�صة بحيث يربر الت�ضحية ببع�ض الدقة والتفا�صيل
حيث �أن التوقيت يف مثل هذه احلاالت يكون �أكرث �أهمية من الدقة .ففي بع�ض احلاالت ميكن �أن تكون
التقديرات التي تعمل يف الوقت املنا�سب �أكرث فائدة من املعلومات والبيانات الدقيقة والتي حتتاج �إىل
وقت �أطول لتجهيزها.
 -الثبات يف معايري الأعداديجب �إعداد التقارير املالية على �أ�س�س ثابتة مبعنى �أنه عندما يتم اعتماد �سيا�سة حما�سبية �أو طريقة
معينة للتقييم وغريها فيجب اال�ستمرار يف �إعداد التقارير املالية على نف�س هذه الأ�س�س وال يجوز
التغيري يف هذه الأ�س�س بني فرتة زمنية و �أخرى .يف حالة وجود �ضرورة لتغيري �أي من هذه الأ�س�س فيجب
الإف�صاح عن طبيعة التغيري و�سببه وكذلك ت�أثري هذا التغيري.
 -قابليتها للمقارنةيجب �أن تكون التقارير املالية قابلة للمقارنة وهذا ال يعني بال�ضرورة �أن تكون الهيئات املحلية ت�ؤدي
نف�س الوظائف �إال �أنه يعني �أن تكون االختالفات بني التقارير املالية للهيئات املحلية املختلفة ناجتة عن
اختالفات يف جوهر العمليات التي تعك�سها هذه التقارير �أو �أن تعك�س هذه االختالفات هيكليات هذه
الهيئات ولي�س �أن تكون هذه االختالفات ناجتة عن اختيار �أو �إتباع طرق خمتلفة يف تطبيق ال�سيا�سات
والإجراءات املحا�سبية .يجب �أن ت�ساعد التقارير املالية امل�ستخدمني لها على �إجراء املقارنات فيما
بني الهيئات املحلية املختلفة خا�صة فيما يتعلق بتكلفة الوظائف واخلدمات التي ت�ؤديها وحتليل عنا�صر
ومكونات �إيراداتها.
	 .ـهحمددات التقارير املالية
ال تت�أثر �أهداف التقارير املالية للهيئات املحلية فقط بخ�صائ�ص البيئة التي تعمل فيها هذه الهيئات
واحتياجات م�ستخدميها ،و�إمنا تت�أثر �أي�ضا ببع�ض املحددات املتعلقة بالبيانات التي ميكن �أن تقدمها
هذه التقارير املالية .البد �أن يتفهم م�ستخدمو التقارير املالية هذه املحددات حتى يتمكنوا من تقييم
املدى الذي ميكن لهذه التقارير املالية �أن تلبي احتياجاتهم.
فمثال بع�ض البيانات التي حتتويها التقارير املالية تكون مبنية على تقديرات تقريبية لأحداث �سابقة.
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بع�ض البيانات املتعلقة بالفرتة احلالية قد ال تكون متوفرة مبا�شرة من ال�سجالت املحا�سبية املوجودة
وعليه فيمكن �أن تفوق تكلفة �إعداد هذه البيانات الفوائد املرجوة منها� .إ�ضافة �إىل ذلك كثريا ما تكون
البيانات املتوفرة يف التقارير املالية مبنية على تقديرات ناجتة عن تطبيق بع�ض القواعد املتعارف عليها.
كما �أن التقارير املالية هي فقط �إحدى م�صادر املعلومات ال�ضرورية للم�ستخدمني التخاذ القرارات.
وعليه ف�إنه يتوجب على ه�ؤالء امل�ستخدمني �أن ي�أخذوا بعني االعتبار امل�صادر الأخرى للمعلومات
بالإ�ضافة �إىل التقارير املالية يف عملية اتخاذ قراراتهم.
.و�أنواع التقارير املالية
يبني اجلدول ملخ�صا بالتقارير املالية التي ت�صدرها البلدية الفل�سطينية:
الرقم
1
1.1
2.1
3.1
2
1.2
2.2
3.2
3
4

ا�سم التقرير
البيانات املالية
ال�شاملة للبلدية
بيان �صايف
املوجودات:
بيان الن�شاطات:
البيانات املالية
للموازنات
امليزانية العمومية
ملوازنات احلكم املحلي
�صايف موجودات
موازنات احلكم
املحلي
البيانات املالية
للموازنات الربحية
البيان الت�شغيلي
للموازنات الربحية
املالحظات وعمليات
الإف�صاح
تقارير وزارة احلكم
املحلي

التوقيت

يعده

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

�سنوي

املدير املايل

يراجعه

مالحظات

رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية

هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت

رئي�س
البلدية

هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت

رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية

هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
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الرقم

ا�سم التقرير

التوقيت

1.4

ميزان مراجعة
تف�صيلي لكل موازنة

2.4

تقارير مالية �سنوية

3.4

بيانات مالية �سنوية

ح�سب
الوزارة
ح�سب
الوزارة
ح�سب
الوزارة
ح�سب
الوزارة

4.4
5

املوازنة التقديرية
ال�سنوية
التقارير املالية
الداخلية

يعده
املدير املايل
املدير املايل
املدير املايل
جلنة
املوازنة

يراجعه

مالحظات

رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
رئي�س
البلدية
املجل�س
البلدي

هذا التقرير يعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة و ميكن طباعته يف �أي وقت
هذه التقارير تعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة وميكن طباعتها يف �أي وقت
هذه البيانات تعد �آلي ًا بوا�سطة برنامج
املحا�سبة وميكن طباعتها يف �أي وقت
مت �شرح املو�ضوع و �إرفاق النموذج يف
ق�سم املوازنات من هذا الدليل

1.5

ميزان املراجعة

�شهري

املدير املايل

رئي�س
البلدية

2.5

بيان ن�شاطات لكل
موازنة

�شهري

املدير املايل

رئي�س
البلدية

3.5

النقد اليومي يف
البنوك

يومي

حما�سب
البنوك

4.5

ت�سويات بنكية

�شهري �أو
�أ�سبوعي

حما�سب
البنوك

5.5

ك�شف ال�شيكات
امل�ستلمة

يومي

6.5

ك�شف ال�شيكات
امل�ستحقة

يومي

رئي�س مركز
خدمات
اجلمهور
رئي�س مركز
خدمات
اجلمهور

املدير
املايل �أو
من ينوب
عنه
املدير
املايل �أو
من ينوب
عنه

ميزان مراجعة لكل موازنة بالإ�ضافة
�إىل ميزان مراجعة �شامل.

-

مت �شرح املو�ضوع و �إرفاق منوذج الت�سوية
البنكية يف ق�سم النقد و البنوك من هذا
الدليل.

حما�سب
البنوك

مت �شرح املو�ضوع و �إرفاق منوذج الك�شف
يف ق�سم النقد و البنوك من هذا الدليل.

حما�سب
البنوك

مت �شرح املو�ضوع و �إرفاق منوذج الك�شف
يف ق�سم النقد و البنوك من هذا الدليل.

يبني الر�سم التايل ملخ�صا بالتقارير املالية التي ت�صدرها البلدية الفل�سطينية �ضمن تقريرها ال�سنوي
ال�شامل حيث تنق�سم هذه التقارير �إىل بيانات مالية �أ�سا�سية ومعلومات �إ�ضافية �ضرورية .نورد بعد
الر�سم �شرحا موجزا لكل تقرير مايل من هذه التقارير.
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1البيانات املالية الأ�سا�سية

ت�شمل البيانات املالية الأ�سا�سية ما يلي:
 .أالبيانات املالية ال�شاملة للبلدية والتي يجب �أن تتكون من بيان �صايف املوجودات وبيان الن�شاطات،
كما هو مبني يف املرفق رقم  .1وتغطي هذه البيانات املالية كافة �أنواع الن�شاط التجاري وغري التجاري
للبلديات و يتم �إعدادها با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل (�أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل
لن�شاطات احلكم املحلي و�أ�سا�س اال�ستحقاق للن�شاطات ذات النوع التجاري) يف املحا�سبة
كما هو مبني بتف�صيل �أكرب يف ال�سيا�سات املحا�سبية يف هذا الدليل .ويجب �أن ت�شمل هذه البيانات املالية
كافة موجودات البلدية (مبا فيها كافة املوجودات الر�أ�سمالية با�ستثناء من موجودات البنية التحتية
العامة كما هو مو�ضح �أكرث �أدناه) ،املطلوبات (وت�شمل الدين طويل الأجل� ،إن وجد) ،الإيرادات،
وامل�صاريف (وت�شمل اال�ستهالك) ،واملكا�سب واخل�سائر ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني املوازنات االئتمانية
التي ال تتوفر مواردها لتمويل ن�شاطات البلدية .يجب �أن مييز بيان �صايف املوجودات وبيان الن�شاطات
بني ن�شاطات وحدات احلكم املحلي والن�شاطات ذات النوع التجاري للبلدية بدون عر�ض املوازنات
املنفردة �أو �أنواع هذه املوازنات .ميكن عر�ض مقارنات مع ال�سنة ال�سابقة ولكنها لي�ست �شرطا .يف
بيانات البلدية املالية الإجمالية ،ينبغي عر�ض ر�صيد �صايف املوجودات من خالل ثالثة مكونات:
1 .1امل�ستثمر يف موجودات ر�أ�سمالية ،بعد طرح اال�ستهالك املرتاكم.
2 .2املوجودات ال�صافية املقيدة ،والتي تتكون من �صايف املوجودات مع قيود تو�ضع على اال�ستخدام
�إما من قبل �أطراف خارجية مثل املقر�ضني واملانحني وامل�ساهمني والقوانني والت�شريعات التي
ت�سنها احلكومة املركزية� ،أو من قبل الت�شريعات والأحكام الداخلية .على �سبيل املثال الر�صيد غري
امل�ستخدم ملنحة تلقتها البلدية من جهة مانحة مل�شروع معني يتم ت�صنيفيها على �أنها ر�صيد مقيد
حتت بند �صايف املوجودات يف بيان البلدية الإجمايل ل�صايف املوجودات.
3 .3املوجودات ال�صافية غري املقيدة ،التي ت�شمل كل املوجودات ال�صافية الأخرى التي ال ينطبق عليها
التعريف الوارد يف البندين ال�سابقني .مثال ،النقد املتوفر يف نهاية العام حيث تكون البلدية حرة
يف ا�ستخدامه يف �أي ن�شاط بلدي (�أي ال توجد حمددات يفر�ضها املانحون على ا�ستخدامه) يتم
ت�صنيفه على �أنه موجودات �صافية غري مقيدة.
 .ببيان �صايف املوجودات:
1 .1يجب �أن يعر�ض بيان �صايف املوجودات كافة املوجودات املالية والر�أ�سمالية املتوفر للبلدية بخالف
موجودات البنية التحتية العامة .يجب �أن يعر�ض بيان �صايف املوجودات الفرق بني املوجودات واملطلوبات
ك�صايف موجودات.
26

2 .2يتم ت�شجيع البلديات على عر�ض املوجودات واملطلوبات ح�سب ترتيبها من حيث ال�سيولة الن�سبية .يجب
حتديد �سيولة املوجودات من حيث مدى جاهزيتها املتوقعة للتحول �إىل نقد و�إذا ما كانت هناك حمددات
حتد من قدرة البلدية على ا�ستخدام هذه املوارد .ي�ستند ت�سييل املطلوبات على تاريخ ا�ستحقاقها � ،أو
على الوقت الذي يتوقع فيه ا�ستخدام النقد لت�سديدها.
3 .3ينبغي عر�ض �صايف املوجودات يف ثالثة مكونات؛ امل�ستثمر منها يف موجودات ر�أ�سمالية (�صايف من
اال�ستهالك املرتاكم)؛ املقيدة (مع التمييز بني فئات التقييد الأ�سا�سية)؛ وغري املقيدة.
 .جبيان الن�شاطات:
1 .1يجب عر�ض عمليات البلدية املقدمة على هيئة تو�ضح �صايف (الإنفاق) الدخل لكل خدمة/وظيفة
رئي�سية من مهام البلدية على حدا .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف تو�ضيح العبء املايل الن�سبي لكل
خدمة �أو وظيفة من خدمات/وظائف البلدية املحمل على مواردها املتاحة.
 2 .2يجب على البلديات �إظهار كافة امل�صاريف ح�سب نوع اخلدمة/الوظيفة املقدمة .وكحد �أدنى ،يجب �إظهار
امل�صاريف املبا�شرة لكل خدمة/وظيفة .وامل�صاريف املبا�شرة هي تلك املرتبطة ارتباطا حمددا باخلدمة �أو
بالربنامج �أو بالدائرة وعليه ،تكون قابلة للتعريف بو�ضوح على �أنها تخ�ص تلك اخلدمة/الوظيفة.
3 .3ينبغي على البلديات �أن تظهر �إيراداتها �إما على �إنها �إيرادات مرتبطة بخدمة/وظيفة معينة �أو على
�إنها �إيرادات عامة .يجب �أن تقلل دخول اخلدمة/الوظيفة من �صايف تكلفة اخلدمة/الوظيفة التي يتم
متويلها من الدخول العامة للبلدية .تنبع دخول اخلدمة/الوظيفة �إما ب�شكل مبا�شر من اخلدمة/الوظيفة
نف�سها �أو من �أطراف من خارج امل�سجلني كدافعي �ضرائب �أمام البلدية �أو من جمموع املواطنني .يجب
�أن يبني بيان الن�شاطات ثالثة �أنواع منف�صلة من الإيرادات املرتبطة بالوظائف على النحو التايل:
 .أر�سوم اخلدمات والتي ت�شمل الإيرادات امل�ستندة لعمليات تبادل �أو لعمليات ت�شبه التبادل .تنبع هذه
الدخول من الر�سوم التي يدفعها املتعاملون مع البلدية �أو املتقدمون بطلبات و الذين ي�شرتون �أو
ي�ستخدمون �أو ينتفعون ب�شكل مبا�شر من ال�سلع �أو اخلدمات �أو االمتيازات املقدمة .وت�شتمل الإيرادات
يف هذه الفئة على الر�سوم التي تتم جبايتها على اخلدمات املحددة مثل ا�ستخدام املياه والكهرباء �أو
جمع النفايات؛ �أو الرخ�ص والت�صاريح ،مثل رخ�ص الكالب وت�صاريح البناء؛ القيام بتقييم خا�ص،
مثل تنظيف ال�شوارع �أو و�ضع �إ�ضاءة خا�صة لل�شارع؛ و�أية مبالغ �أخرى جتبى من متلقي اخلدمات.
 .باملنح وامل�ساهمات الت�شغيلية اخلا�صة بوظيفة حمددة وت�شمل كافة الإيرادات التي تن�ش�أ من تعامالت
غري تبادلية �إلزامية �أو طوعية مع البلديات �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى �أو مع �أفراد وتكون هذه مقيدة ب�شرط
ا�ستخدامها ملهمة /برنامج معني �إما كم�صاريف ت�شغيلية �أو كنفقات ر�أ�سمالية ملهمة /برنامج ح�سب
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ما ترتئيه البلدية املعدة للتقرير .على �سبيل املثال� ،إذا ما تلقت البلدية منحة مر�صودة ب�شكل حمدد
ل�صيانة الطرقات ،فيجب ت�صنيفها على �أنها منحة ت�شغيلية ملهمة حمددة.
 .جامل�ساهمات واملنح الر�أ�سمالية املحددة خلدمة/وظيفة وهي ت�شبه املنح وامل�ساهمات الت�شغيلية املر�صودة
ملهمة معينة ولكنها �إما �أن تكون نف�سها على �شكل موجودات ر�أ�سمالية بطبيعتها �أو ان تكون مقيدة
لال�ستخدام يف �أغرا�ض ر�أ�سمالية مثل �شراء �أو بناء �أو ترميم موجودات ر�أ�سمالية مرتبطة مبهمة/
برنامج معني .على �سبيل املثال� ،إذا ما تلقت البلدية منحة مر�صودة ب�شكل خا�ص لبناء طريق ،يجب
ت�صنيفها على �أنها منحة ر�أ�سمالية حمددة.
 .دكافة الإيرادات ،بخالف الإيرادات اخلا�صة بخدمة/وظيفة معينة ،ينبغي �إظهارها على �أنها �إيرادات
عامة .وهي ت�شمل كافة ال�ضرائب حتى تلك التي تتم جبايتها لقاء غر�ض معني ،ويجب �إظهارها
م�صنفة ح�سب نوع ال�ضريبة مثل �ضريبة مبيعات� ،ضريبة �أمالك� ،ضريبة امتياز جتاري� ،ضريبة دخل.
كل الإيرادات غري ال�ضريبية الأخرى مثل الفوائد واملنح وامل�ساهمات التي ال تنطبق عليها املعايري التي
جتعل منها �إيرادات خلدمة/وظيفة معينة ينبغي �أن يتم �إظهارها على �أنها �إيرادات عامة .يجب و�ضع
الإيرادات العامة يف التقرير بعد �إجمايل م�صاريف خدمات /وظائف البلدية.
 .دالبيانات املالية للموازنات ،كما هي مبينة يف املرفق  2و 3و 4والتي تتكون من امليزانية العمومية/
بيان �صايف املوجودات وبيان الإيرادات  ،امل�صاريف /والتغريات يف �صايف املوجودات لكل موازنة رئي�سية
على حدة مع �إمكانية دمج هذه البيانات للموازنات غري الرئي�سية حتت كل نوع من املوازنات .ويجب
التمييز يف املوازنات بني موازنات احلكم املحلي (مرفق رقم  ،)2والتي يجب �إعدادها على �أ�سا�س
اال�ستحقاق املعدل ،املوازنات الربحية (مرفق رقم  )3واملوازنات االئتمانية (مرفق رقم  )4والتي
يجب �إعدادها با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق .املوازنة الت�شغيلية العامة للبلدية (املوازنة العامة) يجب
�أن تعامل دائم ًا على �أنها موازنة رئي�سية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن ت�شمل البيانات املالية للموازنات
الربحية بيانا بالتدفقات النقدية.
1 .1امليزانية العمومية ملوازنات احلكم املحلي يجب �أن تبني كل موازنة حكم حملي رئي�سية و جمموع موازنات
احلكم املحلي غري الرئي�سية يف �أعمدة منف�صلة مع عمود للمجموع يغطي كافة موازنات احلكم املحلي.
املوجودات واملطلوبات و�صايف املوجودات ملوازنة احلكم املحلي يجب عر�ضها على �شكل ميزانية عمومية
(املوجودات ت�ساوي املطلوبات زائد �صايف املوجودات).
�2 .2صايف موجودات موازنات احلكم املحلي يجب ف�صلها �إىل مبالغ حمجوزة ومبالغ غري حمجوزة .املبالغ
املحجوزة لكل موازنة رئي�سية وملجموع املوازنات غري الرئي�سية يجب عر�ضها مبا يكفي من التفا�صيل
للإف�صاح عن �أغرا�ض حجزها مثل �أن تكون حمجوزة كرهن على عقار� ،أو لب�ضاعة �أو ك�ضمان لدين.
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.3

.4

.5
.6

�صايف املوجودات غري املحجوزة للموازنات غري الرئي�سية يجب عر�ضها يف امليزانية العمومية ح�سب نوع
املوازنة ،مثل املوازنة العامة ،موازنة امل�شاريع الر�أ�سمالية ،موازنة الإيرادات اخلا�صة.
3البيانات املالية للموازنات الربحية يجب �أن تعر�ض املعلومات املالية لكل موازنة رئي�سية .يجب دمج
املوازنات غري الرئي�سية يف عمود واحد كما يجب �إظهار جمموع كلي لكافة املوازنات الربحية يف عمود
م�ستقل .ال تنطبق �شروط �إعداد التقارير حول املوازنات الرئي�سية على موازنات اخلدمات الداخلية.
�إجمايل جماميع موازنات اخلدمات الداخلية يجب �أن تظهر يف التقارير يف عمود منف�صل بجانب
العامود الإجمايل للم�شاريع التجارية.
4البيان الت�شغيلي للموازنات الربحية هو بيان الإيرادات وامل�صاريف والتغريات يف �صايف املوجودات.
يجب �إظهار الإيرادات يف التقرير ح�سب م�صدرها الرئي�سي .ويجب �أن مييز هذا البيان بني الإيرادات
والنفقات الت�شغيلية وغري الت�شغيلية ،كما يجب �أن يظهر جمموعا فرعيا منف�صال للإيرادات الت�شغيلية،
النفقات الت�شغيلية والدخل( /اخل�سائر) الت�شغيلية .يجب �إظهار الإيرادات والنفقات غري الت�شغيلية يف
التقرير بعد الدخل الت�شغيلي .الإيرادات والنفقات الأخرى (مثل الأرباح /اخل�سائر على الر�أ�سمالية)
يجب �أن تظهر بالتقرير ب�شكل منف�صل ،بعد الإيرادات والنفقات غري الت�شغيلية.
5يجب �أن مييز بيان �صايف املوجودات للموازنات الربحية بني املوجودات واملطلوبات املتداولة وغري
املتداولة ويجب �أن تبني ب�شكل منف�صل املوجودات املقيدة.
6يجب �أن يظهر ر�صيد �صايف موجودات املوازنات الربحية نف�س الفئات املطلوبة للبيانات املالية الإجمالية
للبلدية.

	 .ـهاملالحظات وعمليات الإف�صاح
بالإ�ضافة �إىل النوعني املذكورين �سابق ًا من البيانات املالية ،يجب على البلدية �أن تعر�ض مالحظات
حول بياناتها املالية و�أن تقدم معلومات تعترب �ضرورية لكي يفهم امل�ستخدم البيانات املالية العامة
للبلدية ولكل موازنة فيها ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات املحا�سبية التي تطبقها البلدية.
 .ومعلومات �إ�ضافية مطلوبة
بالإ�ضافة للبيانات املالية الأ�سا�سية املبينة يف النقطة (�أ) �سابقا ،يطلب من البلديات الفل�سطينية
عر�ض املعلومات الإ�ضافية التالية كجزء من تقرير البلدية املايل ال�سنوي:
1 .1جداول مقارنة �سنوية ملوازنات البلدية التقديرية تبني كيفية احل�صول على املوارد وا�ستخدامها مبوجب
املوازنة التقديرية التي تبنتها البلدية قانونا .ويجب عر�ض مثل هذه اجلداول املقارنة للموازنات
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التقديرية لكل من املوازنة العامة ولكل موازنة رئي�سية من موازنات الإيرادات اخلا�صة واملوازنات
الربحية التي مت تبنيها قانونا يف املوازنة ال�سنوية .كذلك ،يجب �أن تبني جداول مقارنة املوازنات
التقديرية كل من املوازنات التقديرية (�أ) الأ�صلية و(ب) اخلتامية للفرتة التي يغطيها التقرير ،و
(ج) التدفق الفعلي الداخل واخلارج ،والأر�صدة ،حم�سوبة على نف�س الأ�س�س التي مت �إعداد املوازنات
التقديرية على �أ�سا�سها.
2 .2املناق�شة الإدارية والتحليل والتي يجب �أن ت�شمل كحد �أدنى على:
 -مناق�شة خمت�صرة للبيانات املالية الأ�سا�سية مل�ساعدة القراء على فهم البيانات املالية العامة للبلديةولكل موازنة والعالقة بني كل بيان و�آخر.
 -حتليل لو�ضع البلدية املايل العام ولنتائج العمليات مل�ساعدة امل�ستخدمني على تقدير ما �إذا كان الو�ضعاملايل قد حت�سن �أو تراجع نتيجة لعمليات ال�سنة .ويجب �أن ي�شمل التحليل الن�شاطات التجارية وغري
التجارية كما تظهر يف البيانات املالية العامة للبلدية ويجب �أن ي�شتمل على �أ�سباب التغريات الكربى عن
ال�سنة املن�صرمة مبا يف ذلك التغريات يف الأرقام الواردة يف بيان الن�شاطات مقارنة بال�سنة واملوازنة
املن�صرمة .ويجب �أن ي�شتمل التحليل على معلومات مالية مركزة م�شتقة من البيانات املالية العامة
وتقارن بني ال�سنة احلالية وال�سنة املن�صرمة ،وكحد �أدنى ،تغطي (� )1إجمايل املوجودات مع التمييز
بني موجودات ر�أ�سمالية وغريها (� )2إجمايل املطلوبات مع التمييز بني املطلوبات غري املتداولة
وغريها (� )3إجمايل �صايف املوجودات مع التمييز بني املبالغ التي مت ا�ستثمارها يف موجودات
ر�أ�سمالية؛ واملبالغ املقيدة؛ واملبالغ غري املقيدة (�)4إيرادات الربامج ح�سب امل�صدر الرئي�سي ()5
الإيرادات العامة ح�سب امل�صدر الرئي�سي (� )6إجمايل الإيرادات ( )7نفقات الربامج كحد �أدنى لكل
خدمة/وظيفة (� )8إجمايل النفقات ،و( )9التغريات يف �صايف املوجودات.
 -حتليل للأر�صدة والتعامالت لكل موازنة من موازنات البلدية مبينا �أ�سباب التغريات الكبرية يف �صايفاملوجودات لكل موازنة وما �إذا هناك قيود �أو تعهدات م�ستقبلية �أو غريها من املحددات ت�ؤثر على توفر
املوارد يف املوازنة ال�ستخدامها الحقا.
حتليل للتغريات الكبرية بني املبالغ املر�صودة يف املوازنة التقديرية الأ�صلية واملوازنة التقديرية اخلتامية وبني
املبالغ يف املوازنة التقديرية اخلتامية والنتائج الفعلية لكل موازنة رئي�سية.
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)2

2تقارير التكاليف

وفقا للت�صميم الذي مت عمله فيما يتعلق برتميز خارطة احل�سابات وهيكليتها وكذلك التقارير املالية ،ميكن
للبلدية احل�صول على تقارير مالية تخ�ص تكلفة اخلدمات املختلفة التي تقدمها من عدة م�صادر كما يلي:
1 .1قطعة املوازنة  /الوحدة املحا�سبية (:)Fund Segment
متثل كل وحدة حما�سبية  Fundبالن�سبة للخدمات ذات الطبيعة التجارية وظيفة رئي�سية تقوم البلدية
بت�أديتها خدمة ملواطنيها .وفقا لت�صميم هيكلية خارطة احل�سابات ،فقد مت تخ�صي�ص رمز معني لكل
ن�شاط ذو طبيعة جتارية وهو ما ي�سمى � Fundأو موازنة ،فمثال كافة التكاليف وامل�صاريف املتعلقة
بخدمات الكهرباء �أو املياه �أو امل�سلخ البلدي �أو �سوق اخل�ضار �أو الدينمومرت �أو �أية وظيفة �أخرى ذات
طبيعة جتارية �ست�صب يف املوازنة املخ�ص�صة لها وبالتايل ميكن ح�صر هذه التكاليف وامل�صاريف
من خالل ا�ستخراج التقارير املالية مثل بيان الن�شاطات اخلا�صة بكل موازنة وبالتايل احت�ساب تكلفة
اخلدمة املقدمة .امللحق رقم  1ي�شمل قائمة باملوازنات  Fundالتي مت �إدخالها �إىل النظام املحو�سب
وكذلك م�صادر متويلها املعرفة يف النظام املحا�سبي .Fund Source
2 .2قطعة الوظائف ( :)Functions segment
هذه القطعة والتي هي جزء �أ�سا�سي من ترميز خارطة احل�سابات متكن البلدية من ح�صر واحت�ساب
تكلفة كل خدمة من اخلدمات التي تقدمها �ضمن ن�شاطاتها اخلدماتية العامة �أو غري التجارية حيث
جرى حتديد وظائف رئي�سية تقوم بها البلديات الفل�سطينية ،كما هو مبني يف امللحق رقم � 1صفحة
الـ  ،Functionsوبالتايل يتم تخ�صي�ص وتوزيع التكاليف املرتتبة على تقدمي اخلدمات على هذه
الوظائف وفقا ملعايري و�أ�س�س معينة حتددها البلدية.
كل وظيفة �سيكون لها تكاليف مبا�شرة حتدد م�سبقا على م�ستندات التكلفة �أو ال�صرف وحتمل هذه
التكاليف على الوظيفة مبا�شرة وفقا للإجراءات املحا�سبية املتبعة يف البلدية عند �إدخال املعاملة �إىل
النظام املحا�سبي املحو�سب.
�أما بالن�سبة للتكاليف غري املبا�شرة والتي ال ميكن تخ�صي�صها لوظيفة بعينها و�إمنا يتم تكبدها لأجل
القيام ب�أكرث من وظيفة فيمكن للبلدية �أن تقوم بتوزيع هذه التكاليف على الوظائف املختلفة وفقا
لأ�س�س منا�سبة حتددها البلدية مثل التكاليف املبا�شرة للوظائف ،عدد املوظفني املخ�ص�صني لكل
وظيفة �أو غريها من الأ�س�س.
ميكن ا�ستخراج التقارير املالية املتعلقة بكل وظيفة وبالتايل حتديد ومعرفة تكاليف هذه الوظيفة.
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3 .3قطعة مراكز التكلفة( :)Cost Center Segment
�إن �إحدى القطع املوجودة �ضمن الرتميز املوحد خلارطة احل�سابات هو مركز التكلفة Cost Center

حيث ميكن �إ�ضافة مركز تكلفة لأي ن�شاط �أو نوع من عمليات البلدية �أو لأي ق�سم �أو �شعبة �أو ت�صنيف
لأي ن�شاط �أو جمموعة من املوظفني �أو العاملني� .أي ان مركز التكلفة ميكن ان ميثل ت�صنيفا هرميا
م�شتقا من الهيكل التنظيمي للبلدية او ان يكون ت�صنيفا منطقيا يتم حتديده حل�صر تكلفة لغر�ض
معني.
كما هو بالن�سبة لقطعة الوظيفة ،يجب حتديد مراكز التكلفة م�سبقا بحيث تكون موحدة جلميع
البلديات الفل�سطينية كما يجب توفري املعلومات املراد حتميلها على مركز التكلفة م�سبقا على م�ستندات
املعامالت املالية .امللحق رقم  1ي�شمل قائمة مبراكز التكلفة  Cost Centerالتي مت ادخالها اىل
النظام املحو�سب.
ت�ستطيع البلدية ا�ستخراج تقارير مالية لأي مركز تكلفة موحد �ضمن قائمة مراكز التكلفة يف النظام
املحا�سبي املوحد يف �أي وقت من الأوقات.
4 .4قطعة امل�شاريع (:)Projects Segment
كذلك يوجد �ضمن هيكلية خارطة احل�سابات قطعة تتعلق بامل�شاريع بحيث ميكن ا�ستخدام هذه القطعة
للمحا�سبة على �أي م�شروع �سواء ر�أ�سمايل �أو ت�شغيلي وبالتايل جتميع كافة �إيرادات وتكاليف هذا
امل�شروع �ضمن هذه القطعة وا�ستخراج تقارير مالية كاملة عن امل�شروع ت�شمل تكاليف امل�شروع بالإ�ضافة
�إىل �إيراداته يف �أي وقت من الأوقات.
 .زتقارير وزارة احلكم املحلي
يتم تزويد وزارة احلكم املحلي بالتقارير التالية على �أ�سا�س ربع �سنوي:
.1

1ميزان مراجعة تف�صيلي لكل موازنة  Fundوميزان مراجعة جممع لكل املوازنات يبني الأر�صدة
الفعلية كما يف  31/12 ، 30/9 ، 30/6 ، 31/3من كل �سنة مع �أر�صدة املوازنة التقديرية املعتمدة
لكل بند من البنود.

.2

2تقارير مالية �سنوية متثل بيان �صايف املوجودات وبيان الن�شاطات للبلدية ككل وللموازنات الرئي�سية
كما هو مف�صل يف البند �أ �أعاله «البيانات املالية الأ�سا�سية» ،هذه التقارير املالية ال�سنوية يجب �أن
تر�سل �إىل وزارة احلكم املحلي قبل نهاية ال�شهر الثالث من ال�سنة الالحقة ،ميكن �أن تكون هذه
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التقارير املالية يف هذه املرحلة غري مدققة من مدقق ح�سابات خارجي م�ستقل عن البلدية.
.3

3بيانات مالية �سنوية كما وردت يف البند (�أ) �أعاله «البيانات املالية الأ�سا�سية» مرفقة مع تقرير
مدقق ح�سابات خارجي مرخ�ص ومعتمد من وزارة احلكم املحلي .يجب �أن يتم التدقيق اخلارجي
وفقا ملعايري التدقيق الدولية ويجب على مدقق احل�سابات اخلارجي �أن يعطي ر�أيه فيما �إذا كانت
احل�سابات ال�سنوية للبلدية قد �أعدت وفقا لدليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية ال�صادر عن
وزارة احلكم املحلي وفيما �إذا كانت البيانات املالية تعرب بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية،
عن الو�ضع املايل للبلدية ون�شاطاتها ونتائج �أعمالها والتغريات يف �صايف موجوداتها وفقا للأ�س�س
املحا�سبية املعتمدة يف دليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية .يجب �أن يقدم تقرير مدقق احل�سابات
اخلارجي مرفقا مع البيانات املالية الأ�سا�سية للبلدية مبا ال يتجاوز نهاية ال�شهر ال�ساد�س من ال�سنة
الالحقة لل�سنة مو�ضوع التدقيق.

.4

4ت�ستطيع وزارة احلكم املحلي �أن ت�صمم وت�ستخرج التقارير املالية الإ�ضافية املطلوبة لإمتام حتليلها
و�إ�شرافها على احل�سابات ال�سنوية والدورية للبلدية وذلك من خالل النظام املحا�سبي املحو�سب
املوحد حيث ‘مي ٌكن هذا النظام الوزارة من ا�ستخراج تقارير مالية لكل بلدية على حدى ولكل موازنة
 Fundيف كل بلدية ،وكذلك لكل وظيفة من الوظائف امل�شار �إليها يف ف�صل خارطة احل�سابات
وهيكليتها يف هذا الدليل .ب�إمكان وزارة احلكم املحلي �أي�ضا احل�صول على تقارير جممعة للهيئات
املحلية ح�سب �أنواع هذه الهيئات وتواجدها اجلغرايف وت�صنيفاتها وم�صادر متويلها وكذلك ح�سب
القطاعات االقت�صادية والوظائف الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل احل�سابات االفرادية كما ترد يف ميزان
املراجعة.

.5

5املوازنة التقديرية ال�سنوية :تقوم البلدية ب�إعداد موازنتها ال�سنوية التقديرية وتقدميها للوزارة
للمراجعة واالعتماد وفقا لتعليمات الوزارة التي ترد يف بالغ �إعداد املوازنة .يتم �إعداد وتقدمي
املوازنة التقديرية وفقا للإجراءات التف�صيلية الواردة يف ف�صل ال�سيا�سات واالجراءات املحا�سبية
املتعلقة باملوازنات التقديرية الواردة يف هذا الدليل .ميكن لوزارة احلكم املحلي ان ت�ستخرج موازنة
تقديرية جممعة للهيئات املحلية وعلى م�ستويات وت�صنيفات خمتلفة مبا يلبي �أغرا�ضها.
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اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 1
ﺻﻔﺤﺔ 1ﻣﻦ 3

ﺑﯿﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
)اﻟﻌﻤﻠﺔ (...............

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ
اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ )ل( ﻣﻮازﻧﺎت أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات – ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ھﯿﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى
ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻮﺗﺮة /إﻳﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﺟﺎرﻳﺔ:
اﺳﺘﺜﻤﺎرات – ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
رواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻓﻮاﺋﺪ داﺋﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ:
دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﯿﺪة )ﻣﺸﺮوﻃﺔ(
ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮن
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪة )ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ(

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻧﻈﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎري:
اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء
اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺠﺎري
ﺳﻮق اﻟﺨﻀﺎر /اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺴﻠﺦ

اﻟﻤﮫﺎم\اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺻﺤﺔ و ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺮﻓﯿﻪ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ وأدﻳﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻋﺎم
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 1
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 3
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اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت



اﻹﻳﺮادات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﮫﻤﺔ /اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ
ﻣﻨﺢ
ﻣﻨﺢ
وﻣﺴﺎھﻤﺎت
وﻣﺴﺎھﻤﺎت
رﺳﻮم ﻋﻠﻰ
رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺑﯿﺎن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ
)اﻟﻌﻤﻠﺔ (...............

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ



ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت( اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺤﻠﻲ
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺧﺮى
رﺳﻮم ﺗﺮاﺧﯿﺺ ،رﺧﺺ واﻣﺘﯿﺎزات
ﻏﺮاﻣﺎت ورﺳﻮم ﻣﺼﺎدرة
دﺧﻞ ﻣﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﻣﻮال
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
رﺑﺢ /ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
إﯾﺮادات ﻣﻨﻮﻋﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم:
اﻟﻀﺮاﺋﺐ:
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 1
ﺻﻔﺤﺔ 3ﻣﻦ 3
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اﻧﻈﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 2
ﺻﻔﺤﺔ1ﻣﻦ2

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(

اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت
اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺠﺎرﻳﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎت أﺧﺮى
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ – أﺧﺮى
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﺟﺎرﻳﺔ:
ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ورﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

اﻟﺠﺎرﻳﺔ:
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﻮازﻧﺎت أﺧﺮى
رواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﺟﺎرﻳﺔ:
دﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ

ﻣﺤﺠﻮز ل:
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
ﺑﻨﻮد ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺠﻮزة ،ورادة ﻓﻲ:
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺻﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ورﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ

اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 2
ﺻﻔﺤﺔ2ﻣﻦ2

اﺳﻢ` اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺑﯿﺎن اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(..

اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹﻳﺮادات
اﻟﻀﺮاﺋﺐ:
رﺳﻮم اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻹﺟﺎزات
إﻳﺮادات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻤﺼﺎدرات
اﻟﻤﻨﺢ
ﺿﺮاﺋﺐ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﺟﺎرﻳﺔ:
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺮﻓﯿﻪ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ وأدﻳﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ:
دﻓﻌﺎت ﻓﻮاﺋﺪ
رﺳﻮم
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻔﺎﺋﺾ )اﻟﻌﺠﺰ( ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى )ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ(
ﺗﺤﻮﻳﻼت داﺧﻠﺔ
ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى
)ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

38
اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﯿﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 3
ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 4

اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء

ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﻤﯿﺎه
واﻟﻤﺠﺎري

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮازﻧﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎت
أﺧﺮى
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ:
ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ:
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
أﺧﺮى
رواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻓﻮاﺋﺪ داﺋﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ:
ﻗﺮض ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ:
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ:
ﻗﺮض ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة
ﻣﻮﺟﻮدات
ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
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اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 3
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 4

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﯿﺎن اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ ﻓﻲ .....
)اﻟﻌﻤﻠﺔ( :

اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﯿﺎه
ﻣﻮازﻧﺔ
واﻟﻤﺠﺎري
اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮازﻧﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻻﺳﺘﮫﻼك
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ
)اﻟﺨﺴﺎرة(
إﻳﺮادات )ﻣﺼﺎرﻳﻒ( ﻏﯿﺮ
ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
رﺳﻮم اﻟﺮﺑﻂ|اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
إﻳﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ
دﻓﻌﺔ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات
)اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ( ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﺣﻮاﻻت ﺧﺎرﺟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ
ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
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اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 3
ﺻﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ 4

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ ﻓﻲ .....
)اﻟﻌﻤﻠﺔ( :

اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﯿﺎه
ﻣﻮازﻧﺔ
واﻟﻤﺠﺎري
اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮازﻧﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ
دﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ
دﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل

رﺳﻮم اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
ﺿﺮاﺋﺐ
ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎت
أﺧﺮى
ﺗﺤﻮﻳﻼت إﻟﻰ ﻣﻮازﻧﺎت
أﺧﺮى

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل
واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

دﻓﻌﺎت ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
دﻓﻌﺎت أﻗﺴﺎط ﻗﺮوض
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮاء ﻟﻤﻮﺟﻮدات
رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( رأس
اﻟﻤﺎل واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 3
ﺻﻔﺤﺔ  4ﻣﻦ 4
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ
ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ
)اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة(
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
إھﻼك
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﺨﺼﻮم:
ﺗﺮاﺟﻊ )زﻳﺎدة(
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ )زﻳﺎدة( ﺑﻨﻮد
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
)ﺗﺮاﺟﻊ( زﻳﺎدة اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ
)اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم( ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
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اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ



ﺑﯿﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 4
ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 2

اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ وﻛﺎﻻت
ﺑﯿﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ داﺋﻨﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

ﻣﻮازﻧﺔ وﻛﺎﻻت

ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺑﺮﺳﻢ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ داﺋﻨﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات













43





40

40

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 4
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 2


اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ ﻓﻲ .....
اﺳﻢ(اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 4
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 2

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻮازﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ ﻓﻲ .....
)اﻟﻌﻤﻠﺔ(

إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺴﺎھﻤﺎت:
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
أﻋﻀﺎء ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

إﺿﺎﻓﺎت

إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات:
ﻣﺴﺎھﻤﺎت:
ﻓﻮاﺋﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮع إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

أﻋﻀﺎء ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت
ﻳﻄﺮح:ﻣﺠﻤﻮع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺿﺎﻓﺎت

إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات:
ﻓﻮاﺋﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت
إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت

ﻳﻄﺮح :ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮعﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات -ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات -ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲﺗﺨﻔﯿﻀﺎت

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات -ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات -ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
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2م�ؤ�شرات الأداء

 -أالهدف

يهدف هذا اجلزء من الدليل �إىل و�ضع الأ�س�س وال�سيا�سات التي يجب على الهيئات املحلية الفل�سطينية
اتباعها يف �سبيل قيا�س فعالية �أدائها وت�أثري خدماتها املقدمة وذلك باملقارنة بني نتائج نف�س الهيئة املحلية
من �سنة �إىل �أخرى �أو باملقارنة مع نتائج هيئات حملية م�شابهة .كما يبني هذا اجلزء من الدليل امل�ؤ�شرات
املالية وبع�ض م�ؤ�شرات الأداء الأخرى التي ميكن للهيئة املحلية اال�ستعانة بها يف �سبيل قيا�س فعالية �أدائها
وكفاءة تنفيذها لن�شاطاتها وجناحها يف حتقيق �أهدافها .ميكن �أن تكون هذه امل�ؤ�شرات مفيدة �أي�ضا يف
مراجعة املوازنات التقديرية �سواء من قبل الهيئة املحلية نف�سها �أو من قبل املوظفني يف وزارة احلكم املحلي
املناط بهم مراجعة وحتليل هذه املوازنات التقديرية ورفع تو�صياتهم ب�ش�أنها �إىل معايل الوزير.
 بال�سيا�سات املالية العامة -يتم �إعداد تقارير امل�ؤ�شرات املالية من قبل م�س�ؤول ق�سم التخطيط واملوازنة يف نهاية كل ثالثة �شهور. -تعر�ض التقارير على م�ساعد املدير املايل ل�ش�ؤون املوازنة ملناق�شتها و�إعداد تقرير ملخ�ص حولهايحتوي على التو�صيات املتعلقة بتح�سني �أداء البلدية.
 -يتم مقارنة هذه التقارير مع نتائج بلديات م�شابهة لتقييم �أداء البلدية ومركزها املايل . -يقدم التقرير امللخ�ص مع امل�ؤ�شرات املالية �إىل رئي�س البلدية لدرا�سة واتخاذ ما يلزم من خطواتلتح�سني الأداء.
 جامل�ؤ�شرات املاليةامل�ؤ�شرات املالية تعني احت�ساب ن�سب مالية من خالل قراءة العالقة بني قيمتني ماليتني �أو �أكرث على �أن تكون
�إحدى هذه القيم على الأقل م�ستخرجة من البيانات املالية للبلدية يف نهاية �سنة مالية معينة على �أن تكون
جميع القيم املالية امل�ستخدمة يف احت�ساب الن�سب املالية تعود �إىل فرتة مالية واحدة.
تعطي الن�سب املالية م�ؤ�شرات ودالالت معينة عن الو�ضع املايل للبلدية وتقييمه من حيث درجة ال�سيولة ،الن�شاط
والربحية لبع�ض الن�شاطات وذلك مبقارنة هذه الن�سب مع نف�س الن�سب لبلديات �أخرى �أو لفرتات �أخرى.
ميكن �أي�ضا اال�ستعانة بهذه امل�ؤ�شرات املالية �سواء لفح�ص مدى معقولية املوازنة التقديرية عند �إعدادها
�أو لتحليل مدى معقولية وفاعلية الأداء الفعلي للبلدية وذلك من خالل مقارنة امل�ؤ�شرات املالية للفرتة قيد
الدرا�سة �أو الفح�ص مع نف�س امل�ؤ�شرات املالية لفرتات �سابقة للبلدية نف�سها �أو لبلديات �شبيهة.
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»

»ن�سب ال�سيولة )(Liquidity Ratios

وهي الن�سب التي تقي�س مدى قدرة البلدية على مواجهة التزاماتها ق�صرية الأجل عند ا�ستحقاقها
با�ستخدام موجوداتها ال�سائلة وال�شبه �سائلة (املوجودات املتداولة ) بدون ت�شكيل �أعباء �إ�ضافية على
البلدية وتعر�ضها �إىل خ�سائر �أو خمالفتها لالتفاقيات املوقعة.

1 .1ن�سبة التداول ()Current Ratio

ن�سبة التداول = املوجودات املتداولة ÷ املطلوبات املتداولة
وهذه املجموعة من الن�سب تتعلق بعنا�صر املوجودات واملطلوبات ق�صرية الأجل يف قائمة املركز املايل .
املوجودات املتداولة  :تت�ضمن النقدية  ،اال�ستثمارات ق�صرية الأجل  ،املدينني  ،ح�سابات مدينة�أخرى  ،املخزون وامل�صروفات املدفوعة مقدم ًا.
املطلوبات املتداولة  :تت�ضمن الدائنني  ،احل�سابات الدائنة الأخرى  ،امل�صروفات امل�ستحقة و�أيةالتزامات �أخرى ت�ستوجب ال�سداد خالل ال�سنة املالية .
تعرب هذه الن�سبة والتي تنتج عن ق�سمة املوجودات املتداولة على املطلوبات املتداولة عن عدد املرات
التي ت�ستطيع فيها املوجودات املتداولة تغطية املطلوبات املتداولة  ،وكلما زادت هذه الن�سبة دل ذلك
على مقدرة البلدية على مواجهة �أخطار �سداد االلتزامات املتداولة دون احلاجة لت�سبيل �أي �أ�صول
ثابتة �أو احل�صول على اقرتا�ض جديد .
2 .2ن�سبة ال�سداد ال�سريع () Quick Ratio
ن�سبة ال�سداد ال�سريع = (املوجودات املتداولة – املخزون ) ÷املطلوبات املتداولة
تو�ضح هذه الن�سبة مدى �إمكانية �سداد املطلوبات ق�صرية الأجل خالل �أيام معدودة  ،ويتم جتنب بند
املخزون نظر ًا لكونه من اقل عنا�صر املوجودات املتداولة �سيولة وكذلك ل�صعوبة ت�صريفه خالل وقت
ق�صري دون حتقيق خ�سائر .
3 .3ن�سبة النقدية ( )Cash Ratio
ن�سبة النقدية = النقدية واملوجودات �شبه النقدية ÷املطلوبات املتداولة
تو�ضح هذه الن�سبة مدى �إمكانية �سداد املطلوبات ق�صرية الأجل ،مبا هو متوفر من نقد وما �شابهه
خالل فرتة ق�صرية.
ت�شمل املوجودات �شبه النقدية كل ما ميكن حتويله �إىل نقدية خالل فرتة وجيزة وذلك مثل الأوراق
املالية القابلة للتداول .
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» »ن�سب الن�شاط
تتناول ن�سب الن�شاط قدرة البلدية على �إدارة وحتريك الأ�صول على اختالف �أنواعها يف ن�شاط
البلدية لتقدمي خدماتها للمواطنني و لإنتاج الإيراد والدخل  ،وتعترب معدالت الن�شاط �إحدى املكونات
الأ�سا�سية لقيا�س مدى جناح البلدية يف حتقيق �أهدافها.
)( Activity Ratios

 -أمعدل دوران الأ�صول الثابتة ()Fixed Assets Turnover

تو�ضح هذه الن�سبة مدى قدرة البلدية على اال�ستفادة من موجوداتها الثابتة لتقدمي خدماتها للمواطنني
فيما يتعلق بن�شاطات احلكم املحلي �أو قدرة البلدية على حتقيق �أرباح من ن�شاطاتها ذات الطبيعة
التجارية.
معدل دوران الأ�صول الثابتة = تكلفة اخلدمات املقدمة �أو الإيرادات÷ الأ�صول الثابتة
 -بمتو�سط فرتة التح�صيل �أو تعمري الذمم املدينة.

يحت�سب هذا امل�ؤ�شر من خالل تق�سيم جمموع الذمم املدينة كما بتاريخ معني على متو�سط الإيرادات
اليومية �أو ال�شهرية .يتم احت�ساب متو�سط الإيرادات اليومية �أو ال�شهرية بتقييم جمموع الإيرادات
ال�سنوية على عدد �أيام ال�سنة �أو عدد �أ�شهر ال�سنة .كلما زاد عدد �أيام �أو �أ�شهر متو�سط فرتة التح�صيل
يعني �أن الهيئة املحلية غري فعالة يف حت�صيل ديونها امل�ستحقة من امل�ستفيدين و�إذا زاد هذه املتو�سط
كثريا ف�إن ذلك يعترب م�ؤ�شرا على �إمكانية عدم قدرة الهيئة املحلية على الوفاء بالتزاماتها النقدية
م�ستقبال.
كما �أنه ميكن ا�ستخراج بيانات عن تعمري الذمم املدينة من النظام املحا�سبي املحو�سب وميكن �إجراء
املقارنات بني اعمار هذه الذمم من فرتة لأخرى ومع هيئات حملية �أخرى �إن توفر هذه املعلومات.
 -جن�سبة حتقق املوازنة التقديرية

تقا�س هذه الن�سبة بتق�سيم النتائج الفعلية لبنود الإيرادات وامل�صروفات الرئي�سية لفرتة معينة على
تقديرات هذه البنود لنف�س الفرتة والواردة �ضمن املوازنة التقديرية للهيئة املحلية� .إذا كانت هذه
الن�سبة �أقل من  % 100لأي بند لأي فرتة ف�إن هذا يعني �أن الأداء الفعلي �أقل من املتوقع �أو املقدر
وبالتايل يجب على �إدارة الهيئة املحلية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سني الأداء.
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م�ؤ�شرات �أداء ت�شغيلية

ميكن للبلدية �أي�ضا �أن تقي�س م�ستوى �أدائها من خالل احت�ساب بع�ض الن�سب املتعلقة بعملياتها ون�سب
اجنازها ومقارنتها مع نتائجها ال�سابقة �أو مع نتائج بلديات �أخرى مت�شابهة .تركز هذه الن�سب على بنود
بع�ض الإيرادات وامل�صروفات الرئي�سية �ضمن ح�سابات البلدية والتي ميكن �أن ت�شكل م�ؤ�شرا على االجتاه
الذي ت�شري فيه البلدية من حيث نتائج عملياتها.
يتم احت�ساب هذه امل�ؤ�شرات باالعتماد على نوع املوازنة كاملوازنة الت�شغيلية واملوازنات الربحية.
�أو ًال :املوازنة الت�شغيلية:
الإيرادات
رقم جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء
1 .1هل املبلغ املح�صل من ال�ضرائب على املمتلكات
يتنا�سب مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة ومع املقدر؟

�ضرائب على
املمتلكات

�إيرادات
الرخ�ص
والإجازات
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م�ؤ�شرات الأداء:
2 .2يق�سم املبلغ املح�صل من ال�ضرائب على املمتلكات
على عدد �سكان البلدية.
-هل ح�صة الفرد من ال�ضرائب على املمتلكات يفارتفاع �أم يف تناق�ص مقارنة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟
-هل ح�صة الفرد من ال�ضرائب على املمتلكاتمتنا�سبة مع ح�صة الفرد من تلك ال�ضرائب يف
بلديات �أخرى مماثلة؟
3 .3يق�سم مبلغ ال�ضرائب على املمتلكات على جمموع
الإيرادات الت�شغيلية.
-هل هذه الن�سبة متوافقة مع ن�سبة ال�سنة ال�سابقة؟-هل هذه الن�سبة متقاربة مع نف�س الن�سبة يفبلديات �أخرى م�شابهة؟
1.1هل جمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازات
املح�صلة خالل الفرتة  /ال�سنة متنا�سبة مع
الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

�إيرادات
الرخ�ص
والإجازات

1.1هل جمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازات
املح�صلة خالل الفرتة  /ال�سنة متنا�سبة مع
الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
2 .2هل عدد رخ�ص احلرف وال�صناعات امل�صدرة
متنا�سبة مع الر�سوم التي مت حت�صيلها؟
م�ؤ�شرات الأداء:
-هل جمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازاتاملح�صلة �إىل جمموع الإيرادات الت�شغيلية
متنا�سبة مع نف�س الن�سبة لل�سنة املا�ضية؟
-يف حالة وجود اختالف جوهري ،فهل هناك�أ�سباب منطقية ومقنعة لذلك؟
-ما هي ن�سبة ر�سوم رخ�ص البناء �إىل جمموع�إيرادات الرخ�ص والإجازات؟
--هل هذه الن�سبة متوافقة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟

�إيرادات ور�سوم 1 .1هل �أدرجت البلدية الر�سوم مقابل كل اخلدمات
التي تقدمها؟
مقابل خدمات
2 .2هل جمموع �إيرادات هذا الباب تتنا�سب مع
الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
3 .3هل جمموع �إيرادات هذا الباب تتنا�سب مع
�إيرادات نف�س الباب يف بلديات �أخرى مماثلة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
-هل جمموع �إيرادات ور�سوم مقابل خدمات �إىلجمموع الإيرادات الت�شغيلية متنا�سبة مع نف�س
الن�سبة لل�سنة املا�ضية؟
-يف حالة وجود اختالف جوهري ،فهل هناك �أ�سبابمنطقية ومقنعة لذلك؟
1 .1هل ح�صلت البلدية على املعلومات ال�ضرورية
�ضرائب ور�سوم
من وزارة املالية حول ح�صتها الفعلية من ر�سوم
حملية �أخرى
النقل على الطرق لل�سنة؟
2 .2هل ح�صة البلدية من ر�سوم النقل على الطرق
متنا�سبة مع الفعلي لل�سنة املا�ضية ومع بلديات
�أخرى مماثلة؟
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رقم جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء
م�ؤ�شرات الأداء:
3.3هل ن�سبة ال�ضرائب والر�سوم املحلية الأخرى �إىل
جمموع الإيرادات الت�شغيلية متوافقة مع الفعلي
لل�سنة املا�ضية؟

1.1هل مبلغ امل�ساعدات املدرجة �ضمن هذا الباب
م�ساعدات
م�ؤيدة باتفاقيات �أو كتب ر�سمية من اجلهات
حكومية ودولية
املقدمة لهذه امل�ساعدات؟
2.2هل جمموع هذه امل�ساعدات متوافق /ميكن تربيره
مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
3.3هل ن�سبة جمموع امل�ساعدات احلكومية والدولية
�إىل جمموع الإيرادات الت�شغيلية متوافق مع الفعلي
لل�سنة املا�ضية؟
غرامات

1.1هل جمموع الغرامات منا�سب بالن�سبة للفعلي
لل�سنة ال�سابقة؟

�إيرادات من
ا�ستخدام
املمتلكات
والأموال

1.1هل مت �إدراج كافة الإيرادات التي ت�أنت من
ا�ستخدام املمتلكات والأموال مثل الفوائد البنكية
و�إيجارات املمتلكات وغريها؟
2.2هل جمموع هذا الباب يتنا�سب مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟

م�ؤ�شرات الأداء:
ن�سبة الإيرادات
1.1ما هي ن�سبة الإيرادات الذاتية من م�صادر البلدية
الذاتية �إىل
(جمموع الإيرادات مطروح ًا منها امل�ساعدات
جمموع
احلكومية والدولية والقرو�ض والأمانات) �إىل
الإيرادات
جمموع �إيرادات املوازنة الت�شغيلية.
2.2هل ارتفعت هذه الن�سبة خالل ال�سنة احلالية
مقارنة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
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نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

النفقات
رقم
الباب

الو�صف

الإجراء

الرواتب
واالجور

م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة �إجمايل الرواتب والأجور يف
املوازنة الت�شغيلية �إىل �إجمايل النفقات يف
املوازنة الت�شغيلية متقاربة مع نف�س الن�سبة
للأداء الفعلي يف ال�سنة ال�سابقة؟

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

2.2هل الن�سبة يف البند ال�سابق قريبة مع الن�سب
امل�شابهة يف البلديات الأخرى املماثلة؟
3.3هل ن�سبة م�صاريف تدريب موظفي الإدارة
العامة والدائرة املالية والدائرة القانونية
�إىل جمموع النفقات العامة متقاربة مع
نف�س الن�سبة لل�سنة ال�سابقة (فعلي) ومع
نف�س الن�سبة للبلديات الأخرى امل�شابهة؟
النفقات
الإدارية
والعمومية
والت�شغيلية

1.1هل جمموع هذه النفقات يف كل باب من
�أبواب النفقات متقاربة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟

ال�سالمة
وال�صحة
العامة

م�ؤ�شرات الأداء:
1.1هل ن�سبة جمموع نفقات ال�سالمة وال�صحة
العامة �إىل جمموع نفقات املوازنة الت�شغيلية
متوافقة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
2.2هل ن�سبة جمموع نفقات ال�سالمة وال�صحة
العامة �إىل جمموع نفقات املوازنة الت�شغيلية
متقاربة مع نف�س الن�سبة يف بلديات �أخرى
م�شابهة؟
3.3هل ح�صة الفرد من جمموع نفقات
ال�سالمة وال�صحة العامة متقاربة مع نف�س
ح�صة الفرد يف بلديات �أخرى م�شابهة؟
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رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء

م�ؤ�شرات الأداء:
الأ�شغال 1.1هل ن�سبة جمموع نفقات الأ�شغال العامة
(الهند�سة) وامليكانيك �إىل جمموع نفقات
العامة
املوازنة الت�شغيلية متوافق مع الفعلي لل�سنة
(الهند�سة)
ال�سابقة وكذلك مع نف�س الن�سبة لبلديات
وامليكانيك
�أخرى م�شابهة؟
2 .2هل ح�صة الفرد من نفقات الأ�شغال
العامة وامليكانيك متقارب مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة ومع ح�صة الفرد يف بلديات
�أخرى م�شابهة؟
3.3هل ن�سبة نفقات �صيانة ال�شوارع والأر�صفة
�إىل جمموع نفقات باب الأ�شغال العامة
(الهند�سة) وامليكانيك متوافقة مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة ومع نف�س الن�سبة لبلديات
�أخرى م�شابهة؟

التعليم

م�ؤ�شرات الأداء:
1.1هل ن�سبة جمموع نفقات باب التعليم �إىل
جمموع نفقات املوازنة الت�شغيلية متقارب
مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة ومع نف�س الن�سبة
لبلديات �أخرى م�شابهة؟

2 .2ما هي ح�صة الفرد من �سكان البلدية يف
فائ�ض �أو عجز املوازنة الت�شغيلية؟
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نعم/ال التوقيع

مالحظات

ثاني ًا :املوازنات الربحية
يتم احت�ساب وحتليل امل�ؤ�شرات املالية وم�ؤ�شرات الأداء التالية على كل موازنة ربحية رئي�سية وا�ستخال�ص
النتائج لعر�ضها على الإدارة العامة للبلدية التخاذ ما يلزم من قرارات لتح�سني الأداء.
رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

يتم تطبيق هذه الإجراءات على كل موازنة
ربحية.

النفقات
التقديرية

م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة الرواتب والأجور �إىل جمموع
النفقات متقاربة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة
ومع املوازنة الربحية املماثلة يف بلديات
�أخرى م�شابهة؟
2 .2هل ن�سبة النفقات الت�شغيلية �إىل جمموع
النفقات متقارب مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟
3 .3هل مت احت�ساب كافة النفقات الت�شغيلية
خا�صة املبا�شرة منها.
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V.Vهيكلية خارطة الحسابات وترميزها

تعترب خارطة احل�سابات الركن الأ�سا�سي الذي يبنى عليه النظام املحا�سبي ومبا ميكن البلدية من ا�ستخراج
التقارير املالية للأغرا�ض الداخلية واخلارجية .وحتى تلبي خارطة احل�سابات هذه الأغرا�ض ال بد �أن يتم
حتديد �أنواع التقارير املالية املطلوبة وبالتايل ت�صميم خارطة احل�سابات مبا يلي هذه االحتياجات.
وقد اكت�سبت خارطة احل�سابات يف م�شروع بناء قدرات احلكم املحلي ،الذي ينفذه �صندوق تطوير و�إقرا�ض
البلديات بالتعاون والتن�سيق الكامل مع وزارة احلكم املحلي� ،أهمية خا�صة نظرا لدورها املركزي يف متكني
وزارة احلكم املحلي من جتميع بيانات مالية متناغمة ومتنا�سقة ومبنية على نف�س الأ�س�س املحا�سبية من كافة
الهيئات املحلية يف فل�سطني ،مما ميكن وزارة احلكم املحلي من احل�صول على بيانات وتقارير مالية موثوقة
وذات م�صداقية وبالتايل ا�ستخدام هذه البيانات املالية يف عملية التخطيط امل�ستقبلي لقطاع احلكم املحلي يف
فل�سطني.
وحيث �أن خارطة احل�سابات تعترب نقطة االنطالق لعملية �إعداد املوازنات التقديرية للهيئات املحلية ،ف�إن
ت�صميمها ب�شكل �سليم ميكن الوزارة �أي�ضا من تعزيز م�ستوى امل�ساءلة وال�شفافية واملتابعة الفعالة لعملية
التنفيذ الفعلي للموازنات التقديرية ومبا ي�ضمن الو�صول �إىل �أكرب قدر ممكن من الفائدة للمواطن الفل�سطيني
بالدرجة الأوىل وتعزيز م�صداقية نظام امل�ساءلة وال�شفافية يف هذا القطاع يف فل�سطني ب�شكل عام.
وكجزء من م�شروع بناء قدرات احلكم املحلي يف فل�سطني ،فقد مت درا�سة احتياجات الهيئات املحلية ووزارة
احلكم املحلي من التقارير املالية مبا يف ذلك املوازنات التقديرية ،حيث مت و�ضع ترميز موحد خلارطة ح�سابات
موحدة ت�ستخدم من كافة الهيئات املحلية الفل�سطينية ابتداء من �إعداد املوازنات التقديرية ال�سنوية ومرورا
بتنفيذ هذه املوازنات التقديرية والإ�شراف عليها وو�صوال �إىل �إ�صدار التقارير املالية املختلفة والتي تلبي كافة
الأغرا�ض الداخلية واخلارجية مبا يف ذلك التقارير املالية التي جتمع لكافة الهيئات املحلية على م�ستوى وزارة
احلكم املحلي مبا يف ذلك املوازنات التقديرية والتقارير املالية الدورية املختلفة.
وقد مت و�ضع وتطوير خارطة احل�سابات املوحدة مبا فيها من مرونة �ضرورية ال مكانية ا�ستخدامها حتت كل
الأ�س�س املحا�سبية (�أ�سا�س اال�ستحقاق� ،أ�سا�س اال�ستحقاق املعدل والأ�سا�س النقدي) ،كما مت �أي�ضا توحيد
ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها الهيئات املحلية الفل�سطينية مل�سك ح�ساباتها و�إعداد تقاريرها املالية كما
هو م�شروح بالتف�صيل يف الف�صول املختلفة من هذا الدليل ،ومبا ي�ضمن احل�صول على تقارير وبيانات مالية
متجان�سة وتعرب عن واقع قطاع احلكم املحلي الفل�سطيني ومبا ي�ضمن اال�ستفادة من املقارنات بني البيانات
املالية من بلدية �إىل �أخرى ومن �سنة �إىل �أخرى.
وحيث �أن جوهر خارطة احل�سابات هو الرتميز املوحد الذي يت�ضمن تلبية االحتياجات من البيانات والتقارير
املالية ،فقد مت و�ضع وتطوير نظام ترميز تف�صيلي ومدرو�س ب�شكل عميق ومبا يلبي االحتياجات لكافة الأطراف
�سواء الهيئات املحلية نف�سها �أو اجلهات امل�شرفة واملنظمة كوزارة احلكم املحلي .وقد امتدت عملية تطوير
هذا الرتميز املوحد فرتة لي�ست بالق�صرية ابتد�أت من حتديد االحتياجات للجهات امل�ستخدمة وما �شمله ذلك
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من النقا�شات وور�ش العمل التي عقدت لهذا الغر�ض ،ومرورا بتحديد التقارير املالية املطلوبة والبيانات التي
تغطيها وو�صوال �إىل النقا�شات املطولة مع اجلهة املزودة لربنامج الت�شغيل املحو�سب الذي �سيتبنى ت�شغيل هذا
الرتميز مبا ي�ضمن الو�صول �إىل النتائج املطلوبة .كما مت �أي�ضا مراجعة هذا الرتميز وهيكليته من قبل م�ست�شار
متخ�ص�ص منتدب من قبل البنك الدويل حيث مت مناق�شة هذا الرتميز معه و�أخذت مالحظاته بعني االعتبار.

ميكن تلخي�ص الفوائد املتوقعة من وجود نظام ترميز موحد خلارطة احل�سابات يف التايل:
1 .1متكني الهيئة املحلية من معرفة تكاليف كل خدمة �أو وظيفة رئي�سية ت�ؤديها ،وبالتايل حتديد التعرفة
املنا�سبة لهذه اخلدمة بالتعاون مع اجلهات املنظمة.
2 .2متكني الهيئة املحلية من احل�صول على تقارير مالية ب�أبعاد خمتلفة وح�سب احلاجة ومبا ال يتعار�ض
مع قدرة الهيئة املحلية على �إ�صدار بيانات وتقارير مالية موحدة.
3 .3م�ساعدة البلديات على تنفيذ ال�سيا�سات اجلديدة للحكم املحلي من خالل االنتقال من النظام
النقدي �إىل نظام اال�ستحقاق املعدل �أو الكامل.
4 .4اال�ستعداد لإ�صدار بيانات مالية جديدة تغطي البلدية كلها مثل البيانات املالية على �أ�سا�س املوازنات،
وبيان الن�شاطات وبيان �صايف املوجودات.
5 .5توفري هيكلية مرنة تتما�شى مع االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للبلديات ووزارة احلكم املحلي.
6 .6متكني البلدية من توحيد عملياتها املالية مبا يتطابق متاما مع احتياجات الوزارة بناء على مقاربة
معيارية /قيا�سية.
7 .7متكني وزارة احلكم املحلي من �أداء دورها بكفاءة من خالل ا�ستخدام البيانات املجمعة لتح�سني
عملية �صنع القرار املبنية على معلومات موثوق بها و�آنية ومفيدة.
8 .8تخفي�ض التكاليف والوقت الذي يتم تكري�سه كل �سنة ملراجعة املوازنة �أو الإ�شراف عليها و�إعادة
تخ�صي�ص هذا الوقت لق�ضايا ذات بعد ا�سرتاتيجي �أكرث.
9 .9تزويد وزارة احلكم املحلي ،ورمبا الوزارات الأخرى ،بالأدوات املنا�سبة لر�صد �أداء كل بلدية ومقارنة
�أدائها مع البلديات املماثلة التي تنتمي لنف�س الفئة �أو الو�ضع املايل.
1010ت�سهيل رقابة داخلية �أقوى ت�ضمن التكامل يف املحا�سبة وغريها من الن�شاطات.
1111ال�سماح بتبادل متوا�صل للمعلومات بني وعرب البلديات من خالل تنفيذ لغة م�شرتكة وهيكلية م�شرتكة
للمعلومات املالية و�أ�شكال النظام.
1212ت�شجيع و�ضع �سيا�سات ومعايري وطنية
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وبناء على الدرا�سات واملناق�شات وور�ش العمل العديدة التي نفذت ،وبعد املناق�شات امل�ستفي�ضة التي جرت من
جهة بني �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ووزارة احلكم املحلي والهيئات املحلية ممثلة مب�س�ؤوليها وخربائها
وبني خرباء ال�شركة املزودة للربنامج املحا�سبي املحو�سب ،فقد ا�ستقر الر�أي على ت�شكيل الرتميز الإجمايل
املوحد خلارطة احل�سابات من �سبع قطع  Segmentsهي الهيئة  ،Agencyاملوازنة  ،Fundالوظيفة
 ،Functionا�سم احل�ساب  ،Natural account/Objectمركز التكلفة  ،Cost Centerامل�شروع
 Projectوالقطاع االقت�صادي .Economic Sector
فيما يلي �شرح موجز لكل من هذه القطع ال�سبع:
.1

1قطعة الهيئة :Agency Segment

قطعة الهيئة متثل الرموز املعطاة لكل هيئة حملية وكذلك وحدات وزارة احلكم املحلي .وقد تكونت
هذه القطعة من عدة �شرائح فرعية بحيث ت�سمح لوزارة احلكم املحلي ا�ستخراج تقارير على �أ�سا�س
املحافظة ،نوع الهيئة املحلية ،فئة الهيئة املحلية بالإ�ضافة �إىل رقم الهيئة املحلية نف�سها .كما متكن هذه
القطعة الهيئة املحلية من �إعطاء الرتميز املن�سب لدوائرها و�أق�سامها ولكن على �أ�سا�س موحد بني كافة
الهيئات املحلية .وقد روعي يف تركيبة هذه القطعة الرتميز ال�صادر عن جهاز االح�صاء الفل�سطيني
واملعتمد من وزارة احلكم املحلي .مبني يف امللحق رقم  1يف �صفحة  .New Orgتف�صيل الهيئات
والدوائر واالق�سام على م�ستوى البلدية
.2

2قطعة املوازنة :Fund Segment

كما مت تعريفه �سابقا فاملوازنة هي خط ن�شاطات �أو وظيفة رئي�سية تقوم بها الهيئة املحلية بحيث ميكن
متييزه عن غريه من الن�شاطات �أو الوظائف .هذه القطعة متكن الهيئة املحلية من التعامل مع كل
موازنة  Fundمعتمدة يف النظام املحا�سبي للهيئة املحلية ككيان حما�سبي م�ستقل �أو وحدة حما�سبية
م�ستقلة بحيث ميكن ا�ستخراج تقارير مالية وافية لها مثل ميزانية عمومية ،بيان ن�شاطات وغريها
من مكونات البيانات املالية .هذه القطعة متكن البلدية �أي�ضا من حتديد التكاليف والإيرادات املتعلقة
بن�شاطات حمددة وبالتايل حتديد التعرفة املنا�سبة لهذه اخلدمة .كما متكن هذه القطعة الهيئة املحلية
من ا�ستخراج التقارير املالية ح�سب م�صدر التمويل �سواء كان متويال ذاتيا� ،أو من احلكومة املركزية �أو
من جهات مانحة داخلية �أو خارجية.
وقد مت حتديد عدد املوازنات  Fundsالتي ميكن �أن ت�ستخدمها الهيئات املحلية الفل�سطينية كما يف
امللحق رقم  1ومت تغذية النظام املحو�سب بها.
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.3

3قطعة الوظيفة Function Segment

الوظيفة هي جمموعة من الن�شاطات التي تهدف جمتمعة �إىل �إجناز خدمة �أ�سا�سية �أو برنامج معني
تكون الهيئة املحلية م�س�ؤولة عنه .وقد مت حتديد عدد من الوظائف الرئي�سية التي تقوم بها الهيئات
املحلية الفل�سطينية كما هي ظاهرة يف امللحق رقم � 1صفحة الـ  ، Functionsومت تغذية النظام
املحو�سب بها.
.4
تعنى قطعة احل�ساب بالرمز املنوط باحل�ساب نف�سه ومتييزه من حيث كونه ح�ساب موجودات �أو
مطلوبات �أو �إيراد �أو م�صروف بالإ�ضافة �إىل ت�صنيف احل�ساب من حيث كونه موجودات متداولة
�أو موجودات ثابتة �أو مطلوبات متداولة �أو مطلوبات طويلة الأجل وكذلك كون احل�ساب يعود ل�صايف
موجودات الهيئة املحلية مبا ميثله ذلك من وفر �أو عجز.
4قطعة ا�سم احل�ساب Natural account/Object Segment

مت ت�صنيف وربط كل رقم ح�ساب مبجموعة ت�سمى «جمموعة احل�ساب» وهذه املجموعة هي التي حتدد
ت�صنيف احل�ساب يف التقارير والبيانات املالية التي ت�صدرها الهيئة املحلية.
امللحق رقم � 1صفحة  Object Codeيبني قطعة احل�ساب يف ترميز خارطة احل�سابات والتي مت
تغذية النظام املحا�سبي املحو�سب بها.
.5

5قطعة مراكز التكلفة Cost Centers Segment

قطعة مركز التكلفة ميكن �أن تعرب عن احدى الت�صنيفات الهرمية املوجودة يف الهيكل التنظيمي للهيئة
املحلية �أو �أن متثل ت�صنيفا منطقيا لبع�ض املراكز او الن�شاطات التي تقوم بها الهيئة املحلية.
وعليه ميكن ملركز التكلفة �أن ميثل ق�سم �أو �شعبة �أو دائرة� ،أو �أن ميثل فئة من املوظفني �أو العاملني
كال�سائقني �أو ال�سكرتارية �أو اجلباه وغريها .كما ميكن �أن ميثل مركز التكلفة خدمة �إفرادية مثل �سيارة
جمع النفايات بحيث يتم حتديد تكلفة مثل هذه ال�سيارة ومقارنتها مع غريها من ال�سيارات .امللحق رقم
 1ي�شمل قائمة مبراكز التكلفة املدخلة �إىل النظام املحو�سب.
.6

6قطعة امل�شاريع Project Segment

هذه القطعة متكن الهيئة املحلية من املحا�سبة على كل م�شروع تنفذه ب�شكل م�ستقل و�إن امتدت فرتة
تنفيذه لأكرث من �سنة مالية .كما ب�إمكان الهيئة املحلية �أن ت�صنف امل�شاريع املنفذة �إىل م�شاريع ت�شغيلية
بحيث ت�ستطيع �إعداد املوازنات التقديرية لهذه امل�شاريع ومراقبة تنفيذها الفعلي وا�ستخراج التقارير
املطلوبة �سواء للبلدية نف�سها �أو للجهات املمولة لهذه امل�شاريع.
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.7

7قطعة القطاع االقت�صادي Economic Sector Segment

ت�شري هذه القطعة �إىل القطاع االقت�صادي الذي ي�ستفيد من ن�شاطات البلدية ،وقد مت حتديد القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية ومبا يتنا�سق مع الت�صنيفات العاملية يف هذا املجال .كما مت حتديد ت�صنيفات
فرعية لكل قطاع اقت�صادي رئي�سي.
ت�شمل القطاعات االقت�صادية الرئي�سية على �سبيل املثال القطاع الزراعي والرثوة احليوانية ،قطاع
ال�صحة واخلدمات االجتماعية ،قطاع ال�صناعة والتجارة ،قطاع الطاقة واملناجم ،قطاع املياه واملوارد
اجلوفية ،قطاع التعليم ،قطاع التمويل ،قطاع االت�صاالت واملعلومات وقطاع القانون والإدارة العامة.
امللحق رقم  1يبني القطاعات االقت�صادية  Sectorsاملعرفة يف النظام املحا�سبي املحو�سب.
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VIVIالسياسات واإلجراءات التفصيلية
1 .1املوازنات التقديرية

تعترب املوازنات التقديرية من �أهم الأدوات التخطيطية و الرقابية لأنها تهدف �إىل و�ضع ت�صور م�سبق لكيفية
اال�ستخدام الأمثل للموارد بالإ�ضافة �إىل و�ضع جدول زمني ال�ستخدام هذه املوارد لتحقيق �أهداف البلدية
ووزارة احلكم املحلي.
أال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة باملوازنات التقديرية -تعترب املوازنة التقديرية عن�صر �أ�سا�سي يف عمليات التخطيط املايل والرقابة وتقييم الأداء يف الهيئاتاملحلية .يجب �أن تقوم الهيئة املحلية ب�إعداد موازنة تقديرية �سنوية تف�صيلية لكل وحدة حما�سبية/
موازنة ( )Fundتوجد �ضمن ح�ساباتها.
 -تعد املوازنة التقديرية على �أ�سا�س قطعة الوظيفة مع الأخذ باالعتبار قطع الهيكل التنظيمي وامل�شروعوا�سم احل�ساب.
 -النظام املحا�سبي للهيئة املحلية يجب �أن يوفر الأ�سا�س املنا�سب للرقابة على تنفيذ املوازنة التقديريةلكل وحدة حما�سبية /موازنة (� )Fundضمن ح�سابات الهيئة املحلية ،كما يجب �أن يوفر �إمكانية
الرقابة على املوازنة التقديرية ح�سب كل قطع الرتميز التي بنيت املوازنة التقديرية عليها كما مت
�شرحه �أعاله ووفقا لل�سيا�سات التي تتبناها وزارة احلكم املحلي يف هذا اخل�صو�ص.
 -تقوم الهيئة املحلية ب�إ�صدار تقارير مالية دورية (�شهرية ،ربع �سنوية ،ن�صف �سنوية و�سنوية) تقارنبني املبالغ املعتمدة يف املوازنة التقديرية الر�سمية لكل وحدة حما�سبية /موازنة  Fund /واملبالغ
الفعلية وبنف�س الت�صنيفات املحا�سبية الواردة يف املوازنة التقديرية املعتمدة.
 -يتم �إعداد املوازنات التقديرية على نف�س الأ�س�س املحا�سبية التي تعتمدها الهيئة املحلية يف م�سكح�ساباتها و�إعداد تقاريرها املالية .وعليه يتم �إعداد املوازنات التقديرية للموازنات ذات الطبيعة
التجارية على �أ�سا�س اال�ستحقاق بينما يتم �إعداد املوازنات التقديرية للموازنات احلكومية على �أ�سا�س
اال�ستحقاق املعدل كما هو مبني يف الف�صول املختلفة من هذا الدليل.
 -لأغرا�ض الرقابة على املوازنة التقديرية ،تقوم الهيئة املحلية ومن خالل نظامها املحا�سبي بت�سجيلحجوزات من املوازنة التقديرية ( )Encumbrancesوذلك مبا ي�ساوي قيمة العقود غري املنفذة
املتفق عليها مع جهات اخرى ل�شراء �سلع �أو خدمات.
 -تقوم الهيئة املحلية ب�إظهار هذه احلجوزات �ضمن �صايف موجودات كل وحدة حما�سبية /موازنة/ fundيف نهاية ال�سنة املالية.
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 -قيمة الأعمال املنفذة فعليا يف نهاية ال�سنة املالية من �أية حجوزات يجب ت�سجيلها كالتزامات فعلية�ضمن ح�سابات الهيئة املحلية ويتم تقليل مبلغ احلجوزات بقيمتها.
 -ي�شكل رئي�س البلدية جلنة خا�صة تعنى ب�ش�ؤون املوازنة التقديرية ت�سمى «جلنة املوازنة» تتوىل كافةالأمور املتعلقة بو�ضع املوازنة التقديرية للهيئة املحلية والتعامل مع الدوائر والأق�سام داخل املوازنة
وكذلك مع املجل�س البلدي واجلهات املخت�صة.
 -تتكون جلنة املوازنة من املدير املايل �أو �أحد م�ساعديه ،م�س�ؤول ق�سم التخطيط واملوازنة ور�ؤ�ساءالدوائر الأ�سا�سية يف البلدية .املدير املايل �أو م�ساعدة ير�أ�س هذه اللجنة.
 -جتتمع اللجنة ب�شكل �أ�سبوعي خالل فرتة �إعداد املوازنة التقديرية �إىل �أن يتم اعداد املوازنة واعتمادهار�سميا من املجل�س البلدي ووزارة احلكم املحلي.
 -على جميع اجلهات امل�شاركة يف �إعداد املوازنة ال�سنوية التقيد باجلداول الزمنية املحددة من قبلوزارة احلكم املحلي.
 بال�سيا�سات املالية يف عملية حت�ضري املوازناتطلب حت�ضري املوازنات
 -بعد ا�ستالم بالغ �إعداد املوازنة من وزارة احلكم املحلي ،جتتمع جلنة املوازنة وتناق�ش عملية �إعداداملوازنة التقديرية و�آلياتها وتوقيتها حيث يطلب رئي�س اللجنة كتاب ر�سمي موجه اىل ر�ؤ�ساء الدوائر
املختلفة يف الهيئة املحلية اعداد املوازنة التقديرية لكل دائرة لل�سنة القادمة.
 -يتم حتديد ال�سقف الأعلى ملوازنة كل ق�سم �أو دائرة من قبل م�س�ؤول املوازنات.حت�ضري املوازنات يف الأق�سام املعنية
1.1يتم حت�ضري املوازنات يف الأق�سام �أو الدوائر املعنية من قبل رئي�س �أو م�س�ؤول الق�سم املعني على
�أ�سا�س �سنوي.
2 .2تعطى مهلة �شهر للأق�سام لتح�ضري املوازنات وتقدمي الن�سخة الأولية للجنة املوازنة.
3.3يف حالة توفر منظومة لإعداد املوازنات على النظام املايل املحو�سب للبلدية ،يجب �إعداد املوازنة
با�ستخدام هذه املنظومة� .أما يف حالة عدم توفر مثل هذه املنظومة ،فيتم تعبئة النماذج من قبل
الأق�سام على ( )Excel spreadsheetsمزودة من قبل وزارة احلكم املحلي.

60

.1
.2
.3
.4
.5
.6

حت�ضري وم�صادقة املوازنات من قبل اجلهات امل�س�ؤولة يف البلدية
1يتم جتميع املوازنات املح�ضرة من �أق�سام البلدية من قبل م�س�ؤول ق�سم التخطيط واملوازنة حيث
تعر�ض على جلنة املوازنة ملناق�شتها.
2يطلب من ر�ؤ�ساء الدوائر �إدخال �أية تعديالت على م�سودة املوازنة املقدمة من كل منهم فيما يخ�ص
دائرته حتى يتم التو�صل �إىل م�سودة موازنة مقبولة على جلنة املوازنات ليتم عر�ضها على رئي�س
البلدية ملناق�شتها متهيدا لعر�ضها على املجل�س البلدي.
3يقوم رئي�س البلدية ورئي�س جلنة املوازنة بعر�ض م�سودة املوازنة على اللجنة املالية املنبثقة عن
املجل�س البلدي ملناق�شتها واقرارها بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة عليها.
 4اللجنة املالية املنبثقة من املجل�س البلدي تقوم بامل�صادقة واملوافقة الأولية على املوازنات ثم يتم
�إر�سال املوازنات �إىل املجل�س البلدي للم�صادقة النهائية.
�5أي تغيري يحدث على املوازنة من قبل اللجنة املالية فيجب �أن يتم �إخبار الأق�سام املعنية بهمن �أجل
�أخذه بعني االعتبار وكذلك من �أجل اال�ستفادة من هذه التعديالت يف امل�ستقبل .
6يتم �إر�سال املوازنات امل�صادق عليها من املجل�س البلدي �إىل مكتب احلكم املحلي يف املحافظة.
م�صادقة املوازنات من قبل اجلهات الر�سمية احلكومية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 1مكتب احلكم املحلي يف املحافظة يقوم بدرا�سة املوازنة املقدمة من البلدية و�إما �أن ي�صادق عليها �أو
�أن يطلب �إدخال تعديالت عليها.
2يف حالة طلب تعديالت ،تقوم جلنة املوازنة بدرا�ستها واالجتماع مع مكتب احلكم املحلي يف املحافظة
واالتفاق على التعديالت.
3تعر�ض املوازنة املعدلة على املجل�س البلدي للم�صادقة عليها �إن كانت التعديالت التي �أدخلت عليها
جوهرية ،ومن ثم تعاد املوازنة املعدلة �إىل مكتب احلكم املحلي يف املحافظة.
4بعد اعتماد املوازنات من قبل مكتب احلكم املحلي يتم �إر�سال املوازنات �إىل دائرة املوازنات يف وزارة
احلكم املحلي املركزية.
5تقوم دائرة املوازنات يف وزارة احلكم املحلي مبراجعة املوازنات ومناق�شتها مع مكتبها املحلي و�أحيانا
قد تقوم مبناق�شة املوازنات مع البلدية مبا�شرة.
6يف حالة وجود �أي تعديل من قبل دائرة املوازنات ،يتم �إعادة املوازنة التقديرية �إىل البلدية من خالل
مكتب احلكم املحلي يف املحافظة لعمل التعديالت الالزمة ثم �إعادة �إر�سالها �إىل الوزارة.
7بعد موافقة وم�صادقة الوزارة على املوازنات املقرتحة يتم �إعادتها �إىل البلدية عن طريق مكتب
احلكم املحلي.
8ميكن ملكاتب احلكم املحلي اال�ستعانة مب�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية التف�صيلية الواردة على ال�صفحات
التالية.
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�أو ًال :املوازنة الت�شغيلية:
الإيرادات
رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء

�ضرائب على 1 .1هل مبلغ ال�ضرائب على املمتلكات املقدر
يتنا�سب مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
املمتلكات
2 .2هل اعتمدت البلدية على معلومات من
وزارة املالية يف عملية تقدير ال�ضرائب
على املمتلكات؟
3 .3هل جرى حتديث لقيم املمتلكات التي
تفر�ض عليها ال�ضرائب يف الآونة الأخرية؟
م�ؤ�شرات الأداء:
4.4يق�سم مبلغ ال�ضرائب على املمتلكات على
عدد �سكان البلدية.
 -هل ح�صة الفرد من ال�ضرائب علىاملمتلكات (املقدرة) يف ارتفاع �أم يف
تناق�ص مقارنة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
 -هل ح�صة الفرد من ال�ضرائب على املمتلكات(املقدرة) متنا�سبة مع ح�صة الفرد من تلك
ال�ضرائب يف بلديات �أخرى مماثلة؟
5 .5يق�سم مبلغ ال�ضرائب على املمتلكات
على جمموع الإيرادات الت�شغيلية.
 -هل هذه الن�سبة متوافقة مع ن�سبة ال�سنة ال�سابقة؟ -هل هذه الن�سبة متقاربة مع نف�س الن�سبة يفبلديات �أخرى م�شابهة؟
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نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

رقم
جمموعة
احل�ساب

رقم جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء

�إيرادات
الرخ�ص
والإجازات

1 .1هل جمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازات
املقدرة متنا�سبة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟
2 .2هل عدد رخ�ص احلرف وال�صناعات
املتوقع �إ�صدارها متنا�سبة مع الر�سوم
املتوقع حت�صيلها؟

الو�صف

الإجراء

نعم/
ال

نعم/
ال

التوقيع

التوقيع

مالحظات

مالحظات

م�ؤ�شرات الأداء:
 -هل جمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازات�إىل جمموع الإيرادات الت�شغيلية متنا�سبة
مع نف�س الن�سبة لل�سنة املا�ضية؟
 -يف حالة وجود اختالف جوهري ،فهلهناك �أ�سباب منطقية ومقنعة لذلك؟
 -ما هي ن�سبة ر�سوم رخ�ص البناء �إىلجمموع �إيرادات الرخ�ص والإجازات؟
 -هل هذه الن�سبة متوافقة مع الفعلي لل�سنةال�سابقة؟
�إيرادات
1.1هل �أدرجت البلدية الر�سوم مقابل كل
ور�سوم مقابل
اخلدمات التي تقدمها؟
خدمات
2.2هل جمموع �إيرادات هذا الباب تتنا�سب
مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
3.3هل جمموع �إيرادات هذا الباب تتنا�سب
مع �إيرادات نف�س الباب يف بلديات �أخرى
مماثلة؟
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رقم جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء
 -م�ؤ�شرات الأداء: -هل جمموع �إيرادات ور�سوم مقابل خدمات �إىلجمموع الإيرادات الت�شغيلية متنا�سبة مع نف�س
الن�سبة لل�سنة املا�ضية؟
 -يف حالة وجود اختالف جوهري ،فهلهناك �أ�سباب منطقية ومقنعة لذلك؟

1 .1هل ح�صلت البلدية على املعلومات
�ضرائب
ال�ضرورية من وزارة املالية حول ح�صتها
ور�سوم حملية
املتوقعة من ر�سوم النقل على الطرق ل�سنة
�أخرى
املوازنة؟
2.2هل ح�صة البلدية من ر�سوم النقل على
الطرق متنا�سبة مع الفعلي لل�سنة املا�ضية
ومع املقدر ن قبل بلديات �أخرى مماثلة؟

م�ساعدات
حكومية
ودولية

غرامات
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م�ؤ�شرات الأداء:
3.3هل ن�سبة ال�ضرائب والر�سوم املحلية
الأخرى �إىل جمموع الإيرادات الت�شغيلية
متوافقة مع الفعلي لل�سنة املا�ضية؟
1.1هل مبلغ امل�ساعدات املدرجة �ضمن هذا
الباب م�ؤيدة باتفاقيات �أو كتب ر�سمية من
اجلهات املقدمة لهذه امل�ساعدات؟
2.2هل جمموع هذه امل�ساعدات متوافق/
ميكن تربيره مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
3.3هل ن�سبة جمموع امل�ساعدات احلكومية
والدولية �إىل جمموع الإيرادات الت�شغيلية
متوافق مع الفعلي لل�سنة املا�ضية؟
1 .1هل جمموع الغرامات منا�سب بالن�سبة
للفعلي لل�سنة ال�سابقة؟

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

�إيرادات من 1 .1هل مت �إدراج كافة الإيرادات التي
ميكن �أن تت�أتى من ا�ستخدام املمتلكات
ا�ستخدام
والأموال مثل الفوائد البنكية و�إيجارات
املمتلكات
املمتلكات وغريها؟
والأموال
2 .2هل جمموع هذا الباب يتنا�سب مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
ن�سبة
1 .1ما هي ن�سبة الإيرادات الذاتية من
الإيرادات
م�صادر البلدية (جمموع الإيرادات
الذاتية �إىل
مطروح ًا منها امل�ساعدات احلكومية
جمموع
والدولية والقرو�ض والأمانات) �إىل
الإيرادات
جمموع �إيرادات املوازنة الت�شغيلية.
2 .2هل ارتفعت هذه الن�سبة خالل �سنة
املوازنة مقارنة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟

النفقات
رقم الباب

الو�صف
الرواتب
والأجور

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

الإجراءات الواردة �أدناه تنطبق على بند
الرواتب والأجور يف كافة الأبواب.
1 .1هل الرواتب والأجور مدعمة بجدول
ت�شكيالت املوظفني املعتمد ر�سمي ًا؟
2 .2هل اخذ بعني االعتبار الزيادات الدورية
امل�ستحقة للموظفني يف املوازنة؟
3.3هل كادر املوظفني ح�سب ما هو وارد يف
جدول ت�شكيالت املوظفني متوافق مع
القوانني املتعلقة بهذا املو�ضوع(يجب �أن
يتم مراجعة ذلك من قبل الدائرة القانونية
يف الوزارة �أو �أن يتم انتداب موظف من
الدائرة القانونية لكي يعمل مع دائرة
املوازنات للت�أكد من هذا البند).
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رقم الباب

الو�صف

الإجراء
4 .4هل راتب رئي�س البلدية يتوافق مع قرارات
الوزير بهذا اخل�صو�ص وح�سب ت�صنيف
البلدية؟
5 .5هل مكاف�آت املجل�س البلدي متوافقة مع
قرارات الوزير بهذا اخل�صو�ص وح�سب
ت�صنيف البلدية؟
6 .6هل مت �إعطاء الدرجات ال�صحيحة
للموظفني وهل وافقت الوزارة على زيادة
الدرجات خا�صة الدرجات اال�ستثنائية
و�سلم الرواتب؟
7 .7هل لدى البلدية القدرة على دفع الرواتب
خا�صة الزيادات يف �ضوء الو�ضع املايل
للبلدية؟
8 .8هل الرواتب موزعة على بنود املوازنة
ب�شكل �صحيح وكذلك على املوازنات
املختلفة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة �إجمايل الرواتب والأجور يف
املوازنة الت�شغيلية �إىل �إجمايل النفقات يف
املوازنة الت�شغيلية متقاربة مع نف�س الن�سبة
للأداء الفعلي يف ال�سنة ال�سابقة؟
2.2هل الن�سبة يف البند ال�سابق قريبة مع
الن�سب امل�شابهة يف البلديات الأخرى
املماثلة؟
3.3هل ن�سبة م�صاريف تدريب موظفي الإدارة
العامة والدائرة املالية والدائرة القانونية
�إىل جمموع النفقات العامة متقاربة مع
نف�س الن�سبة لل�سنة ال�سابقة (فعلي) ومع
نف�س الن�سبة للبلديات الأخرى امل�شابهة؟
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نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

رقم
الباب

الو�صف

الإجراء

النفقات
الإدارية
والعمومية
والت�شغيلية
ال�سالمة
وال�صحة
العامة

1.1هل جمموع هذه النفقات يف كل باب من
�أبواب النفقات متقاربة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

1.1هل ن�سبة جمموع نفقات ال�سالمة وال�صحة
العامة �إىل جمموع نفقات املوازنة الت�شغيلية
متوافقة مع نف�س الن�سبة لل�سنة ال�سابقة
(فعلي)؟
م�ؤ�شرات الأداء:
2 .2هل ن�سبة جمموع نفقات ال�سالمة وال�صحة
العامة �إىل جمموع نفقات املوازنة
الت�شغيلية متوافقة مع الفعلي لل�سنة
ال�سابقة؟
3 .3هل ن�سبة جمموع نفقات ال�سالمة وال�صحة
العامة �إىل جمموع نفقات املوازنة
الت�شغيلية متقاربة مع نف�س الن�سبة يف
بلديات �أخرى م�شابهة؟
4 .4هل ح�صة الفرد من جمموع نفقات
ال�سالمة وال�صحة العامة متقاربة مع نف�س
ح�صة الفرد يف بلديات �أخرى م�شابهة؟

الأ�شغال م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة جمموع نفقات الأ�شغال العامة
العامة
(الهند�سة) وامليكانيك �إىل جمموع نفقات
(الهند�سة)
املوازنة الت�شغيلية متوافق مع الفعلي لل�سنة
وامليكانيك
ال�سابقة وكذلك مع نف�س الن�سبة لبلديات
�أخرى م�شابهة؟
2 .2هل ح�صة الفرد من نفقات الأ�شغال
العامة وامليكانيك متقارب مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة ومع ح�صة الفرد يف بلديات
�أخرى م�شابهة؟
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رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

التعليم

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

3 .3هل ن�سبة نفقات �صيانة ال�شوارع والأر�صفة
�إىل جمموع نفقات باب الأ�شغال العامة
(الهند�سة) وامليكانيك متوافقة مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة ومع نف�س الن�سبة لبلديات
�أخرى م�شابهة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
4 .4هل ن�سبة �إجمايل نفقات الأ�شغال العامة
(الهند�سة) وامليكانيك �إىل جمموع نفقات
املوازنة الت�شغيلية متقارب مع الفعلي
لل�سنة ال�سابقة ومع نف�س الن�سبة لبلديات
�أخرى م�شابهة.
م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة جمموع نفقات باب التعليم �إىل
جمموع نفقات املوازنة الت�شغيلية متقارب
مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة ومع نف�س الن�سبة
لبلديات �أخرى م�شابهة؟
2 .2ما هي ح�صة الفرد من �سكان البلدية يف
فائ�ض �أو عجز املوازنة الت�شغيلية؟

ثاني ًا :املوازنات الربحية
يتم احت�ساب وحتليل امل�ؤ�شرات املالية وم�ؤ�شرات الأداء التالية على كل موازنة ربحية رئي�سية وا�ستخال�ص
النتائج لعر�ضها على الإدارة العامة للبلدية التخاذ ما يلزم من قرارات لتح�سني الأداء.
رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإجراء
يتم تطبيق هذه الإجراءات على كل موازنة ربحية.

الإيرادات
التقديرية
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1 .1هل تقديرات الإيرادات واقعية ،مبعنى ال
يوجد ت�ضخيم يف هذه الإيرادات وذلك
من واقع النتائج الفعلية لل�سنة ال�سابقة
والتطورات املتوقعة يف �سنة املوازنة؟

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

النفقات
التقديرية

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

2.2هل الزيادة يف الإيرادات املتوقعة يقابلها زيادة
بن�سبة قريبة يف النفقات الت�شغيلية املبا�شرة؟
م�ؤ�شرات الأداء:
1 .1هل ن�سبة الرواتب والأجور �إىل جمموع
النفقات متقاربة مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة
ومع املوازنة الربحية املماثلة يف بلديات
�أخرى م�شابهة؟
2 .2هل ن�سبة النفقات الت�شغيلية �إىل جمموع
النفقات متقارب مع الفعلي لل�سنة ال�سابقة؟
3 .3هل مت احت�ساب كافة النفقات الت�شغيلية
خا�صة املبا�شرة منها.

ثالث ًا :املوازنة الر�أ�سمالية (الإمنائية)
رقم
جمموعة
احل�ساب

الو�صف

الإيرادات
النفقات

الإجراء

نعم/
ال

التوقيع

مالحظات

هذه الإجراءات يجب تطبيقها على كل م�شروع
ر�أ�سمايل وارد يف املوازنة.
1 .1هل هناك �إثباتات موثوقة وذات
م�صداقية بتوفر التمويل الالزم
للم�شروع املقرتح؟
1 .1هل تقديرات النفقات معقولة �آخذين
بعني االعتبار طبيعة امل�شروع املقرتح؟
2 .2هل مت �إرفاق درا�سة تف�صيلية بالنفقات
املتوقعة لكل م�شروع مثل الرواتب
والأجور� ،أثمان املواد ،واملعدات الالزمة
وغريها؟
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 جالإجراءات املاليـة املتعلقة باملوازنات التقديريةال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

رئي�س البلدية

يت�سلم بالغ �إعداد املوازنة التقديرية من وزارة احلكم املحلي.يقوم بت�شكيل جلنة املوازنة على �أن ير�أ�سها املدير املايل �أو م�ساعدة ويكون م�س�ؤولق�سم التخطيط واملوازنة ع�ضوا فيها ،ويحول بالغ �إعداد املوازنة لها.

جلنة املوازنة

جتتمع جلنة املوازنة وت�ضع خطة ال�ستكمال �إعداد املوازنة للبلدية يف الفرتة املحددةيف بالغ �إعداد املوازنة.
تقوم ب�إر�سال كتاب ر�سمي ملدير كل دائرة يف البلدية تطلب فيه �إعداد املوازنة للدائرةاملعنية خالل الفرتة املحددة ،ترفق اللجنة منوذج �إعداد املوازنة مع الكتاب �إن كانت
عملية �إعداد املوازنة تتم ب�شكل يدوي� .أما يف حالة �إعداد املوازنة ب�شكل �آيل �ضمن
منظومة املوازنة يف النظام املحا�سبي املوحد ،فتطلب اللجنة من مدير الدائرة �إعداد
املوازنة اخلا�صة بدائرته با�ستخدام منظومة املوازنات.

مدير الدائرة/الق�سم املعني

يقوم ب�إعداد املوازنة اخلا�صة بدائرته بعد درا�سة احتياجات الدائرة ون�شاطاتهااملتوقعة ل�سنة املوازنة مع الأخذ بعني االعتبار النتائج الفعلية لل�سنة املنتهية.

جلنة املوازنة

تناق�ش املوازنات الفرعية املقدمة من مدراء الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام وتقوم ب�إدخالالتعديالت الالزمة على املوازنات الفرعية بعد مناق�شتها مع مدراء الدوائر والأق�سام
املعنيني.

م�س�ؤول ق�سم التخطيط و
املوازنة

يقوم بتجميع املوازنات الفرعية املعدلة واملقرة من جلنة املوازنة �سواء على منظومةاملوازنة يف النظام املحا�سبي �أو على برنامج  Excelويعر�ضها على جلنة املوازنة.

جلنة املوازنة

تناق�ش املوازنة املجمعة املقرتحة متهيدا لعر�ضها على رئي�س البلدية واملجل�س البلدي.يقوم رئي�س البلدية ورئي�س جلنة املوازنة بعر�ض م�سودة املوازنة على اللجنة املاليةاملنبثقة عن املجل�س البلدي ملناق�شتها واقرارها بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة عليها.

املجل�س البلدي

-يناق�ش املوازنة املقرتحة ويقرها بعد �إدخال �أية تعديالت �ضرورية عليها.

جلنة املوازنة

تقوم ب�إر�سال املوازنة املعتمدة من املجل�س البلدي مع كافة مرفقاتها �إىل مكتب احلكماملحلي يف املحافظة.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

مكتب احلكم املحلي

يقوم بدرا�سة املوازنة ويطلب الإي�ضاحات الالزمة من رئي�س جلنة املوازنة يف البلديةكما ميكن �أن يعقد االجتماعات الالزمة مع جلنة املوازنة  .يف حالة وجود �ضرورة
لإدخال تعديالت على املوازنة ير�سل مكتب احلكم املحلي كتابا ر�سميا �إىل البلدية
بالتعديالت املطلوبة والتي مت مناق�شتها مع جلنة املوازنة.

جلنة املوازنة

تقوم ب�إدخال التعديالت التي مت االتفاق عليها مع مكتب احلكم املحلي وتناق�شها معرئي�س البلدية واملجل�س البلدي �إن كانت هذه التعديالت جوهرية.
تقوم ب�إعالم الدوائر والأق�سام ب�أية تعديالت على املوازنات الفرعية التي تخ�صدوائرهم و�أق�سامهم.
-تعيد املوازنة املعدلة وجميع مرفقاتها �إىل مكتب احلكم املحلي يف املحافظة.

مكتب احلكم املحلي
دائرة املوازنات
مكتب احلكم املحلي
دائرة املوازنات
مكتب وزير احلكم املحلي
دائرة املوازنات
مكتب احلكم املحلي

يقوم بالت�أكد من �إدخال التعديالت املتفق عليها ومن ثم يقوم باملوافقة على املوازنةو�إر�سالها �إىل دائرة املوازنات املركزية يف وزارة احلكم املحلي.
تقوم مبراجعة نهائية للموازنة املقدمة .يف حال وجود �أية ا�ستف�سارات تقوم باالت�صالمع مكتب احلكم املحلي يف املحافظة املعنية وتطلب التو�ضيحات الالزمة.
يقوم مبتابعة �أية مالحظات واردة من دائرة املوازنات املركزية على املوازنة املقدمةوالتن�سيق مع البلدية املعنية حتى يتم التو�صل �إىل املوازنة النهائية.
بعد �إكمال �إجراءات املراجعة تقوم برفع املوازنة مع كتاب ر�سمي �إىل مكتب معايلوزير احلكم املحلي بطلب امل�صادقة على املوازنة.
بعد القيام بالإجراءات الالزمة واعتماد املوازنة يعيدها �إىل دائرة املوازنات.تر�سل املوازنة املعتمدة �إىل مكتب احلكم املحلي يف املحافظة.-ير�سل املوازنة املعتمدة �إىل البلدية.

م�س�ؤول ق�سم التخطيط
واملوازنة

-يقوم ب�إدخال املوازنة املعتمدة على النظام املحا�سبي.

رئي�س جلنة املوازنة

-يقوم باعتماد املوازنة املدخلة على النظام املحا�سبي.
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 .2النقد و البنوك

 أال�سيا�سات املاليـة املتعلقة بالنقد والبنوك1 .1عام
111

1الهدف

الهدف من هذه ال�سيا�سات و الإجراءات هو توفري دليل للإجراءات اخلا�صة بالعمليات املحا�سبية املتعلقة
بح�سابات ال�صندوق و النقد لدى البنوك كما توفر �إجراءات معاجلة و ت�سجيل هذه العمليات مبا ي�ضمن توفر
نظام رقابة و �ضبط داخلي فعال للت�أكد من �أن الت�صرف بهذه احل�سابات و ت�سجيلها يتم وفق ًا للتفوي�ضات
و التخويالت املنا�سبة و انه يتم حفظها من املخاطر و �أن احلركات على هذه احل�سابات و �أر�صدتها تظهر
ب�شكل مالئم يف البيانات املالية للبلدية.
111

1نطاق التطبيق

ت�شمل هذه الإجراءات وال�سيا�سات احلركات والعمليات ذات العالقة بالنقد يف ال�صندوق ولدى البنوك.
111

1اختيار اخلدمات البنكية
يناق�ش املجل�س البلدي بناء على تو�صية من رئي�س البلدية عملية اختيار البنوك للتعامل معهاواحل�صول على خدماتها.
يطلب املجل�س البلدي من ثالثة على الأقل من البنوك العاملة يف حدود البلدية �أو املحافظة تقدميعرو�ضها بالن�سبة للخدمات امل�صرفية التي حتتاجها البلدية.
يقوم املجل�س مبناق�شة العرو�ض التي مت احل�صول عليها والتقرير ب�ش�أن �أف�ضلها بالن�سبة للبلدية.-يتم �إبالغ البنوك التي مت اختيارها ح�سب الأ�صول.

� 2.2سيا�سة عامة

 1.2النقد لدى البنوك
•البلدية يجب �أن حتتفظ باحل�سابات البنكية ال�ضرورية وفق ًا لعملياتها ومتطلباتها املالية مع
مراعاة االحتفاظ ب�أقل عدد ممكن من احل�سابات و التعامل مع �أقل عدد ممكن من البنوك و
ذلك لت�سهيل عملية املتابعة والرقابة على هذه احل�سابات.
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•ب�شكل عام تق�سم ح�سابات البلدية البنكية �إىل:
ح�سابات جارية.ح�سابات بالعملة املحلية.ح�سابات بالعمالت الأجنبية (ح�سب احلاجة).•ح�سابات ودائع.
بالعملة املحلية.بالعمالت الأجنبية (ح�سب احلاجة).•يجب تخ�صي�ص ح�سابات بالعملة املحلية والعمالت الأجنبية للموازنات الربحية الرئي�سية مثل
موازنة الكهرباء وموازنة املياه بحيث ت�ستخدم هذه احل�سابات البنكية يف حت�صيل الديون مقابل
اخلدمات املقدمة للمواطنني من هذه اخلدمات وكذلك لعمليات ال�صرف املتعلقة بهذه املوازنات.
باقي احل�سابات البنكية ميكن �أن تخدم كافة املوازنات الأخرى لكنها تكون مرتبطة ح�سابيا
باملوازنة العامة.
•املوازنات التي خ�ص�ص لها ح�سابات بنكية معينة يجب �أن ت�ستلم فيها وتدفع منها التح�صيالت
والدفعات املتعلقة بنف�س املوازنة ما �أمكن وذلك لت�سهيل عملية املحا�سبة على هذه املعامالت يف
النظام املحا�سبي املتكامل.
•كل معاملة حما�سبية �أو قيد حما�سبي يتم �إدخاله على النظام املحو�سب يجب �أن ي�شمل جانبني
�أحدهما مدين والآخر دائن مببالغ مت�ساوية لنف�س املوازنة  Fundوذلك ل�ضمان املحافظة على
وجود ميزان مراجعة متوازنة لكلب موازنة ويف كل الأوقات.
•يتم ا�ستثمار الزيادة امل�ؤقتة يف النقد يف ح�ساب وديعة بالعملة املحلية �أو الأجنبية .على رئي�س
البلدية واملدير املايل �أن يقررا املبالغ التي يتم حتويلها من احل�ساب اجلاري �إىل ح�ساب الوديعة
وبالعك�س ،وذلك مبا يتوافق مع بيانات التدفقات النقدية املتوقعة للفرتات امل�ستقبلية .يف حالة
املبالغ اخلا�صة مبنح و م�ساعدات يتم اتخاذ القرار بعد الرجوع �إىل اتفاقية املنحة و الت�أكد من
عدم وجود ما مينع مثل هذه العملية.
ميكن ت�صنيف ح�سابات البنوك لدى البلدية كما يلي-:
•ح�سابات بنكية خم�ص�صة ملوازنات معينة ومرتبطة ح�سابيا باملوازنة املعينة .هذه احل�سابات
البنكية ت�ستخدم فقط للقب�ض وال�صرف املتعلق باملوازنة املرتبطة بها ويجب عدم ا�ستخدامها للقب�ض
�أو ال�صرف املتعلق باملوازنات الأخرى �إال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى.
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•ح�سابات بنكية عامة
هذه احل�سابات ت�ستخدم ال�ستالم �أموال الإيرادات من املواطنني ومن باقي مرافق البلدية ،ويتم دفع
امل�صاريف اليومية وامل�صاريف الت�شغيلية الدورية من خالل هذا احل�ساب البنكي.
احل�سابات العامة يجب �أن تتكون من ح�ساب واحد بالعملة الرئي�سية للبلدية و �آخر بالعمالت الأجنبية
ح�سب احلاجة.
•ح�ساب الرواتب
تقوم البلدية بفتح ح�ساب بنكي خا�ص بالرواتب بالعملة التي ت�ستخدمها البلدية لدفع رواتب موظفيها.
يتم حتويل قيمة الرواتب ب�شكل �شهري من ح�سابات البنوك املخ�ص�صة ملوازنات معينة بقيمة رواتب
املوظفني العائدين لهذه املوازنات و من ح�ساب البلدية الرئي�سي �إىل ح�ساب البنكي املخ�ص�ص لدفع
الرواتب.
ي�ستخدم هذا احل�ساب لإعداد احلواالت البنكية اخلا�صة برواتب املوظفني و يكون ر�صيد هذا احل�ساب
قبل و بعد دفع الرواتب ال�شهرية �صفر ًا.
•ح�ساب تعوي�ض نهاية اخلدمة
تقوم البلدية بفتح ح�ساب خا�ص ملخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني و ذلك بعملة البلدية
الرئي�سية التي يتم ا�ستخدامها لدفع رواتب املوظفني .يتم حتويل مبلغ خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
ب�شكل دوري �إىل هذا احل�ساب وذلك �أي�ضا من احل�سابات البنكية املخ�ص�صة للموازنات وبقيمة العبء
املتعلق بكل موازنة .هذا احل�ساب هو ح�ساب مقيد ال يتم ال�صرف منه �إال للأغرا�ض دفع تعوي�ض نهاية
اخلدمة للموظفني الذين تنتهي خدماتهم.
 2.2الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع.
تعتمد البلدية فئتني من التوقيع على ح�ساباتها لدى البنوك.
فئ ــة أ�
رئي�س البلدية � /أو من ينوب عنه
�أمني ال�صندوق� /أو م�ساعد �أمني
ال�صندوق
ع�ضو جمل�س بلدي
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فئ ــة ب
املدير املايل� /أو م�ساعد املدير املايل
مدير البلدية

تكون �سقوف التواقيع على ح�سابات البلدية لدى البنوك كما يلي:
ال�سقف (احلد الأعلى)
حتى مبلغ � 3,000شيكل
حتى مبلغ � 20,000شيكل
ما يزيد عن � 20,000شيكل

3.2

فتح ح�ساب بنكي جديد
-

4.2

التواقيع املطلوبـة
توقيع �أ  +توقيع ب جمتمعني
توقيع �أ  +توقيع ب جمتمعني
توقيعني �أ  +توقيع ب جمتمعني

قرار فتح ح�ساب بنكي جديد هو من م�س�ؤولية املجل�س البلدي.يتم فتح ح�ساب بنكي جديد بنا ًء على تو�صية و طلب من املدير املايل �إىل رئي�س البلدية.التواقيع املخولة للح�ساب البنكي اجلديد يجب �أن ت�صدق من املجل�س البلدي.يتم فتح ح�ساب بنكي جديد بنا ًء على احتياجات البلدية وبعد الت�أكد من احل�صول على �أف�ضلال�شروط مبوافقة املجل�س البلدي.
�إغالق ح�ساب بنكي

 -يتم �إغالق �أي ح�ساب بنكي �إذا كان ر�صيده �صفرا �أو ال يوجد عليه حركات ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر�إال �إذا كانت هنالك مربرات كافية لإبقاء هذا احل�ساب مفتوحا.
 -يتم �إغالق احل�ساب البنكي بنا ًء على تو�صية املدير املايل �إىل رئي�س البلدية بحيث يتم رفع ذلك �إىلاملجل�س البلدي للم�صادقة عليه ويتم توثيق موافقة املجل�س البلدي على �إغالق احل�ساب البنكي من
خالل التوقيع على ر�سالة تطلب من البنك �إغالق احل�ساب.
 -على املدير املايل ت�سليم جميع ال�شيكات غري امل�ستعملة اخلا�صة باحل�ساب املراد �إغالقه �إىل البنكيف تاريخ �إغالق احل�ساب مع توثيق ذلك.
 5.2احلواالت البنكية
•احلواالت بني احل�سابات البنكية تتم للأ�سباب التالية:
تغذية احل�ساب اجلاري.ا�ستثمار املبلغ الزائد بتحويله من احل�سابات اجلارية �إىل الوديعة.حتويل رواتب املوظفني.حتويل �إىل ح�ساب تعوي�ض نهاية اخلدمة.حتويالت بني املوازنات ومبا ميثل عمليات اقرتا�ض �أو �سداد القرتا�ض فيما بني املوازنات.77

•كل حوالة بنكية يجب �أن تتم بر�سالة �إىل البنك حتمل التواقيع املعتمدة ح�سب هذا النظام.
•يقوم حما�سب البنوك بالت�أكد من �أن احلوالة التي �سحبت من ح�ساب بنكي معني قد دخلت �إىل
ح�ساب بنكي �أخر ويف الوقت املنا�سب.
 6.2فروقات العملة
-

-

يقوم حما�سب البنوك يف البلدية باحل�صول على ن�شرة �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ب�شكل يومي.يتم �إعداد ال�سندات املحا�سبية لت�سجيل العمليات التي تتم بالعمالت الأجنبية مببلغ العملية ح�سبعملة الأ�سا�س و القيمة املعادلة بعملة البلدية .كما يتم كتابة �سعر ال�صرف امل�ستخدم يف نف�س ال�سند.
يف حالة حدوث �أية معاملة بعملة �أجنبية غري عملة البلدية يقوم املحا�سب امل�س�ؤول عن املعاملة(حما�سب م�صروفات �أو حما�سب �إيرادات) بتحويل قيمة املعاملة من العملة الأجنبية �إىل عملة
البلدية با�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد يف ذلك اليوم.
عند دفع االلتزام �أو قب�ض امل�ستحق بالعملة الأجنبية يتم حتويله �إىل عملة البلدية با�ستخدام �سعرال�صرف ال�سائد يف تاريخ الدفع �أو القب�ض .الفرق الناجت بعملة البلدية بني املبلغ الذي مت ت�سجيله يف
تاريخ املعاملة واملبلغ املدفوع يتم حتميله على ح�ساب الن�شاطات كربح �أو خ�سارة من عملية حتويل
العمالت الأجنبية.
يف نهاية الفرتة املالية (ال�شهر �أو نهاية ال�سنة) ،يقوم املدير املايل �أو م�ساعدة ب�إعطاء الأمر �إىلالنظام املحو�سب لإعادة تقييم املوجودات واملطلوبات النقدية ( )Monetary itemsالتي
ت�ستحق القب�ض �أو الدفع بعملة �أجنبية يف تاريخ الحق �إىل عملة البلدية با�ستخدام �سعر ال�صرف
ال�سائد بتاريخ نهاية ال�شهر �أو نهاية ال�سنة .الفرق الناجت بعملة البلدية بني قيمة التقييم والقيمة
ال�سابقة للموجودات واملطلوبات ،يتم حتميله كربح �أو خ�سارة غري متحققة يف ح�ساب الن�شاطات.
يقوم املدير املايل �أو م�ساعده بالت�أكد من �أن النظام املحو�سب قد قام بهذه العملية و�أن عملية
االحت�ساب تعطي نتائج معقولة.

3.3القب�ض والإيداع

 1.3املقبو�ضات
•حتتفظ البلدية بخزنة حديدية �أو �صندوق �إيداع حمكم الإغالق و�آمن وذلك حلفظ الأموال
وال�شيكات فيه خالل الليل ويف حاالت ال�ضرورة .هذا ال�صندوق يفتح من خالل مفتاحني يحفظ
احدها مع �أمني ال�صندوق والأخر مع رئي�س البلدية �أو من ينيبه.
•�أمني ال�صندوق يجب �أن يرتب �إيداع ال�شيكات والنقد الزائد يف البنك .في�ش الإيداع يف البنك
يجب �أن متر ملحا�سب البنوك لالحتفاظ بها ب�شكل منا�سب.
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 2.3ال�سيا�سات املتعلقة بالقب�ض وااليداع
•تقوم البلدية ب�إ�صدار �سند قب�ض �صادر عن النظام املحو�سب مت�سل�سل و مرقم م�سبق ًا جلميع
عمليات قب�ض النقد �أو ال�شيكات.
•تقوم البلدية ب�إتباع �سيا�سة تق�ضي ب�إيداع النقد و ال�شيكات امل�ستلمة يف البنك يومي ًا.
•يف حالة ا�ستخدام �سندات قب�ض يدوية تقوم البلدية باالحتفاظ ب�سجل دفاتر �سندات القب�ض
ي�شمل رقم الدفرت و�أول و�آخر رقم لل�سند لكل دفرت.
•يجب �أن ال يتم ا�ستخدام �أكرث من دفرت �سندات قب�ض يف نف�س الوقت.
 بالإجراءات املالية املتعلقة بالدفع املبا�شر يف البنوكال�شخ�ص امل�س�ؤول

حما�سب البنوك

م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

حما�سب البنوك

الإجراء
ي�سلم املواطن منوذج تفوي�ض بنكي لأجل تعبئته من املواطن والبنك.ي�ستلم �صورة من النموذج امل�صدق من البنك لالحتفاظ.يقوم حما�سب البنوك ب�إعداد ك�شف �شهري يبني �أ�سماء املواطنني الذينقاموا بتفوي�ض البنك بال�سداد الآيل من ح�ساباتهم .يبني هذا الك�شف
ا�سم املواطن ،رقم ح�سابه لدى البنك ،نوع اخلدمة املقدمة ،ورقم
ح�ساب البلدية لدى البنك (كما يف منوذج )C- 1
يوقع الك�شف وير�سله �إىل مركز خدمات اجلمهور.يراجع الك�شف للت�أكد من معلومات املواطن ،ويدخل البيانات املتعلقةبقيمة الفواتري اخلا�ضعة لل�سداد الآيل �إىل الك�شف.
يعيد الك�شف �إىل حما�سب البنوك بعد توقيعه.يت�أكد من اكتمال التواقيع املطلوبة للبنك من جانب البلدية.ير�سل الك�شف املوقع ح�سب الأ�صول �إىل البنك ويحتفظ بن�سخة منه يفامللفات.
ي�ستلم �إ�شعارات دائنة من البنك بخ�صو�ص املبالغ التي مت دفعها �آليا منح�سابات املواطنني ح�سب التفوي�ض الر�سمي.
ي�ستلم �أي�ضا �إ�شعارات من البنك بخ�صو�ص احل�سابات التي مل يتمال�سداد منها لعدم كفاية الر�صيد �أو لأي �سبب �آخر.
يعدل الك�شف الأ�صلي ليظهر فقط �أ�سماء املواطنني الذين مت ال�سداد منح�ساباتهم فعليا ويوقعه وير�سله �إىل م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور
مدخل بيانات يف مركز خدمات
اجلمهور
م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة
حما�سب البنوك
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الإجراء
يراجع الك�شف املعدل ويعتمده ويحوله �إىل �أحد مدخلي البيانات يفاملركز لإدخال البيانات �إىل نظام الفوترة والتح�صيل .RMIS
يقوم بتفريغ الك�شف املعدل املحول �إليه من م�س�ؤول املركز على احل�ساباتاالفرادية للمواطنني يف نظام .RMIS
يقوم مبراجعة عملية �إدخال البيانات ويعتمدها على نظام RMISلتظهر عند م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة على نظام .FA
يحول املعلومات �إىل نظام املحا�سبة العامة  FAمن خالل قيد حما�سبي(بالإجمايل) كما يلي:
من ح /البنك (ا�سم املوازنة).
�إىل ح /ذمم مدينة (ا�سم املوازنة).

يراجع القيد املحا�سبي و يت�أكد من التوجيهات املحا�سبية ويعتمد القيدللرتحيل.
يتابع احل�سابات التي مل يتم الت�سديد عليها مع الق�سم املعني باخلدمةاملقدمة.
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 جالت�سويات البنكية1 .1ال�سيا�سات املالية

•يتم ا�ستخدام منوذج حمدد خا�ص لإعداد الت�سويات البنكية ،يحتوي على ا�سم وعنوان البنك ورقم
احل�ساب وعملة احل�ساب والتاريخ .هذا النموذج يوفر املزايا التالية:
ي�ضمن وجود كل املعلومات ال�ضرورية يف الت�سوية البنكية.يقلل الوقت الالزم لإعداد ومراجعة الت�سوية البنكية.يوفر الإمكانية لتوثيق املوافقات الإدارية.•يتم حت�ضري الت�سويات البنكية لكل ح�ساب من ح�سابات البنوك اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة وم�شاريعها من قبل حما�سب
البنوك �شهريا و�أ�سبوعيا �إذا كانت عدد احلركات على احل�ساب البنكي تزيد عن  40حركة �أ�سبوعيا.
•يجب �إعداد الت�سوية البنكية بالعملة الأ�صلية للح�ساب البنكي.
•يتم �إعداد الت�سوية البنكية خالل �أ�سبوع من نهاية ال�شهر.
•�إعداد الت�سوية البنكية من م�س�ؤوليات حما�سب البنوك .والذي يجب �أن ال يعمل يف املدفوعات
واملقبو�ضات النقدية.
•الفروقات الواردة بالت�سويات البنكية تق�سم �إىل ق�سمني ،فروقات ناجتة عن حركات غري م�سجلة لدى
البنك بعد ،و حركات مت ت�سجيلها لدى البنك و مل ت�سجل يف الدفاتر بعد.
•يقوم حما�سب البنوك ب�إعداد �سند قيد باملبالغ الظاهرة يف البنك غري امل�سجلة يف ال�سجالت والتي مت
حتديدها يف الت�سوية البنكية مثل التحويالت البنكية ،امل�صاريف البنكية �أو �أية �أخطاء يف الت�سجيل.
•يقوم حما�سب البنوك مبتابعة ال�شيكات الغري م�صروفة لفرتة طويلة مع حماولة معرفة �أ�سباب عدم
�صرفها �إن �أمكن.
•يتم �إلغاء ال�شيكات العالقة يف الت�سويات البنكية ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر .ويتم �إعداد �سند قيد يتم فيه
ت�سجيل مبلغ ال�شيك كذمة على البلدية ل�صالح اجلهة �صاحبة ال�شيك.
•مع نهاية ال�سنة يجب مراجعة ال�شيكات التي مت �إلغا�ؤها و�إعادتها �إىل النقد يف البنك .مبلغ هذه ال�شيكات
ميكن اعتباره �إيرادات �أخرى بتو�صية من املدير املايل وموافقة رئي�س البلدية.
•يتم توقيع الت�سوية من قبل ال�شخ�ص الذي قام ب�إعدادها مع ذكر تاريخ الإعداد.
•يقوم املدير املايل �أو من ينوب عنه مبراجعة وتوقيع الت�سوية البنكية.
•يقوم رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه مبراجعة الت�سويات البنكية دوريا ويوقع عليها للداللة على مراجعته.
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2 .2الإجراءات املالية املتعلقة بعملية �إعداد الت�سويات البنكية
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب البنوك

الإجراء
يح�صل على الك�شوفات البنكية ال�شهرية من البنك.يقوم ب�إعداد الت�سوية البنكية لكل ح�ساب بنكي م�ستخدما منوذج الت�سوية البنكية وذلكخالل �أ�سبوع من انتهاء ال�شهر.
يوقع الت�سوية البنكية حتت «�أعدت من قبل».يقوم ب�إعداد �سندات قيد باملبالغ التي ظهرت يف الت�سوية البنكية ومل يتم ت�سجيلها مثلاحلواالت البنكية امل�صاريف البنكية و �أية �أخطاء يف الت�سجيل و يقوم ب�إرفاق �صورة عن
اجلزء من ك�شف البنك املعزز ل�سند القيد.
يف حالة وجود �شيكات عالقة يف الت�سوية البنكية ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر يقوم ب�إعداد�سند قيد لإرجاع قيمة ال�شيكات العالقة �إىل النقد يف البنك وت�سجيلها كذمة على
امل�ؤ�س�سة كما يلي:
من ح  /البنك
�إىل ح  /الدائنون

يقوم بتح�ضري ر�سالة �إىل البنك ب�أية �أخطاء ارتكبت من قبل البنك.يقوم ب�إر�سال الت�سوية البنكية و�سندات القيد لل�شهر احلايل مع الت�سوية لل�شهر املا�ضي�إىل املدير املايل/املدير العام وتزويده ب�إي�ضاحات وتف�سريات عن �أية مبالغ غري
م�سجلة يف الت�سوية البنكية لل�شهر احلايل بالن�سبة للأ�شهر ال�سابقة.

املدير املايل

حما�سب البنوك

يراجع ويوقع الت�سوية البنكية و�سندات القيد .ت�شمل عملية املراجعة ما يلي-:yمطابقة ر�صيد البنك ح�سب الت�سوية مع ك�شف البنك.
y
yمطابقة ر�صيد ال�سجالت مع ك�شف الأ�ستاذ العام.
y
yالت�أكد ن من الدقة احل�سابية للت�سوية.
y
yمقارنة الت�سوية لل�شهر ال�سابق مع ت�سوية ال�شهر احلايل و مراجعة املبالغ العالقة
y
لفرتة طويلة.
yمراجعة املبالغ املتكررة يف الت�سوية البنكية و الت�أكد من طبيعتها.
y
يقوم بحفظ الت�سوية البنكية وك�شف البنك يف ملف الت�سويات البنكية.يقوم يف نهاية ال�سنة مبراجعة ال�شيكات التي يتم عك�سها على النقد يف البنك وت�سجيلهاكذمم دائنة .يف حالة كون االحتمال �ضعيفا لدفع قيمة هذه ال�شيكات ،يو�صي بت�سجيلها
ك�إيرادات �أخرى كما يلي:
من ح  /الدائنون
�إىل ح � /إيرادات �أخرى
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ا�سم البلدية
ك�شف ت�سوية البنك
رمــز احل�ســاب..................................... :

البـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــك..................................... :

الت�سوية البنكية..................................... :

رقم احل�ساب..................................... :

التـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ..................................... :

نوع احل�ساب..................................... :
الـعـ ـمـ ـلـ ـ ـ ـ ــة..................................... :
ح�سب الدفاتر
-

الأر�صدة
بنود الت�سوية
 .1ال�شيكات العالقة (غري امل�صروفة)*
تاريخ اال�ستحقاق

رقم ال�شيك

رقم �سند ال�صرف

 .2الإيداعات غري امل�سجلة يف الدفاتر( .الو�صف).
 .3الإيداعات غري امل�سجلة يف البنك( .الو�صف).
 .4فوائد وعموالت بنكية (مدينة  /دائنة).
� .5أخطاء (الو�صف).
الـر�صيـد املعـدل
موافقة

�إعداد

* يجب �إرفاق جدول �إذا كان عدد البنود �أكرث من .3
84

ح�سب ك�شف البنك
-

دالإجراءات املتعلقة بال�شيكات الآجلةال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

موظف مركز خدمات اجلمهور

يتوجه املكلف (املواطن) �إىل مركز خدمات اجلمهور من �أجل حترير �شيك�أو �أكرث لتاريخه (�آجل) بقيمة الذمة امل�ستحقة منه للبلدية.
يحرر �سند ا�ستالم �شيك على نظام الفوترة والتح�صيل  RMISوي�سلمالن�سخة الأ�صلية منه للمواطن� .سند اال�ستالم يبني ا�سم املواطن ورقمه يف
البلدية ورقم ال�شيك والبنك امل�سحوب عليه وتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك واملبلغ
ونوع اخلدمة �أو الذمة التي �أ�صدر ال�شيك �سدادا لها.

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

يتم فتح ح�ساب رديف لكل مواطن على نظام  RMISي�سمى «ح�ساب�شيكات �آجلة -ا�سم املواطن».

م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

يراجع املعاملة املدخلة على نظام  RMISويت�أكد من �صحة كافةتف�صيالتها ويعتمدها لتظهر يف احل�ساب الرديف للمواطن.
يطبع من نظام الفوترة والتح�صيل RMISك�شف بال�شيكات امل�ستلمة مناملواطنني يبني ا�سم املواطن ورقمه لدى البلدية ونوع اخلدمة ورقم ال�شيك
وتاريخ التح�صيل والبنك امل�سحوب عليه وقيمة ال�شيك (كما يف منوذج
)C-2
مراجعة هذا الك�شف والتوقيع عليه و�إر�ساله مع ال�شيكات الأ�صلية الآجلة�إىل حما�سب البنوك.

حما�سب البنوك

مراجعة الك�شف ومطابقته مع ال�شيكات الآجلة و�إر�سال ال�شيكات الأ�صليةو�صورة عن الك�شف �إىل البنك وي�أخذ توقيع البنك على الك�شف دليال على
ا�ستالم ال�شيكات.
يحتفظ حما�سب البنوك بالك�شف املوقع يف ملف خا�ص بذلك بحيث تكونهذه الك�شوفات ب�أرقام مت�سل�سلة ح�سب تواريخها وذلك لت�سهيل عملية
املراجعة ولت�سهيل عملية الرجوع �إليها يف امل�ستقبل.

م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

يف كل يوم ،يقوم من خالل نظام الفوترة والتح�صيل بطباعة ك�شفبال�شيكات امل�ستحقة يف ذلك اليوم بحيث يبني هذا الك�شف (ا�سم
املواطن ورقمه لدى البلدية ورقم ال�شيك والبنك امل�سحوب عليه وتاريخ
ال�شيك واملبلغ ونوع اخلدمة املقدمة وتاريخ التح�صيل الفعلي لل�شيك و�أي
مالحظات �أخرى) (كما يف منوذج )C- 3
-يقوم مبراجعة الك�شف و التوقيع عليه و�إر�ساله �إىل حما�سب البنوك.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب البنوك

موظف مركز خدمات اجلمهور

الإجراء
يتابع مع البنك عملية التح�صيل لل�شيكات ويح�صل على الإ�شعارات الدائنةمن البنك يف حالة التح�صيل �أو �إ�شعارات بال�شيكات الراجعة ويقوم بتعبئة
املعلومات الالزمة على ك�شف ال�شيكات م�ستحقة الدفع امل�شار �إليه �آنف ًا.
يعيد �إر�سال هذا الك�شف �إىل موظف مركز خدمات اجلمهور.يقوم ب�إدخال البيانات الالزمة امل�أخوذة من الك�شف على احل�ساباتالإفرادية للمواطنني يف نظام الفوترة والتح�صيل .RMIS
بعد �إدخال البيانات الالزمة امل�أخوذة من الك�شف على نظاميقوم ب�إلغاء ت�أثري مبلغ ال�شيك على ح�ساب الذمم املدينة املتعلقة باملواطن
وكذلك على احل�ساب الرديف� -شيكات �آجلة.
RMIS

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS
م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

مراجعة عملية الإدخال واعتمادها يف نظام الفوترة والتح�صيل .RMISيقوم بتغذية نظام املحا�سبة العام  FAب�إجمايل املبالغ املح�صلة من هذهال�شيكات بحيث يتم ت�سجيل القيود املحا�سبية التالية على نظام  FAلتظهر
هذه القيود عند حما�سب البنوك:
• يف حال كانت هذه ال�شيكات متعلقة بن�شاطات جتارية ف�إنه يتم
ت�سجيل القيد التايل:
من ح /البنك (نوع املوازنة).
�إىل ح /ذمم مدينة (نوع املوازنة).

•�أما يف حال كانت هذه ال�شيكات متعلقة بن�شاطات احلكم املحلي
(خدمات غري جتارية) ف�إنه يتم ت�سجيل القيد التايل:
من ح /البنك (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح /الإيرادات (نوع املوازنة ونوع الإيراد)

حما�سب البنوك

يقوم مبراجعة القيد املوجود على نظام  FAويت�أكد من جمموع ما هوظاهر على نظام FAمع جمموع الك�شف املح�صل من البنك ويوقع
الكرتونيا �إيذانا ب�أنه قام مبراجعة هذا القيد.
ير�سل �إ�شعارا �إىل الق�سم املعني ب�أ�سماء املواطنني و �أرقام ال�شيكاتاملرجتعة للمتابعة مع املواطنني.

م�ساعد املدير املايل

-يقوم مبراجعة القيود املحا�سبية ويعتمدها للرتحيل.
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C- 1
ا�سم البلديــة و�شعارهـا
منوذج تفوي�ض بنكي

التاريخ:
ح�ضـرة ال�سادة (�إ�سم البلدية) املحرتمني:

( اسم البنك )
ن�سخ ـ ــة لبنـك................................... :
�أنا املوقع �أدناه................................... :
العـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوان................................... :

-

ا�سم اخلدمة................................... :
رقم اال�شرتاك ................................... :

هوي ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ـ ـ ــم................................... :

(عنوان ال�شخ�ص)................................... :

نفو�ضكم ب�أن تقيدوا على ح�سابي املذكور �أدناه لدى بنك ( �إ�سم البنك ) املبالغ امل�ستحقة علي مقابلاخلدمات التي تقدمها البلدية.
هذا التفوي�ض امل�صرح به من قبلي ال ميكن �إلغا�ؤه من طرف واحد فقط �إال مبوافقة خطية من قبل الطرفني.هذه املبالغ التي �سوف التزم بها ح�سب هذا التفوي�ض �ستظهر من ك�شف احل�ساب دون �أن ير�سل �إىل البنك�إ�شعار بذلك .
يقوم البنك بتنفيذ هذه التعليمات املوجودة يف كتاب التفوي�ض ما دام احل�ساب ي�سمح بذلك.التوقيع

.................................

يتم تعبئـة هذا اجلزء من قبل البنك
ال�سادة (ا�سم البلدية) املحرتمني:
رقم احل�ساب يف البنك

نوع احل�ساب

الكود البنكي

ا�ستلمنا التفوي�ض �أعاله و�سنقوم بقيد قيمة الفواتري املقدمة منكم على ح�ساب العميل الذي قام بالتفوي�ض طاملا ي�سمح
احل�ساب لدينا بذلك وعدم وجود �أي مانع قانوين.
التاريخ................................. :

ا�سم البنك................................. :
الفرع................................. :

توقيع وختم فرع البنك................................. :
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تاريخ
حت�صيل
ال�شيك

مبلغ
ال�شيك

مبلغ ال�شيك نوع اخلدمة
العملة
معادل بال�شيكل املقدمة

نوع املوازنة رقم الوظيفة

الرقم املت�سل�سل

مركز
التكلفة

--مالحظة :يتم �إر�سال ن�سخة من هذا الك�شف �إىل البنك ،بحيث يقوم البنك بختم هذا الك�شف دليال على ا�ستالم ال�شيكات من حما�سب البنوك.

 .......................................................... .............................................. ..........التوقيع........................................................... :

مالحظات حما�سب البنوك .............................................. .............................................. .............................................. ..............
............ .............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
........................ .............................................. .............................................. .............................................. ..................................
.................................... .............................................. .............................................. .............................................. ......................

 .......................................................... .............................................. ................................التوقيع...................................... :

مالحظات م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور ........................ .............................................. .............................................. ..............
.................................... .............................................. .............................................. .............................................. ......................
.. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ..........
.............. .............................................. .............................................. .............................................. ............................................

جمموع ال�شيكات امل�ستلمة من املواطنني

البنك امل�سحوب
ا�سم رقم املواطن
رقم ال�شيك
عليه
املواطن لدى البلدية

التاريخ :

...........................

ك�شف ال�شيكات امل�ستلمة من املواطنني

ا�سم البلديــة و�شعارها
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جمموع ال�شيكات ال�شيكات امل�ستحقة يف ذلك اليوم

رقم املواطن
لدى البلدية

رقم ال�شيك مبلغ ال�شيك

العملة

مبلغ ال�شيك نوع اخلدمة
معادل بال�شيكل املقدمة

نوع املوازنة

تاريخ التح�صيل
الفعلي لل�شيك

الرقم املت�سل�سل

مالحظات

توقيع مدخل البيانات

-مالحظة :بعد مطالعة حما�سب البنوك على الك�شف وكتابة مالحظاته ،يتم �إعادة �إر�ساله �إىل موظف يف مركز خدمات اجلمهور ليقوم ب�إدخال هذهالبيانات على نظام الفوترة والتح�صيل.

 ............................................التوقيع........................................................... :

مالحظات حما�سب البنوك .................... .............................................. .............................................. .............................................. ..............
..... .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ..........................
.............. ...................... .............................................. .............................................. .............................................. .........................................

 .........................................................التوقيع...................................... :

مالحظات م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور ............................................ .............................................. .............................................. ..............
.............................. .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ..
................ .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ................

ا�سم املواطن

التاريخ :

...........................

ك�شف بال�شيكات امل�ستحقة

ا�سم البلديــة و�شعارها
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	-ـهالإجراءات املالية املتعلقة ب�صندوق امل�صاريف النرثية
1.1ال�سيا�سات املالية

يتم العمل بنظام ال�صناديق النرثية من قبل البلدية ومرافقها لتغطية النفقات ال�صغرية و املتكررة.�سقف ال�صندوق النرثي املقرتح هو � 5,000شيكل للبلديات الكبرية و� 3,000شيكل للبلدياتاملتو�سطة وال�صغرية.
�سقف الدفعة الواحدة املقرتح هو � 300شيكل للبلديات الكبرية و� 200شيكل للبلديات املتو�سطةوال�صغرية.
ال يجوز جتزئة الدفعات من �أجل عدم جتاوز �سقف الدفعة املحدد.نقطة �إعادة تعوي�ض ال�صندوق املقرتحة هي � 1,500شيكل للبلديات الكبرية و� 1,000شيكلللبلديات املتو�سطة وال�صغرية.
ال يتم الدفع من ال�صندوق �إال مبوجب فواتري �ضريبية ر�سمية .يف حالة عدم توفر الفواتري ال�ضريبيةب�سبب طبيعة امل�صروف ،يتم احل�صول على توقيع املدفوع له على ورقة عادية.
ال يجوز ب�أي حال تعوي�ض �صندوق النرثية من ال�صندوق العادي �أو من النقد امل�ستلم مبا�شر ًة بليجب �أن يتم ذلك بوا�سطة �شيك بنكي.
ال يجوز ب�أي حال �أن يختلط النقد ال�شخ�صي لأمني ال�صندوق العام مع نقد ال�صندوق النرثي.يتم حتميل �أي فروقات يف �صندوق امل�صاريف النرثية ال يوجد لها ما يربرها لأمني �صندوق النرثية.يتم االحتفاظ بنقود ال�صندوق النرثي يف �صندوق معدين �صغري تكون مفاتيحه عهدة لدى �أمني�صندوق النرثية.
على �أمني �صندوق النرثية الإبقاء على �صندوقه مقف ًال و الإحتفاظ به يف مكان �آمن.ال يجوز لأمني �صندوق النرثية تبديل (�صرف) عمالت من ال�صندوق �سواء للأغرا�ض �شخ�صية �أوغري ذلك.
يجب القيام بجرد �صندوق امل�صاريف النرثية يف كل م ّرة يتم فيها طلب تعوي�ض ال�صندوق بالإ�ضافة�إىل القيام بجرد فجائي من وقت لآخر و يجب �أن يكون اجلرد موثقا و موقعا من قبل ال�شخ�ص الذي
قام باجلرد و �أمني �صندوق النرثية .يتم االحتفاظ بوثائق اجلرد املوقعة ح�سب الأ�صول يف ملف
خا�ص مبتابعة ال�صناديق النرثية يتم االحتفاظ به من قبل املدير املايل او من ينوب عنه.
كافة امل�صروفات من ال�صندوق يجب �أن تكون معززة ب�إذن �صرف و �سند �صرف نرثي .ال يجوزلأمني �صندوق النرثية دفع �أي مبلغ من �صندوقه بدون توفر الإذن اخلطي.
يجب ا�ستخدام �سندات �صرف نرثية مرقمة م�سبقا ب�شكل ت�سل�سلي .كما يجب ا�ستخدام هذه91

ال�سندات ب�شكل مت�سل�سل و عدم ا�ستخدام دفرت �سندات جديد قبل نفاذ ال�سندات يف الدفرت القدمي.
يجب االحتفاظ بدفاتر �سندات ال�صرف النرثية غري امل�ستعملة يف مكان �آمن و فر�ض رقابة من قبلاملدير املايل �أو من ينوب عنه على �إ�صدارها و ا�ستخدامها من قبل �أمناء ال�صناديق.
يكون للمدير املايل �صالحية املوافقة على �أذونات ال�صرف املتعلقة بال�صناديق النرثية .بالن�سبةللمرافق ،ف�إن �صالحيات املوافقة على �إذن ال�صرف تكون ملدير املرفق.
�إذا اقت�ضت ال�ضرورة امللحة جتاوز �سقف الدفعة ،فيتوجب احل�صول على �إذن خطي من املديراملايل �أو من ينوب عنه.
على الدائرة املالية تزويد �أمناء ال�صناديق النرثية بقائمة ت�ضم البنود امل�سموح �صرفها من �صناديقهم.يحتفظ �أمني �صندوق النرثية ب�سجل لل�صندوق النرثي �إما يدوي �أو على �شكلExcel Sheetلت�سجيل امل�صروفات �أوال ب�أول ،يجب االحتفاظ بال�سجل اليدوي يف مكان �آمن وال يجوز ا�ستخدام
قلم الر�صا�ص لت�سجيل احلركات يف هذا احل�ساب ؛�أما يف حال ا�ستخدام منوذج Excel Sheet
فيجب �أن يكون لهذا ال�سجل «كلمة �سرية» بحيث يكون �أمني �صندوق النرثية هو ال�شخ�ص املخول
للدخول �إليها و الت�سجيل فيها.
2.2الإجراءات املالية املتعلقة بعملية اال�ستعا�ضة ل�صندوق النرثية
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

�أمني �صندوق النرثية

حما�سب امل�صاريف

الإجراء
عنـد انخفـا�ض النقد فـي ال�صنـدوق �إىل نقطـة �إعـادة التعويـ�ض (1500�شيكل) ،يقوم �أمني �صندوق ب�إعداد طلب تعوي�ض �صندوق امل�صاريف
النرثية ،وكذلك يعد ك�شف يلخ�ص فيه امل�صاريف النرثية التي مت دفعها
ويرفق معه �سندات ال�صرف والوثائق املتعلقة بها .يقوم بتوقيع الطلب حتت
«�إعداد» وير�سله �إىل حما�سب امل�صاريف.
يقوم مبراجعة الك�شف املعد من �أمني ال�صندوق ويت�أكد من دقته احل�سابيةو�صحة ت�صنيف ح�ساباته ،ويراجع جميع �سندات ال�صرف النقدي املرفقة
وكذلك امل�ستندات امل�ؤيدة لها .يت�أكد ان جميع امل�صاريف غري االعتيادية
موافق عليها من قبل املدير املايل ويت�أكد من وجود امل�ستندات الالزمة
للم�صاريف االعتيادية ،ويوقع على طلب تغذية امل�صاريف النرثية وكذلك
يوقع على ك�شف ملخ�ص امل�صاريف النرثية للداللة على مراجعتها من قبله.
يقوم حما�سب امل�صاريف بتح�ضري �سند قيد بامل�صاريف التي مت �صرفهامن �صندوق النرثية ح�سب نوع كل م�صروف على الربنامج املحو�سب : FA
من ح /م�صاريف نرثية (ح�سب نوع كل م�صروف)
�إىل ح� /صندوق النرثية
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة

�أمني ال�صندوق العام

الإجراء
يقوم بتدقيق �سند القيد املعد من قبل حما�سب امل�صاريف ويقوم مبقارنتهومطابقته مع الك�شف املعد من �أمني ال�صندوق ويت�أكد من دقته احل�سابية
و�صحة ت�صنيف ح�ساباته ،ثم يقوم باعتماد القيد املحا�سبي واعتماده على
الربنامج املحو�سب  FAويوقع على طلب تغذية امل�صاريف النرثية وكذلك
يوقع على ك�شف ملخ�ص امل�صاريف النرثية للداللة على مراجعتها من قبله.
ير�سل جميع البيانات وامل�ستندات وطلب تعوي�ض �صندوق امل�صاريف النرثية�إىل �أمني ال�صندوق العام مع مذكرة لتح�ضري �شيك بكامل املبلغ املذكور يف
طلب تغذية امل�صاريف النرثية (� 3,500شيكل).
يقوم بتح�ضري �شيك باملبلغ املذكور يف طلب تغذية �صندوق امل�صاريفالنرثية ويكون ال�شيك با�سم �أمني �صندوق النرثية.
يقوم بتح�ضري �سند �صرف حمو�سب بقيمة ال�شيك على برنامج  FAحيثيظهر القيد التايل:
من ح� /صندوق النرثية
�إىل ح /البنك

وير�سل ال�شيك وطلب تغذية امل�صاريف النرثية وكذلك ك�شف ملخ�صامل�صاريف النرثية وكافة الوثائق الأخرى �إىل رئي�س ق�سم املحا�سبة.
م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة

 يقوم مبراجعة وتدقيق ال�شيك و�سند ال�صرف على الكمبيوتر ،يرحل �سندال�صرف و يوقعه و يرفقه مع ال�شيك و املذكرة و ير�سله �إىل املدير املايل �أو
من ينوب عنه بالتوقيع على ال�شيكات.

املدير املايل

 يقوم مبقارنه املبلغ املوجود على ال�شيك مع �سند ال�صرف و من ثم توقيعال�شيك واعتماد �سند ال�صرف على برنامج .FA
-يتم �إعادة ال�شيك املوقع و مرفقاته �إىل رئي�س ق�سم املحا�سبة.

رئي�س ق�سم املحا�سبة

يقوم بت�سليم ال�شيك لأمني �صندوق النرثية بعد �أخذ توقيعه على �سندال�صرف مبا يفيد اال�ستالم.

�أمني �صندوق النرثية

-يقوم ب�صرف ال�شيك و االحتفاظ باملبلغ يف �صندوقه.
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3.3الإجراءات املالية املتعلقة بعملية ال�صرف النقدي من �صندوق النرثية

املوظف املعني

1 .1يقوم بتعبئة طلب ال�صرف النقدي مل�صروف نرثي معني ،ويقوم
بت�سليم الطلب مع الوثائق امل�ؤيدة �إىل رئي�س ق�سمه.

رئي�س الق�سم املعني

2 .2يقوم مبراجعة الطلب ويت�أكد من �أن امل�صروف اعتيادي و�أن
الوثائق امل�ؤيدة كاملة ومتطابقة مع الطلب .ويقوم بالتوقيع على
الطلب و�إعادته �إىل املوظف املعني.
3 .3يف حالة �أن امل�صروف غري اعتيادي يقوم رئي�س الق�سم املعني
بتحويل الطلب مع الوثائق امل�ؤيدة �إىل املدير املايل.

املدير املايل

4 .4يراجع �سند ال�صرف النقدي والوثائق امل�ؤيدة ويوقع حتت
«املوافقة» ،ويعيد الطلب والوثائق �إىل رئي�س الق�سم املعني.

رئي�س الق�سم املعني
املوظف املعني

5 .5يقوم بت�سليم الطلب والوثائق امل�ؤيدة �إىل املوظف املعني.
6 .6يقوم بت�سليم الطلب مع الوثائق امل�ؤيدة �إىل �أمني �صندوق النرثية.
7 .7ي�ستلم طلب ال�صرف النقدي مع الوثائق امل�ؤيدة.

�أمني �صندوق النرثية

8 .8يت�أكد من �أن الوثائق امل�ؤيدة كاملة.
9 .9يقوم بتعبئة منوذج �سند ال�صرف النقدي ويوقع حتت «�إعداد».
1010يقوم بدفع املبلغ املحدد يف �سند ال�صرف النقدي.

املوظف املعني

�أمني �صندوق النرثية

1111يوقع �سند ال�صرف النقدي حتت «ا�ستلم من قبل» بعد كتابة ا�سمه
و رقم هويته.
1212يقوم بختم �سند ال�صرف النقدي والوثائق امل�ؤيدة له بختم «دفع
نقدا» ويقوم بالت�سجيل يف �سجل �صندوق النرثية.
1313يحتفظ ب�سندات ال�صرف النقدي والوثائق امل�ؤيدة يف مكان مغلق.
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ا�سم البلدية
سند صرف نثري
املوازنة

الرقم ( :مرقم م�سبقا)
املبلغ ...................................................................... :

...................................................................... :

الوظيفة ...................................................................... :

امل�شـروع ...................................................................... :

التاريـخ

...................................................................... :

ادفعوا لأمر...................................................................................................................................................................... :

م ـ ــبل ــغ :

.......................................................................................................................................................................

وذلك عن ........................................................................................................................................................................ :

رقم احل�ساب

احل�ساب

املبلغ

املجموع
ا�ستلم من قبل
اال�سم
الإعداد
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املوافقة

التوقيع

التاريخ

المدفوع
له

الإعداد

النقدي * الموازنة

رقم سند
الصرف

المجموع

الوظيفة المشروع

ملخ�ص للنفقات النقدية للفرتة من � ......................إىل ..................

طلب تعوي�ض امل�صاريف النرثية

املوافقة

المبلغ

ا�سم البلدية

التوزيع حسب طبيعة المصروف
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 .3االستثمارات
 .أاملحا�سبة عن اال�ستثمارات

تعتمد املحا�سبة عن ا�ستثمار معني على ن�سبة امللكية يف اجلهة امل�ستثمر فيها ،اجلدول التايل يلخ�ص طرق
املحا�سبة التي يجب �إتباعها ح�سب ن�سبة امللكية:
ن�سبة امللكية
�أقل من 20%
من � 20%إىل 50%
�أكرث من 50%

طريقة املحا�سبة
طريقة التكلفة
طريقة حقوق امللكية
بيانات مالية موحدة

 .بطريقة التكلفة
يتم ا�ستخدام طريقة التكلفة عندما تكون ن�سبة ملكية البلدية يف اجلهة امل�ستثمر فيها �أقل من .% 20
مبوجب طريقة التكلفة ،يتم االعرتاف باال�ستثمار بالتكلفة وت�شمل جميع التكاليف املتكبدة للقيام باال�ستثمار
(مثل امل�صاريف القانونية) ،حيث يتم ت�سجيل القيد التايل:
من ح/ا�ستثمارات
�إىل ح /البنك

ح�سب هذه الطريقة ،يتم ت�سجيل التوزيعات النقدية للأرباح التي يتم ا�ستالمها كما يلي:
من ح/البنك
�إىل ح/ايرادات ا�ستثمارات

 .جطريقة حقوق امللكية
يتم ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية عندما تكون ن�سبة ملكية البلدية يف اجلهة امل�ستثمر فيها من
� % 20إىل .% 50
مبوجب طريقة حقوق امللكية ،يتم االعرتاف �أوليا باال�ستثمار يف اجلهة امل�ستثمر فيها ب�سعر التكلفة وت�شمل
جميع التكاليف املتكبدة للقيام باال�ستثمار (مثل امل�صاريف القانونية) ،حيث يتم ت�سجيل القيد التايل:
من ح/ا�ستثمارات
�إىل ح /البنك
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يف نهاية كل �سنة مالية ،يتم زيادة �أو تخفي�ض قيمة اال�ستثمار امل�سجل بح�صة البلدية من الربح �أو اخل�سارة
املحققة لدى اجلهة امل�ستثمر فيها يف بيان الن�شاطات للبلدية رفقا للقيود املحا�سبية التالية:
يف حالة حتقق ربح:
من ح/ا�ستثمارات
�إىل ح/ايرادات ا�ستثمارات

يف حالة حتقق خ�سارة:

من ح/خ�سائر ا�ستثمارات
�إىل ح/ا�ستثمارات

يف حالة ا�ستالم توزيعات للأرباح ،يتم تخفي�ض قيمة اال�ستثمار كما يف البند التايل:
من ح/البنك
�إىل ح/ا�ستثمارات

 .دالبيانات املالية املوحدة
تقوم البلدية ب�إ�صدار بيانات مالية موحدة عندما تكون ن�سبة ملكية البلدية يف اجلهة امل�ستثمر �أكرث من
 % 50ويوجد نفوذ /ت�أثري مهم للبلدية على اجلهة امل�ستثمر فيها .فيما يلي �إجراءات التوحيد:
�إجراءات التوحيد
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة ،تدمج البلدية البيانات املالية للبلدية ومن�ش�آتها التي ت�سيطر عليها وفق
كل بند من بنود البيانات املالية من خالل جمع البنود املماثلة للموجودات وااللتزامات و�صايف الأ�صول/حقوق
امللكية والإيرادات وامل�صاريف.
الإف�صاح
ينبغي �إجراء الإف�صاحات التالية يف البيانات املالية املوحدة:
(�أ) قائمة باملن�ش�آت امل�سيطر عليها؛
(ب) معلومات مالية ملخ�صة عن املن�ش�آت امل�سيطر عليها غري املوحدة� ،سواء ب�شكل فردي �أو �ضمن
جمموعات ،مبا يف ذلك مبالغ �إجمايل الأ�صول و�إجمايل االلتزامات والإيرادات والفائ�ض �أو العجز؛
(ج) الأ�سباب وراء كون ح�صة امللكية بن�سبة تزيد عن  % 50جلهة م�ستثمر بها ال ت�شكل �سيطرة� ،إن وجدت.
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	.ـهالعقارات اال�ستثمارية
هي املمتلكات �أر�ض �أو مبنى – �أو جزء من مبنى �أوكليهما) املحتفظ بها لغر�ض حتقيق مكا�سب من
الإيجارات �أو لغر�ض زيادة القيمة الر�أ�سمالية �أو كليهما ،با�ستثناء املحتفظ بها ملا يلي:
.1

1لال�ستخدام يف الإنتاج �أو تزويد ال�سلع �أو اخلدمات� ،أو لأغرا�ض �إدارية.

.2

2للبيع �ضمن �سياق العمليات الطبيعي.

فيما يلي �أمثلة على العقارات اال�ستثمارية:
•الأر�ض املحتفظ بها لزيادة قيمة ر�أ�سمالية طويلة الأجل ولي�س لبيعها على املدى الق�صري
خالل ال�سياق الطبيعي للعمليات .ومثال ذلك الأر�ض التي حتتفظ بها البلدية لزيادة القيمة
الر�أ�سمالية التي ميكن بيعها يف وقت تكون فيه جمزية يف امل�ستقبل.
•الأر�ض التي حتتفظ بها البلدية لإ�ستعماالت م�ستقبلية غري حمددة حال ًيا�( .إذا مل حتدد
بلدية معينة ب�أنها �ست�ستعمل الأر�ض كممتلكات ي�شغلها املالك ،مبا يف ذلك �إ�شغالها لتقدمي
خدمات كتلك التي تقدمها احلدائق العامة للأجيال احلالية وامل�ستقبلية� ،أو لبيعها على املدى
الق�صري خالل �سري العمليات الطبيعي ،ف�إن هذه املمتلكات تعترب ب�أنها حمفوظة لزيادة القيمة
الر�أ�سمالية).
• املبنى الذي متلكه البلدية (�أو الذي حتتفظ به البلدية مبوجب عقد �إيجار متويلي) والذي يتم
ت�أجريه مبوجب عقد �أو �أكرث من عقود الإيجار الت�شغيلية �أو على �أ�سا�س جتاري .فعلى �سبيل
املثال ،قد تتملك بلدية معينة مبنى ت�ؤجره على �أ�سا�س جتاري لأطراف خارجية.
• املبنى اخلايل لكن يحتفظ به لت�أجريه مبوجب عقد �أو �أكرث من عقود الإيجار الت�شغيلية �أو على
�أ�سا�س جتاري لأطراف خارجية.
ال�سيا�سات املحا�سبية
•يجب االعرتاف بالعقارات اال�ستثمارية ك�أ�صل يف احلاالت التالية فقط:
1 .1عندما يكون من املحتمل تدفق مكا�سب اقت�صادية م�ستقبلية �أو خدمة حمتملة �إىل املن�ش�أة من
هذه املمتلكات.
 2 .2عندما ميكن قيا�س تكلفة القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية مبوثوقية.
•تقيم البلدية جميع تكاليف عقاراتها اال�ستثمارية يف وقت تكبدها .وهذه التكاليف تت�ضمن
التكاليف التي يتم تكبدها مبدئ ًيا ال�ستمالك عقارات ا�ستثمارية والتكاليف التي يتم تكبدها
الح ًقا يف الإ�ضافة �إىل العقار �أو ا�ستبدال جزء منه �أو �صيانته.
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•يجب قيا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئ ًيا على تكلفتها (يجب ت�ضمني تكلفة املعامالت يف هذا
القيا�س املبدئي).
•عندما يتم اكت�ساب العقارات اال�ستثمارية من خالل العمليات غري املتداولة ،تكون تكلفتها هي
قيمتها العادلة يف تاريخ االكت�ساب.
•تت�ألف تكلفة العقارات اال�ستثمارية امل�شرتاة من �سعر ال�شراء و�أي م�صاريف تن�سب لها مبا�شرة،
وتت�ضمن هذه امل�صاريف على �سبيل املثال الر�سوم املهنية للخدمات القانونية و�ضرائب نقل
املمتلكات وتكاليف العمليات الأخرى.
•�إن تكلفة العقارات اال�ستثمارية ذاتية البناء هي تكلفتها يف تاريخ انتهاء البناء �أو التطوير.
•بعد االعرتاف املبدئي ميكن للبلدية �أن تختار بني �سيا�ستني حما�سبيتني ،منوذج القيمة العادلة
�أو منوذج التكلفة.
•القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية هي ال�سعر الذي يتم مبوجبه تبادل املمتلكات بني �أطراف،
مطلعة وراغبة يف عملية جتارية بحتة ،يجب �أن تعك�س القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية حالة
ال�سوق احلقيقية والظروف كما بتاريخ �إعداد التقرير.
•على البلدية التي تختار منوذج التكلفة بعد االعرتاف املبدئي ،قيا�س كافة العقارات اال�ستثمارية
با�ستخدام املعاملة القيا�سية ،على تكلفة �أقل من �أي ا�ستهالك مرتاكم ومن �أي خ�سائر انخفا�ض
قيمة مرتاكمة.
 .4اإليرادات والذمم المدينة

 .أال�سيا�سات املالية املتعلقة بالإيرادات
�إيرادات البلدية ب�شكل عام تتكون من �إيرادات من ن�شاطات البلدية بالإ�ضافة �إىل املنح والتربعات .
«�إيرادات من ن�شاطات البلدية»
تق�سم �إيرادات البلدية �إىل ق�سمني:
�إيرادات من ن�شاطات ذات طبيعة جتارية (.)Enterprise services
�إيرادات من ن�شاطات احلكم املحلي (.)Local Government Services
�1 .1إيرادات من ن�شاطات ذات طبيعة جتارية:
ت�شمل هذه الن�شاطات خدمات املياه ،الكهرباء� ،سوق اخل�ضار ،امل�سلخ البلدي ،الدينامو مرت ،حديقة
احليوانات ،مواقف ال�سيارات ،وغريها.
يتم املحا�سبة على �إيرادات هذه الن�شاطات على �أ�س�س جتارية.
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الأ�سا�س املحا�سبي:
ت�سجل البلدية �إيراداتها من كافة هذه الن�شاطات على �أ�سا�س اال�ستحقاق والذي يعني �أن تعرتف البلدية
ب�إيراداتها من هذه اخلدمات حال تقدمي اخلدمة بغ�ض النظر عن الوقت التي يتم فيه حت�صيل قيمة هذه
اخلدمات من امل�ستفيدين.
فيما يلي القيود املحا�سبية الواجب �إتباعها لت�سجيل الأنواع املختلفة من هذه الإيرادات:
1 1.1ن�شاطات ينتج عنها ذمم مدينة:

ت�شمل هذه الن�شاطات خدمات املياه والكهرباء والتي ي�صدر بها فواتري دورية (�شهرية) بقيمة اخلدمات
املقدمة ،وكذلك خدمات �سوق اخل�ضار ،امل�سلخ البلدي وما �شابهها والتي تقدم خدماتها ب�شكل يومي.
عند �إ�صدار الفاتورة الدورية �أو تقدمي الك�شف الدوري (يومي �أو ا�سبوعي) باخلدمات املقدمة يتم
ت�سجيل الإيراد على ح�ساب امل�ستفيد يف نظام الفوترة والتح�صيل  RMISب�شكل �إفرادي بحيث يتم
زيادة الر�صيد امل�ستحق من امل�ستفيد بقيمة الإيراد.
بناء على املعلومات الإجمالية الواردة �إىل نظام املحا�سبة العام ( )FAمن نظام  RMISيف تاريخ
�إ�صدار الفواتري الدورية �أو عندما يتم �إدخال بيانات اخلدمات املقدمة من خالل الك�شوفات الدورية،
يتم ت�سجيل �إيراد البلدية من هذه اخلدمات يف ح�سابات الأ�ستاذ العام يف نظام  FAكما يلي:
من ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة مثل مياه ،كهرباء� ،سوق خ�ضار ،م�سلخ).
�إىل ح� /إيرادات البلدية (ح�سب نوع املوازنة ونوع الإيراد).

يتم ت�سجيل عمليات القب�ض املتعلقة بهذه الإيرادات يف نظام � RMISأوال بحيث ت�ؤثر على احل�سابات
االفرادية للم�ستفيدين وذلك بتخفي�ض الر�صيد امل�ستحق من امل�ستفيد بقيمة املبلغ املقبو�ض منه.
يف نهاية كل يوم عمل ،يرحل نظام � RMISإىل نظام املحا�سبة العام  FAجمموع املبالغ املقبو�ضة لكل
نوع من �أنواع املوازنات وت�سجل هذه املجاميع يف نظام  FAبالقيد التايل:
من ح /ال�صندوق (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة).
1 1.2ن�شاطات ال ينتج عنها ذمم مدينة.

ت�شمل هذه الن�شاطات خدمات الدينامو مرت ،حديقة احليوانات ،وما �شابهها ،حيث تقدم هذه
املرافق خدماتها مقابل الدفع النقدي ولي�س بالدين .يتم يف نهاية كل يوم عمل تقدمي ك�شف تف�صيلي
(�إر�سالية) باخلدمات املقدمة من املرفق املعني حيث يقوم اجلابي املخت�ص يف املرفق ب�إح�ضار هذا
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الك�شف (الإر�سالية) مع النقد املح�صل ويورده �إىل ال�صندوق العام يف البلدية بعد مراجعته واعتماده
من املحا�سب املخ�ص�ص لهذا الغر�ض يف الدائرة املالية.
يتم ت�سجيل هذا النوع من الإيراد مبا�شرة يف نظام املحا�سبة العام  FAدون احلاجة ملروره من خالل
نظام الفوترة والتح�صيل .عند ا�ستالم ال�صندوق العام للنقد يتم ت�سجيل القيد املحا�سبي التايل يف
ح�سابات الأ�ستاذ العام.
من ح /ال�صندوق (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح /الإيراد (ح�سب نوع املوازنة ونوع الإيراد).

•يقوم مدير /م�س�ؤول كل ق�سم �أو موازنة  Fundبطباعة تقرير بتعمري الذمم املدينة العائدة لق�سمه
�أو موازنته لدرا�سته يف نهاية كل �شهر و�إعداد تقرير عم م�ستوى التح�صيالت التي متت خالل هذا
ال�شهر وكذلك يقوم ب�إعداد ملخ�ص باحلركات التي متت على هذا الر�صيد ،يجب �أن يبني هذا
التقرير �أعمار الذمم املدينة م�صنفة كما يلي:
ذمم مدينة عمرها  30يوما �أو �أقل.ذمم مدينة عمرها من  60 – 31يوم.ذمم مدينة عمرها من  120 – 61يوم.ذمم مدينة عمرها من  180 – 121يوم.ذمم مدينة عمرها من  360 – 181يوم.ذمم مدينة عمرها من �سنة �إىل �سنتني.ذمم مدينة يزيد عمرها عن �سنتني.يجب �أن يحتوي التقرير على الأ�سباب التي �أدت �إىل الزيادة �أو النق�ص يف الذمم املدينة مع خطة
الق�سم للتح�صيل وتخفي�ض ر�صيد الذمم املدينة خالل الثالثة �أ�شهر القادمة .يرفع هذا التقرير �إىل
م�ساعد املدير املايل.
•يقوم م�ساعد املدير املايل مبطابقة جمموع ر�صيد الذمم املدينة ح�سب تقرير التعمري مع الر�صيد
يف ا�ستاذ عام الذمم املدينة يف نظام املحا�سبة العام  .FAيف حالة وجود �أية اختالفات يطلب من
الق�سم املعني تف�سريا لهذا االختالف وكذلك يطلب من م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة العمل على �إيجاد
الفروقات وت�سويتها ب�شكل موثق ومتابعة الأ�سباب وت�صحيحها.
•يقوم م�ساعد املدير املايل بدرا�سة التقرير الوارد من الق�سم املعني وحتليله ورفع تو�صياته �إىل املدير
املايل لدرا�ستها ومتابعتها مع �إدارة البلدية والق�سم املعني لأجل حت�سني م�ستوى التح�صيالت من
الذمم املدينة.
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•يقوم كل ق�سم �أو موازنة ب�إعداد تقرير ربع �سنوي ي�شمل درا�سة تف�صيلية عن احل�سابات �أو الذمم
املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها مع تربير كامل لكل ا�ستنتاج بخ�صو�ص �ضرورة عمل خم�ص�ص لهذه
الديون �أو جزء منها ام ال .يجب �أن ت�شمل هذه الدرا�سة كل الذمم املدينة التي تزيد قيمتها عن
� 1,000شيكل كما بتاريخ الدرا�سة .يتم متوين خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها على الأ�س�س
التالية كما بتاريخ كل درا�سة (ب�شكل ربع �سنوي).
•خم�ص�ص خا�ص لكل ح�ساب ذمة مدينة يتبني �أن هناك �شك يف امكانية حت�صيله خالل فرتة � 3أ�شهر
من تاريخ الدرا�سة وفقا للتقرير املعد من الق�سم  /املوازنة املعينة وبناء على املناق�شات والتربيرات
التي تتم مع الدائرة املالية وم�س�ؤوليها.
•الذمم التي تقل قيمة كل منها عن � 1,000شيكل ومل تدخل يف الدرا�سة يتم �أخذ خم�ص�ص لها كما يلي:
ذمم عمرها من  180 – 121يوم % 10ذمم عمرها من  360 - 181يوم % 15% 30
ذمم مدينة من �سنة �إىل �سنتني% 100
ذمم مدينة اكرث من �سنتني•يتم تعديل خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ب�شكل ربع �سنوي بناء على الدرا�سة امل�شار �إليها
�أعاله واملناق�شات التي تتم عليها مع الدائرة املالية.
�2 .2إيرادات من ن�شاطات احلكم املحلي:
فيما يلي القيود املحا�سبية الواجب �إتباعها لت�سجيل الأنواع املختلفة من هذه الإيرادات
�2 2.1إيرادات تتبع الأ�سا�س النقدي يف ت�سجيل ن�شاطاتها

ت�شمل هذه الإيرادات تلك املتعلقة بال�ضرائب والر�سوم املختلفة مثل ر�سوم النفايات ،ر�سوم رخ�ص
البناء ،ر�سوم احلرف وال�صناعات ،ر�سوم اليافطات ،وما �شابهها.
الأ�سا�س املحا�سبي:
ت�سجل البلدية �إيراداتها من هذه الن�شاطات ب�إتباع الأ�سا�س النقدي �أي �أنه يتم االعرتاف بالإيراد فقط عند
التح�صيل النقدي لهذه الر�سوم وال�ضرائب.
لتمكني البلدية من الإدارة ال�سليمة للذمم املدينة امل�ستحقة من املواطنني نتيجة لتقدمي هذه اخلدمات،
حتتفظ البلدية بح�ساب تف�صيلي لكل مواطن على نظام الفوترة والتح�صيل  .RMISيتم الت�سجيل على
ح�ساب املواطن عند ا�ستحقاق هذه الر�سوم وال�ضرائب من املواطن بحيث تظهر كافة املبالغ امل�ستحقة من
املواطن يف تاريخ معني يف ح�سابه على نظام .RMIS
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يف نهاية كل �شهر يقوم نظام  RMISبتغذية نظام املحا�سبة العام  FAببيانات �إجمالية عن الر�صيد
الإجمايل للمبالغ امل�ستحقة من املواطنني وذلك لكل نوع من �أنواع ال�ضرائب والر�سوم .يقوم نظام املحا�سبة
العام  FAبت�سجيل هذه الأر�صدة الإجمالية لإثباتها وبالتايل �إظهارها يف ميزان املراجعة ال�شهري وذلك من
خالل القيد املحا�سبي التايل:
من ح /الذمم املدينة (ح�سب كل نوع من �أنواع ال�ضرائب والر�سوم).
�إىل ح /ذمم مدينة مقابلة.

نتيجة هذا القيد يف نظام املحا�سبة العام  FAلن ت�ؤثر على �إيرادات البلدية و�إمنا الهدف منها �إدراج هذه
الأر�صدة املدينة يف ميزان املراجعة وبالتايل تزويد املجل�س البلدي و �إدارة البلدية باملعلومات الالزمة حول
الذمم املدينة امل�ستحقة من املواطنني من ن�شاطات احلكم املحلي.
يف بداية كل �شهر يقوم نظام املحا�سبة العام  FAبعك�س القيد ال�سابق وذلك لإلغاء �أثره يف احل�سابات
بانتظار الأر�صدة املحدَ ثة يف نهاية ال�شهر.
عند قيام املواطن بدفع �أية مبالغ من الأر�صدة امل�ستحقة عليه يتم ت�سجيل املبلغ يف نظام  RMISبحيث يتم
�إدخال املبلغ على احل�ساب الإفرادي اخلا�ص باملواطن وتنزيل قيمة املبلغ من الر�صيد امل�ستحق من املواطن.
يف نهاية كل يوم عمل يغذي نظام  RMISنظام املحا�سبة العام  FAمبجاميع املبالغ امل�ستلمة ح�سب كل نوع
من �أنواع الر�سوم وال�ضرائب املح�صلة ويتم عمل القيد املحا�سبي التايل يف نظام : FA
من ح /ال�صندوق (موازنة ت�شغيلية)
�إىل ح� /إيرادات البلدية (ح�سب كل نوع من �أنواع ال�ضرائب والر�سوم).
�2 2.2إيرادات تتبع �أ�سا�س اال�ستحقاق يف ت�سجيل ن�شاطاتها

تعترب �ضريبة املعارف �إحدى �أنواع املوازنات االئتمانية حيث يتم املحا�سبة عليها من خالل موازنة
خا�صة بها ت�سمى «موازنة املعارف».
الأ�سا�س املحا�سبي:
يتم املحا�سبة على �إيرادات موازنة املعارف ب�إتباع �أ�سا�س اال�ستحقاق بحيث يتم االعرتاف بالإيراد فور
ا�ستحقاقه بغ�ض النظر عن القب�ض الفعلي لهذه الإيرادات من املواطنني.
يتم املحا�سبة على �ضريبة املعارف من خالل نظام الفوترة والتح�صيل  .RMISيقوم نظام  RMISب�شكل
دوري بتغذية نظام املحا�سبة العام  FAمبجموع املبالغ التي �سجلت على ح�سابات املواطنني ك�ضريبة معارف
حيث يقوم نظام  FAبت�سجيل القيد التايل لإثبات الإيراد:
من ح /ذمم مدينة_�ضريبة معارف (موازنة معارف).
�إىل ح� /إيراد �ضريبة املعارف (موازنة املعارف).

105

عند قيام املواطن بدفع �ضريبة املعارف امل�ستحقة عليه ،يتم ت�سجيل ذلك يف نظام الفوترة والتح�صيل
 RMISبحيث يتم تنزيل املبلغ املدفوع من ح�ساب املواطن.
يف نهاية كل يوم عمل يغذي نظام الفوترة والتح�صيل  RMISنظام املحا�سبة العام  FAمبجموع املبالغ
املح�صلة ك�ضريبة معارف حيث يتم تنفيذ القيد املحا�سبي لتايل يف نظام املحا�سبة العام : FA
من ح /ال�صندوق
�إىل ح /ذمم مدينة (�ضريبة معارف ،موازنة املعارف)

 .باخل�صم النقدي
ال�سيا�سات املالية
•يتم منح اخل�صم النقدي وفقا ل�سيا�سة البلدية .يف حالة منح خ�صومات ب�شكل كميات ،يجب حتويل
هذه الكميات �إىل قيم مادية.
•مينح اخل�صم على الفاتورة التي يتم ت�سديدها فقط ،بحيث يتم ت�سجيل هذا اخل�صم كم�صروف وفقا
للقيود التالية:
املوازنات ذات طبيعة جتارية
•جميع القيود املبينة �أدناه ت�ؤثر على كل من نظام �إدارة الإيرادات ( )RMISونظام املحا�سبة العام
(.)FA
•عند ت�سجيل الذمة (ت�سجل بكامل قيمة الفاتورة)
من ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح /ايرادات (ح�سب نوع املوازنة)

•عند حت�صيل الذمة ومنح اخل�صم النقدي

من ح /النقد/البنك (بقيمة املبلغ املقبو�ض)
من ح /اخل�صم النقدي (بقيمة اخل�صم املمنوح)
�إىل ح /الذمم املدينة (بكامل قيمة الدين)

موازنات احلكم املحلي (املوازنة العامة)
•كافة القيود �أدناه يتم عملها يف نظام �أل RMISوت�ؤثر على نظام املحا�سبة العام  FAكما هو مبني
�أدناه.
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•عند ت�سجيل الذمة (ت�سجل بكامل قيمة الفاتورة)
من ح /ذمم مدينة
�إىل ح /ذمم مدينة مقابلة

يتم تغذية املبلغ الإجمايل للذمم املدينة والذمم املدينة املقابلة �إىل نظام �أل FAب�شكل دوري (يومي
�أو �شهري ح�سب برجمة النظام)
•عند حت�صيل الذمة ومنح اخل�صم النقدي
من ح /النقد/البنك (بقيمة املبلغ املقبو�ض)
�إىل ح /ايرادات (بقيمة املبلغ املقبو�ض)

ي�ؤثر على نظام املحا�سبة العام ( )FAباملجموع وب�شكل يومي.
من ح /الذمم املدينة املقابلة (بكامل قيمة الدين)
�إىل ح /ذمم مدينة (بكامل قيمة الدين)

 .جالإجراءات املحا�سبية املتعلقة بت�سجيل الإيرادات
لأغرا�ض و�ضع الإجراءات املحا�سبية التف�صيلية لن�شاطات البلدية الفل�سطينية الكبرية ،فقد مت تق�سيم
�إيرادات البلدية �إىل نوعني رئي�سيني هما:
.1

�1إيرادات تنتج عن تقدمي خدمات ذات طبيعة جتارية.

.2

�2إيرادات احلكم املحلي الأخرى والتي ت�شمل ال�ضرائب والر�سوم وغريها.

1.1اخلدمات ذات الطبيعة التجارية التي تقدمها البلدية الفل�سطينية الكبرية.

تق�سم هذه اخلدمات عادة �إىل ق�سم ينتج عنه ذمم مدينه مثل خدمات الكهرباء ،املياه ،امل�سلخ البلدي،
�سوق اخل�ضار ،وق�سم �آخر يقدم خدماته مقابل الدفع النقدي املبا�شر بحيث ال ينتج عن هذه اخلدمات
ذمم مدينة مثل الديناموميرت ،حديقة احليوانات وغريها.
وحيث �أن �إجراءات تقدمي اخلدمة و�إ�صدار الفواتري وعملية التح�صيل تت�شابه بني بع�ض اخلدمات
ذات الطبيعة التجارية التي ينتج عنها ذمم مدينة وتختلف بني البع�ض الآخر ،فقد مت لأغرا�ض و�ضع
الإجراءات املحا�سبية التف�صيلية ت�صنيف اخلدمات التي ينتج عنها ذمم مدينة �إىل �صنفني هما:
خدمات املياه والكهرباء.خدمات امل�سلخ البلدي و�سوق اخل�ضار.107

فيما يلي �إجراءات ت�سجيل الإيرادات لكل �صنف من هذين ال�صنفني:
 .دخدمات املياه والكهرباء
• الإجراءات املحا�سبية لت�سجيل �إيرادات املياه يف بلدية كبرية:
متر �إجراءات ت�سجيل خدمات املياه و�إيراداتها يف ثالث مراحل:
1 .1ا�ستالم طلبات ا�شرتاك املياه اجلديدة والتعامل معها و�إدخالها على نظام الفوترة والتح�صيل .RMIS
�2 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات و�إ�صدار الفواتري والت�سجيل املحا�سبي.
3 .3التح�صيالت و�إجراءاتها وت�سجيلها.
1 .1ا�ستالم طلبات ا�شرتاك املياه اجلديدة والتعامل معها و�إدخالها على نظام .RMIS
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

يقوم ق�سم خدمات اجلمهور با�ستالم بيانات طالب خدمة املياه (�صورةهوية) ،وتعبئة البيانات على طلب ا�شرتاك يف خدمة املياه (يحتوي على
براءة ذمة من �أق�سام البلدية) ،وت�سليمه �إىل طالب اخلدمة من �أجل تعبئته.
ق�سم خدمات اجلمهور  +طالب خدمة
ويطلب من طالب اخلدمة براءة ذمة من �ضريبة الأمالك (وزارة املالية).
املياه
يقوم طالب اخلدمة بتعبئة الطلب من �أق�سام البلدية ،ويح�ضر براءة ذمة من�ضريبة الأمالك (وزارة املالية) ،ثم يقوم بت�سليم الطلب  +براءة الذمة �إىل
ق�سم خدمات اجلمهور.
-ق�سم خدمات اجلمهور يقوم بتحويل الطلب �إىل ق�سم الأبنية.

ق�سم الأبنية
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يت�أكد من �أن البناء مرخ�ص ويت�أكد من كل البيانات الالزمة ويقوم بالك�شفعلى املوقع حتى يت�أكد من عدم وجود خمالفات خا�صة بالبناء.
يقوم بكتابة مطالعته على الطلب ويقوم مهند�س الأبنية بالتوقيع على الطلبثم يتم حتويل الطلب �إىل ق�سم ال�صحة واملجاري.

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

ق�سم ال�صحة واملجاري

يقوم بالت�أكد من عدم وجود �أي م�شاكل خا�صة بال�صرف ال�صحي.يقوم بكتابة مطالعته على الطلب ويقوم مهند�س ال�صحة بالتوقيع على الطلبثم يتم حتويل الطلب �إىل ق�سم املياه.

ق�سم املياه

يقوم ب�إر�سال فنيني من �أجل معرفة تكلفة تو�صيل اخلط.يقوم مهند�س املياه واملراقب املخت�ص بكتابة مطالعتهما ويوقعا على الطلب.يتم االعتماد النهائي من قبل ق�سم املياه.-يتم �إر�سالها �إىل رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه.

رئي�س البلدية
ق�سم املياه (ق�سم التحققات)
ق�سم خدمات اجلمهور

يقوم بدرا�سة احلالة ويقوم باملوافقة على الطلب �أو رف�ضه..يف حالة املوافقة يتم �إر�سال الطلب �إىل ق�سم املياه.يقوم ب�إدخال بيانات امل�شرتك اجلديد على نظام  ،RMISويقوم بتحميلهر�سوم فتح ملف وتظهر هذه الر�سوم عند ق�سم خدمات اجلمهور.
يقوم با�ستالم ر�سوم فتح ملف من املواطن.ي�صدر �سند قب�ض وي�سلم ن�سخة منه �إىل املواطن ويحتفظ بالن�سخة الأ�صليةيف ملف املواطن.

ق�سم املياه (ق�سم التحققات)

يطلع على املعاملة ويقوم ب�إر�سال فنيني للقيام بزيارة ميدانية للموقع من �أجلتعبئة بيان تكاليف �إي�صال املياه.
يتم املوافقة على املعاملة من قبل منظم الك�شف وترفع ملهند�س املياه من �أجلتوقيعها ،و�أحيانا تبعث �إىل رئي�س البلدية من �أجل توقيعها.
-يتم �إر�سال املعاملة �إىل ق�سم التحققات.

ق�سم املياه (ق�سم التحققات)

يقوم ب�إدخال جميع التكاليف الالزمة لرتكيب اخلط على نظام ،RMISتظهر هذه التحققات عند ق�سم خدمات اجلمهور.

ق�سم خدمات اجلمهور

يقوم املواطن بدفع املبلغ الذي مت احت�سابه و�إدخاله يف ق�سم املياه.ي�صدر �سند قب�ض وي�سلم ن�سخة منه �إىل املواطن ويحتفظ بالن�سخة الأ�صليةيف ملف املواطن.
يتم توقيع اتفاقية طلب خدمة بني املواطن وق�سم املياه(البلدية).-يتم �إعطاء رقم ا�شرتاك خا�ص للمواطن ،ويتم حتويله �إىل ق�سم املياه.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

ق�سم املياه

ق�سم قراء العدادات
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الإجراء
يقوم ب�إعداد طلب �إ�صدار لوازم يوقع من م�س�ؤول ق�سم املياه وير�سل �إىلامل�ستودعات.
يقوم خمت�صون ب�إخراج جميع اللوازم من م�ستودع البلدية من �أجل تركيباخلط (.)Interface with stores
يتم ا�ستالم املواد من م�ستودعات البلدية بنا ًء على طلب �إ�صدار لوازم.يقوم برتكيب خط املياه للم�شرتك وي�سجل يف امللف تاريخ الرتكيب ورقمال�ش�صي للعداد.
-يقوم بتحديد موقع امل�شرتك وترتيب اال�شرتاك يف ك�شف القراءات.

ق�سم التحققات

يتم عمل قاعدة بيانات �أ�سا�سية للم�شرتك اجلديد ويتم �إدخالها �إىل الربنامج(نظام الفوترة) بنا ٌء على ترتيب امللف.

ق�سم الأر�شيف

يعمل قاعدة بيانات �أ�سا�سية للملف ويتم عمل فهر�س للملف وبعد ذلك يتمحفظه يف الأر�شيف .
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�2 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات و�إ�صدار الفواتري والت�سجيل املحا�سبي.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
م�س�ؤول ق�سم التحققات  +مراقب
القراء

الإجراء
عمل اجلدول الزمني لقراءة العدادات �أول ال�شهر وعمل ك�شوفات للقراء حتتويعلى توزيع املناطق على القراء وتاريخ �أخذ قراءات كل منطقة لكل قارئ.

قارئ العدادات

-يقوم بقراءة عدادات املياه و�أخذ املالحظات التي ي�شاهدها باملوقع.

مراقب القراء

ي�أخذ عينة من القراءات ،ويقوم ب�إر�سال قراء �آخرين لأخذ القراءات مرة�أخرى (ال يتم تزويد ه�ؤالء القراء بالقراءات الأوىل).

مدخل البيانات (ق�سم التحققات)

يقوم با�ستالم جميع الك�شوفات من مراقب القراء ويقوم ب�إدخالها �إىل نظام.RMISثم يوقع الكرتونيا �إيذانا ب�أنه قام ب�إدخال هذه البيانات.

مدقق بيانات (ق�سم التحققات)

يقوم بتدقيق البيانات والقراءات املدخلة للت�أكد من �صحتها حيث يت�أكد منرقمامل�شرتك و ا�سمه وكذلك القراءة ال�سابقة والقراءة احلالية ويت�أكد من
ا�سم املوازنة ،ثم يقوم بالتوقيع الكرتونيا �إيذانا ب�أنه قام بتدقيق املعلومات
املدخلة �إىل نظام الفوترة والتح�صيل.

م�س�ؤول ق�سم التحققات

يقوم مبراجعة الفواتري واعتمادها للطباعة وت�سليمها �إىل مراقب اجلباهللتوزيع وتظهر الذمم على امل�شرتكني عند ق�سم خدمات اجلمهور.

نظام RMIS

م�س�ؤول الإيرادات

يقوم باحت�ساب جمموع الفواتري امل�صدرة يف ذلك اليوم ويغذي البيانات �إىلنظام  FAلإثبات الإيرادات حيث يظهر القيد املحا�سبي التايل:
من ح /ذمم مدينة مياه (موازنة مياه)
�إىل ح�/إيرادات مياه(موازنة مياه)
يقوم مبراجعة القيد املحا�سبي على نظام املحا�سبة العام  FAواعتمادهللرتحيل.

مالحظــة :كل قيد حما�سبي يدخل �إىل نظام املحا�سبة العام  FAيجب �أن ي�شمل جانبني (مدين ودائن)
مت�ساويني يف القيمة ويعودان لنف�س املوازنة وذلك للمحافظة على وجود ميزان مراجعة متوازن لكل موازنة
يف كل الأوقات.
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3 .3التح�صيالت و�إجراءاتها وت�سجيلها.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
مراقب اجلباه

الإجراء
-يقوم بتوزيع الفواتري �إىل اجلباه ح�سب املناطق.

اجلابي

يقوم بتوزيع الفواتري على امل�شرتكني ويقوم ب�إ�صدار �سند �إي�صال يف حالا�ستالم املبلغ.
-يقوم بت�سليم الأموال والإر�ساليات �إىل مدخل البيانات يف ق�سم التحققات.

مدخل البيانات (ق�سم التحققات)

يقوم ب�إدخال بيانات التح�صيالت لكل م�شرتك ،وبعد تدقيقها يوقع عليها ثميوجه اجلابي �إىل مدقق الإر�ساليات يف ق�سم التحققات

مدقق البيانات (ق�سم التحققات)

يقوم بتدقيق البيانات املدخلة ثم يقوم باعتماد البيانات املدخلة لتظهر علىنظام  RMISعند �أمني ال�صندوق ،ثم يقوم بتوجيه اجلابي �إىل �أمني ال�صندوق.

اجلابي

�أمني ال�صندوق

يتوجه �إىل �أمني ال�صندوق لدفع املبالغ املح�صلة.ا�ستالم املبلغ من اجلابي بناء على املعلومات التي مت اعتمادها من قبلمدقق البيانات و�إ�صدار �سند قب�ض باملبلغ امل�ستلم ويتم ترحيل املبلغ حل�ساب
املواطن على نظام  ،RMISعند �إ�صدار �سند القب�ض يظهر القيد التايل
يف احل�سابات العامة :FA
من ح /ال�صندوق العام (موازنة املياه)
�إىل ح /ذمم مدينة مياه (موازنة املياه)

نظام املحا�سبة العام FA

حتديد �صالحية �أمني ال�صندوق �ضمن نظام املحا�سبة العام FAبحيث الي�سمح هذا النظام لأمني ال�صندوق تغيري البيانات الواردة من نظام الفوترة
والتح�صيل.

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

مراجعة القيود املوجودة على نظام املحا�سبة العام  FAالتي نتجت عننظام الفوترة والتح�صيل  RMISويعطي موافقة الكرتونية عليها لتظهر
عند م�ساعد املدير املايل .
-يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية الظاهرة على  FAوالتي تتمثل يف:

م�ساعد املدير املايل

من ح /ذمم مدينة (نوع املوازنة)
اىل ح /جميع االيرادات (كل ايراد على حدا وح�سب نوع املوازنة)
من ح /ال�صندوق العام (نوع املوازنة)
اىل ح /ذمم مدينة (نوع املوازنة)

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS
ونظام املحا�سبة العام FA

يكون مل�ساعد املدير املايل �صالحيات الدخول �إىل نظامي  RMISو FAملراجعة تفا�صيل العمليات قبل اعتمادها وترحيل القيود املحا�سبية على نظام
املحا�سبة العام .FA

 -بعد الت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية يتم اعتمادها من قبله للرتحيل .
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الإجراءات املالية لت�سجيل �إيرادات الكهرباء يف بلدية فل�سطينية كبرية:
تق�سم �إيرادات الكهرباء �إىل ثالثة وظائف ( )Functionsرئي�سية:

.1

1ا�ستالم طلبات ا�شرتاك الكهرباء اجلديدة والتعامل معها و�إدخالها على نظام . RMIS

.2

�2أخذ القراءات الدورية للعدادات و�إ�صدار الفواتري والت�سجيل املحا�سبي.

.3

3التح�صيالت و�إجراءاتها وت�سجيلها.

1 .1ا�ستالم طلبات ا�شرتاك الكهرباء اجلديدة والتعامل معها و�إدخالها على نظام .RMIS
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

يقوم ق�سم خدمات اجلمهور با�ستالم بيانات طالب خدمة الكهرباء (�صورةهوية) ،وتعبئة البيانات على طلب ا�شرتاك يف خدمة الكهرباء (يحتوي على
براءة ذمة من �أق�سام البلدية) ،وت�سليمه �إىل طالب اخلدمة من �أجل تعبئته.
ق�سم خدمات اجلمهور  +طالب خدمة
ويطلب من طالب اخلدمة براءة ذمة من �ضريبة الأمالك (وزارة املالية).
الكهرباء
يقوم طالب اخلدمة بتعبئة الطلب من �أق�سام البلدية ،ويح�ضر براءة ذمة من�ضريبة الأمالك (وزارة املالية) ،ثم يقوم بت�سليم الطلب  +براءة الذمة �إىل
ق�سم خدمات اجلمهور.
ق�سم خدمات اجلمهور يقوم بتحويل الطلب �إىل ق�سم الأبنية.ق�سم الأبنية

يت�أكد من �أن البناء مرخ�ص ويت�أكد من كل البيانات الالزمة ويقومبالك�شف على املوقع حتى يت�أكد من عدم وجود خمالفات خا�صة بالبناء.
يقوم بكتابة مطالعته على الطلب ويقوم مهند�س الأبنية بالتوقيع علىالطلب ثم يتم حتويل الطلب �إىل ق�سم الكهرباء.

ق�سم الكهرباء

يقوم ب�إر�سال فنيني من �أجل معرفة تكلفة تو�صيل الكهرباء.يقوم مهند�س الكهرباء واملراقب املخت�ص بكتابة مطالعتهما ويوقعا علىالطلب.
يتم االعتماد النهائي من قبل ق�سم الكهرباء.-يتم �إر�سالها �إىل رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه.

رئي�س البلدية

يقوم بدرا�سة احلالة ويقوم باملوافقة على الطلب �أو رف�ضه.-يف حالة املوافقة يتم �إر�سال الطلب �إىل ق�سم الكهرباء.

ق�سم الكهرباء (ق�سم التحققات)

116

يقوم ب�إدخال بيانات امل�شرتك اجلديد على نظام  ،RMISويقوم بتحميلهر�سوم فتح ملف وتظهر هذه الر�سوم عند ق�سم خدمات اجلمهور.

ق�سم خدمات اجلمهور

ق�سم الكهرباء

ق�سم الكهرباء (ق�سم التحققات)

ق�سم خدمات اجلمهور

ق�سم الكهرباء
م�س�ؤول ق�سم الكهرباء

ق�سم الكهرباء

يقوم با�ستالم ر�سوم فتح ملف من املواطن.ي�صدر �سند قب�ض وي�سلم ن�سخة منه �إىل املواطن ويحتفظ بالن�سخة الأ�صليةيف ملف املواطن.
يطلع على املعاملة ويقوم بعمل زيارة ميدانية للموقع من �أجل تعبئة بيانتكاليف �إي�صال الكهرباء.
يتم املوافقة على املعاملة من قبل منظم الك�شف وترفع ملهند�س الكهرباءمن �أجل توقيعها ،و�أحيانا تبعث �إىل رئي�س البلدية من �أجل توقيعها.
يتم �إر�سال املعاملة �إىل ق�سم التحققات.يقوم ب�إدخال جميع التكاليف الالزمة لإي�صال الكهرباء على نظام ،RMISتظهر هذه التحققات عند ق�سم خدمات اجلمهور.
يقوم املواطن بدفع املبلغ الذي مت احت�سابه و�إدخاله يف ق�سم الكهرباء.ي�صدر �سند قب�ض وي�سلم ن�سخة منه �إىل املواطن ويحتفظ بالن�سخة الأ�صليةيف ملف املواطن.
يتم توقيع اتفاقية طلب خدمة بني املواطن وق�سم الكهرباء(البلدية).يتم �إعطاء رقم ا�شرتاك خا�ص للمواطن ،ويتم حتويله �إىل ق�سم الكهرباء.يقوم املوظف املعني ب�إعداد طلب �إ�صدار لوازم وتوقيعه ،وير�سله �إىلم�س�ؤول ق�سم الكهرباء العتماده.
يقوم مبراجعة طلب �إ�صدار لوازم ويعتمده بالتوقيع عليه بعد الت�أكد من�صحة حمتوياته.
يقوم خمت�صون ب�إخراج جميع اللوازم من م�ستودع البلدية من �أجل تركيباخلط (.(Interface with stores
يتم ا�ستالم املواد من م�ستودعات البلدية بنا ًء على طلب �إ�صدار لوازم.يقوم برتكيب خط الكهرباء للم�شرتك وي�سجل يف امللف تاريخ الرتكيبورقم ال�ش�صي للعداد.

ق�سم قراء العدادات

-يقوم بتحديد موقع امل�شرتك وترتيب اال�شرتاك يف ك�شف القراءات.

ق�سم التحققات

يتم عمل قاعدة بيانات �أ�سا�سية للم�شرتك اجلديد ويتم �إدخالها �إىلالربنامج (نظام الفوترة) بنا ٌء على ترتيب امللف .

ق�سم الأر�شيف

يعمل قاعدة بيانات �أ�سا�سية للملف ويتم عمل فهر�س للملف وبعد ذلك يتمحفظه يف الأر�شيف .
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�2 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات و�إ�صدار الفواتري والت�سجيل املحا�سبي.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

م�س�ؤول ق�سم التحققات  +مراقب
القراء

عمل اجلدول الزمني لقراءة العدادات �أول ال�شهر وعمل ك�شوفات للقراءحتتوي على توزيع املناطق على القراء وتاريخ �أخذ قراءات كل منطقة
لكل قارئ.

قارئ العدادات

يقوم بقراءة عدادات الكهرباء باملوقع و�أخذ املالحظات التي ي�شاهدهاباملوقع.

مراقب القراء

ي�أخذ عينة من القراءات ،ويقوم ب�إر�سال قراء �آخرين لأخذ القراءات مرة�أخرى (ال يتم تزويد ه�ؤالء القراء بالقراءات الأوىل).

مدخل البيانات (ق�سم التحققات
للكهرباء)

يقوم با�ستالم جميع الك�شوفات من مراقب القراء ويقوم ب�إدخالها �إىلنظام .RMIS

مدقق بيانات (ق�سم التحققات
للكهرباء)

يقوم بتدقيق البيانات والقراءات املدخلة للت�أكد من �صحتها حيث يت�أكدمن رقم امل�شرتك وا�سمه وكذلك القراءة ال�سابقة والقراءة احلالية
ويت�أكد من ا�سم املوازنة ثم يقوم بالتوقيع �آليا.

م�س�ؤول ق�سم التحققات
نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

م�س�ؤول الإيرادات

يقوم مبراجعة الفواتري واعتمادها للطباعة وت�سليمها �إىل مراقب اجلباهللتوزيع وتظهر الذمم على امل�شرتكني عند ق�سم خدمات اجلمهور.
يقوم باحت�ساب جمموع الفواتري امل�صدرة ويغذي البيانات �إىل نظام FAلإثبات الإيرادات حيث يظهر القيد املحا�سبي التايل:
من ح /ذمم مدينة (موازنة الكهرباء)
�إىل ح�/إيرادات كهرباء(موازنة الكهرباء)

يقوم مبراجعة القيد املحا�سبي على نظام املحا�سبة العام  FAواعتمادهللرتحيل.
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3 .3التح�صيالت و�إجراءاتها وت�سجيلها.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
مراقب اجلباه

الإجراء
-يقوم بتوزيع الفواتري �إىل اجلباه ح�سب املناطق.

اجلابي

يقوم بتوزيع الفواتري على امل�شرتكني ويقوم ب�إ�صدار �سند �إي�صال يف حال ا�ستالماملبلغ.
-يقوم بت�سليم الأموال والإر�ساليات �إىل مدخل البيانات يف ق�سم التحققات.

مدخل البيانات (ق�سم التحققات)

يقوم ب�إدخال بيانات التح�صيالت لكل م�شرتك ،وبعد تدقيقها يوقع عليها ثم يوجهاجلابي �إىل مدقق الإر�ساليات يف ق�سم التحققات

مدقق البيانات (ق�سم التحققات)

يقوم بتدقيق البيانات املدخلة ثم يقوم باعتماد البيانات املدخلة لتظهر على نظام RMISعند �أمني ال�صندوق ،ثم يقوم بتوجيه اجلابي �إىل �أمني ال�صندوق.

اجلابي

�أمني ال�صندوق

يتوجه �إىل �أمني ال�صندوق لدفع املبالغ املح�صلة.ا�ستالم املبلغ من اجلابي بناء على املعلومات التي مت اعتمادها من قبل مدققالبيانات و�إ�صدار �سند قب�ض باملبلغ امل�ستلم ويتم ترحيل املبلغ حل�ساب املواطن
على نظام  ،RMISعند �إ�صدار �سند القب�ض يظهر القيد التايل يف احل�سابات
العامة :FA
من ح /ال�صندوق العام (موازنة الكهرباء)
�إىل ح /ذمم مدينة كهرباء (موازنة الكهرباء)

نظام املحا�سبة العام FA

حتديد �صالحية �أمني ال�صندوق �ضمن نظام املحا�سبة العام FAبحيث ال ي�سمحهذا النظام لأمني ال�صندوق تغيري البيانات الواردة من نظام الفوترة والتح�صيل.

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

مراجعة القيود املوجودة على نظام املحا�سبة العام  FAالتي نتجت عن نظامالفوترة والتح�صيل  RMISويعطي موافقة الكرتونية عليها لتظهر عند م�ساعد
املدير املايل .
-يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية الظاهرة على  FAوالتي تتمثل يف:

م�ساعد املدير املايل

من ح /ذمم مدينة (نوع املوازنة)
اىل ح /جميع االيرادات (كل ايراد على حدا وح�سب نوع املوازنة)
من ح /ال�صندوق العام (نوع املوازنة)
اىل ح /ذمم مدينة (نوع املوازنة)

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS
ونظام املحا�سبة العام FA

يكون مل�ساعد املدير املايل �صالحيات الدخول �إىل نظامي  RMISو FAملراجعة تفا�صيل العمليات قبل اعتمادها وترحيل القيود املحا�سبية على
نظام املحا�سبة العام .FA

 -بعد الت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية يتم اعتمادها من قبله للرتحيل .
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	.ـهخدمات ن�شاطات امل�سلخ و�سوق اخل�ضار
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
اجلابي

الإجراء
�إح�ضار ك�شف التح�صيالت اليومي (الإر�سالية) وك�شف �أخر يبني الإيراداتمن اخلدمات التي مت تقدميها من كل مرفق (امل�سلخ� ،سوق اخل�ضار....
الخ) �إىل ق�سم املحا�سبة يف البلدية.

حما�سب �إيرادات (مدخل البيانات)

يقوم �أحد حما�سبي الإيرادات يف ق�سم املحا�سبة (مدخل البيانات)با�ستالم ك�شف يبني الإيرادات من اخلدمات التي مت تقدميها يف ذلك اليوم
من اجلابي ثم يقوم ب�إدخال البيانات (ا�سم متلقي اخلدمة ،ورقمه اخلا�ص
لدى البلدية ،واملبلغ امل�ستحق منه ،ونوع اخلدمة (الإيراد)) �إىل نظام
الفوترة والتح�صيل .RMIS
يقوم مدخل البيانات با�ستالم ك�شف التح�صيالت اليومي من اجلابيوتدقيقه (الت�أكد من �أنه يحتوي على �إي�صاالت ب�أرقام مت�سل�سلة ،الت�أكد
من الدقة احل�سابية ،الت�أكد من �أن جمموع الإي�صاالت مطابق مع جمموع
الإر�سالية) ومن ثم يقوم ب�إدخال البيانات (ا�سم متلقي اخلدمة ،ورقمه
اخلا�ص لدى البلدية ،واملبلغ املح�صل منه ،ونوع اخلدمة (الإيراد)) �إىل
نظام الفوترة والتح�صيل . RMIS
يقوم مدخل البيانات بالت�أ�شري على ك�شف الإيرادات وك�شف التح�صيالتاليومي (الإر�سالية) �إيذانا ب�أنه قام ب�إدخال البيانات �إىل نظام الفوترة
والتح�صيل ومن ثم توجيه اجلابي �إىل مدقق البيانات.

نظام الفوترة والتح�صيل ()RMIS

يظهر ا�سم ال�شخ�ص الذي قام ب�إدخال البيانات الأولية �إىل النظام(بالإ�ضافة �إىل البيانات املتعلقة باملبالغ امل�ستلمة والتوجيه املحا�سبي
ال�صحيح لكل مبلغ ح�سب ا�سم احل�ساب مع حتديد �صالحيات هذا ال�شخ�ص
�ضمن النظام بحيث ي�سمح له ب�إدخال البيانات دون وجود �صالحية العتماد
هذه املعلومات وترحيلها ( غري خمول باالعتماد والرتحيل للمعاملة التي
�أدخلها).

حما�سب �إيرادات �آخر (مدقق البيانات)

يقوم حما�سب �إيرادات �آخر من ق�سم املحا�سبة (مدقق البيانات) بتدقيقبيان الإيرادات اليومية املدخلة �إىل نظام الفوترة والتح�صيل RMIS
وذلك عن طريق مطابقة املعلومات املدخلة �إىل النظام مع ك�شف الإيرادات
اليومي حيث يت�أكد من �صحة البيانات املدخلة مبا فيها ا�سم متلقي اخلدمة
ورقمه واملبلغ وكذلك التوجيه املحا�سبي لنوع الإيراد املعني بحيث يتم
اعتماد هذه املعلومات يف احل�سابات االفرادية ملتلقي اخلدمة على نظام
الفوترة والتح�صيل .RMIS
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

نظام الفوترة والتح�صيل ()RMIS

الإجراء
يقوم يف نهاية كل يوم عمل مبراجعة القيد املحا�سبي املتعلق باخلدماتاملقدمة على نظام املحا�سبة العام  FAويعطي موافقة �إلكرتونية عليها
لتظهر عند م�ساعد املدير املايل.
مبجرد اعتماد هذه البيانات على نظام  RMISيقوم هذا النظام بتغذيةنظام املحا�سبة العام  FAمبجاميع البيانات يف نهاية اليوم ،ليتم عمل
القيد املحا�سبي:
من ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح/الإيرادات (ح�سب نوع املوازنة ونوع الإيراد)

حما�سب �إيرادات (مدقق البيانات)

يقوم مدقق البيانات بتدقيق بيانات التح�صيالت املدخلة �إىل نظام الفوترةوالتح�صيل  RMISوذلك عن طريق مطابقة املعلومات املدخلة �إىل النظام
مع ك�شف التح�صيالت اليومي حيث يت�أكد من �صحة البيانات املدخلة
مبا فيها ا�سم متلقي اخلدمة ورقمه واملبلغ وكذلك التوجيه املحا�سبي
لنوع الإيراد املعني ونوع املوازنة املعنية ثم يقوم باعتمادها يف احل�سابات
الإفرادية ملتلقي اخلدمة على نظام الفوترة والتح�صيل  ، RMISثم يقوم
مدقق البيانات بتوجيه اجلابي �إىل �أمني ال�صندوق.

نظام الفوترة والتح�صيل ()RMIS

نظام الفوترة والتح�صيل يقوم ب�شكل تلقائي بتجميع املبالغ املدخلة مبجرداعتمادها ويظهر هذا املجموع عند �أمني ال�صندوق على نظام املحا�سبة
العامة FA
�إظهار ا�سم ال�شخ�ص الذي قام بتدقيق واعتماد الإر�سالية مع حتديد�صالحية هذا ال�شخ�ص �ضمن النظام بحيث ي�سمح له بتدقيق البيانات
املدخلة �إىل النظام واعتمادها لتظهر عند �أمني ال�صندوق.

اجلابي

�أمني ال�صندوق

يتوجه �إىل �أمني ال�صندوق من �أجل دفع قيمة الإر�سالية.ا�ستالم املبلغ من اجلابي بناء على املعلومات التي مت اعتمادها من قبلمدقق البيانات و�إ�صدار �سند قب�ض باملبلغ امل�ستلم ،عند �إ�صدار �سند القب�ض
يظهر القيد التايل يف احل�سابات العامة :FA
من ح /ال�صندوق العام (ح�سب نوع املوازنة )
�إىل ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة)

مالحظة :نظام املحا�سبة العام  FAلن يقبل �أي قيد حما�سبي ال يت�ساوىفيه اجلانب الدائن واجلانب املدين لنف�س املوازنة.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

نظام املحا�سبة العام ()FA

حتديد �صالحية �أمني ال�صندوق �ضمن نظام املحا�سبة العام  FAبحيث الي�سمح هذا النظام لأمني ال�صندوق تغيري البيانات الواردة من نظام RMIS

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

يف نهاية اليوم يت�أكد م�س�ؤول ق�سم الإيرادات من مطابقة ما هو موجوديف ال�صندوق مع جماميع ك�شوفات التح�صيل اليومية كما يراجع القيود
املحا�سبية التي نتجت عن نظام الفوترة والتح�صيل  RMISواملوجودة على
نظام املحا�سبة العامة ،FAويعطي موافقة �إلكرتونية عليها لتظهر عند
م�ساعد املدير املايل.
-يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية الظاهرة يف  ،FAتتمثل يف:

م�ساعد املدير املايل

من ح /ذمم مدينة (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح/جميع الإيرادات (كل �إيراد على حدا وح�سب نوع املوازنة )

من ح /ال�صندوق العام (ح�سب نوع املوازنة)
�إىل ح /ذمم مدينة (ح�سب املوازنة)

بعد الت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية يتم اعتمادها من قبله للرتحيل.نظام الفوترة والتح�صيل ()RMIS
ونظام FA

يكون مل�ساعد املدير املايل �صالحيات الدخول �إىل نظاميملراجعة تفا�صيل العمليات قبل اعتمادها وترحيل القيود املحا�سبية على
نظام املحا�سبة العام .FA

 RMISو FA
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 .والإجراءات املحا�سبية لت�سجيل �إيرادات الن�شاطات ذات الطبيعة التجارية التي ال ينتج
عنها ذمم مدينة مثال الدينامو ميرت وحديقة احليوانات.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
اجلابي

مدخل بيانات (حما�سب �إيرادات)

الإجراء
�إح�ضار ك�شف التح�صيالت والإيرادات اليومي (الإر�سالية) �إىل ق�سماملحا�سبة يف البلدية.
يقوم مدخل البيانات يف ق�سم املحا�سبة با�ستالم ك�شف التح�صيالتاليومي من اجلابي وتدقيقها (الت�أكد من �أنها حتتوي على �إي�صاالت
ب�أرقام مت�سل�سلة ،الت�أكد من الدقة احل�سابية ،الت�أكد من �أن جمموع
الإي�صاالت مطابق مع جمموع الإر�سالية) ومن ثم يقوم بتح�ضري القيد
املحا�سبي على  ،FAالقيد:
من ح /ال�صندوق العام
�إىل ح� /إيرادات (ح�سب نوع الإيراد)

يقوم مدخل البيانات بالت�أ�شري على ك�شف التح�صيالت والإيرادات اليومي(الإر�سالية) �إيذانا ب�أنه قام مبراجعته وحت�ضري القيد املحا�سبي على
 FAومن ثم توجيه اجلابي �إىل م�ساعد املدير املايل.

نظام FA

�إظهار ا�سم ال�شخ�ص الذي قام بتح�ضري القيد على نظام ( FAاملبالغامل�ستلمة والتوجيه ال�صحيح للمبلغ ح�سب ا�سم احل�ساب مع حتديد
�صالحيات هذا ال�شخ�ص �ضمن النظام بحيث ي�سمح له ب�إدخال القيود
على  FAدون وجود �صالحية العتماد هذه املعلومات (غري خمول
باالعتماد).

مدقق البيانات
(حما�سب �إيرادات �آخر)

يقوم حما�سب �إيرادات �آخر يف ق�سم املحا�سبة بتدقيق قيد الإيراداتاملدخل �إىل نظام  FAوذلك عن طريق مطابقة القيد املدخل مع ك�شف
التح�صيالت والإيرادات اليومي (الإر�سالية) حيث يت�أكد من �صحة
البيانات املدخلة مبا فيها ا�سم املبلغ والتوجيه املحا�سبي لنوع الإيراد
املعني ثم يقوم باعتمادها لتظهر عند �أمني ال�صندوق ،ثم يقوم بتوجيه
اجلابي �إىل �أمني ال�صندوق.

نظام FA

�إظهار ا�سم ال�شخ�ص الذي قام بتدقيق واعتماد الإر�سالية مع حتديد�صالحية هذا ال�شخ�ص �ضمن النظام بحيث ي�سمح له بتدقيق البيانات
املدخلة �إىل النظام واعتمادها لتظهر عند �أمني ال�صندوق.

اجلابي

يتوجه �إىل �أمني ال�صندوق من �أجل دفع قيمة الإر�سالية.127

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

�أمني ال�صندوق

الإجراء
ا�ستالم املبلغ من اجلابي بناء على املعلومات التي مت اعتمادها من قبلمدقق البيانات و�إ�صدار �سند قب�ض باملبلغ امل�ستلم ،عند �إ�صدار �سند
القب�ض يتم تثبيت القيد التايل يف  FAالقيد:
من ح /ال�صندوق العام (ح�سب املوازنة)
�إىل ح� /إيرادات (ح�سب نوع املوازنة ونوع الإيراد)

نظام FA

حتديد �صالحية �أمني ال�صندوق �ضمن نظام  FAبحيث ال ي�سمح هذاالنظام لأمني ال�صندوق تغيري القيود التي مت اعتمادها من قبل مدقق
البيانات.

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

يف نهاية اليوم يت�أكد م�س�ؤول ق�سم الإيرادات من مطابقة ما هو موجود يفال�صندوق مع جماميع ك�شوفات التح�صيل اليومية ثم يقوم بالتوقيع الآيل
على نظام  FAلت�أكيد مطابقة النقد يف ال�صندوق مع البيانات املعتمدة
يف نظام FA

م�ساعد املدير املايل
نظام FA

-
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يت�أكد من �صحة القيود املحا�سبية الظاهرة يف  ،FAوهي كما يلي:من ح /ال�صندوق العام (ح�سب املوازنة)
�إىل ح� /إيرادات (ح�سب نوع املوازنة و نوع الإيراد)

 يعطي �صالحيات مل�ساعد املدير املايل من �أجل اعتماد القيود املحا�سبيةالظاهرة يف .FA
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 .ز�إيرادات من احلكم املحلي (مثل ال�ضرائب ب�شتى �أ�شكالها ما عدا �ضريبة املعارف)
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب �إيرادات (مدخل البيانات )

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

حما�سب �إيرادات (مدقق البيانات)

نظام الفوترة والتح�صيل ()RMIS

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

الإجراء
يقوم �أحد حما�سبي الإيرادات (مدخل البيانات) ب�إدخال البيانات (ا�سممتلقي اخلدمة ،واملبلغ املطلوب منه  ،ونوع اخلدمة (الإيراد)) �إىل نظام
الفوترة والتح�صيل بنا ًء على تقرير جلنة التخمني املخت�صة .
�إظهار ا�سم ال�شخ�ص الذي قام ب�إدخال البيانات الأولية �إىل النظام(املبالغ امل�ستلمة والتوجيه ال�صحيح لكل مبلغ ح�سب ا�سم احل�ساب مع
حتديد �صالحيات هذا ال�شخ�ص �ضمن النظام بحيث ي�سمح له ب�إدخال
البيانات دون وجود �صالحية العتماد هذه املعلومات وترحيلها ( غري خمول
باالعتماد والرتحيل).
يقوم حما�سب �إيرادات من ق�سم املحا�سبة (مدقق البيانات) بتدقيقالبيانات املدخلة �إىل نظام الفوترة والتح�صيل وذلك عن طريق مطابقة
املعلومات املدخلة �إىل النظام مع تقرير جلنة التخمني حيث يت�أكد من
�صحة البيانات املدخلة مبا فيها ا�سم متلقي اخلدمة واملبلغ املطلوب منه
وكذلك التوجيه املحا�سبي لنوع الإيراد املعني ثم يقوم باعتمادها لتظهر
على نظام الفوترة والتح�صيل يف مركز خدمات اجلمهور.
�إظهار ا�سم ال�شخ�ص الذي قام بتدقيق واعتماد البيانات مع حتديد�صالحية هذا ال�شخ�ص �ضمن النظام بحيث ي�سمح له بتدقيق البيانات
املدخلة �إىل النظام واعتمادها لتظهر عند �أمني ال�صندوق.
يقوم م�س�ؤول ق�سم الإيرادات يف �آخر كل يوم عمل من كل �شهر ب�إعطاء نظامالفوترة والتح�صيل �أمر لرتحيل املعلومات املوجودة فيه واملتعلقة بالذمم
املدينة �إىل  FAوذلك باملجاميع لكل نوع من �أنواع اخلدمات �أو الإيرادات
لأغرا�ض �إظهار هذه املجاميع يف ميزان املراجعة ال�شهري ليظهر القيد
التايل :
من ح /ذمم مدينة (ح�سب املوازنة)
�إىل ح /ذمم مدينة مقابلة(ح�سب املوازنة)

مركز خدمات اجلمهور
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ي�ستلم اجلابي املوجود يف مركز خدمات اجلمهور الأموال من املواطنني �أومن اجلباه امليدانيني بحيث يتم �إدخال البيانات (ا�سم متلقي اخلدمة،
واملبلغ املح�صل منه ،ونوع اخلدمة (الإيراد)) �إىل نظام الفوترة والتح�صيل
 RMISوت�صنيف هذه املبالغ ح�سب نوع اخلدمة (الإيراد) املقدمة .
�إح�ضار ك�شف التح�صيل اليومي (احلركات التي حدثت يف نظام الفوترةوالتح�صيل) املح�صلة من اجلمهور وت�سليمها �إىل م�س�ؤول مركز خدمات
اجلمهور.

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور

نظام الفوترة والتح�صيل RMIS

الإجراء
يقوم م�س�ؤول مركز خدمات اجلمهور مبراجعة ك�شف كل جابي يف مركزخدمات اجلمهور واعتماده على  RMISوالتوقيع على �صحة الك�شف
والنقد.
يقوم ب�إعطاء الأمر �إىل  RMISلتجميع البيانات اخلا�صة بكافة اجلباهيف مركز خدمات اجلمهور بحيث يظهر كل نوع من الإيرادات ب�شكل كلي
وكذلك جمموع النقد لكافة اجلباه املوجودين يف مركز خدمات اجلمهور
ويقوم �أي�ضا ب�إعطاء �أمر لتحويل البيانات املجمعة �إىل نظام  FAحيث
تظهر هذه املعلومات عند �أمني ال�صندوق الرئي�سي .
يقوم نظام الفوترة والتح�صيل بتغذية املعلومات املوجودة فيه �إىل FAليظهر القيد التايل :
من ح /ال�صندوق (ح�سب املوازنة)
�إىل ح� /إيرادات ( ح�سب املوازنة و نوع الإيراد)

اجلابي

يتوجه كل جابي من اجلباه املوجودين يف مركز خدمات اجلمهور� .إىل �أمنيال�صندوق من �أجل دفع املبالغ امل�ستحقة عليه.

�أمني ال�صندوق

ا�ستالم املبلغ من كل جابي من اجلباه املوجودين يف مركز خدمات اجلمهورو�إ�صدار �سند قب�ض رئي�سي باملبلغ امل�ستلم.

نظام املحا�سبة العام ()FA

حتديد �صالحية �أمني ال�صندوق �ضمن نظام املحا�سبة العام  FAبحيث الي�سمح هذا النظام لأمني ال�صندوق تغيري البيانات الظاهرة عنده .

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

يف نهاية اليوم يت�أكد م�س�ؤول ق�سم الإيرادات من مطابقة ما هو موجود يفال�صندوق مع جماميع ك�شوفات التح�صيل اليومية ثم يعطي نظام املحا�سبة
العام �FAأمر بتجميع وت�صنيف البيانات املدخلة بحيث يتم مالئمة هذه
البيانات خلارطة احل�سابات املوجودة يف نظام .FA
-يت�أكد من �صحة القيد املحا�سبي املوجود على  FAالذي يتمثل يف

م�ساعد املدير املايل

من ح /ال�صندوق (ح�سب املوازنة)
�إىل ح /الإيرادات (ح�سب املوازنة ونوع الإيراد)

-بعد الت�أكد من �صحة القيد املحا�سبي يتم اعتمادها من قبله للرتحيل .
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 .حالإجراءات املتعلقة مبرافق البلدية
�1 .1إجراءات امل�سلخ البلدي.
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

م�ستلم الذبيحة

 ي�ستلم الذبائح من اللحامني ح�سب الوقت املحدد من قبل امل�سلخ البلديبحيث تكون كل ذبيحة خمتومة برقم يدل على �صاحب الذبيحة (من الأف�ضل
�أن يقوم �صاحب الذبيحة بكتابة الرقم على الذبيحة).
بعد عملية �إدخال هذه الذبائح �إىل الزرائب يقوم م�ستلم الذبائح ب�إ�صدارو�صل ا�ستالم ذبيحة (يبني هذا الإي�صال اليوم ،التاريخ ،رقم �صاحب
احليوانات ،وعدد احليوانات امل�ستلمة ونوعها) وبعد ذلك يقوم امل�ستلم
بالتوقيع على هذا الإي�صال وتعطي الن�سخة الأ�صلية من الإي�صال �إىل �صاحب
الذبيحة وتبقى �صورة حمفوظة يف الدفرت(.كما يف منوذج رقم .)1

اجلابي

يقوم اجلابي ب�إ�صدار �سند قب�ض على �أ�سا�س �إي�صال ا�ستالم الذبيحة (يكونهنا التح�صيل نقدي من �صاحب احليوانات) وبعد ذلك يوقع على �إي�صال
�سند قب�ض ويتم �إعطاء الن�سخة الأ�صلية ل�صاحب احليوانات ويتم االحتفاظ
ب�صورة عن ال�سند من �أجل مراجعتها وتدقيقها( .كما يف منوذج رقم .)2

م�ستلم الذبائح

يقوم بتفريغ العمل اليومي يف نهاية اليوم على �سجل الذبائح اليومية الذييحتوي على ا�سم �صاحب احلالل ورقمه اخلا�ص فيه وعدد الذبائح التي
دخلت الزرائب ونوعها.
-بعد ذلك يقوم بالتوقيع على هذا ال�سجل كما يف منوذج .3

اجلابي

يت�أكد من �صحة البيانات املدخلة �إىل �سجل الذبائح اليومية وذلك عن طريقمطابقتها مع �سندات القب�ض وبعد الت�أكد من �صحتها يوقع على ال�سجل حتى
يبني �أنه مت مراجعة وتدقيق �سجل الذبائح اليومية.
يقوم اجلابي بتفريغ الإي�صاالت (�سندات القب�ض) على منوذج الإر�ساليةويتم �إرفاقها مع �سجل الذبائح اليومية.
-يقوم بت�سليمها �إىل مدخل البيانات (حما�سب �إيرادات) يف ق�سم املحا�سبة.

م�ستلمي الذبائح

يقوم م�ستلمو الذبائح (م�ستلم الذبائح  +اجلابي) بت�سليم الذبائح ملوظفيالذبح ح�سب الأرقام ومتابعة الرتقيم حتى نهاية عملية الذبح (الذبيحة
يكتب عليها رقم �صاحب الذبائح).
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موظفو الذبح

�أثناء عملية الذبح يتم ترقيم اللحم برقم �صاحب الذبيحة بناء على الرقمالذي كان موجود على الذبيحة.

طبيب امل�سلخ

بعد عملية الذبح يتم فح�ص الذبيحة ويف حال كان هناك �إي �إتالف فيقومطبيب امل�سلخ ب�إتالف ما يلزم.
-يتم عمل تقرير بالإتالف ليتم �إعطاءه �إىل �صاحب الذبيحة.

موظفو الرتقيم والأختام

بعد �أن يقوم طبيب امل�سلخ بفح�ص الذبائح يتم ختم الذبيحة بختم امل�سلخالبلدي املنا�سب.

موزعو اللحوم
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الإجراء

-يقوم موزعي اللحوم بت�سليم هذه الذبائح �إىل �أ�صحابها.
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2 .2الإجراءات املالية ل�سوق اخل�ضار
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

البوابة الرئي�سية (ق�سم ت�سجيل
الوارد)

مراقب ال�ساحة الداخلية

الإجراء
يقوم املوظف املخت�ص يف ق�سم ت�سجيل الوارد ب�س�ؤال �سائق ال�شاحنة الداخلةعن كميات و�أنواع وم�صدر الب�ضاعة الداخلة ،وي�س�أل ال�سائق عن الوكيل �أو
التاجر �صاحب هذه الب�ضاعة ،وي�أخذ املوظف نظرة على الب�ضاعة املوجودة
يف ال�شاحنة.
يقوم املوظف املخت�ص بت�سجيل هذه الكميات مع املعلومات الأخرى (رقمال�سيارة ،نوع الب�ضاعة ،م�صدر الب�ضاعة ،ا�سم الوكيل ،التاريخ وامل�سافة) على
م�ستند «بيان املنتوجات امل�ستوردة» ويقوم املوظف بالتوقيع على امل�ستند ويطلب
من ال�سائق التوقيع عليه.
يقوم املوظف املخت�ص بت�سليم م�ستند بيان املنتوجات امل�ستوردة �إىل ال�سائق،ثم يقوم املوظف املخت�ص ب�إبالغ مراقب ال�ساحة الداخلية بوجود �شاحنة داخلة
وير�شده �إىل الوكيل �صاحب هذه الب�ضاعة.
يقوم با�ستالم بيان املنتوجات امل�ستوردة من �سائق ال�شاحنة (مينع �إنزالالب�ضاعة قبل ت�سليم هذه الورقة �إىل مراقب ال�ساحة الداخلية) ثم يتم �إنزال
الب�ضاعة ويقوم املراقب بالت�أكد من �صحة البيانات امل�سجلة يف بيان املنتوجات
امل�ستوردة ،ثم يقوم املراقب بالتوقيع على بيان املنتوجات امل�ستوردة.
يقوم مبطالبة الوكيل �أو التاجر بالتوقيع على امل�ستند ،ثم يقوم املراقب بت�سليمامل�ستند �إىل م�س�ؤول مراقبي الأ�سعار.

م�س�ؤول مراقبي الأ�سعار

يقوم بتوزيع مراقبي الأ�سعار على التجار (كل �أ�سبوع يقوم بتغيري التوزيع)،ويقوم بتوزيع م�ستندات «بيان املنتوجات امل�ستوردة» على مراقبي الأ�سعار ح�سب
توزيعهم على التجار.

مراقبي الأ�سعار

يقوم بالتوجه �إىل �أر�ض ال�سوق جلمع الأ�سعار اخلا�صة بكل �صنف لكل تاجرولكل يوم ويتم �أخذ الكمية املباعة بعني االعتبار ،ويتم تدوين هذه البيانات
على م�ستند «بيان املنتوجات امل�ستوردة» ويف نهاية اليوم يقوم املراقب مبناق�شة
الأ�سعار والكميات املدونة مع م�س�ؤول مراقبي الأ�سعار الذي يكون على �إطالع
على الأ�سعار ب�شكل عام يف ال�سوق يف ذلك اليوم ،ثم يقوم املراقب و امل�س�ؤول
باالتفاق على �سعر نهائي ويتم تدوينه على م�ستند «بيان املنتوجات امل�ستوردة»
ثم يقوم مراقب الأ�سعار بالتوقيع على امل�ستند ،ثم يتوجه املراقب �إىل التاجر
لتوقيع امل�ستند ،وبعد توقيع التاجر يتم �إعادة هذا امل�ستند �إىل م�س�ؤول املراقبني.
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م�س�ؤول املراقبني

مدخل البيانات يف �سوق اخل�ضار

مدقق البيانات يف �سوق اخل�ضار

اجلابي

الإجراء
يقوم مبراجعة م�ستند «بيان املنتوجات امل�ستوردة» ويت�أكد من �صحة ومنطقيةاملعلومات املدونة ،حيث يقوم مبقارنة �أ�سعار نف�س الأ�صناف عند جتار خمتلفني،
ويت�أكد من وجود جميع التواقيع الالزمة بعد ذلك يقوم بتوقيع امل�ستند ،ويقوم
بت�سليمه �إىل حما�سب ال�سوق.
يقوم ب�إدخال البيانات املوجودة يف م�ستند «بيان املنتوجات امل�ستوردة» �إىلالنظام املحا�سبي امل�ستخدم يف البلدية.
يقوم بتدقيق البيانات املدخلة وي�ضع �إ�شارة على كل بيان مدقق على م�ستند«بيان املنتوجات امل�ستوردة» ،ثم يقوم بالتوقيع الآيل واعتماد البيانات املدخلة.
بعد اعتماد البيانات املدخلة من قبل مدقق البيانات ،يتم ترحيل البيانات �إىلح�ساب التاجر ،ويتم طباعة ن�سختني ن�سخة تبقى يف امللف ون�سخة �آخري
يتم �إر�سالها مع اجلابي �إىل التاجر.
يقوم با�ستالم الأموال �أو ال�شيكات من التاجر (ميكن للتاجر دفع �أكرث منفاتورة �أو جزء منها).
يف حالة الدفع النقدي ي�صدر اجلابي �سند قب�ض مرقم ب�أرقام مت�سل�سلة �إىلالتاجر بعدها يح�ضر الأموال املح�صلة مع ن�سخة من �سندات القب�ض �إىل
املحا�سب.
يف حالة الدفع بال�شيكات يقوم اجلابي ب�إح�ضار ال�شيك �إىل املحا�سب حيث يقومبتعبئة ال�شيك يف «�سند ا�ستالم �شيكات» ،الدفرت مكون من ثالث ن�سخ ن�سخة
ت�سلم �إىل التاجر ،ن�سخة يف امللف ،ون�سخة يف الدفرت.
(يف حالة الدفع النقدي) يقوم ب�إدخال ال�سندات �إىل النظام ويتم �إنزالها منح�ساب التاجر بقب�ض:
من ح� /صندوق �سوق اخل�ضار
�إىل ح /التاجر (ا�سم).

املحا�سب يف �سوق اخل�ضار

ثم يقوم بتح�ضري الإر�سالية (جدول يت�ضمن جمموع املبالغ امل�ستحقة على كلتاجر يف ذلك اليوم ،وجمموع املبالغ املح�صلة من كل تاجر يف ذلك اليوم،
والذمم املرتاكمة على كل تاجر) وي�سلمها �إىل اجلابي.
(يف حالة الدفع بال�شيكات) يقوم بعمل �إر�سالية �شيكات (جدول يت�ضمن بياناتال�شيكات املح�صلة من كل تاجر يف ذلك اليوم)مع ك�شف بال�شيكات امل�ستحقة.
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اجلابي

الإجراء
(يف حالة الدفع النقدي) يف نهاية اليوم يذهب اجلابي مع الإر�سالية �إىلالبلدية وي�سلم الأموال و الإر�سالية �إىل ق�سم خدمات اجلمهور يف البلدية (كما
هو مبني يف ف�صل �آخر من هذا الدليل) ثم يعود اجلابي �إىل ال�سوق ويح�ضر
معه الإر�سالية وو�صل البلدية وي�سلمها �إىل املحا�سب ويقوم املحا�سب بت�سجيل
القب�ض التايل:
من ح/البلدية (ر�سم �سوق اخل�ضار �أو ر�سم �ضمان )
�إىل ح� /صندوق �سوق اخل�ضار

(الدفع بال�شيكات) يقوم ب�إر�سال ن�سختني من الإر�سالية مع ال�شيكات �إىلالبلدية وي�سلمها �إىل �أمني ال�صندوق.

ق�سم خدمات اجلمهور (ال�صندوق
الفرعي)

(يف حالة الدفع النقدي) يقوم با�ستالم الأموال وي�صدر �سند قب�ض وي�سلمهللجابي وي�أخذ ن�سخة من م�ستند القب�ض ال�صادر من ال�سوق.
(الدفع بال�شيكات)عند ا�ستالم ال�شيكات يقوم �أمني ال�صندوق بالتوقيع علىالإر�سالية �إ�شارة �إىل اال�ستالم ،وتبقى ن�سخة عند �أمني ال�صندوق وتعود
الن�سخة املوقعة �إىل املحا�سب يف ال�سوق.

�سوق اخل�ضار املركزي

يتم �إر�سال ك�شف �شهري يحتوي على جمموع املبالغ امل�ستحقة واملح�صلة منكل تاجر خالل ال�شهر �إىل حما�سب �سوق اخل�ضار يف ق�سم املحا�سبة يف البلدية
ويتم تدقيق هذه املبالغ مع املبالغ الداخلة �إىل �صندوق البلدية.
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
الرقم املت�سل�سل

�سوق اخل�ضار والفواكه املركزي
بيان املنتوجات امل�ستوردة
تاريخ دخول املنتوجات لل�سوق:
�4 .4إ�سـم الوكيـل:
5 .5رقم ال�سيارة................................................. :

6 .6ال�ساعة :
7 .7امل�صدر................................................. :

.................................................

ال�صنف

.................................................

العدد
�صندوق

توقيع ال�سائق

الوزن
�شوال

�صايف

توقيع مراقب املدخل

قائم

توقيع مراقب ال�سوق

مالحظات

توقيع التاجر

اليوم الأول
ال�صنف

العدد
�صندوق

الوزن
�صايف

�شوال

مالحظات

قائم

اليوم الثاين

توقيع مراقب الأ�سعار

توقيع م�س�ؤول املراقبني

توقيع التاجر
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
الرقم املت�سل�سل
اليوم................................. :

ا�سم التاجر

املجموع
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ر�سوم اليوم
امل�ستحقة
�أغ

�شيكل

التاريخ................................. :

�إر�سالية ر�سوم �سوق اخل�ضار
الر�سوم املرتاكمة املبالغ املح�صلة
�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

رقم
الإي�صال

تاريخ الإي�صال

توقيع اجلابي................................... :

ا�سم البلديــة و�شعارهـا
الرقم المتسلسل
اليوم................................. :

ا�سم التاجر

التاريخ................................. :

ك�شف ر�سوم �سوق اخل�ضار ال�شهري

جمموع املبالغ الذمم املتبقية على جمموع الذمم
جمموع الر�سوم
امل�ستحقة خالل ال�شهر املح�صلة خالل ال�شهر التاجر خالل ال�شهر املرتاكمة على التاجر
�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

املجموع
توقيع حما�سب �سوق اخل�ضار............................................. :
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
الرقم املت�سل�سل
اليوم............................................ :

ا�سم التاجر

التاريخ......................................... :

ك�شف ر�سوم �سوق اخل�ضار ال�شهري

جمموع الذمم
الذمم املتبقية على
جمموع املبالغ
جمموع الر�سوم
امل�ستحقة خالل ال�شهر املح�صلة خالل ال�شهر التاجر خالل ال�شهر املرتاكمة على التاجر
�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

�أغ

�شيكل

املجموع
توقيع حما�سب �سوق اخل�ضار............................................ :
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3 .3الإجراءات املتعلقة بالدينامو ميرت
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
(م�س�ؤول الت�شخي�ص) ال�شباك الأول

(م�س�ؤول اجلباية)ال�شباك الثاين

الإجراء
 ي�ستلم رخ�صة ال�سيارة من املواطن .يت�أكد من اخلطوات املوجودة يف طلب جتديد رخ�صة مركبة.يت�أكد من وجود �شهادة بريك مع املواطن (للمركبات �أكرث من � 15سنة)،و�شهادة �ستريينج (للمركبات �أكرث من � 19سنة).
يقوم بالتوقيع على طلب جتديد رخ�صة مركبة.يقوم با�ستالم الر�سوم من املواطن ح�سب نوع وت�صنيف ال�سيارة من قائمةر�سوم فح�ص املركبات.
ي�صدر �سند قب�ض وي�سلمه للمواطن (هناك  3ن�سخ ،ن�سخة للمواطن ون�سخةللبلدية ون�سخة تبقى يف الدينامو ميرت).
-يقوم ب�إدخال البيانات �إىل النظام عن طريق الكمبيوتر.

الفح�ص (املوظف الأول)

يقوم بت�شخي�ص ال�سيارة والت�أكد من مطابقة ال�سيارة مع الرخ�صة املعطاة(لون ال�سيارة ،رقم ال�ش�صي ،نوع ال�سيارة )......والت�أكد �أن قيمة الو�صل
�صحيح لهذا النوع من املركبات.
-يقوم بالتوقيع على طلب جتديد رخ�صة مركبة.

الفح�ص (املوظفني الآخرين)

يتم الت�أكد من اخلطوات املوجودة يف م�ستند تفا�صيل الفح�ص.كل موظف يوقع يف املكان اخلا�ص له على امل�ستند ،وبعدها يوقع م�س�ؤولالفاح�صني على امل�ستند ويختمه.

ق�سم الناجحني

اجلابي �أو املحا�سب

يف حال جناح الفح�ص ،يتوجه املواطن �إىل ق�سم الناجحني.يقوم املوظف ب�إدخال بيانات الفح�ص بيانات الفح�ص ،ويختم الرخ�صةوي�سلم املل�صقات �إىل املواطن.
يف نهاية الدوام ،يقوم بالتدقيق وعد الأموال املوجودة ًفعليل يف ال�صندوق.
يقوم بعمل الإر�سالية وير�سلها �إىل البلدية مع الأموال ويدفعها ملدققالبيانات يف البلدية.
ي�ستلم �سند قب�ض من ال�صندوق.-بعد نهاية دفرت الو�صول ،يتم حفظه يف الأر�شيف.
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 .5المشتريات والعطاءات
 .أال�سيا�سات املالية املتعلقة بامل�شرتيات والعطاءات

امل�صاريف (امل�شرتيات والعطاءات)
1 .1عام
 1.1الهدف
 -هدف هذا البند هو و�ضع الأ�س�س والقواعد اخلا�صة بالتعامل مع جميع م�شرتيات الب�ضائع واخلدماتيف البلدية.
 -هذه ال�سيا�سات والإجراءات حتدد ال�صالحيات بالن�سبة للم�شرتيات والعطاءات وحتدد الإجراءاتالتي يجب �أن تتبع عند �شراء الب�ضائع والأ�صول الثابتة واخلدمات وذلك ل�ضمان عدم �شراء املواد
غري ال�ضرورية وللت�أكد من �أن هذه امل�شرتيات تتم بطريقة فعالة ووفقا للموازنة املعتمدة من قبل
وزارة احلكم املحلي.
 2.1مدى التطبيق
تطبق هذه ال�سيا�سات والإجراءات على كل عمليات ال�شراء التي تقوم بها البلدية.
 3.1ال�سيا�سات املحا�سبية يف ت�سجيل م�صاريف امل�شرتيات
 -يتم ت�سجيل االلتزام املرتتب على عملية ال�شراء عندما تنتقل ملكية املواد امل�شرتاة �إىل البلدية والتيغالبا ما حت�صل عند ا�ستالم هذه املواد يف م�ستودعات البلدية �أو ح�سب بنود اتفاقية ال�شراء �أو
االعتماد امل�ستندي يف حالة ال�شراء من اخلارج .يتم الت�سجيل بناءا على مبد�أ اال�ستحقاق .ويف
حالة تلقي اخلدمة ،يتم ت�سجيل االلتزام عند ا�ستحقاقه وت�سجيل امل�صروف بعد تلقي اخلدمة ،يتم
ت�سجيل الذمة على البلدية من خالل القيد التايل:
من ح /امل�ستودع
�إىل ح /ذمم دائنة-با�سم املورد

يف حالة �شراء مواد م�ستهلكة ،يتم ت�سجيلها من خالل القيد التايل:
من ح /امل�صروف (ح�سب نوع امل�صروف مع حتديد املوازنة ،الوظيفة ،امل�شروع ،مركز تكلفة،
الدائرة او الق�سم املعني)
�إىل ح /املورد
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�إذا مت �شراء خدمات مثل ت�أمينات �أو �إيجارات متتد منافعها لأكرث من فرتة مالية ،يقوم املحا�سباملخت�ص بت�سجيل هذه اخلدمات كم�صاريف مدفوعة مقدما بحيث يتم عمل القيد التايل:
من ح /م�صاريف مدفوعة مقدما (ح�سب املوازنة)
�إىل ح /املورد

يتم برجمة النظام املحو�سب ليقوم تلقائيا باحت�ساب ن�صيب الفرتة (ال�شهر) من امل�صروف املعني بحيث
يتم عمل القيد التايل:
من ح /امل�صروف (ح�سب نوع امل�صروف مع حتديد املوازنة ،الوظيفة ،امل�شروع ،مركز تكلفة،
الدائرة او الق�سم املعني)
�إىل ح /م�صاريف مدفوعة مقدما (ح�سب املوازنة)

وبعد عملية الدفع يتم ت�سجيل القيد التايل:
من ح /الذمم الدائنة (ا�سم املورد �أو مقدم اخلدمة)
�إىل ح /البنوك/النقد

ويف حالة �إ�صدار املواد من امل�ستودع لال�ستخدام ،يتم حتميلها كم�صروف للجهة التي طلبتها ويجب حتديد
امل�شروع ،الن�شاط ،املوازنة ونوع امل�صروف �أو ا�سم احل�ساب.
 .ب�سيا�سات امل�شرتيات والعطاءات
�1 .1سيا�سات عامة
•تعليمات ال�شراء اخلا�صة بالبلدية يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف جميع عمليات ال�شراء اخلا�صة
بالبلدية ومرافقها.
•يف�ضل ال�شراء بكميات كبرية حيثما كان ذلك منا�سبا وفقا الحتياجات البلدية و قدرة البلدية على
املحافظة على املواد امل�شرتاة بحالة جيدة و بدون تك ّبد �أعباء �إ�ضافية وذلك للتقليل من الأعمال
الإدارية املتعلقة بعملية ال�شراء وحماولة احل�صول على �أف�ضل �أ�سعار ممكنة.
•تتم عملية ال�شراء يف جو ي�سمح باملناف�سة احلرة وال�شريفة بحيث ت�أخذ البلدية بعني االعتبار عملية
ت�ضارب امل�صالح التي ميكن �أن تقلل �أو متنع املناف�سة بني املوردين.
•يف احلاالت التي ت�ستدعي طرح عطاءات يتم تر�سية العطاء على �أف�ضل عطاء �أو عر�ض مقدم مبا يلبي
احتياجات البلدية مع الأخذ بعني االعتبار ال�سعر والنوعية والعوامل الأخرى املتعلقة بعملية ال�شراء.
طلبات ا�ستدراج العطاءات �أو العرو�ض يجب �أن تو�ضح كافة الأمور املطلوبة من املورد �أو التي يجب
عليه ا�ستيفائها لإدراج عر�ضه يف عملية التقييم.
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•طلبات ا�ستدراج العرو�ض �أو العطاءات للب�ضائع واخلدمات املنوي �شرا�ؤها يجب �أن حتتوي ما يلي:
و�صف دقيق ووا�ضح للمتطلبات الفنية للمواد املطلوبة ،و ذلك ل�ضمان التناف�س العادل.املتطلبات والعوامل التي يجب حتقيقها من قبل املورد والتي �سوف ت�ستخدم يف تقييم كل عر�ض.و�صف للمتطلبات التقنية بالن�سبة للمهام املطلوب تنفيذها وم�ستوى التنفيذ �إذا �أمكن.املوا�صفات اخلا�صة مثل «اال�سم التجاري» التي يجب حتقيقها من قبل املورد.يتم االتفاق فقط مع املوردين الذين تتوفر لديهم �إمكانية تنفيذ االتفاق حتت ال�شروط والظروفاملتفق عليها .يتم الأخذ بعني االعتبار عوامل حمددة مثل م�صداقية املورد و�سجل التعامل ال�سابق
واملوارد التقنية واملالية التي ميكنه الرجوع �إليها .يجب ا�ست�شارة جهات معرفة موثوقة لل�س�ؤال
واال�ستف�سار عن املورد.
تتم عملية حتليل الأ�سعار والتكلفة و توثيق هذه العملية يف ملفات ال�شراء يف كل عملية �شراء .حتليلالأ�سعار ميكن �أن يتم بعدة طرق ،مثل مقارنة �أ�سعار العرو�ض املقدمة مع �أ�سعار ال�سوق و�أ�سعار
�سلع �شبيهة واخل�صم املمنوح .يتم مراجعة وتقييم حتليل الأ�سعار لكل بند من بنود التكلفة لتحديد
مدى معقوليتها وللت�أكد من انه م�سموح ب�شرائها و�أنها مقبولة.
يتم االحتفاظ مبلف لعمليات ال�شراء الكبرية ،هذا امللف ي�ضم على الأقل:·�أ�س�س اختيار املورد.
·
·مربرات عدم وجود مناف�سة يف حالة عدم طلب عرو�ض خمتلفة.
·
·�أ�س�س حتليل الأ�سعار والتكلفة.
·
يتم االحتفاظ بنظام �إدارة العقود ل�ضمان تنفيذ اتفاقيات ال�شراء �ضمن ال�شروط واملوا�صفاتاملتفق عليها ،والت�أكد من متابعة عملية ال�شراء .ويتم تقييم وتوثيق عملية تنفيذ العقود ،وبيان
التزام املورد بال�شروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها يف العقد.
ميكن �أن يتم االحتفاظ بال�شروط التالية يف العقود التي تتجاوز مبلغ تراه البلدية منا�سب ًا.·�أن ي�ضم االتفاق �شرط جزائي يف حالة عدم تنفيذ �شروط العقد.
·
·�أن ي�ضم االتفاق بند ي�سمح للبلدية ب�إنهاء العقد مبينا الطرق التي ميكن �إتباعها يف �إنهاء
·
العقد وطرق الت�سوية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن العقود يجب �أن ت�ضم احلاالت التي يتم �إنهاء
العقد فيها نتيجة خرق بنود االتفاق ،واحلاالت التي فيها يتم �إنهاء العقد نتيجة لظروف
خارجة عن �إرادة املورد.
·احل�صول على كفالة من املورد لكل عر�ض �أ�سعار ت�ساوي خم�سة باملائة من قيمة العر�ض.
·
كفالة العر�ض ميكن �أن متثل التزام املورد مثل �شيكات م�صدقة� ،سندات ت�ضمن �أن يقوم
املورد بتنفيذ بنود العقد يف الوقت املحدد.
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يف�ضل �أن ال تقوم البلدية بعملية الدفع مقدما للموردين ،ميكن �أن تتم عملية الدفع املقدم فقط �إذامت احل�صول على كفاالت وتعهدات ت�ضمن حق البلدية.
�2 .2أخالقيات عملية ال�شراء
 •يجب �أن ال ي�شارك �أي موظف �أو �إداري يف عملية اختيار �أو تر�سية �أو �إدارة العقد �إذا كان هنالك
�إمكانية وجود تعار�ض يف امل�صالح .هذا التعار�ض يف امل�صالح يوجد عندما يكون للموظف �أو الإداري
�أو لأي فرد من عائلته م�صلحة مالية �أو �أية م�صلحة �أخرى مع املورد الفائز بالعقد.
 •املوظفني و الإداريني يف البلدية يجب �أن ال ي�سعوا �إىل �أو يقبلوا هدايا �أو �إكراميات �أو �أي �شيء له قيمة
مالية من املوردين �أو �أي جهات لها عالقة بالعقد.
 •يجب حتديد عقوبات حمددة وفر�ضها على الأ�شخا�ص واجلهات التي ال تتقيد بهذه الأخالقيات.
�3 .3سجل املوردين
 •يجب االحتفاظ بقائمة موردين للأ�صناف الرئي�سية التي حتتاجها البلدية بحيث يتم حتديث و
مراجعة هذه القائمة من فرتة لأخرى .الهدف من هذه القائمة هو ت�سهيل عملية ال�شراء .قائمة
املوردين يجب �أن ت�ضم �أ�سماء املوردين و عناوينهم و �أرقام الهاتف و الفاك�س و ا�سم ال�شخ�ص الذي
ميكن االت�صال معه.
 •قائمة املوردين يجب �أن حتتوي على ا�سم املورد والب�ضاعة املتوفرة لديه والأ�سعار و املوا�صفات
وخربته يف الب�ضائع وتعامالته مع البلدية.
 •يتم االحتفاظ مبلفات للموردين ،يتم �إعطاء رقم لكل مورد بحيث يتم ا�ستخدام نف�س الرقم يف كل
عملية �شراء من املورد.
4 .4جلنة العطاءات
 •يتم ت�شكيل جلنة عطاءات داخلية للإ�شراف واملوافقة على عملية ال�شراء مع مراعاة النوع والكمية
وال�سعر قبل القيام بعملية ال�شراء .ال�سعر الأن�سب والأف�ضل يختار ويتم امل�صادقة عليه من قبل هذه
اللجنة.
 •ت�ضم جلنة العطاءات الداخلية-:
م�س�ؤول ق�سم امل�شرتيات.املدير املايل �أو من ينوب عنه.رئي�س الق�سم املعني.ممثل من ق�سم التدقيق الداخلي �أو املجل�س البلدي.150

 •ميكن �أن حتتوي جلنة العطاءات على خبري خارجي مثل (مهند�س ،خبري كمبيوتر ........الخ)
لتقييم اختيار العرو�ض واملوردين.
 •عدد �أع�ضاء اللجنة يختلف من بلدية لأخرى بنا ًء على حجم و ن�شاط البلدية و توفر العدد الكايف
من املوظفني.
5 .5حدود �صالحيات ال�شراء
حدود �صالحيات ال�شراء يف البلدية كما يلي.
مبلغ امل�شرتيات
لغاية � 1,000شيكل
من � 1,000شيكل لغاية � 10,000شيكل
�أكرث من � 10,000شيكل

امل�ستوى املطلوب للم�صادقة
رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه.
رئي�س البلدية وحما�سب البلدية.
املجل�س البلدي

�6 .6سيا�سات طلب ال�شراء
 •تقوم دائرة امل�شرتيات باحل�صول على عرو�ض �أ�سعار �أو طرح العطاءات .يتم احل�صول على عرو�ض
الأ�سعار وفقا للقيمة املتوقعة للم�شرتيات كما يلي-:
قيمة امل�شرتيات

طريقة ال�شراء

حتى � 1,000شيكل.

طريقة الطواف و التفاو�ض مع البائعني.
ا�ستدراج ما ال يقل عن  3عرو�ض مكتوبة من موردين
معروفني باجلودة و الإتقان و اعتدال الأ�سعار.
ي�ستلزم طرح عطاء.

من � 1,000شيكل حتى � 10,000شيكل �أو ما يعادلها.
�أكرث من � 10,000شيكل �أو ما يعادلها.

 •يتم ا�ستخدام منوذج طلب عر�ض �أ�سعار لتوثيق عملية احل�صول على عرو�ض �أ�سعار.
 •منوذج طلب عر�ض �أ�سعار يجب �أن ي�ضم معلومات كافية تو�ضح للمورد �إجراءات ال�شراء ،الوقت
واملكان والأ�سعار و�شروط الدفع .يجب �أن يحتوي على الأقل على ما يلي-:
تفا�صيل خا�صة باملواد �أو اخلدمة املطلوبة.الكمية املطلوبة.تاريخ التو�صيل واملكان والتعليمات.طريقة الدفع.�شروط العقد.توقيع ال�شخ�ص املخول.151

•قبل �إعداد واعتماد طلب عر�ض الأ�سعار يجب �أن يقارن املحا�سب املخت�ص كافة طلبات عرو�ض
الأ�سعار مع املوازنة املعتمدة للبلدية للت�أكد من �أن هذه امل�شرتيات موجودة يف املوازنة.
•مبجرد املوافقة على طلب ال�شراء يقوم املحا�سب امل�س�ؤول عن املوازنة ب�إعطاء �أمر �إىل نظام FA

حلجز املبلغ التقديري لعملية ال�شراء من املوازنة للبند املعني وحتويلها �إىل بند حجوزات موازنة.

•يظهر ر�صيد املوازنة التقديرية لأي بند على نظام  FAبعد تنزيل قيمة �أية حجوزات �أو التزامات
�أو دفعات متت من هذا البند.
•يتم فتح العرو�ض بح�ضور جلنة امل�شرتيات .يجب �أن يتم حت�ضري ملخ�ص لكل العرو�ض التي ا�ستلمت.
•حتليل الأ�سعار (من خالل جدول) يجب �أن يح�ضر ويوثق ملقارنة �أ�سعار العرو�ض مع �أ�سعار
ال�سوق .هذا التحليل يجب �أن ي�ستخدم ك�أ�سا�س يف عملية اختيار املورد بعد الأخذ بعني االعتبار
اجلانب املايل والفني لل�شروط.
•البلدية غري ملزمة باختيار اقل الأ�سعار ولكنها يجب �أن تو�ضح �سبب عدم اختيار عطاء اقل �أ�سعار.
•يتم حت�ضري �أمر �شراء «مرقم م�سبقا” لكل عملية �شراء ب�ضائع �أو خدمات تزيد قيمتها عن
� 1000شيكل .كل �أمر �شراء يجب �أن يعتمد كتابة وقبول ال�شراء من امل�ستوى الإداري املنا�سب
وكذلك ا�سم املورد والأ�سعار ونوعية الب�ضائع والكمية.
•يكون �أمر ال�شراء من �أ�صل و 3ن�سخ ،الأ�صل ير�سل �إىل املورد ،و ن�سخة لق�سم املحا�سبة ون�سخة
للم�ستودعات ون�سخة تبقى يف ق�سم امل�شرتيات.
•ال يجوز ب�أي حال جتزئة قيمة امل�شرتيات لأغرا�ض العمل ب�آلية ال�شراء الواردة يف النقطة ال�سابقة.
•تتم عملية ال�شراء بالطواف من قبل م�س�ؤول امل�شرتيات مبا�شرة �أو من ينوب عنه و لكن حتت
�إ�شرافه املبا�شر.
•من املهم جدا �أن تكون الأ�صناف التي يتم �شرا�ؤها بطريقة الطواف متعارف على �أ�سعارها
بحيث ميكن للدائرة املالية التحديد ب�سهولة فيما �إذا كانت الأ�سعار معقولة �أم ال� ،أما �إذا مل تكن
الأ�سعار متعارف ًا عليها ،في�ستح�سن القيام بات�صال هاتفي مع تاجرين معروفني على الأقل للت�أكد
من معقولية ال�سعر.
•يجب توثيق عملية ال�شراء بالطواف من قبل ال�شخ�ص الذي قام بال�شراء و ذلك لأغرا�ض الرقابة
على عملية ال�شراء بالطواف.
•بالن�سبة للم�شرتيات التي تتطلب عرو�ض �أ�سعار مكتوبة فيتم طلب عر�ض الأ�سعار با�ستخدام
منوذج «طلب عرو�ض �أ�سعار» ،و يتم حتليل الأ�سعار با�ستخدام منوذج «حتليل عرو�ض الأ�سعار».
152

•يتم حتليل عرو�ض الأ�سعار املقدمة من قبل جلنة م�شرتيات تتكون من:
م�س�ؤول امل�شرتيات رئي�سا للجنة.رئي�س الق�سم املعني.املدير املايل.•ال�شراء الذي يتطلب عرو�ض �أ�سعار يتم مبوجب �أمر �شراء  Purchase Orderت�ستحدثه
منظومة امل�شرتيات يف النظام املحو�سب ب�شكل اوتوماتيكي بناء على البيانات الواردة يف طلب
امل�شرتيات (املواد) الداخلي .اوامر ال�شراء هذه ت�أخذ �أرقام مت�سل�سله ب�شكل تلقائي من النظام
املحو�سب و يتكون كل �أمر �شراء من �أ�صل و ثالث ن�سخ بحيث يتم �إ�صدار �أمر ال�شراء هذا من قبل
ق�سم امل�شرتيات و �سيتم تف�صيل �آلية ا�ستخدامه عند التطرق �إىل الإجراءات التف�صيلية لعملية
ال�شراء� .أما ال�شراء الذي يتم بطريقة الطواف فال داعي ال�ستخدام �أمر ال�شراء.
 .جالعطاءات
«يخت�ص هذا اجلزء من الدليل بامل�شرتيات التي تزيد قيمتها عن � 10,000شيكل �أو ما يعادلها و التي
ت�ستلزم طرح عطاءات».
ال�سيا�سات املالية
•يجب املحافظة على م�ستوى عال من الأخالق املهنية يف كافة �إجراءات طرح ،تقييم و تر�سية
العطاءات و يحظر م�شاركة �أي �شخ�ص يف جلنة العطاءات يف حالة وجود تعار�ض يف امل�صالح و
على رئي�س البلدية اتخاذ �إجراءات م�شددة يف هذا ال�صدد.
•عند جتهيز �أوراق العطاء ،يراعى �أن تكون �أوراق العطاء مرتبة ووا�ضحة و مرقمة و �أن تكون
الطباعة جيدة و مقروءة و �أن تخلو ال�صيغ من الأخطاء اللغوية و من ازدواجية املعاين و الدالالت.
•عند جتهيز مغلفات العطاء ،يجب �إبالغ ق�سم املحا�سبة بعدد الن�سخ املجهزة و ذلك لغر�ض
الرقابة على بيع ن�سخ العطاء و الت�أكد من �أن عدد الن�سخ املباعة و عدد الن�سخ املتبقية ي�ساوي عدد
الن�سخ التي مت حت�ضريها.
•�أوراق العطاء يجب �أن تكون خمتومة و ذلك لتجنب امل�شاركة غري القانونية و �أية �أوراق غري
خمتومة �أو ن�سخ من �أوراق خمتومة تعترب الغية و غري قانونية.
•تعامل �أثمان بيع ن�سخ العطاءات ك�إيرادات عطاءات و يجب �أن تباع الن�سخ مقابل و�صل
قب�ض ر�سمي.
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•الإعالن يف ال�صحف عن طرح العطاء يكون ح�سب احلاجة و بقرار من جلنة العطاءات و يكون
كما يلي:
 .أ�إذا قامت البلدية بدفع تكاليف الإعالن ب�شكل م�سبق (قبل تر�سية العطاء) فيتم ت�سجيل املبلغ
كم�صاريف م�سرتدة (موجودات) ويتم �إغالق املبلغ عند قب�ض ر�سوم الإعالن من ال�شركة
الفائزة.
 .ب�أما �إذا مت االتفاق مع ال�صحف على دفع الر�سوم الحقا عند تر�سية العطاء ،فعندها ال يتم
عمل �أي قيد حما�سبي يف �سجالت البلدية.
 .ت�إذا ح�صلت البلدية على خ�صم من ال�صحيفة على ر�سوم الإعالن املقررة و تقا�ضت كامل
املبلغ من ال�شركة الفائزة ،فيتم ت�سجيل الفرق ك�إيرادات.
•يطلب من ال�شركات امل�شاركة يف العطاء دفع ثمن ن�سخة العطاء بالعملة املقررة وذلك لتاليف
الفروقات الناجمة عن تغري �أ�سعار �صرف العمالت.
•يتم احل�صول على الكفاالت املنا�سبة من ال�شركات املتقدمة.
 .دالإجراءات املالية املتعلقة بعملية امل�شرتيات يف بلدية كبرية :
تطبق هذه الإجراءات على امل�شرتيات التي تقل قيمتها عن � 10,000شيكل.
الإجراءات
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الق�سم املعني

م�أمور امل�ستودعات
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الإجراء
ير�سل الق�سم املعني �إىل امل�ستودعات طلب لوازم (يكون ب�أرقام مت�سل�سلة) بحيثيحتوي هذا النموذج على الكمية املطلوبة من املواد ورقم املخزون لهذه املواد
كما ويبني ا�سم الوظيفة واملوازنة املعنيتني وكذلك ا�سم امل�شروع (�إن وجد)
ومركز التكلفة لهذه املواد كما ويكون موقع من قبل رئي�س الق�سم املعني .كما
يف منوذج ( .) P-1
يف حال كانت هذه املواد غري متوفرة يف امل�ستودع فيقوم م�أمور امل�ستودع بالكتابةعلى طلب اللوازم ب�أن هذه املواد غري متوفرة وبعد ذلك يقوم بالتوقيع على
الطلب ليتم حتويله �إىل الق�سم املعني.
�أما يف حال توفر هذه املواد فيتم �إ�صدارها وفقا للإجراءات املعتمدة يف منظومةامل�ستودعات.

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الق�سم املعني

الإجراء
بعد ا�ستالم طلب اللوازم من ق�سم امل�ستودعات (الذي يبني فيه ب�أن هذه املوادغري متوفرة لدى امل�ستودعات) يقوم الق�سم املعني بتعبئة منوذج طلب �شراء
مواد (با�ستخدام النموذج املتوفر يف منظومة امل�شرتيات يف النظام املحو�سب
والذي يكون عادة ب�أرقام مت�سل�سلة) ويبني فيه مدى حاجته �إىل هذه املواد
ويكتب فيه اخل�صائ�ص الفنية والكميات املطلوبة والتكلفة التقديرية لهذه املواد
كما ويكتب ا�سم امل�شروع ومركز التكلفة ونوع املوازنة والوظيفة لهذه املواد كما
يف منوذج (  ) P-2وبعد ذلك يقوم مهند�س الق�سم بالتوقيع عليه ويتم �إر�ساله
مبا�شرة �إىل ق�سم امل�شرتيات.

ق�سم امل�شرتيات

-يقوم ق�سم امل�شرتيات مبراجعة الطلب والتوقيع عليه ليتم حتويله �إىل ق�سم املحا�سبة.

م�س�ؤول ق�سم املوازنة والتخطيط

يت�أكد من وجود املواد املراد �شرا�ؤها يف املوازنة العامة ويكتب بعد ذلك مالحظاتهعلى منوذج طلب ال�شراء يف حال كانت هذه املواد �ضمن املوازنة ف�إنه يتم املوافقة
الأولية عليها �أما يف حال مل تكن هذه املواد �ضمن املوازنة ف�إنه يكتب مالحظته
على الطلب ويتم حتويل الطلب �إىل رئي�س البلدية .
يقوم النظام املحو�سب تلقائيا بخ�صم التكلفة التقديرية املدخلة يف طلب �شراء املوادمن املوازنة املعتمدة لهذا البند وتظهر كتعهد � Commitmentضمن املوازنة.

منظومة امل�شرتيات

رئي�س البلدية

يف حال كانت قيمة امل�شرتيات �أقل من � 1000شيكل يتم املوافقة �أو الرف�ض منقبل رئي�س البلدية .
�أما يف حال كانت قيمة امل�شرتيات �أكرث من � 1000شيكل فاملوافقة �أو الرف�ضتكون من قبل رئي�س البلدية ولكن مبوجب ا�ستدراج عرو�ض �أ�سعار ( 3على
الأقل) (.ويف احلالتني يتم حتويل الطلب �إىل ق�سم امل�شرتيات) .

ق�سم امل�شرتيات

يف حالة الرف�ض يتم �إيقاف عملية ال�شراء و�إعالم الق�سم املعني بالرف�ض .تقوممنظومة امل�شرتيات بعك�س التعهد  Commitmentالذي ن�ش�أ �سابقا من املوازنة.
يف حالة املوافقة �إذا كانت املبالغ قيمتها اقل من � 1000شيكل فيتم �شرا�ؤهامبا�شرة �أما يف حال كانت املبالغ قيمتها �أكرث من � 1000شيكل فيتم ا�ستدراج
عرو�ض �أ�سعار كما يف منوذج (.)P-3
يقوم ق�سم امل�شرتيات بتعبئة طلب ا�ستدراج عرو�ض �أ�سعار باملوا�صفات املطلوبةبنا ًء على املوا�صفات املوجودة يف طلب ال�شراء و�إر�سالها �إىل ثالثة موردين على
الأقل (الإر�سال باليد ) ليقوموا بتعبئته والتوقيع عليه و�إعادة �إر�ساله يف الوقت
املحدد �إىل ق�سم امل�شرتيات .
يتم ا�ستالم طلب ا�ستدراج العرو�ض باليد بعد تعبئته من قبل املورد يف املوعداملحدد وبظرف مغلق.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

جلنة امل�شرتيات

رئي�س البلدية

يتم م�صادقة رئي�س البلدية على تو�صية جلنة امل�شرتيات ويتم حتويله �إىل ق�سمامل�شرتيات.

منظومة امل�شرتيات

تقوم منظومة امل�شرتيات با�ستحداث �أمر �شراء ب�شكل تلقائي مبجرد املوافقةعلى عملية ال�شراء ت�صدر �إليه البيانات املوجودة يف طلب �شراء املواد املعني.

ق�سم امل�شرتيات

منظومة امل�شرتيات
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الإجراء
 تقوم جلنة امل�شرتيات (املكونة من م�س�ؤول امل�شرتيات وحما�سب البلدية ورئي�سالق�سم املعني �أو من ينوب عنهم ) بتفريغ طلبات ا�ستدراج عرو�ض الأ�سعار ثم
يقوموا بكتابة تو�صية اللجنة كما يف منوذج ( )P-4والتوقيع عليه و�إر�ساله �إىل
رئي�س البلدية من �أجل امل�صادقة على التقرير.

يقوم با�ستكمال البيانات املنا�سبة على �أمر ال�شراء مبا فيها تكلفة املواد املطلوبةويتم عمل كتاب �إحالة للمورد يفيد ب�إحالة ال�شراء عليه مع حتديد قيمة املبلغ
املحال ويلزمه بالتوريد خالل مدة معينة وبعك�س ذلك يتم دفع غرامة مالية
بقيمة حمددة وعن كل يوم ت�أخري.
متابعة التوريد عن طريق االت�صال بالهاتف مع املورد الذي مت الرت�سية عليه من�أجل حتويل املواد �إىل املخازن .
يتم �إر�سال ن�سخة عن حم�ضر تو�صية جلنة امل�شرتيات مع منوذج �أمر ال�شراء�إىل ق�سم امل�ستودعات ملعرفة املواد التي �سيتم �إدخالها �إىل م�ستودعات البلدية،
و�إىل الق�سم املايل والق�سم املعني ال�ستكمال �إجراء اتهم.
تقوم منظومة امل�شرتيات بعك�س التعهد  Commitmentالذي ا�ستحدث�سابقا وتخلق مكانه التزام حمتمل  Contingent Liabilityيتم ح�سمه
من ر�صيد املوازنة املعتمدة.
تقوم منظومة امل�شرتيات ومبجرد ا�صدار �أمر ال�شراء با�ستحداث �سند �صرفم�ؤقت مرتبط ب�أمر ال�شراء يتم حفظه يف النظام املحو�سب ويتم ا�ستعماله الحقا
لإمتام عملية ال�صرف.

K

CMY

CY

MY

CM

Y

M

C

157

−
159

	.ـهالإجراءات املالية املتعلقة بعملية العطاءات يف بلدية كبرية :
تطبق هذه الإجراءات يف حالة امل�شرتيات التي تزيد عن � 10,000شيكل.
الإجراءات
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
الق�سم املعني

م�أمور امل�ستودعات

الإجراء
ير�سل الق�سم املعني �إىل امل�ستودعات طلب لوازم (يكون ب�أرقام مت�سل�سلة)بحيث يحتوي هذا النموذج على الكمية املطلوبة من املواد ورقم املخزون لهذه
املواد كما ويبني ا�سم امل�شروع ومركز التكلفة لهذه املواد كما ويكون موقع من
قبل رئي�س الق�سم املعني .كما يف منوذج ( .) P-1
يف حال كانت هذه املواد غري متوفرة يف امل�ستودع فيقوم م�أمور امل�ستودعبالكتابة على طلب اللوازم ب�أن هذه املواد غري متوفرة وبعد ذلك يقوم بالتوقيع
على الطلب ليتم حتويله �إىل الق�سم املعني .
�-أما يف حال توفر هذه املواد (. )Interface with stores

الق�سم املعني

بعد ا�ستالم طلب اللوازم من ق�سم امل�ستودعات (الذي يبني فيه ب�أن هذه املوادغري متوفرة لدى امل�ستودعات) يقوم الق�سم املعني بتعبئة منوذج طلب �شراء
مواد (يكون ب�أرقام مت�سل�سلة) ويبني فيه مدى حاجته �إىل هذه املواد ويكتب
فيه اخل�صائ�ص الفنية والكميات املطلوبة والتكلفة التقديرية لهذه املواد كما
ويكتب ا�سم امل�شروع ومركز التكلفة ونوع املوازنة لهذه املواد كما يف منوذج (
 ) P-2وبعد ذلك يقوم مهند�س الق�سم بالتوقيع عليه ويتم �إر�ساله مبا�شرة
�إىل ق�سم امل�شرتيات .

ق�سم العطاءات

يقوم ق�سم العطاءات مبراجعة الطلب والتوقيع عليه ليتم حتويله �إىل ق�سماملحا�سبة .

م�س�ؤول ق�سم التخطيط واملوازنة

يت�أكد من وجود املواد املراد �شرا�ؤها يف املوازنة العامة ويكتب بعد ذلكمالحظاته على منوذج طلب ال�شراء يف حال كانت هذه املواد �ضمن املوازنة
ف�إنه يتم املوافقة الأولية عليها �أما يف حال مل تكن هذه املواد �ضمن املوازنة
ف�إنه يكتب مالحظته على الطلب ويتم حتويل الطلب �إىل رئي�س البلدية .

رئي�س البلدية

يقوم بامل�صادقة على منوذج طلب �شراء مواد ليتم حتويله �إىل املجل�س البلديكما يف ( .)P-5يف حال كانت هذه املواد �ضمن املوازنة .ويف حال مل تتوفر
موازنة لهذه املواد ف�إما �أن يتم الرف�ض �أو يتم املوافقة املبدئية ب�شكل ا�ستثنائي
على �أن يتم عمل ملحق موازنة للتعديل عليها بناء على قانون تعديل املوازنات
بعد عر�ض املو�ضوع على املجل�س البلدي.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
املجل�س البلدي

الإجراء
يعترب املجل�س البلدي هو �صاحب القرار �إما موافقة �أو رف�ض.يف حالة الرف�ض تتم �إيقاف عملية ال�شراء.
�أما يف حالة املوافقة يقوم املجل�س ب�إ�صدار قرار جمل�س موقع باملوافقة
على طرح العطاء ليتم الإعالن عنه يف ال�صحف املحلية (� 3صحف حملية
خمتلفة ) ويتم �إر�ساله �إىل ق�سم امل�شرتيات .
يقوم ق�سم العطاءات ب�صياغة الإعالن بالتن�سيق مع رئي�س الق�سم املعني و�أخذالبيانات الالزمة لتحديد الكميات واملوا�صفات ليتم الإعالن عنه يف ال�صحف
املحلية .
يتوجه املوردون املحتملون بنا ًء على الإعالن الذي مت طرحه يف ال�صحفاملحلية �إىل ق�سم العطاءات من �أجل �شراء منوذج بيع عطاء كما يف
منوذج( )P-6ويقوم املورد �أو ال�شركة املعنية بتعبئة طلب العطاء ثم يقوم
ق�سم العطاءات بتحديد قيمة ن�سخة العطاء على نف�س الطلب ليتوجه املورد
�إىل ال�صندوق الرئي�سي لدفع ر�سوم ن�سخة العطاء .

�أمني ال�صندوق

يقوم با�ستالم املبلغ من املورد بنا ًء على املبلغ املوجود يف منوذج بيع العطاءويتم ت�سجيل املبلغ على ح�ساب ر�سوم عطاء و�إ�صدار �سند قب�ض باملبلغ
املقبو�ض و�إعطاء املواطن ن�سخة �أ�صلية با�ستالم املبلغ .
ا�ستالم �سند القب�ض من املورد و�إعطاء املورد كرا�سة العطاء.يتم ا�ستالم العطاءات يف الوقت املحدد بالظرف املغلق.ير�سل كتاب �إىل احلكم املحلي حتى يتم �إبالغهم مبوعد فتح العطاء.يوم فتح العطاء حت�ضر جلنة العطاءات املكونة من (مندوب عن احلكماملحلي وحما�سب البلدية ورئي�س الق�سم املعني بالعطاء وم�س�ؤول العطاءات
وع�ضو جمل�س بلدي ) .
قبل فتح العطاء وعند فح�ص العرو�ض املقدمة �إذا مل يكتمل عدد العطاءاتاملباعة ( 3على الأقل) يقوموا بكتابة حم�ضر يوجه �إىل رئي�س البلدية من
اجل �إعادة طرح العطاء للمرة الثانية �أما �إذا اكتمل العدد فيتم فتح العطاء
يف املرة الثانية �إذا مل يكتمل عدد العطاءات املباعة ( 3على الأقل) يقوموا
بكتابة حم�ضر يوجه �إىل رئي�س البلدية من اجل �إعادة طرحه للمرة الثالثة �أما
�إذا اكتمل العدد فيتم فتح العطاء .
ويف املرة الثالثة ومهما كان عدد العرو�ض املقدمة يف هذه املرة ف�إنه يتم فتحالعطاءات.
تقوم بتفريغ العطاءات على منوذج تفريغ عطاء كما يف منوذج ( )P-7وعملتو�صية للمجل�س با�سم املورد الأف�ضل بنا ًء على الأ�سعار واملوا�صفات واجلودة .

ق�سم العطاءات

ق�سم العطاءات

جلنة العطاءات
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
املجل�س البلدي

ق�سم العطاءات
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الإجراء
يعترب �صاحب القرار النهائي الختيار املورد الأف�ضل �إما بالأخذ بالتو�صية �أوحتويل منوذج تفريغ العطاء �إىل اللجنة الفنية لأخذ عينة من املواد املطلوبة
وحتليلها ومن ثم اختيار املنا�سب ثم يرد �إىل ق�سم العطاءات حيث ي�صدر
قرار جمل�س بلدي لهذا ال�ش�أن.
توجيه كتاب �إحالة �إىل املورد الفائز بالعطاء بناء على قرار املجل�س البلديليتم تبليغه ب�أنه مت �إحالة العطاء املذكور عليه وحتديد مبلغ الإحالة و�إبالغه
ب�ضرورة احل�ضور للبلدية خالل فرتة حمددة �أق�صاها �أ�سبوع لتوقيع العقد
وا�ستكمال الإجراءات الالزمة و�إال يعترب م�ستنكف ويتخذ بحقه الإجراء
القانوين الالزم.
متابعة التوريد عن طريق االت�صال باملورد الذي مت الرت�سية عليه. �إر�سال منوذج كتاب الإحالة مع منوذج �أمر �شراء �إىل ق�سم امل�ستودعات ملعرفةاملواد التي �سيتم �إدخالها �إىل م�ستودعات البلدية والق�سم املايل والق�سم املعني
ال�ستكمال �إجراءاتهم.
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 .والإجراءات املالية لت�سجيل الذمم الناجتة عن امل�شرتيات يف بلدية كبرية
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

ق�سم املحا�سبة
(حما�سب امل�ستودعات)

حما�سب م�صروفات
(مدقق البيانات)

م�ساعد املدير املايل

الإجراء
يقوم حما�سب امل�ستودعات مبراجعة وتدقيق البيانات املدخلة منقبل م�أمور امل�ستودع عن طريق مطابقة البيانات املدخلة �إىل منظومة
املخازن ( )Inventory moduleمع امل�ستندات املوجودة يف ق�سم
املحا�سبة(الفاتورة ال�ضريبية � ،شهادة خ�صم امل�صدر � ،سند ا�ستالم املواد
 ،قرار جلنة الفح�ص الفنية) حيث يت�أكد من �صحة البيانات املدخلة مبا
فيها ا�سم ال�صنف الذي مت �شرا�ؤه ورقمه اخلا�ص لدى البلدية والكميات
التي مت �إدخالها من قبل م�أمور امل�ستودع .
يقوم حما�سب امل�ستودعات يف ق�سم املحا�سبة ب�إدخال �أ�سعار املواد التي مت�شرا�ؤها على النظام ( )Inventory moduleوذلك بنا ًء على الفاتورة
ال�ضريبية امل�ستلمة من املورد كما ويقوم ب�إدخال تاريخ ا�ستحقاق الدفع
ح�سب االتفاقية املوقعة .
 يقوم حما�سب امل�ستودعات بالتوقيع الكرتونيا على �صحة البيانات املدخلةمن قبل م�أمور امل�ستودع .
يقوم �أحد حما�سبي امل�صروفات يف ق�سم املحا�سبة مبراجعة وتدقيقالأ�سعار املدخلة على النظام من قبل حما�سب امل�ستودعات عن طريق
مطابقتها مع الأ�سعار املوجودة يف الفاتورة ال�ضريبية كما ويقوم مبراجعة
تاريخ ا�ستحقاق الدفع الذي مت �إدخاله من قبل حما�سب امل�ستودعات .
يقوم مدقق البيانات بالتوقيع الكرتونيا على �صحة البيانات املدخلة من قبلحما�سب امل�ستودعات ومبجرد املوافقة يقوم النظام املحا�سبي املحو�سب
بت�سجيل التزام مرتتب على البلدية �إىل املورد �ضمن منوذج خا�ص ي�سمى
. ”Payable Voucher
مراجعة واعتماد « »Payable Voucherاملدقق من قبل مدقق البيانات(حما�سب امل�صرفات) .
ومبجرد اعتماد م�ساعد املدير املايل القيد املذكور �أعاله ف�إنه يتم ترحيلاملعلومات �إىل ح�سابات الأ�ستاذ العام على النظام املحا�سبي  FAليظهر
بالقيد التايل :
من ح /امل�ستودع (ح�سب املوازنة )
�إىل ح /ذمم دائنة-ب�إ�سم املورد (ح�سب املوازنة)
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 .زالإجراءات املالية لت�سجيل عملية ال�صرف يف بلدية فل�سطينية كبرية
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب م�صروفات

م�س�ؤول امل�صروفات

املدير املايل �أو م�ساعده

رئي�س البلدية

م�س�ؤول امل�صروفات

حما�سب م�صروفات
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الإجراء
�إعداد م�ستند �صرف للذمة املوردة بحيث يتم �إظهار ال�سندات الغري م�سددةعلى النظام عند تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد ثم يوقع معد ال�سند الكرتونيا على
�سند ال�صرف كما ويقوم بتح�ضري ال�شيك �أو ر�سالة التحويل البنكي .
تدقيق �سند ال�صرف والت�أكد من �سالمة توجيه ال�صرف �إىل احل�ساباتال�صحيحة والت�أكد من كافة البيانات املوجودة �ضمن ال�سند (ا�سم البنك،
رقم ال�شيك ،قيمة ال�شيك وتاريخه) والت�أكد من تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد
وبعد ذلك يوقع الكرتونيا على �سند ال�صرف لإثبات تدقيقه.
مراجعة �سند ال�صرف ومرفقاته ومن ثم يقوم بتوقيع �سند ال�صرفالكرتونيا بالإ�ضافة �إىل توقيع ال�شيك يف حالة الدفع بال�شيكات �أو التوقيع
على ر�سالة التحويل يف حالة الدفع عن طريق حوالة بنكية ( احد املخولني
بالتوقيع على ال�شيكات) .
توقيع �سند ال�صرف الكرتونيا بالإ�ضافة �إىل توقيع ال�شيك يف حالة الدفعبال�شيكات �أو التوقيع على ر�سالة التحويل يف حالة الدفع عن طريق حوالة
بنكية ( احد املخولني بالتوقيع على ال�شيكات) .
يعيد �سند ال�صرف ومرفقاته �إىل م�س�ؤول امل�صروفات .يقوم م�س�ؤول امل�صروفات برتحيل �سند ال�صرف والتوقيع الكرتونيا .وبعد ترحيل �سند ال�صرف يتم �إغالق ذمة املورد بالقيد التايل :من ح /الذمم الدائنة (ا�سم املورد ونوع املوازنة)
�إىل ح /البنوك/النقد (نوع املوازنة)

يقوم بت�سليم ال�شيك �إىل املورد الذي يقوم بالتوقيع على �سند ال�صرف �إيذانابا�ستالم املبلغ �أو ال�شيك .
-يقوم بحفظ م�ستندات ال�صرف وفقا لأرقام �سندات ال�صرف املت�سل�سلة.
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
منوذج �أمر �شراء

P- 1
الرقم املت�سل�سل
ا�سم الق�سم................................................... :

تاريخ �أم ــر الل ــوازم................................................... :

الـ ــم�ش ــروع................................................... :

م ــرك ـ ــز الت ـكــلف ـ ــة................................................... :

نوع املوازنة(موازنة ر�أ�سمالية ،موازنة ت�شغيلية ،موازنة ربحية)
الوظيفة (يف حالة املوازنة الت�شغيلية)............................................ :

القطاع االقت�صادي................................................... :

رقم املخزون

الوحدة

البيان

الكمية

النوعية

ال�سعر
التقديري

مالحظات

املجموع الكلي � /شيكل
توقيع املوظـف

ا�سم املوظف
مطالعة رئي�س الق�سم .:

................................. ................................................................................................................................................................................

...................................................... ............................................... .....................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................التوقيع:
مالحظات م�أمور امل�ستودع:

...............................................

........................... ................................................................................................................................................................................

................................................ ............................................... ...........................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................التوقيع:
بيان ق�سم املحا�سبة:

...............................................

......................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................التوقيع:
تعليمات رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه :
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.......................................

...............................................

موافقة رئي�س البلدية:

..........................................

ا�سم البلدية
منوذج طلب �شراء
الرقم املت�سل�سل

P- 2

ا�سم الق�سـ ــم................................................... :

تـ ــاري ـ ـ ـ ــخ طـلـ ـ ــب................................................... :

ا�سـم ال�شعبــة................................................... :

الــــ�شـــــــــــــــراء................................................... :

ال ـمــ�ش ـ ــروع ................................................... :

مـ ـ ــركز التك ــلف ـ ــة................................................... :

نوع املوازنـة( :موازنة ر�أ�سمالية ،موازنة ت�شغيلية ،موازنة ربحية)

القطاع االقت�صادي................................................... :

الوظيفة (يف حالة املوازنة الت�شغيلية)................................................... :

�سعادة رئي�س بلدية  ..................................................................................املحرتم
�أعلم �سعادتكم ب�أننا يف ق�سم ( )...................................................بحاجة ل�شراء ما يلي:
رقم املخزون

البيان

عددها

الكمية

وحدتها

النوعية

ال�سعر
التقديري

مالحظات

املجموع الكلي � /شيكل
توقيع رئي�س الق�سم

توقيع املوظف

مالحظات ق�سم املحا�سبة.................................................................... .................................................................................. :
...... .................................................................................. .................................................................................. ..............
........................... .................................................................................. ............................................................................
.......................................................

تعليمات رئيس البلدية أو من ينيبه:

............................

رئيس البلدية:
............................
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ا�سم البلديــة و�شعارها
ا�ستدراج عرو�ض �أ�سعـار

P- 3
ق�سم املحا�سبة
التاريخ ........../......./......

الق�سم................................................... :
رقم طلب ال�شراء................................... :

�أرجو موافاتنا ب�أ�سعاركم النهائية للوازم التالية:
الرقم

البيان

النوعية

الكمية/
العدد

�سعر الوحدة
اغورة

�شيكل

املجموع
اغورة

�شيكل

مالحظات

ال�سعر الكلي

مالحظات:
-

�آخر موعد لتقدمي العر�ض يوم  ............املوافق  ....../..../....قبل ال�ساعـة  ....يف ق�سم امل�شرتيات يف البلدية.الأ�سعار �شاملة �ضريبة القيمة امل�ضافة.البلدية غري ملزمة بقبول �أقل الأ�سعار.البلدية تطلب �شهادة خ�صم امل�صدر عن الفواتري ال�ضريبية التي تزيد قيمتها عن � 1500شيكل �أو ما يعادلها بالعمالتالأخرى.
يقوم املناق�ص �شيك �شخ�صي �أو ت�أمني نقدي بقيمة  10%من قيمة املناق�صة.هل يوجد كفالة على هذه املواد �أم ال؟ فرتة الكفالـة................................ :-فرتة التوريد............................................... :

 -التاريخ ......../..../...ا�سم املورد............................................... :
تـ ـ ــلف ـ ــون ............................................... :
جـ ـ ـ ـ ـ ــوال............................................... :

الرجاء ت�سليم العر�ض مبغلف مغلق وخمتوم ح�سب الأ�صول.
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التوقيع............................................... :
اخلتم الر�سمي................................... :

املجموع
�ضريبة القيمة
امل�ضافة
املجموع الكلي

مالحظات ق�سم املحا�سبة:

�أع�ضاء اللجنة

الرقم

البيان

الوحدة

العدد

رقم الطلب................................................... :

م�س�ؤول
امل�شرتيات

رئي�س الق�سم

قرار اللجنة:

ا�سم املورد
ا�سم املورد
�سعر الوحدة املجموع �سعر الوحدة املجموع
�أغورة �شيكل
اغورة �شيكل

التاريخ

...................................................

منوذج تفريغ مناق�صة

ا�سم البلديــة و�شعارهـا

حما�سب
البلدية

ا�سم الورد
�سعر الوحدة املجموع
�أغورة �شيكل

مصادقة رئيس
البلدية

ا�سم املورد
املجموع
�سعر الوحدة
�أغورة �شيكل

P-4
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ا�سم البلديــة و�شعارهـا

Palestine National Authority
Ministry of Local Government

وزارة احلكم املحلي

P- 5
رقم طلب ال�شراء
رقم املخزون

البيان

الكمية

التاريخ
النوعية

�سعر الوحدة

ال�سعر
الإجمايل

مالحظات

ال�سعر الإجمايل

•يحق للبلدية جتزئة العطاء بالطريقة التي تراها منا�سبة.
•الأ�سعار �شاملة �ضريبة القيمة امل�ضافة.
•يلتزم املورد ب�إح�ضار �شهادة خ�صم امل�صدر مع الفاتورة ال�ضريبية.
•يقدم املناق�ص ت�أمني نقدي �أو �شيك �شخ�صي بقيمة  10%من قيمة املناق�صة.
•البلدية غري ملزمة بقبول �أقل الأ�سعار.
•�آخر يوم لتقدمي العطاء يوم  ........................املوافق ........................قبل ال�ساعة........................
يف مكتب العطاءات يف البلدية.
ا�سم ال�شـركة الــموردة........................ :
ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول........................ :
رق ـ ـ ـ ــم الـ ـهـاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف........................ :
رقـ ـ ـ ـ ـ ــم الـجـ ـ ـ ـ ـ ــوال........................ :

الرجاء ت�سليم العر�ض مبلف مغلق وخمتوم وح�سب الأ�صول.
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الـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـيـ ــع........................ :
اخلتم الر�سمي........................ :

ا�سم البلديــة و�شعارهـا
منوذج بيع عطاء

P -6
�سعادة رئي�س البلديـة :املحرتم
حتية طيبـة وبعـد:
�أنا  /نحن املورد �/شركـة.............................................................. :
العنـوان..................................................................................... :
رقم امل�شتغل املرخ�ص.................................................................. :
رقم الهاتف............................................................................... :
رقم الفاك�س.............................................................................. :
�أرغب /نرغب ب�شراء ن�سخة عطاء................................................. :
رقـم العطاء............................................................................... :
ا�سم العطاء............................................................................... :

							

التوقيع................................:

							

التاريخ................................:

ال�ستخدام ق�سم امل�شرتيات:
ال مانع من بيع ن�سخة العطاء املذكور �أعاله بعد دفع القب�ض املرفق رقم

التوقيع:

.................................................................................................................

التاريخ:

بتاريخ ................................................:

ال�ستخدام �أمني ال�صندوق:

مت دفع الر�سوم املقررة مبوجب �إي�صال القب�ض املرفق رقم

التوقيع:

............................................................................................................

التاريخ:

بتاريخ................................................:
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
P- 7
منوذج تفريغ عطاء

رقم العطاء......................... :

الرقم

البيان

النوعية

الكمية

التاريخ..............................:

ا�سم املتقدم

ا�سم املتقدم

ا�سم املتقدم

املجموع

املجموع

املجموع

�سعر الوحدة

الإجمايل

�سعر الوحدة

الإجمايل

�سعر الوحدة

الإجمايل

املجموع الكلي

�شروط �إ�ضافيـة:

 .1كفالـة بنكية

 .2عينات

قرار اللجنــة..................................................................................................................................................... :

�أع�ضاء اللجنـة
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مهند�س الق�سم
املعني

م�س�ؤول امل�شرتيات

مندوب وزارة
احلكم املحلي

ع�ضو حملي بلدي

حما�سب البلدية

 .6الرواتب

أعام

.

•الهدف
الهدف من هذا اجلزء من الدليل هو و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات للمعامالت املالية املتعلقة
بالرواتب ،ومن �أجل الت�أكد �أن �آلية مراجعة وحت�ضري ك�شوفات الرواتب ودفع هذه الرواتب تتم
بدقة ووفقا للقواعد املحددة.
•نطاق التطبيق
تطبق هذه ال�سيا�سات والإجراءات على كل املهام والعمليات املتعلقة بالرواتب.
•امل�س�ؤوليات وال�صالحيات

.

-

-ال يجوز تغيري الإجراءات الرئي�سية �إال مبوافقة وزارة احلكم املحلي.

-

تطبيق هذه ال�سيا�سات والعمل بها يقع �ضمن م�س�ؤولية رئي�س البلدية واملدير املايل.بال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية
الدوام
•يقوم املوظف بتوقيع �سجل الدوام يومي ًا �أو بختم ال�ساعة االلكرتونية (�إن وجدت) يوميا عند
دخوله وعند خروجه من البلدية.
•يتم االحتفاظ يف كل ق�سم ب�سجل دوام يومي يت�ضمن �أ�سماء موظفي الق�سم� ،ساعة الدخول و�ساعة
اخلروج وذلك من �أجل مراقبة �ساعات الدوام الفعلي للموظفني .هذا ال�سجل يجب �أن يعب�أ ويوقع
من قبل املوظف وي�صادق عليه امل�س�ؤول املبا�شر �أو امل�شرف يوميا.
•يتم �إر�سال �سجل الدوام اليومي وك�شف ال�ساعة الإلكرتونية �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني �أ�سبوعي ًا،
حيث يقوم مبقارنة �سجل الدوام اليومي مع ك�شف الدوام الإلكرتوين ومراجعة م�س�ؤول الق�سم
املعني يف حالة وجود اختالفات.
•يقوم ق�سم �ش�ؤون املوظفني �شهريا بتح�ضري ك�شف الدوام ال�شهري لكل موظف .هذا الك�شف
يت�ضمن �أ�سم املوظف ،عدد �أيام العمل املطلوبة ،عدد �أيام العمل الفعلية ،عدد �أيام �أو �ساعات
العمل الإ�ضافية ،الإجازات بدون راتب ،ال�سلف والعالوات.
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ال�سيا�سات املالية
•يتم دفع الرواتب بالعملة الرئي�سية للبلدية ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.
•يجب اقتطاع �ضريبة الدخل من رواتب موظفي البلدية و امل�شاريع مبوجب قوانني �ضريبة الدخل
املعمول بها يف فل�سطني و يجب �أن تكون كافة الإعفاءات ال�ضريبية معززة بوثائق ر�سمية (عقود
�إيجار� ،شهادة �إعالة�....إلخ).
•تدفع الرواتب �إما بحواالت بنكية (وهو الأف�ضل) �أو ب�شيكات للم�ستفيد الأول و مينع ب�أي حال دفع
الرواتب نقدا.
•على �إدارة البلدية االحتفاظ مبلف لكل موظف يحتوي على الأمور التالية كحد �أدنى:
امل�ؤهالت العلمية.عقد عمل يو�ضح الراتب و امل�ستحقات الأخرى لكل موظف.وثائق �إثبات ال�شخ�صية.�صورة �شخ�صية ملونة و حديثة.وثائق تعزيز الإعفاءات ال�ضريبية.و يجب حتديث ملفات املوظفني با�ستمرار.•يف حالة وجود اتفاقيات موقعة مع جهة خارجية ،يجب �أن تلتزم البلدية ببنود االتفاقية فيما يتعلق
ببند الرواتب �إن وجد �ضمن املوازنة املعتمدة لالتفاقية.
•يتم االحتفاظ ب�سجل دوام يومي يت�ضمن �أ�سماء املوظفني� ،ساعة احل�ضور و�ساعة املغادرة وذلك
من �أجل مراقبة �ساعات الدوام الفعلي للموظفني .هذا ال�سجل يجب �أن يعب�أ ويوقع من قبل
املوظف وي�صادق عليه امل�س�ؤول املبا�شر �أو رئي�س الق�سم يوميا.
•يتم احل�صول على موافقة م�سبقة على �أوقات العمل الإ�ضايف املدفوعة الأجر ،من خالل تعبئة
منوذج طلب عمل وقت �إ�ضايف تتم املوافقة عليه من قبل رئي�س الق�سم �أو امل�س�ؤول املبا�شر.
•على املوظفني �إعداد تقرير بالوقت الذي مت �صرفه على كل ن�شاط بحيث يتم بيان املهمات
الرئي�سية التي نفذها املوظف خالل ال�شهر مع توزيع تقريبي للوقت الذي ت�ستغرقه كل مهمة .يتم
تعبئة هذا التقرير ب�شكل �شهري و يوقعه املوظف ومن ثم يتم اعتماد التقرير من قبل رئي�س الق�سم
�أو امل�س�ؤول املبا�شر يف نهاية كل �شهر.
•يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني الذين ينطبق عليهم قانون العمل
رقم  ....ل�سنة  2000وفقا لهذا القانون .يتم االحت�ساب ب�شكل �شهري ويتم االحتفاظ بهذا
املخ�ص�ص عن طريق حتويل املبلغ امل�ستحق �شهريا �إىل ح�ساب خا�ص يف البنك با�سم «خم�ص�ص
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تعوي�ض نهاية اخلدمة للعاملني» وال يجوز ا�ستخدام هذا احل�ساب البنكي لأي غر�ض �آخر.
•يتم تقدير خم�ص�صات التقاعد للعاملني امل�صنفني يف البلدية وفقا للقوانني ال�سائدة ويتم جتنيب
املبالغ املخ�ص�صة يف ح�ساب خا�ص يف البنك لهذا الغر�ض.
 .جالإجراءات املالية
1 .1الإجراءات املقرتحة لعملية التوظيف
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
رئي�س الق�سم املعني

رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني
مدير البلدية� /سكرتري البلدية

املجل�س البلدي

مدير البلدية� /سكرتري البلدية

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

جلنة فرز الطلبات

الإجراء
عند حاجة �أي ق�سم من �أق�سام البلدية �إىل موظف جديد يقوم ب�إر�سالتقرير �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،هذا التقرير يبني مدى حاجة الق�سم �إىل
املوظف ،ويت�ضمن التقرير املوا�صفات وامل�ؤهالت املطلوبة.
ي�ستلم الطلب من رئي�س الق�سم املعني ،ويت�أكد من وجود موازنة للموظفاملطلوب ،يف حال وجود موازنة يقوم الق�سم باملوافقة على الطلب ويتم
�إر�ساله �إىل مدير البلدية.
يقوم بعر�ض الطلب على املجل�س البلدي.يقوم بدرا�سة الطلب من ناحية مدى احلاجة �إىل موظف جديد ،مع درا�سةالإمكانات املتاحة والت�أكد من وجود موازنة للموظف اجلديد ،ثم يقوم
املجل�س باملوافقة على الطلب.
يقوم ب�صياغة الإعالن يف ثالث �صحف ر�سمية ،حيث يت�ضمن الإعالنامل�سمى الوظيفي ال�شاغر و املوا�صفات وامل�ؤهالت املطلوبة ويت�ضمن
الإعالن �أي�ضا �سقفا زمنيا ال�ستقبال الطلبات من املتقدمني.
يقوم با�ستقبال الطلبات من املتقدمني ،وبعد نهاية ال�سقف الزمني يقومالق�سم بتح�ضري قائمة املتقدمني للوظيفة.
يتم ت�شكيل جلنة مكونة من ع�ضو جمل�س بلدي ،رئي�س الق�سم املعني،�سكرتري �أو مدير البلدية وموظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،حيث تقوم
هذه اللجنة بدرا�سة طلبات املتقدمني وفرزها بقائمة م�صغرة من
املتقدمني الذين انطبقت عليهم ال�شروط .حيث تقوم اللجنة بالتوقيع على
هذه القائمة و�إر�سالها �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول
جلنـة املقابالت
ق�سم �ش�ؤون املوظفني

الإجراء
يتم ت�شكيل جلنة مكونة من ع�ضو جمل�س بلدي ،رئي�س الق�سم املعني،�سكرتري �أو مدير البلدية وموظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،تقوم اللجنة
بتحديد مواعيد املقابالت والفحو�صات الالزمة ،ويتم �إبالغ ق�سم �ش�ؤون
املوظفني بالقائمة ومواعيد املقابالت والفحو�صات.
يقوم ب�إبالغ املتقدمني الذين انطبقت عليهم ال�شروط املطلوبة مبواعيداملقابالت والفحو�صات.

جلنة املقابالت

تقوم بعمل مقابلة �أو امتحان حتريري مع املتقدمني ثم يقوم بتعبئة منوذججل�سة املح�ضر ليتم اختبار ال�شخ�ص املنا�سب ،وتقوم اللجنة مبناق�شة
نتائج املقابالت واالمتحانات وتقوم اللجنة ب�إ�صدار التو�صية ،وتقوم برفع
التو�صية �إىل املجل�س البلدي واطالعهم على نتائج املقابالت والفحو�صات.

املجل�س البلدي

يقوم بدرا�سة هذه التو�صيات وبعد املوافقة عليها يقوم ب�إ�صدار كتب تعينيب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين مت املوافقة عليهم من �أجل ا�ستدعائهم ،يتم
�إر�سال ن�سخة من كتب التعيني والنماذج اخلا�صة بالتو�صيات �إىل ق�سم
�ش�ؤون املوظفني لعمل الالزم.

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يقوم با�ستدعاء املوظفني املوافق عليهم ,ويتم �إر�شادهم �إىل الق�سم املعنيوتعرفيهم برئي�س الق�سم .
ويقوم الق�سم بتح�ضري عقد التوظيف ,و�إدخال جميع البيانات اخلا�صةباملوظف �إىل نظام الرواتب املحو�سب (ا�سم املوظف ،حالته ال�شخ�صية،
ورقم بطاقته ،و راتبه ،وبع�ض العالوات اخلا�صة به).

رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني
رئي�س الق�سم املعني
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يقوم بتدقيق البيانات املدخلة ثم اعتمادها على النظام املحو�سب .-يقوم با�ستقبال املوظفني اجلدد وتعريفهم على �أجواء العمل.
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�2 .2إجراءات احت�ساب الرواتب.

يف حالـة ت�سجيل الدوام ب�شكل يدوي
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
رئي�س الق�سم
يف حالـة ت�سجيل الدوام ب�شكل �آيل:

الإجراء
يقوم رئي�س كل ق�سم يف نهاية كل �شهر بدرا�سة تقارير الدوام للموظفنيويوقعها وير�سلها �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني.

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يقوم بطباعة ك�شف دوام املوظفني ،والت�أكد من اكتمال دوام املوظفني ،يفحال وجود �أي نق�ص يتم �إدخاله على النظام من �أجل خ�صمه من الإجازات
�أو من الرواتب.
يقوم بتحديد املوظفني الذين هم يف �إجازة خالل ال�شهر ويحدد قيمةالرواتب املتعلقة بهذه االجازات.
يقوم الق�سم ب�إر�سال ك�شوفات خدمات املوظفني لتحديد ن�سبة اخل�صم(مياه ،كهرباء) �إىل اجلهات املعنية (ق�سم املياه ,ق�سم الكهرباء) لتعبئة
هذه الك�شوفات وعمل اخل�صومات الالزمة.
بعد تعبئة هذه الك�شوفات و�إعادتها �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،يقوم موظفمن الق�سم ب�إدخال هذه البيانات �إىل النظام ،ويقوم موظف �آخر بتدقيق
البيانات املدخلة واعتمادها على النظام.
يقوم الق�سم ب�إر�سال ك�شف اخل�صيمات �إىل ق�سم خدمات اجلمهور من �أجل�إ�صدار �سندات قب�ض وخ�صم املبلغ من الديون امل�ستحقة على املوظف.
يقوم الق�سم ب�إعداد ك�شف الرواتب ال�شهري مبينا كافة تفا�صيل الراتب،مثل الراتب الأ�سا�سي ،العالوات (عالوة اجتماعية ،عالوة درجة ،عالوة
دورية ،طبيعة عمل ،غالء معي�شة ،عالوة خماطرة ،عالوة �إدارية) ،البدالت
(عمل �إ�ضايف ،مكاف�آت ،موا�صالت) ،اخل�صيمات واالقتطاعات (�ضريبة
الدخل امل�ستحقة ،قيمة الراتب املتعلق بالإجازات امل�أخوذة من قبل املوظفني
خالل ال�شهر� ،صندوق التقاعد ،الت�أمني احلكومي ،الت�أمني اخلا�ص ،خ�صم
مدار�س� ،إ�ضافة �إىل خدمات مياه وكهرباء �أو �أية خدمات �أخرى ت�ستحق من
املوظف) .يقوم املوظف الذي �أعد الك�شف بالتوقيع عليه.
كما يجب �أن يبني الك�شف املعلومات الالزمة عن البنك الذي يتم حتويلراتب املوظف �إليه.
-ثم يتم �إر�سال الك�شف �إىل رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني.

رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يقوم مبراجعة الك�شف ثم يقوم باعتماده ،ومن ثم يتم حتويل الك�شف �إىلحما�سب الرواتب يف ق�سم املحا�سبة.
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ا�سم البلدية و�شعارها
�سجل الدوام اليومي
التاريخ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ا�سم املوظف

�ساعة الو�صول

�ساعة املغادرة

التوقيع

مالحظات

م�صادقة رئي�س الق�سم
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�3 .3إجراءات �صرف الرواتب
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

حما�سب م�صروفات
(حما�سب الرواتب)

الإجراء
يقوم حما�سب الرواتب يف ق�سم املحا�سبة با�ستالم الك�شف املر�سل منق�سم �ش�ؤون املوظفني وبقوم مبراجعته وحتديد املبالغ امل�ستحقة من املوظف
للبلدية (خ�صميات مقابل �سلف �أو مقابل خدمات �أخرى كاملياه والكهرباء
وغريها).
يقوم بتحميل قيمة الراتب املتعلق بالإجازات امل�أخوذة من قبل املوظفنيخالل ال�شهر على خم�ص�ص الإجازات امل�ستحقة كما هو مبني يف القيد �أدناه.
يقوم ب�إعداد ك�شف الرواتب كامال ثم يقوم ب�إعداد القيود املحا�سبية الالزمةويدخلها �إىل النظام كما يلي:
من ح /م�صاريف الرواتب/الأجور /العمل الإ�ضايف (ح�سب املوازنة،
الوظيفة ،مركز التكلفة ،القطاع االقت�صادي )
ح /خم�ص�ص الإجازات امل�ستحقة (ح�سب املوازنة)
�إىل ح� /سلفيات املوظفني

ذمم مواطنني (ما ي�ستحق من املوظف من خدمات مياه وكهرباء �أو �أيةخدمات �أخرى ت�ستحق من املوظف ح�سب نوع املوازنة)
ح�/ضريبة دخل رواتب م�ستحقة
ح /ح�سابات ذمم موظفني (�صايف الراتب امل�ستحق)

يتم حتويل البيانات املدخلة �إىل مدقق البيانات يف ق�سم املحا�سبة.حما�سب م�صروفات �آخر
(مدقق البيانات)

يقوم حما�سب م�صروفات �آخر بتدقيق البيانات املدخلة ويطابقها معالبيانات القادمة من ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،ثم يقوم باعتمادها على
النظام.

عند الدفع:
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حما�سب م�صروفات
(حما�سب الرواتب)

يقوم ب�إعداد ك�شف بالرواتب ال�صافية للدفع ح�سب احل�ساب البنكي الذي�سيتم منه التحويل.
ثم يقوم ب�إعداد القيود املحا�سبية الالزمة ويدخلها �إىل النظام كما يلي:من ح /ح�سابات ذمم موظفني
ح /البنوك (ب�صايف املبلغ الذي �سيدفع للموظف وح�سب ا�سم البنك)

يتم حتويل البيانات املدخلة �إىل مدقق البيانات يف ق�سم املحا�سبة.ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب م�صروفات �آخر
(مدقق البيانات)

يقوم حما�سب م�صروفات �آخر بتدقيق البيانات املدخلة ويطابقها معالبيانات القادمة من ق�سم �ش�ؤون املوظفني ،كما يقوم �أي�ضا مبراجعة
ك�شوفات التحويل البنكية ويت�أكد من �أن املبالغ الواردة منها مطابقة مع
ك�شف الرواتب الأ�صلي .ثم يقوم باعتمادها على النظام.

حما�سب البنوك

يقوم مبراجعة ك�شوفات التحويالت البنكية القادمة من حما�سبامل�صروفات (مدقق البيانات) ليت�أكد من وجود ر�صيد كايف يف كل بنك
ويقوم بتح�ضري كتب التحويل الالزمة وير�سلها �إىل م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة
مع كافة الك�شوفات.

م�س�ؤول ق�سم املحا�سبة

يقوم بتدقيق كتب التحويل ومقارنتها مع البيانات والك�شوفات املعززة.يقوم مبراجعة القيود املحا�سبية واعتمادها ملراجعة املدير املايل كما يقومبطلب �إ�صدار �سند �صرف من نظام املحا�سبة العام  FAيرفق مع باقي
م�ستندات الرواتب ،وير�سلها جميعا �إىل املدير املايل.

املدير املايل �أو نائبه

يقوم مبراجعة ك�شف الرواتب ال�شهري ومن ثم يقوم باعتماده.بعد اعتماد البيانات يتم ترحيل القيد.يقوم باعتماد �سندات ال�صرف وكتب التحويل وير�سلها �إىل رئي�س البلديةالعتمادها.

رئي�س البلدية
م�س�ؤول امل�صروفات
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الإجراء

يقوم باعتماد �سندات ال�صرف وكتب التحويل.ي�ستلم الكتب املوقعة و�سندات ال�صرف ويقوم ب�إر�سال كتب التحويل �إىلحما�سب البنوك لأر�سالها �إىل البنوك وحتويل الذمم امل�ستحقة �إىل ح�سابات
املوظفني.
-يقوم بحفظ �سندات ال�صرف و�صورة من كتب التحويل عنده.

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يقوم مبراجعة الك�شف ويت�أكد من �صحة احت�ساب قيمة ر�صيد االجازاتال�سنوية امل�ستحقة للموظفني ،ثم يقوم باعتماده .ومن ثم يتم حتويل الك�شف
�إىل حما�سب الرواتب يف ق�سم املحا�سبة.
يقوم حما�سب الرواتب يف ق�سم املحا�سبة با�ستالم الك�شف املر�سل من ق�سم�ش�ؤون املوظفني ،وكجزء من قيود االقفال ال�سنوية ،يقوم ب�إعداد القيود
املحا�سبية الالزمة ويدخلها �إىل النظام كما يلي:
من ح /م�صاريف �إجازات
�إىل ح /خم�ص�ص �إجازات م�ستحقة

يتم حتويل البيانات املدخلة �إىل مدقق البيانات يف ق�سم املحا�سبة.ال�شخ�ص امل�س�ؤول
حما�سب م�صروفات
(حما�سب الرواتب)
حما�سب م�صروفات �آخر
(مدقق البيانات)
م�ساعد املدير املايل

الإجراء
يقوم حما�سب م�صروفات �آخر بتدقيق البيانات املدخلة مع البيانات القادمةمن ق�سم �ش�ؤون املوظفني ويت�أكد من �صحة البيانات املدخلة ثم يقوم
باعتمادها على النظام.
يقوم مبراجعة البيانات املدخلة ومن ثم يقوم باعتمادها.بعد اعتماد البيانات يتم ترحيل القيد.يقوم مبراجعة الك�شف ويت�أكد من �صحة احت�ساب قيمة ر�صيد االجازاتال�سنوية امل�ستحقة للموظفني ،ثم يقوم باعتماده .ومن ثم يتم حتويل الك�شف
�إىل حما�سب الرواتب يف ق�سم املحا�سبة.
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اا�سم البلدية و�شعارها

ر�سالة التحويل البنكي
التاريخ :
ال�سادة  :بنك  ......................... ................ .......املحرتمني
فرع

:

حتية طيبة و بعد،
الرجاء حتويل املبالغ الواردة �أدناه من ح�سابنا رقم � ...................... ..........إىل ح�سابات املوظفني وفق ًا للجدول
التايل:
�إ�سم املوظف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إ�سم البنك و الفرع

رقم احل�ساب

املبلغ و العملة

املجموع

املجموع باحلروف

............................................... .............................................................................................................

و تقبلوا فائق االحرتام،
الإ�سم و املن�صب

الإ�سم و املن�صب

التوقيع

التوقيع
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4 .4الإجراءات املالية املقرتحة لإجازات املوظفني يف بلدية كبرية
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء

املوظف

ي�أتي املوظف ويعبئ طلب �إجازة ،يعبئ كل البيانات ويتم توقيعها من رئي�سالق�سم (ق�سم املوظف ،ثم يعود �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني)

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يقوم ب�إر�سال البيانات �إىل �سكرتري /مدير البلدية من �أجل توقيعهاواعتمادها.

�سكرتري  /مدير البلدية

-يقوم بتوقيع طلبات الإجازة ثم يعيد الطلبات �إىل ق�سم �ش�ؤون املوظفني.

موظف من ق�سم �ش�ؤون املوظفني

يتبني نوع الإجازة (�إذا كان لديه �إجازات تخ�صم من �أيام �إجازات املوظفو�إذا مل يكن لديه �إجازات تخ�صم من الراتب).
يتم �إدخالها على الربنامج ويقوم الربنامج باحت�ساب كل الأمور املتعلقةويقوم بتعديل البيانات املوجودة على ح�ساب املوظف.

ق�سم �ش�ؤون املوظفني (موظف �آخر)

يقوم بتدقيق طلب الإجازة املدخل ثم يقوم باعتماد البيانات املدخلة �آلياليتم تثبيتها.
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 .7المخازن

يغطي هذا اجلزء من الدليل ال�سيا�سات و الإجراءات املالية املتعلقة ب�إدارة و حفظ:
 أخمزون اللوازم امل�ستهلكة (قرطا�سية ،مواد �ضيافة).بخمزون املواد غري امل�ستهلكة. .أال�سيا�سات املالية

1 .1تدار م�ستودعات البلدية وفق نظام( )Perpetual Systemو الذي يعني �أن حركات املخزون ت�ؤثر
فورا على ر�صيد املخزون عند كل عملية �إدخال �أو �إخراج و لي�س فقط يف نهاية ال�سنة عند جرد
املخزون كما هو احلال مع نظام (.)Periodic System
2 .2تقيم املواد املوجودة يف امل�ستودعات وفق ًا لطريقة الوارد �أوال �صادر �أوال (� )FIFOأو طريقة املتو�سط
املرجح (.)Weighted average
3 .3يكون لكل م�ستودع �أمني م�ستودع واحد يتمتع بخربة جيدة ولديه ما يكفي من املعرفة بتطبيقات
احلا�سوب املختلفة.
4 .4يراعى الف�صل التام بني املهام التالية:
 .أال�شراء
 .باال�ستالم
 .تحفظ املخزون
بحيث يتم ال�شراء عن طريق دائرة امل�شرتيات/العطاءات و اال�ستالم من قبل جلنة اال�ستالم و حفظ
املخزون من قبل �أمني امل�ستودع.
5 .5يجب تركيب نظام حريق و �إنذار يف امل�ستودعات و ذلك حفاظا على ممتلكات البلدية من �أية �أ�ضرار
قد تقع نتيجة للحريق �أو غري ذلك من الأخطار.
6 .6تقت�صر �إدارة امل�ستودعات من الناحية املحا�سبية على �إدارة الكميات بحيث يكون لأمني امل�ستودع
�صالحيات �إدخال و �إخراج الكميات فقط.
7 .7يجب جرد املخزون ب�شكل دوري ،فجائي و �سنوي من قبل جلنة جرد ي�شكلها رئي�س البلدية .
8 .8كافة امل�شرتيات (موجودات ثابتة ،لوازم و غري ذلك) يجب �أن متر من خالل امل�ستودعات و ذلك
ال�ستخدام �سجالت املخازن ك�أداة رقابية ب�شكل خا�ص فيما يتعلق باملوجودات الثابتة حيث ميكن
متابعة �سجل املوجودات الثابتة من خالل �إخراجات امل�ستودعات.
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9 .9يقوم ق�سم امل�شرتيات بت�شكيل جلنة ا�ستالم و يف�ضل �أن تتكون هذه اللجنة من:
.

.
.
.

أموظف اال�ستالم يف امل�ستودع (م�أمور امل�ستودع).
بموظف فح�ص خمت�ص يف املوا�صفات (رئي�س الق�سم املعني).
جموظف من الدائرة املالية (حما�سب البلدية).
دع�ضو بلدية .

1010يتم ا�ستالم املواد اال�ستهالكية التي ال تتطلب فح�صا فنيا من قبل موظف اال�ستالم يف امل�ستودع بدون
احلاجة �إىل جلنة و ذلك �إذا كانت قيمة امل�شرتيات املدخلة ال تتعدى  500دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها.
�1111إذا زادت قيمة املواد اال�ستهالكية امل�شرتاة عن  500دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها فيتم اال�ستالم من
قبل موظف اال�ستالم و موظف الدائرة املالية و بح�ضور �أمني امل�ستودع كمراقب.
1212ا�ستالم الأجهزة و الأ�صول يتم عن طريق جلنة ا�ستالم املواد املذكورة �أعاله.
1313عند اال�ستالم ،يجب فح�ص الب�ضائع جيدا و ذلك عن طريق مطابقتها مع �أمر ال�شراء ،الإر�سالية و كذلك
عن طريق املعاينة املبا�شرة للب�ضائع من حيث النوعية و الكمية و ال�صالحية و غري ذلك من الأمور.
1414يتم �إدخال امل�شرتيات مبا�شرة �إىل النظام املحا�سبي و دون ت�أخري فور انتهاء عملية اال�ستالم و ذلك
مبوجب �سند ا�ستالم مواد (.)Store Receipt Voucher
1515على �أمني امل�ستودع مراعاة الدقة املتناهية يف �إدخال الأ�صناف املختلفة و ذلك عن طريق الت�أكد من
رقم ال�صنف امل�ستخدم قبل ترحيل �سند الإدخال.
�1616إذا حدث و قام املورد ب�إح�ضار الب�ضائع و مل يتواجد �أمني امل�ستودع ،تقوم جلنة اال�ستالم با�ستالم
الب�ضائع ح�سب الأ�صول وو�ضعها يف مكان منف�صل �إىل حني ح�ضور �أمني امل�ستودع و لكن يجب �إعالم
الدائرة املالية بذلك بوا�سطة االت�صال هاتفيا مع ال�شخ�ص املنا�سب.
�1717إذا حدث و قام املورد ب�إح�ضار الب�ضائع و مل يتواجد امل�س�ؤولون عن اال�ستالم فعلى �أمني امل�ستودع
االت�صال فورا مع الدائرة املالية لإر�سال من يقوم باال�ستالم بالنيابة.
1818على �أمني امل�ستودع االحتفاظ باملواد ب�شكل مرتب على رفوف بحيث ي�سهل الو�صول �إليها �سواء
ال�ستخراجها عند احلاجة �أو جلردها.
1919كل �صنف يجب �أن يعطى رمز( )Codeحيث يكون هذا الرمز هو �أداة التعريف لهذا ال�صنف يف
برنامج املحا�سبة.
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2020عند تعريف الأ�صناف يف برنامج املحا�سبة ،يجب �أن يكون التعريف دقيقا للغاية لتاليف التبا�س
الأ�صناف املت�شابهة على �أمني امل�ستودع ،التعريف يجب �أن ي�شمل ا�سم و موديل ال�صنف خا�صة يف ما
يتعلق بالأجهزة.
2121يتم �إخراج املواد من امل�ستودعات مبوجب �سندات �إخراج مواد حمو�سبة (Store Issue
.)Voucher

2222ال يتم �إخراج �أية مواد من امل�ستودع بدون طلب �إخراج مواد موقع من اجلهة امل�س�ؤولة .طلبات �إخراج
املواد يجب �أن تكون مرقمة م�سبقا ب�شكل مت�سل�سل من �أ�صل و ن�سختني ،ويجب �أن تبني نوع املوازنة
(كهرباء ،مياه ،دينامومرت� ،سوق خ�ضار ،موازنة ت�شغيلية...الخ) وا�سم امل�شروع والوظيفة الرئي�سية
التي من �أجلها طلبت املواد (�صحة و�سالمة عامة ،تعليم� ،أ�شغال عامة...الخ) ،مركز التكلفة ،القطاع
االقت�صادي وغريها.
2323يتم حتديد املواد التالفة او املتقادمة �أو التي مل يتبق لها ا�ستخدام لدى البلدية �أثناء عملية اجلرد
الفعلي ال�سنوي للم�ستودعات وذلك من خالل كتابة املالحظات املنا�سبة �أمام كل مادة من هذه املواد
على قوائم اجلرد .تقوم الدائرة املالية (حما�سب امل�ستودعات) بتحديد التكلفة لكل مادة ويتم تكوين
خم�ص�ص لهذه املواد ملقابلة اخل�سائر املتوقعة /املحتملة .يجب مراجعة هذه املخ�ص�صات من قبل
م�ساعد املدير املايل العتمادها.
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 .بالإجراءات املاليـة
1 .1ا�ستالم املواد
ال�شخ�ص امل�س�ؤول

ق�سم امل�شرتيات

م�أمور امل�ستودع

حما�سب امل�شرتيات

الإجراء
ير�سل ق�سم امل�شرتيات ن�سخة من �أمر �شراء املواد الذي يحتوي على ا�سمامل�شروع ،مركز التكلفة ونوع املوازنة لهذه املواد كما يف منوذج (� )P-2إىل
امل�ستودعات ملعرفة املواد التي �سيتم �إدخالها �إىل امل�ستودعات ويحفظ هذا
الأمر يف ق�سم امل�ستودعات.
يقوم ق�سم امل�شرتيات بتحديد جلنة ال�ستالم املواد ملطابقتها مع �أمر ال�شراءكما يف منوذج ( )P-8بحيث تتكون هذه اللجنة من (ع�ضو بلدية واملهند�س
املعني وحما�سب البلدية وم�أمور امل�ستودع) ويتم �إر�سال هذا الكتاب �إىل
م�ستودعات البلدية ويتم حفظه يف الأر�شيف .
يقوم با�ستالم املواد التي مت �شرا�ؤها من املورد يف م�ستودعات البلدية معالإر�سالية (( )Delivery noteك�شف فيه كميات وخ�صائ�ص املواد دون
�إظهار الأ�سعار) وذلك ح�سب ما ورد يف �أمر ال�شراء .
يقوم با�ستالم الفاتورة ال�ضريبية و�شهادة خ�صم امل�صدر(املبالغ التيتزيد عن � 1500شيكل �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى) من املورد
ح�سب االتفاقية
يقوم م�أمور امل�ستودع بالتوقيع على ك�شف الإر�سالية �إيذانا با�ستالم املواد مناملورد بعد الت�أكد من الكمية الفعلية.

م�أمور امل�ستودع

يقوم م�أمور امل�ستودع بتح�ضري كتاب �أويل با�ستالم املواد كما يف منوذج( )P-9بحيث يبني يف هذا الكتاب املواد امل�ستلمة هل هي ح�سب �أمر ال�شراء
ومطابقة للموا�صفات �أم ال ليتم التوقيع عليه الحق ًا من قبل جلنة الفح�ص
الفنية يف حالة املطابقة.
يقوم م�أمور امل�ستودع ب�إعالم ق�سم امل�شرتيات من خالل �إر�سال ن�سخة منكتاب اال�ستالم الأويل ب�أنه مت ا�ستالم املواد من املورد من �أجل �إر�سال جلنة
الفح�ص الفنية ال�ستالم املواد.
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ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإجراء
تقوم جلنة الفح�ص الفنية مبعاينة املواد امل�ستلمة من املورد ومطابقتها معاملوا�صفات املطلوبة وفق ًا لأمر ال�شراء .

جلنة الفح�ص الفنية

يف حال عدم مطابقة املواد امل�ستلمة من املورد مع املوا�صفات املطلوبة ف�إنهيتم �إرجاع هذه املواد �إىل املورد.
 �أما يف حالة مطابقتها ف�إنه يتم لإدخالها �إىل امل�ستودع ثم تقوم هذه اللجنةبالتوقيع على الكتاب الذي مت �إعداده من قبل م�أمور امل�ستودع (كتاب �أويل
ال�ستالم املواد ) ويتم حفظه يف ملفات امل�ستودع اخلا�صة بذلك.

م�أمور امل�ستودع

يحرر �سند �إدخال باملواد امل�ستلمة()Store Receipt Voucherبا�ستخدام نظام امل�ستودعات املحو�سب (يكون ب�أرقام مت�سل�سلة) الذي
يحتوي على ا�سم املورد ورقم �أمر ال�شراء كما يف منوذج ( )P-10ويحتفظ
م�أمور امل�ستودع بالن�سخة الأ�صلية يف ملفاته وير�سل ن�سخة من �سند الإدخال
بالإ�ضافة �إىل كتاب اال�ستالم الأويل املوقع من جلنة الفح�ص الفنية �إىل
ق�سم املحا�سبة (حما�سب امل�ستودعات).
 يتم ت�سجيل الكميات (الواردة وال�صادرة) �إىل ()Inventory moduleعلى نظام  FAلكي يتم اعتمادها من قبل حما�سب امل�ستودعات يف ق�سم
املحا�سبة بعد مراجعتها وتدقيقها الحقا.
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الإجراءات املالية
�2 .2إ�صدار املواد
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
الق�سم املعني

الإجراء
ير�سل �إىل ق�سم امل�ستودعات طلب لوازم (يكون ب�أرقام مت�سل�سلة) بحيثيحتوي هذا النموذج على الكمية املطلوبة من املواد ورقم املخزون لهذه املواد
كما ويبني فيه نوع املوازنة وا�سم امل�شروع ومركز التكلفة والقطاع االقت�صادي
لهذه املواد كما يف منوذج ( ،)P-1يكون طلب اللوازم موقع ًا من امل�س�ؤول يف
الق�سم الذي طلب املواد .
يت�أكد من �صحة توقيع م�س�ؤول الق�سم املعني على طلب اللوازم .يف حال كانت هذه املواد غري متوفرة يف امل�ستودع فيقوم م�أمور امل�ستودعبالكتابة على طلب لوازم ب�أن هذه املواد غري متوفرة وبعد ذلك يتم حتويل
طلب اللوازم �إىل الق�سم املعني.
يف حال كانت هذه املواد متوفرة يف امل�ستودع فيقوم م�أمور امل�ستودع بت�سليماملواد �إىل الق�سم املعني بحيث يقوم امل�ستلم بالتوقيع على طلب اللوازم ومن
ثم يتم حفظه يف الأر�شيف.

م�أمور امل�ستودع (نائبه)

يحرر م�ستند �إخراج باملواد ال�صادرة من امل�ستودعات(Store Issue) Voucherبا�ستخدام نظام امل�ستودعات املحو�سب (يكون ب�أرقام
مت�سل�سلة) كما يف منوذج (.)P-11
يقوم م�أمور امل�ستودع بالتوقيع على �سند �إخراج املواد ويحتفظ م�أمور امل�ستودعبالن�سخة الأ�صلية يف ملفاته وير�سل ن�سخة من م�ستند الإخراج �إىل حما�سب
امل�ستودعات يف ق�سم املحا�سبة.
يتم ت�سجيل م�ستندات الإخراج �إىل ( (Inventory moduleعلى نظام FAليتم تدقيقها واعتمادها من قبل حما�سب امل�ستودعات يف ق�سم املحا�سبة
الحقا.
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
P- 1
الرقم المتسلسل
منوذج �أمر �شراء
ا�سم الق�سم...................................... :

تاريخ �أمر اللوازم...................................... :

امل�شـ ـ ـ ـ ـ ــروع ...................................... :

مركز التكلفة......................................... :

نوع املوازنة (موازنة ر�أ�سمالية ،موازنة ت�شغيلية ،موازنة ربحية)
الوظيفة (�إذا كانت موازنة ت�شغيلية)
رقم املخزون

البيان

الوحدة

الكمية

القطاع االقت�صادي...................................... :

النوعية

ال�سعر
التقديري

مالحظات

املجموع الكلي � /شيكل
ا�سم املوظف...................................... :
توقيع املوظـف...................................... :
مطالعة رئي�س الق�سم......................... ...................................... ...................................... ...................................... :
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... .............
 ...................................... ...................................... ......................................التوقيع...................................... :

مالحظات م�أمور امل�ستودع.................... ...................................... ...................................... ...................................... :
................................. ...................................... ...................................... ...................................... ..................
 ...................................... ...................................... ...................................... .....التوقيع.............................. :
بيان ق�سم املحا�سبة.......................... ...................................... ...................................... ...................................... :
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ............
 ...................................... ...................................... ......................................التوقيع.............................. :

تعليمات رئي�س البلدية �أو من ينوب عنه............................................................
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موافقة رئي�س البلدية».
...................

ا�سم البلدية

P- 2
الرقم المتسلسل
منوذج طلب �شراء
ا�سم الق�سم...................................... :

تاريخ �أمر اللوازم...................................... :

امل�شـ ـ ـ ـ ـ ــروع ...................................... :

مركز التكلفة......................................... :

نوع املوازنة (موازنة ر�أ�سمالية ،موازنة ت�شغيلية ،موازنة ربحية)
الوظيفة (�إذا كانت موازنة ت�شغيلية)

القطاع االقت�صادي...................................... :

�سعادة رئي�س بلدية  ........................................املحرتم
�أعلم �سعادتكم ب�أننا يف ق�سم ( )..............................بحاجة ل�شراء ما يلي:
رقم املخزون

البيان

عددها

الكمية

وحدتها

النوعية

ال�سعر التقديري

مالحظات

املجموع الكلي � /شيكل
توقيع املوظف...................................... :

توقيع رئي�س الق�سم...................................... :

مالحظات ق�سم املحا�سبة...................................... ...................................... ...................................... ............. :
.............................. ...................................... ...................................... ...................................... .............

تعليمات رئي�س البلدية �أو من ينيبه...................................... ...................................... :

رئي�س البلدية:
...................
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ا�سم البلديــة و�شعارهـا
ا�سم البلديــة

P- 8
التاريخ :رقم طلب اللوازم:
املو�ضوع :ت�أليف جلنة ال�ستالم (ا�سم املواد املراد �شرا�ؤها) تاريخ طلب اللوازم:
ال�سيد ع�ضو املجلــ�س البــلدي...................................... :

ال�سيد مهند�س الق�سم

املعني...................................... :

ال�سي ـ ــد حما�سـ ــب البــلدي ـ ــة...................................... :
ال�سيـ ـ ــد م�أمـ ــور الــم�ست ــودع...................................... :

حتيـة طيبة وبعد:
لقد تقرر ت�أليف جلنة من ع�ضويتكم ال�ستالم (ا�سم املواد املراد �شرا�ؤها) الوا�صلة م�ستودع البلدية من (ا�سم املورد).

وتف�ضلوا بقبول االحرتام

توقيع م�س�ؤول ق�سم امل�شرتيات
...............................
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
حم�ضر ا�ستالم مواد

P- 9
الرقم المتسلسل
تاريخ اال�ستالم............................... :

حم�ضر ا�ستالم مواد
نود �إعالم ق�سم امل�شرتيات ب�أن املواد واللوازم الوا�صلة من (ا�سم املورد) واملبينة كما يلي قد ا�ستلمت ب�شكل
�أويل ،كما ونطلب من ح�ضرتكم �إر�سال جلنة الفح�ص الفنية ال�ستالم املواد و�إدخالها �إىل امل�ستودع ح�سب
الأ�صول.
املادة

الرقم

الكمية املوردة

مالحظات

الكمية املطلوبة

توقيع م�أمور امل�ستودع
...............................
مالحظات جلنة الفح�ص الفنية...................................... ...................................... ...................................... ............. :
.............................. ...................................... ...................................... ...................................... .............

م�أمور امل�ستودع

مهند�س الق�سم املعني

حما�سب البلدية

ع�ضو البلدية

............................... ............................... ............................... ...............................
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ا�سم البلديــة و�شعارهـا
م�ستند �إدخال مواد

P- 10
الرقم المتسلسل
نوع املوازنة (ت�شغيلية ،كهرباء ،مياه� ،سوق اخل�ضار)
اسم المورد:

.......

رقم أمر الشراء:

...............................

رقم املخزون

التاريخ

البيان

............

الكمية امل�ستلمة

وحدتها

توقيع م�أمور امل�ستودع

ملحوظـة :يعمل هذا امل�ستند على ن�سختني ويعزز ب�أوراق مثبتة من املر�سل
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..........................

مالحظات

ا�سم البلديــة و�شعارهـا
م�ستند �إخراج مواد

P- 11
الرقم المتسلسل
امل�شروع ........................................ :

مركز التكلفة............................................ :

نوع املوازنة :موازنة ر�أ�سمالية ،موازنة ت�شغيلية ،موازنة ربحيـة

القطاع االقت�صادي...................................... :

الوظيفة (�إذا كانت موازنة ت�شغيلية)
التاريخ............................... :

الدائرة املر�سلة ................................................ :
�إىل.................................................................. :
�إ�شارة �إىل طلبكم رقم........................................ :

�إعادة الن�سخة الأوىل موقعة منكم �إ�شعارا باال�ستالم
رقم املخزون

البيان

ا�ستلمت الأ�شياء املبينة يف �أعاله

الكمية املر�سلة

مالحظات

وحدتها

توقيع امل�ستلم
دائرته
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 .جاجلرد ال�سنوي للم�ستودعات
�1 .1سيا�سات عامة

التح�ضري لعمليــة اجلرد
�إعداد امل�ستودعات
•يقوم �أمني املـ�ستودعات برتتيب كاف ــة املــواد املـوجودة يف املخازن بحيث ي�سهل على فــريق اجلرد
�إتـمام عملية اجلرد ب�سهولة وي�سر.
•كما يجب �أن تو�ضع بطاقات تعريف على كل �صنف من املواد املوجودة بحــيث تبيــن ا�سـم ال�صنف
ورقمـه وو�صفه الفني.
�إ�صدار وا�ستالم املواد
•يطلب من جميع املعنيني عدم طلب �إ�صدار م ــواد من امل�ستودعـات خـالل فرتة اجلـرد كما يف�ضل
�أخـ ــذ الإجراءات الالزمــة ل�ضمان عدم ا�ستالم �أو توريد �أية مواد جديدة �إىل امل�ستودعات خالل
عمليــة اجلرد.
•يقوم فريق اجلرد وبالتن�سيق مع �أمني امل�ستودعات بت�سطري �أول �سند �إدخال مواد و�أول �سند �إخراج
مــواد غري م�ستخدم عند بدء عمليــة اجلرد والإ�شارة عليه ب�أنه نقطة بدايــة عملية اجلرد.
•يف احلاالت اال�ضطرارية التي ت�ستوجب �إ�صدار �أو ا�ستالم مواد من/يف امل�ستودعات بعد بدء عملية
اجلرد ،يجب الت�أ�شري على �سندات الإ�صدار �أو اال�ستالم ب�أنها ا�ســتلمت �أثناء عملية اجلرد وبيان
فيما �إذا كانت ق ــد �أدخلت �ضمن الكميات التي مت جردها فعليا �أم ال.
جتهيز قوائم اجلرد
•يطلب من حما�سب امل�ستودعات بتحـويل ن�سخه من كافة ملفات امل�ستودعات  /املواد املوجودة على
منظومة امل�ستودعات يف نظام � FAإىل برنامج �أل  ،Excelويتم �إخفاء الأعمدة التـي حتـتوي على
الكميات والأ�سعار  /القيم بحيث يظهر على هذه امللفات فقط رقم ال�صنف وو�صفه ،يتم �إ�ضافة
�أعمده جديدة �إىل ن�سخة  Excelكما يلي:
 الكمية ح�سب اجلرد الفعلي. وحدة القيا�س. الفرق (�إن وجـد). الكميـة ح�سب ال�سـجالت. الكميـه ح�ســب �إعادة اجلرد - .الفرق (�إن وجـد). مالحظات.202

•كما يتم �أي�ضا �إ�ضافة �أماكن للتواقيع لكل ع�ضو من �أع�ضاء فريق اجلرد ح�سب ما �سريد الحقا وذلك
على كل �صفحة من �صفحات  ، Excelويتم طباعة ن�سخـه كاملة من هذه امللفات ليتم ا�ستخدامها
من قبل فريق اجلرد .يتم �إعطاء �أرقام مت�سل�سلة تبد�أ من رقـم  1لكل �صفحة يتم طباعتها بحيث
ميكـن ح�صر عدد ال�صفحات التي يتـم طباعتها ،ويتم توزيعها على فريق/فرق اجلرد ح�سب ما
�سريد الحقا.
مناق�شة هذه التعليمات مع فريق اجلرد
•يقوم املدير املايل �أو م�ساعده �أو من ينوب عنه مبناق�شة هذه التعليمـات بالتف�صيل مع كافة �أع�ضاء
فريق/فرق اجلرد قبــل بدء عملية اجلرد الفعلي للت�أكد من الفهم الكامل لهذه التعليمات ومبا
ي�ضمن �سالمة تنفيذها للو�صول �إىل �إمتام عملية اجلرد بكل دقــة ووفقا للممار�سات املتعارف عليها.
املكتب امل�ساند

Back up Office

•يتم ت�شكيل مكتب م�ساند يكون مقره مكتب �أمني امل�ستودعات بحيث يكون لديه جهاز كمبيوتر عليه
ن�سخه من مواد امل�ستودعـات املحو�سبة املوجودة لـدى �أمني امل�ستودعات.
•يكون دور هذا املكتب امل�ساند هو الت�أكد من دقة عملية اجلرد وذلك ملقارنة الكميات ح�سب اجلرد
الفعلي مع تلك امل�سجلة بالكمبيوتر كما يرد الحقا.
�إدارة قوائم اجلرد
•يتم توزيع قوائم اجلرد على فرق اجلرد وفقا لأرقام معينة بحيث يتم جتنب االزدواج فيها وتكون
م�س�ؤولية كل فريق جرد حمدودة يف عدد معني من قوائم اجلرد.
•يكون م�س�ؤول فريق اجلرد م�س�ؤوال عن �إعادة كافة قوائم اجلرد التي خ�ص�صت لفريقه �إىل املدير
املايل  /حما�سب البلدية بعد اكتمالها وتوقيعها.
تنفيذ عمليـة اجلرد
•يتم ت�شكيل فريق/فرق جرد ح�سب احلاجة .يتكون فريق اجلرد من االخت�صا�صات التالية:
 -م�س�ؤول الفريق (ح�سب االخت�صا�ص مثل مهند�س) -فني (ح�سب االخت�صا�ص) -حما�سب -عامل203

 .د الت�أثري املحا�سبي لعملية اجلرد
•يف حال وجود فرق يف كمية املخزون بني ال�سجالت والكمية الفعلية املوجودة يف املخازن يتم تخفي�ض
قيمة امل�ستودعات �إذا كانت كمية املخزون الفعلية يف املخازن اقل من كمية املخزون امل�سجلة يف
ال�سجالت .ويتم ت�سجيل القيد التايل:
من ح /م�صاريف -فروقات امل�ستودعات
�إىل ح /امل�ستودعات

•و �إذا كانت كمية املخزون احلقيقية يف املخازن �أكرث من كمية املخزون امل�سجلة يف ال�سجالت يتم
زيادة قيمة املخزون.
من ح /امل�ستودعات
�إىل ح /ايرادات اخرى – فروقات م�ستودعات
2 .2الإجراءات املتعلقة بتنفيذ عملية اجلرد ال�سنوية للم�ستودعات يف بلدية كبرية .

الإجراءات
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
فريق اجلرد (الفني)

فريق اجلرد (املحا�سب)

فريق اجلرد (م�س�ؤول الفريق)
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الإجراء
يقـوم الفني يف كل فريق بعملية اجلرد/العد الفعلي لكميات كل �صنف مناملواد املوجودة وي�ساعده يف ذلك العامل يف الفريق.
وعند انتهاء عملية العد لل�صنف يقوم الفني ب�إبالغ املحا�سـب بالكمية الفعليةيقوم املحا�سب بت�سجيل الكميـة يف العمود « الكمية ح�سب اجلرد الفعلي».بعد ذلك يقوم املحا�سب بعملية عــد/جرد ثانية لنف�س ال�صنف للت�أك ــد من�صحــة العـد الذي قــام به الفنـي.
يف حالة وجود �أي اختالف بني اجلرد الأول واجلرد الثاين يقوم االثنان بعمليةعــد/جرد ثالثه للت�أكد مـن الكمية ال�صحيحة.
بعد �إكمال عملية اجلرد لكل �صنف ،يقوم م�س�ؤول الفريق بالكتابة على بطاقةال�صنف املميزة لـه واملعـدة م�سبقا من قبل �أمني امل�ستودعات ب�أنها « جردت «
والتوقيع عليها ،وذلك لتفادي جرد نف�س ال�صنف مرة ثانيـة فيما بعـد.
يقوم م�س�ؤول الفريق ب�أخذ �أية مالحظات بخ�صو�ص ال�صنف الذي يتم جردهمثل حالـة ال�صنـف/الرتتيـب وطريقــة التخزين وغريهـا.

ال�شخ�ص امل�س�ؤول
فريق اجلرد (�أع�ضاء الفريق)
فريق اجلرد (العامل)

الإجراء
عنـد �إكمال �أعمال اجلرد لكل �صفحة يقوم كافة �أع�ضاء فريق اجلرد بالتوقيععلى �أ�سفل ال�صفحة ،وذلك بعد الت�أكد من جرد كافـة املــواد امل�سجلة على
ال�صفحة� ،أيـة �أ�صناف غري موجـودة فعليا يتم و�ضع الكمية «�صفر» علــيها
ويجب عدم �إبقاء �أية �أ�صناف غري معب�أة.
عند �إمتام ال�صفحة من قبل فريق اجلرد يقوم العامل ب�إر�سالها �إىل املكتبامل�ساند لعملية اجلرد واملتواجد يف مكتب �أمني امل�ستودعات.

املكتب امل�سانـد لعمليـة اجلرد
(ال�شخ�ص امل�س�ؤول)

يقوم مبقارنة «الكمية ح�سـب اجلرد الفعـلي «املوجودة على ال�صفحة معالكميات لكل �صنف ح�سـب منظومة امل�ستودعات يف برنامج �أل .FAيف حالــة
وجود �أية اختالفات لأي �صنف يقوم هذا ال�شخ�ص ب�إعادة ال�صفحة التي يوجد
فيها اختالف �إىل فريق اجلـرد مع الت�أ�شري على ال�صـنف �أو الأ�صناف التي
فيها اختالف.

فريق اجلرد (م�س�ؤول الفريق)

يقوم امل�س�ؤول عن فريق اجلرد بعملية جرد ثانية لل�صنف وكتابـة الكمية يفالعمـود املعنون « الكمية ح�سب �إعادة اجلرد «
-يتم �إعادة ال�صفحة �إىل املكتب امل�ساند

املكتب امل�سانـد لعمليـة اجلرد
(ال�شخ�ص امل�س�ؤول)

يقوم بكتابة الكميات لكل �صنف ح�سـب ما هو م�سجل يف برنامج  FAيف عمود«الكميـة ح�سب ال�سـجالت» على نف�س ال�صفحة.
يف حالـة ا�ستمرار وجود فرق يتم اعتمـاد الكميـة ح�سب �إعادة اجلرد ،كما يتمالتق�صي الحقا عن �سبب وجـود االختالفات.

فريق اجلرد (�أع�ضاء الفريق)

يجب على فريق اجلرد العمل على �إعادة جميع الأ�صناف �إىل مكانها بعدجردها وترتيبها كما كانت.

فريق اجلرد (م�س�ؤول الفريق)

بعد �إكمال واالنتهاء من عملية اجلرد كاملة يقوم امل�س�ؤول عن الفريق بعملجولة يف امل�ستودعات للت�أكد من �أن جميع بطاقات الأ�صناف م�ؤ�شر عليها
بعالمة «جردت».
يقوم ب�إر�سال كافة قوائم اجلرد املكتملة واملوقعة ح�سب الأ�صول �إىل املديراملايل لعمل الالزم.
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 .8المنح والتبرعات

 .أال�سيا�سات العامة
1 .1تعريف املنحة (التربع)
املنحـة :هي �أي حتويل للنقد �أو �أي �أ�صل �آخر للبلدية �أو ت�سوية �أو �إلغاء ملطلوباتها بتحويل طوعي وبدون مقابل
وذلك من قبل جهة �أخرى �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ال تت�صرف كمالك للبلدية .الأ�صول الأخرى ت�شمل �أوراق مالية
�أو �أرا�ضي و�أبنية وحق ا�ستخدام ت�سهيالت وخدمات ومواد ولوازم وكذلك الأ�صول غري امللمو�سة واخلدمات
ووعود غري م�شروطة باحل�صول على هذه الأ�صول يف امل�ستقبل.
2 .2الإدارة العامة للمنحة
•يكون املدير املايل م�س�ؤو ًال عن متابعة ومراقبة �إيرادات البلدية من املنح و من امل�صادر الأخرى.
•جميع �أنواع الإيرادات (منح ،تربعات...الخ) ،يجب �أن تكون معززة ب�سندات قب�ض ر�سمية.
•الإيراد الذي يتم ا�ستالمه نقدا يجب �إيداعه يف البنك مبا�شرة وعدم االحتفاظ به يف ال�صندوق �أو
باليد .كذلك ال يجوز ا�ستخدام الإيرادات النقدية لأغرا�ض ال�صرف �أو تعوي�ض �صندوق النرثية.
•يجب االحتفاظ ب�سجل كامل لكل منحة ،بحيث يتم االحتفاظ بهذا ال�سجل الكرتوني ًا و يكون مربوط ًا
مع النظام املحا�سبي .يجب �أن يحتوي ال�سجل على املعلومات التالية :
ا�سم اجلهة املانحة.ا�سم و و�صف امل�شروع املمول.املنطقة امل�ستفيدة (من ناحية جغرافية).رقم �أو رمز االتفاقية املوقعة(.)Agreement Referenceتاريخ توقيع االتفاقية بني اجلهة املانحة والبلدية.مدة االتفاقية.مبلغ املنحة الذي مت االتفاق عليه بالعملة الأ�صلية.جدول بالدفعات املجدولة و التي يجب ا�ستالمها من املانح وفق ًا لالتفاقية.جدول بالدفعات امل�ستلمة يبني مبلغ و تاريخ ا�ستالم كل دفعة.ن�سخ من �سندات القب�ض التي مبوجبها مت ت�سجيل املقبو�ضات.ن�سخة من االتفاقية الأ�صلية التي مت توقيعها بني املانح و البلدية.ن�سخة من �أي تعديل طر�أ على االتفاقية.قائمة بالتقارير املالية التي يجب �إر�سالها �إىل املانح ح�سب االتفاقية مع بيان تواريخا�ستحقاق هذه التقارير و نوعها.
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•املنح والتربعات التي ت�ستلمها البلدية يجب �أن يتم ت�سجيلها بناءا على وجود �أو عدم وجود قيود على
ا�ستخدامها من قبل اجلهة املانحة .يتم ت�صنيف املنح يف النظام املحا�سبي كما يلي:
�إيرادات غري مقيدة.�إيرادات مقيدة ب�شكل دائم ،والتي تقيد ا�ستخدام البلدية للمنحة ب�شكل دائم.�إيرادات مقيدة ب�شكل م�ؤقت والتي تقيد ا�ستخدام البلدية للمنحة: .أملرور وقت حمدد �أو �إىل تاريخ معني
 .بلغر�ض معني
 .ت�أو لالثنني مع ًا.
•يتم اعتبار املنحة ب�أنها غري مقيدة �إال �إذا كانت هنالك قيود ي�ضعها املانح على ا�ستخدام املنحة.
•الإيراد من املنح املقيدة ب�شكل دائم يجب �أن ي�صنف ك�إيراد من املنح املقيدة ب�شكل دائم.
•الفوائد والأرباح على اال�ستثمارات �أو على موجودات �أخرى يتم �إظهارها يف قائمة الن�شاطات على
�أنها زيادة يف �صايف املوجودات غري املقيدة �إال �إذا كانت هنالك قيود م�ؤقتة �أو دائمة على ا�ستخدامها
من قبل املانح.
•عند انتهاء �شروط املانح على ا�ستخدام املنحة مبرور الوقت �أو بتحقيق هدف معني �أو بكليهما يتم
�إعادة ت�صنيف املنحة يف قائمة الن�شاطات مما ي�ؤدي �إىل تقليل �صايف املوجودات املقيدة م�ؤقتا
وزيادة �صايف املوجودات غري املقيدة.
�3 .3إدارة النقد
•يجب �أن ال يكون هنالك ح�ساب بنكي منف�صل لكل م�شروع �إال �إذا طلب ذلك ب�شكل حمدد من قبل
اجلهة املانحة وح�سب االتفاقية املوقعة� ،إال انه من ناحية حما�سبية يكون لكل م�شروع ح�سابات
م�ستقلة يف الربنامج املحا�سبي امل�ستخدم وذلك من خالل قطعة امل�شاريع � Project Segmentأو
من خالل موازنة �إيرادات خا�صة  Special Revenue Fundبحيث يحتوي على كل احلركات
اخلا�صة بامل�شروع مبا يف ذلك حركات النقد.
•�أي زيادة يف النقد عن حاجة البلدية �أو م�شاريعها ال�شهرية يجب �أن تودع يف ح�ساب الوديعة ح�سب
عملة املنحة.
•الفائدة من نقد املنحة املقيدة يجب �أن يحفظ مع ح�ساب املنحة املقيدة ك�إيراد فائدة .املعاجلة
املحا�سبية لهذه الفوائد يجب �أن تكون على �أ�سا�س متطلبات و�شروط املانح.
•يجري حتويل النقد �شهريا من ح�ساب الوديعة �إىل احل�ساب اجلاري على �أ�سا�س النقد املطلوب وفقا
للموازنة ال�شهرية.
208

•يكون ال�سحب من ح�ساب البنك اجلاري من خالل �إ�صدار �شيكات ويحول املبلغ �إىل العملة التي �سوف
يتم بها الدفع ح�سب �سعر ال�صرف يف تاريخ احلركة.
•يتم �سحب املبالغ الالزمة ل�صندوق امل�صاريف النرثية با�ستخدام �شيك ويتم حتويل املبلغ �إىل عملة
�صندوق امل�صاريف النرثية ح�سب �سعر ال�صرف يف تاريخ احلركة.
•امل�صاريف وامل�شرتيات اخلا�صة باملنحة املقيدة م�ؤقتا يجب �أن يعاد ت�صنيفها من �صايف موجودات
مقيدة م�ؤقتا �إىل �صايف موجودات غري مقيدة.
4 .4الإدارة املالية للمنحـة
•يتم فتح ح�سابات خا�صة باملنحة وفق ًا ملوازنة املنحة املعتمدة بحيث حتتوي هذه احل�سابات
على نف�س الت�صنيف.
•ت�ستخدم موازنة �إيرادات خا�صة مل�سك ح�سابات م�ستقلة للمنحة �إذا كانت هذه املنحة
ت�شغيلية.
•اما �إذا كانت املنحة ر�أ�سمالية فيمكن م�سك ح�سابات م�ستقلة لها من خالل قطعة امل�شاريع
.Project Segment

•املوازنة املعتمدة ح�سب االتفاقية املوقعة مع اجلهة املانحة وكذلك ال�شروط يجب �أن تراجع
و �أن يتم �إعداد قائمة بال�شروط اخلا�صة باملنحة و توزيعها على كافة اجلهات املعن ّية
ملراعاتها والتقيد بها �أثناء تنفيذ امل�شروع وذلك ل�ضمان تنفيذ امل�شروع بنجاح .يكون هذا
من م�س�ؤولية حما�سب �إيرادات املنح وب�إ�شراف من م�ساعد املدير املايل.
•هذه القائمة يجب �أن تكون خمت�صرة و ب�شكل نقاط ( )Check Listبحيث يكون من
ال�سهل مراجعتها و الت�أكد من االلتزام بها .القائمة يجب �أن حتتوي على التكاليف و�أي بنود
خا�صة �أخرى ميكن �أن ت�ساعد البلدية يف �إدارة امل�شروع وفق �شروط امل�شروع ومتطلباته.
فمث ً
ال يف حال وجود قيود على امل�شرتيات من حيث بلد املن�ش�أة �أو املبلغ �أو نوع امل�شرتيات،
يتم �إدراجها بحيث ي�ستطيع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن اعتماد عملية ال�شراء الت�أكد و ب�شكل
�سريع فيما �إذا كانت عملية ال�شراء م�سموح بها.
•يجب �أن يتم �إ�سناد م�س�ؤوليات حمددة ملوظفني معينني فيما يخت�ص بالتقيد ب�شروط
امل�شروع ويجب تبليغ ه�ؤالء املوظفني بهذه املتطلبات بالتف�صيل وبو�ضوح.
•قبل �إجراء �أية عملية �صرف يجب الت�أكد من وجود موازنة للت�أكد من �أن هنالك نقد متوفر
لذلك امل�صروف.
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5 .5ر�سملة امل�شاريع
يف حال ح�صلت البلدية على منحة للقيام مب�شاريع لإن�شاء �أو ترميم �أ�صول ثابتة يتم معاجلتها
حما�سبيا على مرحلتني:
املرحلة الأوىل ( بداية امل�شروع):
عند توقيع االتفاقية يتم عمل القيد التايل
من حـ /الذمم املدينة «املنحة» (يتم حتديد ا�سم املوازنة و امل�شروع).
اىل حـ /ايرادات م�ؤجله (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة)

عند اجناز ن�سبه معينه من امل�شروع يتم عمل القيد التايل-:
من حـ /م�شاريع قيد التنفيذ
اىل حـ /ايرادات املنح (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة).

والقيد التايل
من حـ /ايرادات م�ؤجله (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة)
اىل حـ /ذمم املانح (يتم حتديد ا�سم املوازنة و امل�شروع).

املرحلة الثانية (اكتمال امل�شروع):
عند انتهاء امل�شروع يتم عمل القيد التايل-:
من حـ /اال�صول الثابتة
اىل حـ /م�شاريع قيد التنفيذ

كقاعدة عامة ال يتم ر�سملة امل�شاريع املتعلقة بالبنية التحتية مثل اجل�سور وال�شوارع والأنفاق ويتم االعرتاف
بها كم�صاريف يف بيان الن�شاطات.
 .بال�سيا�سة املحا�سبية وت�سجيل املنح
•يتم ت�سجيل الذمة املدينة امل�ستحقة من املانح عند توقيع االتفاقية وذلك لتثبيت هذه الذمة يف
�سجالت البلدية ويكون اجلانب الدائن من القيد املحا�سبي هو ح�ساب �إيرادات م�ؤجلة.
•يتم االعرتاف بالإيراد من املنحة على �أ�سا�س نقدي �أي عند اال�ستالم الفعلي للنقد من املانح.
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•ت�سجل املنح حما�سبيا كما يلي:

من ح /الذمة املدينة للجهة املانحة (يتم حتديد ا�سم املوازنة و امل�شروع).
�إىل ح� /إيرادات منح م�ؤجلة (ح�ساب التزام يف امليزانية ويتم �أي�ضا حتديد ا�سم
املوازنة وامل�شروع).

هذا القيد املحا�سبي يتم بقيمة املنحة عند توقيع االتفاقية مع اجلهة املانحة.

عند القب�ض النقدي لأي مبلغ من املنحة يتم عمل القيد املحا�سبي التايل باملبلغ املقبو�ض:
من ح /البنك( /يحدد ا�سم املوازنة و امل�شروع)
�إىل ح� /إيرادات منح (يحدد ا�سم املوازنة و امل�شروع ،الوظيفة ،نوع الإيراد (منحة
ت�شغيلية �أو ر�أ�سمالية) ).

كما يعمل القيد التايل بنف�س املبلغ:
من ح� /إيرادات منح م�ؤجلة (يتم حتديد ا�سم املوازنة و امل�شروع).
�إىل ح /ذمة املانح (يتم حتدي ا�سم املوازنة و امل�شروع).

•يجب �أن يكون لكل م�شروع ح�ساباته امل�ستقلة وذلك من خالل احل�سابات العامة للبلدية بحيث ميكن
جتميع ح�سابات كل امل�شاريع للو�صول �إىل احل�سابات املجمعة للبلدية .احل�سابات اخلا�صة بكل
م�شروع يجب �أن تبني �إيراداته وم�صاريفه وموازنته التقديرية ب�شكل منف�صل عن غريه من امل�شاريع.
•ت�ستخدم موازنة الإيرادات اخلا�صة مل�سك ح�سابات امل�شروع �إن كانت املنحة ت�شغيلية وذلك من خالل
قطعة املوازنات � Funds Segmentأو من خالل قطعة امل�شاريع � Project Segmentإذا كان
امل�شروع تطويري �أو ر�أ�سمايل.
•يتم �إدخال بنود املوازنة التقديرية يف النظام املحا�سبي وو�ضع تقييد بالنظام امل�ستخدم ال ي�سمح
بتجاوز مبلغ املوازنة التقديرية املعتمدة بند من البنود.
•يجب �أن ت�صنف �سجالت امل�شروع املحا�سبية ح�سب وظيفتها وفق ًا لت�صنيف احل�سابات اخلا�صة
باملوازنة التقديرية املعتمدة
•جميع ال�سجالت املحا�سبية للمنح يجب �أن تدعم بوثائق م�ؤيدة.
•يجب االحتفاظ مبعلومات عن املنح ،ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات� ،أر�صدة االلتزامات غري املخ�ص�صة
للوفاء بالتزامات معينة  ،Unobliged balancesاملوجودات ،املدفوعات والإيرادات.
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 .جاملنح العينية
•يف حالة ا�ستالم منح عينية من جهات مانحة  ،تقوم دائرة امل�شرتيات مبخاطبة اجلهة املانحة ب�شكل
ر�سمي لتزويد البلدية بالوثائق وامل�ستندات املعززة لتكلفة املنح العينية امل�ستلمة وموا�صفاتها وكمياتها.
•يتم ت�سجيل هذه املنح وفقا للقيمة امل�صرح عنها من قبل اجلهة املانحة ،بحيث يتم ت�سجيلها ك�إيراد
�إذا كانت مواد م�ستهلكة كما يلي:
من ح /امل�ستودعات
�إىل ح� /إيرادات منح (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة).

•�إذا كانت املنح العينية تتمثل يف موجودات ثابتة فيتم ت�سجيلها كما يلي:
من ح /املوجودات الثابتة (ح�سب ت�صنيف الأ�صل الثابت)
�إىل ح� /إيرادات م�ؤجلة (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة).

•يف نهاية كل فرتة مالية يتم عمل القيود التالية:
من ح /م�صروف اال�ستهالك (قيمة اال�ستهالك للأ�صل الثابت)
�إىل ح /اال�ستهالك املرتاكم
من ح /الإيرادات امل�ؤجلة (بقيمة اال�ستهالك امل�سجل للأ�صل الثابت)
�إىل ح� /إيرادات منح (ح�سب املوازنة/الوظيفة/امل�شروع/نوع املنحة).

واذا كانت املنح العينية م�شاريع بنية حتتية فت�سجل كما ورد �أعاله يف ر�سملة امل�شاريع فقرة 5
 .دالرقابة على تنفيذ امل�شاريع وتقدمي التقارير حولها
•يجب القيام مبراجعة �شهرية لكل م�شروع للت�أكد من التقيد باجلدول الزمني لإجناز العمل املطلوب
و حتقيق �أهداف امل�شروع.
•تقرير الإجنازات (تقرير فني) لكل م�شروع يجب �أن يح�ضر لكل فرتة .هذا التقرير يجب �أن يحتوي
على مقارنة بني الإجناز الفعلي مع الأهداف املطلوبة لتلك الفرتة.
•جميع التقارير اخلا�صة بامل�شروع يجب �أن حت�ضر مبا�شرة من ال�سجالت املحا�سبية بناءا على
النماذج وفرتة التقرير ح�سب ما مت حتديده من قبل اجلهة املانحة.
•يجب �أن يح�ضر تقرير مايل (قائمة م�صاريف امل�شروع) لكل م�شروع لكل فرتة وكذلك تقرير جممع
لكل امل�شاريع .هذا التقرير يجب �أن يحتوي على مقارنة التكلفة املقدرة مع التكلفة الفعلية ون�سبة
اكتمال امل�شروع ون�سبة ا�ستخدام املنحة من جمموع مبلغ املنحة.
•يجب تو�ضيح �أ�سباب انحراف امل�صاريف الفعلية عن املوازنة وكذلك يجب بيان �أ�سباب عدم حتقيق
الأهداف املو�ضوعة.
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•يجب �إعداد ت�سوية بنكية لكل ح�ساب بنكي.
•جميع امل�ستندات املحا�سبية و�أوامر ال�شراء والفواتري يجب �أن حتتوي على ا�سم امل�شروع اخلا�صة به.
•املنح التي مت االتفاق على �إدارتها بعمله �أخرى غري عملة البلدية الأ�سا�سية يجب �أن ت�سجل يف النظام
املحا�سبي بالعملتني وفق ًا لعملة املنحة و املبالغ املقابلة بعملة البلدية الرئي�سية.
	.ـهالإجراءات املالية املتعلقة باملنح والتربعات
ال�شخ�ص امل�س�ؤول
الق�سم املعني
رئي�س الق�سم املعني
م�ساعد املدير املايل
رئي�س البلدية

الإجراء
يعد موظف يف الق�سم املعني خطة امل�شروع ( )Proposalتبني املوا�صفاتالفنية واملبلغ التقديري لقيمة املنحة.
يقوم رئي�س الق�سم املعني مبراجعة اخلطة والتوقيع عليها ومن ثم تقدميها�إىل الدائرة املالية.
يقوم م�ساعد املدير املايل (موظف له عالقة بالتطوير والتنمية) يقوم مبراجعةاخلطة من حيث املبلغ التقديري للمنحة ويتم تقدمي اخلطة �إىل رئي�س البلدية.
مناق�شة اخلطة مع م�ساعد املدير املايل وتقدميها �إىل املجل�س البلدي بعد�إدخال �أي تعديالت �ضرورية.

املجل�س البلدي

مناق�شة خطة امل�شروع من كافة اجلوانب ويتخذ القرار بتبني اخلطة �أورف�ضها .ويف حال تبني اخلطة يتم عر�ضها على اجلهة املانحة.

رئي�س البلدية

يف حال كانت هناك موافقة من املانح ،فيقوم رئي�س البلدية بتوقيع االتفاقيةمع اجلهة املانحة كما ويتم حتويل ن�سخة من االتفاقية املوقعة �إىل الدائرة
املالية (م�ساعد املدير املايل) و�إىل الق�سم الفني املعني.

حما�سب �إيرادات املنح (ق�سم
املحا�سبة)

يقوم بدرا�سة االتفاقية ب�شكل جيد ومناق�شة م�ساعد املدير املايل ال�ستي�ضاح�أية �أمور تبدو غري وا�ضحة .
يقوم بتلخي�ص ال�شروط الأ�سا�سية الواردة يف املنحة .يقوم بفتح �سجل للمنحة .يقوم بتح�ضري �سند القيد التايل لإثبات املنحة:من ح /الذمم املدينة ( يحدد ا�سم املوازنة وامل�شروع )
�إىل ح� /إيرادات م�ؤجلة (يحدد ا�سم املوازنة وامل�شروع)

م�س�ؤول ق�سم الإيرادات

يقوم مبراجعة �سند القيد للت�أكد من �صحة املبلغ و�صحة الت�سجيل وكذلك �سعرال�صرف ثم يقوم باعتماده لتمريره �إىل م�ساعد املدير املايل  .يتم �إرفاق �صورة
لل�صفحة التي تبني مبلغ االتفاقية مع �سند القيد .

213

ال�شخ�ص امل�س�ؤول
م�ساعد املدير املايل

حما�سب �إيرادات املنح (ق�سم
املحا�سبة)

الإجراء
يقوم مبراجعة املعاملة و�سند القيد ويعتمده للرتحيل.يعيد املعاملة �إىل حما�سب �إيرادات املنح للحفظ.يقوم بحفظ �سند القيد ح�سب اال�صول يف ملف �سندات القيد .عند و�صول دفعات من املمول (املانح)  ،ي�ستلم ا�شعار دائن من البنك ب�أنه متا�ضافة املبلغ من املمول اىل ح�ساب البلدية .
يقوم بتح�ضري �سند القب�ض التايل وحفظهمن ح /البنك (يحدد ا�سم املوازنة وامل�شروع)
�إىل ح /الذمم املدينة من املانحني ( يحدد ا�سم املوازنة وامل�شروع )

يوقع على �سند القب�ض .م�ساعد املدير املايل
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يراجع املعاملة مع �سند القب�ض ويعتمد القيد املحا�سبي للرتحيلير�سل ن�سخة من �سند القب�ض �إىل اجلهة املانحة ك�إ�شعار با�ستالم املبلغ.-يعيد املعاملة �إىل حما�سب �إيرادات املنح للحفظ.
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 .9الموجودات الثابتة

ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية املتعلقة باملوجودات الثابتة �صدرت من خالل دليل منف�صل مع مالحظة
ما يلي:
•يتم ر�سملة كافة املوجودات الثابتة يف البلديات با�ستثناء موجودات البنية التحتية العامة مثل
الطرقات واجل�سور وما �شابهها.
•يتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة الر�سملة وفقا لن�سب اال�ستهالك الواردة يف دليل املوجودات الثابتة.
•يتم ا�ستخدام ح�ساب و�سيط «م�صاريف ر�أ�سمالية  »Capital expendituresللقيام بعملية
ال�شراء و�أخذ املوافقات الالزمة من املوازنة املعتمدة لهذا النوع من امل�شرتيات ،حيث يتم ت�سجيل
القيد التايل عند تنفيذ عملية ال�شراء:
منح /م�صروفات ر�أ�سمالية (ح�سب نوع املوازنة وامل�شروع)
�إىل ح/الذمم الدائنة (املورد) /البنك

•عند �إمتام عملية ال�شراء يتم ر�سملة املوجودات الثابتة من خالل القيد التايل:
من ح /موجودات ثابتة (ح�سب نوع املوازنة وامل�شروع)
�إىل ح/م�صروفات ر�أ�سمالية (ح�سب نوع املوازنة وامل�شروع)

 .10أخرى

 .أاقفال احل�سابات ال�سنوية
يقوم املدير املايل عند انتهاء ال�سنة املالية بالطلب من م�ساعديه �إعداد القيود املحا�سبية الالزمة لإقفال
احل�سابات ال�سنوية ،حيث يت�ضمن ذلك� ،ضمن �أمور �أخرى ،ما يلي:
•احت�ساب املخ�ص�صات املتعلقة بتعوي�ضات نهاية اخلدمة للعاملني ح�سب القوانني والأنظمة املرعية
وكذلك خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وخم�ص�صات املواد التالفة �أو املتقادمة.
•الت�أكد من احت�ساب امل�صاريف املدفوعة مقدما و�صحة ت�سجيلها وربطها باملوازنات والوظائف
املتعلقة بها.
•احت�ساب امل�صاريف امل�ستحقة يف نهاية ال�سنة وربطها باملوازنات والوظائف املتعلقة بها .ت�شمل
امل�صاريف امل�ستحقة كافة اخلدمات وال�سلع امل�ستلمة قبل نهاية ال�سنة ومل ت�ستلم البلدية فواتري
املوردين بخ�صو�صها.
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 .بالتدقيق اخلارجي
ال�سيا�سات املاليـة
يتمثل دور املدقق اخلارجي يف �إبداء الر�أي حول ما �إذا كان بيان الإيرادات وامل�صروفات لبلدية معينة
يظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية لإيرادات وم�صروفات البلدية خالل فرتة زمنية حمددة وفقا
ملعايري حما�سبية حمددة.
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املتعلقة بالتدقيق اخلارجي للبلديات.
1 .1على البلدية اختيار مدقق ح�سابات م�ؤهل و �صاحب خربة يف تدقيق البلديات.
2 .2يجب �أن يتم تدقيق البيانات املالية للبلديات وفقا ملعايري التدقيق الدولية �أو معايري التدقيق املتعارف
عليها.
3 .3على �إدارة البلدية حت�ضري كافة البيانات و اجلداول التي يقوم املدقق بطلبها دون ت�أخري.
4 .4على مدقق احل�سابات �إمتام عملية التدقيق خالل املهلة املحددة على �أن ال تتجاوز املدة نهاية الربع
الأول من ال�سنة املالية التالية و تزويد �إدارة البلدية مبا يلي:
م�سودة البيانات املالية مع م�سودة تقرير مدققي احل�سابات حولها.قائمة بالقيود التعديلية املقرتحة.ر�سالة باملالحظات حول النظام املحا�سبي و نظام الرقابة الداخلية و اقرتاحات املدقق حولتطوير نظام الرقابة الداخلية.
5 .5على �إدارة البلدية مراجعة م�سودة البيانات املالية و مقارنة الأرقام الواردة فيها مع ال�سجالت
املحا�سبية كما يجب �أن تقوم �إدارة البلدية مبراجعة القيود التعديلية املقرتحة من قبل املدقق و اتخاذ
قرار ب�ش�أن قبولها �أو رف�ضها بحيث يتم مناق�شة ذلك مع املدقق اخلارجي.
6 .6على مدقق احل�سابات �إ�صدار م�سودة بيانات مالية معدلة �إذا ما اقت�ضى الأمر ذلك.
7 .7على �إدارة البلدية مراجعة م�سودة ر�سالة املالحظات حول النظام املحا�سبي و كتابة تعليقها على كل
نقطة وردت يف الر�سالة.
8 .8على �إدارة البلدية تزويد مدقق احل�سابات بر�سالة متثيل عامة قبل �إ�صدار البيانات املالية يف �شكلها
النهائي.
9 .9يقوم مدقق احل�سابات ب�إ�صدار البيانات املالية بال�شكل النهائي بعد قيام �إدارة البلدية بامل�صادقة عليها.
1010على �إدارة البلدية متابعة تطبيق املالحظات الواردة يف ر�سالة املالحظات.
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منوذج طلب عرو�ض للتدقيق اخلارجي حل�سابات البلدية
التاريخ..........................................:
ال�سادة ..........................................:
(عنوان مكتب التدقيق اخلارجي)
رام اهلل
فاك�س رقم
حتية طيبة وبعد،
ترغب بلدية ...........يف ا�ستدراج عرو�ض لتدقيق ح�ساباتها لل�سنة املنتهية يف  31كانون �أول  .2007لذا نرجو تزويدنا
بعر�ضكم للقيام بعملية التدقيق هذه و �إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات حول ح�سابات البلدية عن ال�سنة املذكورة وكذلك
�إ�صدار مذكرة �إدارية �أو كتاب �إداري �شامل يحتوي على مالحظاتكم وتو�صياتكم التف�صيلية بخ�صو�ص تطوير وحت�سني النظام
املحا�سبي ونظام الرقابة الداخلي يف البلدية.
نرجو العلم ب�أن بلدية  ..........حتتفظ بح�ساباتها من خالل �سجالت حمو�سبة ( �أو يدوية ح�سب احلالة) و�أنها تتبع �أ�سا�س
اال�ستحقاق املعدل ( �أو الأ�سا�س النقدي ح�سب احلالة) يف م�سك هذه ال�سجالت .يبلغ عدد املحا�سبني يف البلدية  ،....بالإ�ضافة
�إىل �أمني �صندوق عدد  ....وجباه عدد  ،....كما تقوم البلدية ب�إعداد تقريرها املايل ال�سنوي وفقا للنماذج ال�صادرة عن وزارة
احلكم املحلي ،واملعد على �أ�سا�س حما�سبة املوازنات كما ورد يف دليل ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية ال�صادر عن وزارة
احلكم املحلي و�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات.
تقوم البلدية بتقدمي خدمات الكهرباء واملياه �إىل املواطنني بالإ�ضافة �إىل اخلدمات البلدية املعتادة .يجب �إن يتم التدقيق وفقا
ملعايري التدقيق الدولية وتلك املعايري املخت�صة بالقطاع احلكومي وباحلكم املحلي على وجه التحديد.
نرجو �أن يبني عر�ضكم �أ�سلوب التدقيق الذي �ستتبعونه وكذلك عدد الأيام �أو �ساعات العمل املتوقعة بالإ�ضافة �إىل �أتعاب
التدقيق �شاملة كافة امل�صاريف و�ضريبة القيمة امل�ضافة .كما نرجو تبيان �أ�سماء وخربات فريق التدقيق املقرتح وخربات
�شركتكم يف جمال تدقيق ح�سابات البلديات والهيئات املحلية الأخرى.
يجب �أن يتم �إجناز عملية التدقيق و�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات حول ح�سابات البلدية خالل �ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة
املالية كما �أن البلدية بحاجة �إىل تقرير مدققي احل�سابات والبيانات املالية باللغتني العربية والإجنليزية.
ملزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال بال�سيد  --------على هاتف � .-----------أخر موعد ال�ستالم العرو�ض هو
ال�ساعة  12ظهر ًا من يوم  .---------يرجى �إخبارنا م�سبق ًا وعن طريق الفاك�س (رقم فاك�س البلدية) فيما �إذا كنتم تنوون
اال�ستجابة لهذه الدعوة وتقدمي العر�ض املطلوب.
وتقبلوا االحرتام،

رئي�س البلدية
..........................
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 .جالتدقيق الداخلي
يهدف التدقيق الداخلي يف �أي بلدية �إىل الت�أكد من تطبيق ال�سيا�سات املالية و الإدارية للبلدية ب�شكل
�صحيح و م�ستمر .فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي املايل ،فيجب �أن يكون وا�ضح ًا �أن �إجراءات التدقيق
الداخلي لي�ست جزء ًا من �إجراءات املحا�سبة ،مبعنى �أن التدقيق الداخلي ال يعني تدقيق امل�ستندات قبل
ت�سجيلها ودفعها بل يعني تدقيق تطبيق ال�سيا�سات املالية كما ذكر �أعاله.
.1

1ال�سيا�سات املالية
-

-

ت�شكل يف البلدية دائرة للتدقيق الداخلي تكون م�ستقلة عن الدائرة املالية و تتبع يف هيكليتها و�صالحياتها للمجل�س البلدي مبا�شرة.
تخ�ضع الدائرة املالية يف البلدية و جميع الدوائر يف البلدية و كذلك تخ�ضع مرافق البلدية كافةلأعمال دائرة التدقيق الداخلي.
ترفع هذه الدائرة تقاريرها �إىل املجل�س البلدي يف البلدية مع ن�سخة من تلك التقارير �إىل رئي�سالبلدية.
يجب �أن يتمتع موظفو دائرة التدقيق الداخلي باخلربة املهنية الكافية و املعرفة اجليدة بالأموراملحا�سبية املتعلقة بالبلدية وجميع مرافقها.
التدقيق الداخلي يجب �أن ي�شمل كافة ال�سيا�سات املالية يف البلدية و مرافقها.يجب �أن يتم التدقيق الداخلي ب�صورة منهجية و منظمة و مبوجب خطة عمل و برامج تدقيق وا�ضحةو حمددة الأهداف ،وفقا ملعايري التدقيق الداخلي املتعارف عليها.
برامج عمل دائرة التدقيق الداخلي يتم و�ضعها و االتفاق عليها بالتن�سيق مع املجل�س البلدي.على دائرة التدقيق الداخلي �أداء عملها مبهنية عالية و التحقق من ال�شيء قبل �إ�صدار تقرير حولهو �إعطاء املجال للجهة اخلا�ضعة للتدقيق ل�شرح و تف�سري كل �شيء قبل �إ�صدار التقرير ب�شكل نهائي.
دائرة التدقيق الداخلي يجب �أن ال تعطي �أي �أوامر �أو تعليمات للدوائر املالية �سواء يف البلدية �أومرافقها بل يقت�صر عملها على تدقيق تطبيق ال�سيا�سات املالية يف البلدية و مرافقها و�أي نقاط
�ضعف تظهر خالل التدقيق تتم معاجلتها من قبل امل�ستوى الإداري املنا�سب وح�سب ال�صالحيات.
يجب املحافظة على �سرية التقارير التي ت�صدرها دائرة التدقيق الداخلي ويحظر �إطالع اجلهاتغري املخ ّولة على هذه التقارير.
يجب ا�ستقاء برامج التدقيق من ال�سيا�سات املالية املعتمدة �سواء �أكانت ال�سيا�سات املالية الواردة يفهذا الدليل بعد اعتماده �أو �أي �سيا�سات مالية قد تعتمد م�ستقب ًال يف البلدية.
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.2

2الإجراءات املالية

ال�شخ�ص امل�س�ؤول
م�س�ؤول دائرة التدقيق الداخلي

الإجراء
-يقوم بو�ضع خطة عمل و برامج للتدقيق الداخلي و عر�ضها على املجل�س البلدي.

املجل�س البلدي

يقوم مبناق�شة خطة عمل و برامج للتدقيق الداخلي مع م�س�ؤول دائرة التدقيقالداخلي ثم يقوم باعتماد خطة العمل واجلداول الزمنية املقرتحة.

فريق التدقيق الداخلي

عند زيارة �أي جهة لأداء عملهم ،يتوجهون �إىل امل�س�ؤول الأول و يطلبون منه �إجراءالتن�سيق الالزم لعملهم.
يقومون ب�إجراء الفحو�صات التي ت�شمل مناق�شات ،م�شاهدات ،فح�ص م�ستنداتو �سجالت و غري ذلك.
يف حالة م�شاهدة �أية خمالفات يتوجهون �إىل ال�شخ�ص امل�س�ؤول و يطلبون منهتف�سري الأمر و يعطونه الوقت الكايف ل�شرح و تف�سري كل �شيء.
يقومون ب�إعداد تقرير التدقيق الداخلي اخلا�ص بكل ناحية من النواحي املاليةويوقعونه ح�سب الأ�صول.
يرفعون تقاريرهم �إىل املجل�س البلدي الذي يقوم مبناق�شة التقارير مع فريق العملو يطلب تف�سري الأمور غري الوا�ضحة و من ثم يتم اعتماد التقارير من قبل املجل�س
البلدي.

املجل�س البلدي

يوعز للجهة املنا�سبة مبناق�شة التقرير و اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعديلاملخالفات املوجودة.

من املعلوم �أن خطة التدقيق الداخلي امل�شار �إليها يف ال�سيا�سات �أعاله بحاجة �إىل خربة جيدة وكافية وميكن
للبلدية �أن ت�ستعني بخربات من خارج البلدية ل�سد �أية نواق�ص يف اخلربات املتوفرة لدى موظفي دائرة
التدقيق الداخلي .ميكن �أن تعمل البلدية وبالتعاون مع اجلهات املنظمة لإعداد دليل معياري ي�شمل عمل
دائرة التدقيق الداخلي من كافة اجلوانب مبا فيها �سيا�سات و�إجراءات العمل التف�صيلية.
النماذج املطلوبة
•مثال على برنامج تدقيق داخلي «النقد و البنوك».
•التقرير املوجز عن نتائج التدقيق الداخلي.
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�إ�سم البلدية و�شعارها
دائرة التدقيق الداخلي
برنامج تدقيق النقد و البنوك
�إ�سم اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق:
نعم

 .أال�صناديق النرثية *
.1
.2
.3

ال

مالحظات

1هل يتم االلتزام ب�سقف الدفعات النقدية املقرر؟
2هل يتم االلتزام باحل�صول على فواتري �ضريبية �أ�صلية؟
3هل يتم جرد ال�صندوق قبل اال�ستعا�ضة؟

 .بالبنوك *
.1
.2
.3

1هل يتم عمل الت�سوية البنكية ب�شكل دوري يف املوعد املقرر؟
2هل يتم توقيع الت�سوية من قبل معدها و ال�شخ�ص الذي
راجعها؟
3هل يتم تعبئة كافة البيانات عليها الت�سوية ب�شكل دقيق وكامل؟

* هذه الأ�سئلة جمرد عينة و مثال على الأ�سئلة التي يجب �إدراجها حتت كل بند.
�إ�سم املدقق الداخلي و توقيعه

�إ�سم م�س�ؤول دائرة التدقيق الداخلي و توقيعه

التاريخ

التاريخ

...............................

...............................
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�إ�سم البلدية و�شعارها
دائرة التدقيق الداخلي
التاريخ:
ال�سيد مدير �إدارة التدقيق الداخلي املحرتم،،
حتية طيبة و بعد،
لقد قمنا ب�إجراءات التدقيق الداخلي ل( ...................................)1و قد تو�صلنا من خالل �إجراءات
التدقيق الذي قمنا به �إىل ما يلي:
.1

1

.2

2

.3

3

و تقبلوا فائق االحرتام،
م�س�ؤول دائرة التدقيق الداخلي

( )1يتم ذكر �أ�سماء اجلهات التي مت تدقيقها (�أق�سام ،دوائر ،مرافق البلدية).
ن�سخة �إىل املجل�س البلدي
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شجرة الحسابات الموحدة (نسخة الكترونية ) يمكن تحميلها من موقع
صندوق تطوير واقراض البلديات
www.mdlf.org.ps
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Code
010101
020101
030101
040101
050101
060101
070101
080101
090101
100101
110101
120101
130101
140101
150101
160101
170101
180101
190101
200101
210101
010102
020102
030102
040102
050102

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
مراكز ثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة

ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

New Organization (New Org)
Department (6)

0102

Code
0101

Qabatiya

قباطية

New Organization (New Org)
Agency (4)
District Office (2)
MOLG (1)
English Arabic Code English Arabic Code English Arabic
جنني
جنني
Jenin
01
Jenin
0
MOLG

English Arabic

Arabic Code

English

عرابة

Arabic Code

Arraba

English

0103

Code

ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك

ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي

Arabic
ق�سم الهند�سة و التنظيم

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics

English
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

010103
020103
030103
040103
050103
060103
070103
080103
090103
100103
110103

Code
060102
070102
080102
090102
100102
110102
120102
130102
140102
150102
160102
170102
180102
190102
200102
210102

225

216
226

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

010104
020104
030104
040104
050104
060104

080104
090104
100104
110104
120104
130104
140104
150104
160104

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

070104 Public Works

English
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
120103
130103
140103
150103
160103
170103
180103
190103
200103
210103
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

0104

Code

Kafr Ra’i

English

كفر راعي

Arabic Code
English

Arabic Code
English Arabic

217
227

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

010501
020501
030501
040501
050501
060501

080501
090501
100501
110501
120501
130501
140501
150501
160501
170501
180501
190501
200501
210501

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

070501 Public Works

English
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
170104
180104
190104
200104
210104
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

Arabic
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

0501

Code

Tubas

English

طوبا�س

05

Arabic Code

Tubas

English

طوبا�س

Arabic Code
English Arabic

218
228

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment

Code
011001
021001
031001
041001
051001
061001
071001
081001
091001
101001
111001
121001
131001
141001
151001
161001
171001
181001
191001
201001
211001

011501
021501
031501
041501
051501
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة

ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

1501

Code
1001

Nablus

English
Anabta

نابل�س

15

Nablus

نابل�س

Arabic Code English Arabic Code
عنبتا
10 Tulkarem طولكرم
English Arabic

English Arabic

Arabic Code

English

بيتا

Arabic Code

Beita

English

1502

Code

ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك

ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

ق�سم ا�سغال عامة و ال�سرف ال�سحي

Arabic
ق�سم الهند�سة و التنظيم

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics

English
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
061501
071501
081501
091501
101501
111501
121501
131501
141501
151501
161501
171501
181501
191501
201501
211501
XXXXXX
011502
021502
031502
041502
051502
061502
071502
081502
091502
101502
111502

229
219

220
230

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

011503
021503
031503
041503
051503
061503

081503
091503
101503
111503
121503
131503
141503
151503

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police

071503 Public Works

English
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
121502
131502
141502
151502
161502
171502
181502
191502
201502
211502
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية

Arabic
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

1503

Code

Qabalan

English

قبالن

Arabic Code
English

Arabic Code
English Arabic

231
221

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

012001
022001
032001
042001
052001
062001

082001
092001
102001
112001
122001
132001
142001
152001
162001
172001
182001
192001
202001

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education

072001 Public Works

English
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
161503
171503
181503
191503
201503
211503
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم ا�سغال عامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف

Arabic
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

2001

Code

Qalqiliya

English

قلقيلية

20

Arabic Code

Qalqilya

English

قلقيلية

Arabic Code
English Arabic

232

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

012501 Municipal Council
022501 The Mayor

082008
092009
102010
112011
122012
132013
142014
152015
162016
172017
182018
192019
202020
212021

072007 Public Works

012001
022002
032003
042004
052005
062006

Code English
212001 solid waste management
xxxxxx

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

Arabic
ادارة النفايات ال�سلبة
يند امليزانية العمومية

2501

2002

Code

Biddya

‘Azzun

English

بديا

عزون

25

Arabic Code

Salfeet

English

�سلفيت

Arabic Code
English Arabic

233

English
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

023001
033001
043001
053001

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment

013001 Municipal Council

082501
092501
102501
112501
122501
132501
142501
152501
162501
172501
182501
192501
202501
212501

072501 Public Works

Code
032501
042501
052501
062501

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة

املجل�س البلدي

Arabic
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

3001

Code

Beni Zeid

English

بني زيد

30

Arabic Code

Ramallah

English

رام اهلل
والبرية

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

رام اهلل
والبرية

Arabic Code

Ramallah

English

30
�سلواد

Arabic Code

Silwad

English

3002

Code

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة

املجل�س البلدي

Arabic
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

083002 General Admin

073002 Public Works

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

023002
033002
043002
053002
063002

013002 Municipal Council

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

083001
093001
103001
113001
123001
133001
143001
153001
163001
173001
183001
193001
203001
213001

073001 Public Works

Code English
063001 Engineering

234
224

235
225

English
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

083003
093003
103003
113003

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics

073003 Public Works

023003
033003
043003
053003
063003

013003 Municipal Council

Code
093002
103002
113002
123002
133002
143002
153002
163002
173002
183002
193002
203002
213002

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم ا�سغال عامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك

املجل�س البلدي

Arabic
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

3003

Code

Birzeit

English

بريزيت

30

Arabic Code

Ramallah

English

رام اهلل
والبرية

Arabic Code
English Arabic

226
236

English
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

023004
033004
043004
053004
063004
073004
083004
093004
103004
113004
123004
133004
143004
153004

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police

013004 Municipal Council

Code
123003
133003
143003
153003
163003
173003
183003
193003
203003
213003
xxxxxx

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية

املجل�س البلدي

Arabic
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

3004

Code

30

Deir
Dibwan
دير دبوان

Arabic Code

English

Ramallah

English

رام اهلل
والبرية

Arabic Code
English Arabic

227
237

English
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

023501
033501
043501
053501
063501
073501
083501
093501
103501
113501
123501
133501
143501
153501
163501
173501

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots

013501 Municipal Council

Code
163004
173004
183004
193004
203004
213004

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات

املجل�س البلدي

Arabic
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

3501

Code

35

Jericho
(Ariha)
اأريحا

Arabic Code

English

Jericho

English

اأريحا
والأغوار

Arabic Code
English Arabic

228
238

English
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Code
183501
193501
203501
213501

014001
024001
034001
044001
054001
064001
074001
084001
094001
104001
114001
124001
134001
144001
154001
164001
174001
184001
194001
204001
214001

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

Arabic
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

4001

Code

Biddu

English

بدو

40

Arabic Code

AL-Quds

English

القد�س

Arabic Code
English Arabic

239
229

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library
Parking Lots
Vegetable Markets
Slaughterhouse
Education
solid waste management

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept

084002
094002
104002
114002
124002
134002
144002
154002
164002
174002
184002
194002
204002
214002

014501
024501
034501
044501

074002 Public Works

Code
014002
024002
034002
044002
054002
064002

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية
الكراجات
�سوق اخل�سار
امل�سلخ البلدي
املعارف
ادارة النفايات ال�سلبة

4501

Code
4002

Beit Jala

English
Qatanna

بيت جال

45

Arabic Code
قطنة

Beitlhem

English

بيت حلم

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

Arabic Code

English

بيت �ساحور Beit Sahur

Arabic Code

English

4502

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية

Arabic
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

014502
024502
034502
044502
054502
064502
074502
084502
094502
104502
114502
124502
134502
144502

084501
094501
104501
114501
124501
134501
144501
154501
164501

074501 Public Works

Code English
054501 Health & Environment
064501 Engineering

230
240

241
231

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

015001
025001
035001
045001
055001
065001
075001
085001
095001
105001
115001
125001
135001
145001
155001
165001

015002
025002
035002
045002
055002
065002

Code English
154502 Police
164502 Library

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

5002

5001

Code

Beit Ummar

Surif

English

بيت اأمر

�سوريف

50

Arabic Code

Hebron

English

اخلليل

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

Code

Arabic

English

Code

تفوح

Arabic

Taffuh

English

5003

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

English
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

015003
025003
035003
045003
055003
065003
075003
085003
095003
105003
115003
125003
135003
145003
155003
165003

Code
075002
085002
095002
105002
115002
125002
135002
145002
155002
165002

232
242

233
243
املجل�س البلدي

015004 Municipal Council

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

015005
025005
035005
045005
055005
065005

085005 General Admin

075005 Public Works

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

025004
035004
045004
055004
065004
075004
085004
095004
105004
115004
125004
135004
145004
155004
165004
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic

English

Code

5005

5004

Code

Bani-Na’im بني نعيم

English Arabic Code
Hebron
اخلليل
(AL Khalil)
English

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

Arabic Code

English

دورا

Arabic Code

Dura

English

5006

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

English
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

015006
025006
035006
045006
055006
065006
075006
085006
095006
105006
115006
125006
135006
145006
155006
165006

Code
095005
105005
115005
125005
135005
145005
155005
165005

244234

English Arabic

Arabic Code

English

ال�سموع

Arabic Code
يطا

’Al-Samu

English
Yatta

5008

Code
5007

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

015008
025008
035008
045008
055008
065008

085008 General Admin
095008 Tourism

075008 Public Works

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

085007
095007
105007
115007
125007
135007
145007
155007
165007

075007 Public Works

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

Code
015007
025007
035007
045007
055007
065007

245
235

English Arabic

Arabic Code

English

بيت لهيا Beit Lahiya

Arabic Code

English

5501

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

015501
025501
035501
045501
055501
065501

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

085501
095501
105501
115501
125501
135501
145501
155501
165501

075501 Public Works

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

English
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Code
105008
115008
125008
135008
145008
155008
165008

246
236

English Arabic

Arabic Code

English

جباليا

Jabalya

English Arabic Code
بيت حانون Beit Hanun

5503

Code
5502

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

015503
025503
035503
045503
055503
065503

085503 General Admin

075503 Public Works

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

085502
095502
105502
115502
125502
135502
145502
155502
165502

075502 Public Works

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

Code
015502
025502
035502
045502
055502
065502

247
237

English Arabic

غزة

Arabic Code

GAZA

English

60

غزة

Arabic Code

GAZA

English

6001

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

English
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

016001
026001
036001
046001
056001
066001
076001
086001
096001
106001
116001
126001
136001
146001
156001
166001

Code
095503
105503
115503
125503
135503
145503
155503
165503

238
248

English Arabic

Arabic Code

English

الن�سريات Al-Nuseirat

English Arabic Code
الن�سريات Al-Nuseirat

6003

Code
6002

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة

Arabic
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism

English
Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

016003
026003
036003
046003
056003
066003
076003
086003
096003

Code
016002
026002
036002
046002
056002
066002
076002
086002
096002
106002
116002
126002
136002
146002
156002
166002

249
239

English Arabic

Arabic Code

English

املغازي

الربيج

Arabic Code

Al Maghazi

AL-Bureij

English

6005

6004

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

016004
026004
036004
046004
056004
066004
076004
086004
096004
106004
116004
126004
136004
146004
156004
166004

016005 Municipal Council
026005 The Mayor

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

English
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Code
106003
116003
126003
136003
146003
156003
166003

250
240

English Arabic

Arabic Code

English

دير البلح

Arabic Code

Deir al-Balah

English

6006

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك

Arabic
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics

English
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

016006
026006
036006
046006
056006
066006
076006
086006
096006
106006
116006

Code
036005
046005
056005
066005
076005
086005
096005
106005
116005
126005
136005
146005
156005
166005

251
241

242

252

English
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept

Code
126006
136006
146006
156006
166006

016007
026007
036007
046007
056007
066007
076007
086007
096007
106007
116007
126007
136007
146007
156007
166007

016008
026008
036008
046008
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

6008

6007

Code

القرارة

Arabic Code

Bani Suheila بني �سهيال

Al-Qarara

English

English

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

Arabic Code

English

عب�سان
الكبرية

Arabic Code

‘Abasan al Kabira

English

6009

Code

رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية

املجل�س البلدي

Arabic
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف
ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers

026009
036009
046009
056009
066009
076009
086009
096009
106009
116009
126009
136009

016009 Municipal Council

General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

086008
096008
106008
116008
126008
136008
146008
156008
166008

076008 Public Works

Code English
056008 Health & Environment
066008 Engineering

243
253

254244

English
Fire Brigade
Police
Library

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
Water & Waste Water*
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering

Code
146009
156009
166009

016010
026010
036010
046010
056010
066010
076010
086010
096010
106010
116010
126010
136010
146010
156010
166010

016011
026011
036011
046011
056011
066011
املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

6011

6010

Code

Al-Fukhkhari

Khuza’a

English

الفخاري

خزاعة

Arabic Code
English

Arabic Code
English Arabic

English Arabic

Arabic Code

English

رفح

Arabic Code

Rafah

English

6012

Code

املجل�س البلدي
رئي�س البلدية
مدير البلدية
ق�سم املالية
ق�سم ال�سحة العامة والبيئة
ق�سم الهند�سة و التنظيم
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Arabic
ق�سم الأ�سغال العامة و ال�سرف ال�سحي
ق�سم الإدارة العامة
ق�سم التطوير و ال�سياحة
ق�سم الكهرباء
ق�سم احلركة و امليكانيك
ق�سم املياه وال�سرف ال�سحي
اللجنة الثقافية
اإطفائية البلدية
�سرطة البلدية
مكتبة البلدية

Municipal Council
The Mayor
Municipality Manager
Financial Dept
Health & Environment
Engineering
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

English
Public Works
General Admin
Tourism
Electricity
Mechanics
*Water & Waste Water
Cultural Centers
Fire Brigade
Police
Library

016012
026012
036012
046012
056012
066012
076012
086012
096012
106012
116012
126012
136012
146012
156012
166012

Code
076011
086011
096011
106011
116011
126011
136011
146011
156011
166011

255
245

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

2

2
موازنات ربحية

موازنات ربحية

Description
Fund
Description Arabic
Arabic
Type
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة
موازنات ذات طبيعة غري جتارية 1
غري جتارية
موازنات ذات طبيعة جتارية
موازنات ربحية
2
موازنات ذات طبيعة جتارية
موازنات ربحية
2
موازنات ذات طبيعة جتارية
موازنات ربحية
2
21

21

21
21
21

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

NA

NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Description Fund Fund Sub
Arabic
Source
Type

Fund

130

00

00

240

230

00
00
00

Electricity
موازنة الكهرباء
Water & Sewer
موازنة املياه واملجاري
Slaughterhouse
موازنة امل�شلخ البلدي
اخل�شار
موازنة �شوق
Vegetable/fruit/fish
markets
وال�شمك
Dynamometer
موازنة الديناموميرت

200
210
220

180

170

160

150

00

احتياطي ملوازنات
امل�شاريع الراأ�شمالية
احتياطي ملوازنات
امل�شاريع الراأ�شمالية
احتياطي ملوازنات
امل�شاريع الراأ�شمالية
احتياطي ملوازنات
امل�شاريع الراأ�شمالية
احتياطي ملوازنات
امل�شاريع الراأ�شمالية

…

00

00

00

00

00

00

Reserved for capital projects
Reserved for capital projects
Reserved for capital projects
Reserved for capital projects
Reserved for capital projects

موازنات خدمة الدين Debt service funds

موازنات الإيرادات
اخلا�شة

Special revenue
funds

120

140

00

00

موازنات دائمة

Permanent funds

110

00

املوازنة الت�شغيلية

General fund

100

Allfund

Description
Arabic

Description
English

Code

246256

موازنات ائتمانية
موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية
موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

موازنات ذات طبيعة جتارية

Description Arabic

3
3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Fund
Type
2

موازنات ائتمانية
موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات ائتمانية

موازنات خدمات
داخلية
موازنات خدمات
داخلية
موازنات خدمات
داخلية
موازنات خدمات
داخلية
موازنات خدمات
داخلية

موازنات ربحية

موازنات ربحية
موازنات ربحية

موازنات ربحية

Description
Arabic
موازنات ربحية

31
31

31

fbalance

fbalance

22

22

22

22

22

21

21
21

21

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA

Description Fund Fund Sub
Arabic
Source
Type
NA
21

00
0

00

00

00

00

00

00

موازنة امل�شرتيات
املركزية

Vehicles

Central purchasing

Data processing

320

310

300

270
280

380
390

370

360

350

340

330

…

290

Cultural Center
Parking lots
solid waste management

ZOO

250

260

Maintenance and
موازنة ال�شيانة والوقود
fuel
موازنة خدمات
Communications
services
الت�شال
Pension (and other
موازنات تقاعد
)employee benefit
املوظفني
trust funds
موازنات ائتمانية
Investment trust
funds
لال�شتثمارات
موازنات ائتمانية
Private-purpose
trust funds
لأغرا�ض خا�شة
Agency funds
موازنات وكالت
موازنة �شريبة املعارف Education fund

موازنة الآليات املركزية

00

00

ادارة النفايات ال�شلبة

موازنة معاجلة البيانات

00

00
00

00

00

Allfund

Description
Arabic
موازنة حدائق بر�شوم
موازنة حديقة
احليوانات
موازنة املركز الثقايف
مواقف �شيارات

Description
English
Paying Parks

Code

247
257

Fund Sub Type
Code

Description English

Description Arabic

11
21
22
31

Non commercial-type funds
Enterprise funds
Internal service funds
Fiduciary

موازنات ذات طبيعة غري جتارية
موازنات ربحية
موازنات خدمات داخلية
موازنات ائتمانية

Fund
Type

1
2
2
3

Fund Source
Code

Description English

Description Arabic

001
050
100
200
300
400
500
700
800
999

Self Financing
Governmental agencies
Domestic Commercial Banks
Other Domestic Sources
Foreign Commercial Banks
Multi-lateral Donors
Bilateral Donors
Other Foreign Donors
Subsidy from Muncipitlity

متويل ذاتي
جهات او وكالت حكومية
بنوك جتارية حملية
م�شادر حملية اأخرى
بنوك جتارية اأجنبية
مانحني متعددي اجلن�شية
مانحني ثنائيي اجلن�شية
مانحني اأجانب اآخرين
من�شاأة تابعه للبلدية
غري معرف

248
258

Function
Group
01

02

Functions
Function Description English

Description Arabic
املجل�ض البلدي والدارة العليا
املجل�ض البلدي
اللجان
اإدارة البلدية
الإنتخابات
الق�شم القانوين
موؤ�ش�شات عامة
خدمات املوظفني
اأخرى
ال�شحة وال�شالمة العامة
�شحة
م�شاعدات عامة
م�شاعدات طارئة
املقابر

0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224

Governing body
Municipal Council
Committees
Municipal management
Elections
Legal section
Public agencies
Personal services
Other
Health and Public Safety
Health
General assistance
Emergency assistance
Cemeteries
Medical products, appliances and
equipment
Outpatient services
street lighting
Hollow water
Garbage collection
Rodent control
Elevator inspection
Police
Fire fighting
Other

0411
0412

Public Works
Roads
Bridges

الأ�شغال العامة
طرق
ج�شور

Function
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0211
0212
0213
0214
0215

04

259
249

مواد �شحية ومعدات
خدمات املراجعني
اإنارة ال�شوارع
حفر امت�شا�شية
جمع النفايات
مكافحة اجلرذان
معاينة امل�شاعد
�شرطه
مكافحة احلريق
اأخرى

Function
Group

Function

Function Description English

Description Arabic

0413
0414
0415
0416
0417
0418

Retaining walls
sewer
Side walks
Improvement
Car Parking
Other

جدران ا�شتنادية
جماري
الأر�شفة
حت�شني وتطوير
مواقف ال�شيارات
اأخرى

05
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
06

0615
0616

Environmental Protection
Waste Management
Waste water mgmt
Pollution abatement
Protection of biodiversity and landscape
R&D Environmental Protection
Other

0711

Recreation, culture, and religion
Recreational and sporting services

0611
0612
0613
0614

07

Planning and Community Development
Housing Development
Community Development
Courts
Documentation
R&D Housing and community
amenities
Housing and community amenities
Certificates and Maps
Zoning
Other

التخطيط وتطوير املجتمع
تطوير الإ�شكان
تطوير املجتمع
املحاكم
التوثيق
بحث وتطوير اخلدمات املجتمعية
ت�شهيالت ا�شكان اأخرى
�شهادات وخرائط
امل�شح
اأخرى
حماية البيئة
اإدارة النفايات
اإدارة املجاري
مكافحة التلوث
حماية تنوع حيوي وم�شح جغرايف
بحث وتطوير حماية البيئة
اأخرى
 ثقافة واأديان،ترفيه
خدمات ترفيهية وريا�شية
250
260

Function
Group

Function

Function Description English

Description Arabic

0712
0713

cultural services/centers
Broadcasting and publishing services
Religious and other community
services

خدمات ثقافية
خدمات بث ون�شر

0714

08

09

261
251

خدمات دينية وجمتمعية

0715

R&D Recreation, cultural and religion

0716
0717
0718
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819

Recreation,culture,and religion
Libraries
Other
Social Services
Sickness and disability
Old age
Survivors
Family and children
Unemployment
Housing
Social exclusions
R&D social protection
Social protection & other

 الثقافة،بحث وتطوير الرتفيه
والأديان
اأخرى- ثقافة واأديان،ترفيه
مكتبات عامة
اأخرى
خدمات اإجتماعية
املر�ض والإعاقة
ال�شيخوخة
دعم اإجتماعي
العائالت والأطفال
البطالة
الإ�شكان
 اأخرى- النبذ الإجتماعي
بحث وتطوير احلماية الإجتماعية
 اأخرى- حماية اجتماعية

0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918

Education
Pre-primary and primary education
Secondary education
Postsecondary nontertiary education
Tertiary education
Education not definable by level
Subsidiary services to education
R&D Education
Education n.e.c

التعليم
التعليم الأ�شا�شي والإبتدائي
التعليم الثانوي
التعليم املتو�شط
التعليم العايل
تعليم غري م�شنف
خدمات م�شاعدة للتعليم
بحث وتطوير التعليم
 اأخرى- تعليم

Function
Group

10

11

12

13

14

15

16
17

18

Function

Function Description English

Description Arabic

0919

Other

اأخرى

1011
1012
1013
1014

General - Revenue related
Residency permits
Measuring and Weighting
Local sales and services
Other

 تخ�ض الإيرادات- عامة
اأذونات اإقامة
املوازين واملقايي�ض
مبيعات وخدمات حملية
اأخرى

1111
1112

Water and Sewer
Water services
Sewer Services

املياه واملجاري
خدمات مياه
خدمات جماري

1211

Electricity
Electricity services

الكهرباء
خدمات كهرباء

1311

Slaughter House
Slaughter services

امل�شلخ البلدي
خدمات امل�شلخ البلدي

1411

Vegetable Market
Vegetable market services

�شوق اخل�شار
خدمات �شوق اخل�شار

1511

Dynamometer
Dynamometer

الديناموميرت
خدمات الديناموميرت

Paying Parks
Paying Parks services
ZOO
ZOO services

حدائق بر�شوم
خدمات احلدائق
حديقة احليوانات
خدمات حديقة احليوانات

Awareness

التوعية

1611
1711

252
262

Function
Group

Function

Function Description English

Description Arabic

0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190

Campaigns - Summer Camps
Campaigns - Lectures
Campaigns - House Visits
Campaigns - Community Meetings
Campaigns - Open Days
Material - Posters
Material - Brochures
Material - DVD
Material - Games
Material - Books

 خميمات �شيفية- اأن�شطة
 حما�شرات- اأن�شطة
 زيارات منزلية- اأن�شطة
 لقاءات جمتمعية- اأن�شطة
 يوم مفتوح- اأن�شطة
 مل�شقات- مطبوعات
 كتيبات- مطبوعات
 اأفالم تثقيفية- مطبوعات
 األعاب- مطبوعات
 كتب- مطبوعات

19
0191
0192
0193
0194
20
0201
0202
0203

253
263

Solid Waste Collection and Sweeping
تنظيف وجمع النفايات ال�شلبة
Solid waste Sweeping (manual and
تنظيف النفايات ال�شلبة
automatic)
Primary collection: Solid Waste colالتجميع الويل
lection door to door
Secondary collection: Solid Waste
collection from containers to transfer
التجميع الثانوي
station or to a landfill if no transfer
station involved
Transfer of waste (from transfer staالتخل�ض من النفايات
tions to landfill)
Solid Waste Recycling, Treatment, and
تكريرمعاجلة وتخل�ض من التفايات
Disposal
Solid waste Recycling
تكرير التفايات ال�شلبة
Solid waste Treatment
معاجلة التفايات ال�شلبة
Solid Waste Disposal
التخل�ض من التفايات ال�شلبة

Object Code

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

رواتب واجور  -عمال دائمني
رواتب واجور  -عمال يوميني
مكافاأت موظفني
اأجور عمل ا�شايف
رواتب متقاعدين
م�شاريف اأتعاب مهنية
م�شروف �شندوق التقاعد
عالوة غالءمعي�شه ملوظفي
بدل �شفر
اجازات
تاأمني �شحي
م�شاهمة البلدية
م�شاهمة املوظف
م�شاريف تعوي�ض نهاية اخلدمة
تامينات موظفني
تدريب وتطوير املوظفني
بدل �شيافة
خدمات مهنية
خدمات �شحية
م�شاريف ا�شت�شارية
م�شاريف ق�شائية
عالقات عامة
بريد وهاتف
ر�شوم الهاتف الثابتة
انرتنت وات�شالت ل�شلكية
م�شاريف مياه
م�شاريف تدفئة
م�شاريف كهرباء
م�شاريف منافع اأخرى
رديات التاأمينات
رديات ال�شلف
الديون امل�شكوك يف حت�شيلها
عمولة بنك
خ�شومات غري اعتيادية
�شيانة معدات
�شيانة �شيارات
�شيانة ابنية
�شيانة اجهزه ل�شلكيه

800001
800002
800003
800004
800005
800006
800007
802001
802002
804001
805001
806001
806002
807001
807002
808001
810001
820001
820002
820003
820004
820005
822001
822002
822003
824001
824002
824003
824004
826001
827001
828001
828002
828003
829001
829002
829003
829004

254
264

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

�ض .جارية على ارا�شي زراعية 610001
�ض .متاخرة على ارا�شي زراعية 610002
فوائد على �شرائب متاخرة 610003
610004
�شريبة منازل
610005
�شريبة منازل متاخرة
610006
�شريبة امالك على املباين
610007
�شريبة �شكن
610008
�شريبة جتاري
610009
�شريبة �شناعي
610010
�شريبة امالك على
610011
�شريبة �شكن متاخرة
610012
�شريبة جتاري متاخرة
610013
�شريبة �شناعي متاخرة
610014
�شريبة عامة على املمتلكات
610015
�شريبة معارف
611001
مبيعات حملية
611002
خدمات حملية
611003
رخ�ض ال�شيارات
611004
�شريبة ال�شجائر
611005
�شريبة حمروقات
611006
�شريبة حمروقات  -متاخرة
620001
ر�شوم رخ�ض البناء العاديه
ر�شوم رخ�ض البناء غري العاديه 620002
620003
ر�شوم معاينة املباين
ر�شوم معاينة م�شاعد كهربائية 620004
620005
ر�شوم رخ�ض اليافطات
620006
ر�شوم رخ�ض القامة
ر�شوم رخ�ض املقابر،دفن ونقل 620007
ر�شوم رخ�ض باعة متجولني 620008
ر�شوم رخ�ض مهنة ال�شمكرة 620009
ر�شوم رخ�ض مهن كهربائية 620010
ر�شوم رخ�ض برك ال�شباحة 620011
ر�شوم رخ�ض مهن ميكانيكية 620012
620013
ر�شوم رخ�ض فتح طرق
ر�شوم رخ�ض امل�شح والبناء 620014
ر�شوم رخ�ض تاأجري امل�شاكن 620015
ر�شوم رخ�ض معاينةوقاية من 620016
ر�شوم رخ�ض ال�شتعمالت اخلا�شة 620017

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

ال�شندوق الرئي�شي � -شيكل
ال�شندوق الرئي�شي-دينار
ال�شندوق الرئي�شي -دولر
ال�شندوق الرئي�شي -يورو
�شندوق نرثيات � -شيكل
�شندوق النرثيات  -دينار
�شندوق النرثيات  -دولر
ح�شاب جاري ت�شغيلية � -شيكل
ح�شاب جاري ت�شغيلية  -دينار
ح�شاب جاري ت�شغيلية  -دولر
ح�شاب جاري ت�شغيلية  -يورو
ح�شاب جاري املعارف � -شيكل
ح�شاب جاري املعارف  -دينار
ح�شاب جاري املعارف  -دولر
ح�شاب جاري امل�شلخ  -دينار
ح�شاب جاري الكراجات � -شيكل
ح�شاب جاري الكراجات  -دينار
ح�شاب جاري امل�شلخ  -دولر
ح�شاب جاري امل�شلخ  -يورو
جاري �شوق اخل�شار  -دولر
جاري �شوق اخل�شار  -يورو
ح�شاب جاري الكراجات  -دولر
ح�شاب جاري الكراجات  -يورو
ح�شاب جاري ت�شغيلية  -جنيه
جاري �شوق اخل�شار  -دينار
ح�شاب جاري امل�شلخ  -جنيه
جاري �شوق اخل�شار  -جنيه
ح�شاب جاري الكراجات  -جنيه
جاري �شوق اخل�شار� -شيكل
ح�شاب املوازتة الدائمة � -شيقل
ح�شاب مبيعات عام�-شيكل
ح�شاب مبيعات عام  -دينار
ح�شاب مبيعات عام  -دولر
ح�شاب مبيعات عام  -يورو
ح�شاب الكهرباء � -شيكل
ح�شاب الكهرباء  -دينار
ح�شاب الكهرباء  -دولر
ح�شاب الكهرباء  -يورو

101001
101002
101003
101004
101005
101006
101007
102001
102002
102003
102004
102005
102006
102007
102008
102009
102010
102011
102012
102013
102014
102015
102016
102017
102018
102019
102020
102021
102022
102110
103001
103002
103003
103004
103011
103012
103013
103014

ا�شم احل�شاب
�شيانة ت�شغيلية عامة
م�شاربف ادارية متفرقة

رقم احل�شاب
829005
830001

لبا�ض  -زي موحد

830002

مكافاأت اع�شاء املجل�ض البلدي

830003

م�شاريف ا�شتئجار

830004

معاجلة البيانات

830005

م�شاريف �شيافة
تنقالت خارجية
تنقالت داخلية
اعالنات
نفقات تنظيف
ت�شوير
لوازم طباعة ومكتب
معدات �شغرية ت�شتهلك عندال�شرف
اجهزة ل�شلكية �شغرية
وقود
تعديل املخزون
ا�شتهالك
تاأمني حريق�،شيارات،عام
ادارية للموازنة العامة
ر�شوم ترخي�ض
�شراء مواد
خ�شم نقدي
�شيانة
ا�شرتاكات وفعاليات
هبات وتربعات
م�شتلزمات كمبيوتر
زيوت
ترخي�ض ال�شيارات
متنوعات
م�شاريف ت�شغيلية  -ح�شب احلاجة
زيوت وحمروقات  -ت�شغيلية
م�شاريف غري ت�شغيلية-ح�شب احلاجة
احتياطي طوارئ
موازنة را�شمالية
ايرادات م�شرتدة من �شنوات �شابقة
موازنة نقل
هيئات حملية

830006
830007
830008
830009
830010
830011
830012
830013
830014
830015
830016
830017
830018
830019
830020
830021
830022
830023
830024
830025
830026
830027
830028
830030
831001
831002
832001
835001
835002
835003
835004
835005

ا�شم احل�شاب

ر�شوم رخ�ض املعادن الثمينة
ر�شوم ال�شالمة العامة
ر�شوم رخ�ض حرف و�شناعات
 حاليةر�شوم رخ�ض حرف و�شناعات -
متاخرة
رخ�ض املهن والعمال  -حالية
رخ�ض املهن والعمال -
متاخرة
ر�شوم ال�شمك والطيور
ر�شوم ال�شواق
ر�شوم احليوانات
ر�شوم ا�شرتاك برو�شة اأطفال
ر�شوم ت�شديق معامالت
ر�شوم خمطط موقع
ر�شوم الطفاء
ر�شوم عطاءات
ر�شوم املوازيني واملقايي�ض
ر�شوم الب�شطات واملظالت
رخ�ض خمتلفة
ر�شوم من�شوب وحتديد �شارع
ر�شوم م�شروع تنظيمي
ر�شوم حتويل
ر�شوم الفراز
ر�شوم املحاكم
ر�شوم انذارات كاذبة
ر�شوم عدادات مواقف �شيارات
ر�شوم ال�شوارع  -حالية
ر�شوم ال�شوارع  -متاخرة
ر�شوم الر�شفة  -حالية
ر�شوم الر�شفة  -متاخرة
ر�شوم الت�شجيل والتدوين
ر�شوم احلفر المت�شا�شية  -حالية
 ر�شوم احلفر المت�شا�شيةا�شرتاكات مكتبة
ر�شوم �شهادات وخرائط
ر�شوم حت�شني وتطوير
ر�شوم لفتات واعالنات
ر�شوم مكافحة الفئران
ر�شوم نقليات الطرق
ر�شوم الدراجات

رقم احل�شاب
620018
620019

ح�شاب الكهرباء  -جنيه
ح�شاب املاء واملجاري � -شيكل

رقم احل�شاب
103015
103021

ا�شم احل�شاب

620020

ح�شاب املاء واملجاري  -دينار

103022

620021

ح�شاب املاء واملجاري  -دولر

103023

620022

ح�شاب املاء واملجاري  -يورو

103024

620023

ح�شاب املاء واملجاري  -جنيه

103025

620024
620025
620026
620027
620028
620029
620030
620031
620032
620033
620034
620035
620036
620037
620038
621001
621002
621003
621006
621007
621008
621009
621010
621011
621012
621013
621014
621015
621016
621017
621018
621019

ح�شاب امل�شلخ � -شيكل
ح�شاب الدينموميرت� -شيكل
ح�شاب مواقف �شيارات � -شيكل
ح�شاب حديقة احليوان � -شيكل
ح�شاب املراكز الثقافية � -شيكل
ح�شاب ادخار عام � -شيكل
ح�شاب ادخار التقاعد � -شيكل
ح�شاب ادخار التعليم � -شيكل
ح�شاب ادخار التعليم  -دينار
ح�شاب ادخار التقاعد  -دينار
ح�شاب ادخار التقاعد  -دولر
ح�شاب ادخار التقاعد  -يورو
ح�شاب ادخار عام  -دولر
ح�شاب ادخار عام  -يورو
ح�شاب ادخار عام  -دينار
ح�شاب م�شاريع را�شمالية � -شيكل
ح�شاب م�شاريع را�شمالية  -دينار
ح�شاب م�شاريع را�شمالية  -دولر
ح�شاب م�شاريع را�شمالية  -يورو
ح�شاب م�شاريع جتارية � -شيكل
ح�شاب م�شاريع جتارية  -دينار
ح�شاب م�شاريع جتارية  -دولر
ح�شاب م�شاريع جتارية  -يورو
ح�شابات لغرا�ض خا�شة � -شيكل
ح�شابات لغرا�ض خا�شة  -دينار
ح�شابات لغرا�ض خا�شة  -دولر
ح�شابات لغرا�ض خا�شة  -يورو
ا�شتثمارات ق�شرية الجل
ذمم مدينة � -شيكل
ذمم مدينة  -دينار
ذمم مدينة  -دولر
ذمم مدينة  -يورو

103031
103051
103061
103071
103081
104001
104002
104003
104004
104005
104006
104007
104008
104009
104010
105001
105002
105003
105004
106001
106002
106003
106004
107001
107002
107003
107004
110001
120001
120002
120003
120004

265
255

ا�شم احل�شاب
خ�شائر تبديل عمالت
خ�شائر من بيع املوجودات
اخلدمات البيطرية
مكافحة امرا�ض �شارية
م�شاريف مكافحة اجلرذان
التخل�ض من الكالب ال�شالة
و�شائل المان على الطرق
�شيانة موتورات وم�شخات املجاري
�شيانة املجاري واملراحي�ض
مكافحة الع�شاب ال�شارة
م�شاريف تركيب ال�شارات ال�شوئية
نفقات دفن املوتى
هدم البنية اخلطرة
مبيدات ح�شرية
ازالة املواد اخلطرة
ازالة مواد تقبل اعادة
لوازم خمترب
توابيت ومغا�شل املوتى
ال�شرتاك يف جمل�ض اخلدمات امل�شرتك
ان�شاء �شوارع
ان�شاء ار�شفة
ان�شاء ادراج
ان�شاء م�شاتل وحدائق
انارة ال�شوارع
لوازم النارة
لوازم حمطة فح�ض ال�شيارات
تعوي�شات عن امل�شاريع العامة

836001
837001
850001
850002
850003
850004
850005
850006
850007
850008
850009
850011
850012
850013
850014
850015
850017
850019
850020
855001
855003
855004
855005
855006
855007
855008
855009

621020
ر�شوم احلمالني
621021
ر�شوم جدران ا�شتنادية
621022
تاأجري مواقف ال�شيارات
621024
ر�شوم ت�شوير وثائق
621025
ر�شوم ا�شرتاكات
621026
تاأجري امل�شرح والقاعة
621027
ر�شوم دورات
621028
ايراد تذاكر
ر�شوم طباعة لوحات �شيارات 621029
م�شاهمات يف زفتة ال�شوارع 621030
م�شاهمة �شرائب على املبيعات 630001
630002
م�شاعدات املدار�ض
630006
م�شاعدات حملية حكومية
630007
م�شاعدات دولية
م�شاعدات ملواجهة الكوارث 630008
631001
غرامات حماكم
غرامات البناء غري املرخ�ض 631002
631003
ايرادات حماكم اخرى
631004
غرامات تاأخري
غرامات مواقف رخ�ض بناء 631005
غرامة العتداء على امالك عامة 631006
631007
غرامات خمتلفة
631008
غرامات خمالفات �شري
ايرادات بيع املمتلكات الزائدة 632001
ايرادات بيع موجودات ثابتة 632002
632003
ايرادات خدمات الهند�شة
632004
ايرادات عمالت اجنبية

خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها 120100
�شيكات بر�شم التح�شيل � -شيكل 120200
�شيكات بر�شم التح�شيل  -دينار 120201
�شيكات بر�شم التح�شيل  -دولر 120202
120300
�شريبة قيمة م�شافة م�شتحقة
121001
ذمم مدينة مقابلة
125100
اأوراق قب�ض
130001
خدمات غري مفوترة  -ايراد
130002
فوائد م�شتحقة
130003
ذمم موظفني مدينة
131001
تعهدات مدينة � -شيكل
131002
تعهدات مدينة  -دينار
131003
تعهدات مدينة  -دولر
131004
تعهدات مدينة  -يورو
م�شتحقات من جهات حكومية اخرى 140001
150001
م�شتحقات من موازنات اخرى
م�شتحقات من الت�شغيلية � -شيكل 150101
م�شتحقات من الت�شغيلية  -دينار 150102
م�شتحقات من الت�شغيلية  -دولر 150103
م�شتحقات من الت�شغيلية  -يورو 150104
150110
م�شتحقات من موازنات دائمة
150120
م�شتحقات من موازنةالإيراد
م�شتحقات من موازنات خدمة الدين 150130
م�شتحقات من موازنة كهرباء�-شيكل 150200
150201
م�شتحقات من موازنة
150202
م�شتحقات من موازنة
م�شتحقات من موازنة كهرباء-يورو 150203

الطرق الرئي�شية

855010

632005

م�شتحق من م مياه وجماري � -شيكل

150210

ازالة مياه المطار
اليافطات وال�شارات
م�شاريف ا�شتئجار الليات
�شراء �شيارات
�شراء ارا�شي
بناء مدر�شه
�شراء اجهزة كمبيوتر
ان�شاء ا�شوار خمتلقه
حفر بئر
ترميم جمعيات
�شيانة عدادات مواقف ال�شيارات

855011
855012
855013
855014
855015
855016
855017
855018
855019
855020
855022

632006
632007
632008
632009
632010
632011
632012
632013
632014
632017
632018

150211
 م�شتحق من م مياه وجماري150212
 م�شتحق من م مياه وجماريم�شتحق من م مياه وجماري  -يورو 150213
150220
م�شتحقات من موازنة امل�شلخ
م�شتحق من موازنة ا�شوق اخل�شار 150230
150240
م�شتحقات من موازنة
م�شتحقات من موازنة حدائق بر�شوم 150250
م�شتحق من موازنة حديقة احليوان 150260
150270
م�شتحق من موازنة املركز
150300
م�شتحق من موازنةمعاجلة
150310
م�شتحق من موازنة م�شرتيات

256
266

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

م�شاهمة املّالك � -شوارع
وار�شفة
تعوي�شات حوادث ال�شري واللت
مبيعات ف�شالت طرق
ارجاع جمارك
بيع ب�شائع ولوازم
ر�شوم متحف
تربعات عامه
تربعات فرديه
تربعات للمكتبه
ا�شرتاكات مكتبية
متفرقات
بدل حفريات ال�شفلت والرتاب

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

�شيانة البنيه غري
�شيانة املقابر
�شيانة جدران ا�شتنادية
�شيانة مالعب املدار�ض
ان�شاء كراج �شيارات
تعبيد طرق
توريد ا�شجار
الت�شميه والرتقيم
�شيانة ادراج
�شيانة امالك البلدية
�شيانة وتطوير البلدة القدمية
ا�شت�شارات واعمال م�شاحية
�شيانة مكيفات
جتريف اودية
ان�شاء جماري مياه المطار
املحددة

855023
855024
855025
855026
855027
855028
855029
855030
855031
855032
855033
855034
855035
855036
855037
855038

 632019م�شتحق من موازنة اآليات مركزية 150320
ايراد بناء مدار�ض
 632020م�شتحق من موازنة �شيانة ووقود 150330
عوائد تنظيم خا�شة
منح لن�شاء و�شيانة الطرق  635001م�شتحق من موازنة خدمات الت�شال 150340
 635002م�شتحق من موازنة تقاعد موظفني 150350
هبات خمتلفة
150360
636001
م�شتحق من م .ائتمانية
منح املحافظة لالماكن
 640001م�شتحق من م.ائتمانيةلأغرا�ض 150370
فوائد على اموال البلدية
ايراد من ا�شتثمارات-ا�شهم  640002م�شتحقات من موازنات وكالت 150380
ايرادات من الن�شاطات الربحية  640003م�شتحق من موازنة �شريبة املعارف 150390
ايراد ايجارات اليات البلدية  640004م�شتحقات من موازنة الكراجات 150400
160001
ايراد ايجارات امالك البلدية 640005
املخازن
160002
640006
خمزون قطع غيار
ايراد ايجارات خمازن
160003
640007
حمروقات
ايراد مفتاحيات  -خلوات
160004
640008
مواد �شادرة مل�شاريع حتت
ايراد ايجارات اك�شاك
170001
640009
م�شاريف مدفوعة مقدما
ايراد ايجارات �شابقه
180001
ايرادات ت�شغيلية  -مياه وجماري 700000
دفعات مقدمة للمقاولني
201001
ايراد قراءة عدادات مياه � -شكن 700001
موجودات ثابتة بالتكلفة

ان�شائية وتطويرية عامة

855039

700002

ارا�شي

202001

زيوت وحمروقات
م�شاريف اأمن وحرا�شة
لوازم اطفائية
�شيانة �شيارات الطفائية
احلريق والنقاذ
ر�شوم اطفائية
يافطات املدار�ض
م�شاعدات تعليم
نفقات متكررة
نفقات را�شمالية
خدمات املكتبة العامة
لوازم املتحف
خدمات منا�شبات خا�شة
خدمات و�شيانة حدائق ومنتزهات
املخيمات ال�شيفية
خدمات البلدة القدمية
م�شاريف انرتنت
م�شاريف دوريات كتب ومراجع
اعياد وحفالت
م�شاعدات للفقراء
م�شاعدات ريا�شية
الن�شاطات الريا�شية

855040
860001
860002
860003
860004
860005
860006
860007
860008
860009
865001
865002
865003
865004
865005
865006
865007
865008
865009
865010
865011
865012

700003
700004
700005
700006
700007
700008
700009
700010
700011
700012
700013
700014
700015
700016
700017
700018
700019
700021
700022
700023
700025
700026

عقارات
معدات
حمطات او مولدات
البنية التحتية
�شيارات واليات
مكب�ض الكارتون
حاويات نفايات
العاب احلديقة
املتحف
حيوانات احلديقه
م�شاريع حتت التنفيذ
اثاث و حت�شينات
اجهزة وادوات مكتبية
اأنظمة وبرامج حا�شوب
ال�شتهالكات املرتاكمة
ا�شتهالكات مرتاكمة  -املباين
ا�شتهالكات مرتاكمة  -بنية
ا�شتهالكات مرتاكمة  -الثاث
ا�شتهالكات مرتاكمة  -املعدات
ا�شتهالكات مرتاكمة  -ال�شيارات
موجودات ثابتة  -اعادة التقييم
ا�شتهالكات مرتاكمة -اعادة

202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
203001
204001
204002
205001
206001
206002
206003
206004
206005
206006
207001
208001

ا�شم احل�شاب

ايراد قراءة عدادات مياه-
جتاري
ايراد قراءة عدادات مياه-م�شانع
ر�شوم مياه ال�شرب
ايراد اثمان مياه بالتنك
ر�شوم مياه الري
تاأمينات مياه غري م�شرتده
غرامات مياه ال�شرب
ر�شوم ت�شديق معامالت مياه الري
عدادات املياه
م�شاهمات ا�شرتاكات املياه
م�شاهمة يف موا�شري املياة
اثمان لوازم ا�شرتاكات املياه
مياه للبناء
ايرادات متفرقة  -مياه
ر�شوم قطع واعادة تركيب املياه
غرامة �شرقة مياه
ر�شوم م�شاهمات جماري
ر�شوم ربط جمرى
ر�شوم ت�شليك جماري
ر�شوم �شيانة ونقل عداد
ر�شوم ا�شرتاكات �شرف �شحي
ر�شوم ا�شرتاكات املياه
ر�شوم عطاءات  -مياه وجماري

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

257
267

رقم احل�شاب
ا�شم احل�شاب
865013
لوازم زراعية
865014
ان�شطة ثقافية وتعليمية
865015
ترميم جتليد الكتب ودوريات
870001
جمعية انعا�ض املراة
870002
جلنة خدمة املجتمع
870003
تكلفة اعفاءات �شريبية
870004
الهبات والعانات الخرى
 CBRامل�شاهمة يف ت�شغيل برنامج 870006
ر�شوم ال�شرتاك يف جمل�ض اخلدمات 870007
870008
�شوق العاليل
م�شاهمة يف نفقات الهالل الحمر 870009
875001
التخطيط
875002
تطوير املجتمع
880001
�شراء ادوات هند�شية �شغرية
880002
تكلفة عدادات مواقف �شيارات
880003
لوازم وادوات هند�شية �شغرية
880004
م�شاريف هند�شية متفرفة
880005
ا�شت�شارات هند�شية
880006
م�شروع التنظيم الهيكلي
تكلفة تركيب ال�شارات ال�شوئية 880007
900001
م�شروفات ت�شغيلية  -املياه
900002
نفقات ان�شائية وتطويرية للمياه
902001
م�شرتيات مياه
904001
�شيانة املاتورات وامل�شخات
904002
�شيانة �شبكة املياه
904003
�شيانة م�شروع املياه
904004
املياه والينابيع
904005
تطوير �شبكة املياه
904006
تاأمني م�شروع املياه
904007
متفرقات املياه
904008
معدات املخترب
904009
املواد الكيماوية
اأثمان كهرباء ملحطات �شخ املياه 904010
904011
�شيانة عدادات املياه
904013
عدادات مياه الكنت
904014
�شيانة اخلزانات
904015
�شيانة حمطات ال�شخ
904016
زيوت وحمروقات  -مياه
906001
مواد بناء
906002
م�شرتيات انابيب جماري

258
268

ا�شم احل�شاب

تعوي�شات تاأمني  -مياه وجماري
ر�شوم �شريبة النفابات
ر�شوم نفابات  -مباين �شكنية
ر�شوم نفابات  -مباين جتارية
ر�شوم نفابات  -مباين �شناعية
ر�شوم نفابات  -موؤ�ش�شات اكادميية
ر�شوم ان�شاءات �شحية
ر�شوم نفابات  -موؤ�ش�شات غري
ر�شوم نفابات  -موؤ�ش�شات حكومية
ر�شوم نفابات  -المم املتحدة
ر�شوم عطاءات  -نفايات �شلبة
ر�شوم نفابات  -موؤ�ش�شات حملية
غرامات خمالفات  -نفايات �شلبة
ر�شوم تفايات �شلبة اأخرى
ر�شوم رخ�ض بناء  -تفايات �شلبة
ايراد قراءة عدادات كهرباء
ايرادات من موزعني اخرين
ر�شوم انارة �شوارع البلدية
بيع عدادات الكهرباء
اثمان لوازم ا�شرتكات الكهرباء
متفرقات الكهرباء
م�شاهمات ا�شرتاك كهرباء  -منزيل
م�شاهمات ا�شرتاك كهرباء � -شناعي

ر�شم �شيانة �شبكه الكهرباء
ر�شوم رفع قدرة الكهرباء
ايراد كهرباء عداد م�شبق الدفع
ر�شوم فح�ض و�شيانة ونقل عداد
ر�شوم اعادة و�شل عداد كهرباء
ر�شوم ا�شرتاكات كهرباء
ر�شوم عطاءات كهرباء
تعوي�شات تاأمني كهرباء
ر�شوم دخول الكراج
ايرادات من اإ�شتثمارات الكهرباء
غرامة �شرقة كهرباء
موجودات لعادة البيعم�شاهمة يف �شبكة الكهرباءايرادات ت�شغيلية  -احلديقة
ايرادات العاب احلديقة
ايرادات املتحف
ايرادات امل�شبح

رقم احل�شاب
700027
715001
715002
715003
715004
715005
715006
715007
715008
715009
715010
715011
715012
715013
715014
720001
720002
720003
720004
720006
720007
720008
720009
720011
720012
720013
720015
720016
720017
720018
720019
725001
730001
730002
730003
735001
740001
740002
740003
740004

ا�شم احل�شاب

موجودات غري متداولة اخرى
خم�ش�ض لدفع التزامات طويلة
ا�شتثمارات يف امل�شاريع الربحية
ا�شتثمارات طويلة الجل
ذمم دائنة � -شيكل
ذمم دائنة  -دينار
ذمم دائنة  -دولر
ذمم دائنة  -يورو
ذمم دائنة  -جنيه
اقتطاعات �شريبة-خ�شم من امل�شدر
م�شتحقات جلهات حكومية اخرى
تاأمينات
ودائع
ذمم موظفني دائنة
م�شتحق ملوازنات داخلية اخرى
م�شتحق للموازنة الت�شغيلية�-شيكل
م�شتحق للموازنة
م�شتحق للموازنة
م�شتحق للموازنة الت�شغيلية-يورو
م�شتحق للموازنة الدائمة
م�شتحق ملوازنة الإيرادات
م�شتحق ملوازنة خدمة الدين
م�شتحق ملوازنة الكهرباء� -شيكل
م�شتحق ملوازنة الكهرباء -دينار
م�شتحق ملوازنة الكهرباء -دولر
م�شتحق ملوازنة الكهرباء -يورو
م�شتحق ملوازنةمياه وجماري�-شيكل
م�شتحق ملوازنةمياه
م�شتحق ملوازنةمياه
م�شتحق ملوازنةمياه وجماري-يورو
م�شتحق ملوازنة امل�شلخ البلدي
م�شتحق ملوازنة �شوق اخل�شار
م�شتحق ملوازنة الديناموميرت
م�شتحق ملوازنة حدائق بر�شوم
م�شتحق ملوازنة حديقة احليوانات
م�شتحق ملوازنة املركز الثقايف
م�شتحق ملوازنة معاجلة البيانات
م�شتحق ملوازنة م�شرتيات مركزية
م�شتحق ملوازنة الآليات
م�شتحق ملوازنة ال�شيانة والوقود

رقم احل�شاب
209001
210001
220001
230001
300001
300002
300003
300004
300005
300100
313001
314001
314002
315001
320001
320100
320101
320103
320104
320110
320120
320130
320200
320201
320202
320203
320210
320211
320212
320213
320220
320230
320240
320250
320260
320270
320300
320310
320320
320330

ا�شم احل�شاب
اغطية مناهل
�شيانة املجاري
تكلفة الكهرباء امل�شرتاه

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

ا�شم احل�شاب

رقم احل�شاب

906003
906004
910001

غرامات التاأخري

910002

740008

م�شتحق ملوازنةائتمان لأغرا�ض

320370

م�شروف رفع قدرة الكهرباء
م�شروف معاجلة معامل القدرة
تاأمني م�شروع الكهرباء
لوازم انارة ال�شوارع
�شيانة ت�شغيلية للكهرباء
ان�شائية وتطويرية  -الكهرباء
�شيانة م�شروع الكهرباء
�شيانة �شبكة الكهرباء
ا�شالح املحولت الكهربائية
خ�شائر عطب الجهزة

910003
910004
910005
910006
910007
910008
912001
912002
912005
912006

750001
750002
750003
750004
755001
760001
770001
770002
770003
770004

م�شتحق ملوازنة الوكالت
م�شتحقات ملوازنة �شريبة املعارف
م�شتحق ملوازنة الكراجات�/شيكل
ايرادات مقبو�شة وغري حمققة
ايرادات موؤجلة غري م�شتحقة
رواتب م�شتحقة
اقتطاع �شريبة رواتب املوظفني
م�شتحقات اجازات للموظفني
م�شاريف م�شتحقة اخرى
ديون ق�شرية الجل

320380
320390
320400
350001
351001
360001
360002
360003
360004
374001

�شيانة حمطات الكهرباء

912007

775001

�شريبة معارف م�شتحقة

375001

م�شاريف ا�شرتاكات جديدة

912009

780001

التزام من عقود ايجار را�شمالية

380001

زيوت وحمروقات ملحطة الكهرباء
خدمات �شياحية
م�شاريف ت�شغيل املراكز الطبية
م�شاريف دفن نفايات
�شيانة املزبله  -املحرقه
م�شاريف جمع وازالة النفايات
نفقات مكب النفايات
�شراء حاويات
�شيانة مكاب�ض النفايات
م�شاريف نقل اللحوم
�شيانة امل�شلخ
�شيانة املاتورات والثالجات
�شيانة ال�شوق
تكاليف طباعة لوحات �شيارات
لوازم حمطة فح�ض ال�شيارات
زيوت وحمروقات
اثمان كهرباء للثالجات
نفقات تنظيف  -ت�شغيلية
لوازم للم�شلخ
تركيب مق�شات
�شيانة مق�شات
م�شاريف املوازنات الئتمانية

912010
915001
915002
917001
917002
917003
917004
917005
917006
920001
920002
920003
920004
920005
920006
920007
920008
920009
920010
920011
920012
950001

ايرادات ال�شوبرماركت
ايرادات مطعم احلديقة
ايرادات ا�شرتاحة احلديقة
ايرادات ت�شمني مرافق
احلديقة
ايرادات ت�شغيلية  -امل�شلخ
ر�شوم الذبيحة
ر�شوم الدباغة واجللد
غرامات وخمالفات
ايرادات خدمات امل�شلخ البلدي
ايرادات من ال�شتثمارات
ايرادات خدمات �شوق اخل�شار
ر�شوم الثالجات
ر�شوم رخ�ض عربات التحميل
ر�شوم دخول ال�شاحنات
ايراد غري ت�شغيلية � -شوق
خ�شار
ايرادات ا�شوق �شمك.طيور.
حيوانات
ايرادات املوازنات الئتمانية

740005
740006
740007

م�شتحق ملوازنة خدمات الت�شال
م�شتحق ملوازنة تقاعد املوظفني
م�شتحق ملوازنة ائتمان

320340
320350
320360

400001
790001
ديون طويلة الأجل
400002
خم�ش�ض تقاعد املوظفني
400003
خم�ش�ض نهاية اخلدمة
415001
را�ض املال امل�شاهم به
415002
فائ�ض مرتاكم
417001
خم�ش�ض مل�شاريف م�شتقبلية
418001
غري خم�ش�ض
420001
ار�شدة موازنات خم�ش�شة
ار�شدة خم�ش�شة لغرا�ض ائتمانية 425001
ار�شدة خم�ش�شة حلجوزات فعلية 426001
ار�شدة موازنات غري خم�ش�شة 430001
موؤ�شر عليها لتح�شينات را�شمالية 433001
غري خم�ش�شة وغري موؤ�شر عليها 435001

259
269

مركز التكلفة
الدارة العامة
املحا�شبة العامة
ال�شحة العامة
الهند�شة
ال�شرطة والطفائية
املكتبة العامة
ال�شيانة
املاء
الكهرباء
املتقاعدين
الورثة
التخطيط
ال�شرف ال�شحي
املراكز الثقافية
احلركة
بنوك
ذمم مدينة  -دينار
ذمم مدينة  -دولر

Cost Center
مركز التكلفة
الرمز
معدات ثقيلة
1
رواتب
2
حاويات
3
م�شاريف اخرى
4
�شيارة النفايات ايفك
5
تاأمينات
6
معارف
7
ال�شيكات ال�شادرة املوؤجلة
8
ال�شناديق
9
ذمم مدينه �شيكل
10
جممع الكراجات
11
املنح والهبات
12
امل�شلخ البلدي
13
�شوق اخل�شار
14
ذمم دائنة �شيكل
15
غري معرف
16
يند امليزانية العمومية
17
18

الرمز
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
99
XX

Sectors

Arabic Description

Sub Sector

الزراعة ،ال�شيد والغابات

--

البحث والتطوير الزراعي
النتاج احليواين
املحا�شيل
الغابات
الري واملجاري
القانون ،العدالة ،والدارة العامة

260
270

Agricultural extension and
research
Animal production
Crops
Forestry
Irrigation and drainage
--

Main Sector

AGRICULTURE, FISHING
AND FORESTRY

Code
01
010
011
012
013
014

LAW AND JUSTICE AND
PUBLIC ADMINISTRATION

05

Code

Main Sector

050
051
052
053
054
10
100
101
102
103

INFORMATION AND COMMUNICATIONS

104
15

EDUCATION

150
151
152
153
154
155
156
20
200
201
202
203

261
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FINANCE

Sub Sector

Central government administration
Compulsory pension and
unemployment insurance
Law and justice
Sub-national government
administration
Compulsory health finance

Arabic Description
الدارة احلكومية املركزية
تقاعد اجباري وتاأمني بطالة
القانون والعدالة
الدارة احلكومية التحت وطنية
متويل �شحي اجباري

--

املعلومات والت�شالت

Information technology
Media
Postal services
Telecommunications
General information and
communications sector

تكنولوجيا املعلومات
العالم
اخلدمات الربيدية
الت�شالت

-Adult literacy/non-formal
education
Pre-primary education
Primary education
Secondary education
Tertiary education
Vocational training
General education sector
-Banking
Capital markets
Non-compulsory health
finance
Housing finance and real
estate markets

ات�شالت-قطاع املعلومات العامة
التعليم
 تعليم غري ر�شمي/ تعليم الكبار
تعليم ما قبل ال�شا�شي
تعليم ا�شا�شي
تعليم ثانوي
التعليم العايل
تدريب مهني
قطاع التعليم العام
املالية
البنوك
ا�شواق راأ�ض املال
متويل �شحي غري اجباري
ا�شواق متويل العقارات وال�شكان

Code

Main Sector

204
205
206
207
25
250
251
30

HEALTH AND OTHER SOCIAL SERVICES

INDUSTRY AND TRADE

300
301
302
303
304
305
306
35

ENERGY AND MINING

350
351
352
353
354
355
40
400

TRANSPORTATION

Sub Sector

Non-compulsory pensions,
insurance and contractual
savings
Micro- and SME finance
Payment systems, securities
clearance and settlement
General finance sector

Arabic Description
 تاأمني ومدخر عقود غري،تقاعد
اجباري
متويل قطاعات جزئية
 ال�شندات،انظمة الدفع،
قطاع التمويل العام

--

�شحة وخدمات اجتماعية اخرى

Health
Other social services

ال�شحة
خدمات اجتماعية اخرى

-Agricultural marketing and
trade
Agro-industry
Housing construction
Other domestic and international trade
Other industry
Petrochemicals and fertilizers
General industry and trade
sector

ال�شناعة والتجارة

-District heating and energy
efficiency services
Mining and other extractive
Oil and gas
Power
Renewable energy
General energy sector
-Aviation

التجارة والت�شويق الزراعي
ال�شناعة الزراعية
البناء
جتارة داخلية وعاملية اخرى
�شناعات اخرى
�شناعات برتوكيماوية وا�شمدة
قطاع التجارة وال�شناعة العام
الطاقة واملناجم
خدمات التدفئة والطاقة املركزية
املناجم
الزيت والغاز
الطاقة
الطاقة املتجددة
قطاع الطاقة العام
النقل
الطريان
262
272

Code

Main Sector

Ports, waterways and shipping
Railways
Roads and highways
General transportation sector

401
402
403
404
45
450
451
452
453
454
455

273
263

Sub Sector

WATER, SANITATION AND
FLOOD PROTECTION

--

Arabic Description
 ال�شفن-املمرات املائي- املوانئ
ال�شكك احلديدية
الطرق والطرق ال�شريعة
قطاع النقل العام
 املجاري ومكافحة الفي�شانات،املياه

Flood protection
مكافحة الفي�شانات
Sanitation
التعقيم
Sewerage
املجاري
Solid waste management
ادارة النفايات ال�شلبة
Water supply
تزويد املاء
General water, sanitation and
مكافحة في�شانات العام-تعقيم-ماء
flood protection sector

مت �إعداد هذا الدليل �ضمن م�شروع بناء قدرات احلكم املحلي ( )LGCBPمن قبل
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات بال�شراكة مع وزارة احلكم املحلي وبالتمويل من الوكالة
الدمناركية للتنمية .

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
Danish International Development Agency
)(DANIDA

