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مقدمـة
ض مممن دهوداا المتواص مملة لتطوير قطام الحكم المحلي في فلس ممطينا تقوم و ازرل الحكم المحلي ومن خالل تراعها التنفيذيا

صم م ممندور تطوير واقراض البلدياتا بتنفيذ مشم م ممروم طمو يهدف إلى رفع كفاءل الهيئات المحلية الفلسم م ممطينية وتعزيز قدراتها
لتمكينها من القيام بمهامها والمساامة الفاعلة في عملية التنمية االقتصادية واالدتماعية وغيراا.

إن أحد ركائز اذا المشروم او تطوير قدرات الهيئات المحلية من الناحية المحاسبية واإلدارل المالية وتلك من خالل تصميم

وتطوير وتش م م ممميل نسام محاس م م ممبي محوس م م مما متكامل وموحد لكافة الهيئات المحلية الفلس م م ممطينية يكون متص م م ممال بو ازرل الحكم
المحلي لتزويداا بالمعلومات والبيانات المالية الالزمة الستخدامها في عمليات التخطيط واإلشراف والتوديه.

ومن أدل الوصم م ممول إلى التطبيي السم م ممليم لهذا النسام المحاسم م ممبي الموحدا فقد كان ال بد من وضم م ممع دليل موحد للسم م ممياسم م ممات

واإلدراءات المحاسم ممبية وكذلك للنماتم المسم ممتخدمة والتقارير المالية المسم ممتخردة بحيث تكون كل اذ العناصم ممر موحدل لدى
كافة الهيئات المحلية الفلسممطينية بما ينمممن أن يتم تسممجيل المعامالت المحاسممبية وتصممنيفها واصممدار التقارير المالية حولها

على أسم م م ممس موحدل .لذا قاما و ازرل الحكم المحلي وصم م م ممندور تطوير و إقراض البلديات بوضم م م ممع وتطوير اذا الدليل ليكون
المردع الموحد لجميع الهيئات المحلية الفلسطينية في النواحي المحاسبية والتقارير المالية.

يهدف دليل السياسات واإلدراءات المحاسبية (الدليل) إلى وضع األسس التي بمودبها يتم إنشاءا مرادعةا إقرار وتسجيل
المعامالت المالية المتعلقة بأنشطة البلديات باإلضافة إلى توفير أدوات الرقابة المالية النرورية التي بدونها يصبح النسام

المالي ألي بلدية عرضة لألخطاء والتجاوزات من دون توفر إمكانية اكتشاف تلك األخطاء و/أو التجاوزات و تصحيحها في

الوقا المناسا.

من ناحية أخرىا فإن اذا الدليل ينع األسس آللية إعداد التقارير المالية سواء لألغراض الداخلية أو الخاردية بما فيها
التقارير الدورية التي تصدراا البلدية والتي تزود بها و ازرل الحكم المحلي بصفتها الجهة المشرفة على نشاطات الحكم المحلي
في فلسطين.
لقد تم إعداد اذا الدليل ليتم االستفادل منه بالحد األقصى في ودود بيئة مالية ومحاسبية محوسبة حيث أن حوسبة الدائرل
المالية لمؤسسة بحجم و نشاط البلدية يعد أم ار حيويا للمايةا وقد تم األخذ بعين االعتبار عند إعداد الدليل المستجدات
المرتبطة باستخدام البلديات الفلسطينية نسام محاسبي متكامل.
لقد تم إعداد وتطوير اذا الدليل استنادا إلى معايير المحاسبة الدولية للقطام العاما وبالتحديد اإلصدار األخير لهذ المعايير

والذي تم نشر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطام العام في  31كانون الثاني من العام الحالي  .2020علماً

بأن اذ المعايير مبنية على أساس االستحقار المحاسبي وتلك لما لهذا األساس من ميزات في مجال اإلدارل المالية واصدار

التقارير المالية .تكتسا معايير المحاسبة الدولية في القطام العام قبوال متزايدا على الصعيد العالمي حيث يواده اذا
القطام تحديات دوارية لتقليص المسافة بين األنسمة المحاسبية سواء داخل الدول أو عبر الحدود .اذا األمر دعل معايير
المحاسبة الدولية في القط ام العام مردعا للتوحيد الدولي في مجال محاسبة القطام العام .ويعمل مجلس معايير المحاسبة
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الحكومية في القطام العام حاليا كمجلس مستقل على إصدار اذ المعايير تحا إشراف االتحاد الدولي للمحاسبين .علما
بأن اذ المعايير تعزز مبدأ ودود معلومات مالية معدل على أسس ومعايير ثابتةا وتساعد في عملية المقارنة بين البيانات

المالية للدول المختلفة في القطام العام .أما بالنسبة لتلك البلديات التي ستستمر بإتبام األساس النقدي في المحاسبةا فإن

بعض السياسات واإلدراءات والقيود المحاسبية الواردل في اذا الدليل لن تكون مالئمة لها.

أما فيما يخص المواضيع التي تما إضافتها أو تعديلها على الدليل السابي المعد على اساس االستحقار المعدل فتتلخص
باآلتي:
أ) معايير المحاسبة الدولية للقطام العام اي المردع األساسي لكافة المعالجات المحاسبية في اذا الدليلا واي مستندل
إلى أساس االستحقار المحاسبي الكامل للمحاسبة على كافة المعامالت المالية للبلدياتا مقارنة مع أساس
االستحقار المعدل المعتمد في الدليل السابي .وبناء عليها فقد تم استخدام عدد من الحسابات الجديدل في اذا
الدليل والتي لم تكن مستخدمة في الدليل السابي.

ب) البيانات المالية المطلوب إعداداا من قبل البلديات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام أشمل وأكثر تفصيال
من تلك المودودل في الدليل السابيا وتتنمن إيناحات ومعلومات إضافية اامة يجا اإلفصا عنها من قبل
البلديات.
م) يحتوي اذا الدليل على مواضيع دديدل لم تكن دزءا من الدليل السابي تشمل:
 المحاسبة على عقود اإليجار. المحاسبة على األصول وااللتزامات المحتملة. -المحاسبة على منافع الموظفين.

 المحاسبة على تكاليف االقتراض. المحاسبة على االستثمارات في الشركات الزميلة.وقد تم خالل شهر تموز  2020إضافة المواضيع الجديدل التالية للدليل:
 المحاسبة على بيع اللوازم. المحاسبة على إتالف وشطا اللوازم. المحاسبة على اللوازم المفقودل. المحاسبة على عملية التبرم باللوازم. -المحاسبة على بيع اللوازم.

 المحاسبة على التحسينات واستبدال األصول الثابتة. المحاسبة على الصيانة والتصليحات. -المحاسبة على أعمال البناء قيد اإلنشاء.

 -المحاسبة على االنخفاض الدائم في قيمة األصول الثابتة.
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 المحاسبة على إعادل تقييم األصول الثابتة. المحاسبة على عملية التخلص من األصول الثابتة. -المحاسبة على األصول المفقودل.

في النهايةا نود أن نؤكد على خصوصية اذا الدليل من حيث ودود محددات له مصدراا كون البلدية مؤسسة حكومية
تخنع لقوانين وتعليمات حيث أن اذ األمور تبقي على قدر من التشابه بين ما سيرد في الدليل وبين بعض القوانين و

التعليمات المعمول بها .كما نود أن ننو إلى أن اذا الدليل يحتوي على األمور الرئيسية التي يتوقع من البلديات الفلسطينية

الكبيرل ا لتقيد بها من حيث السياسات واإلدراءات والتقارير الماليةا علما أن بعض اإلدراءات التفصيلية يمكن أن تختلف من

بلدية إلى آخرى وفقا لعدد الموظفين في الدوائر المالية وبعض األنسمة الداخلية في البلديات.

وعليها فإن أي تميير في السياسات المحاسبية أو اإلدراءات األساسية ونماتم التقارير يجا أن ال يتم إال من خالل و ازرل
الحكم المحلي وبعد دراسته واقرار بشكل قانوني ومتكامل للمحافسة على النسام المحاسبي الموحد لجميع البلديات الفلسطينية.
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 .1نشاطات البلديات الفلسطينية ومحاسبتها
 .1موجز عن طبيعة نشاطات البلديات الفلسطينية
توفر البلديات الفلسم م م م م ممطينية نوعين رئيسم م م م م مميين من الخدمات للمواطنين :الخدمات غير التجارية (نشم م م م م مماطات الحكم المحلي)
والخدمات التجارية (نشم م م مماطات تات طبيعة ربحية) .باإلضم م م ممافة إلى تلكا قد تقوم البلديات الفلسم م م ممطينية باالحتفاظ ب وادارل
بعض الصممناديي التي ال تسممتخدم لتمويل أنشممطة البلديةا وتلك بصممفتها األمين أو المشممرف لصممالح أفراد أو ايئات حكومية

أو منسمات عامة (نشمماطات ائتمانية) .من األمثلة على تلك ض مريبة المعارف و صممندور التقاعد المحدد والخاص بموظفي
البلدية .تشم ممكل اذ األنوام الثالثة من الموازنات (أنشم ممطة الحكم المحليا واألنشم ممطة الربحية واألنشم ممطة االئتمانية) ما يعرف

"باألنشممطة البلدية األسمماسممية" .عالول على تلكا قد تقوم بعض الدوائر في البلدية بتزويد دوائر أخرى بخدمات محددل تعرف
ب "أنشم م م م م ممطة الخدمات الداخلية" .يتم إدارل اذ الخدمات الداخلية عادل على أسم م م م م مماس تجاري .وتعرف نشم م م م م مماطات الخدمات
الداخلية والنشاطات الربحية مجتمعة باسم النشاطات التجارية .Proprietary Activities
تتنم م مممن النشم م مماطات غير التجارية خدمات السم م ممالمة العامة والصم م ممحةا واألشم م مممال العامةا والخدمات االدتماعية و الثقافية
والترفيهيةا واألمن إلخ .باإلضم م ممافة إلى تلكا تنفذ البلديات مشم م مماريع تنموية تعتبر عادل دزءاً ضم م ممرورياً من الخدمات العامة.

تعرف اذ الخدمات غير التجارية ب "خدمات الحكم المحلي" .قد تقوم البلدية أو ال تقوم بجباية رسم م م مموم رمزية مقابل بعض
اذ الخدمات غير التجاريةا وبالتالي يجا تمويل اذ الخدمات والمشمماريع التنموية تات الصمملةا كلياً أو دزئياً من مصممادر
داخلية أو خاردية .قد ينشم م م م م م ممأ التمويل الداخلي من الرسم م م م م م مموم التي تتم دبايتها مقابل اذ الخدمات أو من الفوائض/األربا

الناشم ممئة عن الخدمات التجارية التي توفراا البلدية .التمويل الخاردي قد يأتي من الحكومة المركزية و/أو طرف ثالث مانح.

من المهم أن يعرف المواطنون التممابعون إلى بلممديممة ممما حجم الموارد التي تم إنفمماقهمما على كممل نوم من أنوام الخممدمممات .لممذاا
يجا تدوين العائدات التي تتأتى من كل نوم من أنوام الخدمات على أنها حسم من نفقات اذا النوم من الخدمات.
تتن م م مممن النش م م مماطات التجارية  Proprietary Activitiesالخدمات الربحية المقدمة للمس م م ممتفيدين من خارم البلديةا كالماءا
والمجاريا والكهرباءا وأسموار الخنمار والسممكا والمسمالخ إلخ .كما تتنممن باإلضمافة إلى اذ الخدماتا بعض الخدمات
المحددل األخرىا كمعالجة البيانات وخدمات الشمراء المركزيةا والتي يتم تقديمها عادل ألطراف محددل ضمممن البلدية .يطلي

على اذا النوم من الخدمات اس ممم "النش مماطات التجارية"ا وتجري إدارتها على أس مماس تجاري وال ينبمي للبلدية أن تقوم بتقديم

الدعم المادي لها وانما يفترض فيها أن تسمترد كافة تكاليفها من الجهات التي تتلقى خدماتها .لذاا من األامية بمكان أن تتم
المحاس م ممبة لكل خدمة من اذ الخدمات التجارية بش م ممكل منفص م ممل من أدل تحديد التكلفة الفعلية للخدمة بش م ممكل معقول .اذا

س م م مميمكن البلدية من تحديد رس م م مموم منص م م ممفة ومعقولة الس م م ممترداد التكلفة الفعلية لهذ الخدمات و تحقيي أربا معينة من أدل

تمويل الخدمات األخرى غير التجارية التي تقدمها البلدية.

النشاطات االئتمانية  Fiduciary Activitiesاي تلك التي تلعا فيها البلدية دور األمين أو المشرف بالنيابة عن آخرين و
بالتالي ال يمكنها اسممتخدام أصممول وايرادات اذ النشمماطات لدعم أنشممطة البلدية .وتتنمممن فئة النشمماطات االئتمانية صممناديي
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التقاعد ( والمزايا األخرى التي يحصممل عليها الموظفون) وصممناديي األمانةTrustا وصممناديي األمانة االسممتثمارية وصممناديي
األمانة تات األغراض الخاص م ممة وص م ممناديي الوكالة .Agencyينبمي اس م ممتخدام اذ األنوام الثالثة من الص م ممناديي االئتمانية
لتسجيل الموارد التي تقع بيد وتحا إدارل البلدية بصفة ائتمانية لصالح أفراد ومنسمات خاصة أو أية مؤسسات عامة أخرى.
عموماًا تمتاز اذ الص م ممناديي عن ص م ممناديي الوكالة بودود اتفاقية تحدد مدى المش م مماركة في اإلدارلا والمدل الزمنية التي يتم

خاللها االحتفاظ بالموارد.

 .2استخدام الموازنات (الوحدات المحاسبية)
سمميتم تصممنيف أنشممطة البلديات الواردل أعال إلى ما يسمممى بالموازنات (الوحدات المحاسممبية) .والموازنة (الوحدل المحاسممبية)

اي خط األنشمطة التي يمكن فصملها بشمكل ملموسا وتمييزاا عن أنشمطة البلدية األخرى .لذاا يمكن التعامل مع كل موازنة

(وحدل محاس م ممبية) على أنها كيان محاس م ممبي منفص م مملا وتحتوي على مجموعة من الحس م ممابات التي تحقي التوازن الذاتيا بما
فيها األصم ممولا المطلوباتا حقور الملكيةا واإليراداتا والنفقات أو المصم ممروفات (حسم مما ما او مناسم مما)ا والتحويالت .إن

متطلا ودود مجموعة منفصلة من الحسابات يعني تعريف الحسابات بشكل منفصل في السجالت المحاسبيةا واو ال يمتد

بالنممرورل ليشمممل الفصممل المادي والملموس لألصممول أو المطلوبات .على سممبيل المثالا ليس من النممروري أن يكون اناك

حساب مصرفي منفصل لكل موازنة إال إتا كان تلك ضرورياً ألسباب قانونية أو تعاقدية أو لتسهيل المعالجة المحاسبية أو

ألية أسممباب أخرى .الرسممم المبين أدنا يلخص األنشممطة المختلفة التي تنفذاا البلديات وكيفية تقسمميمها إلى موازنات (وحدات
محاسبية).
األنشطة الرئيسية
للبلديات

الموازنات
االئتمانية

أساس
االستحقاق
المحاسبي

الخدمات التجارية
(الموازنات التجارية)
الخدمات غير التجارية
(موازنات الحكم المحلي)

موازنات
الخدمات
الداخلية

الموازنات
الربحية
الموازنة
العامة
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المعدل

موازنات
المشاريع
الرأسمالية
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موازنات
اإليرادات
الخاصة

موازنات
خدمة
الدين

الموازنات
الدائمة

كما او مالحظ في الرسما تم تقسيم النشاطات غير التجارية إلى الموازنات التالية:
•

الموازنة العامة :واذ في العادل الموازنة التش م ممميلية العامة للبلدية .وتس م ممتخدم للمحاس م ممبة على دميع الموارد المالية

•

موازنمات المشم م م م م م مماريع ال أرسم م م م م م ممماليمة :امذا النوم من الموازنمات يتم المحماسم م م م م م مبمة من خاللمه على دميع الموارد الممالية

للبلدية التي ال تصنف ضمن أي من الموازنات األخرى.

المستخدمة للحصول على أو بناء األصول الرأسمالية الرئيسية بخالف تلك الممولة من الموازنات التجارية.
•

موازنات اإليرادات الخاصمة :اذا النوم من الموازنات يتم المحاسمبة من خالله على التحصميالت المتأتية من موارد
محمددل والتي عمادل مما تكون عمليمة الصم م م م م م ممرف منهما مقيمدل قمانونيماً ألغراض معينمةا وتلمك بخالف خمدممة المدين او
النفقات الرأسمالية الرئيسية.

•

موازنات خدمة الدين :يسمتخدم اذا النوم من الموازنات لتجميع األموال الالزمة للسمداد الدوري للديون طويلة األدل
و/أو الفوائد المترتبة عليها.

•

الموازنات الدائمة :يس م م م م ممتخدم اذا النوم من الموازنات لتس م م م م ممجيل الموارد الموقوفة قانونيا أي التي يمكن اس م م م م ممتخدام
مكاسم ممبهاا وليس أصم مملهاا ألغراض دعم برامة البلدية المسم ممجلةا أي لصم ممالح البلدية ومواطنيها .مثال على موازنة
دائمة او موازنة العناية المستمرل للمقبرلا والتي توفر الموارد للصيانة المتواصلة للمقبرل العامة.

كما تم تقسيم النشاطات التجارية إلى الموازنات التالية:
•

الموازنات الربحية :وتتكون من دميع األنش م ممطة التي تتن م مممن تقديم الخدمات للمس م ممتفيدين من خارم البلدية مقابل

رسوم أو أثمان .وتمطي الموازنات الربحية خدمات الكهرباءا والماء والمجاري والمسالخ وأسوار الخنار واألسماك
المركزية وما شابهها.
تصنف الوظيفة أو النشاط الذي تقوم به البلدية كموازنة ربحية في حالة توفر أي من الشروط التالية:
 .1في حالة تطلا القانون أن يتم تمطية تكاليف اذ الخدمة بما في تلك تكاليفها ال أرسم مممالية (اسم ممتهالك
األص ممول أو مص ممروف خدمة الدين) من الرس مموم واألثمان مقابل اذ الخدمة وليس من النممرائا وما
شابهها.
 .2إتا كانا س ممياس ممة التس ممعير (تحديد التعرفة) لهذ الخدمة مص ممممة الس ممترداد تكاليفها بما فيها التكاليف
الرأسمالية (مصروف االستهالك ومصروف خدمة الدين).

 .3إتا كان النشمماط أو الوظيفة ممول بديون  /قروض منمممونة فقط بالتحصمميالت المتأتية من رسمموم أو
أثمان الخدمة المقدمة.
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•

موازنات الخدمات الداخلية :يتم من خالل اذ الموازنات المحاسم م م ممبة على الخدمات التي تقدمها إحدى الدوائر في

البلممديممة إلى الممدوائر األخرىا كخممدمممات معممالجممة البيممانمماتا و الشم م م م م م مراء المركزيا واآلليمماتا وصم م م م م م ميممانممة اآلليمماتا
والمحروقات واالتصاالت.

يجا اس م ممتخدام موازنة خدمات داخلية فقط في حال كون البلدية ودوائراا وموازناتها ووحداتها المس م ممتخدم الرئيس م ممي
للخدمة المقدمة والمسيطرل عليهاا واال فيجا تصنيف اذا النشاط كموازنة ربحية.

أما النش م مماطات االئتمانية:فيجا اس م ممتخدامها في تس م ممجيل الموارد المطلوب االحتفاظ بها كأمانة لألعن م مماء والمس م ممتفيدين من

برامة تقمماعممد محممددلا أو مخططممات إلسم م م م م م مهممامممات محممددلا أو أي برامة لم ازيمما ممما بعممد الوظيفممة أو أي م ازيمما أخرى تمنح
للموظفين .تشمل النشاطات االئتمانية األنوام التالية:
•

صممناديي التقاعد (والمزايا األخرى الممنوحة للموظفين) :وتسممتخدم لتسممجيل الموارد التي ينبمي االحتفاظ بها كأمانة

لألعن م م مماء والمس م م ممتفيدين من برامة التقاعد المحددلا وخطط المس م م مماامات المحددلا والمخططات األخرى المتعلقة

بمزايا ما بعد الوظيفةا أو أية خطط لمزايا أخرى تمنح للموظفين.
•

صم م ممناديي األمانة االسم م ممتثمارية :وتسم م ممتخدم لتسم م ممجيل الجزء الخاردي من مجموم األموال المخصم م مصم م ممة لالسم م ممتثمار
المسجلة من قبل البلدية الراعية إن وددت.

•

صمناديي األمانة تات األغراض الخاصمة :كالصمندور المسمتخدم لتسمجيل األمالك الموروثة التي تؤول إلى الدولةا
وينبمي اس م ممتخدامها لتس م ممجيل دميع األمانات التي يعود نفع أص م مملها ودخلها إلى األفرادا والمنسمات والمؤس م مس م ممات
العامة.

•

ص م م ممناديي الوكالة :وتس م م ممتخدم لتس م م ممجيل الموارد التي تحتفظ بها البلدية وترفع التقارير حولها بص م م ممفة إشم م م مرافية فقط

(أصممولها تسمماوي مطلوباتها) .تقتصممر أنشممطة صممناديي الوكالة عادل على اسممتالم المواردا واالسممتثمار المؤقا لهاا
ومن ثم تحويل اذ الموارد االئتمانية إلى األفرادا أو المنسمات الخاصة أو المؤسسات العامة األخرى.

 .3عدد الموازنات وكيفية تحضيرها
يجا إبقاء عدد الموازنات التي تسم ممتخدمها البلدية تصم ممنيفا لوظائفها إلى الحد األدنى وتلك لتجنا حالة عدم المرونة وكذلك
التعقيممدات التي يمكن أن تنتة عن ودود عممدد كبير من الموازنممات .اممذ التعقيممدات تتعلي بممإعممداد الموازنممات التقممديريممة لكممل

موازنة وكذلك معالجة األمور المحاسبية واألوده األخرى لهذ الموازنات.
لذلك يتم تحنير موازنة فقط في أي من الحاالت التالية:
 .1إتا تطلا قانون معين تلك.

 .2إتا تطلبا تلك أنسمة داخلية أو أوامر داخلية من البلدية نفسها.
 .3إتا قررت إدارل البلدية تلك لتحقيي إدارل مالية ديدل و /أو للتقيد بشروط مودودل في منحة أو عقد أو لتتماشى مع
متطلبات التقارير المالية.
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 .4المحاسبة للبلديات بإتباع محاسبة الموازنات (الوحدات المحاسبية) واألسس المحاسبية المناسبة

لها

أ .تعريف األساس المحاسبي
المقص ممود باألس مماس المحاس ممبي او متى يتم تس ممجيل االيرادات والنفقات والمص مماريف والتحويالت وما يتعلي بها من أص ممول
ومطلوبات في السم ممجالت المحاسم ممبية واظهاراا في البيانات المالية .أي أن األسم مماس المحاسم ممبي يتعلي بتوقيا تحديد المبال
وتسم ممجيلها ويعنى بمتى يتم االعتراف باإليرادات والمصم مماريف واألصم ممول والمطلوبات المتعلقة بها في السم ممجالت المحاسم ممبية

الرسمية للبلدية.

ب .أنواع األسس المحاسبية:
 -1األساس النقدي

وفقماً لألسم م م م م م مماس النقمديا يتم تسم م م م م م ممجيمل المعمامالت المماليمة المتعلقمة باإليراداتا والتكماليفا واألصم م م م م م ممول والمطلوبات في
الحس ممابات خالل الفترل التي يتم فيها فعالً إما دفع أو اس ممتالم المال النقدي .نش ممأ األس مماس النقدي أص ممال من نسام القيد

المفرد في المحاسم م م ممبة والذي بمودبه كان يتم االحتفاظ بالسم م م ممجالت لتدوين النقد الذي تم اسم م م ممتالمه والنقد الذي تم دفعه

بالفعل .غير أنه يمكن أينم م ماً إتبام نسام القيد المزدوم في ظل األسم م مماس النقدي حيث يودد لكل معاملة مالية دانبين
ٍ
القيمة.
دائن ومدين يتأثران بنفس

 -2أساس االستحقاق

وفقاً ألسم م م م مماس االسم م م م ممتحقارا يتم تدوين المعامالت المالية المتعلقة باإليرادات ا والتكاليفا واألصم م م م ممول والمطلوبات في
الحسم ممابات خالل الفترل التي تحدث فيهاا بصم ممرف النسر عن الوقا الفعلي الذي تم فيه اسم ممتالم أو دفع النقد .فبمودا

أس م م مماس االس م م ممتحقار المحاس م م ممبي تدون اإليرادات خالل الفترل التي تم تحقيقها بهاا وتدون النفقات في الفترل التي تحدث

فيهاا حتى لو لم يتم اسمتالم أو دفع النقد بشمكل فعلي .يعمل أسماس االسمتحقار فقط في حالة تطبيي نسام القيد المزدوم

حيث يجا أن يكون اناك دانبان لكل تعامل مالي؛ األول مدين واآلخر دائن بمبال متسمماوية من أدل المحافسة على
وض م ممع متوازن .وحيث أنه يجا تدوين المعامالت المالية عند تحقيي اإليرادات أو حدوث النفقات بص م ممرف النسر عن
االسم م م م م م ممتالم أو الدفع الفعلي للنقدا فإنه يجا اسم م م م م م ممتحداث حسم م م م م م ممابات أخرىا مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة من أدل

المحافسة على وضع متوازن .تصنف اذ الحسابات عادل كأصول أو مطلوبات .من اناا وبمودا أساس االستحقارا

فإننا سنرى اعتبارات تتعلي بالمبال المطلوبةا المؤدلةا والمخصصةا واعتبارات االاتالك واإلطفاء.
 -3أساس االستحقاق المعدل

بمودا أسماس االسمتحقار المعدلا يجري تدوين معسم التعامالت المالية باسمتخدام أسماس االسمتحقارا مع تدوين بعض

التعامالت المالية المحددل وفقاً لألسم م م مماس النقدي .من النم م م ممروري تحديد أنوام التعامالت التي يتم تدوينها بمودا كل
من أس مماس االس ممتحقار واألس مماس النقدي .كما أنه من األامية بمكان أن يجري تطبيي أية س ممياس ممة متبعة بش ممكل ثابا
على مر السم م م ممنينا حيث أن االنتقال من مبدأ محاسم م م ممبي إلى آخر قد يؤدي إلى تشم م م ممويه البيانات المالية وبالتاليا يقلل
بشكل كبير من فوائد التقارير المالية المقارنة.
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ج .األساس المحاسبي المستخدم حاليا في البلديات الفلسطينية
تتبع معسم البلمديمات الفلسم م م م م م ممطينيمة حماليماً األسم م م م م م مماس النقمدي المعتممد على القيمد المفرد في تمدوين تعمامالتهما المماليمة .وبمودما
األسمماس النقديا يجري تدوين التعامالت المالية فقط عندما يتم دفع النقد أو قبنممه .ينتة عن األسمماس النقدي في المحاسممبة
عمدد من النواقص تؤثر سم م م م م م مملبماً على قمدرل البلمديمات على تجهيز بيمانمات مماليمة كماملمة ودقيقمة .فماألسم م م م م م مماس النقمدي ال يفرر بين
النفقات التشميلية والرأسماليةا وال يسمح بالمقارنة بين اإليرادات والنفقات خالل فترل محددلا وال يمكن من احتساب اإليرادات

والنفقات لس م م ممنة/فترل محددل بدقة .لذاا فإن األس م م مماس النقدي في المحاس م م ممبة ال يس م م مماعد البلدية على احتس م م مماب التكلفة الفعلية
للخدمات التي تقدمهاا و ال يسممهل إدراء مقارنة مجدية للبيانات المالية بين الفترات المختلفةا مما يقلل من قدرل البلدية على
قياس فعالية أدائها بشكل معقول.
د .األسس المحاسبية المناسبة للبلديات الفلسطينية بإتباع محاسبة الموازنات
إن التحول إلى أسماس االسمتحقار سميسماعد البلديات الفلسمطينية على إصمدار بيانات مالية مقارنة مفيدلا كما سميسماعداا على
قياس التكلفة الفعلية وفعالية الخدمات المقدمةا باإلض ممافة إلى تمكينها من إص ممدار بيانات مالية ومعلومات تفيداا في عملية

اتخات القرار واعداد موازناتها التقديرية المستقبلية.
من انماا سم م م م م م مميطلما من البلمديمات الفلسم م م م م م ممطينيمة التحول بشم م م م م م مكمل تمدريجي إلى أسم م م م م م مماس االسم م م م م م ممتحقمار ا وتلمك تبعماً لطبيعمة
األنشطة/الخدمات التي تقدمهاا وتلك كما او مبين في السياسات المحاسبية الواردل في الفصول المختلفة من اذا الدليل.

ه .مزايا إتباع محاسبة الموازنات وأساس االستحقاق
يمكن تلخيص الفوائد التي س ممتتمتع بها البلديات والجهات المنسمة من إتبام محاس ممبة الموازنات وتطبيي أس مماس االس ممتحقار

في مسك حسابات البلديات الفلسطينية واستخرام التقارير المالية بما يلي:
•

معرفة حجم الموارد التي أنفقا على كل وظيفة رئيسممة تقوم بها البلدية وبالتالي احتسمماب تكلفة اذ الوظيفة بشممكل
معقول.

•

معرفة مصادر تمويل اذ الوظائف سواء تمويل داخلي أو خاردي.

•

تعريف المواطن بتكلفة كل خدمة يتلقااا من البلدية.

•

تحديد الرسوم أو األثمان التي يجا أن يتم دبايتها مقابل كل خدمة تقدمها البلدية وتلك على أسس واقعية وفعلية.

•

تمكين إدارل البلدية من التقيد بالموازنة التقديرية المعتمدل.

•

تمكين الجهات الرقابية من متابعة أداء البلدية وبما يتماشى مع القانون.

•

إمكانية اس ممتخدام المعلومات المتوفرل من أدل وض ممع خطط مس ممتقبلية معقولة سم مواء من قبل إدارل البلدية نفس ممها أو

على مستوى مركزي من الو ازرل.
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هيكلية الدائرة المالية في بلدية فلسطينية كبيرة
قام صمندور تطوير واقراض البلديات ومن خالل مسمتشمارين متخصمصمين بوضمع ايكليات معيارية للدوائر المالية في الفئات
المختلفمة من البلمديمات الفلسم م م م م م ممطينيمة وتلمك بهمدف توحيمد امذ الهيكليمات والتمأكمد من توفر الكمادر المؤامل القمادر على القيمام
بالوادبات المناطة بهذ الدوائر بما ين م مممن التطبيي الس م ممليم والكفؤ للنسام المحاس م ممبي المحوس م مما المتكامل والموحد للبلديات
الفلسطينية.

نورد فيما يلي ايكلية الدائرل المالية في بلدية فلسم ممطينية كبيرل كما وردت في التقارير الصم ممادرل عن صم ممندور تطوير واقراض

البلديات .كما نورد أينما ايكلية الدائرل المالية في بلدية فلسمطينية متوسمطة حيث يمكن لبعض البلديات الكبيرل اسمتخدام اذ
الهيكلية خالل فترل انتقالية إلى أن يتم ملئ كافة الشواغر المطلوبة للدائرل المالية وفقا للهيكلية األولى.

وتجدر اإلش م م م م ممارل انا إل ى أنه في البلديات التي ال يودد فيها منص م م م م مما مس م م م م مماعد المدير الماليا يقوم المدير المالي بالمهام
واإلدراءات المناطة بمساعد المدير المالي حيثما وردت في اذا الدليل.
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الهيكل التنظيمي المعياري لبلدية كبيرة

مدقق الحسابات
المجلس البلدي

وحدة التدقيق الداخلي
رئيس البلدية

مدير البلدية

المستشار القانوني

الدائرة المالية
المدير المالي

مساعد المدير المالي
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مساعد المدير المالي

مسؤول قسم الممتلكات

مسؤول قسم التخطيط والموازنة

مسؤول قسم المحاسبة

أمين صندوق

مسؤول شعبة اإليرادات

مسؤول شعبة المصروفات
مساعد

مساعد

محاسب
مستودعات
غعهغعهغهغ

محاسب األصول
الثابتة

مساعد

مساعد
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مساعد

مساعد

مساعد

مساعد
محاسب بنوك

مساعد

الهيكل التنظيمي المعياري لبلدية متوسطة

المجلس البلدي

مدقق الحسابات

وحدة التدقيق الداخلي
رئيس البلدية

مدير البلدية

الدائرة المالية
المدير المالي

رئيس الحسابات
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المستشار القانوني

مسؤول قسم الممتلكات

مسؤول قسم التخطيط والموازنة

مسؤول قسم المحاسبة

أمين صندوق

مسؤول شعبة اإليرادات

مسؤول شعبة المصروفات

محاسب المستودعات
و االصول الثابتة

مساعد
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محاسب بنوك

مساعد

مساعد

بالنسم ممبة للوصم ممف الوظيفي لكل وظيفةا يمكن الردوم إلى التقرير الخاص بتقييم الدوائر المالية الصم ممادر عن صم ممندور
وتطوير واقراض البلديات .تطبي الهيكلية الواردل أعال في كل بلدية كبيرل بعد األخذ بالحسبان ما يلي:
 .1يترك للمدير المالي تحديد طبيعة وظائف المحاسبين المساعدين (محاسا بنوكا محاسا تأمين صحيا محاسا
ممتلكات....الخ) وتلك وفقا الحتيادات العمل.
 .2تترك الحرية للبلدية في تحديد المس م م م ممتويات اإلدارية المختلفة في الهيكلية (دائرلا قس م م م ممما ش م م م ممعبة) وفقا الحتيادات
العمل وبما يتناسا والكادر المالي والتنسيم اإلداري المعتمدين في البلدية.

 .3في البلديات التي تحتام إلى محاس م م م م م مما بنوك متفرم لهذ الوظيفةا يقوم المدير المالي بإختيار أحد المحاس م م م م م ممبين
المساعدين ويكلفه بهذ الوظيفة وتكون تبعيته اإلدارية لرئيس قسم المحاسبة مباشرل.

 .4فيما يتعلي بمنصم مما مسم مما عد المدير الماليا تترك الحرية لكل بلدية في تحديد العدد المناسم مما و إعطائه المسم مممى
المناسا (مثال مساعد المدير المالي لشؤون التخطيط والممتلكات أو أية مسمى آخر مناسا).
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التقارير المالية ومؤشرات األداء
 .1التقارير المالية
أ.

أهداف التقارير المالية في الهيئات المحلية ومستخدميها
تهدف التقارير المالية التي تصدراا الهيئات المحلية إلى الجهات المستخدمة خارم البلدية إلى تحقيي ما يلي:

 .1المس م م م مماعدل في تحقيي مبدأ المس م م م مماءلة للهيئة المحلية من قبل الجمهور من مواطني الهيئة المحلية باإلض م م م ممافة إلى
المستخدمين اآلخرين وتلك من خالل:
أ-

توفير البيانات لتحديد فيما إتا كانا إيرادات الهيئة المحلية كافية لتمويل تكلفة خدماتها.

ب -تحديد فيما إتا كانا المصم م م ممادر المالية للهيئة المحلية قد تم تحصم م م مميلها واسم م م ممتخدامها بما يتوافي مع الموازنة
التقديرية المعتمدلا وتحديد مدى إلتزام الهيئة المحلية بمتطلبات وشروط التمويل األخرى المتعاقد عليها.

ت -توفير البيانات الالزمة لمساعدل المستخدمين على تقييم حجم الخدمات المنجزل من الهيئة المحلية وتكلفتها.
 .2مساعدل مستخدمي التقارير المالية في تقييم نتائة أعمال الهيئة المحلية للسنة المعنية وتلك من خالل:
أ-

توفير البيانات عن مصادر واستخدامات مصادر األموال.

ب -توفير البيانات حول كيفية تمويل الهيئة المحلية لنشاطاتها وتوفير السيولة الالزمة لها.

ت -توفير البيانات النمرورية لتحديد فيما إتا كان الوضمع المالي للهيئة المحلية قد تحسمن أو تداور خالل السمنة
المالية.

 .3مسم مماعدل مسم ممتخدمي التقارير المالية على تقييم مسم ممتوى الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهيئة المحلية وقدرتها على
الوفاء بالتزاماتها وتلك من خالل:

أ-

توفير البيانات المتعلقة بالوضع المالي للهيئة المحلية.

ب -توفير البيانات حول مص ممادراا وأص ممولها المادية التي يمتد عمراا االفت ارض ممي إلى أكثر من س ممنة بما في تلك
البيانات التي يمكن استخدامها لتقييم مستوى الخدمات المتوقع من اذ المصادر واألصول.

ت -اإلفصم مما عن القيود القانونية أو التعاقدية على اذ المصم ممادر أو األصم ممول واإلفصم مما عن أخطار الخسم ممارل
المحتملة لهذ المصادر أو األصول.
ب.

مستخدمو التقارير المالية للهيئات المحلية
يمكن تقسيم مستخدمي التقارير المالية التي تصدراا الهيئات المحلية إلى ثالثة مجموعات أساسية اي:
•

مجموعة المواطنين :تشم مممل اذ المجموعة المواطنين سم مواء المصم ممنفين كدافعي ضم مرائاا منتخبين أو متلقي
خدماتا كما يمكن أن تشمل اذ المجموعة أينا وسائل اإلعالما المجموعات التي تتخصص في أو تدافع

ع ن قنايا لها عالقة بالحكم المحلي باإلضافة إلى الباحثين في مجال التمويل العام.
•

18

الجهات التشريعية و اإلشرافية :تشمل اذ المجموعة أعناء المجلس التشريعي وو ازرل الحكم المحلي.
دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

•

مجموعمة الجهمات الممانحمة والمدائنين :تشم م م م م م مممل امذ المجموعمة الجهمات التي تهما المنح للهيئمة المحليمة وكمذلك
المصم م ممارف التي تمول نشم م مماطات الهيئة المحلية من خالل القروض والتسم م ممهيالت البنكية باإلضم م ممافة إلى أية

دهات أخرى مثل المستثمرين الذين يقومون بشراء سندات تصدراا الهيئات المحلية.
ت.

مسؤولية إعداد التقارير المالية
إعداد التقارير المالية اي من مسؤولية المدير المالي .في البلديات التي يودد فيها مساعد مدير ماليا يمكن لمساعد
المدير المالي العمل على إعداد التقارير المالية (حسا االختصاص في حالة ودود أكثر من مساعد) والتوقيع عليها
ومن ثم رفعها إلى المدير المالي لمرادعتها واعتماداا.

ث.

خصائص البيانات التي تشملها التقارير المالية
تعتبر التقارير المالية الوس م م م مميلة التي من خاللها يتم توص م م م مميل البيانات المالية إلى الجهات المعنية .وحتى تكون عملية
التوصيل اذ فعالةا يجا أن تتصف البيانات التي تشملها التقارير المالية بالخصائص التالية:
•

قابليتها للفهم

يجا إظهار وعرض البيانات من خالل التقارير المالية بطريقة مبسم م م ممطة قدر اإلمكان حيث أنه من المعروف أن
مسممتخدمي اذ التقارير المالية يختلفون من حيث مسممتوى معرفتهم ودرايتهم بمبادص وأصممول المحاسممبة الحكومية.

ومن أدمل أن تحقي الهيئمة المحليمة وادبهما في تمكين امذ الجهمات من مسم م م م م م مماءلتهماا فيجما عليهما إظهمار وعرض

تقماريراما المماليمة بطريقمة تمكن اؤالء المسم م م م م م ممتخمدمين من فهم امذ التقمارير ومحتويماتهما .يجما أن تحتوي التقمارير

المالية على اإلفصماحات الالزمة لشمرحها واعطاء التفاصميل الالزمة لتمكين المسمتخدمين من فهمها .إال أنه يجا

عدم استثناء بيانات من التقارير المالية فقط ألنه يصعا فهمها أو ألن بعض المستخدمين يمكن أن يختاروا عدم
استخدامها.
•

الموثوقية

يجا أن تكون التقارير المالية موثوقة بمعنى أنه يمكن التأكد من صم م م ممحة البيانات التي تحتويها اذ التقارير وأن

تكون اذ البيانات موضمموعية وتعبر بعدالة عن محتوااا .واذا يتطلا أن تكون اذ التقارير المالية تفصمميلية ولم
تمفمل أيمة بيمانمات تعتبر مهممة من أدمل إظهماراما العمادل لألحمداث التي تعبر عنهماا كمما أنمه يعني أن ال تحتوي امذ
التقارير المالية على أية بيانات يمكن أن تؤدي إلى تنليل المستخدم لهذ التقارير المالية.

الموثوقية ال تعني ضم مممنا الدقة المطلقة أو اليقين الكامل ألن الموثوقية تتأثر بدردة ومسم ممتوى التقديرات في قياس

المعامالت وكذلك إمكانيات عدم اليقين أو التأكد المتن م م م م مممنة في األمور التي يتم قياس م م م م ممهاا لذلك ربما يكون من

الن م م ممروري أن تش م م مممل التقارير المالية ش م م ممروحات حول االفت ارض م م ممات التي يتم البناء عليها أو اس م م ممتخدامها وكذلك
شم ممروحات حول حاالت عدم اليقين المتنم مممنة في عملية إعداد التقارير الماليةا ألنه في بعض الحاالتا خاصم ممة
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عند اس م م ممتخدام أس م م مماس االس م م ممتحقارا يتم التوص م م ممل إلى البيانات المالية وفقا لتقديرات معقولةا لذلك فإن اس م م ممتخدام
تقديرات معقولة وش ممرحها بش ممكل ديد في س ممبيل التوص ممل إلى البيانات المالية يعتبر أفن ممل من عدم التوص ممل إلى
بيانات مالية مطلقا لتجنا القيام بتقديرات أو عدم الرغبة في القيام بمثل اذ التقديرات.

•

المالءمة

المالءمة بالنسم م م م م ممبة للتقارير المالية تعني ضم م م م م مممنا أنها تسم م م م م ممتوفي معسم الخصم م م م م ممائص األخرى مثل قابليتها للفهم

وموثوقيتها وتوقيتهاا فمثال إتا لم تقدم التقارير المالية في الوقا المناسم م م مما فإنها لن تكون مالئمة كذلك إن كانا
غير مفهومة وغير موثوقة فال يمكن إعتباراا مالئمة أينا.

من ناحية أخرى يمكن للتقارير المالية أن تس م م م ممتوفي كافة الخص م م م ممائص األخرى ولكنها في نفس الوقا تكون غير

مالئمةا فحتى تكون مالئمة يجا أن تكون البيانات التي تش م م م م ممملها التقارير المالية تص م م م م مما في الهدف الذي من
أدله يتم طلا اذ البيانات .وعليه فإنه يمكن القول أن البيانات المالية تكون مالئمة إتا كانا قادرل على إحداث
تميير في تقديرات أو تقييمات المس ممتخدمين لها بخص مموص مش ممكلة أو حدث أو وض ممع معين .لذلك فإن المالءمة
تعتممد على نوم البيمانمات المماليمة التي تحتمادهما الفئمات المختلفمة من المسم م م م م م ممتخمدمين لهمذ البيمانمات المماليمة من أدمل

اتخات الق اررات والقيام بعملية المساءلة.
•

التقديم في الوقت المناسب

حتى تكون التقارير المالية مفيدل يجا تقديمها بعد وقا قص م م ممير من حدوث المعامالت التي تخص م م ممها حتى تؤثر

اذ التقارير المالية على الق اررات .ومع أنه ليس من النم م م ممروري أن يؤدي التوقيا المناسم م م مما بحد تاته إلى دعل
التقمارير المماليمة مفيمدلا إال أن التمأخير في تقمديم امذ التقمارير يؤدي إلى التقليمل من الفمائمدل المردول من البيمانمات

المالي ة مقارنة مع الفوائد الممكن حدوثها فيمل لو قدما اذ التقارير في الوقا المناسا.

في بعض الحاالت يمكن أن يكون التوقيا تا أامية خاص ممة بحيث يبرر التن ممحية ببعض الدقة والتفاص مميل حيث

أن التوقيما في مثمل امذ الحماالت يكون أكثر أاميمة من المدقمة .ففي بعض الحماالت يمكن أن تكون التقمديرات التي
تعمل في الوقا المناسا أكثر فائدل من المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تحتام إلى وقا أطول لتجهيزاا.

•

الثبات في معايير األعداد

يجا إعداد التقارير المالية على أسممس ثابتة بمعنى أنه عندما يتم إعتماد سممياسممة محاسممبية أو طريقة معينة للتقييم

وغيراا فيجا االسم ممتمرار في إعداد التقارير المالية على نفس اذ األسم ممس وال يجوز التميير في اذ األسم ممس بين
فترل زمنية و أخرى .في حالة ودود ضرورل لتميير أي من اذ األسس فيجا اإلفصا عن طبيعة التميير وسببه
وكذلك تأثير اذا التميير.
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•

قابليتها للمقارنة

يجمما أن تكون التقممارير الممماليممة قممابلممة للمقممارنممة واممذا ال يعني بممالنم م م م م م ممرورل أن تكون الهيئممات المحليممة تؤدي نفس

الوظمائف إال أنمه يعني أن تكون االختالفمات بين التقمارير المماليمة للهيئمات المحليمة المختلفمة نماتجمة عن اختالفمات
في دوار العمليمات التي تعكسم م م م م م مهما امذ التقمارير أو أن تعكس امذ االختالفمات ايكليمات امذ الهيئمات وليس أن

تكون اذ االختالفات ناتجة عن اختيار أو إتبام طرر مختلفة في تطبيي السم م م ممياسم م م ممات واإلدراءات المحاسم م م ممبية.

يجا أن تسمماعد التقارير المالية المسممتخدمين لها على إدراء المقارنات فيما بين الهيئات المحلية المختلفة خاصممة
فيما يتعلي بتكلفة الوظائف والخدمات التي تؤديها وتحليل عناصر ومكونات إيراداتها.
ج.

محددات التقارير المالية
ال تتأثر أاداف التقارير المالية للهيئات المحلية فقط بخصم م م م م م ممائص البيئة التي تعمل فيها اذ الهيئات واحتيادات
مسم ممتخدميهاا وانما تتأثر أينم مما ببعض المحددات المتعلقة بالبيانات التي يمكن أن تقدمها اذ التقارير المالية .ال

بمد أن يتفهم مسم م م م م م ممتخمدمو التقمارير المماليمة امذ المحمددات حتى يتمكنوا من تقييم الممدى المذي يمكن لهمذ التقمارير
المالية أن تلبي احتياداتهم.

فمثال بعض البيممانممات التي تحتويهمما التقممارير الممماليممة تكون مبنيممة على تقممديرات تقريبيممة ألحممداث س م م م م م م ممابقمة .بعض
البيانات المتعلقة بالفترل الحالية قد ال تكون متوفرل مباشم م م مرل من الس م م ممجالت المحاس م م ممبية المودودل وعليه فيمكن أن

تفور تكلفة إعداد اذ البيانات الفوائد المردول منها .إض م م ممافة إلى تلك كثي ار ما تكون البيانات المتوفرل في التقارير
المالية مبنية على تقديرات ناتجة عن تطبيي بعض القواعد المتعارف عليها.

كما أن التقارير المالية اي فقط إحدى مص م ممادر المعلومات الن م ممرورية للمس م ممتخدمين التخات الق اررات .وعليه فإنه

يتودا على اؤالء المس م م ممتخدمين أن يأخذوا بعين االعتبار المص م م ممادر األخرى للمعلومات باإلض م م ممافة إلى التقارير
المالية في عملية اتخات ق ارراتهم.
ح.

أنواع التقارير المالية
يبين الجدول التالي ملخصا بالتقارير المالية التي تصدراا البلدية الفلسطينية:
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الرقم

اسم التقرير
البيانات المالية الشاملة للبلدية

سنوي

يعده

يراجعه

المدير المالي

رئيس البلدية

1.1

بيان صافي األصول:

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

1.2

بيان األداء المالي:

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

1

التوقيت

مالحظات

يمكن طباعته في أي وقا
يمكن طباعته في أي وقا

2

لبيانات المالية للموازنات

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

2

البيانات المالية لكافة الموازنات

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

هذا التقرير يعد آليا بواســطة برناما المحاسـبة

2.1

كافة البيانات المالية لموازنات
الحكم المحلي

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

2.2

كافة البيانات المالية للموازنات
الربحية

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

2.3

بيان المركز المالي وبيان التغيرات
في صافي األصول للموازنات
االئتمانية
المالحظات وعمليات اإلفصاح

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

سنوي

المدير المالي

رئيس البلدية

4
4.1

تقارير وزارة الحكم المحلي
ميزان مراجعة تفصيلي لكل
موازنة

يمكن طباعته في أي وقا

و يمكن طباعته في أي وقت

3

يمكن طباعته في أي وقا
يمكن طباعته في أي وقا
يمكن طباعته في أي وقا

حسا الو ازرل

المدير المالي

رئيس البلدية

اذا التقرير يعد آلياً بواسمطة برنامة المحاسمبة و

4.2

تقارير مالية سنوية

حسا الو ازرل

المدير المالي

رئيس البلدية

اذ التقارير تعد آلياً بواس م ممطة برنامة المحاس م ممبة

4.3

بيانات مالية سنوية شاملة لكافة
الموازنات

حسا الو ازرل

المدير المالي

رئيس البلدية

اذ البيانات تعد آلياً بواسم ممطة برنامة المحاسم ممبة

4.3

الموازنة التقديرية السنوية

حسا الو ازرل

لجنة الموازنة

المجلس البلدي

تم ش م م ممر الموض م م مموم و إرفار النموتم في قس م م ممم

5

التقارير المالية الداخلية

5.1

ميزان المراجعة

شهري

المدير المالي

رئيس البلدية

5.2

بيان األداء المالي لكل موازنة

شهري

المدير المالي

رئيس البلدية
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يمكن طباعته في أي وقا

ويمكن طباعتها في أي وقا

ويمكن طباعتها في أي وقا

الموازنات من اذا الدليل

ميزان مرادعة لكل موازنة باإلض م م م ممافة إلى ميزان

مرادعة شامل.

5.3

النقد اليومي في البنوك

يومي

محاسا البنوك

المدير المالي أو

-

5.4

تسويات بنكية

شهري أو

محاسا البنوك

المدير المالي أو

تم ش م م م ممر الموض م م م مموم و إرفار نموتم التس م م م مموية

5.5

كشف الشيكات المستلمة

يومي

رئيس مركز خممدمممات محاسا البنوك

تم شم ممر الموضم مموم و إرفار نموتم الكشم ممف في

5.6

كشف الشيكات المستحقة

يومي

رئيس مركز خممدمممات محاسا البنوك

تم شم ممر الموضم مموم و إرفار نموتم الكشم ممف في

أسبوعي

من ينوب عنه
من ينوب عنه

الجمهور
الجمهور

البنكية في قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.
قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.
قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.

يبين الرسم التالي ملخصا بالتقارير المالية التي تصدراا البلدية الفلسطينية ضمن تقريراا السنوي الشامل حيث تنقسم
اذ التقارير إلى بيانات مالية أساسية ومعلومات إضافية ضرورية.

التقرير المالي
السنوي للبلدية

المعلومات
اإلضافية
المطلوبة

البيانات المالية
األساسية

مالحظات
على البيانات
المالية
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البيانات المالية
الشاملة
للبلديات

هدف البيانات المالية

البيانات المالية اي عبارل عن تمثيل ايكلي للمركز المالي واألداء المالي للبلدية .وتهدف البيانات المالية تات المرض

العام الى تزويد معلومات عن المركز الماليا األداء الماليا التدفي النقدي للبلدية لشريحة عرينة من مستخدمي اذ
المعلومات لمساعدتهم في اتخات وتقييم الق اررات المتعلقة بتوزيع الموارد .وأكثر تحديداا فإن أاداف البيانات المالية تات

المرض العام يجا أن تكون توفير معلومات مفيدل لعملية اتخات القرارا وبيان مدى مسؤولية البلدية عن الموارد التى
اؤتمنا عليهاا وتلك من خالل (على سبيل المثال):
 توفير معلومات عن المصادر المتاحةا توزيعهاا واستخدامات اذ المصادر.
 توفير معلومات عن السرف المالي للبلدية والتميرات التي تط أر عليه.
 توفير معلومات كلية مفيدل في تقييم أداء البلدية فيما يتعلي بتكاليف الخدماتا الفعاليةا واإلنجازات.
كما يمكن للبيانات المالية تات المرض العام أن يكون لها دور تنبؤي أو بناء نسرل مستقبليةا من خالل توفير معلومات

مفيدل في التنبؤ بمستوى الموارد المطلوبة للعمليات المستمرلا والموارد التي يمكن توليداا من العمليات المستمرلا
المخاطر ومستوى حالة عدم التأكدية المرتبطة بذلك.

أ) البيانات المالية الشاملة للبلدية
مكونات البيانات المالية المطلوب إصدارها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية
حسا اذا المعيارا على مؤسسات القطام العام أن تصدر البيانات المالية التالية:
 بيان المركز المالي.
 بيان األداء المالي.
 بيان التمير في صافي االصول.
 بيان التدفي النقدي.
 عندما توفر البلدية موازنتها المصادر عليها للجمهورا يتم إدراء مقارنه بين المبال المقدرل والفعلية إما كبيان
مالي إضافي أو منفصل أو كعمود موازنة في البيانات المالية.
 المالحساتا التي تحتوي ملخصا بالسياسات المحاسبية الهامة ومالحسات توضيحية أخرى.
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إعتبارات هامة ذات عالقة بهذا المعيار المحاسبي

اوال -العرض العادل واالمتثال لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

يجا أن تعرض البيانات المالية للمركز الماليا األداء الماليا وبيان التدفي النقدي بشكل عادل.

والعرض العادل يتطلا التمثيل األمين والصادر آلثار المعامالت المالية واألحداث األخرى باالستناد إلى تعريفات
ومعايير االعتراف باألصولا االلتزاماتا اإليراداتا والمصاريف حسا معايير المحاسبة الدولية للقطام العام .وسيؤدي
تطبيي معايير المحاسبة الدولية للقطام العاما مصحوبا بالمالحسات المرافقة عند النرورلا إلى تحقيي العرض العادل

للبيانات المالية للبلدية.

كذلك على البلدية التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام أن تقدم بيانا صريحا وواضحا عن
اذا االمتثال في المالحسات المرافقة .لكنا يجا عدم وصف البيانات المالية بأنها ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية

للقطام العام إال اتا كان االمتثال شامال لكل متطلبات المعايير دميعها.
ثانيا -استمرارية البلدية

عند اعداد البيانات الماليةا يجا أن يتم تقييم قدرل البلدية على االستمرار في عملهاا واذا التقييم يقوم به األشخاص

المسؤولون عن تحنير البيانات المالية .البيانات المالية تحنر على أساس أن البلدية ستستمر في أعمالها.
ثالثا -اتساق العرض

يجا المحافسة واالستمرار في طريقة عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من فترل الى الفترل التي تليهاا إال

إتا:
 تبين أنه حدث تمير كبير في طبيعة عمليات البلدية أو بعد مرادعة لبياناتها الماليةا بأن اناك عرض أو
تصنيف آخر سيكون أكثر مالءمةا مع األخذ باالعتبار معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  3والمتعلي
بمعايير اختيار وتطبيي السياسات المحاسبية.
 تطلا معيار محاسبة دولي آخر للقطام العام إدراء تميير في عرض البيانات المالية.

رابعا -المعلومات المقارنة

يجا اإلفصا عن المعلومات المقارنة فيما يتعلي بالفترل السابقة لجميع المبال التي ظهرت في البيانات الماليةا إال

إتا سمح أو تطلا معيار محاسبي غير تلك .كما يجا أن تحتوي المعلومات السردية والوصفية معلومات مقارنة عندما

تكون تات عالقة لفهم البيانات المالية في الفترل الحالية.

إ ن تعزيز اتجا مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد مستخدمي المعلومات المالية في اتخات الق اررات وتقييمهاا وخاصة
إتاحة المجال لتقييم االتجااات في المعلومات المالية ألغراض التوقع والتنبؤ.
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يتطرر المعيار المحاسبي للقطام العام رقم ( )3للتعديالت على المعلومات المقارنة عندما تمير البلدية سياسة محاسبية
أو تصحح خطأ معينا.
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم :1المحتوى والهيكل

أحيانا يستخدم اذا المعيار مصطلح اإلفصا بداللة واسعةا حيث يشمل بنودا معروضة ضمن:
 بيان المركز المالي.
 بيان األداء المالي.
 بيان التميرات في صافي األصول.
 بيان التدفي النقدي.
 والمالحسات المرافقة للبيانات المالية.
ويجا أ ن تحدد البيانات المالية بطريقة واضحة ومميزل عن المعلومات األخرى المودودل في نفس الوثيقة المنشورل .
كما تطبي معايير المحاسبة الدولية للقطام العام فقط على البيانات الماليةا وليس على أية معلومات أخرى يتم عرضها

في التقرير السنوي للبلدية أو أية وثيقة أخرى .ولذلك فإنه من المهم بالنسبة لمستخدمي المعلومات أن يكونوا قادرين
على تمييز المعلومات المعدل على أساس معايير المحاسبة الدولية للقطام العام من المعلومات األخرى والتي قد تكون

مفيدل ولكنها غير خاضعة لمتطلبات اذ المعايير.
كما يجا تحديد كل مكون من مكونات البيانات المالية بوضو تام .باإلضافة الى تلكا يجا عرض المعلومات
التالية بشكل بارزا وتكراراا عند النرورل لتحقيي فهم مالئم وصحيح للمعلومات المعروضة:
 إسم البلدية مقدمة التقرير أو أية وسائل للتعريفا وأية تميرات في تلك المعلومات عن الفترل السابقة.
 تاريخ التقرير أو الفترل التي تمطيها البيانات الماليةا أيهما أكثر مالءمة لذلك المكون (البيان المالي) من
البيانات المالية.


عملة عرض البيانات الماليةا كما حددت في معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم 4ا آثار التميرات في
أسعار الصرف األدنبي.

فترة تغطية البيانات المالية
يجا أن يتم عرض البيانات المالية على األقل سنويا.
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الوقت المناسب

فائدل البيانات المالية تنخفض إ تا لم تكن متوافرل لمستخدمي المعلومات المالية خالل فترل زمنية معقولة بعد تاريخ البيان

المالي .يجا أن تكون البلدية في وضعية بحيث تستطيع من خاللها إصدار البيانات المالية خالل شهرين من انتهاء
السنة الماليةا بحيث ترسل إلى الوزير للمصادقة عليها بعد إقراراا من قبل المجلس .وال تعتبر العوامل المتجددل
والمستمرلا مثل تعقيدات العمليات التشميليةا سببا لفشل البلدية في إصدار البيانات المالية في الوقا المناسا .يتم

تحديد مواعيد محددل من خالل التشريعات واألنسمة حسا العديد من االختصاصات.
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  :1بيان المركز المالي
اوال -التمييز بين المتداولة/غير المتداولة

يجا على البلدية أن تعرض األ صول المتداولة وغير المتداولةا وااللتزامات المتداولة وغير المتداولةا كتصنيفات

منفصلة في صدر بيان المركز الماليا إال اتا كان العرض من خالل أساس السيولة يقدم معلومات تات مصداقية
وأكثر مالءمة .عندما يطبي اذا االستثناء يتم عرض دميع االصول وااللتزاماتا بشكل عاما حسا ترتيا السيولة.
بمض النسر عن طريقة العرض التي يتم تبنيهاا لكل بند سطر من األصول وااللتزامات والتي تم تجميع مبالمهاا ومن
المتوقع استرداداا أو تسويتها:
 بعد اثني عشر شه ار من تاريخ التقرير.
 بعد ما يزيد عن اثني عشر شه ار من تاريخ التقرير.
على البلدية أن تفصح عن المبل المتوقع استرداد أو تسويته بعد ما يزيد عن اثني عش ار شه ار.

كما أن توفير معلومات التواريخ المتوقعة لعملية تحقي األصول وااللتزامات تكون مفيدل في تقييم سيولة البلدية .واذا
يتوافي مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي للقطام العام رقم 30ا "االدوات المالية :اإلفصاحات"ا والتي تشير الى
اإلفصا عن تواريخ استحقار األصول وااللتزامات .تشمل األصول المالية الذمم المدينة .وتشمل االلتزامات المالية
الذمم الدائنة.
األصول المتداولة
يصنف أصل على أنه من األصول المتداولة إتا انطبي عليه أحد المعايير التالية:
 يتوقع أن يتم تحقيقها أو يحتفظ به للبيع أو االستهالك خالل الدورل التشميلية العادية.
 يحتفظ به بصورل رئيسة ألغراض المتادرل.
 يتوقع أن يتم تحقيقه خالل اثني عشر شه ار من تاريخ التقرير.
 اتا كان األصل نقدا أو نقدا معادال (كما او محدد في معيار المحاسبة للقطام العام رقم  )2ما لم تكن اناك
قيود على تبادله او استخدامه لتسوية التزام معين لمدل اثني عشر شه ار من تاريخ التقرير.
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تصنف بقية األصول على أنها أصول غير متداولة .اذا المعيار يستخدم مصطلح "أصول غير متداولة" ليشمل
األصول الملموسةا وغير الملموسةا واألصول المالية طويلة األدل .اذا وال يمنع استخدام توصيفات بديلة ما داما

تحمل معنى واضحا.

تشمل األصول المتداولة أينا ضرائا مستحقةا رسوم مستحقةا غرامات مستحقةا المخزونا وايراد استثمار مستحي:
 تلك التي تتحقيا تستهلكا او تبام كجزء م ن الدورل التشميلية العاديةا حتى عندما ال يتوقع ان تتحقي خالل
اثني عشر شه ار بعد تاريخ التقرير.
 االصول التي يحتفظ بها بصورل رئيسة لمايات المتادرل (من األمثلة على تلك بعض االصول المالية التي
تصنف على أنها للمتادرل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم )29ا
 والجزء الذي يعتبر متداوال من االصول المالية غير المتداولة.
االلتزامات المتداولة

يصنف االلتزام على أنه التزام متداول إتا انطبقا عليه إحدى المعايير التالية:
 يتوقع تسويته خالل الدورل التشميلية للبلدية.
 معد بشكل أساسي ألغراض المتادرل .
 يستحي التسديد خالل اثني عشر شه ار بعد تاريخ التقرير .
 ال تتمتع البلدية بحي غير مشروط لتأديل تسوية التزام لمدل اثني عشر شه ار بعد تاريخ التقرير
يتم تصنيف كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
تصنف البلدية التزاماتها المالية على انها متداولة عندما تستحي تسويتها خالل اثني عشر شه ار من تاريخ التقريرا حتى
وان:
 كانا المدل األصلية لاللتزام أطول من اثني عشر شه ار.
 تم إبرام اتفاقية إلعادل التمويل أو إعادل ددولة الدفعات على أساس طويل األدل بعد تاريخ التقرير وقبل
المصادقة على البيانات المالية.
اتا توقعا البلديةا وكانا تملك حرية التصرفا إعادل تمويل أو تأخير التزام على األقل مدل اثنتي عشر شهر من تاريخ
التقرير بمودا تسهيالت قرض قائم:

 فإنها تصنف اذا االلتزام على أنه غير متداولا حتى وان استحي التسوية خالل فترل اقصر.
 ولكن إتا كانا إعادل التمويل أو تأخير استحقار االلتزام ليس وفقا لحرية التصرف للبلدية (على سبيل المثالا
ال يودد اتفاقية إلعادل التمويل)ا ال تؤخذ احتمالية إعادل التمويل بعين االعتبار ويصنف اذا االلتزام على أنه
متداول.
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عندما تخرر البلدية تعهدا بمودا اتفاقية طويلة األدل في أو قبل تاريخ التقرير بحيث يصبح االلتزام مستحي الدفع
عند الطلاا يصنف اذا االلتزام على أنه متداولا حتى وان وافي المقرضا بعد تاريخ التقرير وقبل المصادقة على
البيانات

إصدار

الماليةا

على

عدم

المطالبة

بالتسديد

كنتيجة

للخرر

الذي

قاما

به

البلدية.

ثانيا  -معلومات صدر بيان المركز المالي

كحد أدنىا يجا أن يحتوي صدر بيان المركز المالي على بنود سطر تعرض المبال التالية:
أ) الممتلكاتا المصانعا والمعدات.

ب) العقارات االستثمارية.
م) األصول غير الملموسة.
د) األصول المالية ( باستثناء المبال التي تسهر في أا وا ).

ه) االستثمارات التي تكون معالجتها المحاسبية حسا اسلوب حقور الملكية.
و) المخزون.
ز) الذمم المدينة الناتجة من المعامالت القائمة على عدم التبادلية (النرائا).
) الذمم المدينة من المعامالت القائمة على التبادلية.
ط) النقد والنقد المعادل.

ي) النرائا والحواالت مستحقة الدفع.
ك) الذمم الدائنة من المعامالت القائمة على التبادلية.
ل) المخصصات.
م) االلتزامات المالية ( باستثناء المبال التي تسهر في يا ك).

س) صافي األصول.

يتم عرض بنود السطر اإلضافيةا والعناوينا والمجاميع الفرعية في صدر بيان المركز المالي عندما يكون مثل اذا
العرض له عالقة بفهم المركز المالي للبلدية.
إن استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من األصول يؤدي إلى اختالف في طبيعتها أو وظيفتها ولذلك ينبمي
عرضها على أنها بنود سطر منفصلة .على سبيل المثالا يتم تسجيل فئات مختلفة من الممتلكاتا المصانعا والمعدات
بقيمة التكلفة أو بقيمة إعادل التقييم وتلك حسا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  17ا الممتلكاتا المصانعا
والمعدات.
ثالثا -معلومات تعرض إما في صدر بيان المركز المالي أو في المالحظات المرافقة

يجا على البلدية أن تفصح سواء في صدر بيان المركز المالي أو في المالحسات المرافقةا عن تصنيفات فرعية لبنود
السطر المعروضةا مصنفة بطريقة تتالءم وعمليات البلدية.
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يعتمد التفصيل المقدم على متطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطام العاما إضافة لطبيعة ووظيفة المبال تات العالقة.
وتتنوم اإلفصاحات لكل بندا فعلى سبيل المثال :تج أز بنود الممتلكاتا المصانعا والمعدات إلى فئات حسا معيار
المحاسبة الدولي للقطام العام رقم .17

تج أز الذمم المدينة الى:
 مبال مستحقة القبض من رسوم المستخدم.
 النرائا واإليرادات األخرى القائمة على عدم ودود التبادلية.
 الذمم المدينة من أطراف تات عالقة.
 الدفعات المسبقة.
 ومبال أخرى مستحقة القبض.
يصنف المخزون حسا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم 12ا المخزونا إلى تصنيفات فرعية مثل:
 السلع.
 المواد الخام.
 األعمال قيد االنجاز.
 والبنائع تامة الصنع.
تج أز النرائا والحواالت مستحقة الدفع إلى:
 رديات ضريبية.
 وحواالت مستحقة الدفع.
 ومبال مستحقة الدفع ألعناء آخرين في البلدية.
تج أز المخصصات إلى:
 مخصصات لمنافع العاملين.
 وبنود اخرى.
تج أز مكونات صافي األصول إلى:
 فائض وعجز متراكم.
 أي احتياطات مع توصيف لطبيعة وادف كل احتياطي.
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ِ
للقطاع العام رقم  :1بيان األداء المالي
معيار المحاسبة الدولي

اوال  -الفائض أو العجز للفترة

يحتوي الفائض أو العجز دميع بنود االيرادات والمصاريف المعترف بها في فترل معينةا ما لم يتطلا معيار محاسبي
دولي للقطام العام غير تلك .عادلا دميع بنود االيرادات والمصاريف المعترف بها تكون مشمولة في فترل معينة ضمن

الفائض أو العجز .واذا يشمل آثار التميرات في التقديرات المحاسبية .لكنا قد تودد ظروف يتم بناء عليها اسثناء
بنود محددل من الفائض او العجز للفترل الحالية .معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  3يعالة حالتين في مثل

اذ السروف :تصحيح األخطاء وأثر التميرات في السياسات المحاسبية.

من المكن أن تتوافي بنود في معايير المحاسبة الدولية للقطام العام األخرى مع تعريفي اإليراد أو المصروف حسا
اذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم )1ا لكن عادل تسثنى من الفائض أو العجز .أمثلة على تلك:
 فوائض إعادل التقييم (معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم .)17
 أ ربا وخسائر معينة تنشأ نتيجة تحويل البيانات المالية لعمليات بعملة أدنبية ( معيار المحاسبة الدولي
للقطام العام رقم .)4
 أربا وخسائر ناتجة عن إعادل قياس األصول المالية المتوفرل للبيع برسم البيع (معيار المحاسبة الدولي للقطام
العام رقم .)29
ثانيا  -معلومات صدر بيان األداء المالي

كحد أدنىا يشتمل صدر بيان األداء المالي على بنود سطر تعرض المبال المالية للفترل المعينة:
 االيراد.
 تكاليف التمويل.
 الربح أو الخسارل المعترف بها عندما يتم التخلص من األصول.
 الفائض أو العجز.

ثالثا -المعلومات التي يجب عرضها إما في صدر بيان األداء المالي أو في المالحظات المرافقة

عندما تكون بنود االيراد والمصروف تحمل أامية نسبيةا فإنه ينبمي اإلفصا عن طبيعتها ومبلمها بشكل منفصل.
تشمل السروف التي ينشأ عنها أامية اإلفصا المنفصل لبنود االيراد والمصروف:
 التخفينات:
•

على قيمة المخزون إلى صافي القيمة للتحقيي.

•

على الممتلكاتا المصانعا والمعدات إلى المبل القابل لالستردادا أو مبل الخدمة القابل لالسترداد
حيث يكون تلك مناسبا.

•
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 عمليات التخلص من بنود الممتلكاتا المصانعا والمعدات.
 الخصخصة أو عمليات التخلص األخرى من االستثمارات.
 العمليات المتوقفة .
 تسويات المقاضال.
على البلدية أن تعرض إما في صدر بيان األداء المالي أو في المالحسات المرافقةا تصنيفا فرعيا لمجموم االيرادات

بطريقة تناسا عمليات البلدية.

على البلدية أن تعرض إما في صدر بيان األداء المالي أو في المالحسات المرافقةا تحليل المصاريف باستخدام
تصنيف يعتمد إما على طبيعة المصاريف أو وظيفتها ضمن البلديةا أيهما يقدم معلومات أكثر موثوقية وأكثر مالءمة.
الشكل األول لتحليل المصاريف او أسلوب طبيعة المصروفا حيث يتم تجميع المصاريف في بيان األداء المالي
حسا طبيعتها (على سبيل المثالا االستهالكا مشتريات الموادا تكاليف المحروقاتا منافع الموظفين)ا وال يتم إعادل

توزيعهاا أي المصاريف التي تم تجميعها وعرضها على أساس طبيعتهاا على الوظائف والمهام المتعددل في البلدية.
يعتبر تطبيي اذ الطريقة بسيطاا ألنه ال ضرورل إلدراء توزيعات للمصاريف على التصنيفات الوظيفية في البلدية.
ا لشكل الثاني لتحليل المصروفات او أسلوب وظيفة المصروفا حيث يصنف المصروف حسا البرنامة أو الهدف
الذي وضع من أدله .مثال تلك تصنيف المصاريف إلى مصاريف خدمات دمع النفاياتا أو مصاريف خدمات
الصرف الصحي .من الممكن بالنسبة لهذ الطريقة أن تزود معلومات أكثر مالءمة لمستخدمي المعلومات أكثر من

التصنيف المعتمد على أساس طبيعة المصروفا لكن توزيع التكاليف على الوظائف قد يكون غير عادلا ويعتمد إلى
حد كبير على الحكم والتقدير الشخصي .عند اتبام اذ الطريقة في العرضا يجا االنتبا إلى ما يلي:

 .1عرض عمليات البلدية المقدمة على ايئة توضم م م ممح صم م م ممافي (اإلنفار) الدخل لكل خدمة/وظيفة رئيسم م م ممية من مهام
البلدية على حدا .واذا من ش م م م م ممأنه أن يس م م م م مماعد في توض م م م م مميح العاء المالي النس م م م م ممبي لكل خدمة أو وظيفة من
خدمات/وظائف البلدية المحمل على موارداا المتاحة.

إظهار كافة المصاريف حسا نوم الخدمة/الوظيفة المقدمة .وكحد أدنىا يجا إظهار المصاريف المباشرل لكل

.2

خدمة/وظيفة .والمصم م م م مماريف المباشم م م م مرل اي تلك المرتبطة ارتباطا محددا بالخدمة أو بالبرنامة أو بالدائرل وعليها

تكون قابلة للتعريف بوضو على أنها تخص تلك الخدمة/الوظيفة.

 .3إظهمار اإليرادات إمما على إنهما إيرادات مرتبطمة بخمدممة/وظيفمة معينمة أو على إنهما إيرادات عماممة .يجما أن تقلمل
دخول الخدمة/الوظيفة من صم م م م ممافي تكلفة الخدمة/الوظيفة التي يتم تمويلها من الدخول العامة للبلدية .تنبع دخول
الخدمة/الوظيفة إما بشممكل مباشممر من الخدمة/الوظيفة نفسممها أو من أطراف من خارم المسممجلين كدافعي ض مرائا
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أمممام البلممديممة أو من مجموم المواطنين .يجمما أن يبين بيممان األداء المممالي ثالثممة أنوام منفصم م م م م م ملممة من اإليرادات
المرتبطة بالوظائف على النحو التالي:

أ .رسم مموم الخدمات والتي تشم مممل اإليرادات المسم ممتندل لعمليات تبادل أو لعمليات تشم ممبه التبادل .تنبع اذ

الدخول من الرس م م م م مموم التي يدفعها المتعاملون مع البلدية أو المتقدمون بطلبات و الذين يش م م م م ممترون أو

يستخدمون أو ينتفعون بشكل مباشر من السلع أو الخدمات أو االمتيازات المقدمة .وتشتمل اإليرادات
في اذ الفئة على الرسم مموم التي تتم دبايتها على الخدمات المحددل مثل اسم ممتخدام الميا والكهرباء أو
دمع النفايات؛ أو الرخص والتصم م م م مماريحا مثل رخص الكالب وتصم م م م مماريح البناء؛ القيام بتقييم خاصا

مثل تنسيف الشوارم أو وضع إضاءل خاصة للشارم؛ وأية مبال أخرى تجبى من متلقي الخدمات.

ب .المنح والمسمماامات التشممميلية الخاصممة بوظيفة محددل وتشمممل كافة اإليرادات التي تنشممأ من تعامالت

غير تبادلية إلزامية أو طوعية مع البلديات أو المؤس م م م م م مس م م م م م ممات األخرى أو مع أفراد وتكون اذ مقيدل
بش ممرط اس ممتخدامها لمهمة /برنامة معين إما كمص مماريف تش ممميلية أو كنفقات أرس مممالية لمهمة /برنامة

حسمما ما ترتئيه البلدية المعدل للتقرير .على سممبيل المثالا إتا ما تلقا البلدية منحة مرصممودل بشممكل
محدد لصيانة الطرقاتا فيجا تصنيفها على أنها منحة تشميلية لمهمة محددل.
ت .المسم م م مماامات والمنح ال أرسم م م مممالية المحددل لخدمة/وظيفة واي تشم م م ممبه المنح والمسم م م مماامات التشم م م ممميلية
المرصمودل لمهمة معينة ولكنها إما أن تكون نفسمها على شمكل أصمول أرسممالية بطبيعتها أو ان تكون
مقيدل لالسم ممتخدام في أغراض أرسم مممالية مثل شم مراء أو بناء أو ترميم أصم ممول أرسم مممالية مرتبطة بمهمة/
برنامة معين .على سبيل المثالا إتا ما تلقا البلدية منحة مرصودل بشكل خاص لبناء طرييا يجا

تصنيفها على أنها منحة رأسمالية محددل.

كافة اإليراداتا بخالف اإليرادات الخاصممة بخدمة/وظيفة معينةا ينبمي إظهاراا على أنها إيرادات عامة .واي تشمممل
كافة النم م م م مرائا حتى تلك التي تتم دبايتها لقاء غرض معينا ويجا إظهاراا مص م م م ممنفة حس م م م مما نوم النم م م م مريبة .كل

اإليرادات غير النم م م م م م مريبيمة األخرى مثمل الفوائمد والمنح والمسم م م م م م ممااممات التي ال تنطبي عليهما المعمايير التي تجعمل منهما

إيرادات لخدمة/وظيفة معينة ينبمي أن يتم إظهاراا على أنها إيرادات عامة .يجا وض م ممع اإليرادات العامة في التقرير
بعد إدمالي مصاريف خدمات /وظائف البلدية.
وألن كل أسلوب للعرض له مزايا ألنوام مختلفة من البلدياتا فإن اذا المعيار يتطلا من البلدية اختيار أسلوب العرض
االكثر مالءمة واألكثر موثوقية.
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  :1بيان التغيرات في صافي األصول

على البلدية أن تعرض في صدر بيان التميرات في صافي األصول البنود التالية:
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أ .الفائض أو العجز للفترل.
ب .كل بند من االيرادات والمصاريف في الفترل تات العالقةا كما تتطلبها المعايير األخرى يعترف به مباشرل في

صافي االصولا ومجموم اذ البنود .ويشمل ذلك حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادة التقييم" في
حال اختارت البلدية تطبيق طريقة إعادة التقييم ،وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي على
هذا الخيار.
ت .مجموم إيرادات ومصاريف الفترل (محسوبة كمجموم (أ) و (ب)).
ث .لكل مكون من مكونات صافي األصول المفصح عنه بصورل منفصلةا يبين:
 آثار التميرات في السياسات المحاسبية.


تصحيحات األخطاء المعترف بها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم (.)3

كما يجا على البلدية أن تعرضا إما في صدر بيان التميرات في صافي األصول أو في المالحسات المرافقة:
 الرصيد المتراكم للفائض أو العجز في بداية الفترل وتاريخ التقريرا والتميرات خالل الفترل.
 إلى المدى الذي يتم اإلفصا بصورل منفصلة عن مكونات صافي االصولا تجري المطابقة بين القيمة
المسجلة لكل مكون من مكونات صافي األ صول في بداية ونهاية الفترلا بحيث تفصح بشكل منفصل
كل تمير.
يعكس التمير اإلدمالي في صافي األصول:
 صافي الفائض أو العجز للفترل.
 االيرادات والمصاريف األخرى والتي يتم االعتراف بها بشكل مباشر كتميرات في صافي األصول.
يتطلا المعيار المحاسبي للقطام العام رقم (:)3
 إدراء تعديالت بأثر ردعي لتعكس التميرات في السياسات المحاسبيةا إلى المدي الذي يمكن تطبيقه
عملياا إال إتا تطلبا األحكام االنتقالية المنصوص عليها في معيار آخر من معايير المحاسبة الدولية
للقطام العام غير تلك.


كما يتطلا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  3إعادل إصدار البيان لتصحيح األخطاء بأثر
ردعيا إلى المدي الذي يمكن تطبيي تلك عمليا.

 تجرى التعديالت بأثر ردعي ويتم إعادل إصدار البيان بأثر ردعي على رصيد الفائض أو العجز المتراكما
إال إتا اقتنى معيار محاسبي دولي آخر للقطام العام إدراء التعديل بأثر ردعي في مكون آخر من
مكونات صافي األصول.
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في بيانات البلدية المالية اإلدماليةا من المفيد عرض رصيد صافي األصول من خالل ثالثة مكونات:
 .1المستثمر في أصول رأسماليةا بعد طر االستهالك المتراكم.
 .2األصممول الصممافية المقيدلا والتي تتكون من صممافي األصممول مع قيود توضممع على االسممتخدام إما من قبل أطراف
خاردية مثل المقرضممين والمانحين والمسمماامين والقوانين والتشممريعات التي تسممنها الحكومةا أو من قبل التش مريعات
واألحكام الداخلية .على س ممبيل المثال الرص مميد غير المس ممتخدم لمنحة تلقتها البلدية من دهة مانحة لمش ممروم معين
يتم تصنيفيها على أنها رصيد مقيد تحا بند صافي األصول في بيان البلدية اإلدمالي لصافي األصول.
 .3األصمول الصمافية غير المقيدلا التي تشممل كل األصمول الصمافية األخرى التي ال ينطبي عليها التعريف الوارد في
البندين الس م م ممابقين .مثالا النقد المتوفر في نهاية العام حيث تكون البلدية حرل في اس م م ممتخدامه في أي نش م م مماط بلدي

(أي ال تودد محددات يفرضها المانحون على استخدامه) يتم تصنيفه على أنه أصول صافية غير مقيدل.
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  :2بيان التدفق النقدي

يحدد بيان التدفي النقدي (أ) مصادر التدفقات النقدية الواردل (ب) والبنود التي أنفي عليها النقد خالل فترل تقديم التقارير
(م) ورصيد النقد في تاريخ تقديم التقارير .اذ المعلومات تساعد مستخدمي البيانات المالية للبلدية في صنع القرار.

كذلك تتيح معلومات التدفي النقدي للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل فيها البلدية على النقد الالزم لتمويل أنشطتها
واألسلوب الذي تم فيه استخدام اذا النقد .وبالتالي فإن ادف اذا المعيار او تقديم المعلومات حول التميرات التاريخية
في النقد والنقد المعادل للبلدية من خالل بيان التدفي النقدي النادمة عن األنشطة التشميلية واالستثمارية والتمويلية.

اذا ويجا على البلدية التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس االستحقار أن تعد بيان التدفي النقدي وفقا
لمتطلبات اذا المعيار بحيث يتم تقديمه كجزء ال يتج أز من بياناتها المالية لكل فترل يتم عرض البيانات المالية لها.

تعريفات مختارة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  :2بيان التدفق النقدي

اناك العديد من المصطلحات والتي قدم معيار المحاسبة الدولي رقم ( )2لها تعريفات محددل .والتاليةا مجموعة من
التعريفات التي نص عليها اذا المعيار:

 النقد :يشمل النقد في الصندور والودائع تحا الطلا.
 النقد المعادل :االستثمارات قصيرل األدل وعالية السيولةا والتي تكون قابلة للتحول بسهولة لمبال نقدية معروفة
وخاضعة لمخاطرل غير كبيرل للتميرات في القيمة.
 التدفقات النقدية :اي تدفقات النقد والنقد المعادل الواردل والصادرل.
 األنشطة التشميلية :اي أنشطة البلدية التي ليسا أنشطة استثمارية أو أنشطة تمويلية.
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 األنشطة االستثمارية :اي أنشطة امتالك وبيع األصول واالستثمارات طويلة األدل التي ال يشملها النقد
المعادل.


األنشطة التمويلية :اي األنشطة التي تؤدي إلى تميرات في حجم وتكوين صافي األصول المساام بها
واالقتراضات للبلدية.

أهداف بيان التدفق النقدي
المعلومات حول التدفقات النقدية تساعد المستخدمين على:
 التنبؤ بالمتطلبات النقدية المستقبلية للبلدية.
 تقدير قدرل البلدية على توفير تدفقات نقدية مستقبلية.
 تقدير قدرل البلدية على تمويل التميرات في نطار وطبيعة أنشطتها.
 تقييم التميرات في صافي األصول للبلدية وتقييم ايكلها الماليا بما في تلك سيولتهاا وقدرتها على التأثير
على مبال وتوقيا التدفقات النقدية من أدل التكيف مع السروف والفرص المتميرل.
 مقارنة ما تقدمه البلديات المختلفة من تقارير حول األداء التشميلي.
 كثي ار ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤشر على مبل وتوقيا وتأكد حدوث التدفقات النقدية
المستقبلية.
 فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية.

تصنيفات بيان التدفق النقدي

ينص المعيار المحاسبي رقم  2على ضرورل اإلفصا في بيان التدفي النقدي عن اذ التدفقات حسا األنشطة:
 التشميلية
 االستثمارية
 التمويلية
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األ نشطة التشغيلية

تشمل األنشطة التشميلية األنشطة التالية:
 المقبوضات النقدية من النرائا والرسوم والمرامات؛
 المقبوضات النقدية من الرسوم التي تفرض على الخدمات التي تقدمها البلدية؛
 المقبوضات النقدية من المنح أو الحواالت والمخصصات األخرى؛
 المقبوضات النقدية من اإلتاوات والرسوم والعموالت واإليرادات األخرى؛
 الدفعات النقدية لبلديات قطام عام أخرى لتمويل عملياتها (ال تشمل القروض)؛
 الدفعات النقدية لمزودي اللوازم والخدمات؛
 الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة عن الموظفين؛
 المقبوضات النقدية والدفعات النقدية لشركة تأمين عن أقساط التأمين والمطالبات والرواتا السنوية ومنافع
أخرى خاصة بسياسة البلدية؛
 المقبوضات والدفعات النقدية من العقود التي تم إدراؤاا لمايات تعاملية أو تجارية؛
 والمقبوضات أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القنايا.

األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الصادرل والتي تؤدي إلى االعتراف باألصل في بيان المركز المالي اي فقط المؤالة للتصنيف على

أنها أنشطة استثمارية.

وتشمل التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة االستثمارية:

 الدفعات النقدية المتالك الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول األخرى طويلة
األدلا وتشمل اذ الدفعات تلك المتعلقة بتكاليف التنمية المرسملة والممتلكات والمصانع والمعدات البلدية
تاتيا؛


المقبوضات النقدية من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول األخرى
طويلة األدل؛
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 الدفعات النقدية المرتبطة باالستثمار في أسهم شركات أخرى أو الحصص في المشاريع المشتركة (باستثناء
الدفعات لتلك األدوات التي تعتبر معادالت نقد أو تلك المحتفظ بها لمايات التعامل أو المتادرل)؛
 المبال النقدية المستلمة من مبيعات أسهم شركات أخرى والحصص في المشاريع المشتركة (باستثناء
المقبوضات النقدية لألدوات التي تعتبر معادالت نقد وتلك المحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتادرل)؛
 السلف النقدية والقروض المقدمة ألطراف أخرى (باستثناء السلف والقروض المقدمة من مؤسسات مالية عامة)؛
 المبال النقدية المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة ألطراف أخرى (باستثناء السلف والقروض من
مؤسسة مالية عامة)؛
األنشطة التمويلية

إن اإلفصا المفصل للتدفقات النقدية النادمة عن األنشطة التمويلية اام ألنه يساعد في التنبؤ بمطالبات ممولي البلدية

الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

وتشمل التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة التمويلية:

 العائدات النقدية من قروض وكمبياالت وسندات وراونات واقتراضات أخرى قصيرل أو طويلة األدل؛
 التسديدات النقدية للمبال المقترضة؛
 والدفعات النقدية من المستأدر لتخفيض االلتزام مستحي الدفع المتعلي بإيجار تمويلي.

أساليب تحضير بيان التدفق النقدي
اناك أسلوبين متاحين لتحنير بيان التدفي النقدي .علما بأن األسلوبين يختلفان في كيفية عرض التدفقات النقدية من
األنشطة التشميلية فقط .اذان األسلوبان اما:
 )1األسلوب المباشر
وفقا لألسلوب المباشرا يتم اإلفصا عن الفئات الرئيسة من إدمالي المقبوضات النقدية وادمالي الدفعات النقدية .اذا
ويشجع المعيار المحاسبي البلديات على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشميلية باستخدام
األسلوب المباشر.
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بمودا األسلوب المباشر يمكن الحصول على المعلومات حول الفئات الرئيسية إلدمالي المقبوضات النقدية وادمالي
الدفعات النقدية من أحد المصدرين التاليين:

أ) السجالت المحاسبية للبلدية؛ أو

ب) عن طريي تعديل اإليرادات التشميلية والمصاريف التشميلية (الفائدل واإليرادات المشابهة ومصروف الفائدل والرسوم

المشابهة لمؤسسة مالية عامة) وبنود أخرى في بيان األداء المالي لما يلي:

 )1التميرات التي تحدث خالل الفترل في المخزون والذمم التشميلية المدينة والذمم التشميلية الدائنة؛
 )2بنود غير نقدية أخرى؛
 )3والبنود األخرى التي آثاراا النقدية اي التدفقات النقدية االستثمارية أو التمويلية.

يشجع المعيار المحاسبي البلديات التي تقدم التقارير باستخدام األسلوب المباشر على تقديم مطابقة للفائض /العجز
الناشئين من األنشطة العادية مع صافي التدفي النقدي من األنشطة التشميليةا حيث يمكن تقديم اذ المطابقة كجزء

من بيان التدفي النقدي أو في اإليناحات حول البيانات المالية.
 )2األسلوب غير المباشر

وفقا لألسلوب غير المباشرا يتم تحديد صافي التدفي النقدي من األنشطة التشميلية عن طريي تعديل الفائض أو العجز

الناشئين عن األنشطة العادية لآلثار التالية:

أ) التميرات خالل الفترل في المخزون والذمم التشميلية المدينة والذمم التشميلية الدائنة؛
ب) البنود غي ر النقدية مثل االستهالك والمخصصات والنرائا المؤدلة ومكاسا وخسائر العملة األدنبية غير
المحققة؛

م) وكافة البنود األخرى التي آثاراا النقدية اي االستثمار أو تمويل التدفقات النقدية.
اذا ويشجع المعيار البلدية على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشميلية باستخدام األسلوب
المباشر .حيث يوفر األسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون:
أ) مفيدل في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية.

ب) وليسا متاحة بمودا األسلوب غير المباشر.
األنشطة االستثمارية والتمويلية

يجا على البلدية تقديم التقارير بشكل منفصل حول األصناف الرئيسية إلدمالي المقبوضات النقدية وادمالي الدفعات
النقدية النادمة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.
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أساس القيمة الصافية

يمكن تقديم التقارير حول التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة التشميلية أو االستثمارية أو التمويلية على أساس صافي

القيمة:
أ) المقبوضات النقدية المحصلة والدفعات المسددل بالنيابة عن العمالء أو دافعي النرائا أو المستفيدين عندما تعكس

التدفقات النقدية أنشطة الطرف اآلخر بدال من أنشطة البلدية.

اذا يختص فقط بالمعامالت حيث تكون األرصدل النقدية تحا رقابة البلدية المقدمة للتقاريرا وتشمل األمثلة على اذ
المقبوضات والدفعات النقدية ما يلي:

 تحصيل النرائا من قبل البلدية نيابة عن دهة أخرىا غير شامل النرائا التي تحصلها البلدية الستخدامها
الخاص كجزء من ترتيا المشاركة في النرائا؛
 قبول واعادل دفع الودائع تحا الطلا لمؤسسة مالية عامة؛
 األموال التي تحتفظ بها للعمالء بلدية استثمارية أو بلدية إئتمان؛
 واإليجارات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات والمدفوعة لهم.

ب) المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعا وتكون المبال كبيرل وفترات االستحقار
قصيرل .ومن األمثلة على اذ المقبوضات والدفعات النقدية السلف المقدمة لما يلي وتسديد ما يلي:
 شراء وبيع االستثمارات؛
 واالقتراضات األخرى قصيرل األدلا على سبيل المثال تلك التي لديها فترل استحقار تمتد لثالثة أشهر أو أقل.

التدفقات النقدية بالعملة األجنبية


يجا تسجيل التدفقات النقدية النادمة عن المعامالت بعملة أدنبية بعملة تقرير البلدية وتلك بتطبيي سعر

الصرف بين عملة التقرير والعملة األدنبية في تاريخ التدفي النقدي.


يتم تقديم التقارير حول التدفقات النقدية التي اي بعملة أدنبية بطريقة تتفي مع معيار المحاسبة الدولي في
القطام العام رقم ” 4آثار التميرات في أسعار الصرف األدنبي“ا واذا من شأنه أن يتيح استخدام سعر صرف
يقارب السعر الحقيقي.

 ال تعتبر المكاسا والخسائر غير المحققة النادمة عن التميرات في أسعار صرف العمالت األدنبية على أنها
تدفقات نقدية.
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أثر التميرات في أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أدنبية يتم تقديم
التقارير حولها في بيان التدفي النقدي وتلك من أدل مطابقة النقد والنقد المعادل في بداية ونهاية الفترل.

 يتم عرض اذا المبل بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة من األنشطة التشميلية واالستثمارية والتمويليةا
ويشمل الفروقاتا إن وددتا لو أنه تم تعديل التقارير حول اذ التدفقات النقدية في نهاية فترل أسعار
الصرف.
المعامالت غير النقدية

 يجا استثناء المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلا استخدام النقد أو النقد المعادل من بيان التدفي
النقدي.


يجا اإلفصا عن اذ المعامالت في مكان آخر في البيانات المالية بطريقة توفر كافة المعلومات تات
العالقة عن اذ األنشطة االستثمارية والتمويلية.

من األمثلة على المعامالت غير النقدية:
 امتالك األصول من خالل تبادل األصول؛
 امتالك األصول عن طريي تحمل االلتزامات؛
 امتالك األصول عن طريي عقد إيجار تمويلي؛

عناصر النقد والنقد المعادل
 يجا على البلدية اإلفصا عن النقد والنقد المعادلا وتقديم مطابقة للمبال في بيان التدفي النقدي الخاص
بها مع البنود المعادلة الواردل في بيان المركز المالي.
 يجا على البلدية أن تفصح عن السياسة التي تتبنااا لتحديد تكوين النقد والنقد المعادل.

إفصاحات أخرى
 يجا على البلدية اإلفصا عن مبل أرصدل النقد والنقد المعادل المهمة التي تحتفظ بها والتي اي غير متاحة
الستخدام البلديةا باإلضافة إلى المالحسات التي تقدمها البلدية في اإليناحات حول البيانات المالية.
 يشجع اذا المعيار المحاسبي على تقديم وصف في اإليناحات حول البيانات المالية قد يشمل:
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أ) مبل تسهيالت االقتراض غير المسحوبة التي يمكن أن تكون متوفرل ألنشطة التشميل المستقبلية ولتسوية
االلتزاماتا مع بيان أية قيود على استخدام اذ التسهيالت؛
ب) ومبل وطبيعة األرصدل النقدية التي فرضا عليها قيود.

معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  :24عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
ينص اذا المعيار على تنمين مقارنة المبال المقدرل والمبال الفعلية النادمة عن تنفيذ الموازنة في البيانات المالية
الخاصة بالبلدياتا ما دام يطلا منها إتاحة موازنتها المصادر عليها للجمهور والتي تتحمل تبعا لها المسؤولية عنها

علنا .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التحول ألساس االستحقاق لن يؤثر على األساس المستخدم في تحضير موازنات
البلدية المختلفة ،حيث سيستمر تحضير الموازنات المختلفة على األساس النقدي.
ويتطلا المعيار أينا اإلفصا عن األسباب وراء االختالفات الهامة بين المبال المقدرل والمبال الفعلية .وبالتالي
يسهم االمتثال لمتطلبات اذا المعيار إلى أن تؤدي البلديات التزامات المساءلة الخاصة بها وأن تعزز شفافية بياناتها
المالية .اذا ويجا على البلدية التي تعد وتعرض البيانات المالية بمودا أساس االستحقار أن تطبي اذا المعيار.
تعريفات مختارة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  :24عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
 الموازنة السنوية :تعني الموازنة المصادر عليها لسنة واحدل .وال تشمل التقديرات اآلدلة أو التنبؤات المنشورل
التي تخص فترات تتعدى فترل الموازنة.


التخصيص :او تفويض ممنو من قبل ايئة تشريعية من أدل تخصيص األموال ألغراض تحدداا سلطة
تشريعية أو سلطة مماثلة.

 الموازنة المصادر عليها :تعني صالحية اإلنفار المشتقة من القوانين ومشاريع قوانين التخصيص والتشريعات
الحكومية والق اررات األخرى المتعلقة باإليرادات والمقبوضات المتوقعة فيما يخص فترل الموازنة.
 أساس الموازنة :أساس االستحقار المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي أو أي أساس محاسبي آخر معتمد في
الموازنة التي تم المصادقة عليها.
 أساس قابل للمقا رنة :المبال الفعلية المعروضة على نفس األساس المحاسبي ونفس أساس التصنيف لنفس
البلديات ولنفس الفترل الخاصة بالموازنة المصادر عليها.
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الموازنة النهائية :اي الموازنة األصلية المعدلة فيما يخص كافة االحتياطات والمبال المرحلة والتحويالت
والتوزيعات والتخصيصات اإلضافية والتمييرات التشريعية األخرى المعتمدل المطبقة على فترل الموازنة أو
التمييرات الرسمية المشابهة.



الموازنة متعددل السنوات :اي موازنة مصادر عليها لما يزيد عن سنة واحدل .وال تشمل التقديرات اآلدلة أو
التنبؤات المنشورل للفترات التي تتعدى فترل الموازنة.

 الموازنة األصلية :اي الموازنة األولية المصادر عليها لفترل الموازنة.

عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية

 يتطلا تطبيي معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  24من البلدية أن تعرض مقارنة المبال المقدرل التي
تتحمل المسؤولية عنها علنا والمبال الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كأعمدل موازنة إضافية في
البيانات المالية المعروضة حاليا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطام العام.
 يجا أن تعرض مقارنة المبال المقدرل والفعلية بشكل منفصل ما يلي لكل مستوى من اإلشراف التشريعي:
أ) مبال الموازنة األصلية والنهائية؛
ب) المبال الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛
م) توضيح االختالفات الهامة بين الموازنة التي تتحمل البلدية المسؤولية عنها علنا والمبال الفعلية (من
خالل اإلفصا في المالحسات).
إن عرض البيانات المالية للمبال المقدرل األصلية والنهائية والمبال الفعلية على أساس قابل للمقارنة إلى
دانا الموازنة المتاحة للجمهور سيكمل دورل المساءلة من خالل تمكين مستخدمي البيانات المالية من تحديد
فيما إتا تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقا للموازنة المصادر عليها .اذا ويمكن أينا عرض
االختالفات بين المبال الفعلية والمبال المقدرل (االنحرافات)ا سواء كانا موازنة أصلية أو نهائيةا في البيانات

المالية بمرض االستكمال.
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التغيرات من الموازنة األصلية إلى الموازنة الفعلية

يجا على البلدية تقديم توضيح حول ما إتا كانا التميرات بين الموازنة األصلية والموازنة النهائية اي نتيجة إعادل
التخصيص ضمن الموازنة أو نتيجة عوامل أخرى:
أ) من خالل اإلفصا في المالحسات ضمن البيانات المالية؛ أو

ب) في تقرير يتم إصدار قبل صدور البيانات المالية أو في نفس وقا صدوراا أو بالتزامن معها وينبمي أن يشمل

إشارل مردعية للتقرير في مالحسات البيانات المالية.
األساس القابل للمقارنة
 ينبمي عرض كافة مقارنات المبال المقدرل والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة.
 يتم عرض مقارنة المبال المقدرل والفعلية على نفس األساس المحاسبي ونفس أساس التصنيف لنفس البلديات
والفترل كما اي للموازنة المصادر عليها.
 يتطلا معيار المحاسبة الدولي في القطام العام رقم  1من البلديات عرض معلومات في مالحسات البيانات
المالية حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة المتبنال.
 يجا على البلدية أن توضح في مالحسات البيانات المالية أساس الموازنة وأساس التصنيف المعتمد في
الموازنة المصادر عليها.


اذا سيساعد المستخدمين في فهم العالقة بين الموازنة ومعلومات المحاسبة المفصح عنها في البيانات المالية
بشكل أفنل.

اإلفصاح عن فترة الموازنة
 قد تصادر البلديات على موازنات لفترل سنوية أو لفترات متعددل السنوات.
 يجا على البلدية اإلفصا في المالحسات المالية عن فترل الموازنة المصادر عليهاا مما سيساعد مستخدمي
البيانات المالية على فهم العالقة بين معلومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع البيانات المالية بشكل أفنل.
البلديات المشمولة في الموازنة

 تتطلا معايير المحاسبة الدولية في القطام العام من البلديات إعداد وعرض البيانات المالية التي توحد كافة
الموارد التي تسيطر عليها البلدية.
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 على مستوى البلدية بكافة قطاعاتها ستشمل البيانات المالية المعدل كافة المشاريع/الخدمات المسيطر عليها
من قبل البلديةا مثل مشاريع الكهرباء والميا في البلديات التي تقوم بتزويد المواطنين بهذ الخدمات.
مطابقة المبالغ الفعلية

ينبمي مطابقة المبال الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة مع المبال الفعلية التالية المعروضة في

البيانات الماليةا مع تحديد أية اختالفات في األساس والوقا بشكل منفصل:

أ) في حال تم اعتماد أساس االستحقار في الموازنةا مجموم اإليرادات والمصاريف وصافي التدفقات النقدية من
النشاطات التشميلية واالستثمارية والتمويلية؛ أو
ب) في حال تم اعتماد أساس آخر باستثناء أساس االستحقار في الموازنةا صافي التدفقات النقدية من النشاطات

التشميلية واالستثمارية والتمويلية.

يتم اإلفصا عن المطابقة في بيان مقارنة المبال المقدرل والفعلية أو في مالحسات البيانات المالية.
تصنيف االختالفات

يمكن تصنيف االختالفات بين المبال الفعلية والمقدرل على النحو التالي:

أ) االختالف في األسس المحاسبية الذي يحدث عندما يتم إعداد الموازنة المصادر عليها على أساس غير األساس

المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية.
ب) االختالف في التوقيا الذي يحدث عندما تختلف فترل الموازنة عن فترل التقرير الساارل في البيانات المالية.
المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة

 يقتني اذا المعيار مقارنة المبال المقدرل والفعلية من أدل إدرادها في البيانات المالية الخاصة بالبلديات
التي توفر موازنتها المصادر عليها للجمهور.


ال يشترط اإلفصا عن مقارنة المبال الفعلية للفترل السابقة مع المبال المقدرل لتلك الفترل.

 ال يشترط اإلفصا عن اإليناحات تات العالقة باالختالفات بين المبال الفعلية والمقدرل لتلك الفترل السابقة
في البيانات المالية للفترل الحالية.
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  :1المالحظات المرفقة للبيانات المالية

ينبمي على المالحسات أن:

 تعرض معلومات عن أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية التي استخدما وفقا للفقرات.


تفصح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية للقطام العام ولم تعرض في صدر بيان المركز
الماليا بيان األداء الماليا بيان التميرات في صافي األصول ا أو بيان التدفي النقدي.
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 تقدم معلومات إضافية لم تعرض في صدر بيان المركز الماليا بيان األداء الماليا بيان التميرات في صافي
األصول ا او بيان التدفي النقديا لكنها تات عالقة بفهم أي من اذ البيانات.
 تعرض المالحسات المرافقةا ألقصى مدى عملي ممكنا بطريقة نسامية.
 ينبمي أن يشير كل بند في صدر بيان المركز الماليا بيان األداء الماليا بيان التميرات في صافي األصولا
بيان التدفي النقدي ألية معلومة تات عالقة بالمالحسات المرافقة.
عادل تعرض المالحسات المرافقة حسا الترتيا التاليا والذي يساعد في فهم البيانات المالية ومقارنتها بالبيانات المالية
لبلديات أخرى:
 بيان االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام.
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة التي طبقا.


المعلومات المساندل للبنود المعروضة في صدر بيان المركز الماليا بيان األداء الماليا بيان التميرات في
صافي األصولا أو بيان التدفي النقدي بتوافي مع ترتيا عرض البيانات المالية وعرض كل بند سطر.

 تشمل إفصاحات أخرى:
•

االلتزامات المحتملة (معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  )19وااللتزامات التعاقدية.

•

اإلفصاحات غير الماليةا مثل أاداف وسياسات إدارل المخاطر المالية للبلدية (معيار المحاسبة
الدولي للقطام العام رقم .)30

يتعين على البلدية اإلفصا في ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن:
 األساس /األسس المستخدمة في إعداد البيانات المالية.
 ألي مدى طبقا البلدية االحكام االنتقالية في أي من معايير المحاسبة الدولية للقطام العام.
 السياسات المحاسبية المستخدمة األخرى وتات العالقة بفهم البيانات المالية.
ومن المهم لمستخدمي البيانات الماليةا معرفة أساس أو أسس القياس المستخدمة في البيانات المالية (على سبيل
المثالا التكلفة التاريخيةا التكلفة الحاليةا صافي القيمة القابلة للتحقييا القيمة العادلةا المبل القابل لالستردادا أو مبل
الخدمة القابل لالسترداد)ا ألن معرفة األساس الذي بناء عليه تم تحنير البيانات المالية يؤثر في تحليل تلك البيانات.
وعندما يتم استخدام أكثر من أساس في البيانات الماليةا على سبيل المثال عندما يعاد تقييم فئات من األصولا فإنه

يكفي تقديم مؤشر على مجموعات األصول وااللتزامات التى طبي عليها كل أساس قياس.

عند تحديد فيما إتا كانا سياسة محاسبية معينة ينبمي أن يفصح عنهاا على البلدية أن تقدر فيما إتا كان اإلفصا

يساعد على فهم الكيفية التى تسهر المعامالتا واألحداث األخرى والسروف في بيانات األداء المالي والمركز المالي.

ويكون اإل فصا عن سياسات محاسبية محددل مفيد بشكل خاص لمستخدمي المعلومات المالية عندما يتم اختيار تلك
السياسات من بين بدائل تسمح بها معايير المحاسبة الدولية للقطام العام.
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تدرس كل بلدية طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع مستخدمو البيانات المالية أنه سيتم اإلفصا عنها لذلك النوم
من البلديات .مثال على تلكا من المتوقع من البلديات اإلفصا عن السياسة المحاسبية المتعلقة باالعتراف بالنرائاا
الرسوما التبرعاتا واألشكال األخرى من اإليرادات غير القائمة على التبادلية.

عند تطبيي السياسات المحاسبية للبلديةا تصدر البلدية أحكاما مختلفةا غير تلك التي تنطوي على تقديراتا والتي يمكن
أن تؤثر بصورل ملحوظة على المبال المعترف بها في البيانات المالية .على سبيل المثالا تصدر البلدية أحكاما فيما
إتا كانا األصول عبارل عن عقارات استثمارية.
إن تحديد المبال المسجلة لبعض األصول وااللتزامات يتطلا تقدير آثار األحداث المستقبلية غير المؤكدل على تلك
األصول وااللتزامات في تاريخ التقريرا وتصبح التقديرات المستقبلية ضرورية .على سبيل المثالا في ظل غياب أسعار

سور ملحوظة تستخدم لقياس األصول وااللتزامات التالية:

 المبال المستردل لفئات محددل من الممتلكاتا المصانعا والمعدات.
 أثر التقادم الفني على المخزون.
 المخصصات التي تعتمد على النتائة المستقبلية للدعاوى المرفوعة في المحاكم.
وترتبط اذ التقديرات بافتراضات حول بنود معينة مثل تعديالت المخاطر على التدفقات النقدية أو أسعار الخصم
المستخدمة وأثر تميرات األسعار في المستقبل على التكاليف األخرى.

ال يتم تطلا اإل فصاحات لألصول وااللتزامات التي تحمل مخاطر معتبرل (مبالمها المسجلة ربما تتمير بصورل كبيرل

خالل السنة المالية التالية)ا إتا تم قياسها في تاريخ التقرير بالقيمة العادلة القائمة على أساس آخر أسعار السور

الملحوظة .ربما تتمير القيم العادلة خالل السنة المالية التاليةا لكن اذ التميرات ليسا بسبا االفتراضات أو المصادر

األخرى لشكوك في التقدير في تاريخ التقرير.

عندما ال يكون من ناحية عملية اناك مجال لإلفصا عن مدى اآلثار المحتملة الفتراض رئيسي أو مصدر رئيسي
لشكوك في التقدير في تاريخ التقريرا فعلى البلدية أن تفصح بأنه من المحتمل وبشكل معقولا وعلى أساس المعرفة
القائمةا إمكانية أ ن تقتني النتائة خالل السنة المالية التالية والتي تختلف عن االفتراضات إدراء تعديل اام على
المبل المسجل لألصل أو االلتزام.

إن اإلفصا عن بعض االفتراضات الرئيسيةا قد تتطلبها معايير محاسبة دولية أخرى للقطام العام .على سبيل المثال:
 معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  19يتطلاا في ظروف وأحوال محددلا اإلفصا عن افتراضات
رئيسية فيما يتعلي بأحداث مستقبلية تؤثر على فئات المخصصات.
 معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  30يتطلا اإلفصا عن افتراضات اامة تستخدم في تقدير القيم
العادلة لألصول وااللتزامات المالية المسجلة بالقيمة العادلة.
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 يتطلا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  17اإلفصا عن االفتراضات الهامة في تقدير القيم العادلة
لبنود الممتلكاتا المصانع والمعدات المعاد تقييمها.
على البلدية اإلفصا عن التاليةا إتا لم يتم اإلفصا عنها في مكان آخر في المعلومات المنشورل مع البيانات المالية:
 المقر الثابا والشكل القانوني للبلدية.
 وصف لطبيعة عمليات البلدية واألنشطة الرئيسية.
 إشارل إلى التشريع تي الصلة والذي يحكم عمليات البلدية.
بالنسبة لألحكام االنتقاليةا فإن دميع أحكام اذا المعيار تطبي من تاريخ أول اعتماد لهذا المعيارا ما عدا الذي له
عالقة بالبنود التي لم يتم االعتراف بها نتيجة األحكام االنتقالية بمودا معيار محاسبة دولي آخر للقطام العام .ال
تطبي أحكام اإلفصا لهذا المعيار على اذ البنود حتى تنتهي فترل الحكم االنتقالي في معيار المحاسبة الدولي اآلخر
للقطام العام.

كما ال يتم تطلا المعلومات المقارنة فيما يخص البيانات المالية التي يتم فيها تبني أساس االستحقار للمرل األولى وفقا
لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام.
ب) البيانات المالية للموازنات (الوحدات المحاسبية)

كما اي مبينة في المرفي  2و 3و 4والتي تتكون من كافة البيانات المالية لكل موازنة رئيس م ممية على حداا مع إمكانية
دمة اذ البيانات للموازنات غير الرئيس م م م م ممية تحا كل نوم من الموازنات .ويجا التمييز في الموازنات بين موازنات
الحكم المحلي (مرفي رقم )2ا الموازن ممات الربحي ممة (مرفي رقم  )3والموازن ممات االئتم مماني ممة (مرفي رقم  )4والتي يج مما
إعداداا دميعا باسممتخدام أسمماس االسممتحقار .الموازنة التشممميلية العامة للبلدية (الموازنة العامة) يجا أن تعامل دائماً
على أنها موازنة رئيسية .أدنا أمور يجا أخذاا بعين االعتبار لدى إعداد البيانات المالية الخاصة بالموازنات:

 .1بيان المركز المالي لموازنات الحكم المحلي يجا أن تبين كل موازنة حكم محلي رئيس م ممية ومجموم موازنات الحكم
المحلي غير الرئيس م م م ممية في أعمدل منفص م م م مملة مع عامود للمجموم يمطي كافة موازنات الحكم المحلي .األص م م م ممول

والمطلوبات وصم م ممافي األصم م ممول لموازنة الحكم المحلي يجا عرضم م ممها على شم م ممكل بيان المركز المالي (األصم م ممول

تساوي المطلوبات زائد صافي األصول).

 .2ص م ممافي أص م ممول موازنات الحكم المحلي يجا فص م مملها إلى مبال محجوزل ومبال غير محجوزل .المبال المحجوزل
لكل موازنة رئيسية ولمجموم الموازنات غير الرئيسية يجا عرضها بما يكفي من التفاصيل لإلفصا عن أغراض

حجزاا مثل أن تكون محجوزل كران على عقارا أو للوازم أو كن م م مممان لدين .ص م م ممافي األص م م ممول غير المحجوزل
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للموازنات غير الرئيس م ممية يجا عرض م ممها في بيان المركز المالي حس م مما نوم الموازنةا مثل الموازنة العامةا موازنة
المشاريع الرأسماليةا موازنة اإليرادات الخاصة.
 .3البيانات المالية للموازنات الربحية يجا أن تعرض المعلومات المالية لكل موازنة رئيس م م م ممية .يجا دمة الموازنات
غير الرئيس ممية في عمود واحد كما يجا إظهار مجموم كلي لكافة الموازنات الربحية في عمود مس ممتقل .ال تنطبي
شم م م م م م ممروط إعمداد التقمارير حول الموازنمات الرئيسم م م م م م ميمة على موازنمات الخمدممات المداخليمة .إدممالي مجماميع موازنمات
الخدمات الداخلية يجا أن تسهر في التقارير في عمود منفصل بجانا العامود اإلدمالي للمشاريع التجارية.
 .4البيان التش ممميلي للموازنات الربحية او بيان اإليرادات والمص مماريف والتميرات في ص ممافي األص ممول .يجا إظهار
اإليرادات في التقرير حسا مصدراا الرئيسي .ويجا أن يميز اذا البيان بين اإليرادات والنفقات التشميلية وغير
التشمميليةا كما يجا أن يسهر مجموعا فرعيا منفصمال لإليرادات التشمميليةا النفقات التشمميلية والدخل( /الخسمائر)
التشم ممميلية .يجا إظهار اإليرادات والنفقات غير التشم ممميلية في التقرير بعد الدخل التشم ممميلي .اإليرادات والنفقات

األخرى (مثل األربا  /الخسممائر على ال أرسمممالية) يجا أن تسهر بالتقرير بشممكل منفصمملا بعد اإليرادات والنفقات
غير التشميلية.

 .5يجا أن يميز بيان ص ممافي األص ممول للموازنات الربحية بين األص ممول والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة ويجا
أن تبين بشكل منفصل األصول المقيدل.
 .6يجا أن يسهر رصيد صافي أصول الموازنات الربحية نفس الفئات المطلوبة للبيانات المالية اإلدمالية للبلدية.
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المعلومات اإلضافية المطلوبة
باإلضافة للبيانات المالية األساسيةا يطلا من البلديات الفلسطينية عرض المعلومات اإلضافية التالية كجزء من

تقرير البلدية المالي السنويا والذي يشمل المناقشة اإلدارية والتحليل كما هو موضح أدناه:

مناقشم م ممة مختصم م مرل للبيانات المالية األسم م مماسم م ممية لمسم م مماعدل القراء على فهم البيانات المالية العامة للبلدية ولكل

•

موازنة والعالقة بين كل بيان وآخر.
•

تحليل لوض م م ممع البلدية المالي العام ولنتائة العمليات لمس م م مماعدل المس م م ممتخدمين على تقدير ما إتا كان الوض م م ممع
المالي قد تحسن أو ترادع نتيجة لعمليات السنة .ويجا أن يشمل التحليل النشاطات التجارية وغير التجارية

كما تسهر في البيانات المالية العامة للبلدية ويجا أن يش م م م م ممتمل على أس م م م م ممباب التميرات الكبرى عن الس م م م م ممنة

المنصممرمة بما في تلك التميرات في األرقام الواردل في بيان األداء المالي مقارنة بالسممنة والموازنة المنصممرمة.

ويجا أن يش م م ممتمل التحليل على معلومات مالية مركزل مش م م ممتقة من البيانات المالية العامة وتقارن بين الس م م ممنة

الحالية والسممنة المنصممرمةا وكحد أدنىا تمطي ( )1إدمالي األصممول مع التمييز بين أصممول أرسمممالية وغيراا
( )2إدمالي المطلوبات مع التمييز بين المطلوبات غير المتداولة وغيراا ( )3إدمالي ص م م ممافي األص م م ممول مع
التمييز بين المبال التي تم اسمتثماراا في أصمول أرسممالية؛ والمبال المقيدل؛ والمبال غير المقيدل ( )4إيرادات
البرامة حس مما المص ممدر الرئيس ممي ( )5اإليرادات العامة حس مما المص ممدر الرئيس ممي ( )6إدمالي اإليرادات ()7

نفقات البرامة كحد أدنى لكل خدمة/وظيفة ( )8إدمالي النفقاتا و( )9التميرات في صافي األصول.
•

تحليل لألرصمدل والتعامالت لكل موازنة من موازنات البلدية مبينا أسمباب التميرات الكبيرل في صمافي األصمول
لكل موازنة وما إتا كانا اناك قيود أو تعهدات مستقبلية أو غيراا من المحددات تؤثر على توفر الموارد في
الموازنة الستخدامها الحقا.

•

تحليل للتميرات الكبيرل بين المبال المرص ممودل في الموازنة التقديرية األص مملية والموازنة التقديرية الختامية وبين
المبال في الموازنة التقديرية الختامية والنتائة الفعلية لكل موازنة رئيسية.

تقارير التكاليف
وفقا للتصم م ممميم الذي تم عمله فيما يتعلي بترميز خارطة الحسم م ممابات وايكليتها وكذلك التقارير الماليةا يمكن للبلدية
الحصول على تقارير مالية تخص تكلفة الخدمات المختلفة التي تقدمها من عدل مصادر كما يلي:
 .1قطعة الموازنة  /الوحدل المحاسبية (:)Fund Segment
تمثل كل وحدل محاسمبية  Fundبالنسمبة للخدمات تات الطبيعة التجارية وظيفة رئيسمية تقوم البلدية بتأديتها خدمة
لمواطنيها .وفقا لتصمميم ايكلية خارطة الحسماباتا فقد تم تخصميص رمز معين لكل نشماط تو طبيعة تجارية واو
ما يسم م م مممى  Fundأو موازنةا فمثال كافة التكاليف والمصم م م مماريف المتعلقة بخدمات الكهرباء أو الميا أو المسم م م مملخ
البلدي أو سمور الخنمار أو الدينمومتر أو أية وظيفة أخرى تات طبيعة تجارية سمتصما في الموازنة المخصمصمة
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لها وبالتالي يمكن حص م ممر اذ التكاليف والمص م مماريف من خالل اس م ممتخرام التقارير المالية مثل بيان األداء المالي
الخاص بكل موازنة وبالتالي احتساب تكلفة الخدمة المقدمة.
 .2قطعة الوظائف (:(Functions segment
اذ القطعة والتي اي دزء أس م مماس م ممي من ترميز خارطة الحس م ممابات تمكن البلدية من حص م ممر واحتس م مماب تكلفة كل

خدمة من الخدمات التي تقدمها ض م م م م مممن نش م م م م مماطاتها الخدماتية العامة أو غير التجارية حيث درى تحديد وظائف

رئيسم ممية تقوم بها البلديات الفلسم ممطينيةا وبالتالي يتم تخصم مميص وتوزيع التكاليف المترتبة على تقديم الخدمات على
اذ الوظائف وفقا لمعايير وأسس معينة تحدداا البلدية.

كل وظيفة س مميكون لها تكاليف مباشم مرل تحدد مس ممبقا على مس ممتندات التكلفة أو الص ممرف وتحمل اذ التكاليف على
الوظيفمة مبماشم م م م م م مرل وفقما لإلدراءات المحماسم م م م م م ممبيمة المتبعمة في البلمديمة عنمد إدخمال المعماملمة إلى النسمام المحماسم م م م م م ممبي

المحوسا.

أما بالنسم ممبة للتكاليف غير المباش م مرل والتي ال يمكن تخصم مميصم ممها لوظيفة بعينها وانما يتم تكبداا ألدل القيام بأكثر
من وظيفة فيمكن للبلدية أن تقوم بتوزيع اذ التكاليف على الوظائف المختلفة وفقا ألس ممس مناس ممبة تحدداا البلدية
مثل التكاليف المباشرل للوظائفا عدد الموظفين المخصصين لكل وظيفة أو غيراا من األسس.
يمكن استخرام التقارير المالية المتعلقة بكل وظيفة وبالتالي تحديد ومعرفة تكاليف اذ الوظيفة.
 .3قطعة مراكز التكلفة ):)Cost Center Segment
إن إحدى القطع المودودل ضمممن الترميز الموحد لخارطة الحسممابات او مركز التكلفة  Cost Centerحيث يمكن
إض م م ممافة مركز تكلفة ألي نش م م مماط أو نوم من عمليات البلدية أو ألي قس م م ممم أو ش م م ممعبة أو تص م م ممنيف ألي نش م م مماط أو

مجموعة من الموظفين أو العاملين .أي ان مركز التكلفة يمكن ان يمثل تصنيفا ارميا مشتقا من الهيكل التنسيمي
للبلدية او ان يكون تصنيفا منطقيا يتم تحديد لحصر تكلفة لمرض معين.

كما او بالنس ممبة لقطعة الوظيفةا يجا تحديد مراكز التكلفة مس ممبقا بحيث تكون موحدل لجميع البلديات الفلس ممطينية
كما يجا توفير المعلومات المراد تحميلها على مركز التكلفة مسبقا على مستندات المعامالت المالية.
تسم م ممتطيع البلدية اسم م ممتخرام تقارير مالية ألي مركز تكلفة موحد ضم م مممن قائمة مراكز التكلفة في النسام المحاسم م ممبي

الموحد في أي وقا من األوقات.

 .4قطعة المشاريع ):)Projects Segment
كذلك يودد ض مممن ايكلية خارطة الحس ممابات قطعة تتعلي بالمش مماريع بحيث يمكن اس ممتخدام اذ القطعة للمحاس ممبة
على أي مشمروم سمواء أرسممالي أو تشمميلي وبالتالي تجميع كافة إيرادات وتكاليف اذا المشمروم ضممن اذ القطعة

واسم م م ممتخرام تقارير مالية كاملة عن المشم م م ممروم تشم م م مممل تكاليف المشم م م ممروم باإلضم م م ممافة إلى إيراداته في أي وقا من
األوقات.
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تقارير وزارة الحكم المحلي
يتم تزويد و ازرل الحكم المحلي بالتقارير التالية على أساس ربع سنوي:
 .1ميزان مرادعة تفصميلي لكل موازنة  Fundوميزان مرادعة مجمع لكل الموازنات يبين األرصمدل الفعلية كما
في  3/31ا  6/30ا  9/30ا  12/31من كل سم ممنة مع أرصم ممدل الموازنة التقديرية المعتمدل لكل بند من
البنود.

 .2تقارير مالية سم م م ممنوية تمثل بيان المركز الماليا بيان األداء الماليا بيان التميرات في صم م م ممافي األصم م م ممولا
وبيان التدفي النقدي للبلدية ككل وللموازنات الرئيس م ممية .اذ التقارير المالية الس م ممنوية يجا أن ترس م ممل إلى
و ازرل الحكم المحلي قبل نهاية الش م م م ممهر الثاني من الس م م م ممنة الالحقةا يمكن أن تكون اذ التقارير المالية في
اذ المرحلة غير مدققة من مدقي حسابات خاردي مستقل عن البلدية.
 .3بيانات مالية سم م م م م ممنوية كما وردت في البند "أ" أعال "البيانات المالية األسم م م م م مماسم م م م م ممية" مرفقة مع تقرير مدقي
حسم م م م م م ممابات خاردي مرخص ومعتمد من و ازرل الحكم المحلي .يجا أن يتم التدقيي الخاردي وفقا لمعايير

التدقيي الدولية ويجا على مدقي الحس م م ممابات الخاردي أن يعطي رأيه فيما إتا كانا الحس م م ممابات الس م م ممنوية
للبلدية قد أعدت وفقا لدليل السم ممياسم ممات واإلدراءات المحاسم ممبية الصم ممادر عن و ازرل الحكم المحلي وفيما إتا
كانا البيانات المالية تعبر بعدالةا من كافة النواحي الجواريةا عن الوضم م م م م ممع المالي للبلدية ونشم م م م م مماطاتها
ونتائة أعمالها والتميرات في ص م م ممافي أص م م ممولها وفقا لألس م م ممس المحاس م م ممبية المعتمدل في دليل الس م م ممياس م م ممات

واإلدراءات المحاسبية .يجا أن يقدم تقرير مدقي الحسابات الخاردي مرفقا مع البيانات المالية األساسية
للبلدية بما ال يتجاوز نهاية الشهر السادس من السنة الالحقة للسنة موضوم التدقيي.
 .4تستطيع و ازرل الحكم المحلي أن تصمم وتستخرم التقارير المالية اإلضافية المطلوبة التمام تحليلها واشرافها
على الحسممابات السممنوية والدورية للبلدية وتلك من خالل النسام المحاسممبي المحوسمما الموحد حيث ‘يمكن

امذا النسمام الو ازرل من اسم م م م م م ممتخرام تقمارير مماليمة لكمل بلمديمة على حمدى ولكمل موازنمة  Fundفي كمل بلمديمةا
وكذلك لكل وظيفة من الوظائف المشم م م م ممار إليها في فصم م م م ممل خارطة الحسم م م م ممابات وايكيلتها في اذا الدليل.
بإمكان و ازرل الحكم المحلي أين مما الحص ممول على تقارير مجمعة للهيئات المحلية حس مما أنوام اذ الهيئات
وتوادداا الجمرافي وتصممنيفاتها ومصممادر تمويلها وكذلك حسمما القطاعات االقتصممادية والوظائف الرئيسممية
باالضافة إلى الحسابات االفرادية كما ترد في ميزان المرادعة.
 .5الموازنة التقديرية السنوية :تقوم البلدية بإعداد موازنتها السنوية التقديرية وتقديمها للو ازرل للمرادعة واإلعتماد
وفقما لتعليممات الو ازرل التي ترد في بالغ إعمداد الموازنمة .يتم إعمداد وتقمديم الموازنمة التقمديريمة وفقما لالدراءات
التفصمميلية الواردل في فصممل السممياسممات واالدراءات المحاسممبية المتعلقة بالموازنات التقديرية الواردل في اذا
الدليل .يمكن لو ازرل الحكم المحلي ان تس م م م م ممتخرم موازنة تقديرية مجمعة للهيئات المحلية وعلى مس م م م م ممتويات
وتصنيفات مختلفة بما يلبي أغراضها.
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المرفي رقم 1

اسم البلدية

صفحة  1من 2

بيان المركز المالي
(التاريخ)
(العملة )...............
نشاطات غير
تجارية

نشاطات من النوم
التجاري

األصول
متداولة:
النقد ومكافئات النقد

مدين من (ل) موازنات أخرى
استثمارات – قصيرل األدل
الذمم المدينة

مستحي من ايئات حكومية أخرى

خدمات غير مفوترل /إيرادات مستحقة

مستحي من الموظفين
المخازن

مصاريف مدفوعة مقدما
أصول متداولة أخرى

غير دارية:

استثمارات – طويلة األدل
األصول الثابتةا صافي

أصول غير متداولة أخرى

إجمالي األصول
المطلوبات
متداولة

مستحي للمصارف
الذمم الدائنة
رواتا مستحقة
مصاريف مستحقة
تأمينات المواطنين
فوائد دائنة مستحقة
إيرادات مؤدلة
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المجموم

مطلوبات متداولة أخرى
غير متداولة:
دين طويل األدلا مستحي بعد أكثر من
سنة
مستحقات الموظفين
إدمالي المطلوبات
صافي األصول
مستثمر في أصول ثابتة
أصول مقيدل (مشروطة)

خدمة ديون

غير مقيدل (غير مشروطة)
الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم
إدمالي صافي األصول
إجمالي المطلوبات وصافي األصول

انظر اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية
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دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

اسم البلدية

المرفي رقم 1

بيان األداء المالي الشامل

صفحة  2من 2

السنة المنتهية

(العملة )...............

صافي (المصروفات) اإليرادات والتميرات في
صافي األصول
الخدمات األساسية

اإليرادات حسا المهمة /الوظيفة
نشاطات
المهام\الوظائف

المصروفات

رسوم على
الخدمات

نشاطات الحكم المحلي
صحة و سالمة عامة

أشمال عامة
التخطيط وتطوير المجتمع
حماية البيئة
مشاريع رأسمالية

خدمات ادتماعية
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منح ومساامات
تشميلية

منح ومساامات
رأسمالية

الحكم

المحلي

نشاطات من

النوم التجاري

المجموم

ترفيها ثقافة وأديان
تعليم
عام

الفوائد على الديون طويلة األدل
إدمالي نشاطات الحكم المحلي
النشاطات من النوم التجاري:
الكهرباء

الميا والمجاري

سور الخنار /السمك المسلخ
إدمالي النشاطات من النوم التجاري
المجموم الكلي
الدخل العام:
النرائا:
ضريبة األمالك

ضريبة المبيعات
ضريبة المحروقات
ضريبة الدخل

ضرائا محلية أخرى
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رسوم تراخيصا رخص وامتيازات
غرامات ورسوم مصادرل

دخل متأتي من استخدام الممتلكات واألموال
مساعدل حكومية
دخل على االستثمارات
ربح /خسارل من بيع الممتلكات
إيرادات منوعة

إدمالي اإليرادات العامة
أربا /خسائر غير متحققة من إعادل التقييم
التميرات على صافي األصول
صافي األصول في بداية العام
صافي األصول في نهاية العام

انظر اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية
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اسم البلدية

المرفي رقم 2
صفحة  1من 4

موازنات الحكم المحلي
بيان المركز المالي
(التاريخ)
(العملة)
الموازنات الرئيسية
موازنات
الموازنة العامة

موازنات الحكم

المشاريع

الرأسمالية

األصول

الجارية:

النقد ومكافئات النقد

مستحي من موازنات أخرى
تمم مدينة – أخرى
المستودعات

مصاريف مدفوعة مقدما
أصول أخرى

غير جارية:

أصول ثابتةا صافي

أصول غير دارية أخرى
إجمالي األصول
االلتزامات ورصيد الموازنة
االلتزامات

الجارية:

تمم دائنة

مستحي لموازنات أخرى
رواتا مستحقة
تأمينات المواطنين
مصاريف مستحقة

التزامات دارية أخرى

غير جارية:

ديون طويلة األمد

مستحقات الموظفين
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المحلي غير
الرئيسية

المجموم

إجمالي االلتزامات
رصيد الموازنة
محجوز ل:

خدمة الدين
تخصيصات
المخازن

بنود مدفوعة مقدما
أصول أخرى

غير محجوزة ،واردة في:
الموازنة العامة

موازنة المشاريع الرأسمالية
موازنة اإليرادات الخاصة
إجمالي رصيد الموازنة
إجمالي االلتزامات ورصيد
الموازنة

انظر المالحظات حول البيانات المالية
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اسم البلدية

المرفي رقم 2
صفحة  2من 4

موازنات الحكم المحلي

بيان األداء المالي والتمير في رصيد الموازنة
السنة المنتهية
(العملة)..
الموازنات الرئيسية
موازنات
الموازنة العامة

موازنات الحكم

المشاريع

الرأسمالية

اإليرادات

الضرائب:

رسوم التراخيص واإلدازات
إيرادات مقابل خدمات
المرامات والمصادرات
المنح

ضرائا حكومية
فوائد
إجمالي اإليرادات
المصروفات

جارية:

المجلس البلدي واإلدارل العليا
صحة وسالمة عامة

أشمال عامة

التخطيط وتطوير المجتمع

حماية البيئة
خدمات ادتماعية
ترفيها ثقافة وأديان
تعليمي
خدمة الدين:
دفعات فوائد

رسوم

إجمالي المصروفات
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المحلي غير
الرئيسية

المجموم

الفائض (العجز) في اإليرادات
مقارنة بالمصروفات
مصادر مالية أخرى (مستخدمة)
تحويالت داخلة
بيع أصول

تحويالت خاردة

إجمالي مصادر التمويل األخرى
(مستخدمة)

صافي التميرات في رصيد

الموازنة

رصيد الموازنة في بداية السنة
رصيد الموازنة في نهاية السنة

انظر المالحظات حول البيانات المالية
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المرفي رقم 2
صفحة  3من 4

اسم البلدية

بيان التدفي النقدي (األسلوب المباشر)
موازنات الحكم المحلي
السنة المنتهية في .....
(العملة) :
الموازنات الرئيسية
الموازنة العامة

موازنات

موازنات الحكم

المشاريع
الرأسمالية

التدفقات النقدية من

النشاطات التشميلية
مقبوضات من المكلفين
دفعات للموردين
دفعات للموظفين

دفعات للخدمات المختلفة

صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
التشميلية
التدفقات النقدية من

النشاطات االستثمارية
شراء أدهزل حاسوب
شراء أسهم شركة عامة
بيع سيارل

صافي النقد المتأتي من

(المستخدم في) النشاطات
االستثمارية
التدفقات النقدية من

النشاطات التمويلية

دفعات فوائد على قروض
مصرفية
دفعات أقساط قروض
مصرفية
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المحلي غير
الرئيسية

المجموم

صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
التمويلية

صافي الزيادل (النقص) في
النقد ومكافئات النقد

النقد ومكافئات النقد في بداية
السنة
النقد ومكافئات النقد في نهاية
السنة
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المرفي رقم 2
صفحة  4من 4

اسم البلدية

بيان التدفي النقدي (األسلوب غير المباشر)
موازنات الحكم المحلي
السنة المنتهية في .....
(العملة) :

التدفقات النقدية من

النشاطات التشميلية

صافي الفائض (العجز)
للسنة المالية
تعديالت لموافقة صافي

الفائض (العجز) مع صافي
النقد المتأتي من (المستخدم
في) النشاطات التشميلية:
إستهالكات
التميرات في األصول
والخصوم:
نقصان (زيادل)
الذمم المدينةا صافي

ترادع (زيادل) بنود مدفوعة
مسبقا
(نقصان) زيادل الذمم الدائنة
والمتراكمة

صافي النقد المتأتي من

(المستخدم في) النشاطات
التشميلية

64

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

اسم البلدية

المرفي رقم 3

بيان المركز المالي

صفحة  1من 4

الموازنات التجارية
(التاريخ)
(العملة)

الموازنات التجارية الرئيسية

مجموم
الموازنات
التجارية

موازنة
الكهرباء

موازنة الميا
والمجاري

إدمالي

موازنات

غير

الموازنات

الخدمات

الرئيسية

التجارية

الداخلية

األصول
المتداولة:

النقد ومكافئات النقد

مستحي من موازنات
أخرى

تمم مدينة

تمم مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدما
غير متداولة:
أصول ثابتةا صافي
أصول غير متداولة

أخرى

إدمالي األصول
المطلوبات
المتداولة:

مستحي للمصارف
تمم دائنة

مستحي لصناديي أخرى
رواتا مستحقة
تأمينات المواطنين

فوائد دائنة مستحقة
إيرادات مؤدلة

مطلوبات متداولة أخرى
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مطلوبات طويلة األدلا
مستحقة خالل سنة:
قرض مصرفي
غير متداولة:
مطلوبات طويلة األدل ا
مستحقة بعد أكثر من
سنة:
قرض مصرفي
مستحقات موظفين
مجموم المطلوبات
صافي األصول:

أصول مستثمرل في
أصول رأسمالية

غير مقيدل
إدمالي المطلوبات وصافي
األصول
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اسم البلدية

المرفي رقم 3

بيان األداء المالي والتمير في صافي األصول

صفحة  2من 4

الموازنات التجارية

السنة المنتهية في .....
(العملة) :

الموازنات التجارية الرئيسية
موازنة
الكهرباء

موازنة الميا
والمجاري

مجموم

إدمالي

الموازنات
التجارية

إدمالي

موازنات

غير

الموازنات

الخدمات

الرئيسية

التجارية

الداخلية

تشميلية

رسوم على خدمات

إدمالي اإليرادات
التشميلية
المصاريف التشميلية
العمليات
االستهالك
إدمالي المصاريف
التشميلية
الدخل التشميلي
(الخسارل)
إيرادات (مصاريف) غير
تشميلية
رسوم الربط/التوصيل
إيرادات فوائد
دفعة فائدل
مجموم اإليرادات

(المصاريف) غير
التشميلية
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الدخل (الخسارل) قبل
التحويالت
التحويالت

حواالت خاردة
إدمالي التحويالت

التمير في صافي
األصول
صافي األصول في بداية

العام

صافي األصول في نهاية
العام
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المرفي رقم 3
اسم البلدية

صفحة  3من 4

بيان التدفي النقدي (األسلوب المباشر)
الموازنات التجارية
السنة المنتهية في .....
(العملة) :
الموازنات التجارية الرئيسية

موازنة

الكهرباء

التدفقات النقدية من

موازنة الميا
والمجاري

مجموم

إدمالي

إدمالي موازنات

الموازنات

الموازنات

الخدمات

التجارية غير

التجارية

الداخلية

الرئيسية

النشاطات التشميلية
مقبوضات من المستهلكين
دفعات للموردين
دفعات للموظفين

صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
التشميلية
التدفقات النقدية من

النشاطات االستثمارية
شراء أعمدل كهرباء
شراء أدهزل حاسوب
شراء أسهم شركة عامة

بيع سيارل

صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
االستثمارية
التدفقات النقدية من

النشاطات التمويلية

دفعات فوائد على قروض
مصرفية
دفعات أقساط قروض

مصرفية
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صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
التمويلية

صافي الزيادل (النقص) في
النقد ومكافئات النقد

النقد ومكافئات النقد في بداية
السنة
النقد ومكافئات النقد في نهاية
السنة
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المرفي رقم 3
صفحة  4من 4

اسم البلدية

بيان التدفي النقدي (األسلوب غير المباشر)
الموازنات التجارية
السنة المنتهية في .....
(العملة) :

التدفقات النقدية من
النشاطات التشميلية
صافي الفائض (العجز)
للسنة المالية

تعديالت لموافقة صافي

الفائض (العجز) مع صافي
النقد المتأتي من (المستخدم
في) النشاطات التشميلية:
إستهالكات
التميرات في األصول
والخصوم:
نقصان (زيادل)

الذمم المدينةا صافي

ترادع (زيادل) بنود مدفوعة
مسبقا
(نقصان) زيادل الذمم الدائنة

والمتراكمة

صافي النقد المتأتي من
(المستخدم في) النشاطات
التشميلية
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المرفي رقم 4
صفحة  1من 2

اسم البلدية

بيان المركز المالي
الموازنات االئتمانية
(التاريخ)
(العملة)

موازنة وكاالت
األصول
النقد واالستثمارات
مجموم األصول
االلتزامات

مستحي إلى دائنين

مجموم االلتزامات
صافي األصول
برسم األمانة
مجموم صافي األصول

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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موازنة تقاعد

المرفي رقم 4
اسم البلدية

صفحة  2من 2

بيان التميرات في صافي األصول
الموازنات االئتمانية
للسنة المنتهية في .....
(العملة)

موازنة التقاعد

إضافات

مساامات:
صاحا العمل
أعناء خطة التقاعد
مجموم المساامات
إيرادات االستثمارات:

فوائد

مجموم إيرادات االستثمارات
يطر  :مصاريف االستثمارات
مجموم اإلضافات
تخفينات

المبال المدفوعة

إدمالي التخفينات
التميير في صافي األصول
صافي األصول -بداية السنة
صافي األصول -نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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مؤشرات األداء
الهدف

أ-

يهدف اذا الجزء من الدليل إلى وضع األسس والسياسات التي يجا على الهيئات المحلية الفلسطينية اتباعها في

سبيل قياس فعالية أدائها وتأثير خدماتها المقدمة وتلك بالمقارنة بين نتائة نفس الهيئة المحلية من سنة إلى أخرى
أو بالمقارنة مع نتائة ايئات محلية مش م ممابهة .كما يبين اذا الجزء من الدليل المؤشم م مرات المالية وبعض مؤشم م مرات

األداء األخرى التي يمكن للهيئة المحلية االس م م ممتعانة بها في س م م ممبيل قياس فعالية أدائها وكفاءل تنفيذاا لنش م م مماطاتها

ونجاحها في تحقيي أادافها .يمكن أن تكون اذ المؤش مرات مفيدل أين مما في مرادعة الموازنات التقديرية س مواء من
قبل الهيئة المحلية نفس م ممها أو من قبل الموظفين في و ازرل الحكم المحلي المناط بهم مرادعة وتحليل اذ الموازنات
التقديرية ورفع توصياتهم بشأنها إلى معالي الوزير.

ب -السياسات المالية العامة
•
•

يتم إعداد تقارير المؤشرات المالية من قبل مسؤول قسم التخطيط والموازنة في نهاية كل ثالثة شهور.

تعرض التقمارير على الممدير الممالي لمنماقشم م م م م م ممتهما واعمداد تقرير ملخص حولهما يحتوي على التوصم م م م م م ميمات
المتعلقة بتحسين أداء البلدية.

•

يتم مقارنة اذ التقارير مع نتائة بلديات مشابهة لتقييم أداء البلدية ومركزاا المالي.

•

يقدم التقرير الملخص مع المؤشرات المالية إلى رئيس البلدية لدراسة واتخات ما يلزم من خطوات لتحسين
األداء.

ت -المؤشرات المالية
المؤش م مرات المالية تعني احتس م مماب نس م مما مالية من خالل قراءل العالقة بين قيمتين ماليتين أو أكثر على أن تكون

إحدى اذ القيم على األقل مسممتخردة من البيانات المالية للبلدية في نهاية سممنة مالية معينة على أن تكون دميع
القيم المالية المستخدمة في احتساب النسا المالية تعود إلى فترل مالية واحدل.

تعطي النسما المالية مؤشمرات ودالالت معينة عن الوضمع المالي للبلدية وتقييمه من حيث دردة السميولةا النشماط

والربحية لبعض النشاطات وتلك بمقارنة اذ النسا مع نفس النسا لبلديات أخرى أو لفترات أخرى.

يمكن أينما االسمتعانة بهذ المؤشمرات المالية سمواء لفحص مدى معقولية الموازنة التقديرية عند إعداداا أو لتحليل
مدى معقولية وفاعلية األداء الفعلي للبلدية وتلك من خالل مقارنة المؤشممرات المالية للفترل قيد الد ارس ممة أو الفحص

مع نفس المؤشرات المالية لفترات سابقة للبلدية نفسها أو لبلديات شبيهة.
نسب السيولة

( (Liquidity Ratios

واي النس مما التي تقيس مدى قدرل البلدية على موادهة التزاماتها قص مميرل األدل عند اس ممتحقاقها باس ممتخدام أص ممولها

السم ممائلة والشم ممبه سم ممائلة (األصم ممول المتداولة ) بدون تشم ممكيل أعباء إضم ممافية على البلدية وتعرضم ممها إلى خسم ممائر أو
مخالفتها لالتفاقيات الموقعة.
74

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

أ .نسبة التداول Current Ratio :
نسبة التداول = األصول المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة
واذ المجموعة من النسا تتعلي بعناصر األصول والمطلوبات قصيرل األدل في قائمة المركز المالي .

 األص ممول المتداولة  :تتن مممن النقدية ا االس ممتثمارات قص مميرل األدل ا المدينين ا حس ممابات مدينة أخرى االمخزون والمصروفات المدفوعة مقدماً.

 المطلوبات المتداولة  :تتن م م م مممن الدائنين ا الحس م م م ممابات الدائنة األخرى ا المص م م م ممروفات المس م م م ممتحقة وأيةالتزامات أخرى تستودا السداد خالل السنة المالية .

تعبر اذ النسمبة والتي تنتة عن قسممة األصمول المتداولة على المطلوبات المتداولة عن عدد المرات التي تسمتطيع
فيها األصم م م م م ممول المتداولة تمطية المطلوبات المتداولة ا وكلما زادت اذ النسم م م م م ممبة دل تلك على مقدرل البلدية على

موادهة أخطار سداد االلتزامات المتداولة دون الحادة لتسبيل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض دديد .

ب .نسبة السداد السريع Quick Ratio
نسبة السداد السريع = (األصول المتداولة – المخزون ) ÷المطلوبات المتداولة
توض م ممح اذ النس م ممبة مدى إمكانية س م ممداد المطلوبات قص م مميرل األدل خالل أيام معدودل ا ويتم تجنا بند المخزون

نس اًر لكونه من اقل عناصم ممر األصم ممول المتداولة سم مميولة وكذلك لصم ممعوبة تص ممريفه خالل وقا قصم ممير دون تحقيي
خسائر .

ت .نسبة النقدية Cash Ratio
نسبة النقدية = النقدية واألصول شبه النقدية ÷المطلوبات المتداولة
توض م ممح اذ النس م ممبة مدى إمكانية س م ممداد المطلوبات قص م مميرل األدلا بما او متوفر من نقد وما ش م ممابهه خالل فترل

قصيرل.

تش م م م مممل األص م م م ممول ش م م م ممبه النقدية كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خالل فترل وديزل وتلك مثل األورار المالية القابلة
للتداول .

نسب النشاط

( (Activity Ratios

تتناول نسم م م مما النشم م م مماط قدرل البلدية على إدارل وتحريك األصم م م ممول على اختالف أنواعها في نشم م م مماط البلدية لتقديم
خدماتها للمواطنين و إلنتام اإليراد والدخل ا وتعتبر معدالت النشاط إحدى المكونات األساسية لقياس مدى نجا
البلدية في تحقيي أادافها.
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معدل دوران األصول الثابتة Fixed Assets Turnover

أ-

توضم م م ممح اذ النسم م م ممبة مدى قدرل البلدية على االسم م م ممتفادل من أصم م م ممولها الثابتة لتقديم خدماتها للمواطنين فيما يتعلي
بنشاطات الحكم المحلي أو قدرل البلدية على تحقيي أربا من نشاطاتها تات الطبيعة التجارية.
معدل دوران األصول الثابتة = تكلفة الخدمات المقدمة أو اإليرادات÷ األصول الثابتة
ب -متوسط فترل التحصيل أو تعمير الذمم المدينة.
يحتس م مما اذا المؤش م ممر من خالل تقس م مميم مجموم الذمم المدينة كما بتاريخ معين على متوس م ممط اإليرادات اليومية أو
الشممهرية .يتم احتسمماب متوسممط اإليرادات اليومية أو الشممهرية بتقييم مجموم اإليرادات السممنوية على عدد أيام السممنة
أو عدد أشم ممهر السم ممنة .كلما زاد عدد أيام أو أشم ممهر متوسم ممط فترل التحصم مميل يعني أن الهيئة المحلية غير فعالة في
تحصميل ديونها المسمتحقة من المسمتفيدين واتا زاد اذ المتوسمط كثي ار فإن تلك يعتبر مؤشم ار على إمكانية عدم قدرل
الهيئة المحلية على الوفاء بالتزاماتها النقدية مستقبال.

كما أنه يمكن اسم ممتخرام بيانات عن تعمير الذمم المدينة من النسام المحاسم ممبي المحوسم مما ويمكن إدراء المقارنات

بين اعمار اذ الذمم من فترل ألخرى ومع ايئات محلية أخرى إن توفر اذ المعلومات.
ت -نسبة تحقي الموازنة التقديرية

تقاس اذ النسمبة بتقسميم النتائة الفعلية لبنود اإليرادات والمصمروفات الرئيسمية لفترل معينة على تقديرات اذ البنود
لنفس الفترل والواردل ض م م مممن الموازنة التقديرية للهيئة المحلية .إتا كانا اذ النس م م ممبة أقل من  %100ألي بند ألي
فترل فممإن اممذا يعني أن األداء الفعلي أقممل من المتوقع أو المقممدر وبممالتممالي يجمما على إدارل الهيئممة المحليممة اتخممات
اإلدراءات الالزمة لتحسين األداء.

مؤشرات أداء تشغيلية
يمكن للبلدية أينم مما أن تقيس مسم ممتوى أدائها من خالل احتسم مماب بعض النسم مما المتعلقة بعملياتها ونسم مما انجازاا

ومقارنتها مع نتائجها الس م ممابقة أو مع نتائة بلديات أخرى مش م ممابهة .تركز اذ النس م مما على بنود بعض اإليرادات
والمصروفات الرئيسية ضمن حسابات البلدية والتي يمكن أن تشكل مؤش ار على االتجا الذي تشير فيه البلدية من
حيث نتائة عملياتها.

يتم احتساب اذ المؤشرات باالعتماد على نوم الموازنة كالموازنة التشميلية والموازنات الربحية.

أوال :الموازنة التشغيلية

اإليرادات
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رقم

مجموعة

اإلجراء

الوصف

الحساب
ضم م م م م م م م ارئ م م مما ع ملممى  .1ال المبل المحص م م م ممل من النم م م م مرائا على الممتلكات
يتناسا مع الفعلي للسنة السابقة ومع المقدر؟

الممتلكات

مؤشرات األداء:

 .2يقسم ممم المبل المحصم ممل من الن م مرائا على الممتلكات
على عدد سكان البلدية.

ال حص م م ممة الفرد من النم م م مرائا على الممتلكات

−

في ارتف ممام أم في تن مماقص مق ممارن ممة مع الفعلي للسم م م م م م من ممة
السابقة؟
ال حص م م ممة الفرد من النم م م مرائا على الممتلكات

−

متناسم ممبة مع حصم ممة الفرد من تلك الن م مرائا في بلديات

أخرى مماثلة؟

 .3يقس م م م م ممم مبل الن م م م م مرائا على الممتلكات على مجموم
اإليرادات التشميلية.
 ال اذ النسبة متوافقة مع نسبة السنة السابقة؟ال اذ النس م م م م م ممبة متقاربة مع نفس النس م م م م م ممبة في

−

بلديات أخرى مشابهة؟

إي م مرادات ال م ممرخ م ممص  .1اممل مجموم إيرادات الرخص واإلدممازات المحصم م م م م م ملممة
خالل الفترل  /السم م م م م ممنة متناسم م م م م ممبة مع الفعلي للسم م م م م ممنة

واإلدازات

السابقة؟
 .2ال عدد رخص الحرف والصناعات المصدرل متناسبة
مع الرسوم التي تم تحصيلها؟
مؤشرات األداء:
•

ال مجموم إيرادات الرخص واإلدازات المحصم مملة
إلى مجموم اإليرادات التش ممميلية متناس ممبة مع نفس

النسبة للسنة الماضية؟
−

في حم ممالم ممة ودود اختالف دواريا فهم ممل انم مماك

أسباب منطقية ومقنعة لذلك؟
−

ما اي نسم م م م ممبة رسم م م م مموم رخص البناء إلى مجموم

إيرادات الرخص واإلدازات؟
−
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نعم/ال

التوقيع

مالحظات

إيم مرادات ورسم م م م م م م مموم  .1ال أدردا البلدية الرسم م م م م مموم مقابل كل الخدمات التي
تقدمها؟

مقابل خدمات

 .2امل مجموم إيرادات امذا البماب تتنماس م م م م م م مما مع الفعلي
للسنة السابقة؟

 .3امل مجموم إيرادات امذا البماب تتنماسم م م م م م مما مع إيرادات
نفس الباب في بلديات أخرى مماثلة؟

−

مؤشرات األداء:

−

ال مجموم إيرادات ورسم م م م م م مموم مقمابل خدمات إلى

مجموم اإليرادات التش م م ممميلية متناس م م ممبة مع نفس النس م م ممبة

للسنة الماضية؟
−

في حم ممالم ممة ودود اختالف دواريا فهم ممل انم مماك

أسباب منطقية ومقنعة لذلك؟
ض م م م م مرائا ورسم م م م مموم  .1ال حصم م م مملا البلدية على المعلومات النم م م ممرورية من

محلية أخرى

و ازرل المالية حول حص م م م م ممتها الفعلية من رس م م م م مموم النقل

على الطرر للسنة؟

 .2امل حص م م م م م م ممة البلمديمة من رسم م م م م م مموم النقمل على الطرر
متناسمبة مع الفعلي للسمنة الماضمية ومع بلديات أخرى
مماثلة؟
مؤشرات األداء:

 .3ال نس م م م ممبة الن م م م مرائا والرس م م م مموم المحلية األخرى إلى
مجموم اإليرادات التش م ممميلية متوافقة مع الفعلي للس م ممنة
الماضية؟
مس م مماعدات حكومية  .1ال مبل المسماعدات المدردة ضممن اذا الباب مؤيدل
باتفاقيات أو كتا رسم م م م م م مممية من الجهات المقدمة لهذ

ودولية

المساعدات؟

 .2ال مجموم اذ المس م مماعدات متوافي /يمكن تبرير مع
الفعلي للسنة السابقة؟
مؤشرات األداء:

 .3ال نس م ممبة مجموم المس م مماعدات الحكومية والدولية إلى
مجموم اإليرادات التش م ممميلية متوافي مع الفعلي للس م ممنة
الماضية؟
 .1ال مجموم المرامات مناسم م مما بالنسم م ممبة للفعلي للسم م ممنة

غرامات

السابقة؟
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إيم م م م م م مرادات م م م م م م ممن  .1ال تم إدرام كافة اإليرادات التي تأنا من اسم م م م ممتخدام
الممتلكم ممات واألموال مثم ممل الفوائم ممد البنكيم ممة وايجم ممارات

اس ممتخدام الممتلكات

الممتلكات وغيراا؟

واألموال

 .2امل مجموم امذا البماب يتنماسم م م م م م مما مع الفعلي للسم م م م م م ممنة
السابقة؟
نسم م م م م م مبم م ممة اإليرادات مؤشرات األداء:

الممذاتيممة إلى مجموم  .3ما اي نس م م م م ممبة اإليرادات الذاتية من مص م م م م ممادر البلدية
(مجموم اإليرادات مطروحم م ماً منهم م مما المس م م م م م م م م مماعم م ممدات

اإليرادات

الحكوميممة والممدوليممة والقروض واألمممانممات) إلى مجموم

إيرادات الموازنة التشميلية.
−

ال ارتفعا اذ النسم م م م م ممبة خالل السم م م م م ممنة الحالية

مقارنة مع الفعلي للسنة السابقة؟
النفقات

رقم

الوصف

مجموعة

اإلجراء

نعم/ال

الحساب
مؤشرات األداء:

 .1امل نسم م م م م م مبمة إدممالي الرواتما واألدور في
الموازنمة التشم م م م م م ممميليمة إلى إدممالي النفقمات في
الموازنة التش م م م م ممميلية متقاربة مع نفس النس م م م م ممبة

لألداء الفعلي في السنة السابقة؟

79

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

التوقيع

مالحظات

 .2ال النس م م م م م ممبة في البند الس م م م م م ممابي قريبة مع
النسم م م م م م م مما المشم م م م م م م ممابهممة في البلممديممات األخرى
المماثلة؟

 .3ال نسممبة مصمماريف تدريا موظفي اإلدارل
العممامممة والممدائرل الممماليممة والممدائرل القممانونيممة إلى
مجموم النفقات العامة متقاربة مع نفس النسمبة
للس م م م م ممنة الس م م م م ممابقة (فعلي) ومع نفس النس م م م م ممبة

للبلديات األخرى المشابهة؟

الم من ممف ممق م م ممات اإلداري م م ممة  .1ا ممل مجموم ا ممذ النفق ممات في ك ممل ب مماب
والعمومية والتشميلية

من أبواب النفقات متقاربة مع الفعلي
للسنة السابقة؟

الس م م م م ممالمة والص م م م م ممحة مؤشرات األداء:
 .1اممل نسم م م م م م مبممة مجموم نفقممات السم م م م م م ممالمممة

العامة

والصم م م م م م مح ممة الع ممام ممة إلى مجموم نفق ممات
الموازنمة التشم م م م م م ممميليمة متوافقمة مع الفعلي

للسنة السابقة؟
 .2اممل نسم م م م م م مبممة مجموم نفقممات السم م م م م م ممالمممة
والصم م م م م م مح ممة الع ممام ممة إلى مجموم نفق ممات
الموازن ممة التشم م م م م م ممميلي ممة متق ممارب ممة مع نفس

النسبة في بلديات أخرى مشابهة؟

 .3ا ممل حصم م م م م م م ممة الفرد من مجموم نفق ممات
السم م م م ممالمة والصم م م م ممحة العامة متقاربة مع

نفس حصم م م م م م م ممة الفرد في بل ممدي ممات أخرى
مشابهة؟
األشم م م م م م مم م ممال الع م ممام م ممة مؤشرات األداء:
(الهندسة) والميكانيك

 .1ال نسممبة مجموم نفقات األشمممال العامة
(الهندسممة) والميكانيك إلى مجموم نفقات
الموازنممة التشم م م م م م ممميليممة متوافي مع الفعلي
للسم م ممنة السم م ممابقة وكذلك مع نفس النسم م ممبة

لبلديات أخرى مشابهة؟

 .2ال حص م م م م ممة الفرد من نفقات األش م م م م مممال
الع ممام ممة والميك مماني ممك متق ممارب مع الفعلي
للس م م م ممنة الس م م م ممابقة ومع حص م م م ممة الفرد في

بلديات أخرى مشابهة؟
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 .3ال نسمبة نفقات صميانة الشموارم واألرصمفة إلى مجموم
نفقات باب األش م م م م م مممال العامة (الهندس م م م م م ممة) والميكانيك

متوافقة مع الفعلي للسم م م ممنة السم م م ممابقة ومع نفس النسم م م ممبة

لبلديات أخرى مشابهة؟
مؤشرات األداء:

عليم

 .1ال نسبة مجموم نفقات باب التعليم إلى مجموم نفقات
الموازنة التشم م ممميلية متقارب مع الفعلي للسم م ممنة السم م ممابقة

ومع نفس النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟

 .2ما اي حصم م م ممة الفرد من سم م م ممكان البلدية في فائض أو
عجز الموازنة التشميلية؟

ثانيا :الموازنات الربحية

يتم احتسمماب وتحليل المؤش مرات المالية ومؤش مرات األداء التالية على كل موازنة ربحية رئيسممية واسممتخالص النتائة
لعرضها على اإلدارل العامة للبلدية التخات ما يلزم من ق اررات لتحسين األداء.

رقم
مجموعة

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

الحساب

يتم تطبيي ا م ممذ اإلدراءات على ك م ممل
موازنة ربحية.
النفقات التقديرية

مؤشرات األداء:

 .1ال نسم م م م ممبة الرواتا واألدور إلى
مجموم النفق م م ممات متق م م ممارب م م ممة مع
الفعلي للسم م م م م م منممة الس م م م م م م ممابقممة ومع
الموازن م ممة الربحي م ممة المم م مماثل م ممة في

بلديات أخرى مشابهة؟

 .2ال نسم ممبة النفقات التشم ممميلية إلى
ممجممموم المنمفمق م م ممات ممتمق م م ممارب ممع
الفعلي للسنة السابقة؟
 .3امل تم احتس م م م م م م مماب كمافمة النفقمات
التشميلية خاصة المباشرل منها.
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مالحظات
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هيكلية خارطة الحسابات وترميزها
تعتبر خارطة الحسابات الركن األساسي الذي يبنى عليه النسام المحاسبي وبما يمكن البلدية من استخرام التقارير
المالية لألغراض الداخلية والخاردية.وحتى تلبي خارطة الحسابات اذ األغراض ال بد أن يتم تحديد أنوام التقارير

المالية المطلوبة وبالتالي تصميم خارطة الحسابات بما يلي اذ االحتيادات.

وقد اكتسبا خارطة الحسابات في مشروم بناء قدرات الحكم المحليا الذي ينفذ صندور تطوير واقراض البلديات

بالتعاون والتنسم م م م م م مميي الكامل مع و ازرل الحكم المحليا أامية خاصم م م م م م ممة نس ار لدوراا المركزي في تمكين و ازرل الحكم
المحلي من تجميع بيانات مالية متناغمة ومتناسممقة ومبنية على نفس األسممس المحاسممبية من كافة الهيئات المحلية

في فلس م م م ممطينا مما يمكن و ازرل الحكم المحلي من الحص م م م ممول على بيانات وتقارير مالية موثوقة وتات مص م م م ممداقية
وبالتالي استخدام اذ البيانات المالية في عملية التخطيط المستقبلي لقطام الحكم المحلي في فلسطين.
وحيممث أن خممارطممة الحس م م م م م م ممابممات تعتبر نقطممة االنطالر لعمليممة إعممداد الموازنممات التقممديريممة للهيئممات المحليممةا فممإن

تصم ممميمها بشم ممكل سم ممليم يمكن الو ازرل أينم مما من تعزيز مسم ممتوى المسم مماءلة والشم ممفافية والمتابعة الفعالة لعملية التنفيذ

الفعلي للموازنات التقديرية وبما ين م م م مممن الوص م م م ممول إلى أكبر قدر ممكن من الفائدل للمواطن الفلس م م م ممطيني بالدردة

األولى وتعزيز مصداقية نسام المساءلة والشفافية في اذا القطام في فلسطين بشكل عام.
وكجزء من مش ممروم بناء قدرات الحكم المحلي في فلس ممطينا فقد تم د ارس ممة احتيادات الهيئات المحلية وو ازرل الحكم
المحلي من التقارير المالية بما في تلك الموازنات التقديريةا حيث تم وض ممع ترميز موحد لخارطة حس ممابات موحدل
تسم م م م ممتخدم من كافة الهيئات ا لمحلية الفلسم م م م ممطينية ابتداء من إعداد الموازنات التقديرية السم م م م ممنوية ومرو ار بتنفيذ اذ

الموازنات التقديرية واإلش م م م م مراف عليها ووص م م م م موال إلى إصم م م م ممدار التقارير المالية المختلفة والتي تلبي كافة األغراض

الداخلية والخاردية بما في تلك التقارير المالية التي تجمع لكافة الهيئات المحلية على مسممتوى و ازرل الحكم المحلي
بما في تلك الموازنات التقديرية والتقارير المالية الدورية المختلفة.

وقد تم وضم م م ممع وتطوير خارطة الحسم م م ممابات الموحدل بما فيها من مرونة ضم م م ممرورية المكانية اسم م م ممتخدامها تحا كل

األسمس المحاسمبية (أسماس االسمتحقارا أسماس االسمتحقار المعدل واألسماس النقدي)ا كما تم أينما توحيد السمياسمات
المحاسم م م ممبية التي تتبعها الهيئات المحلية الفلسم م م ممطينية لمسم م م ممك حسم م م مماباتها واعداد تقاريراا المالية كما او مشم م م ممرو
بالتفصمميل في الفصممول المختلفة من اذا الدليلا وبما ينمممن الحصممول على تقارير وبيانات مالية متجانسممة وتعبر
عن واقع قطام الحكم المحلي الفلس ممطيني وبما ين مممن االس ممتفادل من المقارنات بين البيانات المالية من بلدية إلى

أخرى ومن سنة إلى أخرى.

وحيث أن دوار خارطة الحس م م م م م ممابات او الترميز الموحد الذي يتن م م م م م مممن تلبية االحتيادات من البيانات والتقارير
الماليةا فقد تم وضم ممع وتطوير نسام ترميز تفصم مميلي ومدروس بشم ممكل عميي وبما يلبي االحتيادات لكافة األطراف
سم م مواء الهيئات المحلية نفسم م ممها أو الجهات المشم م مرفة والمنسمة كو ازرل الحكم المحلي .وقد امتدت عملية تطوير اذا
الترميز الموحد فترل ليس م م م مما بالقص م م م مميرل ابتدأت من تحديد االحتيادات للجهات المس م م م ممتخدمة وما ش م م م مممله تلك منن

النقاش م م م م ممات وور العمل التي عقدت لهذا المرضا ومرو ار بتحديد التقارير المالية المطلوبة والبيانات التي تمطيها
ووصموال إلى النقاشمات المطولة مع الجهة المزودل لبرنامة التشمميل المحوسما الذي سميتبنى تشمميل اذا الترميز بما
ينم مممن الوصم ممول إلى النتائة المطلوبة.كما تم أينم مما مرادعة اذا الترميز وايكليته من قبل مسم ممتشم ممار متخصم ممص
منتدب من قبل البنك الدولي حيث تم مناقشة اذا الترميز معه وأخذت مالحساته بعين االعتبار.
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يمكن تلخيص الفوائد المتوقعة من ودود نسام ترميز موحد لخارطة الحسابات بالتالي:
 .1تمكين الهيئمة المحليمة من معرفمة تكماليف كمل خمدممة أو وظيفمة رئيسم م م م م م ميمة تؤديهماا وبمالتمالي تحمديمد التعرفمة
المناسبة لهذ الخدمة بالتعاون مع الجهات المنسمة.

 .2تمكين الهيئة المحلية من الحصمول على تقارير مالية بأبعاد مختلفة وحسما الحادة وبما ال يتعارض مع
قدرل الهيئة المحلية على إصدار بيانات وتقارير مالية موحدل.

 .3مساعدل البلديات على تنفيذ السياسات الجديدل للحكم المحلي من خالل االنتقال من األساس النقدي إلى
أساس االستحقار.
 .4االستعداد إلصدار بيانات مالية دديدل تمطي البلدية كلها مثل البيانات المالية على أساس الموازناتا
وبيان األداء المالي وبيان صافي األصول.

 .5توفير ايكلية مرنة تتماشى مع االحتيادات الحالية والمستقبلية للبلديات وو ازرل الحكم المحلي.
 .6تمكين البلدية من توحيد عملياتها المالية بما يتطابي تماما مع احتيادات الو ازرل بناء على مقاربة معيارية/
قياسية.
 .7تمكين و ازرل الحكم المحلي من أداء دوراا بكفاءل من خالل استخدام البيانات المجمعة لتحسين عملية
صنع القرار المبنية على معلومات موثور بها وآنية ومفيدل.

 .8تخفيض التكاليف والوقا الذي يتم تكريسه كل سنة لمرادعة الموازنة أو اإلشراف عليها واعادل تخصيص
اذا الوقا لقنايا تات بعد استراتيجي أكثر.
 .9تزويد و ازرل الحكم المحليا وربما الو ازرات األخرىا باألدوات المناسبة لرصد أداء كل بلدية ومقارنة أدائها
مع البلديات المماثلة التي تنتمي لنفس الفئة أو الوضع المالي.

 .10تسهيل رقابة داخلية أقوى تنمن التكامل في المحاسبة وغيراا من النشاطات.
 .11السما بتبادل متواصل للمعلومات بين وعبر البلديات من خالل تنفيذ لمة مشتركة وايكلية مشتركة
للمعلومات المالية وأشكال النسام.
 .12تشجيع وضع سياسات ومعايير وطنية
وبناء على الد ارسم ممات والمناقشم ممات وور العمل العديدل التي نفذتا وبعد المناقشم ممات المسم ممتفينم ممة التي درت من

دهة بين ص ممندور تطوير واقراض البلديات وو ازرل الحكم المحلي والهيئات المحلية ممثلة بمس ممؤوليها وخبرائها وبين

خبراء الشم م ممركة المزودل للبرنامة المحاسم م ممبي المحوسم م مماا فقد اسم م ممتقر الرأي على تشم م ممكيل الترميز اإلدمالي الموحد
لخارطة الحسمابات من سمبع قطع  Segmentsاي الهيئة Agencyا الموازنة Fundا الوظيفة Functionا إسمم

الحسماب Natural account/Objectا مركز التكلفة Cost Centerا المشمروم  Projectوالقطام اإلقتصمادي
.Economic Sector
فيما يلي شر مودز لكل من اذ القطع السبع:
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 .1قطعة الهيئة :Agency Segment

قطعممة الهيئممة تمثممل الرموز المعطممال لكممل ايئممة محليممة وكممذلممك وحممدات و ازرل الحكم المحلي .وقممد تكونمما اممذ

القطعة من عدل ش مرائح فرعية بحيث تسمممح لو ازرل الحكم المحلي اسممتخرام تقارير على أسمماس المحافسةا نوم
الهيئة المحليةا فئة الهيئة المحلية باإلضم م م م م ممافة إلى رقم الهيئة المحلية نفسم م م م م ممها .كما تمكن اذ القطعة الهيئة

المحلية من إعطاء الترميز المنسما لدوائراا وأقسمامها ولكن على أسماس موحد بين كافة الهيئات المحلية .وقد
روعي في تركيبة اذ القطعة الترميز الص م م م ممادر عن دهاز االحص م م م مماء الفلس م م م ممطيني والمعتمد من و ازرل الحكم
المحلي.
 .2قطعة الموازنة :Fund Segment

كما تم تعريفه سممابقا فالموازنة اي خط نشمماطات أو وظيفة رئيسممية تقوم بها الهيئة المحلية بحيث يمكن تمييز

عن غ ير من النشم م م م م م مماطات أو الوظائف .اذ القطعمة تمكن الهيئمة المحليمة من التعمامل مع كل موازنة Fund
معتمدل في النسام المحاس ممبي للهيئة المحلية ككيان محاس ممبي مس ممتقل أو وحدل محاس ممبية مس ممتقلة بحيث يمكن
اسم م م م م م ممتخرام تقمارير مماليمة وافيمة لهما مثمل بيمان المركز المماليا بيمان األداء الممالي وغيراما من مكونمات البيمانمات
المالية .اذ القطعة تمكن البلدية أينم م م م مما من تحديد التكاليف واإليرادات المتعلقة بنشم م م م مماطات محددل وبالتالي
تحديد التعرفة المناسم م م م م م ممبة لهذ الخدمة .كما تمكن اذ القطعة الهيئة المحلية من اسم م م م م م ممتخرام التقارير المالية

حس م م م مما مص م م م ممدر التمويل س م م م مواء كان تمويال تاتياا أو من الحكومة المركزية أو من دهات مانحة داخلية أو
خاردية.
وقد تم تحديد عدد الموازنات  Fundsالتي يمكن أن تس م م ممتخدمها الهيئات المحلية الفلس م م ممطينية .وقد تم تمذية
النسام المحوسا بها.
 .3قطعة الوظيفة Function Segment

الوظيفة اي مجموعة من النشم م مماطات التي تهدف مجتمعة إلى إنجاز خدمة أسم م مماسم م ممية أو برنامة معين تكون
الهيئمة المحليمة مسم م م م م م ممؤولمة عنمه .وقمد تم تحمديمد عمدد من الوظمائف الرئيسم م م م م م ميمة التي تقوم بهما الهيئمات المحليمة

الفلسطينية .وقد تم تمذية النسام المحوسا بها.
 .4قطعة إسم الحساب Natural account/Object Segment

تعنى قطعة الحسم مماب بالرمز المنوط بالحسم مماب نفسم ممه وتمييز من حيث كونه حسم مماب أصم ممول أو مطلوبات أو
إيراد أو مص م م ممروف باإلض م م ممافة إلى تص م م ممنيف الحس م م مماب من حيث كونه أص م م ممول متداولة أو أص م م ممول ثابتة أو

مطلوبات متداولة أو مطلوبات طويلة األدل وكذلك كون الحسم م مماب يعود لصم م ممافي أصم م ممول الهيئة المحلية بما
يمثله تلك من وفر أو عجز.

تم تص م م م ممنيف وربط كل رقم حس م م م مماب بمجموعة تس م م م مممى "مجموعة الحس م م م مماب" واذ المجموعة اي التي تحدد
تصمنيف الحسماب في التقارير والبيانات المالية التي تصمدراا الهيئة المحليةا والتي تم تمذية النسام المحاسمبي

المحوسا بها.
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 .5قطعة مراكز التكلفة Cost Centers Segment

قطعممة مركز التكلفممة يمكن أن تعبر عن احممدى التصم م م م م م ممنيفممات الهرميممة المودودل في الهيكممل التنسيمي للهيئممة

المحلية أو أن تمثل تصنيفا منطقيا لبعض المراكز او النشاطات التي تقوم بها الهيئة المحلية.
وعليممه يمكن لمركز التكلفممة أن يمثممل قسم م م م م م ممم أو شم م م م م م ممعبممة أو دائرلا أوأن يمثممل فئممة من الموظفين أو العمماملين

كالس م م ممائقين أو الس م م ممكرتارية أو الجبا وغيراا.كما يمكن أن يمثل مركز التكلفة خدمة إفرادية مثل س م م مميارل دمع
النفايات بحيث يتم تحديد تكلفة مثل اذ السيارل ومقارنتها مع غيراا من السيارات.
 .6قطعة المشاريع Project Segment

اذ القطعة تمك ن الهيئة المحلية من المحاسم ممبة على كل مشم ممروم تنفذ بشم ممكل مسم ممتقل وان امتدت فترل تنفيذ
ألكثر من س م ممنة مالية .كما بإمكان الهيئة المحلية أن تص م ممنف المش م مماريع المنفذل إلى مش م مماريع تش م ممميلية بحيث

تسم م ممتطيع إعداد الموازنات التقديرية لهذ المشم م مماريع ومراقبة تنفيذاا الفعلي واسم م ممتخرام التقارير المطلوبة سم م مواء
للبلدية نفسها أو للجهات الممولة لهذ المشاريع.
 .7قطعة القطاع اإلقتصادي Economic Sector Segment

تشم م م م ممير اذ القطعة إلى القطام االقتصم م م م ممادي الذي يسم م م م ممتفيد من نشم م م م مماطات البلديةا وقد تم تحديد القطاعات

االقتصادية الرئيسية وبما يتناسي مع التصنيفات العالمية في اذا المجال .كما تم تحديد تصنيفات فرعية لكل
قطام اقتصادي رئيسي.
تش م مممل القطاعات االقتص م ممادية الرئيس م ممية على س م ممبيل المثال القطام الزراعي والثرول الحيوانيةا قطام الص م ممحة
والخدمات االدتماعيةا قطام الص ممناعة والتجارلا قطام الطاقة والمنادما قطام الميا والموارد الجوفيةا قطام

التعليما قطام التمويلا قطام االتصاالت والمعلومات وقطام القانون واإلدارل العامة.
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السياسات واإلجراءات التفصيلية
 .1الموازنات التقديرية

تعتبر الموازنات التقديرية من أام األدوات التخطيطية و الرقابية ألنها تهدف إلى وضع تصور مسبي لكيفية
االستخدام األمثل للموارد باإلضافة إلى وضع ددول زمني الستخدام اذ الموارد لتحقيي أاداف البلدية وو ازرل

الحكم المحلي.

السياسات المحاسبية المتعلقة بالموازنات التقديرية

أ-
•

تعتبر الموازنة التقديرية عنصر أساسي في عمليات التخطيط المالي والرقابة وتقييم األداء في الهيئات
المحلية .يجا أن تقوم الهيئة المحلية بإعداد موازنة تقديرية سنوية تفصيلية لكل وحدل محاسبية /موازنة
( )Fundتودد ضمن حساباتها.

•

تعد الموازنة التقديرية على أساس قطعة الوظيفة مع األخذ باالعتبار قطع الهيكل التنسيمي والمشروم

•

النسام المحاسبي للهيئة المحلية يجا أن يوفر األساس المناسا للرقابة على تنفيذ الموازنة التقديرية لكل

واسم الحساب.

وحدل محاسبية /موازنة ( )Fundضمن حسابات الهيئة المحليةا كما يجا أن يوفر إمكانية الرقابة على
الم وازنة التقديرية حسا كل قطع الترميز التي بنيا الموازنة التقديرية عليها كما تم شرحه أعال ووفقا
للسياسات التي تتبنااا و ازرل الحكم المحلي في اذا الخصوص.

•

تقوم الهيئة المحلية بإصدار تقارير مالية دورية (شهريةا ربع سنويةا نصف سنوية وسنوية) تقارن بين
المبال المعتمدل في الموازنة التقديرية الرسمية لكل وحدل محاسبية /موازنة  Fund /والمبال الفعلية
وبنفس التصنيفات المحاسبية الواردل في الموازنة التقديرية المعتمدل.

•

يتم إعداد الموازنات التقديرية للموازنات المختلفة باستخدام األساس النقدي .إن اذا األساس يعكس األثر
النقدي لخطط البلدية المستقبليةا واو األساس الذي تم استخدامه في إعداد مختلف موازنات البلديات

خالل السنوات الماضيةا كون النقد او األساس المستخدم الحتساب فائض أو عجز الموازنةا والذي
يعكس مقدرل البلديات على تمطية مصاريفها النقدية المختلفة من خالل إيراداتها النقدية.
•

ال غراض الرقابة على الموازنة التقديريةا تقوم الهيئة المحلية ومن خالل نسامها المحاسبي بحجز مبال

من الموازنة التقديرية ( )Encumbrancesوتلك بما يساوي قيمة العقود غير المنفذل المتفي عليها مع

دهات أخرى لشراء سلع أو خدمات .اذ الحجوزات تتم لحسة المصادقة على أوامر الشراء في الحاالت
المرتبطة بشراء سلع .أما في حاالت شراء خدماتا فيتم حجز المبال المتوقع صرفها استنادا التفاقية

شراء الخدمات عند التوقيع على االتفاقية .اذ الحجوزات ال ينتة عنها قيود محاسبيةا إنما يكون أثراا
توفير المعلومات عن المبال المحجوزل من الموازنةا ليتم أخذاا بعين االعتبار.

•

تقوم الهيئة المحلية بإظهار اذ الحجوزات ضمن صافي أصول كل وحدل محاسبية /موازنة fund /في
نهاية السنة المالية عند إعداد التقارير المالية.
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•

قيمة األعمال المنفذل فعليا في نهاية السنة المالية من أية حجوزات يجا تسجيلها كالتزامات فعلية ضمن
حسابات الهيئة المحلية ويتم تقليل مبل الحجوزات بقيمتها.

•

يشكل رئيس البلدية لجنة خاصة تعنى بشؤون الموازنة التقديرية تسمى "لجنة الموازنة" تتولى كافة األمور
المتعلقة بوضع الموازنة التقديرية للهيئة المحلية والتعامل مع الدوائر واألقسام داخل الموازنة وكذلك مع
المجلس البلدي والجهات المختصة.

•

تتكون لجنة الموازنة من المدير المالي أو أحد مساعديها مسؤول قسم التخطيط والموازنة ورؤساء الدوائر

•

تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي خالل فترل إعداد الموازنة التقديرية إلى أن يتم اعداد الموازنة واعتماداا

األساسية في البلدية .المدير المالي أو مساعدل يرأس اذ اللجنة.

رسميا من المجلس البلدي وو ازرل الحكم المحلي.
•

على دميع الجهات المشاركة في إعداد الموازنة السنوية التقيد بالجداول الزمنية المحددل من قبل و ازرل

الحكم المحلي.

ب-

السياسات المالية في عملية تحضير الموازنات
طلب تحضير الموازنات

• بعد إستالم بالغ إعداد الموازنة من و ازرل الحكم المحليا تجتمع لجنة الموازنة وتناقش عملية إعداد الموازنة
التقديرية وآلياتها وتوقيتها حيث يطلا رئيس اللجنة من خالل كتاب رسمي موده الى رؤساء الدوائر
المختلفة في الهيئة المحلية اعداد الموازنة التقديرية لكل دائرل للسنة القادمة.
• يتم تحديد السقف األعلى لموازنة كل قسم أو دائرل من قبل مسؤول الموازنات.
تحضير الموازنات في األقسام المعنية

 .1يتم تحنير الموازنات في األقسام أو الدوائر المعنية من قبل رئيس أو مسؤول القسم المعني على أساس
سنوي.

 .2تعطى مهلة شهر لألقسام لتحنير الموازنات وتقديم النسخة األولية للجنة الموازنة.
 .3في حالة توفر منسومة إلعداد الموازنات على النسام المالي المحوسا للبلديةا يجا إعداد الموازنة
بإستخدام اذ المنسومة .أما في حالة عدم توفر مثل اذ المنسومةا فيتم تعبئة النماتم من قبل األقسام
على ( )Excel spreadsheetsمزودل من قبل و ازرل الحكم المحلي.
تحضير ومصادقة الموازنات من قبل الجهات المسؤولة في البلدية

 .1يتم تجميع الموازنات المحنرل من أقسام البلدية من قبل مسؤول قسم التخطيط والموازنة حيث تعرض
على لجنة الموازنة لمناقشتها.

 .2يطلا من رؤوساء الدوائر إدخال أية تعديالت على مسودل الموازنة المقدمة من كل منهم فيما يخص
دائرته حتى يتم التوصل إلى مسودل موازنة مقبولة على لجنة الموازنات ليتم عرضها على رئيس البلدية
لمناقشتها تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي.

 .3يقوم رئيس البلدية ورئيس لجنة الموازنة بعرض مسودل الموازنة على اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس
البلدي لمناقشتها واقراراا بعد إدراء التعديالت المناسبة عليها.
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.4

اللجنة المالية المنبثقة من المجلس البلدي تقوم بالمصادقة والموافقة األولية على الموازنات ثم يتم إرسال
الموازنات إلى المجلس البلدي للمصادقة النهائية.

 .5أي تميير يحدث على الموازنة من قبل اللجنة المالية يجا أن يتم إخبار األقسام المعنية به من أدل
أخذ بعين االعتبار وكذلك من أدل االستفادل من اذ التعديالت في المستقبل .
 .6يتم إرسال الموازنات المصادر عليها من المجلس البلدي إلى مكتا الحكم المحلي في المحافسة.

مصادقة الموازنات من قبل الجهات الرسمية الحكومية

.1

مكتا الحكم المحلي في المحافسة يقوم بدراسة الموازنة المقدمة من البلدية واما أن يصادر عليها أو

أن يطلا إدخال تعديالت عليها.
 .2في حالة طلا تعديالتا تقوم لجنة الموازنة بدراستها واالدتمام مع مكتا الحكم المحلي في المحافسة
واالتفار على التعديالت.

 .3تعرض الموازنة المعدلة على المجلس البلدي للمصادقة عليها إن كانا التعديالت التي أدخلا عليها
دواريةا ومن ثم تعاد الموازنة المعدلة إلى مكتا الحكم المحلي في المحافسة.
 .4بعد اعتماد الموازنات من قبل مكتا الحكم المحلي يتم إرسال الموازنات إلى دائرل الموازنات في و ازرل
الحكم المحلي المركزية.

 .5تقوم دائرل الموازنات في و ازرل الحكم المحلي بمرادعة الموازنات ومناقشتها مع مكتبها المحلي وأحيانا قد
تقوم بمناقشة الموازنات مع البلدية مباشرل.
 .6في حالة ودود أي تعديل من قبل دائرل الموازناتا يتم إعادل الموازنة التقديرية إلى البلدية من خالل
مكتا الحكم المحلي في المحافسة لعمل التعديالت الالزمة ثم إعادل إرسالها إلى الو ازرل.

 .7بعد موافقة ومصادقة الو ازرل على الموازنات المقترحة يتم إعادتها إلى البلدية عن طريي مكتا الحكم
المحلي.
 .8يمكن لمكاتا الحكم المحلي االستعانة بمؤشرات األداء التشميلية التفصيلية الواردل على الصفحات التالية.

89

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

أوال :الموازنة التشغيلية

• اإليرادات
رقم

مجموعة

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

الحساب

ضم م م م م م م م ارئ م م مما ع ملممى  .1ال مبل الن م مرائا على الممتلكات
المقدر يتناس م م م مما مع الفعلي للس م م م ممنة

الممتلكات

السابقة؟
 .2امل اعتممدت البلمديمة على معلوممات
من و ازرل الم ممالي ممة في عملي ممة تق ممدير
النرائا على الممتلكات؟
 .3ا ممل درى تح ممدي ممث لقيم الممتلك ممات

التي تفرض عليهمما النم م م م م م م ارئمما في

اآلونة األخيرل؟
مؤشرات األداء:

 .4يقسم مبل النرائا على الممتلكات
على عدد سكان البلدية.
−

ال حص ممة الفرد من الن مرائا

على الممتلك ممات (المق ممدرل) في ارتف ممام

أم في تناقص مقارنة مع الفعلي للسنة
السابقة؟
−

ال حص ممة الفرد من الن مرائا

على الممتلكات (المقدرل) متناس ممبة مع
حصم م م م ممة الفرد من تلك النم م م م مرائا في

بلديات أخرى مماثلة؟

 .5يقسم مبل النرائا على الممتلكات
على مجموم اإليرادات التشميلية.
 ال اذ النس م ممبة متوافقة مع نس م ممبةالسنة السابقة؟
−

امل امذ النسم م م م م م مبمة متقماربمة مع

نفس النسم م م م م م مبم م ممة في بلم م ممديم م ممات أخرى
مشابهة؟
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مالحظات

إي م مرادات ال م ممرخ م ممص  .1ا م م ممل مم مجم ممم مموم إيم مرادات الم ممرخ ممص
واإلد ممازات المق ممدرل متن مماسم م م م م م مب ممة مع

واإلدازات

الفعلي للسنة السابقة؟

 .2ال عدد رخص الحرف والصناعات
المتوقع إصم م م م م م ممداراما متنماسم م م م م م مبمة مع
الرسوم المتوقع تحصيلها؟

رقم

مجموعة

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

الحساب
مؤشرات األداء:
•

ا م م ممل ممجممموم إيمرادات المرخمص

واإلدازات إلى مجموم اإليرادات
التش م م م م ممميلية متناس م م م م ممبة مع نفس
النسبة للسنة الماضية؟
−

ف ممي ح م م ممال م م ممة ود ممود اخم مت ممالف

دواريا فهمل انماك أسم م م م م م مبماب منطقيمة
ومقنعة لذلك؟
−

ما اي نسم م م م ممبة رسم م م م مموم رخص

البن م م مماء إلى مجموم إيرادات الرخص

واإلدازات؟
−

امل امذ النسم م م م م م مبمة متوافقمة مع

الفعلي للسنة السابقة؟
إيم مرادات ورسم م م م م م م مموم  .1ال أدردا البلمدية الرسم م م م م م مموم مقمابل
مقابل خدمات

كل الخدمات التي تقدمها؟
 .2ام م ممل مجموم إيرادات ام م ممذا البم م مماب
تتناسا مع الفعلي للسنة السابقة؟

 .3ام م ممل مجموم إيرادات ام م ممذا البم م مماب
تتناسمما مع إيرادات نفس الباب في

بلديات أخرى مماثلة؟
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مالحظات

−

مؤشرات األداء:

−

اممل مجموم إيرادات ورسم م م م م م مموم

مقممابممل خممدمممات إلى مجموم اإليرادات
التش م م ممميلية متناس م م ممبة مع نفس النس م م ممبة
للسنة الماضية؟
−

ف ممي ح م م ممال م م ممة ود ممود اخم مت ممالف

دواريا فهمل انماك أسم م م م م م مبماب منطقيمة
ومقنعة لذلك؟
ض م م م م مرائا ورسم م م م مموم  .1ال حصلا البلدية على المعلومات

محلية أخرى

النم م م م م م ممروريمة من و ازرل المماليمة حول
حص م م ممتها المتوقعة من رس م م مموم النقل

على الطرر لسنة الموازنة؟

 .2ال حص م ممة البلدية من رس م مموم النقل
على الطرر متنمماسم م م م م م مبممة مع الفعلي

للس ممنة الماض ممية ومع المقدر ن قبل

بلديات أخرى مماثلة؟

مؤشرات األداء:
 .3ال نسمبة النمرائا والرسموم المحلية
األخم ممرى إلم ممى مم مجم ممم مموم اإليم مرادات

التشم ممميلية متوافقة مع الفعلي للسم ممنة
الماضية؟
مس م مماعدات حكومية  .1اممل مبل المسم م م م م م م مماعممدات الم ممدردممة
ضم م م م م مممن اذا الباب مؤيدل باتفاقيات

ودولية

أو كتا رسمية من الجهات المقدمة
لهذ المساعدات؟
 .2ام ممل مجموم ام ممذ المسم م م م م م م م مماعم ممدات
ممتموافمي /يمممكمن تمبمريمر ممع المفمعملمي
للسنة السابقة؟
مؤشرات األداء:

 .3امل نسم م م م م م مبمة مجموم المسم م م م م م مماعمدات
الحكومي م م ممة وال م م ممدولي م م ممة إلى مجموم
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اإليرادات التشم م م م م م ممميلي م ممة متوافي مع
الفعلي للسنة الماضية؟
 .1ال مجموم المرامات مناسا بالنسبة

غرامات

للفعلي للسنة السابقة؟

إيم م م م م م مرادات م م م م م م ممن  .1ام ممل تم إدرام كم ممافم ممة اإليرادات التي
اس ممتخدام الممتلكات

يمممكمن أن تمت م م ممأتمى ممن اس م م م م م ممتمخ م م ممدام

واألموال

الممتلك م م ممات واألموال مث م م ممل الفوائ م م ممد
البنكية وايجارات الممتلكات وغيراا؟
 .2ال مجموم اذا الباب يتناس م م م م مما مع
الفعلي للسنة السابقة؟

نسم م م م م م مبم م ممة اإليرادات مؤشرات األداء:

الممذاتيممة إلى مجموم  .1ما اي نسم م م م م م ممبة اإليرادات الذاتية من
مص م م م م م ممادر البلدية (مجموم اإليرادات

اإليرادات

مطروحاً منها المس م مماعدات الحكومية

وال ممدولي ممة والقروض واألم ممان ممات) إلى

مجموم إيرادات الموازنة التشميلية.
−

ال ارتفعا اذ النس م ممبة خالل

س ممنة الموازنة مقارنة مع الفعلي للس ممنة
السابقة؟

• النفقات
رقم الباب

اإلجراء

الوصف
الرواتا واألدور

نعم/ال

التوقيع

اإلدراءات الواردل أدنمما تنطبي على
بنم م ممد الرواتم م مما واألدور في كم م ممافم م ممة

األبواب.
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مالحظات

 .1اممل الرواتمما واألدور مممدعمممة
بجمدول تشم م م م م م ممكيالت الموظفين

المعتمد رسمياً؟

 .2ا م م ممل اخ م م ممذ بمعميمن االعمتمب م م ممار
الزيمادات المدوريمة المسم م م م م م ممتحقمة
للموظفين في الموازنة؟
 .3ال كادر الموظفين حسم مما ما
او وارد في ددول تش م م ممكيالت
الموظفين متوافي مع القوانين

المتعلقة بهذا الموض م م مموم(يجا
أن يتم مرادع ممة تل ممك من قب ممل
الممدائرل القممانونيممة في الو ازرل أو
أن يمتمم انمت م م ممداب مموظمف ممن
المدائرل القمانونيمة لكي يعممل مع

دائرل الموازنمات للتمأكمد من امذا
البند).
 .4امل ارتما رئيس البلمديمة يتوافي
م م ممع ق م م اررات ال م مموزي م ممر ب م مه م م ممذا

الخصم مموص وحسم مما تصم ممنيف
البلدية؟

 .5ا ممل مك مماف م ت المجلس البل ممدي
متوافقمة مع ق اررات الوزير بهمذا
الخصم مموص وحسم مما تصم ممنيف

البلدية؟

 .6ا م م ممل تم إعط م م مماء ال م م ممدرد م م ممات
الصم م م م م م ممحيح ممة للموظفين وا ممل
واف مق م م مما الممو ازرل ع ملممى زي م م ممادل
الممدردممات خمماص م م م م م م ممة الممدردممات

االستثنائية وسلم الرواتا؟

 .7ا ممل ل ممدى البل ممدي ممة الق ممدرل على
دفع الرواتا خاصم م ممة الزيادات
في ضم م م م م م مموء الوضم م م م م م ممع المالي
للبلدية؟
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 .8امل الرواتما موزعمة على بنود
الموازنة بشممكل صممحيح وكذلك

على الموازنات المختلفة؟
مؤشرات األداء:

 .1اممل نسم م م م م م مبممة إدمممالي الرواتمما
واألدور في الموازنة التشمميلية

إلممى إدمم م م ممالممي المنمفمق م م ممات فممي
الموازنة التش م ممميلية متقاربة مع
نفس النسم ممبة لألداء الفعلي في
السنة السابقة؟
 .2ال النس م م ممبة في البند الس م م ممابي
قريبة مع النسمما المشممابهة في

البلديات األخرى المماثلة؟
رقم

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

مجموعة
الحساب

 .3ال نسم م م م م ممبة مصم م م م م مماريف تدريا
موظفي اإلدارل العم ممامم ممة والم ممدائرل
المم مماليم ممة والم ممدائرل القم ممانونيم ممة إلى

مجموم النفقممات العممامممة متقمماربممة

مع نفس النسم ممبة للسم ممنة السم ممابقة
(فمعملمي) وممع نمفمس المنس م م م م م م مب م م ممة

للبلديات األخرى المشابهة؟

ال م من م مف م مق م م ممات اإلداري م م ممة  .1اممل مجموم اممذ النفقممات في كممل

والعمومية والتشميلية

بمماب من أبواب النفق ممات متق مماربممة

مع الفعلي للسنة السابقة؟
الس م م م م ممالمة والص م م م م ممحة  .1ال نس ممبة مجموم نفقات الس ممالمة
والصم م م م م م مح ممة الع ممام ممة إلى مجموم

العامة

نفقات الموازنة التشم م ممميلية متوافقة
مع نفس النسم م ممبة للسم م ممنة السم م ممابقة

(فعلي)؟
مؤشرات األداء:
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مالحظات

 .2ال نس ممبة مجموم نفقات الس ممالمة
والصم م م م م م محممة العممامممة إلى مجموم

نفقات الموازنة التشممميلية متوافقة
مع الفعلي للسنة السابقة؟
 .3ال نس ممبة مجموم نفقات الس ممالمة
والصم م م م م م محممة العممامممة إلى مجموم
نفقات الموازنة التشمميلية متقاربة
مع نفس النسم م م م م م مب ممة في بل ممدي ممات

أخرى مشابهة؟

 .4ام ممل حص م م م م م م م ممة الفرد من مجموم
نفقات السم ممالمة والصم ممحة العامة
متقماربمة مع نفس حصم م م م م م ممة الفرد

في بلديات أخرى مشابهة؟
األشم م م م م م مم م ممال الع م ممام م ممة مؤشرات األداء:
(الهندسة) والميكانيك

 .1ال نسممبة مجموم نفقات األشمممال
العماممة (الهنمدس م م م م م م ممة) والميكمانيمك
إلمى ممجممموم نمفمق م م ممات الممموازن م م ممة
التشم م م م م م ممميليم ممة متوافي مع الفعلي

للسم م ممنة السم م ممابقة وكذلك مع نفس

النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟

 .2ام ممل حص م م م م م م م ممة الفرد من نفقم ممات
األشم م م م م م مم ممال الع ممام ممة والميك مماني ممك
متقارب مع الفعلي للسنة السابقة

ومع حص م م م م م م ممة الفرد في بلممديممات
أخرى مشابهة؟
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الوصف

رقم

مجموعة

اإلجراء

نعم/ال

التوقيع

الحساب
 .3ال نس ممبة نفقات ص مميانة الشم موارم
واألرصم م م م م م مفمة إلى مجموم نفقمات

باب األش مممال العامة (الهندس ممة)
والميكم ممانيم ممك متوافقم ممة مع الفعلي
للس ممنة الس ممابقة ومع نفس النس ممبة

لبلديات أخرى مشابهة؟
مؤشرات األداء:

 .4ال نسمبة إدمالي نفقات األشممال
العماممة (الهنمدس م م م م م م ممة) والميكمانيمك

إلمى ممجممموم نمفمق م م ممات الممموازن م م ممة
التشم م م م م م ممميليممة متقممارب مع الفعلي

للس ممنة الس ممابقة ومع نفس النس ممبة

لبلديات أخرى مشابهة.
مؤشرات األداء:

التعليم

 .1امل نسم م م م م م مبمة مجموم نفقمات بماب
ال مت مع مل ميممم إلممى م مج مممموم ن مف مق م م ممات
الموازنة التشم م م م م ممميلية متقارب مع

الفعلي للس ممنة الس ممابقة ومع نفس

النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟

 .2ما اي حصم م ممة الفرد من سم م ممكان
البلم م ممديم م ممة في فم م ممائض أو عجز
الموازنة التشميلية؟
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مالحظات

ثانيا :الموازنات الربحية

يتم احتسمماب وتحليل المؤش مرات المالية ومؤش مرات األداء التالية على كل موازنة ربحية رئيسممية واسممتخالص النتائة
لعرضها على اإلدارل العامة للبلدية التخات ما يلزم من ق اررات لتحسين األداء.

رقم

مجموعة

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

الحساب
يتم تطبيي ام م ممذ اإلدراءات على كم م ممل
موازنة ربحية.
اإليرادات التقديرية

 .1ا م ممل تق م ممديرات اإليرادات واقعي م ممةا
بمعنى ال يودد تن م م م م ممخيم في اذ

اإليرادات وتلم ممك من واقع النتم ممائة
الفعلية للسم م ممنة السم م ممابقة والتطورات
المتوقعة في سنة الموازنة؟
 .2امل الزيمادل في اإليرادات المتوقعمة
يقممابلهمما زيممادل بنسم م م م م م مبممة قريبممة في
النفقات التشميلية المباشرل؟
النفقات التقديرية

مؤشرات األداء:

 .1امل نسم م م م م م مبمة الرواتما واألدور إلى
مجموم النفقمات متقماربمة مع الفعلي
للسم م م م م م منمة الس م م م م م م ممابقمة ومع الموازنمة

الربحيمة الممماثلمة في بلمديمات أخرى

مشابهة؟

 .2ال نس م م ممبة النفقات التش م م ممميلية إلى
مجموم النفقات متقارب مع الفعلي
للسنة السابقة؟
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مالحظات

 .3اممل تم احتس م م م م م م مماب كممافممة النفقممات
التشميلية خاصة المباشرل منها.

ثالثا :الموازنة الرأسمالية (اإلنمائية)
رقم

مجموعة

اإلجراء

الوصف

نعم/ال

التوقيع

الحساب
امذ اإلدراءات يجما تطبيقهما على
كل مشم م م م م م ممروم أرسم م م م م م مممالي وارد في

الموازنة.
اإليرادات

 .1ا ممل ان مماك إثب ممات ممات موثوق ممة
وتات مصم م م م م م م م م ممداقي م م ممة بتوفر
التموي م م ممل الالزم للمشم م م م م م ممروم
المقتر ؟
 .1اممل تقممديرات النفقممات معقولممة

النفقات

آخممذين بعين االعتبممار طبيعممة

المشروم المقتر ؟
 .2ال تم إرفار د ارسم ممة تفصم مميلية
بالنفقات المتوقعة لكل مشمروم
مثممل الرواتمما واألدورا أثمممان
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مالحظات

الممموادا والمممع م م ممدات المالزم م م ممة
وغيراا؟

ج .اإلجراءات الماليـة المتعلقة بالموازنات التقديرية
الشخص المسؤول

رئيس البلدية

اإلجراء

 يتسلم بالغ إعداد الموازنة التقديرية من و ازرل الحكم المحلي. -يقوم بتشكيل لجنة الموازنة على أن يرأسها المدير المالي أو مساعدل

ويكون مسؤول قسم التخطيط والموازنة عنوا فيهاا ويحول بالغ إعداد
الموازنة لها.

لجنة الموازنة

 تجتمع لجنة الموازنة وتنع خطة الستكمال إعداد الموازنة للبلدية فيالفترل المحددل في بالغ إعداد الموازنة.

 تقوم بإرسال كتاب رسمي لمدير كل دائرل في البلدية تطلا فيه إعدادالموازنة للدائرل المعنية خالل الفترل المحددلا ترفي اللجنة نموتم إعداد
الموازنة مع الكتاب إن كانا عملية إعداد الموازنة تتم بشكل يدوي .أما
في حالة إعداد الموازنة بشكل آلي ضمن منسومة الموازنة في النسام
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المحاسبي الموحدا فتطلا اللجنة من مدير الدائرل إعداد الموازنة الخاصة
بدائرته باستخدام منسومة الموازنات.
مدير الدائرة/القسم المعني

 يقوم بإعداد الموازنة الخاصة بدائرته بعد دراسة احتيادات الدائرلونشاطاتها المتوقعة لسنة الموازنة مع األخذ بعين االعتبار النتائة الفعلية
للسنة المنتهية.

لجنة الموازنة

 تناقش الموازنات الفرعية المقدمة من مدراء الدوائر ورؤساء األقسام وتقومبإدخال التعديالت الالزمة على الموازنات الفرعية بعد مناقشتها مع مدراء

الدوائر واألقسام المعنيين.
مســـــــؤول قســـــــم التخطيط و

الموازنة

لجنة الموازنة

 يقوم بتجميع الموازنات الفرعية المعدلة والمقرل من لجنة الموازنة سواء علىمنسومة الموازنة في النسام المحاسبي أو على برنامة  Excelويعرضها

على لجنة الموازنة.

 تناقش الموازنة المجمعة المقترحة تمهيدا لعرضها على رئيس البلديةوالمجلس البلدي.
 يقوم رئيس البلدية ورئيس لجنة الموازنة بعرض مسودل الموازنة على اللجنةالمالية المنبثقة عن المجلس البلدي لمناقشتها واقراراا بعد إدراء التعديالت

المناسبة عليها.
المجلس البلدي

لجنة الموازنة

مكتب الحكم المحلي

 يناقش الموازنة المقترحة ويقراا بعد إدخال أية تعديالت ضرورية عليها. تقوم بإرسال الموازنة المعتمدل من المجلس البلدي مع كافة مرفقاتها إلىمكتا الحكم المحلي في المحافسة.
 -يقوم بدراسة الموازنة ويطلا اإليناحات الالزمة من رئيس لجنة الموازنة

في البلدية كما يمكن أن يعقد االدتماعات الالزمة مع لجنة الموازنة  .في
حالة ودود ضرورل إلدخال تعديالت على الموازنة يرسل مكتا الحكم
المحلي كتابا رسميا إلى البلدية بالتعديالت المطلوبة والتي تم مناقشتها مع

لجنة الموازنة.
لجنة الموازنة

 تقوم بإدخال التعديالت التي تم االتفار عليها مع مكتا الحكم المحليوتناقشها مع رئيس البلدية والمجلس البلدي إن كانا اذ التعديالت
دوارية.
 تقوم بإعالم الدوائر واألقسام بأية تعديالت على الموازنات الفرعية التيتخص دوائرام وأقسامهم.
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 تعيد الموازنة المعدلة ودميع مرفقاتها إلى مكتا الحكم المحلي فيالمحافسة.
مكتب الحكم المحلي

دائرة الموازنات

 يقوم بالتأكد من إدخال التعديالت المتفي عليها ومن ثم يقوم بالموافقة علىالموازنة وارسالها إلى دائرل الموازنات المركزية في و ازرل الحكم المحلي.
 تقوم بمرادعة نهائية للموازنة المقدمة .في حال ودود أية استفسارات تقومباالتصال مع مكتا الحكم المحلي في المحافسة المعنية وتطلا
التوضيحات الالزمة.

مكتب الحكم المحلي

 يقوم بمتابعة أية مالحسات واردل من دائرل الموازنات المركزية علىالموازنة المقدمة والتنسيي مع البلدية المعنية حتى يتم التوصل إلى الموازنة
النهائية.

دائرة الموازنات

 -بعد إكمال إدراءات المرادعة تقوم برفع الموازنة مع كتاب رسمي إلى

مكتب وزير الحكم المحلي

 -بعد القيام باإلدراءات الالزمة واعتماد الموازنة يعيداا إلى دائرل الموازنات.

دائرة الموازنات

 -ترسل الموازنة المعتمدل إلى مكتا الحكم المحلي في المحافسة.

مكتب الحكم المحلي

مســـــــــؤول قســـــــــم الـتـخـطـيـط

والموازنة

رئيس لجنة الموازنة

مكتا معالي وزير الحكم المحلي بطلا المصادقة على الموازنة.

 يرسل الموازنة المعتمدل إلى البلدية. يقوم بإدخال الموازنة المعتمدل على النسام المحاسبي. -يقوم بإعتماد الموازنة المدخلة على النسام المحاسبي.
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.

 .2النقد والبنوك
أ-

السياسات الماليـة المتعلقة بالنقد والبنوك
 .1عام
 1-1الهدف
الهدف من اذ السم م م م ممياسم م م م ممات و اإلدراءات او توفير دليل لإلدراءات الخاصم م م م ممة بالعمليات المحاسم م م م ممبية المتعلقة

بحسممابات الصممندور والنقد لدى البنوك كما توفر إدراءات معالجة و تسممجيل اذ العمليات بما ينمممن توفر نسام
رقابة و ضممبط داخلي فعال للتأكد من أن التصممرف بهذ الحسممابات و تسممجيلها يتم وفقاً للتفوينممات و التخويالت

المناس ممبة و انه يتم حفسها من المخاطر و أن الحركات على اذ الحس ممابات و أرص ممدتها تسهر بش ممكل مالئم في

البيانات المالية للبلدية.
 2-1نطاق التطبيق
تشمل اذ اإلدراءات والسياسات الحركات والعمليات تات العالقة بالنقد في الصندور ولدى البنوك.
 3-1اختيار الخدمات البنكية
-

يناقش المجلس البلدي بناء على توصمية من رئيس البلدية عملية اختيار البنوك للتعامل معها والحصمول

-

يطلمما المجلس البلممدي من ثالثممة على األقممل من البنوك العمماملممة في حممدود البلممديممة أو المحممافسممة تقممديم

على خدماتها.

عروضها بالنسبة للخدمات المصرفية التي تحتادها البلدية.
-

يقوم المجلس بمناقشة العروض التي تم الحصول عليها والتقرير بشأن أفنلها بالنسبة للبلدية.

-

يتم إبالغ البنوك التي تم اختياراا حسا األصول.

 .2سياسة عامة
 1-2النقد لدى البنوك
•

البلمديمة يجما أن تحتفظ بمالحسم م م م م م ممابمات البنكيمة النم م م م م م ممروريمة وفقماً لعمليماتهما ومتطلبماتهما المماليمة مع م ارعمال

االحتفاظ بأقل عدد ممكن من الحسابات و التعامل مع أقل عدد ممكن من البنوك و تلك لتسهيل عملية

المتابعة والرقابة على اذ الحسابات.
•

بشكل عام تقسم حسابات البلدية البنكية إلى:

➢ حسابات دارية.

 بالعملة المحلية. -بالعمالت األدنبية (حسا الحادة).
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➢ حسابات ودائع.
 بالعملة المحلية. بالعمالت األدنبية (حسا الحادة).•

يجا تخص م م مميص حس م م ممابات بالعملة المحلية والعمالت األدنبية للموازنات الربحية الرئيس م م ممية مثل موازنة
الكهرباء وموازنة الميا بحيث تس م م م م ممتخدم اذ الحس م م م م ممابات البنكية في تحص م م م م مميل الديون مقابل الخدمات

المقدمة للمواطنين من اذ الخدمات وكذلك لعمليات الصم ممرف المتعلقة بهذ الموازنات .باقي الحسم ممابات
البنكية يمكن أن تخدم كافة الموازنات األخرى لكنها تكون مرتبطة حسابيا بالموازنة العامة.

•

الموازنات التي خصص لها حسابات بنكية معينة يجا أن تستلم فيها وتدفع منها التحصيالت والدفعات
المتعلقمة بنفس الموازنمة مما أمكن وتلمك لتسم م م م م م ممهيمل عمليمة المحماسم م م م م م مبمة على امذ المعمامالت في النسمام
المحاسبي المتكامل.

•

كل معاملة محاسممبية أو قيد محاس مبي يتم إدخاله على النسام المحوسمما يجا أن يشمممل دانبين أحداما
مدين واآلخر دائن بمبال متس م م م م مماوية لنفس الموازنة  Fundوتلك لن م م م م مممان المحافسة على ودود ميزان
مرادعة متوازنة لكلا موازنة وفي كل األوقات.

•

يتم اس م ممتثمار الزيادل المؤقتة في النقد في حس م مماب وديعة بالعملة المحلية أو األدنبية .على رئيس البلدية

والمدير المالي أن يقر ار المبال التي يتم تحويلها من الحس م م م مماب الجاري إلى حس م م م مماب الوديعة وبالعكسا
وتلك بما يتوافي مع بيانات التدفقات النقدية المتوقعة للفترات المسمتقبلية .في حالة المبال الخاصمة بمنح
و مسم م م م م مماعدات يتم اتخات القرار بعد الردوم إلى اتفاقية المنحة و التأكد من عدم ودود ما يمنع مثل اذ
العملية.
يمكن تصنيف حسابات البنوك لدى البلدية كما يلي-:
•

حسـابات بنكية مخصـصـة لموازنات معينة ومرتبطة حسمابيا بالموازنة المعينة .اذ الحسمابات البنكية تسمتخدم
فقط للقبض والصم م م ممرف المتعلي بالموازنة المرتبطة بها ويجا عدم اسم م م ممتخدامها للقبض أو الصم م م ممرف المتعلي

بالموازنات األخرى إال في حاالت النرورل القصوى.
•

حسابات بنكية عامة

امذ الحسم م م م م م ممابمات تسم م م م م م ممتخمدم السم م م م م م ممتالم أموال اإليرادات من المواطنين ومن بماقي مرافي البلمديمةا ويتم دفع
المصاريف اليومية والمصاريف التشميلية الدورية من خالل اذا الحساب البنكي.

الحسممابات العامة يجا أن تتكون من حسمماب واحد بالعملة الرئيسممية للبلدية و آخر بالعمالت األدنبية حسمما
الحادة.
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•

حساب الرواتب

تقوم البلدية بفتح حساب بنكي خاص بالرواتا بالعملة التي تستخدمها البلدية لدفع رواتا موظفيها.

يتم تحويل قيمة الرواتا بشم م م ممكل شم م م ممهري من حسم م م ممابات البنوك المخص م م م مصم م م ممة لموازنات معينة بقيمة رواتا
الموظفين العائدين لهذ الموازنات و من حسم م م م مماب البلدية الرئيسم م م م ممي إلى حس م م م م ماب البنكي المخصم م م م ممص لدفع

الرواتا.

يسمتخدم اذا الحسماب إلعداد الحواالت البنكية الخاصمة برواتا الموظفين و يكون رصميد اذا الحسماب قبل و
بعد دفع الرواتا الشهرية صف اًر.
•

حساب تعويض نهاية الخدمة

تقوم البلدية بفتح حسم م مماب خاص لمخصم م ممص تعويض نهاية الخدمة للموظفين و تلك بعملة البلدية الرئيسم م ممية

التي يتم اسم م ممتخدامها لدفع رواتا الموظفين .يتم تحويل مبل مخصم م ممص تعويض نهاية الخدمة بشم م ممكل دوري
إلى اذا الحسماب وتلك أينما من الحسمابات البنكية المخصمصمة للموازنات وبقيمة العبئ المتعلي بكل موازنة.

اذا الحس م مماب او حس م مماب مقيد ال يتم الص م ممرف منه إال إلغراض دفع تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين
تنتهي خدماتهم.
 2-2األشخاص المفوضين بالتوقيع
تعتمد البلدية فئتين من التوقيع على حساباتها لدى البنوك.
فئـــة ب
فئـــة أ
المدير المالي /مساعد المدير المالي
رئيس البلدية
عنو مجلس بلدي ()1

مدير البلدية

عنو مجلس بلدي ()2

تكون سقوف التواقيع على حسابات البلدية لدى البنوك كما يلي:
السقف (الحد األعلى)
حتى مبل  3,000شيقل

التواقيع المطلوبـة
توقيعين فئة ب مجتمعين

حتى مبل  20,000شيقل

توقيع أ  +توقيع ب مجتمعين

ما يزيد عن  20,000شيقل

توقيعين أ  +توقيع ب مجتمعين
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 3-2فتح حساب بنكي جديد
•

قرار فتح حساب بنكي دديد او من مسؤولية المجلس البلدي.

•

بناء على توصية و طلا من المدير المالي إلى رئيس البلدية.
يتم فتح حساب بنكي دديد ً
التواقيع المخولة للحساب البنكي الجديد يجا أن تصدر من المجلس البلدي.

•

يتم فتح حسمماب بنكي دديد بناءا على احتيادات البلدية وبعد التأكد من الحصممول على أفنممل الشممروط

•

بموافقة المجلس البلدي.
 4-2إغالق حساب بنكي
•

يتم إغالر أي حس مماب بنكي إتا كان رص مميد ص ممف ار أو ال يودد عليه حركات لمدل تزيد عن س ممتة أش ممهر
إال إتا كانا انالك مبررات كافية إلبقاء اذا الحساب مفتوحا.

•

يتم إغالر الحسم م مماب البنكي بناءا على توصم م ممية المدير المالي إلى رئيس البلدية بحيث يتم رفع تلك إلى
المجلس البلدي للمصم م م م م ممادقة عليه ويتم توثيي موافقة المجلس البلدي على إغالر الحسم م م م م مماب البنكي من
خالل التوقيع على رسالة تطلا من البنك إغالر الحساب.

•

على المدير المالي إعادل دميع دفاتر الش م مميكات غير المس م ممتعملة الخاص م ممة بالحس م مماب المراد إغالقه إلى

•

يتم إتالف ما كان غير مستعمل في دفتر الشيكات الجاري استعماله.

البنك في تاريخ إغالر الحساب مع توثيي تلك.

 5-2الحواالت البنكية
•

الحواالت بين الحسابات البنكية تتم لألسباب التالية:
 تمذية الحساب الجاري. استثمار المبل الزائد بتحويله من الحسابات الجارية إلى الوديعة. -تحويل رواتا الموظفين.

 تحويل إلى حساب تعويض نهاية الخدمة. تحويالت بين الموازنات وبما يمثل عمليات اقتراض أو سداد القتراض فيما بين الموازنات.•

كل حوالة بنكية يجا أن تتم برسالة إلى البنك تحمل التواقيع المعتمدل حسا اذا النسام.

•

يقوم محاس مما البنوك بالتأكد من أن الحوالة التي س ممحبا من حس مماب بنكي معين قد دخلا إلى حس مماب
بنكي أخر وفي الوقا المناسا.

 6-2فروقات العملة
•

يقوم محاسا البنوك في البلدية بالحصول على نشرل أسعار صرف العمالت األدنبية بشكل يومي.

•

يتم إعداد الس ممندات المحاس ممبية لتس ممجيل العمليات التي تتم بالعمالت األدنبية بمبل العملية حس مما عملة
األساس و القيمة المعادلة بعملة البلدية .كما يتم كتابة سعر الصرف المستخدم في نفس السند.
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•

في حمالمة حمدوث أيمة معماملمة بعملمة أدنبيمة غير عملمة البلمديمة يقوم المحماسم م م م م م مما المسم م م م م م ممؤول عن المعماملة
(محاسم مما مصم ممروفات أو محاسم مما إيرادات) بتحويل قيمة المعاملة من العملة األدنبية إلى عملة البلدية
باستخدام سعر الصرف السائد في تلك اليوم.

•

عند دفع االلتزام أو قبض المس م م م م ممتحي بالعملة األدنبية يتم تحويله إلى عملة البلدية باس م م م م ممتخدام س م م م م ممعر

الصم م ممرف السم م ممائد في تاريخ الدفع أو القبض .الفرر الناتة بعملة البلدية بين المبل الذي تم تسم م ممجيله في

تماريخ المعماملمة والمبل الممدفوم يتم تحميلمه على بيمان األداء الممالي كربح أو خسم م م م م م ممارل من عمليمة تحويمل

العمالت األدنبية.
•

في نهاية الفترل المالية (الش م م م ممهر أو نهاية الس م م م ممنة)ا يقوم المدير المالي أو مس م م م مماعد بإعطاء األمر إلى
النسام المحوسما إلعادل تقييم األصمول والمطلوبات النقدية ( )Monetary itemsالتي تسمتحي القبض
أو الدفع بعملة أدنبية في تاريخ الحي إلى عملة البلدية باس م ممتخدام س م ممعر الص م ممرف الس م ممائد بتاريخ نهاية

الشمهر أو نهاية السمنة .الفرر الناتة بعملة البلدية بين قيمة التقييم والقيمة السمابقة لألصمول والمطلوباتا
يتم تحميله كربح أو خس ممارل غير متحققة في بيان األداء المالي .يقوم المدير المالي أو مس مماعد بالتأكد
من أن النسام المحوسا قد قام بهذ العملية وأن عملية االحتساب تعطي نتائة معقولة.
 .3القبض واإليداع
 1-3المقبوضات
•

تحتفظ البلدية بخزنة حديدية أو ص م ممندور إيدام محكم اإلغالر وآمن وتلك لحفظ األموال والش م مميكات فيه
خالل الليمل وفي حماالت النم م م م م م ممرورل .امذا الصم م م م م م منمدور يفتح من خالل مفتماحين يحفظ احمداما مع أمين
الصندور واألخر مع رئيس البلدية أو من ينيبه.

•

أمين الصم م م ممندور يجا أن يرتا إيدام الشم م م مميكات والنقد الزائد في البنك .فيش اإليدام في البنك يجا أن

تمر لمحاسا البنوك لالحتفاظ بها بشكل مناسا.
 2-3السياسات المتعلقة بالقبض وااليداع
•

تقوم البلدية بإصم ممدار سم ممند قبض صم ممادر عن النسام المحوسم مما بتسم مملسم ممل تصم مماعدي زمنيا ورقميا ومرقم
مسبقاً لجميع عمليات قبض النقد أو الشيكات.

•
•

تقوم البلدية بإتبام سياسة تقني بإيدام النقد و الشيكات المستلمة في البنك يومياً.

في حالة اسم ممتخدام سم ممندات قبض يدوية تقوم البلدية باالحتفاظ بسم ممجل دفاتر سم ممندات القبض يشم مممل رقم

الدفتر وأول وآخر رقم للسند لكل دفتر.
•

يجا أن ال يتم استخدام أكثر من دفتر سندات قبض في نفس الوقا.
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ب-

اإلجراءات المالية المتعلقة بالدفع المباشر في البنوك
الشخص المسؤول
محاسب البنوك

اإلجراء

 يسلم المواطن نموتم تفويض بنكي ألدل تعبئته من المواطن والبنك. -يستلم صورل من النموتم المصدر من البنك لالحتفاظ.

 يقوم محاسم م مما البنوك بإعداد كشم م ممف شم م ممهري يبين أسم م ممماء المواطنين الذين قاموابتفويض البنك بالس ممداد اآللي من حس مماباتهم .يبين اذا الكش ممف اس ممم المواطنا

رقم حس م م ممابه لدى البنكا نوم الخدمة المقدمةا ورقم حس م م مماب البلدية لدى البنك
(كما في نموتم )C- 1
 يوقع الكشف ويرسله إلى مركز خدمات الجمهور.مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

الجمهور

محاسب البنوك

 ي اردع الكشم م م م م م ممف للتمأكمد من معلوممات المواطنا ويمدخمل البيمانمات المتعلقمة بقيممةالفواتير الخاضعة للسداد اآللي إلى الكشف.
 يعيد الكشف إلى محاسا البنوك بعد توقيعه. -يتأكد من إكتمال التواقيع المطلوبة للبنك من دانا البلدية.

 يرسل الكشف الموقع حسا األصول إلى البنك ويحتقظ بنسخة منه في الملفات. يس م م م م م ممتلم إش م م م م م ممعارات دائنة من البنك بخص م م م م م مموص المبال التي تم دفعها آليا منحسابات المواطنين حسا التفويض الرسمي.
 يس ممتلم أين مما إش ممعارات من البنك بخص مموص الحس ممابات التي لم يتم الس ممداد منهالعدم كفاية الرصيد أو ألي سبا آخر.

 يعدل الكشم م م م ممف األصم م م م مملي ليسهر فقط أسم م م م ممماء المواطنين الذين تم السم م م م ممداد منحساباتهم فعليا ويوقعه ويرسله إلى مسؤول مركز خدمات الجمهور.
مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

الجمهور

مدخل بيانات في مركز خدمات
الجمهور

مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات
الجمهور

 يرادع الكشم م م م م م ممف المعمدل ويعتممد ويحولمه إلى أحمد ممدخلي البيمانمات في المركزالدخال البيانات إلى نسام الفوترل والتحصيل .RMIS
 يقوم بتفري الكشم م م ممف المعدل المحول إليه من مسم م م ممؤول المركز على الحسم م م مماباتاالفرادية للمواطنين في نسام .RMIS
 يقوم بمرادعمة عمليمة إدخمال البيمانمات ويعتممداما على نسمام  RMISلتسهر عنمدمسؤول قسم المحاسبة على نسام .FA
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نظام الفوترة والتحصيلRMIS

 يحول المعلوممات إلى نسمام المحماسم م م م م م مبمة العماممة  FAمن خالل قيمد محماسم م م م م م ممبي(باالدمالي) كما يلي:

من  /البنك (اسم الموازنة).
إلى  /تمم مدينة (إسم الموازنة).

مسؤول قسم المحاسبة

 -يرادع القيد المحاسبي و يتأكد من التوديهات المحاسبية ويعتمد القيد للترحيل.

محاسب البنوك

 -يتابع الحسابات التي لم يتم التسديد عليها مع القسم المعني بالخدمة المقدمة.

 111دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

.1

.4

.11

.9

.

RMIS

.

. 12
.

FA

.2
.

.5

.13

.

.3
.

C-1
.8
.

.6
.

. 10

.7

.

.

. 14
.

112

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

.

التسويات البنكية

ت-

 .1السياسات المالية
•

يتم استخدام نموتم محدد خاص إلعداد التسويات البنكيةا يحتوي على اسم وعنوان البنك ورقم الحساب وعملة
الحساب والتاريخ .اذا النموتم يوفر المزايا التالية:
 ينمن ودود كل المعلومات النرورية في التسوية البنكية. يقلل الوقا الالزم إلعداد ومرادعة التسوية البنكية. -يوفر اإلمكانية لتوثيي الموافقات اإلدارية.

•

يتم تحنير التسويات البنكية لكل حساب من حسابات البنوك الخاصة بالبلدية ومشاريعها من قبل محاسا

•

يجا إعداد التسوية البنكية بالعملة األصلية للحساب البنكي.

•

يتم إعداد التسوية البنكية خالل أسبوم من نهاية الشهر.

•

إعداد التسوية البنكية من مسؤوليات محاسا البنوك .والذي يجا أن ال يعمل في المدفوعات والمقبوضات

البنوك شهريا وأسبوعيا إتا كانا عدد الحركات على الحساب البنكي تزيد عن  40حركة أسبوعيا.

النقدية.
•

الفروقات الواردل بالتسويات البنكية تقسم إلى قسمينا فروقات ناتجة عن حركات غير مسجلة لدى البنك بعدا

و حركات تم تسجيلها لدى البنك و لم تسجل في الدفاتر بعد.
•

يقوم محاسا البنوك بإعداد سند قيد بالمبال الساارل في البنك غير المسجلة في السجالت والتي تم تحديداا
في التسوية البنكية مثل التحويالت البنكيةا المصاريف البنكية أو أية أخطاء في التسجيل.

•

يقوم محاسا البنوك بمتابعة الشيكات المير مصروفة لفترل طويلة مع محاولة معرفة أسباب عدم صرفها إن
أمكن.

•

يتم إلماء الشيكات العالقة في التسويات البنكية لمدل تزيد عن ستة أشهر .ويتم إعداد سند قيد يتم فيه تسجيل
مبل الشيك كذمة على البلدية لصالح الجهة صاحبة الشيك.

•

مع نهاية السنة يجا مرادعة الشيكات التي تم إلماؤاا واعادتها إلى النقد في البنك .مبل اذ الشيكات يمكن

•

يتم توقيع التسوية من قبل الشخص الذي قام بإعداداا مع تكر تاريخ اإلعداد.

•

يقوم المدير المالي أو من ينوب عنه بمرادعة وتوقيع التسوية البنكية.

•

يقوم رئيس البلدية أو من ينوب عنه بمرادعة التسويات البنكية دوريا ويوقع عليها للداللة على مرادعته.

اعتبار إيرادات أخرى بتوصية من المدير المالي وموافقة رئيس البلدية.
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 .2اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية إعداد التسويات البنكية
الشخص المسؤول
محاسب البنوك

اإلجراء

 -يحصل على الكشوفات البنكية الشهرية من البنك.

 يقوم بإعداد التسوية البنكية لكل حساب بنكي مستخدما نموتم التسوية البنكيةوتلك خالل أسبوم من انتهاء الشهر.

 يوقع التسوية البنكية تحا "أعدت من قبل". يقوم بإعداد سندات قيد بالمبال التي ظهرت في التسوية البنكية ولم يتم تسجيلهامثل الحواالت البنكية المصاريف البنكية و أية أخطاء في التسجيل و يقوم بإرفار
صورل عن الجزء من كشف البنك المعزز لسند القيد.

 في حالة ودود شيكات عالقة في التسوية البنكية لمدل تزيد عن ستة أشهر يقومبإعداد سند قيد إلردام قيمة الشيكات العالقة إلى النقد في البنك وتسجيلها كذمة
على المؤسسة كما يلي:
من ح  /البنك

إلى ح  /الدائنون

 يقوم بتحنير رسالة إلى البنك بأية أخطاء ارتكبا من قبل البنك. يقوم بإرسال التسوية البنكية وسندات القيد للشهر الحالي مع التسوية للشهرالماضي إلى المدير المالي/المدير العام وتزويد بإيناحات وتفسيرات عن أية

مبال غير مسجلة في التسوية البنكية للشهر الحالي بالنسبة لألشهر السابقة.
المدير المالي

 يرادع ويوقع التسوية البنكية وسندات القيد .تشمل عملية المرادعة ما يلي-:▪

مطابقة رصيد البنك حسا التسوية مع كشف البنك.

▪

مطابقة رصيد السجالت مع كشف األستات العام.

▪

التأكد ن من الدقة الحسابية للتسوية.

▪

مقارنة التسوية للشهر السابي مع تسوية الشهر الحالي و مرادعة المبال

▪

مرادعة المبال المتكررل في التسوية البنكية و التأكد من طبيعتها.

العالقة لفترل طويلة.

محاسب البنوك

 -يقوم بحفظ التسوية البنكية وكشف البنك في ملف التسويات البنكية.

 -يقوم في نهاية السنة بمرادعة الشيكات التي يتم عكسها على النقد في البنك

وتسجيلها كذمم دائنة .في حالة كون االحتمال ضعيفا لدفع قيمة اذ الشيكاتا

يوصي بتسجيلها كإيرادات أخرى كما يلي:
من
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إلى

 /إيرادات أخرى
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اسم البلدية

كشف تسوية البنك
رمز الحساب____________________:

البنك___________________________:

التاريخ_______________________:

نوع الحساب______________________:

رقم الحساب______________________:

التسوية البنكية__________________:

العملة__________________________:

األرصدة
بنود التسوية

حسب الدفاتر

حسب كشف البنك

-

-

 -1الشيكات العالقة (غير المصروفة)*
رقم سند الصرف

رقم الشيك

تاريخ االستحقاق

-

-

-

-

-

-

 -2اإليداعات غير المسجلة في الدفاتر( .الوصف).
 -3اإليداعات غير المسجلة في البنك( .الوصف).
 -4فوائد وعموالت بنكية (مدينة  /دائنة).
 -5أخطاء (الوصف).
الـرصيـد المعـدل

موافقة

إعداد

* يجب إرفاق جدول إذا كان عدد البنود أكثر من .3
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ث-

اإلجراءات المتعلقة بالشيكات اآلجلة (تخضع الكمبياالت لنفس إجراءات االستالم والتسجيل)
الشخص المسؤول

موظف مركز خدمات الجمهور

اإلجراء

 يتوده المكلف (المواطن) إلى مركز خدمات الجمهور من أدل تحرير شم م م مميك أوأكثر لتاريخه (آدل) بقيمة الذمة المستحقة منه للبلدية.
 يحرر سم ممند اسم ممتالم شم مميك على نسام الفوترل والتحصم مميل  RMISويسم مملم النسم ممخةاألصلية منه للمواطن .سند اإلستالم يبين اسم المواطن ورقمه في البلدية ورقم

الشميك والبنك المسمحوب عليه وتاريخ اسمتحقار الشميك والمبل ونوم الخدمة أو
الذمة التي أصدر الشيك سدادا لها.
نظــــام الفوترة والتحصـــــــــيــــل

RMIS

مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

الجمهور

 يتم فتح حسم مماب رديف لكل مواطن على نسام  RMISيسم مممى "حسم مماب شم مميكاتآدلة  -اسم المواطن".

 يرادع المعاملة المدخلة على نسام  RMISويتأكد من صم ممحة كافة تفصم مميالتهاويعتمداا لتسهر في الحساب الرديف للمواطن.
 يطبع من نسام الفوترل والتحصم م م م مميل RMISكشم م م م ممف بالشم م م م مميكات المسم م م م ممتلمة منالمواطنين يبين إسم م م م م ممم المواطن ورقمه لدى البلدية ونوم الخدمة ورقم الشم م م م م مميك

وتاريخ التحصيل والبنك المسحوب عليه وقيمة الشيك (كما في نموتم)C-2
 مرادعة اذا الكشم م ممف والتوقيع عليه وارسم م مماله مع الشم م مميكات األصم م مملية اآلدلة إلىمحاسا البنوك.
محاسب البنوك

 مرادعة الكشمف ومطابقته مع الشميكات اآلدلة وارسمال الشميكات األصملية وصمورلعن الكشم م م ممف إلى البنك ويأخذ توقيع البنك على الكشم م م ممف دليال على اسم م م ممتالم
الشيكات.

 يحتفظ محاس م مما البنوك بالكش م ممف الموقع في ملف خاص بذلك بحيث تكون اذالكشم م مموفات بأرقام متسم م مملسم م مملة حسم م مما تواريخها وتلك لتسم م ممهيل عملية المرادعة
ولتسهيل عملية الردوم إليها في المستقبل.
مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

الجمهور

 -في كل يوما يقوم من خالل نسام الفوترل والتحصم م مميل بطباعة كشم م ممف بالشم م مميكات

المسم م ممتحقة في تلك اليوم بحيث يبين اذا الكشم م ممف (إسم م ممم المواطن ورقمه لدى
البلدية ورقم الشمميك والبنك المسممحوب عليه وتاريخ الشمميك والمبل ونوم الخدمة
المقدمة وتاريخ التحص م م م م م مميل الفعلي للش م م م م م مميك وأي مالحسات أخرى) (كما في

نموتم )C- 3

 -يقوم بمرادعة الكشف و التوقيع عليه وارساله إلى محاسا البنوك.
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محاسب البنوك

 يتابع مع البنك عملية التحص مميل للش مميكات ويحص ممل على اإلش ممعارات الدائنة منالبنك في حالة التحص م م م م م مميل أو إش م م م م م ممعارات بالش م م م م م مميكات الرادعة ويقوم بتعبئة

المعلومات الالزمة على كشف الشيكات مستحقة الدفع المشار إليه آنفاً.

 يعيد إرسال اذا الكشف إلى موظف مركز خدمات الجمهور.موظف مركز خدمات الجمهور

 -يقوم بإدخال البيانات الالزمة المأخوتل من الكش م م م م ممف على الحس م م م م ممابات اإلفرادية

نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل

 -بعد إدخال البيانات الالزمة المأخوتل من الكشف على نسام  RMISيقوم بإلماء

RMIS

للمواطنين في نسام الفوترل والتحصيل .RMIS

تأثير مبل الشم م مميك على حسم م مماب الذمم المدينة المتعلقة بالمواطن وكذلك على

الحساب الرديف -شيكات آدلة.

مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

 -مرادعة عملية اإلدخال واعتماداا في نسام الفوترل والتحصيل .RMIS

الجمهور
نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
RMIS

 يقوم بتممذيمة نسمام المحماسم م م م م م مبمة العمام  FAبمإدممالي المبمال المحصم م م م م م ملمة من امذالش م مميكات بحيث يتم تس م ممجيل القيود المحاس م ممبية التالية على نسام  FAلتسهر

اذ القيود عند محاسا البنوك:

❖ في حال كانا اذ الشيكات متعلقة بنشاطات تجارية فإنه يتم تسجيل
القيد التالي:
من  /البنك (نوم الموازنة).

إلى  /تمم مدينة (نوم الموازنة).

❖ أما في حال كانا اذ الشم م م م م م مميكات متعلقة بنشم م م م م م مماطات الحكم المحلي
(خدمات غير تجارية) فإنه يتم تسجيل القيد التالي:
من  /البنك (حسا نوم الموازنة)
إلى  /اإليرادات (نوم الموازنة ونوم اإليراد)
محاسب البنوك

 يقوم بمرادعممة القيممد المودود على نسممام  FAويتممأكممد من مجموم ممما او ظمماارعلى نسام FAمع مجموم الكشم ممف المحصم ممل من البنك ويوقع الكترونيا إيذانا
بأنه قام بمرادعة اذا القيد.

 يرس م ممل إش م ممعا ار إلى القس م ممم المعني بأس م ممماء المواطنين وأرقام الش م مميكات المرتجعةللمتابعة مع المواطنين.
مساعد المدير المالي
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C- 1

اسم البلديــة وشعارهـا
نموذج تفويض بنكي
حنمرل السادل (إسم البلدية) المحترمين:
( اسم البنك )

نسخة لبنك

اوية رقم:

أنا الموقع أدنا

(عنوان الشخص)

العنوان
اسم الخدمة
رقم االشتراك

 .1نفوض م م م ممكم بأن تقيدوا على حس م م م ممابي المذكور أدنا لدى بنك ( إس م م م ممم البنك

) المبال المس م م م ممتحقة علي مقابل

الخدمات التي تقدمها البلدية.
 .2اذا التفويض المصر به من قبلي ال يمكن إلماؤ من طرف واحد فقط إال بموافقة خطية من قبل الطرفين.

 .3اذ المبال التي سموف التزم بها حسما اذا التفويض سمتسهر من كشمف الحسماب دون أن يرسمل إلى البنك إشمعار
بذلك .

 .4يقوم البنك بتنفيذ اذ التعليمات المودودل في كتاب التفويض ما دام الحساب يسمح بذلك.
التوقيع
يتم تعبئـة هذا الجزء من قبل البنك
السادل (اسم البلدية) المحترمين:
رقم الحساب في البنك

الكود البنكي

نوع الحساب

استلمنا التفويض أعال وسنقوم بقيد قيمة الفواتير المقدمة منكم على حساب العميل الذي قام بالتفويض طالما
يسمح الحساب لدينا بذلك وعدم ودود أي مانع قانوني.
اسم البنك

التاريخ

الفرع
توقيع وختم فرع البنك
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C- 2
الرقم المتسلسل

اسم البلديــة وشعارها

كشف الشيكات المستلمة من المواطنين

التاريخ

اسم المواطن

رقم المواطن
لدى البلدية

رقم الشيك

البنك المسحوب

تاريخ تحصيل

مبلغ

عليه

الشيك

الشيك

العملة

مبلغ الشيك معادل

نوع الخدمة

بالشيقل

المقدمة

نوع الموازنة

التكلفة

مجموع الشيكات المستلمة من المواطنين

مالحظات مسؤول مركز خدمات الجمهور

التوقيع:

مالحظات محاسب البنوك

التوقيع:

❖

مالحظة :يتم إرسال نسخة من هذا الكشف إلى البنك ،بحيث يقوم البنك بختم هذا الكشف دليال على إستالم الشيكات من محاسب البنوك.
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رقم الوظيفة

مركز

C- 3

اسم البلديــة وشعارها

الرقم المتسلسل

كشف بالشيكات المستحقة

التاريخ

رقم المواطن

اسم المواطن

رقم الشيك

مبلغ الشيك

العملة

لدى البلدية

مبلغ الشيك معادل

نوع الخدمة

بالشيقل

المقدمة

نوع الموازنة

تاريخ التحصيل

مالحظات

الفعلي للشيك

مجموع الشيكات الشيكات المستحقة في ذلك اليوم

مالحظات مسؤول مركز خدمات الجمهور
التوقيع:

مالحظات محاسب البنوك
التوقيع:

❖

مالحظة :بعد مطالعة محاسب البنوك على الكشف وكتابة مالحظاته ،يتم إعادة إرساله إلى موظف في مركز خدمات الجمهور ليقوم بإدخال هذه البيانات على نظام الفوترة والتحصيل.
توقيع مدخل البيانات
121

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

ج-

اإلجراءات المالية المتعلقة بصندوق المصاريف النثرية
 .1السياسات المالية
-

يتم العمل بنسام الصناديي النثرية من قبل البلدية ومرافقها لتمطية النفقات الصميرل و المتكررل.

-

سقف الصندور النثري او  5,000شيقل للبلديات الكبيرل و 3,000شيقل للبلديات المتوسطة والصميرل.

-

سقف الدفعة الواحدل او  1,000شيقل للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة و 500شيقل للمجالس القروية.

-

ال يجوز تجزئة الدفعات من أدل عدم تجاوز سقف الدفعة المحدد.

-

نقطة إعادل تعويض الصم م م م م م ممندور المقترحة اي  1,500شم م م م م م مميقل للبلديات الكبيرل و 1,000شم م م م م م مميقل للبلديات
المتوسطة والصميرل.

-

ال يتم الدفع من الص ممندور إال بمودا فواتير ض مريبية رس مممية .في حالة عدم توفر الفواتير الن مريبية بس ممبا
طبيعة المصروفا يتم الحصول على توقيع المدفوم له على ورقة عادية.

-

ال يجوز بأي حال تعويض ص ممندور النثرية من الص ممندور العادي أو من النقد المس ممتلم مباشم مرًل بل يجا أن
يتم تلك بواسطة شيك بنكي.
ال يجوز بأي حال أن يختلط النقد الشخصي ألمين الصندور العام مع نقد الصندور النثري.

يتم تحميل أي فروقات في صندور المصاريف النثرية ال يودد لها ما يبرراا ألمين صندور النثرية.

يتم االحتفاظ بنقود الصم م ممندور النثري في صم م ممندور معدني صم م مممير تكون مفاتيحه عهدل لدى أمين صم م ممندور
النثرية.

-

على أمين صندور النثرية اإلبقاء على صندوقه مقفالً و اإلحتفاظ به في مكان آمن.

ال يجوز ألمين صندور النثرية تبديل (صرف) عمالت من الصندور سواء إلغراض شخصية أو غير تلك.
يجا القيام بجرد ص م ممندور المص م مماريف النثرية في كل مرل يتم فيها طلا تعويض الص م ممندور باإلض م ممافة إلى
القيام بجرد فجائي من وقا آلخر و يجا أن يكون الجرد موثقا و موقعا من قبل الش م ممخص الذي قام بالجرد

و أمين صم م م م م ممندور النثري ة .يتم االحتفاظ بوثائي الجرد الموقعة حسم م م م م مما األصم م م م م ممول في ملف خاص بمتابعة
الصناديي النثرية يتم االحتفاظ به من قبل المدير المالي او من ينوب عنه.

-

كافة المصم ممروفات من الصم ممندور يجا أن تكون معززل بإتن صم ممرف و سم ممند صم ممرف نثري .ال يجوز ألمين

-

يجا إسممتخدام سممندات صممرف نثرية مرقمة مسممبقا بشممكل تسمملسمملي .كما يجا اسممتخدام اذ السممندات بشممكل

-

يجا اإلحتفاظ بدفاتر س ممندات الص ممرف النثرية غير المس ممتعملة في مكان آمن و فرض رقابة من قبل المدير

صندور النثرية دفع أي مبل من صندوقه بدون توفر اإلتن الخطي.

متسلسل و عدم استخدام دفتر سندات دديد قبل نفات السندات في الدفتر القديم.
المالي أو من ينوب عنه على إصداراا و استخدامها من قبل أمناء الصناديي.
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-

يكون للمدير المالي ص م ممالحية الموافقة على أتونات الص م ممرف المتعلقة بالص م ممناديي النثرية .بالنس م ممبة للمرافيا

-

إتا اقتن مما الن ممرورل ا لملحة تجاوز س ممقف الدفعةا فيتودا الحص ممول على إتن خطي من المدير المالي أو

فإن صالحيات الموافقة على إتن الصرف تكون لمدير المرفي.

من ينوب عنه.
-

على الدائرل المالية تزويد أمناء الصناديي النثرية بقائمة تنم البنود المسمو صرفها من صناديقهم.

يحتفظ أمين صم ممندور النثرية بسم ممجل للصم ممندور النثري إما يدوي أو على شم ممكل ” “Excel Sheetلتسم ممجيل
المصم م م ممروفات أوال بأولا يجا االحتفاظ بالسم م م ممجل اليدوي في مكان آمن وال يجوز اسم م م ممتخدام قلم الرص م م مماص
لتس م ممجيل الحركات في اذا الحس م مماب ؛أما في حال اس م ممتخدام نموتم ” “Excel Sheetفيجا أن يكون لهذا

السجل "كلمة سرية" بحيث يكون أمين صندور النثرية او الشخص المخول للدخول إليها و التسجيل فيها.
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 .2اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية االستعاضة لصندوق النثرية
الشخص المسؤول
أمين صندوق النثرية

اإلجراء
 عند إنخفاض النقد في الصندور إلى نقطة إعادل التعويض (1500شيقل)ا يقوم أمين صندور بإعداد طلا تعويض صندور
المصاريف النثريةا وكذلك يعد كشف يلخص فيه المصاريف
النثرية التي تم دفعها ويرفي معه سندات الصرف والوثائي التعلقة
بها .يقوم بتوقيع الطلا تحا "إعداد" ويرسله إلى محاسا
المصاريف.

محاسب المصاريف

 يقوم بمرادعة الكشف المعد من أمين الصندور ويتأكد من دقتهالحسابية وصحة تصنيف حساباتها ويرادع دميع سندات الصرف
النقدي المرفقة وكذلك المستندات المؤيدل لها .يتأكد ان دميع
المصاريف غير االعتيادية موافي عليها من قبل المدير المالي ويتأكد
من ودود المستندات الالزمة للمصاريف االعتياديةا ويوقع على طلا
تمذية المصاريف النثرية وكذلك يوقع على كشف ملخص المصاريف
النثرية للداللة على مرادعتها من قبله.
 يقوم محاسا المصاريف بتحنير سند قيد بالمصاريف التي تمصرفها من صندور النثرية حسا نوم كل مصروف على البرنامة
المحوسا : FA
من

 /مصاريف نثرية (حسا نوم كل مصروف)
إلى

مسؤول قسم المحاسبة

 /صندور النثرية

 يقوم بتدقيي سند القيد المعد من قبل محاسا المصاريف ويقوم بمقارنته ومطابقته مع الكشف المعد من أمين الصندور ويتأكد من
دقته الحسابية وصحة تصنيف حساباتها ثم يقوم بإعتماد القيد المحاسبي
واعتماد على البرنامة المحوسا  FAويوقع على طلا تمذية المصاريف
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النثرية وكذلك يوقع على كشف ملخص المصاريف النثرية للداللة على
مرادعتها من قبله.
 يرسل دميع البيانات والمستندات وطلا تعويض صندور المصاريفالنثرية إلى أمين الصندور العام مع مذكرل لتحنير شيك بكامل المبل
المذكور في طلا تمذية المصاريف النثرية ( 3,500شيقل).
أمين الصندوق العام

 -يقوم بتحنير شيك بالمبل

المذكور في طلا تمذية صندور

المصاريف النثرية ويكون الشيك بإسم أمين صندور النثرية.
 يقوم بتحنير سند صرف محوسا بقيمة الشيك على برنامة FAحيث يسهر القيد التالي:

من

 /صندور النثرية
إلى

 /البنك

 ويرسل الشيك وطلا تمذية المصاريف النثرية وكذلك كشف ملخصالمصاريف النثرية وكافة الوثائي األخرى إلى رئيس قسم المحاسبة.
يقوم بمرادعة وتدقيي الشيك وسند الصرف على الكمبيوترا يرحل

مسؤول قسم المحاسبة

-

المدير المالي

 -يقوم بمقارنه المبل المودود على الشيك مع سند الصرف و من ثم

سند الصرف و يوقعه و يرفقه مع الشيك و المذكرل و يرسله إلى
المدير المالي أو من ينوب عنه بالتوقيع على الشيكات.

توقيع الشيك واعتماد سند الصرف على برنامة .FA
 يتم إعادل الشيك الموقع و مرفقاته إلى رئيس قسم المحاسبة.رئيس قسم المحاسبة

 يقوم بتسليم الشيك ألمين صندور النثرية بعد أخذ توقيعه على سندالصرف بما يفيد اإلستالم.

أمين صندوق النثرية
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.

 .3اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية الصرف النقدي من صندوق النثرية
الموظف المعني
رئيس القسم المعني

 .1يقوم بتعبئة طلا الصرف النقدي لمصروف نثري معينا ويقوم بتسليم
الطلا مع الوثائي المؤيدل إلى رئيس قسمه.

 .2يقوم بمرادعة الطلا ويتأكد من أن المصروف إعتيادي وأن الوثائي
المؤيدل كاملة ومتطابقة مع الطلا .ويقوم بالتوقيع على الطلا واعادته
إلى الموظف المعني.
 .3في حالة أن المصروف غير إعتيادي يقوم رئيس القسم المعني بتحويل
الطلا مع الوثائي المؤيدل إلى المدير المالي.

المدير المالي

 .4يرادع سند الصرف النقدي والوثائي المؤيدل ويوقع تحا "الموافقة"ا ويعيد
الطلا والوثائي إلى رئيس القسم المعني.

رئيس القسم المعني

 .5يقوم بتسليم الطلا والوثائي المؤيدل إلى الموظف المعني.

الموظف المعني

 .6يقوم بتسليم الطلا مع الوثائي المؤيدل إلى أمين صندور النثرية.

أمين صندوق النثرية

 .7يستلم طلا الصرف النقدي مع الوثائي المؤيدل.
 .8يتأكد من أن الوثائي المؤيدل كاملة.
 .9يقوم بتعبئة نموتم سند الصرف النقدي ويوقع تحا "إعداد".
.10يقوم بدفع المبل المحدد في سند الصرف النقدي.

الموظف المعني
أمين صندوق النثرية

.11يوقع سند الصرف النقدي تحا "استلم من قبل" بعد كتابة اسمه و رقم
اويته.
.12يقوم بختم سند الصرف النقدي والوثائي المؤيدل له بختم "دفع نقدا" ويقوم
بالتسجيل في سجل صندور النثرية.

.13يحتفظ بسندات الصرف النقدي والوثائي المؤيدل في مكان مملي.
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اسم البلدية
سند صرف نثري
الموازنة _______________________ :

الرقم ( :مرقم مسبقا)

الوظيفة _______________________ :

المبلغ ________________________ :

المشروع _______________________ :
التاريخ _______________________ :
ادفعوا ألمر___________________________________________________________:
مبلغ

___________________________________________________________:

وذلك عن ___________________________________________________________:
رقم الحساب

الحساب

المبلغ

المجموع
استلم من قبل
االسم
اإلعداد
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التوقيع

اسم البلدية

طلب تعويض المصاريف النثرية

ملخص للنفقات النقدية للفترل من  ......................إلى ..................
التوزيع حسب طبيعة المصروف
رقم سند الصرف
التاريخ

المدفوع له

الموازنة

النقدي *

الوظيفة

المجموع
اإلعداد
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المشروع

المبلغ

 .3اإلستثمارات
تعتمد المحاسم م ممبة عن اسم م ممتثمار معين على نسم م ممبة الملكية في الجهة المسم م ممتثمر فيهاا الجدول التالي يلخص طرر

المحاسبة التي يجا إتباعها حسا نسبة الملكية:
نسبة الملكية

طريقة المحاسبة

أقل من %20

طريقة التكلفة

من  %20إلى %50

طريقة حقور الملكية

أكثر من %50

بيانات مالية موحدل

أ .طريقة التكلفة
يتم إستخدام طريقة التكلفة عندما تكون نسبة ملكية البلدية في الجهة المستثمر فيها أقل من .%20
بمودا طريقة التكلفةا يتم اإلعتراف باإلستثمار بالتكلفة وتشمل دميع التكاليف المتكبدل للقيام باإلستثمار (مثل
المصاريف القانونية)ا حيث يتم تسجيل القيد التالي:
من  /استثمارات

إلى /

البنك

حسا اذ الطريقةا يتم تسجيل التوزيعات النقدية لألربا التي يتم استالمها كما يلي:
من  /البنك

إلى  /ايرادات استثمارات

ب .طريقة حقوق الملكية
يتم إستخدام طريقة حقور الملكية عندما تكون نسبة ملكية البلدية في الجهة الستثمر فيها من  %20إلى .%50
المنشأل الزميلة اي المنشأل التي خاللها يحصل المستثمر على تأثير اام .التأثير الهام او صالحية

المشاركة في ق اررات السياسة المالية والتشميلية للمنشأل المستثمر بهاا ولكن دون ودود سيطرل على تلك

السياسات .وعادل يفترض ودود تأثير اام عندما يكون للبلدية  %20على األقل من األصوات في المنشأل
األخرى .ويتم المحاسبة على اذ االستثمارات باستخدام طريقة حقور الملكية .حيث يتم بمودا اذ

 130دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

الطريقة االعتراف باالستثمار بسعر التكلفة ويتم تعديله بعد تلك ليعكس التمير الحاصل في حصة البلدية
من صافي أصول المنشأل المستثمر فيها.
مثال
استثمرت إحدى البلديات في أسهم شركة مساامة عامة ( )Xمن خالل شراء  %25من أسهمها .يتم تسجيل
القيد المحاسبي التالي:
من  /استثمارات في أسهم شركة ( Xحسا نوم الموازنة)
إلى  /البنك (حسا نوم الموازنة)
في نهاية السنة الماليةا تقوم البلدية باحتساب حصتها والبالمة  %25من صافي دخل الشركة المستثمر فيها .ويتم

المحاسبة عليها من خالل زيادل قيمة استثمار البلدية في الشركة كما او موضح في القيد المحاسبي التالي:
من  /استثمارات في أسهم شركة ( Xحسا نوم الموازنة)
إلى  /أربا استثمارات من شركة (( )Xحسا نوم الموازنة)

أما في حال كان لدى الشركة صافي خسارل للسنة الماليةا فيتم المحاسبة عليها من خالل تخفيض قيمة استثمار
البلدية في الشركة كما او موضح في القيد المحاسبي التالي:
من  /خسائر استثمارات من شركة (( )Xحسا نوم الموازنة)

إلى  /استثمارات في أسهم شركة ( Xحسا نوم الموازنة)

في حال قاما الشركة بتوزيع أربا على المساامينا ستحصل البلدية على  %25من األربا الموزعة .يتم
المحاسبة على األربا المقبوضة بتخفيض قيمة استثمار البلدية في الشركة من خالل القيد المحاسبي التالي:

من  /البنك (حسا نوم الموازنة)
إلى  /استثمارات في أسهم شركة ( Xحسا نوم الموازنة)
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إفصا
تشمل اإلفصاحات الرئيسية الخاصة باالستثمارات في المنش ت الزميلة ما يلي:
 القيمة العادلة لالستثمارات؛ معلومات مالية ملخصة عن المنش ت الزميلة تشمل مجموم األصول واإللتزامات واإليرادات والفائضأو العجز.

ج .البيانات المالية الموحدة
تقوم البلدية بإصمدار بيانات مالية موحدل عندما تكون نسمبة ملكية البلدية في الجهة االمسمتثمر بها أكثر من %50
ويودد نفوت /تأثير مهم للبلدية على الجهة المستثمر فيها .فيما يلي إدراءات التوحيد:
إجراءات التوحيد
عند إعداد البيانات المالية الموحدلا تدمة البلدية البيانات المالية للبلدية وبلدياتها التي تسيطر عليها وفي كل بند
من بنود البيانات المالية من خالل دمع البنود المماثلة لألصول واإللتزامات وصافي األصول/حقور الملكية

واإليرادات والمصاريف.
اإلفصاح
ينبمي إدراء اإلفصاحات التالية في البيانات المالية الموحدل:

(أ) قائمة بالبلديات المسيطر عليها؛

(ب) معلومات مالية ملخصة عن البلديات المسيطر عليها غير الموحدلا سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعاتا
بما في تلك مبال إدمالي األصول وادمالي اإللتزامات واإليرادات والفائض أو العجز؛

(م) األسباب وراء كون حصة الملكية بنسبة تزيد عن  %50لجهة مستثمر بها ال تشكل سيطرلا إن وددت.

العقارات اإلستثمارية
اي الممتلكات أرض أو مبنى – أو دزء من مبنى أوكليهما المحتفظ بها لمرض تحقيي مكاسا من اإليجارات أو
لمرض زيادل القيمة الرأسمالية أو كليهماا بإستثناء المحتفظ بها لما يلي:

 .1لإلستخدام في اإلنتام أو تزويد السلع أو الخدماتا أو ألغراض إدارية؛ أو
 .2للبيع ضمن سيار العمليات الطبيعي.
فيما يلي أمثلة على العقارات اإلستثمارية:

132

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

•

األرض المحتفظ بها لزيادل قيمة رأسمالية طويلة األدل وليس لبيعها على المدى القصير خالل السيار
الطبيعي للعمليات .ومثال تلك األرض التي تحتفظ بها البلدية لزيادل القيمة الرأسمالية التي يمكن
بيعها في وقا تكون فيه مجزية في المستقبل.

•

حاليا  .إتا لم تحدد بلدية معينة بأنها
األرض التي تحتفظ بها البلدية إلستعماالت مستقبلية غير محددل ً

ستستعمل األرض كممتلكات يشملها المالكا بما في تلك إشمالها لتقديم خدمات كتلك التي تقدمها
الحدائي العامة لألديال الحالية والمستقبليةا أو لبيعها على المدى القصير خالل سير العمليات
الطبيعيا فإن اذ الممتلكات تعتبر بأنها محفوظة لزيادل القيمة الرأسمالية.
•

المبنى الذي تملكه البلدية (أو الذي تحتفظ به البلدية بمودا عقد إيجار تمويلي) والذي يتم تأدير
بمودا عقد أو أكثر من عقود اإليجار التشميلية أو على أساس تجاري.فعلى سبيل المثالا قد تتملك
بلدية معينة مبنى تؤدر على أساس تجاري ألطراف خاردية.

•

المبنى الخالي لكن يحتفظ به لتأدير بمودا عقد أو أكثر من عقود اإليجار التشميلية أو على أساس
تجاري ألطراف خاردية.

السياسات المحاسبية
•

يجا اإلعتراف بالعقارات اإلستثمارية كأصل في الحاالت التالية فقط:
 .1عندما يكون من المحتمل تدفي مكاسا إقتصادية مستقبلية أو خدمة محتملة إلى البلدية من اذ
الممتلكات؛ و
 .2عندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية بموثوقية.

•

تقيم البلدية دميع تكاليف عقاراتها اإلستثمارية في وقا تكبداا .واذ التكاليف تتنمن التكاليف التي
مبدئيا إلستمالك عقارات إستثمارية والتكاليف التي يتم تكبداا الحًقا في اإلضافة إلى العقار
يتم تكبداا
ً
أو إستبدال دزء منه أو صيانته.

•

مبدئيا على تكلفتها (يجا تنمين تكلفة المعامالت في اذا القياس
يجا قياس العقارات اإلستثمارية
ً

•

عندما يتم إكتساب العقارات اإلستثمارية من خالل العمليات غير المتداولةا تكون تكلفتها اي قيمتها

المبدئي).

العادلة في تاريخ اإلكتساب.
•

تتألف تكلفة العقارات اإلستثمارية المشترال من سعر الشراء وأي مصاريف تنسا لها مباشرلا وتتنمن
اذ المصاريف على سبيل المثال الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائا نقل الممتلكات وتكاليف
العمليات األخرى.

•
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•

بعد اإلعتراف المبدئي يمكن للبلدية أن تختار بين سياستين محاسبيتينا نموتم القيمة العادلة أو
نموتم التكلفة.

•

القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية اي السعر الذي يتم بمودبه تبادل الممتلكات بين أطرافا مطلعة
وراغبة في عملية تجارية بحتة .يجا أن تعكس القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية حالة السور
الحقيقية والسروف كما بتاريخ إعداد التقرير.

•

على البلدية التي تختار نموتم التكلفة بعد اإلعتراف المبدئيا قياس كافة العقارات اإلستثمارية
بإستخدام المعاملة القياسيةا على تكلفة أقل من أي استهالك متراكم ومن أي خسائر إنخفاض قيمة
متراكمة.
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 .4اإليرادات والذمم المدينة
أ .السياسات المالية المتعلقة باإليرادات
إيرادات البلدية بشكل عام تتكون من إيرادات من نشاطات البلدية باإلضافة إلى المنح والتبرعات.
إيرادات من نشاطات البلدية

تقسم إيرادات البلدية إلى قسمين:

 )1إيرادات من نشــــــاطات ذات طبيعة تجارية ( .)Enterprise servicesتش م م م مممل اذ النش م م م مماطات خدمات
الميا ا الكهرباءا سور الخنارا المسلخ البلديا الدينمومترا حديقة الحيواناتا مواقف السياراتا وغيراا.

 )2إيرادات من نشـــــــاطات الحكم المحلي ( .)Local government Servicesتش م م م م مممل اذ اإليرادات تلك
المتعلقة بالنم مرائا والرسم مموم المختلفة مثل رسم مموم النفاياتا رسم مموم الصم ممرف الصم ممحيا رسم مموم رخص البناءا رسم مموم

الحرف والصناعاتا رسوم اليافطاتا وما شابهها.
األساس المحاسبي

تسجل البلدية إيراداتها من كافة النشاطات على أساس االستحقار والذي يعني أن تعترف البلدية بإيراداتها من اذ
الخدمات حال تقديم الخدمة بمض النسر عن الوقا التي يتم فيه تحصيل قيمة اذ الخدمات من المستفيدين.
فيما يلي القيود المحاسبية الوادا إتباعها لتسجيل األنوام المختلفة من اذ اإليرادات:
1.1

نشاطات ينتا عنها ذمم مدينة

تشم م مممل اذ النشم م مماطات خدمات دمع النفاياتا خدمات الصم م ممرف الصم م ممحيا رسم م مموم رخص البناءا رسم م مموم الحرف
والصم ممناعاتا رسم مموم اليافطاتا وخدمات الميا والكهرباء والتي يصم ممدر بها فواتير بقيمة الخدمات المقدمةا وكذلك

خدمات سور الخنارا المسلخ البلدي وما شابهها والتي تقدم خدماتها بشكل يومي.

عند إصممدار الفاتورل أو تقديم الكشممف الدوري بالخدمات المقدمة يتم تسممجيل اإليراد على حسمماب المسممتفيد في نسام
الفوترل والتحصيل  RMISبشكل إفرادي بحيث يتم زيادل الرصيد المستحي من المستفيد بقيمة اإليراد.
بنماء على المعلوممات اإلدمماليمة الواردل إلى نسمام المحماسم م م م م م مبمة العمام ( )FAمن نسمام  RMISفي تماريخ إصم م م م م م ممدار
الفواتير أو عندما يتم إدخال بيانات الخدمات المقدمة من خالل الكشم م م مموفات الدوريةا يتم تسم م م ممجيل إيراد البلدية من

اذ الخدمات في حسابات األستات العام في نسام  FAكما يلي:

من  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة مثل ميا ا كهرباءا سور خنارا مسلخ)
إلى  /إيرادات البلدية (حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد)
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يتم تسم م م ممجيل عمليات القبض المتعلقة بهذ اإليرادات في نسام  RMISأوال بحيث تؤثر على الحسم م م ممابات االفرادية
للمستفيدين وتلك بتخفيض الرصيد المستحي من المستفيد بقيمة المبل المقبوض منه.
في نهاية كل يوم عملا يرحل نسام  RMISإلى نسام المحاسم م م ممبة العام  FAمجموم المبال المقبوضم م م ممة لكل نوم
من أنوام الموازنات وتسجل اذ المجاميع في نسام  FAمن خالل القيد التالي:
من  /الصندور (حسا نوم الموازنة)
إلى  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)
في حال قاما البلدية بالدخول في عقد ضمممان إلحدى الخدمات التي تقدمهاا يتم تسممجيل إيرادات الرسمموم السممنوية

لعقد النمممان على حسمماب المسممتفيد عند إصممدار المطالبة الخاصممة بتلك السممنةا وتلك من خالل حسممابات األسممتات
العام في نسام  FAكما يلي:
من  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة مثل سور خنارا مسلخ)
إلى  /إيرادات البلدية (حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد)
يتم تسجيل عمليات القبض المتعلقة بهذ اإليرادات في نسام المحاسبة العام  FAمن خالل القيد التالي:
من  /النقد/البنك (حسا نوم الموازنة)

إلى  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)

نشاطات ال ينتا عنها ذمم مدينة

1.2

تشم مممل اذ النشم مماطات خدمات الدينمومترا حديقة الحيواناتا وما شم ممابههاا حيث تقدم اذ المرافي خدماتها مقابل
الدفع النقدي وليس بالدين .يتم في نهاية كل يوم عمل تقديم كشم م م ممف تفصم م م مميلي (إرسم م م ممالية) بالخدمات المقدمة من
المرفي المعني حيث يقوم الجابي المختص في المرفي بإحنار اذا الكشف (اإلرسالية) مع النقد المحصل ويورد

إلى الصندور العام في البلدية بعد مرادعته واعتماد من المحاسا المخصص لهذا المرض في الدائرل المالية.

يتم تس ممجيل اذا النوم من اإليراد مباش مرل في نسام المحاس ممبة العام  FAدون الحادة لمرور من خالل نسام الفوترل

والتحصيل .عند استالم الصندور العام للنقد يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي في حسابات األستات العام.
من  /الصندور (حسا نوم الموازنة)

إلى  /اإليراد (حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد)

• يقوم مدير /مسؤول كل قسم أو موازنة  Fundبطباعة تقرير بتعمير الذمم المدينة العائدل لقسمه أو موازنته
لدراسته في نهاية كل شهر واعداد تقرير عن مستوى التحصيالت التي تما خالل اذا الشهر وكذلك يقوم
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بإعداد ملخص بالحركات التي تما على اذا الرصيدا يجا أن يبين اذا التقرير أعمار الذمم المدينة مصنفة
كما يلي:

 تمم مدينة عمراا  30يوما أو أقل. تمم مدينة عمراا من  60 – 31يوم. تمم مدينة عمراا من  120 – 61يوم. تمم مدينة عمراا من  180 – 121يوم. تمم مدينة عمراا من  360 – 181يوم. تمم مدينة عمراا من سنة إلى سنتين. -تمم مدينة يزيد عمراا عن سنتين.

يجا أن يحتوي التقرير على األسباب التي أدت إلى الزيادل أو النقص في الذمم المدينة مع خطة القسم
للتحصيل وتخفيض رصيد الذمم المدينة خالل الثالثة أشهر القادمة .يرفع اذا التقرير إلى مساعد المدير

المالي.
• يقوم مساعد المدير المالي بمطابقة مجموم رصي د الذمم المدينة حسا تقرير التعمير مع الرصيد في استات
عام الذمم المدينة في نسام المحاسبة العام  .FAفي حالة ودود أية اختالفات يطلا من القسم المعني
تفسي ار لهذا االختالف وكذلك يطلا من مسؤول قسم المحاسبة العمل على إيجاد الفروقات وتسويتها بشكل

موثي ومتابعة األسباب وتصحيحها.
• يقوم مساعد المدير المالي بدراسة التقرير الوارد من القسم المعني وتحليله ورفع توصياته إلى المدير المالي
لدراستها ومتابعتها مع مع إدارل البلدية والقسم المعني ألدل تحسين مستوى التحصيالت من الذمم المدينة.

• يقوم كل قسم أو موازنة بإعداد تقرير ربع سنوي يشمل دراسة تفصيلية عن الحسابات أو الذمم المدينة
المشكوك في تحصيلها مع تبرير كامل لكل استنتام بخصوص ضرورل عمل مخصص لهذ الديون أو دزء

منها أم ال .ي دا أن تشمل اذ الدراسة كل الذمم المدينة التي تزيد قيمتها عن  1,000شيقل كما بتاريخ

الدراسة .يتم تدوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها على األسس التالية كما بتاريخ كل دراسة

(بشكل ربع سنوي):

• مخصص خاص لكل حساب تمة مدينة يتبين أن اناك شك في امكانية تحصيلها خالل فترل  3أشهر من
تاريخ الدراسة وفقا للتقرير المعد من القسم /الموازنة المعينة وبناء على المناقشات والتبريرات التي تتم مع

الدائرل المالية ومسؤوليها.

• الذمم التي تقل قيمة كل منها عن  1,000شيقل ولم تدخل في الدراسة يتم أخذ مخصص لها كما يلي:
 تمم عمراا من  180 – 121يوم تمم عمراا من  360 -181يوم137
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 تمم مدينة من سنة إلى سنتين -تمم مدينة اكثر من سنتين

%30
%100

يتم تسجيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من خالل القيد المحاسبي التالي في حسابات األستات العام:
من  /مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها (حسا نوم الموازنة)

إلى  /مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (حسا نوم الموازنة)

يتم تعديل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي بناء على الدراسة المشار إليها أعال والمناقشات
التي تتم عليها مع الدائرل الماليةا حيث يتم تسجيل القيد أعال بقيمة التعديل المراد عمله.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المعالجة المحاسبية المبينة أعاله من خالل حساب مخصص الديون المشكوك في

تحصيلها هدفه مقابلة المصاريف المتوقعة بسبب عدم تحصيل بعض مبالغ رسوم معينة مع اإليرادات الخاصة

بتلك الرسوم في نفس الفترة المالية .وهو ال يعني بأي حال من األحوال شطب أو إعدام الذمم المستحقة للبلدية،
وبالتالي لم يتم تخفيض رصيد حساب الذمم المدينة.
1.3

إيرادات موازنة المعارف

تعتبر ض م م مريبة المعارف إحدى أنوام الموازنات االئتمانية حيث يتم المحاسم م ممبة عليها من خالل موازنة خاصم م ممة بها
تسمى "موازنة المعارف".
األساس المحاسبي

يتم أينم م م مما المحاسم م م ممبة على إيرادات موازنة المعارف بإتبام أسم م م مماس االسم م م ممتحقار بحيث يتم االعتراف باإليراد فور
استحقاقه بمض النسر عن القبض الفعلي لهذ اإليرادات من المواطنين.

يتم المحاسممبة على ض مريبة المعارف من خالل نسام الفوترل والتحصمميل  .RMISيقوم نسام  RMISبشممكل دوري
بتمذية نسام المحاس م ممبة العام  FAبمجموم المبال التي س م ممجلا على حس م ممابات المواطنين كنم م مريبة معارف حيث

يقوم نسام  FAبتسجيل القيد التالي إلثبات اإليراد:

من  /تمم مدينة_ضريبة معارف (موازنة معارف).
إلى  /إيراد ضريبة المعارف (موازنة المعارف).
عند قيام المواطن بدفع ضم م مريبة المعارف المس م ممتحقة عليها يتم تس م ممجيل تلك في نسام الفوترل والتحص م مميل RMIS
بحيث يتم تنزيل المبل المدفوم من حساب المواطن.
في نهمايمة كمل يوم عممل يممذي نسمام الفوترل والتحصم م م م م م ميمل  RMISنسمام المحماسم م م م م م مبمة العمام  FAبمجموم المبمال
المحصلة كنريبة معارف حيث يتم تنفيذ القيد المحاسبي لتالي في نسام المحاسبة العام : FA
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من  /الصندور
إلى  /تمم مدينة (ضريبة معارفا موازنة المعارف)

ب .الخصم النقدي
السياسات المالية
•

يتم منح الخصممم النقدي وفقا لسممياسممة البلدية .في حالة منح خصممومات بشممكل كمياتا يجا تحويل اذ

•

يمنح الخصممم على الفاتورل التي يتم تسممديداا فقطا بحيث يتم تسممجيل اذا الخصممم كمصممروف وفقا للقيود

الكميات إلى قيم مادية.
التالية:
•

دميع القيود المبينممة أدنمما تؤثر على كممل من نسممام إدارل اإليرادات ( )RMISونسممام المحمماسم م م م م م مبممة العممام
(.)FA

•

عند تسجيل الذمة (تسجل بكامل قيمة الفاتورل)
من  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)
إلى  /ايرادات (حسا نوم الموازنة)

•

عند تحصيل الذمة ومنح الخصم النقدي
من  /النقد/البنك (بقيمة المبل المقبوض)

من  /الخصم النقدي (بقيمة الخصم الممنو )
إلى  /الذمم المدينة (بكامل قيمة الدين)

ت .اإلجراءات المحاسبية المتعلقة بتسجيل اإليرادات
ألغراض وضممع اإلدراءات المحاسممبية التفصمميلية لنشمماطات البلدية الفلسممطينية الكبيرلا فقد تم تقسمميم إيرادات البلدية
إلى نوعين رئيسيين اما:
 .1إيرادات تنتة عن تقديم خدمات تات طبيعة تجارية.

 .2إيرادات الحكم المحلي األخرى والتي تشمل النرائا والرسوم وغيراا.

 .1الخدمات ذات الطبيعة التجارية التي تقدمها البلدية الفلسطينية الكبيرة
تقسم م م ممم اذ الخدمات عادل إلى قسم م م ممم ينتة عنه تمم مدينه مثل خدمات الكهرباءا الميا ا المسم م م مملخ البلديا سم م م ممور

الخنم ممارا وقسم ممم آخر يقدم خدماته مقابل الدفع النقدي المباشم ممر بحيث ال ينتة عن اذ الخدمات تمم مدينة مثل

الديناموميترا حديقة الحيوانات وغيراا.
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وحيث أن إدراءات تقديم الخدمة واص م م ممدار الفواتير وعملية التحص م م مميل تتش م م ممابه بين بعض الخدمات تات الطبيعة
التجارية التي ينتة عنها تمم مدينة وتختلف بين البعض اآلخرا فقد تم ألغراض وض م م م م ممع اإلدراءات المحاس م م م م ممبية
التفصيلية تصنيف الخدمات التي ينتة عنها تمم مدينة إلى صنفين اما:
خدمات الميا والكهرباء.

-

خدمات المسلخ البلدي وسور الخنار.

-

فيما يلي إدراءات تسجيل اإليرادات لكل صنف من اذين الصنفين:
ث .خدمات المياه والكهرباء
اإلجراءات المحاسبية لتسجيل إيرادات المياه في بلدية كبيرة:

❖

تمر إجراءات تسجيل خدمات المياه وإيراداتها في ثالث مراحل:

 .1استالم طلبات اشتراك الميا الجديدل والتعامل معها وادخالها على نسام الفوترل والتحصيل .RMIS
 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات واصدار الفواتير والتسجيل المحاسبي.
 .3التحصيالت وادراءاتها وتسجيلها.
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 .1استالم طلبات اشتراك المياه الجديدة والتعامل معها وإدخالها على نظام .RMIS

الشخص المسؤول

قسم خدمات الجمهور +

طالب خدمة المياه

اإلجراء

 يقوم قسم خدمات الجمهور باستالم بيانات طالا خدمة الميا (صورل اوية)اوتعبئة البيانات على طلا اشتراك في خدمة الميا (يحتوي على براءل

تمة من أقسام البلدية)ا وتسليمه إلى طالا الخدمة من أدل تعبئته.
ويطلا من طالا الخدمة براءل تمة من ضريبة األمالك (و ازرل المالية).

 -يقوم طالا الخدمة بتعبئة الطلا من أقسام البلديةا ويحنر براءل تمة من

ضريبة األمالك (و ازرل المالية)ا ثم يقوم بتسليم الطلا  +براءل الذمة إلى
قسم خدمات الجمهور.
 قسم خدمات الجمهور يقوم بتحويل الطلا إلى قسم األبنية. -يتأكد من أن البناء مرخص ويتأكد من كل البيانات الالزمة ويقوم بالكشف

قسم األبنية

على الموقع حتى يتأكد من عدم ودود مخالفات خاصة بالبناء.
 يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس األبنية بالتوقيع علىالطلا ثم يتم تحويل الطلا إلى قسم الصحة والمجاري.

قسم الصحة والمجاري

 -يقوم بالتأكد من عدم ودود أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

 يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس الصحة بالتوقيع علىالطلا ثم يتم تحويل الطلا إلى قسم الميا .
 -يقوم بإرسال فنيين من أدل معرفة تكلفة توصيل الخط.

قسم المياه

 يقوم مهندس الميا والمراقا المختص بكتابة مطالعتهما ويوقعا علىالطلا.

 يتم االعتماد النهائي من قبل قسم الميا . يتم إرسالها إلى رئيس البلدية أو من ينوب عنه.رئيس البلدية

 -يقوم بدراسة الحالة ويقوم بالموافقة على الطلا أو

قسم المياه (قسم التحققات)

 -يقوم بإدخال بيانات المشترك الجديد على نسام RMISا ويقوم بتحميله

قسم خدمات الجمهور

 -في حالة الموافقة يتم إرسال الطلا إلى قسم الميا

.

رسوم فتح ملف وتسهر اذ الرسوم عند قسم خدمات الجمهور.
 يقوم باستالم رسوم فتح ملف من المواطن. يصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواطن ويحتفظ بالنسخة األصليةفي ملف المواطن.
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قسم المياه (قسم التحققات)

 يطلع على المعاملة ويقوم بإرسال فنيين للقيام بزيارل ميدانية للموقع منأدل تعبئة بيان تكاليف إيصال الميا .

 يتم الموافقة على المعاملة من قبل منسم الكشف وترفع لمهندس الميا منأدل توقيعهاا وأحيانا تبعث إلى رئيس البلدية من أدل توقيعها.
 يتم إرسال المعاملة إلى قسم االتحققات.قسم المياه (قسم التحققات)

قسم خدمات الجمهور

 يقوم بإدخال دميع التكاليف الالزمة لتركيا الخط على نسام RMISاتسهر اذ التحققات عند قسم خدمات الجمهور.
 -يقوم المواطن بدفع المبل الذي تم احتسابه وادخاله في قسم الميا .

 يصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواطن ويحتفظ بالنسخة األصليةفي ملف المواطن.
 يتم توقيع اتفاقية طلا خدمة بين المواطن وقسم الميا (البلدية). يتم إعطاء رقم اشتراك خاص للمواطنا ويتم تحويله إلى قسم الميا . -يقوم بإعداد طلا إصدار لوازم يوقع من مسؤول قسم الميا ويرسل إلى

قسم المياه

المستوعات.

 يقوم مختصون بإخرام دميع اللوازم من مستودم البلدية من أدل تركياالخط (.(Interface with stores

 يتم استالم المواد من مستودعات البلدية بناءا على طلا إصدار لوازم. يقوم بتركيا خط الميا للمشترك ويسجل في الملف تاريخ التركيا ورقمالشصي للعداد.
قسم قراء العدادات

 -يقوم بتحديد موقع المشترك وترتيا االشتراك في كشف القراءات.

قسم التحققات

 -يتم عمل قاعدل بيانات أساسية للمشترك الجديد ويتم إدخالها إلى البرنامة

قسم األرشيف

142

(نسام الفوترل) بناء على ترتيا الملف.
 يعمل قاعدل بيانات أساسية للملف ويتم عمل فهرس للملف وبعد تلك يتمحفسه في األرشيف .
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 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات وإصدار الفواتير والتسجيل المحاسبي.
اإلجراء

الشخص المسؤول

مسؤول قسم التحققات +

مراقب القراء

 عمل الجدول الزمني لقراءل العدادات أول الشم م م م م ممهر وعمل كشم م م م م مموفات للقراءتحتوي على توزيع المنمماطي على القراء وتمماريخ أخممذ قراءات كممل منطقممة
لكل قارص.

قارئ العدادات

 -يقوم بقراءل عدادات الميا وأخذ المالحسات التي يشااداا بالموقع.

مراقب القراء

 -يأخذ عينة من القراءاتا ويقوم بإرسال قراء آخرين ألخذ القراءات مرل أخرى

مدخل

(ال يتم تزويد اؤالء القراء بالقراءات األولى).

البيانات

(قسم

التحققات)
مدقق

التحققات)

بيانات

(قسم

 يقوم باسم م م ممتالم دميع الكشم م م مموفات من مراقا القراء ويقوم بادخالها إلى نسام.RMISثم يوقع الكترونيا إيذانا بأنه قام بإدخال اذ البيانات.
 يقوم بتدقيي البيانات والقراءات المدخلة للتأكد من ص م م م ممحتها حيث يتأكد منرقمالمشم م ممترك و إسم م مممه وكذلك القراءل السم م ممابقة والقراءل الحالية ويتأكد من
إسم ممم الموازنةا ثم يقوم بالتوقيع الكترونيا إيذانا بأنه قام بتدقيي المعلومات
المدخلة إلى نسام الفوترل والتحصيل.

مسؤول قسم التحققات

نظام RMIS

 يقوم بمرادعة الفواتير واعتماداا للطباعة وتسليمها إلى مراقا الجبا للتوزيعوتسهر الذمم على المشتركين عند قسم خدمات الجمهور.
 يقوم باحتس مماب مجموم الفواتير المص ممدرل في تلك اليوم ويمذي البيانات إلىنسام  FAإلثبات اإليرادات حيث يسهر القيد المحاسبي التالي:
من  /تمم مدينة ميا (موازنة ميا )
إلى /إيرادات ميا (موازنة ميا )

مسؤول اإليرادات

 يقوم بمرادعة القيد المحاسم م م م م ممبي على نسام المحاسم م م م م ممبة العام  FAواعتمادللترحيل.

مالحس م م م ممة :كل قيد محاسبي يدخل إلى نسام المحاسبة العام  FAيجا أن يشمل دانبين (مدين ودائن) متساويين

في القيمة ويعودان لنفس الموازنة وتلك للمحافسة على ودود ميزان مرادعة متوازن لكل موازنة في كل األوقات.
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.7
.

.8
FA .

.

 .3التحصيالت وإجراءاتها وتسجيلها.

الشخص المسؤول
مراقب الجباه
الجابي

اإلجراء

 يقوم بتوزيع الفواتير إلى الجبا حسا المناطي. يقوم بتوزيع الفواتير على المشم ممتركين ويقوم بإصم ممدار سم ممند إيصم ممال في حالاستالم المبل .

 يقوم بتسليم األموال واإلرساليات إلى مدخل البيانات في قسم التحققات.مدخل البيانات (قسم
التحققات)

مدقق البيانات (قسم
التحققات)

 يقوم بإدخال بيانات التحصم مميالت لكل مشم ممتركا وبعد تدقيقها يوقع عليها ثميوده الجابي إلى مدقي اإلرساليات في قسم التحققات
 يقوم بتمدقيي البيمانمات الممدخلمة ثم يقوم بماعتمماد البيمانمات الممدخلمة لتسهر علىنسمام  RMISعنمد أمين الصم م م م م م منمدورا ثم يقوم بتوديمه الجمابي إلى أمين
الصندور.

الجابي

 -يتوده إلى أمين الصندور لدفع المبال المحصلة.

أمين الصندوق

 اسم م م م م م ممتالم المبل من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبلمدقي البيانات واص م م ممدار س م م ممند قبض بالمبل المس م م ممتلم ويتم ترحيل المبل

لحس م مماب المواطن على نسام RMISا عند إص م ممدار س م ممند القبض يسهر
القيد التالي في الحسابات العامة :FA

من  /الصندور العام (موازنة الميا )
إلى  /تمم مدينة ميا (موازنة الميا )

نظام المحاسبة العام FA

 تحديد ص ممالحية أمين الص ممندور ض مممن نسام المحاس ممبة العام FAبحيث اليسمح اذا النسام ألمين الصندور تميير البيانات الواردل من نسام الفوترل

والتحصيل.
مسؤول قسم اإليرادات

 مرادعمة القيود المودودل على نسمام المحماسم م م م م م مبمة العمام  FAالتي نتجما عننسام الفوترل والتحص م م م مميل  RMISويعطي موافقة الكترونية عليها لتسهر
عند مساعد المدير المالي .

مساعد المدير المالي

 يتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل على  FAوالتي تتمثل في:من  /تمم مدينة (نوم الموازنة)
الى  /دميع االيرادات (كمل ايراد على حمدا وحس م م م م م م مما نوم
الموازنة)
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من  /الصندور العام (نوم الموازنة)
الى  /تمم مدينة (نوم الموازنة)

 بعد التأكد من صحة القيود المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل .نظام

الفوترة

والتحصيل

 RMISونظام المحاسبة
العام FA
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 يكون لمسم م م م مماعد المدير المالي صم م م م ممالحيات الدخول إلى نسامي  RMISو FAلمرادعة تفاص م مميل العمليات قبل إعتماداا وترحيل القيود المحاس م ممبية
على نسام المحاسبة العام .FA
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FA
.

اإلجراءات المالية لتسجيل إيرادات الكهرباء في بلدية فلسطينية كبيرة:
تقسم إيرادات الكهرباء إلى ثالثة وظائف ( )Functionsرئيسية:

 .1استالم طلبات اشتراك الكهرباء الجديدل والتعامل معها وادخالها على نسام .RMIS
 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات واصدار الفواتير والتسجيل المحاسبي.
 .3التحصيالت وادراءاتها وتسجيلها.

 .1استالم طلبات اشتراك الكهرباء الجديدة والتعامل معها وإدخالها على نظام RMIS

الشخص المسؤول

قسم خدمات الجمهور +

طالب خدمة الكهرباء

اإلجراء

 -يقوم قسم خدمات الجمهور باستالم بيانات طالا خدمة الكهرباء (صورل اوية)ا

وتعبئة البيانات على طلا اشتراك في خدمة الكهرباء (يحتوي على براءل تمة
من أقسام البلدية)ا وتسليمه إلى طالا الخدمة من أدل تعبئته .ويطلا من

طالا الخدمة براءل تمة من ضريبة األمالك (و ازرل المالية).
 يقوم طالا الخدمة بتعبئة الطلا من أقسام البلديةا ويحنر براءل تمة منضريبة األمالك (و ازرل المالية)ا ثم يقوم بتسليم الطلا  +براءل الذمة إلى قسم
خدمات الجمهور.

 قسم خدمات الجمهور يقوم بتحويل الطلا إلى قسم األبنية. -يتأكد من أن البناء مرخص ويتأكد من كل البيانات الالزمة ويقوم بالكشف على

قسم األبنية

الموقع حتى يتأكد من عدم ودود مخالفات خاصة بالبناء.
 يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس األبنية بالتوقيع على الطلا ثميتم تحويل الطلا إلى قسم الكهرباء.

قسم الكهرباء

 يقوم بإرسال فنيين من أدل معرفة تكلفة توصيل الكهرباء. يقوم مهندس الكهرباء والمراقا المختص بكتابة مطالعتهما ويوقعا على الطلا. -يتم االعتماد النهائي من قبل قسم الكهرباء.

 يتم إرسالها إلى رئيس البلدية أو من ينوب عنه.رئيس البلدية

قسم الكهرباء (قسم

التحققات)

قسم خدمات الجمهور

 يقوم بدراسة الحالة ويقوم بالموافقة على الطلا أو -في حالة الموافقة يتم إرسال الطلا إلى قسم

الكهرباء.

 يقوم بإدخال بيانات المشترك الجديد على نسام RMISا ويقوم بتحميله رسومفتح ملف وتسهر اذ الرسوم عند قسم خدمات الجمهور.
 يقوم باستالم رسوم فتح ملف من المواطن. يصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواطن ويحتفظ بالنسخة األصلية فيملف المواطن.
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قسم الكهرباء

 يطلع على المعاملة ويقوم بعمل زيارل ميدانية للموقع من أدل تعبئة بيان تكاليفإيصال الكهرباء.

 يتم الموافقة على المعاملة من قبل منسم الكشف وترفع لمهندس الكهرباء من أدلتوقيعهاا وأحيانا تبعث إلى رئيس البلدية من أدل توقيعها.
 يتم إرسال المعاملة إلى قسم االتحققات.قسم الكهرباء (قسم

التحققات)

قسم خدمات الجمهور

 يقوم بإدخال دميع التكاليف الالزمة إليصال الكهرباء على نسام RMISا تسهراذ التحققات عند قسم خدمات الجمهور.
 -يقوم المواطن بدفع المبل الذي تم احتسابه وادخاله في قسم الكهرباء.

 يصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواطن ويحتفظ بالنسخة األصلية فيملف المواطن.
 يتم توقيع اتفاقية طلا خدمة بين المواطن وقسم الكهرباء(البلدية). -يتم إعطاء رقم اشتراك خاص للمواطنا ويتم تحويله إلى قسم الكهرباء.

قسم الكهرباء

 يقوم الموظف المعني بإعداد طلا إصدار لوازم وتوقيعها ويرسله إلى مسؤولقسم الكهرباء العتماد .

مسؤول قسم الكهرباء

 -يقوم بمرادعة طلا إصدار لوازم ويعتمد بالتوقيع عليه بعد التأكد من صحة

قسم الكهرباء

 -يقوم مختصون بإخرام دميع اللوازم من مستودم البلدية من أدل تركيا الخط

محتوياته.

(.(Interface with stores
 -يتم استالم المواد من مستودعات البلدية بناءا على طلا إصدار لوازم.

 يقوم بتركيا خط الكهرباء للمشترك ويسجل في الملف تاريخ التركيا ورقمالشصي للعداد.
قسم قراء العدادات

 -يقوم بتحديد موقع المشترك وترتيا االشتراك في كشف القراءات.

قسم التحققات

 -يتم عمل قاعدل بيانات أساسية للمشترك الجديد ويتم إدخالها إلى البرنامة (نسام

قسم األرشيف
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الفوترل) بناء على ترتيا الملف .
 يعمل قاعدل بيانات أساسية للملف ويتم عمل فهرس للملف وبعد تلك يتم حفسهفي األرشيف .
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 .2أخذ القراءات الدورية للعدادات وإصدار الفواتير والتسجيل المحاسبي

الشخص المسؤول

مسؤول قسم التحققات +

مراقب القراء

اإلجراء

 -عمل الجدول الزمني لقراءل العدادات أول الشهر وعمل كشوفات للقراء

تحتوي على توزيع المناطي على القراء وتاريخ أخذ قراءات كل منطقة
لكل قارص.

قارئ العدادات

 يقوم بقراءل عدادات الكهرباء بالموقع وأخذ المالحسات التي يشااداابالموقع.

مراقب القراء

 -يأخذ عينة من القراءاتا ويقوم بإرسال قراء آخرين ألخذ القراءات مرل

مدخل البيانات (قسم

 -يقوم باستالم دميع الكشوفات من مراقا القراء ويقوم بإدخالها إلى نسام

أخرى (ال يتم تزويد اؤالء القراء بالقراءات األولى).

التحققات للكهرباء)

مدقق بيانات (قسم

التحققات للكهرباء)

مسؤول قسم التحققات

نظام الفوترة

.RMIS
 يقوم بتدقيي البيانات والقراءات المدخلة للتأكد من ص م م م ممحتها حيث يتأكد منرقم المشترك واسمه وكذلك القراءل السابقة والقراءل الحالية ويتأكد من إسم
الموازنة ثم يقوم بالتوقيع آليا.
 يقوم بمرادعة الفواتير واعتماداا للطباعة وتسليمها إلى مراقا الجبا للتوزيعوتسهر الذمم على المشتركين عند قسم خدمات الجمهور.
 -يقوم باحتسم م م م مماب مجموم الفواتير المصم م م م ممدرل ويمذي البيانات إلى نسام FA

والتحصيلRMIS

إلثبات اإليرادات حيث يسهر القيد المحاسبي التالي:
من  /تمم مدينة (موازنة الكهرباء)

إلى /إيرادات كهرباء(موازنة الكهرباء)
مسؤول اإليرادات
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 يقوم بمرادعة القيد المحاسم م م م ممبي على نسام المحاسم م م م ممبة العام  FAواعتمادللترحيل.
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 .3التحصيالت وإجراءاتها وتسجيلها
الشخص المسؤول
مراقب الجباه
الجابي

اإلجراء

 يقوم بتوزيع الفواتير إلى الجبا حسا المناطي. يقوم بتوزيع الفواتير على المشم ممتركين ويقوم بإصم ممدار سم ممند إيصم ممال في حالاستالم المبل .

 يقوم بتسليم األموال واإلرساليات إلى مدخل البيانات في قسم التحققات.مدخل البيانات (قسم
التحققات)

مدقق البيانات (قسم
التحققات)

 يقوم بإدخال بيانات التحصم مميالت لكل مشم ممتركا وبعد تدقيقها يوقع عليها ثميوده الجابي إلى مدقي اإلرساليات في قسم التحققات
 يقوم بتمدقيي البيمانمات الممدخلمة ثم يقوم بماعتمماد البيمانمات الممدخلمة لتسهر علىنسمام  RMISعنمد أمين الصم م م م م م منمدورا ثم يقوم بتوديمه الجمابي إلى أمين
الصندور.

الجابي

 -يتوده إلى أمين الصندور لدفع المبال المحصلة.

أمين الصندوق

 اسم م م م م م ممتالم المبل من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبلمدقي البيانات واص م م ممدار س م م ممند قبض بالمبل المس م م ممتلم ويتم ترحيل المبل

لحس م مماب المواطن على نسام RMISا عند إص م ممدار س م ممند القبض يسهر
القيد التالي في الحسابات العامة :FA

من  /الصندور العام (موازنة الكهرباء)
إلى  /تمم مدينة كهرباء (موازنة الكهرباء)

نظام المحاسبة العام FA

 تحديد ص ممالحية أمين الص ممندور ض مممن نسام المحاس ممبة العام FAبحيث اليسمح اذا النسام ألمين الصندور تميير البيانات الواردل من نسام الفوترل

والتحصيل.
مسؤول قسم اإليرادات

 مرادعمة القيود المودودل على نسمام المحماسم م م م م م مبمة العمام  FAالتي نتجما عننسام الفوترل والتحص م م م مميل  RMISويعطي موافقة الكترونية عليها لتسهر
عند مساعد المدير المالي .

مساعد المدير المالي

 يتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل على  FAوالتي تتمثل في:من  /تمم مدينة (نوم الموازنة)
الى  /دميع االيرادات (كمل ايراد على حمدا وحس م م م م م م مما نوم
الموازنة)

من  /الصندور العام (نوم الموازنة)
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الى  /تمم مدينة (نوم الموازنة)
 بعد التأكد من صحة القيود المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل .نظام

الفوترة

والتحصيل

 RMISونظام المحاسبة
العام FA
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 يكون لمسم م م م مماعد المدير المالي صم م م م ممالحيات الدخول إلى نسامي  RMISو FAلمرادعة تفاص م مميل العمليات قبل إعتماداا وترحيل القيود المحاس م ممبية
على نسام المحاسبة العام .FA
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FA
.

ج .خدمات نشاطات المسلخ وسوق الخضار
الشخص المسؤول
الجابي

اإلجراء

 إحنممار كشممف التحصمميالت اليومي (اإلرسممالية) وكشممف أخر يبين اإليرادات منالخدمات التي تم تقديمها من كل مرفي (المسملخا سمور الخنمار....الخ) إلى
قسم المحاسبة في البلدية.

محـــاســــــــــــب إيرادات (مـــدخـــل

البيانات)

 يقوم أحد محاسمبي اإليرادات في قسمم المحاسمبة (مدخل البيانات) باسمتالم كشمفيبين اإليرادات من الخدمات التي تم تقديمها في تلك اليوم من الجابي ثم يقوم
بمإدخمال البيمانمات (اسم م م م م م ممم متلقي الخمدممةا ورقممه الخماص لمدى البلمديمةا والمبل
المستحي منها ونوم الخدمة (اإلي ارد)) إلى نسام الفوترل والتحصيل .RMIS
 -يقوم مدخل البيانات باسم م م ممتالم كشم م م ممف التحصم م م مميالت اليومي من الجابي وتدقيقه

(التأكد من أنه يحتوي على إيص م م م م مماالت بأرقام متس م م م م مملس م م م م مملةا التأكد من الدقة
الحسم م ممابية االتأكد من أن مجموم اإليصم م مماالت مطابي مع مجموم اإلرسم م ممالية)
ومن ثم يقوم بممإدخممال البيممانممات (اسم م م م م م ممم متلقي الخممدمممةا ورقمممه الخمماص لممدى
البلممديممةا والمبل المحصم م م م م م م ممل منممها ونوم الخممدمممة (اإلي ارد)) إلى نسممام الفوترل

والتحصيل . RMIS

 يقوم مدخل البيانات بالتأشممير على كشممف اإليرادات وكشممف التحصمميالت اليومي(اإلرسم م ممالية) إيذانا بأنه قام بإدخال البيانات إلى نسام الفوترل والتحصم م مميل ومن
ثم توديه الجابي إلى مدقي البيانات.
نظام الفوترة والتحصيل
()RMIS

 يسهر اسمم الشمخص الذي قام بإدخال البيانات األولية إلى النسام (باإلضمافة إلىالبيانات المتعلقة بالمبال المس م م ممتلمة والتوديه المحاس م م ممبي الص م م ممحيح لكل مبل

حسمما اسممم الحسمماب مع تحديد صممالحيات اذا الشممخص ضمممن النسام بحيث

يسم م م م م م مممح لمه بمإدخمال البيمانمات دون ودود صم م م م م م ممالحيمة العتمماد امذ المعلوممات
وترحيلها ( غير مخول باالعتماد والترحيل للمعاملة التي أدخلها).
محاســـــــب إيرادات آخر (مدقق
البيانات)

 يقوم محاس م م مما إيرادات آخر من قس م م ممم المحاس م م ممبة (مدقي البيانات) بتدقيي بياناإليرادات اليوميمة الممدخلمة إلى نسمام الفوترل والتحصم م م م م م ميمل  RMISوتلمك عن
طريي مطمابقمة المعلوممات الممدخلمة إلى النسمام مع كشم م م م م م ممف اإليرادات اليومي
حيث يتأكد من صم م م م ممحة البيانات المدخلة بما فيها اسم م م م ممم متلقي الخدمة ورقمه

والمبل وكذلك التوديه المحاسم م م م م م ممبي لنوم اإليراد المعني بحيث يتم اعتماد اذ

المعلومات في الحسابات االفرادية لمتلقي الخدمة على نسام الفوترل والتحصيل
.RMIS
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مسؤول قسم اإليرادات

-

نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل

-

يقوم في نهمايمة كمل يوم عممل بمرادعمة القيمد المحماسم م م م م م ممبي المتعلي بمالخمدممات
المقدمة على نسام المحاسبة العام  FAويعطي موافقة إلكترونية عليها لتسهر

عند مساعد المدير المالي.
()RMIS

بمجرد اعتمماد امذ البيمانمات على نسمام  RMISيقوم امذا النسمام بتممذيمة نسمام
المحمماسم م م م م م مبممة العممام  FAبمجمماميع البيممانممات في نهممايممة اليوما ليتم عمممل القيممد
المحاسبي:

من  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)
إلى /اإليرادات (حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد)

محــــاســــــــــــب إيرادات (مــــدقق

البيانات)

 -يقوم مممدقي البيممانممات بتممدقيي بيممانممات التحصم م م م م م مميالت المممدخلممة إلى نسممام الفوترل

والتحص م م م مميل  RMISوتلك عن طريي مطابقة المعلومات المدخلة إلى النسام
مع كشم م ممف التحصم م مميالت اليومي حيث يتأكد من صم م ممحة البيانات المدخلة بما
فيها اسم م ممم متلقي الخدمة ورقمه والمبل وكذلك التوديه المحاسم م ممبي لنوم اإليراد
المعني ونوم الموازنة المعنية ثم يقوم باعتماداا في الحسابات اإلفرادية لمتلقي
الخدمة على نسام الفوترل والتحصميل  RMISا ثم يقوم مدقي البيانات بتوديه

الجابي إلى أمين الصندور.
نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
()RMIS

 -نسمام الفوترل والتحصم م م م م م ميمل يقوم بشم م م م م م مكمل تلقمائي بتجميع المبمال الممدخلمة بمجرد

اعتماداا ويسهر اذا المجموم عند أمين الص م م م م ممندور على نسام المحاس م م م م ممبة
العامة FA

 إظهار اسمم الشمخص الذي قام بتدقيي واعتماد اإلرسمالية مع تحديد صمالحية اذاالش ممخص ض مممن النسام بحيث يس مممح له بتدقيي البيانات المدخلة إلى النسام
واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور.
الجابي

 -يتوده إلى أمين الصندور من أدل دفع قيمة اإلرسالية.

أمين الصندوق

 اسم م م ممتالم المبل من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل مدقيالبيانات واصممدار سممند قبض بالمبل المسممتلما عند إصممدار سممند القبض يسهر
القيد التالي في الحسابات العامة :FA

من  /الصندور العام (حسا نوم الموازنة )
إلى  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)

مالحسة :نسام المحاس م م م ممبة العام  FAلن يقبل أي قيد محاس م م م ممبي ال يتس م م م مماوى فيه
الجانا الدائن والجانا المدين لنفس الموازنة.

نظام المحاسبة العام ()FA
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 تحديد صالحية أمين الصندور ضمن نسام المحاسبة العام  FAبحيث ال يسمحاذا النسام ألمين الصندور تميير البيانات الواردل من نسام RMIS
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مسؤول قسم اإليرادات

 في نهاية اليوم يتأكد مس م م م م م ممؤول قس م م م م م ممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود فيالصمندور مع مجاميع كشموفات التحصميل اليومية كما يرادع القيود المحاسمبية

التي نتج مما عن نس ممام الفوترل والتحصم م م م م م مي ممل  RMISوالمودودل على نس ممام

المحاسم م م م ممبة العامة FAا ويعطي موافقة إلكترونية عليها لتسهر عند مسم م م م مماعد
المدير المالي.
مساعد المدير المالي

 يتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل في FAا تتمثل في:من  /تمم مدينة (حسا نوم الموازنة)
إلى /دميع اإليرادات (كم ممل إيراد على حم ممدا وحس م م م م م م م مما نوم
الموازنة)
من  /الصندور العام (حسا نوم الموازنة)
إلى  /تمم مدينة (حسا الموازنة)
 -بعد التأكد من صحة القيود المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل.

نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
( )RMISونظام FA
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 يكون لمسم م م مماعد المدير المالي صم م م ممالحيات الدخول إلى نسامي  RMISو FAلمرادعمة تفماصم م م م م م ميمل العمليمات قبمل إعتمماداما وترحيمل القيود المحماسم م م م م م ممبيمة على نسمام
المحاسبة العام .FA
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ح .اإلجراءات المحاسبية لتسجيل إيرادات النشاطات ذات الطبيعة التجارية التي الينتا عنها ذمم مدينة مثال الدينموميتر
وحديقة الحيوانات.

الشخص المسؤول
الجابي

مــدخــل بيــانــات (محــاســـــــــــب
إيرادات)

اإلجراء

 إحنممار كشممف التحصمميالت واإليرادات اليومي (اإلرسممالية) إلى قسممم المحاسممبةفي البلدية.
 يقوم مدخل البيانات في قس ممم المحاس ممبة باس ممتالم كش ممف التحص مميالت اليومي منالجابي وتدقيقها (التأكد من أنها تحتوي على إيصم م م مماالت بأرقام متسم م م مملسم م م مملةا

التمأكمد من المدقمة الحسم م م م م م ممابيمة االتمأكمد من أن مجموم اإليصم م م م م م مماالت مطمابي مع

مجموم اإلرسالية) ومن ثم يقوم بتحنير القيد المحاسبي على FAا القيد:
من  /الصندور العام

إلى  /إيرادات (حسا نوم اإليراد)
 يقوم مدخل البيانات بالتأشم م م م م ممير على كشم م م م م ممف التحصم م م م م مميالت واإليرادات اليومي(اإلرسممالية) إيذانا بأنه قام بمرادعته وتحنممير القيد المحاسممبي على  FAومن

ثم توديه الجابي إلى مساعد المدير المالي.
نظام FA

 إظهار اسممم الشممخص الذي قام بتحنممير القيد على نسام ( FAالمبال المسممتلمةوالتوديه الصم م ممحيح للمبل حسم م مما اسم م ممم الحسم م مماب مع تحديد صم م ممالحيات اذا
الشم ممخص ضم مممن النسام بحيث يسم مممح له بإدخال القيود على  FAدون ودود

صالحية العتماد اذ المعلومات (غير مخول باالعتماد).
مــدقق البيــانــات (محــاســــــــــب
إيرادات آخر)

 يقوم محاس مما إيرادات آخر في قس ممم المحاس ممبة بتدقيي قيد اإليرادات المدخل إلىنسام  FAوتلك عن طريي مطابقة القيد المدخل مع كش م م م م م ممف التحص م م م م م مميالت
واإليرادات اليومي (اإلرسم م م م ممالية) حيث يتأكد من صم م م م ممحة البيانات المدخلة بما
فيها اس م م م م ممم المبل والتوديه المحاس م م م م ممبي لنوم اإليراد المعني ثم يقوم باعتماداا
لتسهر عند أمين الصندورا ثم يقوم بتوديه الجابي إلى أمين الصندور.

نظام FA

 إظهار اسمم الشمخص الذي قام بتدقيي واعتماد اإلرسمالية مع تحديد صمالحية اذاالش م ممخص ض م مممن النسام بحيث يس م مممح له بتدقيي البيانات المدخلة إلى النسام
واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور.

الجابي
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أمين الصندوق

 اسم م م ممتالم المبل من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل مدقيالبيانات واصم ممدار سم ممند قبض بالمبل المسم ممتلما عند إصم ممدار سم ممند القبض يتم

تثبيا القيد التالي في  FAالقيد:

من  /الصندور العام (حسا الموازنة)
إلى  /إيرادات (حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد)

نظام FA

 -تحديد ص م ممالحية أمين الص م ممندور ض م مممن نسام  FAبحيث ال يس م مممح اذا النسام

مسؤول قسم اإليرادات

 -في نهاية اليوم يتأكد مس م م م م م ممؤول قس م م م م م ممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود في

ألمين الصندور تميير القيود التي تم اعتماداا من قبل مدقي البيانات.

الصممندور مع مجاميع كشمموفات التحصمميل اليومية ثم يقوم بالتوقيع اآللي على

نسام  FAلتأكيد مطابقة النقد في الص م م م م م ممندور مع البيانات المعتمدل في نسام
FA
مساعد المدير المالي

 يتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل في FAا واي كما يلي:من  /الصندور العام (حسا الموازنة)

إلى  /إيرادات (حسا نوم الموازنة و نوم اإليراد)
نظام FA
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 يعطي صم م م ممالحيات لمسم م م مماعد المدير المالي من أدل اعتماد القيود المحاسم م م ممبيةالساارل في .FA
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FA

خ .إيرادات من نشاطات الحكم المحلي (مثل الضرائب بشتى أشكالها ما عدا ضريبة المعارف)
الشخص المسؤول

محـــاســــــــــــب إيرادات (مـــدخـــل

البيانات )

اإلجراء

 يقوم أحد محاس م م م م م ممبي اإليرادات (مدخل البيانات) بإدخال البيانات (اس م م م م م ممم متلقيالخ ممدم ممة اوالمبل المطلوب من ممه ا ونوم الخ ممدم ممة (اإليراد)) إلى نس ممام الفوترل
بناء على تقرير لجنة التخمين المختصة .
والتحصيل ً

نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
RMIS

 إظهمار اسم م م م م م ممم الشم م م م م م ممخص المذي قمام بمإدخمال البيمانمات األوليمة إلى النسمام (المبمالالمس م م م ممتلمة والتوديه الص م م م ممحيح لكل مبل حس م م م مما اس م م م ممم الحس م م م مماب مع تحديد

صممالحيات اذا الشممخص ضمممن النسام بحيث يسمممح له بإدخال البيانات دون
ودود صم م م م م م ممالحيمة العتمماد امذ المعلوممات وترحيلهما ( غير مخول بماالعتمماد

والترحيل).
محــــاســــــــــــب إيرادات (مــــدقق

البيانات)

 يقوم محاس م م م مما إيرادات من قس م م م ممم المحاس م م م ممبة (مدقي البيانات) بتدقيي البياناتالممدخلمة إلى نسمام الفوترل والتحصم م م م م م ميمل وتلمك عن طريي مطمابقمة المعلوممات

المدخلة إلى النسام مع تقرير لجنة التخمين حيث يتأكد من صم م م م م م ممحة البيانات
الممدخلمة بمما فيهما اسم م م م م م ممم متلقي الخمدممة والمبل المطلوب منمه وكمذلمك التوديمه
المحماسم م م م م م ممبي لنوم اإليراد المعني ثم يقوم بماعتمماداما لتسهر على نسمام الفوترل
والتحصيل في مركز خدمات الجمهور.

نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
()RMIS

 إظهار اس ممم الش ممخص الذي قام بتدقيي واعتماد البيانات مع تحديد ص ممالحية اذاالش م ممخص ض م مممن النسام بحيث يس م مممح له بتدقيي البيانات المدخلة إلى النسام
واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور.

مسؤول قسم اإليرادات

 يقوم مسم ممؤول قسم ممم اإليرادات في آخر كل يوم عمل من كل شم ممهر بإعطاء نسامالفوترل والتحصم م م م م م ميممل أمر لترحيممل المعلومممات المودودل فيممه والمتعلقممة بممالممذمم
المممدينممة إلى  FAوتلممك بممالمجمماميع لكممل نوم من أنوام الخممدمممات أو اإليرادات

ألغراض إظهار اذ المجاميع في ميزان المرادعة الشهري ليسهر القيد التالي

:

من  /تمم مدينة (حسا الموازنة)
إلى  /إيرادات رسوم (حسا الموازنة)
مركز خدمات الجمهور

164

 يس ممتلم الجابي المودود في مركز خدمات الجمهور األموال من المواطنين أو منالجبما الميمدانيين بحيمث يتم إدخمال البيمانمات (اسم م م م م م ممم متلقي الخمدممةا والمبل
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المحصم م ممل منها ونوم الخدمة (اإلي ارد)) إلى نسام الفوترل والتحصم م مميل RMIS
وتصنيف اذ المبال حسا نوم الخدمة (اإليراد) المقدمة .

 إحنار كشف التحصيل اليومي (الحركات التي حدثا في نسام الفوترلوالتحصم م مميل) المحصم م مملة من الجمهور وتسم م ممليمها إلى مسم م ممؤول مركز خدمات
الجمهور.
مســـــــــــؤول مــركــز خـــــدمـــــات

الجمهور

 يقوم مسؤول مركز خدمات الجمهور بمرادعة كشف كل دابي في مركز خدماتالجمهور واعتماد على  RMISوالتوقيع على صحة الكشف والنقد.

 يقوم بمإعطماء األمر إلى  RMISلتجميع البيمانمات الخماص م م م م م م ممة بكمافمة الجبما فيمركز خدمات الجمهور بحيث يسهر كل نوم من اإليرادات بشكل كلي وكذلك
مجموم النقد لكافة الجبا المودودين في مركز خدمات الجمهور ويقوم أين م م مما
ب ممإعط مماء أمر لتحوي ممل البي ممان ممات المجمع ممة إلى نس ممام  FAحي ممث تسهر ا ممذ

المعلومات عند أمين الصندور الرئيسي .
نـظـــــام الـفـوتـرة والـتـحصـــــــــيـــــل
RMIS

 يقوم نسمام الفوترل والتحصم م م م م م ميمل بتممذيمة المعلوممات المودودل فيمه إلى  FAليسهرالقيد التالي :

من  /الصندور (حسا الموازنة)

إلى  /تمم مدينة ( حسا الموازنة)

الجابي

 -يتودممه كممل دممابي من الجبمما المودودين في مركز خممدمممات الجمهور إلى أمين

أمين الصندوق

 -اسم م م ممتالم المبل من كل دابي من الجبا المودودين في مركز خدمات الجمهور

الصندور من أدل دفع المبال المستحقة عليه.

واصدار سند قبض رئيسي بالمبل المستلم.

نظام المحاسبة العام ()FA

 -تحديد صالحية أمين الصندور ضمن نسام المحاسبة العام  FAبحيث ال يسمح

مسؤول قسم اإليرادات

 -في نهاية اليوم يتأكد مس م م م م م ممؤول قس م م م م م ممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود في

اذا النسام ألمين الصندور تميير البيانات الساارل عند .

الصم ممندور مع مجاميع كشم مموفات التحصم مميل اليومية ثم يعطي نسام المحاسم ممبة
العممام FAأمر بتجميع وتصم م م م م م ممنيف البيممانممات المممدخلممة بحيممث يتم مالئمممة اممذ
البيانات لخارطة الحسابات المودودل في نسام .FA

مساعد المدير المالي

 يتأكد من صحة القيد المحاسبي المودود على  FAالذي يتمثل فيمن  /الصندور (حسا الموازنة)

 إلى  /تمم مدينة (حسم مما الموازنة) بعد التأكد من صم ممحة القيد المحاسم ممبييتم اعتماداا من قبله للترحيل .
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.13

د .اإلجراءات المتعلقة بمرافق البلدية
 .1إجراءات المسلخ البلدي.
الشخص المسؤول
مستلم الذبيحة

اإلجراء

  -يسممتلم الذبائح من اللحامين حسمما الوقا المحدد من قبل المسمملخ البلدي بحيثتكون كل تبيحة مختومة برقم يدل على ص م م م مماحا الذبيحة (من األفن م م م ممل أن
يقوم صاحا الذبيحة بكتابة الرقم على الذبيحة).
 -بعد عملية إدخال اذ الذبائح إلى الزرائا يقوم مس م ممتلم الذبائح بإص م ممدار وص م ممل

اسم م م ممتالم تبيحة (يبين اذا اإليصم م م ممال اليوما التاريخا رقم صم م م مماحا الحيواناتا

وعدد الحيوانات المسم م ممتلمة ونوعها) وبعد تلك يقوم المسم م ممتلم بالتوقيع على اذا
اإليص ممال وتعطي النس ممخة األص مملية من اإليص ممال إلى ص مماحا الذبيحة وتبقى
صورل محفوظة في الدفتر(.كما في نموتم رقم .)1
 -يقوم الجابي بإصممدار سممند قبض على أسمماس إيصممال اسممتالم الذبيحة (يكون انا

الجابي

التحص م مميل نقدي من ص م مماحا الحيوانات) وبعد تلك يوقع على إيص م ممال س م ممند
قبض ويتم إعطاء النسممخة األصمملية لصمماحا الحيوانات ويتم االحتفاظ بصممورل
عن السند من أدل مرادعتها وتدقيقها( .كما في نموتم رقم .)2
 -يقوم بتفري العمل اليومي في نهاية اليوم على سجل الذبائح اليومية الذي يحتوي

مستلم الذبائح

على اسم م م م م م ممم صم م م م م م مماحما الحالل ورقممه الخماص فيمه وعمدد المذبمائح التي دخلما
الزرائا ونوعها.
 بعد تلك يقوم بالتوقيع على اذا السجل كما في نموتم .3 -يتأكد من ص م م م ممحة البيانات المدخلة إلى س م م م ممجل الذبائح اليومية وتلك عن طريي

الجابي

مطابقتها مع س ممندات القبض وبعد التأكد من ص ممحتها يوقع على الس ممجل حتى
يبين أنه تم مرادعة وتدقيي سجل الذبائح اليومية.
 يقوم الجابي بتفري اإليص م م مماالت (س م م ممندات القبض) على نموتم اإلرس م م ممالية ويتمإرفاقها مع سجل الذبائح اليومية.

 يقوم بتسليمها إلى مدخل البيانات (محاسا إيرادات) في قسم المحاسبة.مستلمي الذبائح

 يقوم مسم م ممتلموا الذبائح (مسم م ممتلم الذبائح  +الجابي) بتسم م ممليم الذبائح لموظفي الذبححسم م م م م مما األرقام ومتابعة الترقيم حتى نهاية عملية الذبح (الذبيحة يكتا عليها

رقم صاحا الذبائح).
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 -أثنماء عمليمة المذبح يتم ترقيم اللحم برقم صم م م م م م مماحما المذبيحمة بنماء على الرقم المذي

موظفوا الذبح

كان مودود على الذبيحة.
 -بعد عملية الذبح يتم فحص الذبيحة وفي حال كان اناك إي إتالف فيقوم طبيا

طبيب المسلخ

المسلخ بإتالف ما يلزم.
 -يتم عمل تقرير باإلتالف ليتم إعطاء إلى صاحا الذبيحة.

موظفوا الترقيم واألختام

موزعوا اللحوم

168

 بعد أن يقوم طبيا المسمملخ بفحص الذبائح يتم ختم الذبيحة بختم المسمملخ البلديالمناسا.
 -يقوم موزعي اللحوم بتسليم اذ الذبائح إلى أصحابها.
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.12
.

 .2اإلجراءات المالية لسوق الخضار
الشخص المسؤول

البوابة الرئيسـية (قسـم تسـجيل

الوارد)

اإلجراء

 يقوم الموظف المختص في قسم تسجيل الوارد بسؤال سائي الشاحنة الداخلة عنكميات وأنوام ومصدر البناعة الداخلةا ويسأل السائي عن الوكيل أو التادر
ص م م مماحا اذ البن م م مماعةا ويأخذ الموظف نسرل على البن م م مماعة المودودل في
الشاحنة.

 -يقوم الموظف المختص بتسم م م م م م ممجيممل اممذ الكميممات مع المعلومممات األخرى (رقم

السميارلا نوم البنماعةا مصمدر البنماعةا اسمم الوكيلا التاريخ والمسمافة) على

مس م م م ممتند "بيان المنتودات المس م م م ممتوردل" ويقوم الموظف بالتوقيع على المس م م م ممتند
ويطلا من السائي التوقيع عليه.
 -يقوم الموظف المختص بتسمليم مسمتند بيان المنتودات المسمتوردل إلى السمائيا ثم

يقوم الموظف المختص بإبالغ مراقا السم م مماحة الداخلية بودود شم م مماحنة داخلة

ويرشد إلى الوكيل صاحا اذ البناعة.
مراقب الساحة الداخلية

 يقوم باسمتالم بيان المنتودات المسمتوردل من سمائي الشماحنة (يمنع إنزال البنماعةقبل تسم م م ممليم اذ الورقة إلى مراقا السم م م مماحة الداخلية) ثم يتم إنزال البنم م م مماعة
ويقوم الم ارقما بمالتمأكمد من صم م م م م م محمة البيمانمات المسم م م م م م ممجلمة في بيمان المنتودمات

المستوردلا ثم يقوم المراقا بالتوقيع على بيان المنتودات المستوردل.

 يقوم بمطالبة الوكيل أو التادر بالتوقيع على المسم م م ممتندا ثم يقوم المراقا بتسم م م ممليمالمستند إلى مسؤول مراقبي األسعار.
مسؤول مراقبي األسعار

 -يقوم بتوزيع مراقبي األسمعار على التجار (كل أسمبوم يقوم بتميير التوزيع)ا ويقوم

بتوزيع مسم م ممتندات "بيان المنتودات المسم م ممتوردل" على مراقبي األسم م ممعار حسم م مما

توزيعهم على التجار.

مراقبي األسعار

 يقوم بالتوده إلى أرض السم ممور لجمع األسم ممعار الخاصم ممة بكل صم ممنف لكل تادرولكمل يوم ويتم أخمذ الكميمة المبماعمة بعين اإلعتبمارا ويتم تمدوين امذ البيمانمات
على مستند "بيان المنتودات المستوردل" وفي نهاية اليوم يقوم المراقا بمناقشة

األسم م م م ممعار والكميات المدونة مع مسم م م م ممؤول مراقبي األسم م م م ممعار الذي يكون على

إطالم على األسمعار بشمكل عام في السمور في تلك اليوما ثم يقوم المراقا و
المس ممؤول باالتفار على س ممعر نهائي ويتم تدوينه على مس ممتند "بيان المنتودات
المسم ممتوردل" ثم يقوم مراقا األسم ممعار بالتوقيع على المسم ممتندا ثم يتوده المراقا

إلى التادر لتوقيع المسم م م م م ممتندا وبعد توقيع التادر يتم إعادل اذا المسم م م م م ممتند إلى
مسؤول المراقبين.
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مسؤول المراقبين

 يقوم بمرادعة مسم م م ممتند "بيان المنتودات المسم م م ممتوردل" ويتأكد من صم م م ممحة ومنطقيةالمعلومات المدونةا حيث يقوم بمقارنة أس م م م م م ممعار نفس األص م م م م م ممناف عند تجار

مختلفينا ويت م ممأك م ممد من ودود دميع التواقيع الالزم م ممة بع م ممد تل م ممك يقوم بتوقيع
المستندا ويقوم بتسليمه إلى محاسا السور.
مــدخــل البيــانــات في ســـــــــوق
الخضار

مـــدقق البيـــانـــات في ســـــــــوق

الخضار

 يقوم بمإدخمال البيمانمات المودودل في مسم م م م م م ممتنمد "بيمان المنتودمات المسم م م م م م ممتوردل" إلىالنسام المحاسبي المستخدم في البلدية.

 يقوم بتدقيي البيانات المدخلة وينم م م ممع إشم م م ممارل على كل بيان مدقي على مسم م م ممتند"بيان المنتودات المستوردل"ا ثم يقوم بالتوقيع اآللي واعتماد البيانات المدخلة.

 بعممد إعتممماد البيممانممات المممدخلممة من قبممل مممدقي البيممانمماتا يتم ترحيممل البيممانممات إلىحسماب التادرا ويتم طباعة نسمختين نسمخة تبقى في الملف ونسمخة آخرى يتم

إرسالها مع الجابي إلى التادر.
 -يقوم بإس ممتالم األموال أو الش مميكات من التادر (يمكن للتادر دفع أكثر من فاتورل

الجابي

أو دزء منها).

 في حالة الدفع النقدي يصدر الجابي سند قبض مرقم بأرقام متسلسلة إلى التادربعداا يحنر األموال المحصلة مع نسخة من سندات القبض إلى المحاسا.
 في حالة الدفع بالشمميكات يقوم الجابي بإحنممار الشمميك إلى المحاسمما حيث يقومبتعبئة الشمميك في "سممند إسممتالم شمميكات"ا الدفتر مكون من ثالث نسممخ نسممخة

المحاسب في سوق الخضار

تسلم إلى التادرا نسخة في الملفا ونسخة في الدفتر.

 (في حالة الدفع النقدي) يقوم بإدخال السندات إلى النسام ويتم إنزالها من حسابالتادر بقبض:

من  /صندور سور الخنار
إلى  /التادر (إسم).

 ثم يقوم بتحن م ممير اإلرس م ممالية (ددول يتن م مممن مجموم المبال الس م ممتحقة على كلتادر في تلك اليوما ومجموم المبال المحص م م مملة من كل تادر في تلك اليوما
والذمم المتراكمة على كل تادر) ويسلمها إلى الجابي.
 (في حالة الدفع بالشم مميكات) يقوم بعمل إرسم ممالية شم مميكات (ددول يتنم مممن بياناتالشم م م م مميكات المحصم م م م مملة من كل تادر في تلك اليوم) مع كشم م م م ممف بالشم م م م مميكات

المستحقة.
الجابي

 (في حالة الدفع النقدي) في نهاية اليوم يذاا الجابي مع اإلرسم م م ممالية إلى البلديةويس م م مملم األموال و اإلرس م م ممالية إلى قس م م ممم خدمات الجمهور في البلدية (كما او

مبين في فص م ممل آخر من اذا الدليل) ثم يعود الجابي إلى الس م ممور ويحن م ممر
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معه اإلرسمالية ووصمل البلدية ويسملمها إلى المحاسما ويقوم المحاسما بتسمجيل
القبض التالي:

من /البلدية (رسم سور الخنار أو رسم ضمان )
إلى  /صندور سور الخنار

 (الدفع بالش مميكات) يقوم بإرس ممال نس ممختين من اإلرس ممالية مع الش مميكات إلى البلديةويسلمها إلى أمين الصندور.
قســــــــــم خـــــدمـــــات الـجـمـهـور

(الصندوق الفرعي)

 (في حالة الدفع النقدي) يقوم بإستالم األموال ويصدر سند قبض ويسلمه للجابيويأخذ نسخة من مستند القبض الصادر من السور.

 (الدفع بالش م م م مميكات)عند اس م م م ممتالم الش م م م مميكات يقوم أمين الص م م م ممندور بالتوقيع علىاإلرسالية إشارل إلى االستالما وتبقى نسخة عند أمين الصندور وتعود النسخة

سوق الخضار المركزي

الموقعة إلى المحاسا في السور.

 يتم إرس ممال كش ممف ش ممهري يحتوي على مجموم المبال المس ممتحقة والمحص مملة منكل تادر خالل الش ممهر إلى محاس مما س ممور الخن ممار في قس ممم المحاس ممبة في
البلدية ويتم تدقيي اذ المبال مع المبال الداخلة إلى صندور البلدية.
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اسم البلديــة وشعارهـا
الرقم المتسلسل

سوق الخضار والفواكه المركزي
بيان المنتوجات المستوردة

 .1إسم الوكيل

تاريخ دخول المنتوجات للسوق

 .2رقم السيارة

 .3الساعة
 .4المصدر

الصنف

توقيع السائق

صندوق

الوزن

العدد
صافي

شوال

اليوم األول
الصنف

شوال

توقيع التاجر

الوزن

العدد
صندوق

قائم

توقيع مراقب السوق

توقيع مراقب المدخل

مالحظات

صافي

مالحظات

قائم

اليوم الثاني

توقيع مراقب األسعار
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اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

إرسالية رسوم سوق الخضار

اليوم:
رسوم اليوم

اسم التاجر

الرسوم المتراكمة

المبالغ المحصلة

المستحقة
أغ

شيقل

التاريخ

رقم اإليصال
أغ

شيقل

أغ

شيقل

المجموع
توقيع الجابي
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تاريخ

اإليصال

اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

كشف رسوم سوق الخضار الشهري

اليوم:

اسم التاجر

الشهر

مجموع الرسوم

مجموع المبالغ

الذمم المتبقية

مجموع الذمم

المستحقة خالل

المحصلة خالل

على التاجر خالل

المتراكمة على

الشهر

أغ

شيقل

الشهر

أغ

شيقل

الشهر

أغ

شيقل

المجموع
توقيع محاسب
سوق الخضار
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التاجر

أغ

شيقل

اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

كشف رسوم سوق الخضار الشهري

اليوم:
اسم التاجر

الشهر

مجموع الرسوم

مجموع المبالغ

الذمم المتبقية

مجموع الذمم

المستحقة خالل

المحصلة خالل

على التاجر خالل

المتراكمة على

الشهر

أغ

شيقل

الشهر

أغ

شيقل

الشهر

أغ

شيقل

المجموع
توقيع محاسب

سوق الخضار
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التاجر

أغ

شيقل

 .3اإلجراءات المتعلقة بالدينموميتر
الشخص المسؤول
(مسؤول

الشباك األول

التشخيص)

اإلجراء
-

يستلم رخصة السيارل من المواطن .

 يتأكد من الخطوات المودودل في طلا تجديد رخصة مركبة. يتمأكمد من ودود شم م م م م م مهمادل بريمك مع المواطن (للمركبمات أكثر من 15سنة)ا وشهادل ستيرينة (للمركبات أكثر من  19سنة).

 يقوم بالتوقيع على طلا تجديد رخصة مركبة.(مسؤول

الجباية)الشباك

الثاني

 يقوم باسم ممتالم الرسم مموم من المواطن حسم مما نوم وتصم ممنيف السم مميارلمنقائمة رسوم فحص المركبات.
 يص ممدر س ممند قبض ويس مملمه للمواطن (اناك  3نس ممخا نس ممخة للمواطنونسخة للبلدية ونسخة تبقى في الدينموميتر).

 يقوم بإدخال البيانات إلى النسام عن طريي الكمبيوتر.الفحص (الموظف األول)

 يقوم بتشم م م ممخيص السم م م مميارل والتأكد من مطابقة السم م م مميارل مع الرخصم م م ممةالمعطال (لون السميارلا رقم الشمصميا نوم السميارل )......والتأكد أن
قيمة الوصل صحيح لهذا النوم من المركبات.

 يقوم بالتوقيع على طلا تجديد رخصة مركبة.الفحص (الموظفين اآلخرين)

 يتم التأكد من الخطوات المودودل في مستند تفاصيل الفحص. كل موظف يوقع في المكان الخاص له على المس م م ممتندا وبعداا يوقعمسؤول الفاحصين على المستند ويختمه.

قسم الناجحين

 في حال نجا الفحصا يتوده المواطن إلى قسم النادحين. يقوم الموظف بم ممإدخم ممال بيم ممانم ممات الفحص بيم ممانم ممات الفحصا ويختمالرخصة ويسلم الملصقات إلى المواطن.

الجابي أو المحاسب

 في نه مماي ممة ال ممدواما يقوم ب ممالت ممدقيي وع ممد األموال المودودل فعلي م ًمل فيالصندور.
 يقوم بعمل اإلرسمالية ويرسملها إلى البلدية مع األموال ويدفعها لمدقيالبيانات في البلدية.
 يستلم سند قبض من الصندور. -بعد نهاية دفتر الوصولا يتم حفسه في األرشيف.
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 .5مخزون المواد واللوازم
أ .السياسات المالية المتعلقة بالمشتريات والعطاءات
 .1عام

 1.1الهدف
•

ادف اذا البند او وض ممع األس ممس والقواعد الخاص ممة بالتعامل مع دميع مش ممتريات البن ممائع والخدمات
في البلدية.

•

اذ السم ممياسم ممات واإلدراءات تحدد الصم ممالحيات بالنسم ممبة للمشم ممتريات والعطاءات وتحدد اإلدراءات التي
يجا أن تتبع عند شم م مراء البن م ممائع واألص م ممول الثابتة والخدمات وتلك لن م مممان عدم شم م مراء المواد غير
النممرورية وللتأكد من أن اذ المشممتريات تتم بطريقة فعالة ووفقا للموازنة المعتمدل من قبل و ازرل الحكم

المحلي.
 1.2مدى التطبيق
تطبي اذ السياسات واإلدراءات على كل عمليات الشراء التي تقوم بها البلدية.
 1.3السياسات المحاسبية في تسجيل مصاريف المشتريات
يتم تس م م م ممجيل االلتزام المترتا على عملية الشم م م م مراء عندما تنتقل ملكية المواد المش م م م ممترال إلى البلدية والتي غالبا ما
تحص ممل عند اس ممتالم اذ المواد في مس ممتودعات البلدية أو حس مما بنود اتفاقية الشم مراء أو االعتماد المس ممتندي في
حالة الش م م مراء من الخارم .يتم التسم م ممجيل بناءا على أسم م مماس االسم م ممتحقار .وفي حالة تلقي الخدمةا يتم تسم م ممجيل

اإللتزام عند استحقاقه وتسجيل المصروف بعد تلقي الخدمة.

يتم تسجيل عملية شراء المواد عند استالم اذ المواد في مستودعات البلدية من خالل القيد التالي:

من  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)
إلى  /تمم دائنة  -باسم المورد

عند إخرام المواد من المستودعات وارسالها للقسم أو الدائرل المعنيةا يتم تسجيل عملية اإلخرام من خالل القيد
التالي:
من  /المصروف (حسا نوم المصروف مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل

او القسم المعني)

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او
القسم المعني)
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في حالة شراء مواد مستهلكةا يتم تسجيلها من خالل القيد التالي:
من  /المصروف (حسا نوم المصروف مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا
الدائرل او القسم المعني)
إلى  /تمم دائنة  -باسم المورد
عند عملية الدفعا سواء المرتبطة بشراء المواد الواردل للمستودما أو المواد المستهلكةا يتم تسجيل القيد التالي:
من  /تمم دائنة  -باسم المورد
إلى  /البنوك/النقد

 في حال تم شراء خدمات مثل تأمينات أو إيجارات تمتد منافعها ألكثر من فترل ماليةا يقوم المحاساالمختص بتسجيل اذ الخدمات كمصاريف مدفوعة مقدما بحيث يتم عمل القيد التالي:
من  /مصاريف مدفوعة مقدما (حسا الموازنة)
إلى  /البنوك/النقد

يتم برمجة النسام المحوسا ليقوم تلقائيا بإحتساب نصيا الفترل (الشهر) من المصروف المعني بحيث يتم عمل
القيد التالي:

من  /المصروف (حسا نوم المصروف مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا
الدائرل او القسم المعني)
إلى  /مصاريف مدفوعة مقدما (حسا الموازنة)

ب .سياسات المشتريات والعطاءات
 .1سياسات عامة
•

تعليمات الش م م مراء الخاص م م ممة بالبلدية يجا أن تؤخذ بعين االعتبار في دميع عمليات الش م م مراء الخاص م م ممة
بالبلدية ومرافقها.

•

يفن م م م م م ممل الشم م م م م م مراء بكميات كبيرل حيثما كان تلك مناس م م م م م ممبا وفقا الحتيادات البلدية و قدرل البلدية على

المحمافسمة على المواد المشم م م م م م ممترال بحمالمة ديمدل و بمدون تكبمد أعبماء إضم م م م م م ممافيمة وتلمك للتقليمل من األعممال
اإلدارية المتعلقة بعملية الشراء ومحاولة الحصول على أفنل أسعار ممكنة.
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•

تتم عملية الش م م مراء في دو يسم م مممح بالمنافسم م ممة الحرل والش م م مريفة بحيث تأخذ البلدية بعين االعتبار عملية
تنارب المصالح التي يمكن أن تقلل أو تمنع المنافسة بين الموردين.

•

في الحاالت التي تس م ممتدعي طر عطاءات يتم ترس م ممية العطاء على أفن م ممل عطاء أو عرض مقدم بما

يلبي احتيمادمات البلمديمة مع األخمذ بعين االعتبمار السم م م م م م ممعر والنوعيمة والعواممل األخرى المتعلقمة بعمليمة

الشم مراء .طلبات اس ممتدرام العطاءات أو العروض يجا أن توض ممح كافة األمور المطلوبة من المورد أو
التي يجا عليه استيفائها إلدرام عرضه في عملية التقييم.
•

طلبات استدرام العروض أو العطاءات للبنائع والخدمات المنوي شراؤاا يجا أن تحتوي ما يلي:
 -وصف دقيي وواضح للمتطلبات الفنية للمواد المطلوبةا و تلك لنمان التنافس العادل.

 المتطلبات والعوامل التي يجا تحقيقها من قبل المورد والتي سوف تستخدم في تقييم كل عرض. وصف للمتطلبات التقنية بالنسبة للمهام المطلوب تنفيذاا ومستوى التنفيذ إتا أمكن. المواصفات الخاصة مثل "االسم التجاري" التي يجا تحقيقها من قبل المورد. يتم االتفار فقط مع الموردين الذين تتوفر لديهم إمكانية تنفيذ االتفار تحا الشروط والسروفالمتفي عليها .يتم األخذ بعين االعتبار عوامل محددل مثل مصداقية المورد وسجل التعامل
السابي والموارد التقنية والمالية التي يمكنه الردوم إليها .يجا استشارل دهات معرفة موثوقة
للسؤال واالستفسار عن المورد.
 تتم عملية تحليل األسعار والتكلفة و توثيي اذ العملية في ملفات الشراء في كل عملية شراء.تحليل األسعار يمكن أن يتم بعدل طررا مثل مقارنة أسعار العروض المقدمة مع أسعار السور
وأسعار سلع شبيهة والخصم الممنو  .يتم مرادعة وتقييم تحليل األسعار لكل بند من بنود التكلفة
لتحديد مدى معقوليتها وللتأكد من انه مسمو بشرائها وأنها مقبولة.
 يتم االحتفاظ بملف لعمليات الشراء الكبيرلا اذا الملف ينم على األقل:✓ أسس اختيار المورد.

✓ مبررات عدم ودود منافسة في حالة عدم طلا عروض مختلفة.
✓ أسس تحليل األسعار والتكلفة.
 يتم االحتفاظ بنسام إدارل العقود لنمان تنفيذ اتفاقيات الشراء ضمن الشروط والمواصفات المتفيعليهاا والتأكد من متابعة عملية الشراء .ويتم تقييم وتوثيي عملية تنفيذ العقودا وبيان التزام المورد

بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.

 يمكن أن يتم االحتفاظ بالشروط التالية في العقود التي تتجاوز مبل ت ار البلدية مناسباً.✓ أن ينم االتفار شرط دزائي في حالة عدم تنفيذ شروط العقد.

✓ أن ينم االتفار بند يسمح للبلدية بإنهاء العقد مبينا الطرر التي يمكن إتباعها في
إنهاء العقد وطرر التسوية .باإلضافة إلى تلك فإن العقود يجا أن تنم الحاالت التي

يتم إنهاء العقد فيها نتيجة خرر بنود االتفارا والحاالت التي فيها يتم إنهاء العقد نتيجة
لسروف خاردة عن إرادل المورد.
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✓ الحصول على كفالة من المورد لكل عرض أسعار تساوي خمسة بالمائة من قيمة
العرض .كفالة العرض يمكن أن تمثل التزام المورد مثل شيكات مصدقةا سندات
تنمن أن يقوم المورد بتنفيذ بنود العقد في الوقا المحدد.
 يفنل أن ال تقوم البلدية بعملية الدفع مقدما للموردينا يمكن أن تتم عملية الدفع المقدم فقط إتاتم الحصول على كفاالت وتعهدات تنمن حي البلدية.
 .2أخالقيات عملية الشراء
•

يجا أن ال يشم م م م م ممارك أي موظف أو إداري في عملية اختيار أو ترسم م م م م ممية أو إدارل العقد إتا كان انالك

إمكمانيمة ودود تعمارض في المصم م م م م م ممالح .امذا التعمارض في المصم م م م م م ممالح يودمد عنمدمما يكون للموظف أو
اإلداري أو ألي فرد من عائلته مصلحة مالية أو أية مصلحة أخرى مع المورد الفائز بالعقد.

•

الموظفون واإلداريون في البلدية يجا أن ال يس م م م ممعوا إلى أو يقبلوا ادايا أو إكراميات أو أي ش م م م مميء له
قيمة مالية من الموردين أو أي دهات لها عالقة بالعقد.

•

يجا تحديد عقوبات محددل وفرضها على األشخاص والجهات التي ال تتقيد بهذ األخالقيات.

 .3سجل الموردين
•

يجا االحتفاظ بقائمة موردين لألصم م م ممناف الرئيسم م م ممية التي تحتادها البلدية بحيث يتم تحديث و مرادعة
اذ القائمة من فترل ألخرى .الهدف من اذ القائمة او تسهيل عملية الشراء .قائمة الموردين يجا أن
تن م ممم أس م ممماء الموردين و عناوينهم و أرقام الهاتف و الفاكس و اس م ممم الش م ممخص الذي يمكن االتص م ممال

معه.
•

قائمة الموردين يجا أن تحتوي على اس م م ممم المورد والبن م م مماعة المتوفرل لديه واألس م م ممعار و المواص م م ممفات
وخبرته في البنائع وتعامالته مع البلدية.

•

يتم االحتفاظ بملفات للموردينا يتم إعطاء رقم لكل مورد بحيث يتم اس م م ممتخدام نفس الرقم في كل عملية
شراء من المورد.

 .4لجنة العطاءات
•

يتم تش م م م م ممكيل لجنة عطاءات داخلية لإلش م م م م مراف والموافقة على عملية الش م م م م مراء مع مراعال النوم والكمية

والس ممعر قبل القيام بعملية الشم مراء .الس ممعر األنس مما واألفن ممل يختار ويتم المص ممادقة عليه من قبل اذ
اللجنة.
•

تنم لجنة العطاءات الداخلية-:
 مسؤول قسم المشتريات. المدير المالي أو من ينوب عنه. -رئيس القسم المعني.
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 -ممثل من قسم التدقيي الداخلي أو المجلس البلدي.

•

يمكن أن تحتوي لجنة العطاءات على خبير خاردي مثل (مهندسا خبير حاسوب  ........الخ) لتقييم
اختيار العروض والموردين.

•

بناء على حجم و نشم مماط البلدية و توفر العدد الكافي من
عدد أعنم مماء اللجنة يختلف من بلدية ألخرى ً
الموظفين.

 .5حدود صالحيات الشراء

حدود صالحيات الشراء في البلدية كما يلي:

المستوى المطلوب للمصادقة

مبلغ المشتريات
1

لماية  1,000شيقل

رئيس البلدية أو من ينوب عنه

2

من  1,000شيقل لماية  10,000شيقل

رئيس البلدية ومحاسا البلدية

3

أكثر من  10,000شيقل

المجلس البلدي

 .6األسقف المالية لعمليات الشراء

أ) تقوم البلدية بتنفيذ إدراءات الشراء إتا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف التالية:
نوع عملية الشراء
اللوازم

السقف المالي (دوالر أمريكي)
50,000

األشمال

500,000

الخدمات غير االستشارية

50,000

الخدمات االستشارية

50,000

ب) تقوم دائرل اللوازم العامة ودائرل العطاءات المركزيةا كل فيما يخص م م م ممها بتنفيذ إدراءات الش م م م مراء إتا
تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء اذ األسقف.

م) تخنمع عمليات الشمراء التي تقوم بها البلدية إلى الحصمول على موافقة و ازرل الحكم المحلي المسمبقة
على التالي:
• وثائي المناقصة وطر العطاء.
• قرار إحالة العطاء.
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د) يمكن اس ممتخدام أس مماليا الش مراء كما او موض ممح في الجدول التالي إتا لم يتجاوز الس ممعر التقديري
لعملية الشراء األسقف التالية:
السقف المالي (دوالر أمريكي)
20,000

أسلوب الشراء
استدرام عروض (لوازم)
استدرام عروض (أشمال)

50,000

استدرام عروض (خدمات غير استشارية)

20,000

شراء مباشر (لوازم أو خدمات صميرل)

3,000

شراء مباشر (أشمال)

5,000

ش م م م مراء خدمات اسم م م ممتشم م م ممارية دون اإلعالن عن طلا 100,000
التعبير عن االاتمام
ه) تطلا كفالة دخول المناقص ممة أو إقرار ض مممان العطاء إتا تجاوز الس ممعر التقديري لعملية الشم مراء

األسقف التالية:

نوع عملية الشراء
لوازم

السقف المالي (دوالر أمريكي)
20,000

أشمال

50,000

خدمات

10,000

و) تقوم دائرل المشممتريات بالحصممول على عروض أسممعار أو طر العطاءات .ويتم الش مراء المباشممر
ب طريقة الطواف والتفاوض مع البائعين .أما اسم ممتدرام عروض األسم ممعار فيتم من خالل اسم ممتدرام ما
ال يقمل عن  3عروض مكتوبمة من موردين معروفين بمالجودل واإلتقمان واعتمدال األسم م م م م م معمار كمما او

•

مفصل أدنا :
يتم استخدام نموذج طلب عرض أسعار لتوثيق عملية الحصول على عروض أسعار.
نموتم طلا عرض أس م م ممعار يجا أن ين م م ممم معلومات كافية توض م م ممح للمورد إدراءات الش م م مراءا الوقا

والمكان واألسعار وشروط الدفع .يجا أن يحتوي على األقل على ما يلي-:
 تفاصيل خاصة بالمواد أو الخدمة المطلوبة. -الكمية المطلوبة.

 تاريخ التوصيل والمكان والتعليمات. طريقة الدفع. شروط العقد. -توقيع الشخص المخول.
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•

قبل إعداد واعتماد طلا عرض األس م م م م ممعار يجا أن يقارن المحاس م م م م مما المختص كافة طلبات عروض
األسعار مع الموازنة المعتمدل للبلدية للتأكد من أن اذ المشتريات مودودل في الموازنة.

•

بمجرد الموافقة على طلا الش م م مراء يقوم المحاسم م مما المسم م ممؤول عن الموازنة باعطاء أمر إلى نسام FA

•

يسهر رصم م م م م م مميد الموازنة التقديرية ألي بند على نسام  FAبعد تنزيل قيمة أية حجوزات أو التزامات أو

لحجز المبل التقديري لعملية الشراء من الموازنة للبند المعني وتحويلها إلى بند حجوزات موازنة.

دفعات تما من اذا البند.
•

يتم فتح العروض بحن م م م م م ممور لجنة المش م م م م م ممتريات .يجا أن يتم تحن م م م م م ممير ملخص لكل العروض التي
استلما.

•

تحليل األسمعار (من خالل ددول) يجا أن يحنمر ويوثي لمقارنة أسمعار العروض مع أسمعار السمور.
اذا التحليل يجا أن يسم م م م م م ممتخدم كأسم م م م م م مماس في عملية اختيار المورد بعد األخذ بعين االعتبار الجانا
المالي والفني للشروط.

•

البلدية غير ملزمة باختيار اقل األسعار ولكنها يجا أن توضح سبا عدم اختيار عطاء اقل أسعار.

•

يتم تحنير أمر شراء "مرقم مسبقا" لكل عملية شراء بنائع أو خدمات تزيد قيمتها عن  1000شيقل.

كل أمر شم مراء يجا أن يعتمد كتابة وقبول الشم مراء من المسم ممتوى اإلداري المناسم مما وكذلك اسم ممم المورد
واألسعار ونوعية البنائع والكمية.

•

يكون أمر الشم مراء من أص ممل و 3نس ممخا األص ممل يرس ممل إلى الموردا و نس ممخة لقس ممم المحاس ممبة ونس ممخة
للمستودعات ونسخة تبقى في قسم المشتريات.

•

ال يجوز بأي حال تجزئة قيمة المشتريات ألغراض العمل ب لية الشراء الواردل في النقطة السابقة.

•

تتم عملية الشم مراء بالطواف من قبل مس ممؤول المش ممتريات مباشم مرل أو من ينوب عنه و لكن تحا إشم مرافه
المباشر.

•

من المهم ددا أن تكون األصمناف التي يتم شمراؤاا بطريقة الطواف متعارف على أسمعاراا بحيث يمكن

للدائرل المالية التحديد بسم م ممهولة فيما إتا كانا األسم م ممعار معقولة أم الا أما إتا لم تكن األسم م ممعار متعارفاً
عليهاا فيستحسن القيام باتصال ااتفي مع تادرين معروفين على األقل للتأكد من معقولية السعر.

•

يجا توثيي عملية الش م مراء بالطواف من قبل الش م ممخص الذي قام بالش م مراء و تلك ألغراض الرقابة على
عملية الشراء بالطواف.

•

با لنسم ممبة للمشم ممتريات التي تتطلا عروض أسم ممعار مكتوبة فيتم طلا عرض األسم ممعار باسم ممتخدام نموتم

•

يتم تحليل عروض األسعار المقدمة من قبل لجنة مشتريات تتكون من:

"طلا عروض أسعار"ا و يتم تحليل األسعار باستخدام نموتم "تحليل عروض األسعار".

 مسؤول المشتريات رئيسا للجنة. رئيس القسم المعني. المدير المالي.•

الشم مراء الذي يتطلا عروض أس ممعار يتم بمودا أمر شم مراء ” “Purchase Orderتس ممتحدثه منسومة
المشم م ممتريات في النسام المحوسم م مما بشم م ممكل اوتوماتيكي بناء على البيانات الواردل في طلا المشم م ممتريات
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(المواد) الداخلي .اوامر الشراء اذ تأخذ أرقام متسلسله بشكل تلقائي من النسام المحوسا و –يتكون
كل أمر ش مراء من أص ممل و ثالث نس ممخ بحيث يتم إص ممدار أمر الش مراء اذا من قبل قس ممم المش ممتريات و
سميتم تفصميل آلية اسمتخدامه عند التطرر إلى اإلدراءات التفصميلية لعملية الشمراء .أما الشمراء الذي يتم
بطريقة الطواف فال داعي الستخدام أمر الشراء.
ز) العطاءات
يختص اذا الجزء من الدليل بالمشتريات التي يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء فيها األسقف المالية

الواردل في الجدول الخاص بأساليا الشراء أعال .
 .7السياسات المالية
•

يجا المحافسة على مستوى عال من األخالر المهنية في كافة إدراءات طر ا تقييم و ترسية العطاءات
و يحسر مشاركة أي شخص في لجنة العطاءات في حالة ودود تعارض في المصالح و على رئيس
البلدية اتخات إدراءات مشددل في اذا الصدد.

•

عند تجهيز أورار العطاءا يراعى أن تكون أورار العطاء مرتبة وواضحة و مرقمة و أن تكون الطباعة

•

عند تجهيز مملفات العطاءا يجا إبالغ قسم المحاسبة بعدد النسخ المجهزل و تلك لمرض الرقابة على

ديدل و مقروءل و أن تخلو الصي من األخطاء اللموية و من ازدوادية المعاني و الدالالت.

بيع نسخ العطاء و التأكد من أن عدد النسخ المباعة و عدد النسخ المتبقية يساوي عدد النسخ التي تم
تحنيراا.
•

أورار العطاء يجا أن تكون مختومة و تلك لتجنا المشاركة غير القانونية و أية أورار غير مختومة أو
نسخ من أورار مختومة تعتبر الغية و غير قانونية.

•
•

تعامل أثمان بيع نسخ العطاءات كإيرادات عطاءات و يجا أن تبام النسخ مقابل وصل قبض رسمي.

اإلعالن في الصحف عن طر العطاء يكون حسا الحادة و بقرار من لجنة العطاءات و يكون كما
يلي:
أ.

إتا قاما البلدية بدفع تكاليف اإلعالن بشكل مسبي (قبل ترسية العطاء) فيتم تسجيل المبل
كمصاريف مستردل (أصول) ويتم إغالر المبل عند قبض رسوم اإلعالن من الشركة الفائزل.

ب.
م.
•

أما إتا تم االتفار مع الصحف على دفع الرسوم الحقا عند ترسية العطاءا فعنداا ال يتم عمل أي
قيد محاسبي في سجالت البلدية.

إتا حصلا البلدية على خصم من الصحيفة على رسوم اإلعالن المقررل و تقاضا كامل المبل من

الشركة الفائزلا فيتم تسجيل الفرر كإيرادات.

يطلا من الشركات المشاركة في العطاء دفع ثمن نسخة العطاء بالعملة المقررل وتلك لتالفي الفروقات
النادمة عن تمير أسعار صرف العمالت.

•

يتم الحصول على الكفاالت المناسبة من الشركات المتقدمة.
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ج .اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية مشتريات لوازم في بلدية كبيرة
تطبي اذ اإلدراءات على مشتريات اللوازم التي تقل قيمتها عن  20,000دوالر.
اإلجراءات

الشخص المسؤول

القسم المعني

اإلجراء

 يرسل القسم المعني إلى المستودعات طلا لوازم (يكون بأرقاممتسلسلة) بحيث يحتوي اذا النموتم على الكمية المطلوبة من المواد

ورقم المخزون لهذ المواد كما ويبين إسم الوظيفة والموازنة المعنيتين

وكذلك اسم المشروم (إن ودد) ومركز التكلفة لهذ المواد كما ويكون
موقع من قبل رئيس القسم المعني .كما في نموتم ( .) P-1

مأمور المستودعات

 في حال كانا اذ المواد غير متوفرل في المستودم فيقوم مأمورالمستودم بالكتابة على طلا اللوازم بأن اذ المواد غير متوفرل وبعد
تلك يقوم بالتوقيع على الطلا ليتم تحويله إلى القسم المعني.
 أما في حال توفر اذ المواد فيتم إصداراا وفقا لالدراءات المعتمدلفي منسومة المستودعات.
بعد استالم طلا اللوازم من قسم المستودعات (الذي يبين فيه بأن اذ

القسم المعني

المواد غير متوفرل لدى المستودعات) يقوم القسم المعني بتعبئة نموتم
طلا شراء مواد (باستخدام النموتم المتوفر في منسومة المشتريات

في النسام المحوسا والذي يكون عادل بأرقام متسلسلة) ويبين فيه
مدى حادته إلى اذ المواد ويكتا فيه الخصائص الفنية والكميات
المطلوبة والتكلفة التقديرية لهذ المواد كما ويكتا اسم المشروم ومركز
التكلفة ونوم الموازنة والوظيفة لهذ المواد كما في نموتم ( ) P-2

وبعد تلك يقوم مهندس القسم بالتوقيع عليه ويتم إرساله مباشرل إلى قسم
المشتريات.
قسم المشتريات
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مسؤول

والتخطيط

قسم

الموازنة

 يتأكد من ودود المواد المراد شراؤاا في الموازنة العامة ويكتا بعد تلكمالحساته على نموتم طلا الشراء في حال كانا اذ المواد ضمن
الموازنة فإنه يتم الموافقة األولية عليها أما في حال لم تكن اذ المواد
ضمن الموازنة فإنه يكتا مالحسته على الطلا ويتم تحويل الطلا

إلى رئيس البلدية .
منظومة المشتريات

 يقوم النسام المحوسا تلقائيا بخصم التكلفة التقديرية المدخلة في طلاشراء المواد من الموازنة المعتمدل لهذا البند وتسهر كتعهد

 Commitmentضمن الموازنة.

 -في حال كانا قيمة المشتريات أقل من  3,000دوالر يتم الموافقة أو

رئيس البلدية

الرفض من قبل رئيس البلدية .
 أما في حال كانا قيمة المشتريات أكثر من  3,000دوالر فالموافقةأو الرفض تكون من قبل رئيس البلدية ولكن بمودا استدرام عروض

أسعار ( 3على األقل) (.وفي الحالتين يتم تحويل الطلا إلى قسم
المشتريات) .
قسم المشتريات

 في حالة الرفض يتم إيقاف عملية الشراء واعالم القسم المعني بالرفض.تقوم منسومة المشتريات بعكس التعهد  Commitmentالذي نشأ
سابقا من الموازنة.
 في حالة الموافقة إتا كانا المبال قيمتها اقل من  3,000دوالر فيتمشراؤاا مباشرلا أما في حال كانا المبال قيمتها أكثر من 3,000

دوالر فيتم استدرام عروض أسعار كما في نموتم (.)P-3
 يقوم قسم المشتريات بتعبئة طلا استدرام عروض أسعار بالمواصفاتبناء على المواصفات المودودل في طلا الشراء وارسالها إلى
المطلوبة ً

ثالثة موردين على األقل (اإلرسال باليد ) ليقوموا بتعبئته والتوقيع عليه
واعادل إرساله في الوقا المحدد إلى قسم المشتريات .

 يتم استالم طلا استدرام العروض باليد بعد تعبئته من قبل المورد فيالموعد المحدد وبسرف مملي.
لجنة المشتريات

-

تقوم لجنة المشتريات (المكونة من مسؤول المشتريات ومحاسا البلدية
ورئيس القسم المعني أو من ينوب عنهم) بتفري طلبات استدرام
عروض األسعار ثم يقوموا بكتابة توصية اللجنة كما في نموتم (P-
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 )4والتوقيع عليه وارساله إلى رئيس البلدية من أدل المصادقة على
التقرير.
رئيس البلدية

 -يتم مصادقة رئيس البلدية على توصية لجنة المشتريات ويتم تحويله

منظومة المشتريات

 -تقوم منسومة المشتريات بإستحداث أمر شراء بشكل تلقائي بمجرد

إلى قسم المشتريات.

الموافقة على عملية الشراء تصدر إليه البيانات المودودل في طلا
شراء المواد المعني.
قسم المشتريات

 يقوم بإستكمال البيانات المناسبة على أمر الشراء بما فيها تكلفة الموادالمطلوبة ويتم عمل كتاب إحالة للمورد يفيد بإحالة الشراء عليه مع
تحديد قيمة المبل المحال ويلزمه بالتوريد خالل مدل معينة وبعكس تلك
يتم دفع غرامة مالية بقيمة محددل وعن كل يوم تأخير.
 متابعة التوريد عن طريي االتصال بالهاتف مع المورد الذي تم الترسيةعليه من أدل تحويل المواد إلى المخازن .

 يتم إرسال نسخة عن محنر توصية لجنة المشتريات مع نموتم أمرالشراء إلى قسم المستودعات لمعرفة المواد التي سيتم إدخالها إلى
مستودعات البلديةا والى القسم المالي والقسم المعني الستكمال إدراء
اتهم.

منظومة المشتريات

 -تقوم منسومة المشتريات بعكس التعهد

 Commitmentالذي

استحدث سابقا وتخلي مكانه التزام محتمل Contingent Liability
يتم حسمه من رصيد الموازنة المعتمدل.
 تقوم منسومة المشتريات وبمجرد اصدار أمر الشراء بإستحداث سندصرف مؤقا مرتبط بأمر الشراء يتم حفسه في النسام المحوسا ويتم
استعماله الحقا التمام عملية الصرف.
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د .اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية العطاءات في بلدية كبيرة
تطبي اذ اإلدراءات في حالة المشتريات التي تزيد عن  20,000دوالر.
اإلجراءات
اإلجراء

الشخص المسؤول

 -يرسل القسم المعني إلى المستودعات طلا لوازم (يكون بأرقام

القسم المعني

متسلسلة) بحيث يحتوي اذا النموتم على الكمية المطلوبة من المواد
ورقم المخزون لهذ المواد كما ويبين اسم المشروم ومركز التكلفة لهذ

المواد كما ويكون موقع من قبل رئيس القسم المعني .كما في نموتم

( .) P-1
مأمور المستودعات

 في حال كانا اذ المواد غير متوفرل في المستودم فيقوم مأمورالمستودم بالكتابة على طلا اللوازم بأن اذ المواد غير متوفرل وبعد

تلك يقوم بالتوقيع على الطلا ليتم تحويله إلى القسم المعني .
 أما في حال توفر اذ المواد ). (Interface with stores -بعد استالم طلا اللوازم من قسم المستودعات (الذي يبين فيه بأن اذ

القسم المعني

المواد غير متوفرل لدى المستودعات) يقوم القسم المعني بتعبئة نموتم

طلا شراء مواد (يكون بأرقام متسلسلة) ويبين فيه مدى حادته إلى

اذ المواد ويكتا فيه الخصائص الفنية والكميات المطلوبة والتكلفة
التقديرية لهذ المواد كما ويكتا اسم المشروم ومركز التكلفة ونوم
الموازنة لهذ المواد كما في نموتم (  ) P-2وبعد تلك يقوم مهندس
القسم بالتوقيع عليه ويتم إرساله مباشرل إلى قسم المشتريات .
قسم العطاءات

مسؤول
والموازنة

قسم

 يقوم قسم العطاءات بمرادعة الطلا والتوقيع عليه ليتم تحويله إلى قسمالمحاسبة .
التخطيط

 يتأكد من ودود المواد المراد شراؤاا في الموازنة العامة ويكتا بعد تلكمالحساته على نموتم طلا الشراء في حال كانا اذ المواد ضمن
الموازنة فإنه يتم الموافقة األولية عليها أما في حال لم تكن اذ المواد

ضمن الموازنة فإنه يكتا مالحسته على الطلا ويتم تحويل الطلا
إلى رئيس البلدية .
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رئيس البلدية

 يقوم بالمصادقة على نموتم طلا شراء مواد ليتم تحويله إلى المجلسالبلدي كما في ( .)P-5في حال كانا اذ المواد ضمن الموازنة .وفي
حال لم تتوفر موازنة لهذ المواد فإما أن يتم الرفض أو يتم الموافقة
المبدئية بشكل استثنائي على أن يتم عمل ملحي موازنة للتعديل عليها

بناء على قانون تعديل الموازنات بعد عرض الموضوم على المجلس
البلدي.
المجلس البلدي

 يعتبر المجلس البلدي او صاحا القرار إما موافقة أو رفض.▪

في حالة الرفض تتم إيقاف عملية الشراء.

▪

أما في حالة الموافقة يقوم المجلس بإصدار قرار مجلس موقع بالموافقة
على طر العطاء ليتم اإلعالن عنه في الصحف المحلية ( 3صحف

محلية مختلفة ) ويتم إرساله إلى قسم المشتريات .
قسم العطاءات

 يقوم قسم العطاءات بصياغة اإلعالن بالتنسيي مع رئيس القسم المعنيوأخذ البيانات الالزمة لتحديد الكميات والمواصفات ليتم اإلعالن عنه

في الصحف المحلية .

بناء على اإلعالن الذي تم طرحه في
 يتوده الموردون المحتملون ًالصحف المحلية إلى قسم العطاءات من أدل شراء نموتم بيع عطاء
كما في نموتم( )P-6ويقوم المورد أو الشركة المعنية بتعبئة طلا
العطاء ثم يقوم قسم العطاءات بتحديد قيمة نسخة العطاء على نفس

الطلا ليتوده المورد إلى الصندور الرئيسي لدفع رسوم نسخة العطاء.
أمين الصندوق

بناء على المبل المودود في نموتم بيع
 -يقوم باستالم المبل من المورد ً

العطاء ويتم تسجيل المبل على حساب رسوم عطاء واصدار سند

قبض بالمبل المقبوض واعطاء المواطن نسخة أصلية باستالم المبل .
قسم العطاءات

 استالم سند القبض من المورد واعطاء المورد كراسة العطاء. -يتم استالم العطاءات في الوقا المحدد بالسرف المملي.

 يرسل كتاب إلى الحكم المحلي حتى يتم إبالغهم بموعد فتح العطاء.لجنة العطاءات

 يوم فتح العطاء تحنر لجنة العطاءات المكونة من (مندوب عنالحكم المحلي ومحاسا البلدية ورئيس القسم المعني بالعطاء ومسؤول

العطاءات وعنو مجلس بلدي ) .
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 قبل فتح العطاء وعند فحص العروض المقدمة إتا لم يكتمل عددالعطاءات المباعة ( 3على األقل) يقوموا بكتابة محنر يوده إلى
رئيس البلدية من ادل إعادل طر العطاء للمرل الثانية أما إتا اكتمل

العدد فيتم فتح العطاء .
 في المرل الثانية إتا لم يكتمل عدد العطاءات المباعة ( 3على األقل)يقوموا بكتابة محنر يوده إلى رئيس البلدية من ادل إعادل طرحه
للمرل الثالثة أما إتا اكتمل العدد فيتم فتح العطاء.

 وفي المرل الثالثة ومهما كان عدد العروض المقدمة في اذ المرل فإنهيتم فتح العطاءات.
 تقوم بتفري العطماءات على نموتم تفري عطماء كمما في نموتم (P-بناء على األسم ممعار
 )7وعمل توصم ممية للمجلس باسم ممم المورد األفنم ممل ً
والمواصفات والجودل .

المجلس البلدي

 يعتبر صاحا القرار النهائي الختيار المورد األفنل إما باألخذبالتوصية أو تحويل نموتم تفري العطاء إلى اللجنة الفنية ألخذ عينة
من المواد المطلوبة وتحليلها ومن ثم اختيار المناسا ثم يرد إلى قسم

العطاءات حيث يصدر قرار مجلس بلدي لهذا الشأن.
 توديه كتاب إحالة إلى المورد الفائز بالعطاء بناء على قرار المجلسالبلدي ليتم تبليمه بأنه تم إحالة العطاء المذكور عليه وتحديد مبل

اإلحالة وابالغه بنرورل الحنور للبلدية خالل فترل محددل أقصااا
أسبوم لتوقيع العقد واستكمال اإلدراءات الالزمة واال يعتبر مستنكف
ويتخذ بحقه اإلدراء القانوني الالزم.
قسم العطاءات

 متابعة التوريد عن طريي االتصال بالمورد الذي تم الترسية عليه.-

إرسال نموتم كتاب اإلحالة مع نموتم أمر شراء إلى قسم

المستودعات لمعرفة المواد التي سيتم إدخالها إلى مستودعات البلدية
والقسم المالي والقسم المعني الستكمال إدراءاتهم.
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.15

ه .اإلجراءات المالية لتسجيل الذمم الناتجة عن المشتريات في بلدية كبيرة
الشخص المسؤول
قســــ ـم المحاســــــبة (محاســــــب

اإلجراء

 يقوم محاسا المستودعات بمرادعة وتدقيي البيانات المدخلة من قبل مأمورالمستودم عن طريي مطابقة البيانات المدخلة إلى منسومة المخازن

المستودعات)

) (Inventory moduleمع المستندات المودودل في قسم المحاسبة(الفاتورل
النريبية ا شهادل خصم المصدر ا سند استالم المواد ا قرار لجنة الفحص
الفنية) حيث يتأكد من صحة البيانات المدخلة بما فيها اسم الصنف الذي تم

شراؤ ورقمه الخاص لدى البلدية والكميات التي تم إدخالها من قبل مأمور
المستودم .
 -يقوم محاسا المستودعات في قسم المحاسبة بإدخال أسعار المواد التي تم

بناء على الفاتورل
شراؤاا على النسام ) (Inventory moduleوتلك ً
النريبية المستلمة من المورد كما ويقوم بإدخال تاريخ استحقار الدفع حسا
االتفاقية الموقعة .

-

يقوم محاسا المستودعات بالتوقيع الكترونيا على صحة البيانات المدخلة
من قبل مأمور المستودم .

محاســــــب مصــــــروفات (مدقق

البيانات)

 يقوم أحد محاسبي المصروفات في قسم المحاسبة بمرادعة وتدقيي األسعارالمدخلة على النسام من قبل محاسا المستودعات عن طريي مطابقتها مع

األسعار المودودل في الفاتورل النريبية كما ويقوم بمرادعة تاريخ استحقار
الدفع الذي تم إدخاله من قبل محاسا المستودعات .
 يقوم مدقي البيانات بالتوقيع الكترونيا على صحة البيانات المدخلة من قبلمحاسا المستودعات وبمجرد الموافقة يقوم النسام المحاسبي المحوسا
بتسجيل التزام مترتا على البلدية إلى المورد ضمن نموتم خاص يسمى

". "Payable Voucher
مساعد المدير المالي

 مرادعة واعتماد " "Payable Voucherالمدقي من قبل مدقي البيانات(محاسا المصرفات) .
 -وبمجرد اعتماد مساعد المدير المالي القيد المذكور أعال فإنه يتم ترحيل

المعلومات إلى حسابات األستات العام على النسام المحاسبي  FAليسهر

بالقيد التالي :

من  /المخازن (حسا الموازنة)
إلى  /تمم دائنة-باسم المورد (حسا الموازنة)
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FA

و .اإلجراءات المالية لتسجيل عملية الصرف في بلدية فلسطينية كبيرة
الشخص المسؤول

محاسب مصروفات

اإلجراء

 إعداد مستند صرف للذمة الموردل بحيث يتم إظهار السندات المير مسددلعلى النسام عند تاريخ استحقار السداد ثم يوقع معد السند الكترونيا على سند
الصرف كما ويقوم بتحنير الشيك أو رسالة التحويل البنكي.

مسؤول المصروفات

 .-3تدقيي سند الصرف والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحسابات الصحيحة
والتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند (اسم البنكارقم الشيكاقيمة
الشيك وتاريخه) والتأكد من تاريخ استحقار السداد وبعد تلك يوقع الكترونيا
على سند الصرف إلثبات تدقيقه.

المدير المالي أو مساعده

 .-4مرادعة سند الصرف ومرفقاته ومن ثم يقوم بتوقيع سند الصرف الكترونيا
باإلضافة إلى توقيع الشيك في حالة الدفع بالشيكات أو التوقيع على رسالة
التحويل في حالة الدفع عن طريي حوالة بنكية ( احد المخولين بالتوقيع على
الشيكات) .
 .-5توقيع سند الصرف الكترونيا باإلضافة إلى توقيع الشيك في حالة الدفع

رئيس البلدية

بالشيكات أو التوقيع على رسالة التحويل في حالة الدفع عن طريي حوالة
بنكية ( احد المخولين بالتوقيع على الشيكات) .

 يعيد سند الصرف ومرفقاته إلى مسؤول المصروفات .مسؤول المصروفات

 .-6يقوم مسؤول المصروفات بترحيل سند الصرف والتوقيع الكترونيا .
وبعد ترحيل سند الصرف يتم إغالر تمة المورد بالقيد التالي :
من  /الذمم الدائنة (اسم المورد ونوم الموازنة)
إلى  /البنوك/النقد (نوم الموازنة)

محاسب مصروفات

 .-7يقوم بتسليم الشيك إلى المورد الذي يقوم بالتوقيع على سند الصرف إيذانا
باستالم المبل أو الشيك .
 -يقوم بحفظ مستندات الصرف وفقا ألرقام سندات الصرف المتسلسة.
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P- 1

اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

نموذج أمر شراء

اسم القسم:

تاريخ أمر اللوازم:

المشروع

(موازنة رأسمالية ،موازنة تشغيلية ،موازنة ربحية)

نوع الموازنة

مركز التكلفة

الوظيفة(في حالة الموازنة التشغيلية)

رقم المخزون

البيان

القطاع االقتصادي

الوحدة

الكمية

السعر التقديري

النوعية

المجموع الكلي  /شيقل
توقيع الموظـف

اسم الموظف
مطالعة رئيس القسم

التوقيع:

مالحظات مأمور
المستودع

التوقيع:

بيان قسم المحاسبة

التوقيع:

تعليمات رئيس البلدية أو من ينوب عنه
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مالحظات

اسم البلدية

اسم القسم

P- 2
الرقم
المتسلسل

نموذج طلب شراء

اسم الشعبة
المشروع

تاريخ
طلب

الشراء

نوع الموازنـة:

مركز

(موازنة رأسمالية ،موازنة تشغيلية ،موازنة ربحية)

التكلفة

القطاع

الوظيفــــة (في حــــالــــة الموازنــــة

اإلقتصادي

التشغيلية)

سعادة رئيس بلدية  ........................................المحترم
أعلم سعادتكم بأننا في قسم ( )..............................بحاجة لشراء ما يلي:

رقم المخزون

البيان

الكمية
عددها

النوعية

السعر التقديري

وحدتها

المجموع الكلي  /شيقل

توقيع رئيس القسم

توقيع الموظف

مالحظات قسم المحاسبة
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مالحظات

تعليمات رئيس البلدية أو من ينيبه
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رئيس البلدية

P- 3

اسم البلديــة وشعارها

قسم المحاسبة

استدراج عروض أسعـار

القسم

........../......./......

التاريخ

رقم طلب
الشراء
أرجو موافاتنا بأسعاركم النهائية للوازم التالية:
البيان

الرقم

النوعية

الكمية/العدد

سعر الوحدة
اغورة

شيقل

المجموع
اغورة

مالحظات

شيقل

السعر الكلي

مالحظات:
•

آخر موعد لتقديم العرض يوم  ............الموافي  ....../..../....قبل السماع م م م م م م ممة  ....في قسمم المشمتريات في

البلدية.
•

األسعار شاملة ضريبة القيمة المنافة.

•

البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

•

البلدية تطلا شم م ممهادل خصم م ممم المصم م ممدر عن الفواتير الن م م مريبية التي تزيد قيمتها عن  1500شم م مميقل أو ما يعادلها
بالعمالت اآلخرى.

•

يقوم المناقص شيك شخصي أو تأمين نقدي بقيمة  %10من قيمة المناقصة.

•

ال يودد كفالة على اذ المواد أم ال؟ فترل الكفالمة................................ :

•

فترل التوريد.......................................... :

•

التاريخ ......../..../...

اسم المورد

التوقيع

تلفون
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الختم الرسمي

جوال

الرجاء تسليم العرض بمغلف مغلق ومختوم حسب األصول.
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P-4

اسم البلديــة وشعارهـا
نموذج تفريغ مناقصة

التاريخ

اسم المورد

الرقم

البيان

الوحدة

العدد

سعر الوحدة
اغورة

اسم المورد
المجموع

شيقل

سعر الوحدة
أغورة

اسم الورد
المجموع

شيقل

سعر الوحدة
أغورة

شيقل

اسم المورد
المجموع

سعر الوحدة
أغورة

شيقل

المجموع
ضريبة القيمة
المضافة
المجموع الكلي

قرار اللجنة:
أعضاء اللجنة

مسؤول المشتريات

رئيس القسم

محاسب البلدية
مصادقة رئيس البلدية
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المجمو
ع

مالحظات قسم المحاسبة:
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السلطة الوطنية الفلسطينية

P- 5
Palestine National
Authority

اسم البلديــة وشعارهـا

وزارة الحكم المحلي

Ministry of Local
Government

التاريخ

رقم طلب الشراء

رقم المخزون

البيان

الكمية

النوعية

سعر الوحدة

/

السعر اإلجمالي

/

مالحظات

السعر اإلجمالي
•

يحي للبلدية تجزئة العطاء بالطريقة التي ترااا مناسبة.

•

األسعار شاملة ضريبة القيمة المنافة.

•

يلتزم المورد بإحنار شهادل خصم المصدر مع الفاتورل النريبية.

•

يقدم المناقص تأمين نقدي أو شيك شخصي بقيمة  %10من قيمة المناقصة.

•

البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

•

آخر يوم لتقديم العطاء يوم

قبل الساعة

الموافي

العطاءات في البلدية.
اسم الشركة الموردة

التوقيع

اسم الشخص المسؤول
رقم الهاتف

الختم الرسمي

رقم الجوال
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في مكتا

الرجاء تسليم العرض بملف مغلق ومختوم وحسب األصول.
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P- 6

اسم البلديــة وشعارهـا
نموذج بيع عطاء

سعادة رئيس البلديـة:

المحترم

تحية طيبـة وبعـد:
أنا  /نحن المورد /شركـة:
العنـوان:
رقم المشتغل المرخص:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
أرغب /نرغب بشراء نسخة عطاء:
رقـم العطاء:
اسم العطاء:
التوقيع:
التاريخ:

الستخدام قسم المشتريات:
ال مانع من بيع نسخة العطاء المذكور أعاله بعد دفع إيصال القبض المرفق رقم
التوقيع:

......................
بتاريخ ........................

التاريخ

الستخدام أمين الصندوق:
تم دفع الرسوم المقررة بموجب إيصال القبض المرفق رقم
...........................

التوقيع

بتاريخ......................
التاريخ
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P- 7

اسم البلديــة وشعارهـا
نموذج تفريغ عطاء

الرقم

الكمية

البيان

التاريخ:

النوعية

اسم المتقدم

اسم المتقدم

اسم المتقدم

المجموع

المجموع

المجموع

سعر الوحدة

اإلجمالي

اإلجمالي

سعر
الوحدة

سعر

اإلجمالي

الوحدة

المجموع الكلي
شروط إضافيـة:

 .1كفالـة بنكية

 .2عينات

قرار اللجنــة:

لجنـة

مهندس القسم المعني
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مندوب وزارة الحكم

عضو محلي

المحلي

بلدي
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محاسب البلدية

ز .بيع ،إتالف وشطب اللوازم
 .1بيع اللوازم
إتا قرر المجلس البلدي بناء على تقرير من دائرل اللوازم بأن اللوازم أصبحا غير صالحة لالستفادل منها

•

أو أن حيازتها لم تعد مجدية من الناحية االقتصاديةا فتبام من قبل لجنة المزايدات بالمزايدل العلنية.
•

تبام اللوزم الصالحة التي تزيد عن حادة البلدية والتي يتوقع عدم االستفادل منها مستقبال بقرار من المجلس

•

عند بيع لوازم غير صالحة لالستعمال أو زائدل عن حادة البلدية يجا أن تؤيد مستندات اإلخرام المنسمة

البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه.

بشأنها بنسخة من قائمة البيع والقرار الصادر عن المجلس بالبيع.
فيما يخص بيع اللوازم للمكلفينا يقوم المجلس البلدي بإعداد قائمة يحدد من خاللها األصناف المسمو

•

بيعها للمكلفينا ويتم اإلعالن الرسمي عنها .يتم تحديث اذ القائمة بشكل سنويا وكذلك عندما تقتني
النرورل عمل تحديث على اذ القائمة خالل السنة.
ال يجوز تسليم اللوازم التي يتم بيعها إال بعد دفع ثمنها من قبل المشتريا وعلى أمين المستودم المختص

•

تعزيز مستند اإلخرام برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.
 .2المزايدات
•

إتا أراد المجلس أن يعرض شيئا للبيعا يجا أن يقوم بطر تلك في المزاد العلني.

•

يشكل المجلس لجنة مزايدل تتكون من ثالثة من أعناء المجلس واثنين من كبار موظفي البلديةا ويعين

•

تعقد اللجنة ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد قانونيا

المجلس من بين أعناء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.

بحنور ثلثي أعنائها.
•

ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس التخات القرار بشأنها.

•

يتولى المجلس طر اإلعالن عن المزايدل.
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•

ينشر اإلعالن عن المزاد في صحيفتين يوميتين على األقل من الصحف المحلية لمرل واحدل وباللمة
العربيةا على أن يشتمل اإلعالن على وصف مودز للوازم المراد بيعها أو موضوم االلتزام والمعلومات

الكافية عنها ومكان ووقا المزايدل وأية شروط أخرى.
•

تعلي نسخة من اإلعالن في مكان ظاار في مقر البلدية ويحفظ في إضبارل المزاد نسخة من الجريدل
ومن ورقة اإلعالن.

•

على من يرغا باالشتراك في المزايدل أن يحنر في الوقا المعين أمام لجنة المزايدل ليشترك في المزاد
بالصورل المعلن عنها من قبل رئيس المجلسا وعلى كل مشترك أن يدفع تأمينا على شكل مبل مقطوم
يحدد المجلس إما نقدا أو بمودا كفالة بنكية تقبلها لجنة المزايدل.

•

للمجلس أن يحدد ميعادا آخر إلدراء مزايدل دديدل إتا ظهر له أن البدالت المقدمة للوازم المعروضة للبيع
تنقص نقصا كبي ار عن القيمة الرائجة أو الحقيقية لها.

•

عند ختام المزايدل يقرر المجلس إحالة موضوم المزايدل على الطلا الذي تنمن البدل األكثر.

•

تتم إعادل تأمين االشتراك في المزايدل إلى المشترك في المزايدل في الحاالت التالية:
 )1في حال عدم إحالة موضوم المزايدل عليه بعد اكتساب قرار اإلحالة الدردة القطعية.
 )2في حال تما إحالة موضوم المزايدل عليه بعد تقديمه الثمن المطلوب منه والكفاالت التي يتطلبها
المجلس.

•

يقوم رئيس المجلس بتوقيع العقود التي تم إقراراا بشأن المزايدات نيابة عن البلدية تنفيذا للق اررات الصادرل

•

ال يتم تسليم المال موضوم المزاد إال بعد أن يقوم من أحيل عليه المزاد بدفع كامل بدل المزاد.

عن المجلس في اذا الخصوص.

 .3التقاص مقابل الذمم الدائنة
•

إتا قرر المجلس البلدي بناء على تقرير من دائرل اللوازم بأن اللوازم أصبحا غير صالحة لالستفادل منها
أو أن حيازتها لم تعد مجدية من الناحية االقتصاديةا يمكن للمجلس البلدي استخدام اللوازم لتسوية

حسابات تمم الموردين.
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•

يشكل المجلس البلدي لجنة تقييم تتكون من ثالثة من أعناء المجلس واثنين من كبار موظفي البلديةا
ويعين المجلس من بين أعناء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.

•

تعقد لجنة التقييم ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد
قانونيا بحنور ثلثي أعنائها.

•

ترفع لجنة التقييم تقريراا إلى المجلس البلدي والذي يشتمل على تقييم اللوازم المدردة في تقرير دائرل

•

يقوم المجلس بدراسة تقرير لجنة التقييم إضافة إلى كشف تمم الموردين مع المدير الماليا وتلك لفحص

اللوازم.

إمكانية عمل تقاص للذمم الدائنة مقابل بيع اللوازم للموردينا مع األخذ باالعتبار أرصدل الذمم الدائنةا

ويتم اتخات الق اررات الالزمة بهذا الخصوص.
•

يقوم المدير المالي أو مساعد بعمل االتصاالت الالزمة مع الموردين لفحص إمكانية عمل التقاص
المقتر للذمم الدائنة مقابل اللوازم.

•

ُيعد محاسا المصروفات سند قيد للذمة الموردل بحيث يتم إظهار السندات المير مسددل على النسام عند

•

يقوم مسؤول المصروفات بتدقيي سند القيد والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحسابات الصحيحة

تاريخ استحقار السداد ثم يوقع معد السند الكترونيا على سند القيد.

والتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند ومن تاريخ استحقار السدادا وبعد تلك يوقع الكترونيا
على سند القيد إلثبات تدقيقه.
•

يقوم المدير المالي أو مساعد بمرادعة سند القيد ومرفقاته ومن ثم يقوم بتوقيع سند القيد الكترونيا.

•

يقوم رئيس البلدية بالتوقيع على سند القيد الكترونيا واعادته مع مرفقاته إلى مسؤول المصروفات.

•

يقوم مسؤول المصروفات بترحيل سند القيد والتوقيع الكترونيا.

•

يحصل محاسا المصروفات على توقيع المورد على سند القيد إيذانا بعملية التقاص وتسديد تمة المورد.

•

يقوم محاسا المصروفات بحفظ مستندات القيد وفقا ألرقام سندات القيد المتسلسة.

 .4إتالف وشطب اللوازم
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•

إتا ثبا للمجلس البلدي بناء على تقرير من دائرل اللوازم بعدم ددوى عرض اللوازم غير الصالحة
لالستعمال أو الفائنة عن حادة البلدية للبيعا فيجوز له أن يقرر إتالفها وشطبها من القيود أو التبرم

بها إلى أية دمعية خيرية أو أي معهد تعليمي.
•

يتم إتالف اللوازم من قبل لجنة يشكلها المجلس البلدي لهذ الماية تتكون من أحد أعناء المجلس وأمين
المستودم واثنين من كبار موظفي البلدية.

•

عند إتالف لوازم غير صالحة لالستعمال أو زائدل عن حادة البلدية يجا أن تؤيد مستندات اإلخرام
المنسمة بشأنها بشهادل تتنمن أنها أتلفا وأن تؤيد كذلك بالقرار الصادر عن المجلس باإلتالف.
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أ .اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية بيع اللوازم من خالل مزايدات
اإلجراءات
الشخص المسؤول

دائرة اللوازم

اإلجراء

 ترسل دائرل اللوازم تقري ار إلى رئيس المجلس البلدي بحيث يحتوياذا التقرير على قائمة اللوازم التي يراد بيعها وكمياتهاا مع تبرير

بيع اذ اللوازم .ويشمل التقرير رقم المخزون لهذ اللوازم واسم
الوظيفة والموازنة المعنيتين وكذلك اسم المشروم (إن ودد) ومركز

التكلفة لهذ اللوازم كما ويكون موقعا من قبل رئيس دائرل اللوازم.
المجلس البلدي

 بعد استالم تقرير دائرل اللوازما يقوم المجلس البلدي بدراسة التقريرواتخات القرار المناسا بشأن بيع اللوازما بحيث تبام اللوزم
الصالحة التي تزيد عن حادة البلدية والتي يتوقع عدم االستفادل

منها مستقبال بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه.

 في حال أقر المجلس البلدي بيع اللوازم المدردة في تقرير دائرلاللوازما يشكل المجلس البلدي لجنة مزايدل تتكون من ثالثة من

أعناء المجلس واثنين من كبار موظفي البلديةا ويعين المجلس

من بين أعناء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.

 -تعقد لجنة المزايدل ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا

لجنة المزايدة

الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد قانونيا بحنور ثلثي

أعنائها.

 ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس التخات القرار بشأنها.المجلس البلدي

 يتولى المجلس نشر اإلعالن عن المزاد في صحيفتين يوميتينعلى األقل من الصحف المحلية لمرل واحدل وباللمة العربيةا على
أن يشتمل اإلعالن على وصف مودز للوازم المراد بيعها أو
موضوم االلتزام والمعلومات الكافية عنها ومكان ووقا المزايدل
وأية شروط أخرى.
 تعلي نسخة من اإلعالن في مكان ظاار في مقر البلدية ويحفظفي إضبارل المزاد نسخة من الجريدل ومن ورقة اإلعالن.
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 على من يرغا باالشتراك في المزايدل أن يحنر في الوقاالمعين أمام لجنة المزايدل ليشترك في المزاد بالصورل المعلن عنها
من قبل رئيس المجلسا وعلى كل مشترك أن يدفع تأمينا على

شكل مبل مقطوم يحدد المجلس إما نقدا أو بمودا كفالة بنكية
تقبلها لجنة المزايدل.
 للمجلس أن يحدد ميعادا آخر إلدراء مزايدل دديدل إتا ظهر لهأن البدالت المقدمة للوازم المعروضة للبيع تنقص نقصا كبي ار
عن القيمة الرائجة أو الحقيقية لها.
 عند ختام المزايدل يقرر المجلس إحالة موضوم المزايدل علىالطلا الذي تنمن البدل األكثر.
 تتم إعادل تأمين االشتراك في المزايدل إلى المشترك في المزايدلفي الحاالت التالية:

 )1في حال عدم إحالة موضوم المزايدل عليه بعد اكتساب
قرار اإلحالة الدردة القطعية.
 )2في حال تما إحالة موضوم المزايدل عليه بعد تقديمه
الثمن المطلوب منه والكفاالت التي يتطلبها المجلس.

رئيس المجلس البلدي

 يقوم رئيس المجلس بتوقيع العقود التي تم إقراراا بشأن المزايداتنيابة عن البلدية تنفيذا للق اررات الصادرل عن المجلس في اذا
الخصوص.
 ال يتم تسليم المال موضوم المزاد إال بعد أن يقوم من أحيل عليهالمزاد بدفع كامل بدل المزاد.
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ب.

اإلجراءات

اإلجراءات

المالية المتعلقة بيع اللوازم من خالل التقاص مع الموردين

الشخص المسؤول

دائرة اللوازم

اإلجراء

 ترسل دائرل اللوازم تقري ار إلى رئيس المجلس البلدي بحيث يحتوياذا التقرير على قائمة اللوازم التي يراد بيعها وكمياتهاا مع تبرير

بيع اذ اللوازم .ويشمل التقرير رقم المخزون لهذ اللوازم واسم
الوظيفة والموازنة المعنيتين وكذلك اسم المشروم (إن ودد) ومركز

التكلفة لهذ اللوازم كما ويكون موقعا من قبل رئيس دائرل اللوازم.
المجلس البلدي

 بعد استالم تقرير دائرل اللوازما يقوم المجلس البلدي بدراسة التقريرواتخات القرار المناسا بشأن بيع اللوازم من خالل التقاص مع
الموردينا بحيث يتم عمل التقاص للوازم الصالحة التي تزيد عن
حادة البلدية والتي يتوقع عدم االستفادل منها مستقبال بقرار من

المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه.
 في حال أقر المجلس البلدي بيع اللوازم المدردة في تقرير دائرلاللوازم من خالل عملية التقاصا يشكل المجلس البلدي لجنة

تقييم تتكون من ثالثة من أعناء المجلس واثنين من كبار

موظفي البلديةا ويعين المجلس من بين أعناء اللجنة رئيسا لها
ونائبا للرئيس.

 -تعقد لجنة التقييم ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا الحادة

لجنة التقييم

إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد قانونيا بحنور ثلثي

أعنائها.
 ترفع اللجنة تقريراا إلى المجلس البلدي والذي يشتمل على تقييماللوازم المدردة في تقرير دائرل اللوازم.
المجلس البلدي

 يقوم المجلس بدراسة تقرير لجنة التقييم إضافة إلى كشف تممالموردين مع المدير الماليا وتلك لدراسة تفاصيل عملية تقاص
الذمم الدائنة مقابل بيع اللوازم للموردينا مع األخذ باالعتبار
أرصدل الذمم الدائنةا ويتم اتخات الق اررات الالزمة بهذا

الخصوص.
المدير المالي أو مساعده

 عمل االتصاالت الالزمة مع الموردين لفحص إمكانية عملالتقاص المقتر للذمم الدائنة مقابل اللوازم.
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محاسب المصروفات

 ُيعد سند قيد للذمة الموردل بحيث يتم إظهار السندات المير مسددلعلى النسام عند تاريخ استحقار السداد ثم يوقع معد السند

الكترونيا على سند القيد.
مسؤول المصروفات

 تدقيي سند القيد والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحساباتالصحيحة والتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند ومن
تاريخ استحقار السدادا وبعد تلك يوقع الكترونيا على سند القيد
إلثبات تدقيقه.

المدير المالي أو مساعده

 -مرادعة سند القيد ومرفقاته ومن ثم يقوم

بتوقيع سند القيد

الكترونيا.
رئيس البلدية

-

توقيع سند القيد الكترونيا واعادته مع مرفقاته إلى مسؤول
المصروفات.

مسؤول المصروفات
محاسب المصروفات

 يقوم مسؤول المصروفات بترحيل سند القيد والتوقيع الكترونيا. يحصل على توقيع المورد على سند القيد إيذانا بعملية التقاصوتسديد تمة المورد.
 -يقوم بحفظ مستندات القيد وفقا ألرقام سندات القيد المتسلسة.
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ج اإلجراءات المالية المتعلقة بعملية إتالف وشطب اللوازم
اإلجراءات
الشخص المسؤول

دائرة اللوازم

اإلجراء

 -ترسل دائرل اللوازم تقري ار إلى رئيس المجلس البلدي تشر فيه أسباب

عدم ددوى عرض اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الفائنة عن

حادة البلدية للبيع.
المجلس البلدي

 -إتا ثبا للمجلس البلدي بناء على تقرير دائرل اللوازم بعدم ددوى عرض

اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الفائنة عن حادة البلدية للبيعا
فيجوز له أن يقرر إتالفها وشطبها من القيود أو التبرم بها إلى أية

دمعية خيرية أو أي معهد تعليمي.
 -في حال قرر المجلس البلدي إتالف اللوازم غير الصالحة لالستعمال

أو الفائنة عن حادة البلديةا يشكل المجلس لجنة إتالف تتكون من
أحد أعناء المجلس وأمين المستودم واثنين من كبار موظفي البلدية.

لجنة اإلتالف

 يتم إتالف اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الفائنة عن حادةالبلدية من قبل لجنة اإلتالف.

 عند إتالف اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الزائدل عن حادةالبلديةا يجا أن تؤيد مستندات اإلخرام المنسمة بشأنها بشهادل
تتنمن أنها أتلفا وأن تؤيد كذلك بالقرار الصادر عن المجلس

باإلتالف.
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 .5اللوازم المفقودة
•

يجوز لرئيس المجلس تحصيل قيمة اللوازم المفقودل أو الناقصة أو أية خسارل وقعا فيها من الموظف
نتيجة إاماله أو تقصير ا ويجا أن يشار إلى تلك في قيود اللوازم.

•

عند شطا اللوازم المفقودل أو الناقصة أو غير الصالحة يجا أن يشار إلى إتن الشطا في قيود اللوازم.

•

للمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي أعنائه شطا أية خسائر تقع في اللوازم شريطة أن ال يكون اناك إامال
أو إختالس.

 .6التبرع باللوازم
يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي أعنائه التبرم بأية لوازم أصبحا غير صالحة لالستفادل منها أو أن
حيازتها لم تعد مجدية من الناحية االقتصادية.
 .7السياسات المحاسبية في تسجيل إيرادات بيع اللوازم
يتم تسممجيل عملية بيع اللوازم عندما تنتقل ملكية اللوازم إلى المشممتري بعد قبض ثمنها بالكامل من خالل القيد
التالي:
من  /البنوك/النقد
إلى مذكورين

 /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

 /أربا بيع لوازم

أما في حال نتجا خسائر عن عملية البيعا فيتم تسجيل عملية البيع من خالل القيد التالي:
من مذكورين
 /البنوك/النقد

 /خسائر بيع لوازم

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

 .8السياسات المحاسبية في تسجيل عملية التقاص للذمم الدائنة مع اللوازم
يتم تس م م م م م ممجيل عملية التقاص للذمم الدائنة مع اللوازم من خالل القيد التالي في حال تم تحقيي ربح من خالل
اذ العملية (السعر المتفي عليه للوازم أعلى من قيمتها الدفترية):
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من  /تمم دائنة  -باسم المورد
إلى مذكورين

 /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)
 /أربا بيع لوازم
أما في حال ودود خسارل من خالل اذ العملية (السعر المتفي عليه للوازم أقل من قيمتها الدفترية)ا فيتم تسجيل

عملية التقاص للذمم الدائنة مع اللوازم من خالل القيد التالي:
من مذكورين
 /تمم دائنة  -باسم المورد
 /خسائر بيع لوازم

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

 .9السياسات المحاسبية في تسجيل التبرع باللوازم
يتم تس م ممجيل عملية التبرم باللوازم عندما تنتقل ملكية اللوازم إلى الجهة المتبرم لها بناءا على أس م مماس االس م ممتحقار.
حيث يتم تس م م ممجيل القيمة العادلة (الس م م مموقية) للوازم المتبرم بها كمص م م مماريف تبرعات عينية .في حال كانا القيمة
العادلة للوازم المتبرم بها أقل من القيمة الدفتريةا يتم تسجيل القيد التالي:
من مذكورين
 /مصاريف تبرعات عينية
 /خسائر استبعاد لوازم

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

أما في حال كانا القيمة العادلة للوازم المتبرم بها أعلى من القيمة الدفتريةا فيتم تسجيل القيد التالي:
من  /مصاريف تبرعات عينية
إلى مذكورين

 /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

 /أربا استبعاد لوازم
 .10السياسات المحاسبية في تسجيل إتالف وشطب اللوازم
عند إتالف اللوازم يتم تسجيل عملية اإلتالف بناءا على أساس االستحقار من خالل القيد التالي:
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من  /خسائر إتالف لوازم

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)

 .11السياسات المحاسبية في تسجيل شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة
عند شطا اللوازم المفقودل أو الناقصة يتم تسجيل العملية بناءا على أساس االستحقار من خالل القيد التالي:
من  /خسائر فقدان لوازم

إلى  /المخازن (مع تحديد الموازنةا الوظيفةا المشروما مركز تكلفةا الدائرل او القسم المعني)
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 .6منافع الموظفين
الهدف
الهدف من اذا الجزء من الدليل او وضع السياسات واإلدراءات للمعامالت المالية المتعلقة بمنافع الموظفينا
وبشكل خاص الرواتاا ومن أدل التأكد أن آلية مرادعة وتحنير كشوفات الرواتا ودفع اذ الرواتا تتم
بدقة ووفقا للقواعد المحددل.
المحاسبة على منافع الموظفين

يحصل موظفو البلدية في العادل على منافع مختلفة والتي تشمل الرواتا واألدور ومساامات صندور التوفير
أو الرواتا التقاعدية .المبدأ األساسي للمحاسبة على منافع الموظفين او أنه ينبمي االعتراف بتكاليف تقديم
منافع الموظفين في الفترل التي يتم فيها كسا اذ المنافع من قبل الموظفا وليس في الفترل التي يتم فيها
صرف اذ المنافع.
تشمل منافع الموظفين اآلتي:
أ) منافع الموظفين قصيرل األدل والتي تشمل:
 الرواتا واألدور ومساامات النمان االدتماعي أو التقاعد؛ فترات المياب قصيرل األدل التي يتم تعوينها (مثل اإلدازل السنوية مدفوعة األدر واإلدازل المرضيةمدفوعة األدر)؛ و
 الزيادات المتعلقة باألداء الوظيفي.ب) منافع ما بعد التوظيف مثل التقاعد.
م) منافع أخرى طويلة األدل والتي يمكن أن تشمل إدازل التفرغ الدراسي.
د) منافع إنهاء الخدمة.
يتم المحاسبة على منافع الموظفين بتسجيلها كمصروف مستحي في نهاية الشهر في حال لم تكن قد دفعاا
كما او موضح في القيد التالي:
من  /مصروف الرواتا (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /الرواتا المستحقة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
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عند صرف اذ الرواتا يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي:
من  /الرواتا المستحقة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /البنك
كذلك فيما يتعلي بمساامة البلدية الشهرية في صندور النمان االدتماعي أو التقاعدا والتي تسجل كمصروف
مستحي في نهاية الشهر كما او موضح في القيد المحاسبي التالي:

من  /مصروف مساامات صندور النمان االدتماعي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى

 /مساامات صندور النمان االدتماعي المستحقة (حسا نوم الموازنة

والمشروم)

عند تحويل مساامة البلدية في صندور النمان االدتماعي يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي:
من  /مساامات صندور النمان االدتماعي المستحقة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /البنك

نطاق التطبيق
تطبي اذ السياسات واإلدراءات على كل المهام والعمليات المتعلقة بالرواتا.
المسؤوليات والصالحيات
• ال يجوز تميير اإلدراءات الرئيسية إال بموافقة و ازرل الحكم المحلي.
• تطبيي اذ السياسات والعمل بها يقع ضمن مسؤولية رئيس البلدية والمدير المالي.

اإلجراءات اإلدارية الرئيسية
• يقوم الموظف بتوقيع س م م م ممجل الدوام يومياً أو بختم الس م م م مماعة االلكترونية (إن وددت) يوميا عند دخوله
وعند خروده من البلدية.

• يتم االحتفاظ في كل قسم ممم بسم ممجل دوام يومي يتنم مممن أسم ممماء موظفي القسم ممما سم مماعة الدخول وسم مماعة
الخروم وتلك من أدل مراقبة سمماعات الدوام الفعلي للموظفين .اذا السممجل يجا أن يعبأ ويوقع من قبل

الموظف ويصادر عليه المسؤول المباشر أو المشرف يوميا.
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• يتم إرس ممال س ممجل الدوام اليومي وكش ممف الس مماعة اإللكترونية إلى قس ممم ش ممؤون الموظفينأس ممبوعياًا حيث

يقوم بمقارنة سم ممجل الدوام اليومي مع كشم ممف الدوام اإللكتروني ومرادعة مسم ممؤول القسم ممم المعني في حالة
ودود اختالفات.

• يقوم قسم شؤون الموظفين شهريا بتحنير كشف الدوام الشهري لكل موظف .اذا الكشف يتنمن أسم
الموظفا عدد أيام العمل المطلوبةا عدد أيام العمل الفعليةا عدد أيام أو ساعات العمل اإلضافيةا

اإلدازات بدون راتاا السلف والعالوات.
السياسات المالية

• يتم دفع الرواتا بالعملة الرئيسية للبلدية ما لم يتم االتفار على خالف تلك.

• يجا اقتطام ض م م م مريبة الدخل من رواتا موظفي البلدية و المشم م م مماريع بمودا قوانين ض م م م مريبة الدخل
المعمول بها في فلسم م م م ممطين و يجا أن تكون كافة اإلعفاءات النم م م م مريبية معززل بوثائي رسم م م م مممية (عقود
إيجارا شهادل إعالة....إلخ).
• تدفع الرواتا إما بحواالت بنكية (واو األفنم م ممل) أو بشم م مميكات للمسم م ممتفيد األول و يمنع بأي حال دفع
الرواتا نقدا.

• على إدارل البلدية اإلحتفاظ بملف لكل موظف يحتوي على األمور التالية كحد أدنى:
 -المؤاالت العلمية.

 عقد عمل يوضح الراتا و المستحقات األخرى لكل موظف. -وثائي إثبات الشخصية.

 صورل شخصية ملونة و حديثة. وثائي تعزيز اإلعفاءات النريبية. و يجا تحديث ملفات الموظفين باستمرار.•

في حالة ودود اتفاقيات موقعة مع دهة خارديةا يجا أن تلتزم البلدية ببنود االتفاقية فيما يتعلي

ببند الرواتا إن ودد ضمن الموازنة المعتمدل لإلتفاقية.

• يتم االحتفاظ بسممجل دوام يومي يتنمممن أسممماء الموظفينا سمماعة الحنممور وسمماعة الممادرل وتلك من
أدل مراقبة ساعات الدوام الفعلي للموظفين .اذا السجل يجا أن يعبأ ويوقع من قبل الموظف ويصادر
عليه المسؤول المباشر أو رئيس القسم يوميا.
• يتم الحصم م م م ممول على موافقة مسم م م م ممبقة على أوقات العمل اإلضم م م م ممافي المدفوعة األدرا من خالل تعبئة
نموتم طلا عمل وقا إضافي تتم الموافقة عليه من قبل رئيس القسم أو المسؤول المباشر.
• على الموظفين إعداد تقرير بالوقا الذي تم ص مرفه على كل نش مماط بحيث يتم بيان المهمات الرئيس ممية
التي نفمذاما الموظف خالل الشم م م م م م ممهر مع توزيع تقريبي للوقما المذي تسم م م م م م ممتمرقمه كمل مهممة .يتم تعبئمة امذا

التقرير بشم م ممكل شم م ممهري و يوقعه الموظف ومن ثم يتم اعتماد التقرير من قبل رئيس القسم م ممم أو المسم م ممؤول
المباشر في نهاية كل شهر.
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• يتم احتسم م م مماب مخصم م م ممص تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين ينطبي عليهم قانون العمل رقم ....
لسممنة  2000وفقا لهذا القانون .يتم االحتسمماب بشممكل شممهري ويتم اإلحتفاظ بهذا المخصممص عن طريي

تحويل المبل المسم م ممتحي شم م ممهريا إلى حسم م مماب خاص في البنك باسم م ممم "مخصم م ممص تعويض نهاية الخدمة

للعاملين" وال يجوز استخدام اذا الحساب البنكي ألي غرض آخر.
• يتم تقدير مخصمصمات التقاعد للعاميلن المصمنفين في البلدية وفقا للقوانين السمائدل ويتم تجنيا المبال
المخصصة في حساب خاص في البنك لهذا المرض.
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اإلجراءات المالية
 .1اإلجراءات المقترحة لعملية التوظيف
الشخص المسؤول
رئيس القسم المعني

اإلجراء

 عند حادة أي قسم ممم من أقسم ممام البلدية إلى موظف دديد يقوم بإرسم ممال تقرير إلىقسم م م ممم شم م م ممؤون الموظفينا اذا التقرير يبين مدى حادة القسم م م ممم إلى الموظفا
ويتنمن التقرير المواصفات والمؤاالت المطلوبة.

رئيس قسم شؤون الموظفين

 يسم م م م م م ممتلم الطلمما من رئيس القسم م م م م م ممم المعنيا ويتممأكممد من ودود موازنممة للموظفالمطلوبا في حال ودود موازنة يقوم القسمم بالموافقة على الطلا ويتم إرسماله

إلى مدير البلدية.
مدير البلدية /سكرتير البلدية

 -يقوم بعرض الطلا على المجلس البلدي.

المجلس البلدي

 يقوم بمد ارسم م م م م م ممة الطلما من نماحيمة ممدى الحمادمة إلى موظف دمديمدا مع د ارسم م م م م م ممةاإلمكمانمات المتماحمة والتمأكمد من ودود موازنمة للموظف الجمديمدا ثم يقوم المجلس
بالموافقة على الطلا.

مدير البلدية /سكرتير البلدية

 -يقوم بصياغة اإلعالن في ثالث صحف رسميةا حيث يتنمن اإلعالن المسمى

الوظيفي الشمماغر و المواصممفات والمؤاالت المطلوبة ويتنمممن اإلعالن أينمما

سقفا زمنيا الستقبال الطلبات من المتقدمين.
موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين

لجنة فرز الطلبات

 يقوم بإسم م م ممتقبال الطلبات من المتقدمينا وبعد نهاية السم م م ممقف الزمني يقوم القسم م م مممبتحنير قائمة المتقدمين للوظيفة.

 -يتم تش ممكيل لجنة مكونة من عن ممو مجلس بلديا رئيس القس ممم المعنيا س ممكرتير

أو مدير البلدية وموظف من قس م م م ممم ش م م م ممؤون الموظفينا حيث تقوم اذ اللجنة
بد ارس م ممة طلبات المتقدمين وفرزاا بقائمة مص م مممرل من المتقدمين الذين انطبقا

عليهم الشمروط .حيث تقوم اللجنة بالتوقيع على اذ القائمة وارسمالها إلى قسمم

شؤون الموظفين.

لجنـة المقابالت
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 -يتم تش ممكيل لجنة مكونة من عن ممو مجلس بلديا رئيس القس ممم المعنيا س ممكرتير

أو مدير البلدية وموظف من قسم شؤون الموظفينا تقوم اللجنة بتحديد مواعيد

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

المقابالت والفحوص م م ممات الالزمةا ويتم إبالغ قس م م ممم ش م م ممؤون الموظفين بالقائمة
ومواعيد المقابالت والفحوصات.
قسم شؤون الموظفين

لجنة المقابالت

 يقوم بإبالغ المتقدمين الذين انطبقا عليهم الشم ممروط المطلوبة بمواعيد المقابالتوالفحوصات.
 تقوم بعمل مقابلة أو امتحان تحريري مع المتقدمين ثم يقوم بتعبئة نموتم دلس م ممةالمحنم م م م ممر ليتم اختبار الشم م م م ممخص المناسم م م م مماا وتقوم اللجنة بمناقشم م م م ممة نتائة
المقابالت واالمتحانات وتقوم اللجنة بإصم ممدار التوصم مميةا وتقوم برفع التوصم ممية
إلى المجلس البلدي واطالعهم على نتائة المقابالت والفحوصات.

المجلس البلدي

 يقوم بد ارس م م م م ممة اذ التوص م م م م مميات وبعد الموافقة عليها يقوم بإص م م م م ممدار كتا تعيينبأسم ممماء األشم ممخاص الذين تم الموافقة عليهم من أدل اسم ممتدعائهما يتم إرسم ممال

نسم م م ممخة من كتا التعيين والنماتم الخاصم م م ممة بالتوصم م م مميات إلى قسم م م ممم شم م م ممؤون
موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين

الموظفين لعمل الالزم.

  -يقوم بإسم م م م م ممتدعاء الموظفين الموافي عليهم ,ويتم إرشم م م م م ممادام إلى القسم م م م م ممم المعنيوتعرفيهم برئيس القسم .
 ويقوم القسم ممم بتحنم ممير عقد التوظيف,وادخال دميع البيانات الخاصم ممة بالموظفإلى نسام الرواتا المحوسمما (إسممم الموظفا حالته الشممخصمميةا ورقم بطاقتها

و راتبها وبعض العالوات الخاصة به).
رئيس قسم شؤون الموظفين

 -يقوم بتدقيي البيانات المدخلة ثم اعتماداا على النسام المحوسا .

رئيس القسم المعني

 -يقوم بإستقبال الموظفين الجدد وتعريفهم على أدواء العمل.
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.15

 .2إجراءات إحتساب الرواتب في حالـة تسجيل الدوام بشكل يدوي

الشخص المسؤول
رئيس القسم

 يقوم رئيس كل قسم ممم في نهاية كل شم ممهر بد ارسم ممة تقارير الدوام للموظفين ويوقعهاويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين.

في حالـة تسجيل الدوام بشكل آلي:

موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين

اإلجراء

 يقوم بطباعة كشم ممف دوام الموظفينا والتأكد من إكتمال دوام الموظفينا في حالودود أي نقص يتم إدخاله على النسام من أدل خصمممه من اإلدازات أو من
الرواتا.
 يقوم بتحمديمد الموظفين المذين ام في إدمازل خالل الشم م م م م م ممهر ويحمدد قيممة الرواتماالمتعلقة بهذ االدازات.
 يقوم القسم م ممم بإرسم م ممال كشم م مموفات خدمات الموظفين لتحديد نسم م ممبة الخصم م ممم (ميا اكهرباء) إلى الجهات المعنية (قسم الميا  ,قسم الكهرباء) لتعبئة اذ الكشوفات

وعمل الخصومات الالزمة.

 بعد تعبئة اذ الكشم مموفات واعادتها إلى قسم ممم شم ممؤون الموظفينا يقوم موظف منالقسم م م م م م ممم بمإدخمال امذ البيمانمات إلى النسماما ويقوم موظف آخر بتمدقيي البيمانمات
المدخلة واعتماداا على النسام.
 يقوم القس م م ممم بإرس م م ممال كش م م ممف الخص م م مميات إلى قس م م ممم خدمات الجمهور من أدلإصدار سندات قبض وخصم المبل من الديون المستحقة على الموظف.

 يقوم القسم بإعداد كشف الرواتا الشهري مبينا كافة تفاصيل الراتاا مثل الراتااألسم م م م مماسم م م م مميا العالوات (عالول ادتماعيةا عالول دردةا عالول دوريةا طبيعة
عملا غالء معيش ممةا عالول مخاطرلا عالول إدارية)ا البدالت (عمل إض ممافيا

مكاف تا مواصم ممالت)ا الخصم ممميات واالقتطاعات (ض م مريبة الدخل المسم ممتحقةا

قيممة ال ارتما المتعلي بماالدمازات الممأخوتل من قبمل الموظفين خالل الشم م م م م م ممهرا

ص ممندور التقاعدا التأمين الحكوميا التأمين الخاصا خص ممم مدارسا إض ممافة

إلى خدمات ميا وكهرباء أو أية خدمات أخرى تس م م م ممتحي من الموظف) .يقوم
الموظف الذي أعد الكشف بالتوقيع عليه.

 كما يجا أن يبين الكش م م م ممف المعلومات الالزمة عن البنك الذي يتم تحويل راتاالموظف إليه.
 ثم يتم إرسال الكشف إلى رئيس قسم شؤون الموظفين.232
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رئيس قسم شؤون الموظفين
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 يقوم بمرادعة الكشمف ثم يقوم بإعتماد ا ومن ثم يتم تحويل الكشمف إلى محاسماالرواتا في قسم المحاسبة.
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اسم البلدية وشعارها
سجل الدوام اليومي
التاريخ:
اسم الموظف

ساعة الوصول

ساعة المغادرة

التوقيع

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مصادقة رئيس القسم
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 .3إجراءات صرف الرواتب
الشخص المسؤول
محاســب مصــروفات (محاســب

اإلجراء
-

الرواتب)

يقوم محاس مما الرواتا في قس ممم المحاس ممبة بإس ممتالم الكش ممف المرس ممل من قس ممم

شؤون الموظفين وبقوم بمرادعته وتحديد المبال المستحقة من الموظف للبلدية
(خصميات مقابل سلف أو مقابل خدمات أخرى كالميا والكهرباء وغيراا).

-

يقوم بتحمي ممل قيم ممة ال ارت مما المتعلي ب مماالد ممازات الم ممأخوتل من قب ممل الموظفين

-

يقوم بإعداد كشم م م م ممف الرواتا كامال ثم يقوم بإعداد القيود المحاسم م م م ممبية الالزمة

خالل الشهر على مخصص اإلدازات المستحقة كما او مبين في القيد أدنا .

ويدخلها إلى النسام كما يلي:
من  /مص م م م مماريف الرواتا/األدور /العمل اإلض م م م ممافي (حس م م م مما الموازنةا

الوظيفةا مركز التكلفةا القطام اإلقتصادي )

 /مخصص اإلدازات المستحقة (حسا الموازنة)
إلى

 /سلفيات الموظفين
تمم مواطنين (مما يسم م م م م م ممتحي من الموظف من خمدممات ميما

وكهرباء أو أية خدمات أخرى تسم م ممتحي من الموظف حسم م مما

نوم الموازنة)

/ضريبة دخل رواتا مستحقة
 /حسابات تمم موظفين (صافي الراتا المستحي)

محـاســـــــــب مصـــــــــروفـات آخر

-

يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة.

-

يقوم محاس مما مص ممروفات آخر بتدقيي البيانات المدخلة ويطابقها مع البيانات

(مدقق البيانات)
عند الدفع:

محاســب مصــروفات (محاســب

-

القادمة من قسم شؤون الموظفينا ثم يقوم بإعتماداا على النسام.

يقوم بإعداد كشمف بالرواتا الصمافية للدفع حسما الحسماب البنكي الذي سميتم
منه التحويل.

الرواتب)

-

ثم يقوم بإعداد القيود المحاسبية الالزمة ويدخلها إلى النسام كما يلي:
من  /حسابات تمم موظفين

 /البنوك (بصافي المبل الذي سيدفع للموظف وحسا إسم البنك)
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محـاســـــــــب مصـــــــــروفـات آخر
(مدقق البيانات)

يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة.

 -يقوم محاس م م م مما مص م م م ممروفات آخر بتدقيي البيانات المدخلة ويطابقها مع البيانات

القادمة من قسممم شممؤون الموظفينا كما يقوم أينمما بمرادعة كشمموفات التحويل
البنكية ويتأكد من أن المبال الواردل منها مطابقة مع كشمف الرواتا األصملي.
ثم يقوم بإعتماداا على النسام.

محاسب البنوك

 يقوم بمرادعة كش م م م مموفات التحويالت البنكية القادمة من محاس م م م مما المص م م م ممروفات(مدقي البيانات) ليتأكد من ودود رص م م م مميد كافي في كل بنك ويقوم بتحن م م م ممير
كتا التحويل الالزمة ويرسلها إلى مسؤول قسم المحاسبة مع كافة الكشوفات.

مسؤول قسم المحاسبة

 -يقوم بتدقيي كتا التحويل ومقارنتها مع البيانات والكشوفات المعززل.

 يقوم بمرادعة القيود المحاس م م ممبية واعتماداا لمرادعة المدير المالي كمايقوم بطلاإص ممدار س ممند ص ممرف من نسام المحاس ممبة العام  FAيرفي مع باقي مس ممتندات
الرواتاا ويرسلها دميعا إلى المدير المالي.

المدير المالي أو نائبه

 يقوم بمرادعة كشف الرواتا الشهري ومن ثم يقوم بإعتماد . بعد إعتماد البيانات يتم ترحيل القيد. يقوم بإعتمماد سم م م م م م منمدات الصم م م م م م ممرف وكتما التحويل ويرسم م م م م م مملهما إلى رئيس البلمديةإلعتماداا.

رئيس البلدية

 -يقوم بإعتماد سندات الصرف وكتا التحويل.

مسؤول المصروفات

 -يسمتلم الكتا الموقعة وسمندات الصمرف ويقوم بإرسمال كتا التحويل إلى محاسما

موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين
رئيس قسم شؤون الموظفين

البنوك ألرسالها إلى البنوك وتحويل الذمم المستحقة إلى حسابات الموظفين.

 -يقوم بحفظ سندات الصرف وصورل من كتا التحويل عند .

 يقوم بمرادعة الكشممف ويتأكد من صممحة إحتسمماب قيمة رصمميد االدازات السممنويةالمسم م م م م م ممتحقمة للموظفينا ثم يقوم بمإعتمماد  .ومن ثم يتم تحويمل الكشم م م م م م ممف إلى
محاسا الرواتا في قسم المحاسبة.

 يقوم محاسا الرواتا في قسم المحاسبة بإستالم الكشف المرسل من قسم شؤونالموظفينا وكجزء من قيود االقفال السم م م م ممنويةا يقوم بإعداد القيود المحاسم م م م ممبية
الالزمة ويدخلها إلى النسام كما يلي:
من  /مصاريف إدازات
إلى

 /مخصص إدازات مستحقة

 -يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة.
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محاســب مصــروفات (محاســب

الرواتب)

 يقوم محاسم مما مصم ممروفات آخر بتدقيي البيانات المدخلة مع البيانات القادمة منقس م ممم ش م ممؤون الموظفين ويتأكد من ص م ممحة البيانات المدخلة ثم يقوم بإعتماداا
على النسام.

محـاســـــــــب مصـــــــــروفـات آخر
(مدقق البيانات)

مساعد المدير المالي

 يقوم بمرادعة البيانات المدخلة ومن ثم يقوم بإعتماداا. بعد إعتماد البيانات يتم ترحيل القيد. يقوم بمرادعة الكشممف ويتأكد من صممحة إحتسمماب قيمة رصمميد االدازات السممنويةالمسم م م م م م ممتحقة للموظفينا ثم يقوم بإعتماد  .ومن ثم يتم تحويل الكشم م م م م م ممف إلى

محاسا الرواتا في قسم المحاسبة.
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اسم البلدية وشعارها
رسالة التحويل البنكي
التاريخ :
السادة
فرع

 :بنك  ................المحترمين

:

تحية طيبة و بعد،
الرداء تحويل المبال الواردل أدنا من حس م م ممابنا رقم  .......................إلى حس م م ممابات الموظفين وفقاً للجدول

التالي:

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

إسم الموظف

إسم البنك و الفرع

رقم الحساب

المبلغ و العملة

المجموع

المجموم بالحروف .....................................................................................

و تقبلوا فائق االحترام،

اإلسم و المنصب

اإلسم و المنصب

التوقيع

التوقيع
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 .4اإلجراءات المالية المقترحة إلجازات الموظفين في بلدية كبيرة
الشخص المسؤول
الموظف
موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين

سكرتير  /مدير البلدية

موظف من قســـــــــم شـــــــــؤون
الموظفين
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 يممأتي الموظف ويعبئ طلمما إدممازلا يعبئ كممل البيممانممات ويتم توقيعهمما من رئيسالقسم (قسم الموظفا ثم يعود إلى قسم شؤون الموظفين)

 يقوم بإرسال البيانات إلى سكرتير /مدير البلدية من أدل توقيعها واعتماداا. يقوم بتوقيع طلبات اإلدازل ثم يعيد الطلبات إلى قسم شؤون الموظفين. يتبين نوم اإلدازل (إتا كان لديه إدازات تخصمم من أيام إدازات الموظف واتا لميكن لديه إدازات تخصم من الراتا).

 -يتم إدخمالهما على البرنمامة ويقوم البرنمامة بمإحتسم م م م م م مماب كمل األمور المتعلقمة ويقوم

قسم شؤون الموظفين (موظف

آخر)

اإلجراء

بتعديل البيانات المودودل على حساب الموظف.
 يقوم بتممدقيي طلمما اإلدممازل المممدخممل ثم يقوم بممإعتممماد البيممانممات المممدخلممة آليمما ليتمتثبيتها.
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.

 .7المخازن
يمطي اذا الجزء من الدليل السياسات و اإلدراءات المالية المتعلقة بإدارل و حفظ:
أ -مخزون اللوازم المستهلكة (قرطاسيةا مواد ضيافة).

ب -مخزون المواد غير المستهلكة.
أ .السياسات المالية

 .1تدار مستودعات البلدية وفي نسام ) (Perpetual Systemو الذي يعني أن حركات المخزون تؤثر فو ار
على رصيد المخزون عند كل عملية إدخال أو إخرام و ليس فقط في نهاية السنة عند درد المخزون كما

او الحال مع نسام ).(Periodic System

 .2تقيم المواد المودودل في المستودعات وفقاً لطريقة الوارد أوال صادر أوال ) (FIFOأو طريقة المتوسط المردح
(.)Weighted average

 .3يكون لكل مستودم أمين مستودم واحد يتمتع بخبرل ديدل ولديه ما يكفي من المعرفة بتطبيقات الحاسوب
المختلفة.

 .4يراعى الفصل التام بين المهام التالية:
أ.

الشراء

ب .اإلستالم

م .حفظ المخزون

بحيث يتم الشراء عن طريي دائرل المشتريات/العطاءات و االستالم من قبل لجنة االستالم و حفظ المخزون من
قبل أمين المستودم.
 .5يجا تركيا نسام حريي و إنذار في المستودعات و تلك حفاظا على ممتلكات البلدية من أية أضرار قد
تقع نتيجة للحريي أو غير تلك من األخطار.

 .6تقتصر إدارل المستودعات من الناحية المحاسبية على إدارل الكميات بحيث يكون ألمين المستودم صالحيات
إدخال و إخرام الكميات فقط.

 .7يجا درد المخزون بشكل دوريا فجائي و سنوي من قبل لجنة درد يشكلها رئيس البلدية .
 .8كافة المشتريات (أصول ثابتةا لوازم و غير تلك) يجا أن تمر من خالل المستودعات و تلك الستخدام

سجالت المخازن كأدال رقابية بشكل خاص فيما يتعلي باألصول الثابتة حيث يمكن متابعة سجل األصول
الثابتة من خالل إخرادات المستودعات.

 .9يقوم قسم المشتريات بتشكيل لجنة إستالم و يفنل أن تتكون اذ اللجنة من:
أ.

موظف اإلستالم في المستودم (مأمور المستودم).

ب .موظف فحص مختص في المواصفات (رئيس القسم المعني).
ت .موظف من الدائرل المالية (محاسا البلدية).
ث .عنو بلدية .

243

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

 .10يتم إستالم المواد االستهالكية التي ال تتطلا فحصا فنيا من قبل موظف اإلستالم في المستودم بدون الحادة
إلى لجنة و تلك إتا كانا قيمة المشتريات المدخلة ال تتعدى  500دوالر أمريكي أو ما يعادلها.

 .11إتا زادت قيمة المواد اإلستهالكية المشترال عن  500دوالر أمريكي أو ما يعادلها فيتم اإلستالم من قبل
موظف اإلستالم و موظف الدائرل المالية و بحنور أمين المستودم كمراقا.
 .12إستالم األدهزل واألصول يتم عن طريي لجنة استالم المواد المذكورل أعال .
 .13عند اإلستالما يجا فحص البنائع ديدا و تلك عن طريي مطابقتها مع أمر الشراءا اإلرسالية و كذلك عن
طريي المعاينة المباشرل للبنائع من حيث النوعية و الكمية و الصالحية و غير تلك من األمور.

 .14يتم إدخال المشتريات مباشرل إلى النسام المحاسبي و دون تأخير فور إنتهاء عملية اإلستالم و تلك بمودا
سند استالم مواد ). (Store Receipt Voucher
 .15على أمين المستودم مراعال الدقة المتنااية في إدخال األصناف المختلفة و تلك عن طريي التأكد من رقم
الصنف المستخدم قبل ترحيل سند اإلدخال.

 .16إتا حدث و قام المورد بإحنار البنائع و لم يتوادد أمين المستودما تقوم لجنة االستالم باستالم البنائع
حسا األصول ووضعها في مكان منفصل إلى حين حنور أمين المستودم و لكن يجا إعالم الدائرل
المالية بذلك بواسطة االتصال ااتفيا مع الشخص المناسا.

 .17إتا حدث و قام المورد بإحنار البنائع و لم يتوادد المسؤولون عن االستالم فعلى أمين المستودم اإلتصال
فو ار مع الدائرل المالية إلرسال من يقوم باالستالم بالنيابة.

 .18على أمين المستودم االحتفاظ بالمواد بشكل مرتا على رفوف بحيث يسهل الوصول إليها سواء إلستخرادها
عند الحادة أو لجرداا.

 .19كل صنف يجا أن يعطى رمز) (Codeحيث يكون اذا الرمز او أدال التعريف لهذا الصنف في برنامة
المحاسبة.

 .20عند تعريف األصناف في برنامة المحاسبةا يجا أن يكون التعريف دقيقا للماية لتالفي إلتباس األصناف
المتشابهة على أمين المستودما التعريف يجا أن يشمل إسم و موديل الصنف خاصة في ما يتعلي باألدهزل.
 .21يتم إخرام المواد من المستودعات بمودا سندات إخرام مواد محوسبة). (Store Issue Voucher

 .22ال يتم إخرام أية مواد من المستودم بدون طلا إخرام مواد موقع من الجهة المسؤولة .طلبات إخرام المواد
يجا أن تكون مرقمة مسبقا بشكل متسلسل من أصل و نسختينا ويجا أن تبين نوم الموازنة (كهرباءا
ميا ا دينمومترا سور خنارا موازنة تشميلية...الخ) واسم المشروم والوظيفة الرئيسية التي من أدلها طلبا
المواد (صحة وسالمة عامةا تعليما أشمال عامة...الخ)ا مركز التكلفةا القطام االقتصادي وغيراا.
 .23يتم تحديد المواد التا لفة او المتقادمة أو التي لم يتبي لها استخدام لدى البلدية أثناء عملية الجرد الفعلي

السنوي للمستودعات وتلك من خالل كتابة المالحسات المناسبة أمام كل مادل من اذ المواد على قوائم
الجرد .تقوم الدائرل المالية (محاسا المستودعات) بتحديد التكلفة لكل مادل ويتم تكوين مخصص لهذ
المواد لمقابة الخسائر المتوقعة /المحتملة .يجا مرادعة اذ المخصصات من قبل مساعد المدير المالي

إلعتماداا.
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ب .اإلجراءات الماليـة
 .1استالم المواد
الشخص المسؤول
قسم المشتريات

اإلجراء

 يرس م م ممل قس م م ممم المش م م ممتريات نس م م ممخة من أمر ش م م مراء المواد الذي يحتوي على اس م م مممالمشم م م ممروما مركز التكلفة ونوم الموازنة لهذ المواد كما في نموتم ( )P-2إلى
المس م ممتودعات لمعرفة المواد التي س م مميتم إدخالها إلى المس م ممتودعات ويحفظ اذا

األمر في قسم المستودعات.
 يقوم قس ممم المش ممتريات بتحديد لجنة الس ممتالم المواد لمطابقتها مع أمر الشممراء كمافي نموتم ( )P-8بحيممث تتكون اممذ اللجنممة من (عنم م م م م م ممو بلممديممة والمهنممدس

المعني ومحاس م م م مما البلدية ومأمور المس م م م ممتودم) ويتم إرس م م م ممال اذا الكتاب إلى

مستودعات البلدية ويتم حفسه في األرشيف .
مأمور المستودع

 يقوم باس م ممتالم المواد التي تم شم م مراؤاا من المورد في مس م ممتودعات البلدية معاإلرسم ممالية )( (Delivery noteكشم ممف فيه كميات وخصم ممائص المواد دون
إظهار األسعار) وتلك حسا ما ورد في أمر الشراء .

محاسب المشتريات

 يقوم باسم ممتالم الفاتورل الن م مريبية وشم ممهادل خصم ممم المصم ممدر(المبال التي تزيدعن  1500شم م م م م م مميقمل أو مما يعمادلهما بمالعمالت األخرى) من المورد حسم م م م م م مما
االتفاقية.

مأمور المستودع

 يقوم مأمور المسم ممتودم بالتوقيع على كشم ممف اإلرسم ممالية إيذانا باسم ممتالم الموادمن المورد بعد التأكد من الكمية الفعلية.

 يقوم مأمور المسم ممتودم بتحنم ممير كتاب أولي باسم ممتالم المواد كما في نموتم( )P-9بحيث يبين في اذا الكتاب المواد المس م م م م ممتلمة ال اي حس م م م م مما أمر
الش م م م م مراء ومطابقة للمواصم م م م ممفات أم ال ليتم التوقيع عليه الحقاً من قبل لجنة
الفحص الفنية في حالة المطابقة.

 يقوم مأمور المسممتودم بإعالم قسممم المشممتريات من خالل إرسممال نسممخة منكتاب االسم م م ممتالم األولي بأنه تم اسم م م ممتالم المواد من المورد من أدل إرسم م م ممال
لجنة الفحص الفنية الستالم المواد.
لجنة الفحص الفنية

 تقوم لجنة الفحص الفنية بمعاينة المواد المس م م ممتلمة من المورد ومطابقتها معالمواصفات المطلوبة وفقاً ألمر الشراء .

 في حال عدم مطابقة المواد المسم ممتلمة من المورد مع المواصم ممفات المطلوبةفإنه يتم إردام اذ المواد إلى المورد.
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 أمما في حمالمة مطمابقتهما فمإنمه يتم إلدخمالهما إلى المسم م م م م م ممتودم ثم تقوم امذ اللجنمةبالتوقيع على الكتاب الذي تم إعداد من قبل مأمور المسم م م م م ممتودم (كتاب أولي
الستالم المواد ) ويتم حفسه في ملفات المستودم الخاصة بذلك.

مأمور المستودع

 -يحرر سم م ممند إدخال بالمواد المسم م ممتلمة) (Store Receipt Voucherباسم م ممتخدام

نسام المسممتودعات المحوسمما (يكون بأرقام متسمملسمملة) الذي يحتوي على اسممم
المورد ورقم أمر الشم م م م مراء كما في نموتم ( )P-10ويحتفظ مأمور المس م م م ممتودم

بالنس ممخة األص مملية في ملفاته ويرس ممل نس ممخة من س ممند اإلدخال باإلض ممافة إلى

كتاب االسم م م ممتالم األولي الموقع من لجنة الفحص الفنية إلى قسم م م ممم المحاسم م م ممبة
(محاسا المستودعات).
 يتم تس م م م ممجيل الكميات (الواردل والص م م م ممادرل) إلى ) (Inventory moduleعلىنسام  FAلكي يتم اعتماداا من قبل محاسما المسمتودعات في قسمم المحاسمبة
بعد مرادعتها وتدقيقها الحقا.
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اإلجراءات المالية
 .2إصدار المواد

الشخص المسؤول
القسم المعني

اإلجراء
-

يرسم م ممل إلى قسم م ممم المسم م ممتودعات طلا لوازم (يكون بأرقام متسم م مملسم م مملة) بحيث
يحتوي ام ممذا النموتم على الكميم ممة المطلوبم ممة من المواد ورقم المخزون لهم ممذ

المواد كمما ويبين فيمه نوم الموازنمة واسم م م م م م ممم المشم م م م م م ممروم ومركز التكلفمة والقطمام

االقتصم م ممادي لهذ المواد كما في نموتم ()P-1ا يكون طلا اللوازم موقعاً من
المسؤول في القسم الذي طلا المواد .

مأمور المستودع (نائبه)

-

يتأكد من صحة توقيع مسؤول القسم المعني على طلا اللوازم.

-

في حال كانا اذ المواد غير متوفرل في المسم م ممتودم فيقوم مأمور المسم م ممتودم
بممالكتممابممة على طلمما لوازم بممأن اممذ المواد غير متوفرل وبعممد تلممك يتم تحويممل
طلا اللوازم إلى القسم المعني.

-

في حال كانا اذ المواد متوفرل في المسمتودم فيقوم مأمور المسمتودم بتسمليم
المواد إلى القس م ممم المعني بحيث يقوم المس م ممتلم بالتوقيع على طلا اللوازم ومن
ثم يتم حفسه في األرشيف.

-

يحرر مسم م م م ممتند إخرام بالمواد الصم م م م ممادرل من المسم م م م ممتودعات (Store Issue

) Voucherباسممتخدام نسام المسممتودعات المحوسمما (يكون بأرقام متسمملسمملة)
كما في نموتم (.)P-11

-

يقوم مممأمور المسم م م م م م ممتودم بممالتوقيع على سم م م م م م منممد إخرام المواد ويحتفظ مممأمور
المسممتودم بالنسممخة األصمملية في ملفاته ويرسممل نسممخة من مسممتند اإلخرام إلى

محاسا المستودعات في قسم المحاسبة.
-

يتم تس ممجيل مس ممتندات اإلخرام إلى ( (Inventory moduleعلى نسام FA
ليتم تدقيقها واعتماداا من قبل محاسم م م مما المسم م م ممتودعات في قسم م م ممم المحاسم م م ممبة
الحقا.
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P- 1
الرقم المتسلسل

اسم البلديــة وشعارهـا
نموذج أمر شراء

اسم القسم:

تاريخ أمر اللوازم:

المشروع

(موازنة رأسمالية ،موازنة تشغيلية ،موازنة ربحية

نوع الموازنة

مركز التكلفة

الوظيفة (إذا كانت موازنة تشغيلية)
رقم المخزون

البيان

القطاع اإلقتصادي

الوحدة

الكمية

النوعية

السعر

التقديري

المجموع الكلي  /شيقل
توقيع الموظـف

اسم الموظف
مطالعة رئيس القسم

التوقيع:

مالحظات مأمور المستودع

التوقيع:

بيان قسم المحاسبة

التوقيع:

موافقة رئيس البلدية

البلدية أو من ينوب عنه
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مالحظات

اسم البلدية

اسم القسم
اسم الشعبة
المشروع

P- 2
الرقم المتسلسل

نموذج طلب

شراء

نوع الموازنـة:

تاريخ طلب الشراء
مركز التكلفة

(موازنة رأسمالية ،موازنة تشغيلية ،موازنة ربحية)

الوظيفة (إذا كانت موازنة تشغيلية)

القطاع اإلقتصادي

سعادة رئيس بلدية  ........................................المحترم
أعلم سعادتكم بأننا في قسم ( )..............................بحاجة لشراء ما يلي:

رقم المخزون

البيان

الكمية
عددها

النوعية

السعر التقديري

مالحظات

وحدتها

المجموع الكلي  /شيقل

توقيع رئيس القسم

توقيع الموظف

مالحظات قسم المحاسبة

تعليمات رئيس البلدية أو من ينيبه
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رئيس البلدية

P- 8

اسم البلديــة وشعارهـا

التاريخ:
الموضوع:

رقم طلب اللوازم:
تأليف لجنة إلستالم (اسم المواد المراد شراؤاا)

تاريخ طلب اللوازم:

السيد عضو المجلس البلدي
السيد مهندس القسم المعني
السيد محاسب البلدية
السيد مأمور المستودع
تحيـة طيبة وبعد:
لقد تقرر تأليف لجنة من عنويتكم الستالم (اسم المواد المراد شراؤاا) الواصلة مستودم البلدية من (اسم المورد).
وتفضلوا بقبول االحترام

توقيع مسؤول قسم المشتريات
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P- 9

اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

محضر استالم مواد

تاريخ االستالم

محضر إستالم مواد

نود إعالم قس م ممم المش م ممتريات بأن المواد واللوازم الواص م مملة من (اس م ممم المورد) والمبينة كما يلي قد اس م ممتلما بش م ممكل أوليا كما

ونطلا من حنرتكم إرسال لجنة الفحص الفنية الستالم المواد وادخالها إلى المستودم حسا األصول.
المادة

الرقم

الكمية الموردة

الكمية المطلوبة

مالحظات

توقيع مأمور المستودع

مالحظات لجنة الفحص الفنية

مهندس القسم المعني

مأمور

المستودع
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عضو البلدية

P- 10

اسم البلديــة وشعارهـا

الرقم المتسلسل

مستند إدخال مواد

نوع الموازنة (تشغيلية ،كهرباء،مياه ،سوق الخضار)

رقم أمر الشراء

اسم المورد
رقم المخزون

التاريخ

البيان

الكمية المستلمة

وحدتها

توقيع مأمور المستودع

ملحوظـة :يعمل هذا المستند على نسختين ويعزز بأوراق مثبتة من المرسل
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مالحظات

اسم البلديــة وشعارهـا

P- 11

مستند إخراج مواد

الرقم المتسلسل

المشروع

نوع الموازنة

موازنة رأسمالية،موازنة تشغيلية ،موازنة ربحيـة

مركز التكلفة

الوظيفة (إذا كانت موازنة تشغيلية)

القطاع اإلقتصادي

التاريخ:

الدائرة المرسلة
إلى
إشارة إلى طلبكم رقم
إعادة النسخة األولى موقعة منكم
إشعارا باالستالم

رقم المخزون

البيان

الكمية المرسلة

وحدتها

استلمت األشياء المبينة في أعاله

مالحظات

توقيع المستلم
دائرته
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ت .الجرد السنوي للمستودعات
 .1سياسات عامة
التحضير لعمليــة الجرد

إعداد المستودعات
•

يقوم أمين الممستودعات بترتيا كاف ممة الم مواد الممودودل في المخازن بحيث يسهل على ف مريي الجرد إتممام
عملية الجرد بسهولة ويسر.

•

كما يجا أن توضع بطاقات تعريف على كل صنف من المواد المودودل بحمميث تبيممن اسمم الصنف ورقممه
ووصفه الفني.

إصدار واستالم المواد
•

يطلا من دميع المعنيين عدم طلا إصدار مم مواد من المستودعمات خمالل فترل الجمرد كما يفنل أخم ممذ
اإلدراءات الالزمممة لنمان عدم استالم أو توريد أية مواد دديدل إلى المستودعات خالل عمليممة الجرد.

•

يقوم فريي الجرد وبالتنسيي مع أمين المستودعات بتسطير أول سند إدخال مواد وأول سند إخرام م مواد

غير مستخدم عند بدء عمليممة الجرد واإلشارل عليه بأنه نقطة بدايممة عملية الجرد.
•

في الحاالت االضط اررية التي تستودا إصدار أو استالم مواد من/في المستودعات بعد بدء عملية
الجردا يجا التأشير على سندات اإلصدار أو االستالم بأنها اسممتلما أثناء عملية الجرد وبيان فيما إتا
كانا ق ممد أدخلا ضمن الكميات التي تم درداا فعليا أم ال.

تجهيز قوائم الجرد
•

يطلا من محاسا المستودعات بتحمويل نسخه من كافة ملفات المستودعات  /المواد المودودل على

منسومة المستودعات في نسام  FAإلى برنامة ألExcelا ويتم إخفاء األعمدل التمي تحمتوي على

الكميات واألسعار  /القيم بحيث يسهر على اذ الملفات فقط رقم الصنف ووصفها يتم إضافة أعمد
دديدل إلى نسخة  Excelكما يلي:
 −وحدل القياس.

 −الكمية حسا الجرد الفعلي.
 −الكميمة حسا السمجالت.
 −الفرر (إن ودمد).

 −الكميمه حسمما إعادل الجرد.
 −الفرر (إن ودمد).
 −مالحسات.
•

كما يتم أينا إضافة أماكن للتواقيع لكل عنو من أعناء فريي الجرد حسا ما سيرد الحقا وتلك
على كل صفحة من صفحات  Excelا ويتم طباعة نسخمه كاملة من اذ الملفات ليتم استخدامها من
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قبل فريي الجرد .يتم إعطاء أرقام متسلسلة تبدأ من رقمم  1لكل صفحة يتم طباعتها بحيث يمكمن حصر

عدد الصفحات التي يتمم طباعتهاا ويتم توزيعها على فريي/فرر الجرد حسا ما سيرد الحقا.
مناقشة هذه التعليمات مع فريق الجرد
•

يقوم المدير المالي أو مساعد أو من ينوب عنه بمناقشة اذ التعليممات بالتفصيل مع كافة أعناء

فريي/فرر الجرد قبممل بدء عملية الجرد الفعلي للتأكد من الفهم الكامل لهذ التعليمات وبما ينمن
سالمة تنفيذاا للوصول إلى إتمام عملية الجرد بكل دقممة ووفقا للممارسات المتعارف عليها.
المكتب المساند Back up Office
•

يتم تشكيل مكتا مساند يكون مقر مكتا أمين المستودعات بحيث يكون لديه دهاز كمبيوتر عليه

•

يكون دور اذا المكتا المساند او التأكد من دقة عملية الجرد وتلك لمقارنة الكميات حسا الجرد

نسخه من مواد المستودعمات المحوسبة المودودل لمدى أمين المستودعات.
الفعلي مع تلك المسجلة بالكمبيوتر كما يرد الحقا.

إدارة قوائم الجرد
•

يتم توزيع قوائم الجرد على فرر الجرد وفقا ألرقام معينة بحيث يتم تجنا االزدوام فيها وتكون مسؤولية
كل فريي درد محدودل في عدد معين من قوائم الجرد.

•

يكون مسؤول فريي الجرد مسؤوال عن إعادل كافة قوائم الجرد التي خصصا لفريقه إلى المدير المالي /
محاسا البلدية بعد اكتمالها وتوقيعها.

تنفيذ عمليـة الجرد
•

يتم تشكيل فريي/فرر درد حسا الحادة .يتكون فريي الجرد من االختصاصات التالية:
 −مسؤول الفريي (حسا االختصاص مثل مهندس)
 −فني (حسا االختصاص)
 −محاسا
 −عامل

التأثير المحاسبي لعملية الجرد
•

في حال ودود فرر في كمية المخزون بين السجالت والكمية الفعلية المودودل في المخازن يتم تخفيض
قيمة المستودعات إتا كانا كمية المخزون الفعلية في المخازن اقل من كمية المخزون المسجلة في
السجالت .ويتم تسجيل القيد التالي:
من  /مصاريف تعديل المخزون
إلى  /المخازن
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•

و إتا كانا كمية المخزون الحقيقية في المخازن أكثر من كمية المخزون المسجلة في السجالت يتم
زيادل قيمة المخزون.
من /
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المخازن

إلى  /إيرادات فروقات المخزون
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 .2اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ عملية الجرد السنوية للمستودعات في بلدية كبيرة
اإلجراءات
الشخص المسؤول

فريق الجرد (الفني)

اإلجراء

 −يقموم الفني في كل فريي بعملية الجرد/العد الفعلي لكميات كل صنف
من المواد المودودل ويساعد في تلك العامل في الفريي.

 −وعند انتهاء عملية العد للصنف يقوم الفني بإبالغ المحاسما بالكمية
الفعلية
فريق الجرد (المحاسب)

 -يقوم المحاسا بتسجيل الكميمة في العمود " الكمية حسا الجرد الفعلي".

 بعد تلك يقوم المحاسا بعملية عم م م ممد/درد ثانية لنفس الصنف للتأكم م م م م ممدمن صحممة العمد الذي ق مام به الفنمي.
 في حالة ودود أي اختالف بين الجرد األول والجرد الثاني يقوم االثنانبعملية عممد/درد ثالثه للتأكد ممن الكمية الصحيحة.

فريق

الجرد

(مسؤول

الفريق)

 بعد إكمال عملية الجرد لكل صممنفا يقوم مسممؤول الفريي بالكتابة علىبطاقة الصنف المميزل ل م م م ممه والمع م م م ممدل مسبقا من قبل أمين المستودعات
بأنها " دردت " والتوقيع عليهاا وتلك لتفادي درد نفس الص م م م م م ممنف مرل
ثانيمة فيما بعمد.

 يقوم مس ممؤول الفريي بأخذ أية مالحسات بخص مموص الص ممنف الذي يتمدرد مثل حالمة الصنمف/الترتيما وطريقممة التخزين وغيراما.

فريق

الفريق)

الجرد

(أعضاء

 -عنم م م م م م م ممد إكمال أعمال الجرد لكل صممفحة يقوم كافة أعنمماء فريي الجرد

بالتوقيع على أسفل الصفحةا وتلك بعد التأكد من درد كاف م م ممة الم م م م م م مواد

المسجلة على الصفحةا أيم م م م م ممة أصناف غير مودم م م م م ممودل فعليا يتم وضع
الكمية "صفر" علمميها ويجا عدم إبقاء أية أصناف غير معبأل.

فريق الجرد (العامل)

المكتب المسانـد لعمليـة

الجرد (الشخص المسؤول)
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 عند إتمام الص م م م م م ممفحة من قبل فريي الجرد يقوم العامل بإرس م م م م م ممالها إلىالمكتا المساند لعملية الجرد والمتوادد في مكتا أمين المستودعات.
 يقوم بمقارنة "الكمية حس م م مما الجرد الفع م م مملي"المودودل على الصفحة معالكميات لكل صنف حسم م م مما منسومة المستودعات في برنامة أل.FA
في حال م م م م م م م ممة ودود أية اختالفات ألي صنف يقوم اذا الشخص بإعادل
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الصممفحة التي يودد فيها اختالف إلى فريي الجم م م م م م م ممرد مع التأشممير على
الصمنف أو األصناف التي فيها اختالف.
فريق الجرد (مسؤول
الفريق)

 يقوم المسؤول عن فريي الجرد بعملية درد ثانية للصنف وكتابمة الكميةفي العممود المعنون " الكمية حسا إعادل الجرد "

 -يتم إعادل الصفحة إلى المكتا المساند

المكتب المسانـد لعمليـة
الجرد (الشخص المسؤول)

 يقوم بكتابة الكميات لكل صنف حسم مما ما او مسجل في برنامة FAفي عمود "الكميمة حسا السمجالت" على نفس الصفحة.

 في حال م م ممة استمرار ودود فرر يتم اعتم م م مماد الكمي م م ممة حسا إعادل الجرداكما يتم التقصي الحقا عن سبا ودمود االختالفات.

فريق الجرد (أعضاء

الفريق)

فريق الجرد (مسؤول

الفريق)

 يجا على فريي الجرد العمل على إعادل دميع األصم م م ممناف إلى مكانهابعد درداا وترتيبها كما كانا.

 بعد إكمال واالنتهاء من عملية الجرد كاملة يقوم المس م م ممؤول عن الفرييبعمل دولة في المس م م ممتودعات للتأكد من أن دميع بطاقات األص م م ممناف
مؤشر عليها بعالمة "دردت".

 يقوم بإرس م ممال كافة قوائم الجرد المكتملة والموقعة حس م مما األص م ممول إلىالمدير المالي لعمل الالزم.
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 .8المنح والتبرعات والتحويالت الحكومية
أ .السياسات العامة
 .1تعريف المنحة (التبرع)
تعتبر المنح والتبرعمات والتحويالت الحكوميمة إيرادات من المعمامالت غير التبمادليمة .فمالمنحمة اي أي تحويمل للنقمد
أو أي أصممل آخر للبلدية أو تسمموية أو إلماء لمطلوباتها بتحويل طوعي وبدون مقابل وتلك من قبل دهة أخرى أو

مؤسم مس ممة أخرى ال تتص ممرف كمالك للبلدية .األص ممول األخرى تش مممل أورار مالية أو أ ارض ممي وأبنية وحي اس ممتخدام
تسممهيالت وخدمات ومواد ولوازم وكذلك األصممول غير الملموسممة والخدمات ووعود غير مشممروطة بالحصممول على
اذ األصول في المستقبل.
 .2اإلدارة العامة للمنحة
•
•

يكون المدير المالي مسؤوالً عن متابعة ومراقبة إيرادات البلدية من المنح و من المصادر األخرى.
دميع أنوام اإليرادات (منحا تبرعات...الخ)ا يجا أن تكون معززل بسندات قبض رسمية.

•

اإليراد الذي يتم اسم م م ممتالمه نقدا يجا إيداعه في البنك مباش م م م مرل وعدم االحتفاظ به في الصم م م ممندور أو باليد.

•

يجا االحتفاظ بسم م م م ممجل كامل لكل منحةا بحيث يتم االحتفاظ بهذا السم م م م ممجل الكترونياً و يكون مربوطاً مع

كذلك ال يجوز استخدام اإليرادات النقدية ألغراض الصرف أو تعويض صندور النثرية.
النسام المحاسبي .يجا أن يحتوي السجل على المعلومات التالية :
-
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اسم الجهة المانحة.
اسم و وصف المشروم الممول.
المنطقة المستفيدل (من ناحية دمرافية).

رقم أو رمز اإلتفاقية الموقعة).(Agreement Reference
تاريخ توقيع اإلتفاقية بين الجهة المانحة والبلدية.

مدل اإلتفاقية.
مبل المنحة الذي تم االتفار عليهبالعملة األصلية.

ددول بالدفعات المجدولة و التي يجا استالمها من المانح وفقاً لالتفاقية.
ددول بالدفعات المستلمة يبين مبل و تاريخ إستالم كل دفعة.

نسخ من سندات القبض التي بمودبها تم تسجيل المقبوضات.
نسخة من اإلتفاقية األصلية التي تم توقيعها بين المانح و البلدية.
نسخة من أي تعديل ط أر على االتفاقية.

قائمة بالتقارير المالية التي يجا إرس م ممالها إلى المانح حس م مما االتفاقية مع بيان تواريخ اس م ممتحقار

اذ التقارير و نوعها.
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•

المنح والتبرعات التي تس م م م م م ممتلمها البلدية يجا أن يتم تس م م م م م ممجيلها بناءا على ودود أو عدم ودود قيود على
استخدامها من قبل الجهة المانحة .يتم تصنيف المنح في النسام المحاسبي كما يلي:
-

إيرادات غير مقيدل.

إيرادات مقيدل بشكل دائما والتي تقيد استخدام البلدية للمنحة بشكل دائم.
إيرادات مقيدل بشكل مؤقا والتي تقيد استخدام البلدية للمنحة:
أ .لمرور وقا محدد أو إلى تاريخ معين

ب .لمرض معين

م .أو لالثنين معاً.

•

يتم اعتبار المنحة بأنها غير مقيدل إال إتا كانا انالك قيود ينعها المانح على استخدام المنحة.

•

اإليراد من المنح المقيدل بشكل دائم يجا أن يصنف كإيراد من المنح المقيدل بشكل دائم.

•

الفوائد واإلربا على االسمتثمارات أو على أصمول أخرى يتم إظهاراا في بيان األداء المالي على أنها زيادل

في صافي األصول غير المقيدل إال إتا كانا انالك قيود مؤقتة أو دائمة على استخدامها من قبل المانح.
•

عند انتهاء ش ممروط المانح على اس ممتخدام المنحة بمرور الوقا أو بتحقيي ادف معين أو بكليهما يتم إعادل
تصم ممنيف المنحة في بيان األداء المالي مما يؤدي إلى تقليل صم ممافي األصم ممول المقيدل مؤقتا وزيادل صم ممافي
األصول غير المقيدل.

 .3إدارة النقد
•

يجا أن ال يكون انالك حسمماب بنكي منفصممل لكل مشممروم إال إتا طلا تلك بشممكل محدد من قبل الجهة
المانحة وحسم م مما االتفاقية الموقعةا إال انه من ناحية محاسم م ممبية يكون لكل مشم م ممروم حسم م ممابات مسم م ممتقلة في
البرنامة المحاس ممبي المس ممتخدم وتلك من خالل قطعة المش مماريع  Project Segmentأو من خالل موازنة

إيرادات خاصممة  Special Revenue Fundبحيث يحتوي على كل الحركات الخاصممة بالمشممروم بما في
تلك حركات النقد.
•

أي زيادل في النقد عن حادة البلدية أو مشمماريعها الشممهرية يجا أن تودم في حسمماب الوديعة حسمما عملة
المنحة.

•

الفائدل من نقد المنحة المقيدل يجا أن يحفظ مع حس م مماب المنحة المقيدل كإيراد فائدل .المعالجة المحاس م ممبية

•

يجري تحويل النقد شهريا من حساب الوديعة إلى الحساب الجاري على أساس النقد المطلوب وفقا للموازنة

لهذ الفوائد يجا أن تكون على أساس متطلبات وشروط المانح.
الشهرية.

•

يكون السحا من حساب البنك الجاري من خالل إصدار شيكات ويحول المبل إلى العملة التي سوف يتم

•

يتم س م م ممحا المبال الالزمة لص م م ممندور المص م م مماريف النثرية باس م م ممتخدام ش م م مميك ويتم تحويل المبل إلى عملة

بها الدفع حسا سعر الصرف في تاريخ الحركة.

صندور المصاريف النثرية حسا سعر الصرف في تاريخ الحركة.
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المص مماريف والمش ممتريات الخاص ممة بالمنحة المقيدل مؤقتا يجا أن يعاد تص ممنيفها من ص ممافي أص ممول مقيدل

•

مؤقتا إلى صافي أصول غير مقيدل.
 .4اإلدارة المالية للمنحـة
•

يتم فتح حس م م ممابات خاص م م ممة بالمنحة وفقاً لموازنة المنحة المعتمدل بحيث تحتوي اذ الحس م م ممابات على نفس

•

تستخدم موازنة إيرادات خاصة لمسك حسابات مستقلة للمنحة إتا كانا اذ المنحة تشميلية.

التصنيف.

اما إتا كانا المنحة أرس م مممالية فيمكن مس م ممك حس م ممابات مس م ممتقلة لها من خالل قطعة المش م مماريع Project

•

.Segment
الموازنة المعتمدل حسم م م م م مما االتفاقية الموقعة مع الجهة المانحة وكذلك الشم م م م م ممروط يجا أن ترادع و أن يتم

•

إعداد قائمة بالش م م م م ممروط الخاص م م م م ممة بالمنحة و توزيعها على كافة الجهات المعنية لمراعاتها والتقيد بها أثناء
تنفيذ المشم م م ممروم وتلك لنم م م مممان تنفيذ المشم م م ممروم بنجا  .يكون اذا من مسم م م ممؤولية محاسم م م مما إيرادات المنح

وبإشراف من مساعد المدير المالي.
هذه القائمة يجب أن تكون مختصرررة و بشرركل نقاط ) (Check Listبحيث يكون من السررهل مراجعتها و
التأكد من االلتزام بها .القائمة يجا أن تحتوي على التكاليف وأي بنود خاص م م م م ممة أخرى يمكن أن تس م م م م مماعد

•

البلدية في إدارل المش ممروم وفي ش ممروط المش ممروم ومتطلباته .فمثالً في حال ودود قيود على المش ممتريات من

حيث بلد البلدية أو المبل أو نوم المشم ممترياتا يتم إدرادها بحيث يسم ممتطيع الشم ممخص المسم ممؤول عن اعتماد
عملية الشراء التأكد و بشكل سريع فيما إتا كانا عملية الشراء مسمو بها.

يجا أن يتم إس ممناد مس ممؤوليات محددل لموظفين معينين فيما يختص بالتقيد بش ممروط المش ممروم ويجا تبلي

•

اؤالء الموظفين بهذ المتطلبات بالتفصيل وبوضو .
قبل إدراء أية عملية صرف يجا التأكد من ودود موازنة للتأكد من أن انالك نقد متوفر لذلك المصروف.

•

 .5رسملة المشاريع
في حال حصلا البلدية على منحة حكومية للقيام بمشاريع إلنشاء أو ترميم أصول ثابتة يتم معالجتها

محاسبيا على مرحلتين:

المرحلة األولى ( بداية المشروع):
يتم تسجيل القيد التالي
من /

مشاريع تحا التنفيذ
إلى  /إيرادات منح وابات حكومية
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المرحلة الثانية (اكتمال المشروع):
يتم تسجيل القيد التالي:
من  /أصول ثابتة
إلى  /مشاريع قيد التنفيذ
كقاعدل عامة ال يتم رسملة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل الجسور والشوارم واألنفار ويتم االعتراف

بها كمصاريف في بيان األداء المالي.

ب .السياسة المحاسبية وتسجيل المنح
•

يتم تس م م ممجيل الذمة المدينة المس م م ممتحقة من المانح عند توقيع اإلتفاقية وتلك لتثبيا اذ الذمة في س م م ممجالت

•

يتم اإلعتراف باإليراد من المنحة على أساس نقدي أي عند اإلستالم الفعلي للنقد من المانح.

البلدية ويكون الجانا الدائن من القيد المحاسبي او حساب إيرادات مقبوضة وغير محققة.
•

تسجل المنح محاسبيا كما يلي:

من  /الذمة المدينة للجهة المانحة (يتم تحديد اسم الموازنة والمشروم).
إلى  /إيرادات مقبوض م ممة وغير محققة (حس م مماب التزام في الميزانية ويتم أين م مما تحديد إس م ممم
الموازنة والمشروم).
اذا القيد المحاسبي يتم بقيمة المنحة عند توقيع االتفاقية مع الجهة المانحة.
عند القبض النقدي ألي مبل من المنحة يتم عمل القيد المحاس م م م ممبي التالي بالمبل المقبوض (بافتراض أن
الجهة المانحة اي دهة أدنبية):
من  /البنك( /يحدد إسم الموازنة والمشروم).
إلى  /إيرادات منح وابات أدنبية (يحدد اسم م م ممم الموازنة و المشم م م ممروما الوظيفةا نوم اإليراد
(منحة تشميلية أو رأسمالية) ).
كما يعمل القيد التالي بنفس المبل :
من  /إيرادات مقبوضة وغير محققة (يتم تحديد اسم الموازنة و المشروم).
إلى  /الذمة المدينة للجهة المانحة (يتم تحدي إسم الموازنة و المشروم).
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يجا أن يكون لكل مشمروم حسماباته المسمتقلة وتلك من خالل الحسمابات العامة للبلدية بحيث يمكن تجميع

•

حسمابات كل المشماريع للوصمول إلى الحسمابات المجمعة للبلدية .الحسمابات الخاصمة بكل مشمروم يجا أن

تبين إيراداته ومصاريفه وموازنته التقديرية بشكل منفصل عن غير من المشاريع.

تس م ممتخدم موازنة اإليرادات الخاص م ممة لمس م ممك حس م ممابات المش م ممروم إن كانا المنحة تش م ممميلية وتلك من خالل

•

قطعممة الموازنممات  Funds Segmentأو من خالل قطعممة المشم م م م م م م مماريع  Project Segmentإتا كممان

المشروم تطويري أو رأسمالي.

يتم إدخال بنود الموازنة التقديرية في النسام المحاس م ممبي ووض م ممع تقييد بالنسام المس م ممتخدم ال يس م مممح بتجاوز

•

مبل الموازنة التقديرية المعتمدل بند من البنود.
•

يجا أن تصممنف سممجالت المشممروم المحاسممبية حسمما وظيفتها وفقاً لتصممنيف الحسممابات الخاصممة بالموازنة

•

دميع السجالت المحاسبية للمنح يجا أن تدعم بوثائي مؤيدل.

•

يجا االحتفاظ بمعلومات عن المنحا الصم م ممالحيات والمسم م ممؤولياتا أرصم م ممدل اإللتزامات غير المخصم م مصم م ممة

التقديرية المعتمدل

للوفاء بالتزامات معينة Unobliged balancesا األصولا المدفوعات واإليرادات.

ت .المنح العينية
في حالة إستالم منح عينية من دهات مانحة ا تقوم دائرل المشتريات بمخاطبة الجهة المانحة بشكل رسمي

•

لتزويد البلدية بالوثائي والمستندات المعززل لتكلفة المنح العينية المستلمة ومواصفاتها وكمياتها.

يتم تسجيل اذ المنح وفقا للقيمة المصر عنها من قبل الجهة المانحةا بحيث يتم تسجيلها كإيراد إتا كانا

•

مواد مستهلكة .على سبيل المثالا في حال حصلا البلدية على منح حكومية على شكل مستهلكاتا يتم
تسجيلها كما يلي:
من  /المخازن

إلى  /إيرادات منح وابات حكومية (حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة).

•

في حال حصم م مملا البلدية على منح عينية من دهة أدنبية على شم م ممكل أصم م ممول ثابتةا يتم تسم م ممجيلها كما
يلي:
من  /األصول الثابتة (حسا تصنيف األصل الثابا)

إلى  /إيرادات منح عينية مؤدلة (حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة).

•

في نهاية كل فترل مالية يتم عمل القيود التالية:
من  /مصاريف إستهالك (قيمة اإلستهالك لألصل الثابا)
إلى  /االستهالك المتراكم
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من  /إيرادات منح عينية مؤدلة (بقيمة اإلستهالك المسجل لألصل الثابا)
إلى  /إيرادات منح وابات أدنبية (حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة).
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ث .الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقديم التقارير حولها
يجا القيام بمرادعة شهرية لكل مشروم للتأكد من التقيد بالجدول الزمني إلنجاز العمل المطلوب و تحقيي

•

أاداف المشروم.

تقرير اإلنجازات (تقرير فني) لكل مشم م م ممروم يجا أن يحنم م م ممر لكل فترل .اذا التقرير يجا أن يحتوي على

•

مقارنة بين اإلنجاز الفعلي مع األاداف المطلوبة لتلك الفترل.
دميع التقارير الخاصم ممة بالمشم ممروم يجا أن تحنم ممر مباشم مرل من السم ممجالت المحاسم ممبية بناءا على النماتم

•

وفترل التقرير حسا ما تم تحديد من قبل الجهة المانحة.

يجا أن يحنم ممر تقرير مالي (قائمة مصم مماريف المشم ممروم) لكل مشم ممروم لكل فترل وكذلك تقرير مجمع لكل

•

المشم م م م م م مماريع .امذا التقرير يجما أن يحتوي على مقمارنمة التكلفمة المقمدرل مع التكلفمة الفعليمة ونسم م م م م م مبمة اكتممال
المشروم ونسبة استخدام المنحة من مجموم مبل المنحة.

يجا توضم م م مميح أسم م م ممباب انحراف المصم م م مماريف الفعلية عن الموازنة وكذلك يجا بيان أسم م م ممباب عدم تحقيي

•

األاداف الموضوعة.

يجا إعداد تسوية بنكية لكل حساب بنكي.

•

دميع المستندات المحاسبية وأوامر الشراء والفواتير يجا أن تحتوي على اسم المشروم الخاصة به.

•

المنح التي تم االتفار على إدارتها بعمله أخرى غير عملة البلدية األسم م مماسم م ممية يجا أن تسم م ممجل في النسام

•

المحاسبي بالعملتين وفقاً لعملة المنحة و المبال المقابلة بعملة البلدية الرئيسية.
ج .التحويالت الحكومية
•

التحويالت الحكومية تشكل أحد أنوام اإليرادات الهامة للبلدياتا وتشمل بشكل رئيسي رسوم وغرامات

النقل على الطرر وضريبة األمالك .فعلى سبيل المثال فيما يتعلي برسوم وغرامات النقل على الطررا

وبحسا المادل ( )25من قانون رقم ( )1لسنة  1997بشأن الهيئات المحلية الفلسطينيةا "يخصص
للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والمرامات التي تستوفى بمقتنى قانون النقل على الطرر

في نطار حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات ومن غرامات المخالفات وغيراا".

وبالتالي فإن الجزء المخصص للهيئات المحلية من الرسوم والمرامات التي تجبيها و ازرل النقل والمواصالت
تعتبر أمانات مستحقة للهيئات المحلية .واي تقيد كأمانات للهيئات المحلية لدى و ازرل المالية وفقا ألحكام

القانون .اذا ويتم تحديد حصة كل ايئة محلية وفقا لعدل اعتبارات منها عدد سكان الهيئة المحلية ونسبة

مساامتها في دلا اإليراد.

•

يتم تسجيل أمانات النقل على الطرر وفقا ألساس االستحقار المحاسبيا أي عندما تستحي للهيئة المحلية

وتكون قابلة للقياس بشكل معقول .واذا يعني أنه عند اعتماد الموازنة وتخصيص و ازرل الحكم المحلي
لمبل محدد لبلدية معينةا تقوم البلدية بتسجيل اإليرادات المتأتية من رسوم وغرامات النقل على الطرر
بالمبل المخصص لها من خالل القيد المحاسبي التالي:
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من  /تمم مدينة – مستحقات من دهات حكومية (حسا نوم الموازنة)
إلى  /رسوم نقليات الطرر (حسا نوم الموازنة)
•

وعندما يتم تحويل أي دزء من المبال المسم ممتحقة كأمانات للبلديةا يتم تحنم ممير القيد المحاسم ممبي التالي
بالمبل المحول:

من  /البنك (يحدد إسم الموازنة)
إلى ح /ذمم مدينة – مستحقات من جهات حكومية (حسب نوع الموازنة)
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ح .اإلجراءات المالية المتعلقة بالمنح والتبرعات
الشخص المسؤول
القسم المعني

اإلجراء

 يعد موظف في القسم المعني خطة المشروم ( )Proposalتبينالمواصفات الفنية والمبل التقديري لقيمة المنحة.

رئيس القسم المعني

 -يقوم رئيس القسم المعني بمرادعة الخطة والتوقيع عليها ومن ثم تقديمها

مساعد المدير المالي

 -يقوم مساعد المدير المالي (موظف له عالقة بالتطوير والتنمية) يقوم

إلى الدائرل المالية.

بمرادعة الخطة من حيث المبل التقديري للمنحة ويتم تقديم الخطة إلى
رئيس البلدية.

رئيس البلدية

 مناقشة الخطة مع مساعد المدير المالي وتقديمها إلى المجلس البلدي بعدإدخال أي تعديالت ضرورية.

المجلس البلدي

 -مناقشة خطة المشروم من كافة الجوانا ويتخذ القرار بتبني الخطة أو

رئيس البلدية

 -في حال كانا اناك موافقة من المانحا فيقوم رئيس البلدية بتوقيع اإلتفاقية

رفنها .وفي حال تبني الخطة يتم عرضها على الجهة المانحة.

مع الجهة المانحة كما ويتم تحويل نسخة من اإلتفاقية الموقعة إلى الدائرل

المالية (مساعد المدير المالي) والى القسم الفني المعني.
محاسب إيرادات المنح (قسم

المحاسبة)

 يقوم بدراسة االتفاقية بشكل ديد ومناقشة مساعد المدير المالي الستيناأية أمور تبدو غير واضحة .

 يقوم بتلخيص الشروط األساسية الواردل في المنحة . يقوم بفتح سجل للمنحة . يقوم بتحنير سند القيد التالي إلثبات المنحة:من  /الذمم المدينة ( يحدد اسم الموازنة والمشروم )
إلى  /إيرادات مؤدلة (يحدد اسم الموازنة والمشروم)

مسؤول قسم اإليرادات

 يقوم بمرادعة سند القيد للتأكد من صحة المبل وصحة التسجيل وكذلكسعر الصرف ثم يقوم بإعتماد لتمرير إلى مساعد المدير المالي  .يتم
إرفار صورل للصفحة التي تبين مبل االتفاقية مع سند القيد .
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مساعد المدير المالي

محاسب إيرادات المنح (قسم
المحاسبة)

 يقوم بمرادعة المعاملة وسند القيد ويعتمد للترحيل. يعيد المعاملة إلى محاسا إيرادات المنح للحفظ. يقوم بحفظ سند القيد حسا االصول في ملف سندات القيد . عند وصول دفعات من الممول (المانح) ا يستلم اشعار دائن من البنكبأنه تم اضافة المبل من الممول الى حساب البلدية .

 -يقوم بتحنير سند القبض التالي وحفسه

من  /البنك (يحدد اسم الموازنة والمشروم)
إلى  /الذمم المدينة من المانحين ( يحدد اسم الموازنة والمشروم )
 يوقع على سند القبض .مساعد المدير المالي

 يرادع المعاملة مع سند القبض ويعتمد القيد المحاسبي للترحيل يرسل نسخة من سند القبض إلى الجهة المانحة كإشعار باستالم المبل . -يعيد المعاملة إلى محاسا إيرادات المنح للحفظ.
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.10

 .9األصول الثابتة
أ .السياسات العامة

 .1تعريف األصول الثابتة

األصول الثابتة اي أصول تتم حيازتها وطبيعتها تسمح للبلدية باستخدامها على المدى البعيد .وتتميز األصول
الثابتة بالخصائص التالية:

 تكون ملكيتها عائدل إلى البلدية أو تكون البلدية اي التي تستخدما واي تحا سلطتها. -اي ملموسة بطبيعتها.

 فترل استخدامها طويلة والتي يمكن للبلدية أن تحدداا بأكثر من سنة. تستخدم في أنشطة وأعمال البلدية. لها قيمة تزيد عن الحد األدنى للرسملة.تشمل األصول الثابتة األراضيا المبانيا اآلالتا المعداتا السياراتا واألثاث والبنية التحتيةا ولكنها ال تشمل
البنود النئيلة التي ينسر إليها على أنها قابلة للصرفا حتى وان كان عمر استخدامها يتخطى السنةا مثل األقالما
الملفاتا وك ارريس المالحسات.
 .2االعتراف األولي وعناصر التكلفة

يجا أن يتم االعتراف األولي باألصول الثابتة في بيان المركز المالي الخاص بالبلدية .علما بأن التكلفة تشمل
مبال النقد والنقد المعادل التي تدفع لشراء األصل .وتشمل التكلفة:
➢ سعر الشراء؛

➢ أية تكاليف مرتبطة مباشرل بنقل األصل إلى موقعه ووضعه الحالي؛
➢ التقدير األولي لتفكيك األصل واسترداد الموقع المودود فيه إتا كانا البلدية ملزمة بالقيام بذلك.
 .3سياسة ومعايير رسملة األصول الثابتة

سياسة الرسملة اي سياسة تنعها كل بلدية على شكل نسا حسم خاصة لتحديد متى يمكنها اعتبار أي بند على

أنه أصل ثايا .وقد يتم تحديد مبال نقدية مختلفة في السياسة لمختلف فئات األصول الثابتة .وبناء عليها عندما

تكون كلفة الوحدل أو كلفة مجموعة من أصل ثابا معين أقل من نسبة أو مبل الحسما يتم عنداا المحاسبة على
اذ التكاليف على أنها مصاريف للفترل المالية التي تم خاللها شراء اذ األصول.
أما بخصوص تكاليف المشاريع (البناء) قيد اإلنشاءا فيتم إقفالها ورسملتها حسا التصنيف المناسا لألصل عندما

يتم استكمال شوط كبير من المشروم أو قبوله أو تشميله.

يتم رسملة كافة األصول الثابتة في البلديات ،حيث يتم استهالك األصول الثابتة المرسملة وفقا لنسا االستهالك
الواردل في دليل األصول الثابتة .ويتم عادل استخدام حساب وسيط "مصاريف أرسمالية Capital expenditures
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"للقيام بعملية الشراء وأخذ الموافقات الالزمة من الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد
التالي عند تنفيذ عملية الشراء:

مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

•

عند إتمام عملية الشراء يتم رسملة األصول الثابتة من خالل القيد التالي:
من  /أصول ثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 .4األصول الثابتة الناتجة عن عمليات غير تبادلية

عند تملك األصل الثابا من خالل عمليات غير تبادليةا تكون تكلفة األصل اي القيمة العادلة كما في تاريخ
الحصول عليه .فعلى سبيل المثالا في حال إستالم منح عينية من دهات مانحة محلية على شكل معداتا يتم

تسجيل اذ األصول وفقا للقيمة العادلة والمصر عنها من قبل الجهة المانحة كما يلي:
من  /المعدات (حسا تصنيف األصل الثابا)
إلى  /إيرادات منح عينية مؤدلة (حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة).
•

في نهاية كل فترل مالية يتم عمل القيود التالية:
من  /مصاريف إستهالك (قيمة اإلستهالك لألصل الثابا)
إلى  /االستهالك المتراكم  -معدات
من  /إيرادات منح عينية مؤدلة (بقيمة اإلستهالك المسجل لألصل الثابا)

إلى  /إيرادات منح وابات محلية (حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة).

 .5فئات األصول الثابتة في البلدية
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-

األراضي

-

التحسينات على األراضي (القابلة لإلاالك)

-

المباني

-

التحسينات على المباني

-

البنية التحتية

-

المعدات واآلالت

-

العربات

-

المودودات التراثية (األعمال الفنية والكنوز التاريخية)
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-

أصول ثابتة أخرىا والتي قد تشمل على سبيل المثال حديقة حيوان أو غيراا من األصول الثابتة.

 .6العمر المتوقع لألصول الثابتة (عمر االستخدام)
"عمر االستخدام" هو:

أ) الفترل الزمنية التي يفترض أن تكون خاللها األصول الثابتة متوفرل لالستخدام من قبل البلديةا أو

ب) عدد المنتجات أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل عليها البلدية من اذ األصول.

علما بأن عمر االس م م ممتخدام يختلف عن "العمر المادي" لألص م م ممل والذي يمثل الفترل (الس م م ممنوات) التي يكون خاللها
األصل المذكور قاد ار على العمل بمودا تصميمه األصلي وبنائه وصيانته .عمر االستخدام االقتصادي لألصل

يمكن أن يس مماوي عمر المادي أو يمكن أن يكون أقل .اذا وان الس ممياس ممة العامة المتبعة اي تحديد حيال األص ممل
بناء على تقدير لفترل المنفعة اإلنتادية بالنس ممبة للبلدية :أيا عمر االس ممتخدام االقتص ممادي لألص ممل .أي أنه إتا لم

يعد األصل يوفر مزايا إنتادية للبلديةا يكون عمر االستخدام المفيد له قد انتهى حتى مع تواصل عمر المادي.
ُ
يمكن اعتبار أن اناك عوامل أخرى تؤثر على تقدير حيال استخدام أصل رأسمالي واذ تشمل:
•

االستخدام المستقبلي المتوقع؛

•

آثار تقادم التكنولوديا؛

•

التلف والت كل المتوقع بفعل االستخدام أو عوامل الزمن؛

•

برنامة الصيانة؛

•

السروف الجيولودية؛

•

القدرل في مقابل االستخدام الفعلي؛

•

دراسات على بنود متشابهة مهلكة؛

•

التميرات على الطلا على الخدمات؛

بالنسم م ممبة للتحسم م ممينات على األصم م ممول المؤدرلا فإن عمر االسم م ممتخدام يتم تقدير على أنه فترل االسم م ممتخدام
المتوقعة للتحسينات الداخلة على األصل المؤدرا أو ما تبقي من فترل اإليجارا أيهما أقصر.

في بعض فئات األصممولا ينبمي النسر في التميرات التكنولودية الس مريعة حيث قد تدخل بعض أصممول البلدية في
نطار التقادم .في حين أن التجربة والمعلومات تبين أن األصم م م م ممل في حيازل البلدية يمكن أن يتقادم تكنولوديا قبل
انتهاء عمر اس م م ممتخدامه االقتص م م مماديا يكون عنداا من المناس م م مما تحديد فترل حيال أقص م م ممر بناء على تخمين عمر
االستخدام التكنولودي لألصل.

اذا ويحتوي دليل إدراءات األصول الثابتة على دداول زمنية لمعدل إاالك األصول الثابتة المختلفة.
يـحــتــســب إهالك األصل على عمر االســتــخــدام المـتــوقــع بدءا من تاريخ االستخدام الفعلي لألصل
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 .7مراجعة وتعديل عمر االستخدام لألصول الثابتة

قد يكون من النروري مرادعة عمر االستخدام لألصول نس ار ألن التقدير األصلي لعمر االستخدام قد يكون غير

مناسمما .إتا كانا التوقعات تختلف بشممكل كبير عن التقديرات السممابقةا تعتبر التعديالت كالتكييفيةو ضممرورية في
التقديرات ويجا تعديل كتكييفو مصروف االستهالك عن الفترات الحالية (فترل المرادعة) والمستقبلية.
مثالا إتا كان لدى البلدية أصم م ممل ماا كان يسم م ممتهلك على مدار عمر اسم م ممتخدام مقدار خمس سم م ممنوات ولكن تحدد
خالل الس ممنة الثالثة أن األص ممل س مموف يبقى لس ممبع س ممنواتا ينبمي عنداا اس ممتهالك القيمة الدفترية المتبقية لألصممل
على مدار عمر االستخدام التقديري الجديد (السنوات األربع الباقية).

 .8قيمة الخردة لألصول الثابتة (القيمة المتبقية بعد استهالك األصل)

قيمة الخردل أو القيمة المتبقية اي صافي القيمة التي تتوقع البلدية الحصول عليها لقاء األصل في نهاية عمر
استخدامها بعد حسم التكاليف المتوقعة لعملية التخلص من األصل .عندما ينتهي عمر االستخدام الطبيعي ألصل
ماا يتم اإلبقاء على األصل المذكور في دفاتر البلدية حسا قيمة الخردل الخاصة به.

 .9تاريخ الحيازة لألصول الثابتة

يوصي دليل منهجية تخمين األصول الثابتة أن تستخدم البلدية طريقة "بداية السنة" عند حساب تكاليف اإلستهالك
في السم م م ممنة التي تما فيها حيازل األصم م م ممل أو بناؤ  .تؤدي طريقة "بداية السم م م ممنة" المهمة التالية :بمض النسر عن

الشهر الذي وضعا فيه البلدية األصل في موضع الخدمةا تقوم البلدية باحتساب التكلفة وتسجيل اإلستهالك كما

لو كانا البلدية قد بدأت باس م م ممتخدام األص م م ممل في األول من كانون الثاني من الس م م ممنة المالية التي تم خاللها حيازل
األصل .واذا يؤدي إلى حساب تكاليف إستهالك عن أول سنة مالية كاملة الستخدام األصل.
الوس مميلة البديلة اي احتس مماب تكلفة اإلس ممتهالك على أس مماس أيام االس ممتخدام الفعلي لألص مملا واذ الطريقة تعتبر
األكثر دقة في احتس م مماب مص م مماريف االس م ممتهالكا واي متاحة ما داما البلدية تس م ممتخدم نسام معلومات محاس م ممبي
محوسا.
 .10التكاليف الالحقة لحيازة األصول الثابتة

بعد حيازل األصول الثابتةا يتم تكبد تكاليف إضافية متنوعة تشمل:
أ) إضافات مرتبطة بزيادل أو توسيع لألصول القائمة.
ب) تحسينات وعمليات استبدال لألصول المودودل بأصول محسنة.

م) تصليجات للمحافسة على األصول في حالة تصلح للتشميل.
 .11اإلضافات على األصول الثابتة

يتم رسم ممملة أية إضم ممافات على األصم ممول الثابتة كونها تزيد من قدرل البلدية على تقديم الخدمات المختلفة .وتشم مممل
اإلضممافات وحدات دديدل ومنفصمملة أو توس ميعات لوحدات قائمة .يتم تسممجيل اذ اإلضممافات على أسمماس التكلفة
كما يلي:
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من  /مصاريف رأسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

عند إتمام عملية الشراء يتم رسملة األصول الثابتة .فعلى سبيل المثال إتا كانا اذ األصول تمثل وحدات تدفئة
وتبريد لمبنى البلديةا يتم تسجيل عملية الشراء من خالل القيد التالي:
من  /المعدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 .12التحسينات وعمليات االستبدال لألصول الموجودة بأصول محسنة

التحس م ممين او اس م ممتبدال أص م ممول (أو دزء من أص م ممول) مس م ممتخدمة حاليا بأخرى أفن م ممل منهاا بينما االس م ممتبدال او

اسم م ممتبدال أصم م ممول (أو دزء من أصم م ممول) مسم م ممتخدمة بأصم م ممول شم م ممبيهة بها .في حال زادت النفقات من طاقة تقديم
الخدمات التي يتمتع بها األصم م م مملا فينبمي رسم م م ممملتها .أما إتا أبقا النفقات على نفس مسم م م ممتوى الخدماتا فيجا

احتسابها ضمن المصاريف على أنها تصليحات عادية.
في حال رسممملة النفقات على أنها تحسممينات أو عمليات اسممتبدالا يتم تسممجيل األصممول الجديدل التي تما حيازتها
بالتكلفة وشمطا األصمول القديمة من سمجالت األصمول الثابتة .يتم تسمجيل اذ التحسمينات أو عمليات االسمتبدال
كما يليا بافتراض عدم ودود أربا أو خسائر من اذ العملية :
من مذكورين

 /مصاريف رأسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /االستهالك المتراكم
الى مذكورين
 /األصول الثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

عند إتمام عملية التحسين أو االستبدالا يتم رسملة األصول الثابتة من خالل القيد التالي:
من  /األصول الثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 .13الصيانة والتصليحات
التصم م م ممليحات العادية من اسم م م ممتبدال قطع غيار صم م م ممميرل لسم م م مميارل البلديةا التنسيفا الداانا  ...الخا تعتبر نفقات
للحفاظ على األصول في حالة تشميليةا وال تتم رسملتهاا حيث يتم تسجيلها كالتالي:
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من  /مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /صيانة مستحقة (المورد) /البنك
أما في حال عمل تص م ممليحات كبيرل على إحدى س م مميارات البلدية مثالا مثل تميير محرك الس م مميارلا فس م ممتكون الفائدل
لعدل فترات وبالتالي يتم التعامل معها على أنها إضافة أو تحسين أو عملية استبدال وفقا لنوم التصليحات المنفذل.
 .14اإلهالك/االستهالك
يمثل اإلاالك عملية توزيع تكلفة األص ممل الثابا على عمر االس ممتخدام على ش ممكل مص مماريف إاالك .تبدأ عملية
إاالك األص م ممل الثابا عند البدء باس م ممتخدامه واالنتفام منه من قبل البلديةا حيث يتم إاالك كافة األص م ممول الثابتة
باستثناء األصول التالية:
•

األراضيا كون ليس لها عمر استخدام محدود.

•

المجموعممات الفنيممةا المجموعممات بحوزل المكتبممات العممامممةا مجموعممات المتمماحفا والمجموعممات التمماريخيممة
غير القابلة لإلاالك.

•

أعمال البناء قيد اإلنشاء والتي تتم رسملتها فقط عند استكمالها.

واناك عدل طرر إلاالك األص ممول الثابتةا وتعتبر طريقة القس ممط الثاباا والتي تؤدي الحتس مماب مص مماريف إاالك
ثابتة كل س ممنةا اي األس ممرم واألكثر اس ممتخداما .يتم احتس مماب مص مماريف اإلاالك باس ممتخدام الطريقة المذكورل كما
يلي:
مصروف اإلاالك السنوي = تكلفة األصل – قيمة الخردل
عمر استخدام األصل
في نهاية كل فترل مالية يتم عمل القيد التالي:
من  /مصاريف إستهالك (قيمة اإلستهالك لألصل الثابا)
إلى  /االستهالك المتراكم
اذا ويمكن استخدام طرر ااالك أخرى بشرط أن تكون طريقة اإلاالك موحدل لكل فئة من فئات األصول.
 .15رسملة أصول متنوعة
 15.1رسملة إصالح أو استبدال أجزاء أو قطع من أصول ثابتة مسجلة

أعمال اإلص ممال والص مميانة التي تتم رس ممملتها في العادل اي تلك التي من ش ممأنها زيادل قيمة األص ممول أو

زيادل عمر االستخدام لألصول وتزيد قيمته عن  %10من تكلفة األصل.
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بالنس م ممبة ألغلا األص م ممول الثابتةا فإنه في العادل ال تتم رس م ممملة الص م مميانة (اإلص م ممالحات) ما لم تؤد اذا
اإلصالحات بشكل واضح إلى زيادل قيمة األصول أو زيادل عمر االستخدام لها .المصاريف التي تخدم

فقط غاية ترميم أحد األصمول لوضمعه في حالة تشمميل وال تحسمن منه أو تزيد من عمر اسمتخدامه يجا
تسجيلها على أنها نفقات إصال وصيانة وال يجا رسملتها.
 15.2رسملة أعمال البناء قيد اإلنشاء

يعتبر حسم م مماب "مشم م مماريع تحا التنفيذ" حسم م ممابا مؤقتا عند تسم م ممجيل التكاليف حتى تتم رسم م ممملتها الحقا في
مشم ممروم بناء .عند اسم ممتكمال المشم ممروم يتم إعادل تصم ممنيف التكلفة من مشم مماريع تحا التنفيذ ليتحول إلى
واحدل أو أكثر من فئات األصم ممول الكبرى والتي تشم مممل المباني والبنية التحتية أو المعدات كما او مبين
في القيود المحاس م م م ممبية أدنا  .يتم تس م م م ممجيل أعمال البناء قيد اإلنش م م م مماء في كل من البيانات المالية ونسم
المحاسبة ولكن ال يتم تسجيلها في سجل األصول الثابتة.
يتم تسجيل القيد التالي لتكاليف أعمال البناء:
من  /مشاريع تحا التنفيذ (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

•

عند استكمال المشروم يتم إعادل تصنيف التكلفة لتسجيلها كأصول ثابتة من خالل القيد التالي:
من  /أصول ثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /مشاريع تحا التنفيذ (حسا نوم الموازنة والمشروم)
عند إقفال السم م ممنة الماليةا يتم تحميل نفقات األصم م ممول الثابتة غير المكتملة على حسم م مماب مشم م مماريع تحا

التنفيذ .عند اس م ممتكمالهاا يتم نقل إدمالي كلفة األص م ممل إلى تحس م ممينات على األرض أو تحس م ممينات على
المباني أو أعمال بناءا أو آالت ومعدات إلى ما غير تلك .اذا وتتم رس م م م م ممملة المش م م م م مماريع تحا التنفيذ

(اإلنشاء) عند إنجازاا واالنتهاء منها.
15.3

رسملة األصول األثرية (األعمال الفنية والكنوز التاريخية)

يجا رس ممملة األعمال الفنية والكنوز التاريخية حس مما تكلفتها التاريخية عند الحيازل حيث يكون اذا قابال
للتطبييا أو حس م م م مما قيمتها العادلة (المقدرل إن لزم األمر) في تاريخ الهبة (إتا كانا منحة) سم م م م مواء تم
اقتناؤاا على أساس بنود منفصلة أو مجموعة كاملة.

عندما ال يكون باإلمكان تطبيي التكلفة األصم م م مملية ويمكن تحقيي إمكانية الخدمة من األصم م م ممل التاريخي
من خالل االسم م ممتبدال أو إعادل اإلنتام أو التأدير القصم م ممير أو التأدير الطويل (التمويلي) أو بأي طريقة

أخرىا يتم عنداا تخمين قيمة األصم م م ممل على أسم م م مماس تكاليف االسم م م ممتبدال الحالية .كانا الخدمة التي
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يمكن تحقيقها من األصل التراثي غير قابلة لالستبدال أو إعادل اإلنتام إتا ما حرما البلدية منها فيجا
تخمين األصل حسا قيمة بيعه في السور.
يجا إسمتهالك تكلفة األعمال الفنية والمودودات التاريخية المرسمملة على مدار عمر اسمتخدامها إتا كان
لهذ البنود عمر استخدام يتقلص بفعل العرض أو التطبيقات التعليمية أو البحثية.

البنود التي تكون المنفعة االقتصم ممادية منها أو عمر االسم ممتخدام المقدر لها طويل بشم ممكل اسم ممتثنائي تعتبر
أص م ممول أرس م مممالية غير مس م ممتنفذل وال يتم إاالكهاا حيث ال يمكن تقدير المنفعة االقتص م ممادية المس م ممتقبلية

المرتبطة بمثل تلك ااألصمول .عادل ما يكون في نية البلدية اإلبقاء على اذ البنود وحفسها على الدوام
بس م م ممبا مزايااا التاريخية والثقافية الفريدل .وحيث ال يمكن وض م م ممع قيمة لهذ األنوام من األص م م ممول واي
غير قابلة للتس م ممعير .في حين أنه يمكن نس م ممخ بعض األعمال الفنية والكنوز التاريخيةا إال أنه ال يمكن

اسممتبدالها .وناد ار ما يكون للنسممخ نفس القيمة التي يتمتع بها األصممل .ويجا اإلفصمما عن ودود تلك
األصم م م م م م ممول في مالحسمات خماصم م م م م م ممة في البيمانمات المماليمة .نفقمات الحفظ والتنسيف والترميم الالزممة لتلمك
األعمال الفنية والكنوز التاريخية يجا تحميلها على المصاريف في الفترل التي تتم فيها.
 .16االنخفاض الدائم في قيمة األصول الرأسمالية

يمكن أن تنخفض قيمة األصممل الثابا بشممكل دائم بفعل أحداث أو تميرات على السروف مثل األضمرار المادية أو
التقادم أو التميرات التكنولودية أو إصم م ممدار أو المصم م ممادقة على قوانين أو لوائح أو غيراا من التميرات في العوامل

البيئية أو التمير في طريقة أو عمر االسم م ممتخدام أو توقف األعمال اإلنشم م ممائية فيه .األصم م ممل الثابا الذي تنخفض
قيمته بش م ممكل دائم يتم تخفيض قيمته في الس م ممجالت أو ش م ممطا قيمته وعكس الترادع في الفائدل االس م ممتخدامية منها
وتل ممك فقط في ح ممال تطبي البل ممدي ممة مب ممدأ التكلف ممة الت مماريخي ممة .أم مما في ح ممال تطبيي طريق ممة إع ممادل التقييما فال يتم

المحاس م ممبة على االنخفاض الدائم في قيمة األص م ممول الثابتة خالل الس م ممنة الماليةا كون البلدية س م ممتقوم بعملية إعادل

التقييم بشكل دوريا وبالتالي تسجيل أية خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة األصل الثابا.

تنخفض قيمة األصم م ممول عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصم م ممل ما مبل الخدمة القابل لالسم م ممترداد الخاص به .اذا
ويجا على البلدية أن تقيم في كل تاريخ إلعداد البيانات المالية ما إتا كان اناك أي مؤشم ممر على إمكانية حدوث
انخفاض في قيمة أصل ما .المؤشرات التالية يجا أن تؤخذ بعين االعتبار عند عملية التقيم:
أ) مصادر المعلومات الخاردية
➢ توقف الطلا على الخدمات التي يقدمها األصل أو الحادة إليها؛
➢ حدوث تمييرات اامة طويلة األدل تات أثر سمملبي على البلدية خالل الفترلا أو أنها سممتحدث
في المسم م م م ممتقبل القريا في البيئة التقنية أو القانونية أو بيئة السم م م م ممياسم م م م ممة الحكومية التي تعمل
البلدية فيها.
ب) مصادر المعلومات الداخلية
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➢ ودود أدلة على تعرض األصل ألضرار مادية؛
➢ حمدوث تمييرات اماممة طويلمة األدمل تات أثر سم م م م م م مملبي على البلمديمة خالل الفترل أو يتوقع أنهما
س م م م م ممتحدث في المس م م م م متقبل القريا إلى المدى التي يتم فيها أو الطريقة التي يتم بها اس م م م م ممتخدام

األصمملا أو يتوقع أن يتم بها اسممتخدامه .وتشمممل اذ التمييرات أن يصممبح األصممل عاطال أو
ودود خطط لوقف أو إعادل ايكلة العملية التي يتبع األصل لها؛

➢ ودود أدلة تشير إلى أن أداء خدمة األصل أسوأ بكثير من المتوقع أو ستكون كذلك.
 16.1قياس مبلغ الخدمة القابل لالسترداد

مبل الخدمة القابل لالسم م م م م ممترداد او القيمة العادلة لألصم م م م م ممل مطروحا منها تكاليف البيع (القيمة العادلة معرفة في
الفقرل )18ا أو قيمته المس م ممتخدمةا واي ص م ممافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية ((Net Present Valueا أيهما
أعلى .في حال تجاوز أي من اذين المبلمين القيمة الدفترية لألص م م مملا ال يتم تخفيض قيمة األص م م ممل .وبالتاليا
في حال كان مبل الخدمة القابل لالسم ممترداد ألصم ممل ما أقل من قيمة األصم ممل الدفتريةا يتم تخفيض القيمة الدفترية

لألص ممل إلى مبل الخدمة القابل لالس ممترداد الخاص به .ويكون تلك التخفيض او عبارل عن انخفاض قيمةا ويتم

االعتراف بخسارل انخفاض القيمة مباشرل في الفائض أو العجز.

مثال :تمتلك إحدى البلديات مبنى تكلفته  1,000,000شميكلا واالسمتهالك المتراكم له  350,000شميكلا أي أن
قيمته الدفترية تبل حاليا  650,000شميكل .بسمبا انخفاض األسمعار في سمور العقارات المحليا وبما أن البلدية
تطبي مبمدأ التكلفمة التماريخيمةا قمامما البلمديمة بمرادعمة انخفماض القيممة للمبنى الممذكور .تقمدر القيممة العمادلمة للمبنى

مطروحا منها تكاليف بيع المبنى اآلن بمبل  400,000ش م م م مميكلا وقد تم احتس م م م مماب قيمة اس م م م ممتخدام المبنى بمبل

 500,000ش م م م م م مميكل .بناء عليها يكون المبل القابل لالس م م م م م ممترداد لهذا المبنى او القيمة األعلىا أي 500,000

ش م مميكل .وبذلكا فإن االنخفاض الحاص م ممل في قيمة المبنى يبل  150,000ش م مميكل (.)500,000 – 650,000

يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي لالعتراف بخسارل القيمة للمبنى المذكور:

 150,000من  /خسائر االنخفاض في القيمة  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 150,000إلى  /االستهالك المتراكم  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصول غير المولدل للنقد بالشكل التالي:
 16.2االنخفاض في قيمة األراضي

بما أن األراضي ال تستهلكا يتم تخفيض قيمتها بشكل مباشر من خالل القيد التالي:
من  /خسائر االنخفاض في القيمة  -أراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /األراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
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 16.3االنخفاض في قيمة األصول الثابتة األخرى

عند انخفاض قيمة أحد األصم ممول الثابتة األخرى (غير األ ارضم ممي)ا يتم تسم ممجيل خسم ممائر انخفاض القيمة وتخفيض
القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب االستهالك المتراكم كما او مبين في القيد التالي:
من  /خسائر االنخفاض في القيمة  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /االستهالك المتراكم  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
أي أن انخفاض القيمة يتم اضــافته لإلســتهالك المتراكم دون المســاس بالقيمة التاريخية لألصــل (باســتثناء

األراضي) ،حيث سينعكس انخفاض قيمة األصل على قيمته الدفترية (تكلفة األصل مطروحا منها االستهالك

المتراكم).
بعد االعتراف بخس ممائر انخفاض القيمةا يتم تعديل قس ممط االس ممتهالك لألص ممل في الفترات المس ممتقبليةا وتلك لتوزيع
القيمة الدفترية الجديدل لألصلا مطروحا منه قيمته المتبقيةا على مدى عمر االستخدام المتبقي لألصل.

مثال :بالردوم إلى المثال السم ممابي والخاص بالمبنى الذي تمتلكه البلدية والذي تم تخفيض قيمته بمبل 150,000
ش مميكل وتس ممجيل القيد المحاس ممبي لالعتراف بخس ممارل انخفاض القيمةا نجد أنه وبعد تخفيض قيمة المبنى من خالل

إض ممافة قيمة الخس ممارل لالس ممتهالك المتراكم للمبنىا أص ممبح رص مميد االس ممتهالك المتراكم + 350,000( 500,000
 .)150,000اذا يعني أن القيمة الدفترية الجديدل للمبنى تبل  .)500,000 – 1,000,000( 500,000اذ

القيمة تصمبح األسماس في احتسماب مصماريف اسمتهالك المبنى للسمنة الحالية والسمنوات المسمتقبلية .على افتراض
أنه ال يودد قيمة متبقية (خردل) للمبنيا وأن عمر االسم م م م ممتخدام المتبقي للمبنى يبل  20سم م م م ممنةا يحتسم م م م مما قسم م م م ممط
االستهالك السنوي للمبنىا على افتراض أن البلدية تستخدم طريقة االستهالك الثاباا كما او موضح أدنا :

قسط االستهالك السنوي =  25,000 = 500,000شيكل
20
وبناء عليه يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي لالعتراف بمصروف االستهالك:
 25,000من  /مصاريف إستهالك (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 25,000إلى  /االستهالك المتراكم (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 .17استرداد خسارة انخفاض القيمة

عند إعداد البيانات المالية على البلدية تقييم ما إتا كان اناك أي مؤشمر يدل على أن خسمارل انخفاض القيمة التي
تم االعتراف بها خالل الفترات الس م م ممابقة ألحد األص م م ممول قد ال تودد بعد اآلن أو تكون قد تدنا .وفي حال ودود
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مثل اذا المؤشم م ممرا تقدر البلدية مبل الخدمة القابل لالسم م ممترداد لذلك األصم م ممل .عند عملية التقييما يتم األخذ بعين
االعتبار المؤشرات المرتبطة بمصادر المعلومات الخاردية والداخلية.
يتم عكس خسارل انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة ألصل ماا فقط في حال حدث تميير في التقديرات
المسمتخدمة لتحديد مبل الخدمة القابل لالسمترداد لألصمل منذ أن تم االعتراف ب خر خسمارل النخفاض القيمةا وفي
اذ الحالة يتم زيادل القيمة الدفترية لألص ممل إلى مبل الخدمة القابل لالس ممترداد الخاص بها وتكون تلك الزيادل اي

عبارل عن استرداد لخسارل انخفاض القيمة كما او مبين في القيود التالية.
 17.1استرداد خسارة االنخفاض في قيمة األراضي

بما أن األراضي ال تستهلكا يتم تسجيل استرداد خسارل االنخفاض في قيمتها بشكل مباشر من خالل القيد التالي:
من  /األراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /استرداد خسائر االنخفاض في القيمة  -أراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 17.2استرداد خسارة االنخفاض في قيمة األصول الثابتة األخرى

عند اسم ممترداد خسم ممارل انخفاض قيمة أحد األصم ممول الثابتة األخرى (غير األ ارضم ممي)ا يتم تلك بزيادل القيمة الدفترية
لألصل من خالل حساب االستهالك المتراكم كما او مبين في القيد التالي:
من  /االستهالك المتراكم  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)

إلى  /استرداد خسائر االنخفاض في القيمة  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)

ويجب االنتباه هنا إلى أنه ينبغي أن ال تتجاوز القيمة الدفترية ألصــل ما بعد اســترداد خســارة انخفاض القيمة،
القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة األصل في فترات سابقة.

بعد االعتراف باسم ممترداد خسم ممارل انخفاض القيمةا يتم تعديل مصم ممروف االسم ممتهالك لألصم ممل في الفترات المسم ممتقبلية
لتوزيع القيمة الدفترية الجديدل لألص م م مملا مطروحا منه قيمته المتبقية (قيمة الخردل) على أس م م مماس منتسم على مدى
عمر استخدامه المتبقي.
مثال :لتوضم مميح كيفية المحاسم ممبة على اسم ممترداد خسم ممارل االنخفاض في قيمة األصم ممول الثابتةا سم مميتم الردوم للمثال
الس م ممابي والخاص بالمبنى الذي تمتلكه البلدية .على افتراض أنه في العام التالي لتس م ممجيل خس م ممارل االنخفاض في
قيمة المبنى والبالمة  150,000شميكلا ارتفعا القيمة السموقية العادلة للمبنى لتصمل إلى  700,000شميكل .في
اممذ الحممالممةا وعنممد المقممارنممة بين القيمممة الممدفتريممة الحمماليممة للمبنى والتي تبل  475,000شم م م م م م مميكممل (– 500,000

)25,000ا والقيمة العادلة الحالية للمبنى والبالمة  700,000شميكلا نجد اناك ارتفاعا بقيمة  225,000شميكل.

يجا االنتبا انا إلى أنه ينبمي أن ال تتجاوز القيمة الدفترية للمبنى بعد اس م م ممترداد خس م م ممارل انخفاض القيمةا القيمة
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الدفترية التي كان س م م مميتم تحديداا لو لم يتم االعتراف بخس م م ممارل انخفاض قيمة األص م م ممل في فترات س م م ممابقة .أي أن
القيمة الدفترية للمبنى يجا أن ال تتجاوز مبل  625,00ش م م م مميكل ( 650,000القيمة الدفترية األص م م م مملية مطروحا

منها  25,000ش م مميكل مص م ممروف االس م ممتهالك للعام الماض م ممي) .وبالتالي ال يمكن أن تزيد قيمة اس م ممترداد خس م ممارل
االنخف مماض في قيم ممة المبنى أكثر من مبل  150,000شم م م م م م مميك ممل ( .)475,000 – 625,000ويتم االعتراف
باسترداد خسارل االنخفاض في قيمة المبني من خالل القيد المحاسبي التالي:

 150,000من  /االستهالك المتراكم  -عقارات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 150,000إلى

والمشروم)

 /استرداد خسائر االنخفاض في القيمة  -عقارات (حسا نوم الموازنة

إن المعمالجمة المحماسم م م م م م ممبيمة الممذكورل أعال ضم م م م م م ممرورية لتطبيي مبمدأ الحيطمة والحمذرا والذي ينص على ودوب عدم
تنم م م م ممخيم قيمة األصم م م م ممول و/أو الوفر في سم م م م ممجالت البلدية .وبالتاليا فإن عدم رفع قيمة المبنى بمبل أكبر من
 150,000شم مميكل يمنع تنم ممخيم قيمة المبنى في الميزانية العمومية للبلديةا ويمنع كذلك تسم ممجيل اسم ممترداد خسم ممارل
االنخفاض في قيمة المبنى (إيراد) بمبل منخما مما سيمنع تنخيم الوفر أو تخفيض العجز لدى البلدية.

 .18القيمة العادلة

القيمة العادلة اي المبل الذي يمكن بمقتن مما تبادل األص ممل بين أطراف تات معرفة وارادل من خالل ص ممفقة قابلة

للتحقي .بمعنى آخرا القيمة العادلة اي الس م ممعر الحالي في الس م ممور المفتو اعتمادا على العديد من العوامل التي
العالقة لها مع القيمة الدفترية لألصول يمكن أن تزيد أو تنقص بعد شراء األصول.
األص م ممول الممنوحة أو التي تص م ممل كمس م مماامات ينبمي تس م ممجيلها حس م مما قيمتها الس م مموقية العادلة في تاريخ المنحة
منمافا إليها رسموم اإللحارا إن وددت .رسموم اإللحار اي تلك التكاليف التي تردع بشمكل مباشمر لحيازل األصمل
مثل تكاليف الشحن والنقل وتكاليف تحنير الموقع والرسوم المهنية وغيراا.
عندما تكتسم مما البلدية سم مملطة على أصم ممول من خالل ابات أو مصم ممادقات مثل الطرر والمجاري والميا والحدائي
العامةا فينبمي تسجيلها حسا قيمتها العادلة وابرازاا في الحسابات على شكل إيرادات في بيان األداء المالي.
نلجأ السـتخدام القيمة العادلة في حالة األصـول المكتسـبة من المنح والهبات واألصـول التي تسـجل ألول مرة
من جراء عملية تقييم.

 .19مجموعات األصول
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األصم م م ممول تات الطبيعة المماثلة (المشم م م ممابهة) مع اختالف تاريخ الحيازل (التشم م م ممميل) ينبمي تسم م م ممجيلها (إبرازاا في
السمجالت) كمجموعة مع مالحسة مردعية لتفاصميلها باسمتخدام تاريخ حيازل متوسمط .من األمثلة على تلك اآلالت

الحاسبة وأدهزل الهاتف.

قد تنشأ عقبات عندما تكون اناك أعداد كبيرل من أصول متجانسة تات قيم مكملة (مثل الكراسي في مسر وكتا
المكتبة) .في تلك الحاالت يمكن تسجيل األصول إما بمعزل أو تحميلها على المصاريف إتا ما كانا تقع ضمن

نس ممبة الحس ممم المادية أو على ش ممكل مجموعات متراكمة .في حين أن أس مملوب العزل يؤدي إلى التعامل مع معسم

األصمول المتجانسمة على أنها مصماريف دوريةا إال أن األسملوب التجميعي مفيد عندما تكون قيمة مكونات األصمل

تندرم ض م مممن نس م ممبة الحس م ممم عند التس م ممجيل ولكن تكون القيمة المجمعة لألص م ممل تقع فور نس م ممبة الحس م ممم .ليس من
المقبول تجميع األص م م م ممول التي تكون لها س م م م مممات مختلفة في دواراا ألن اذا يؤدي إلى فرض م م م مميات خاطئة حول

أعمار استخدامها وااالكها.

بناء عليها عندما يكون من المتوقع أن تكون األصممول الحالية على ايئة أصممل مجمع كبيرا فإنه يوص مى بأن يتم
إبرازامما في التقممارير على ايئممة الكلفممة القيمماسم م م م م م ميممة للوحممدل .يمكن تطبيي تكلفممة مختلفممة للوحممدل على مختلف أنوام
األصم م ممول المجمعة مثل طابعات الحاس م م مموب التي يتم تجميعها حس م م مما الحجم (مثال ص م م ممميرل ومتوس م م ممطة وكبيرل).
استخدام تكلفة الوحدل للعدد الصميرل من شأنه أن يعكس التكلفة الحالية.

إتا كان من المتوقع أن تتحقي قيمة األصم م ممول ولكن يتم اسم م ممتبعاداا من البيانات المالية نس ار لعدم إمكانية قياسم م ممها

بشممكل موثور بها يجا أن تشممير المالحسات في البيانات المالية إلى عملية االسممتبعاد واألسممباب الداعية لها .كما
يجا تبني أسلوب مشابه لكافة األصول المجمعة التي يكون من المتوقع أن تكون قيمتها مادية.

 .20تخمين (تقييم) األصول الثابتة

عندما يتم تخمين (تقييم) األصول الثابتة ألول مرل فإن قيمة التخمين تشكل رصيد افتتاحي لألصول الثابتة الخاصة

بالبلدية .بعدااا تستطيع البلدية المحاسبة على األصول الثابتة إما باستخدام مبدأ التكلفة التاريخيةا واو المبدأ
األساسي للمحاسبة على األصول الثابتةا أو باستخدام خيار إعادل التقييم لهذ األصول.
المبدأ المحاسبي األساسي فيما يتعلي بتقييم األصول الثابتة او مبدأ التكلفة التاريخيةا حيث يتم إظهار األصول
الثابتة في البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخيةا مطروحا منها االستهالك المتراكم .إال أن معايير المحاسبة
الدولية للقطام العام تعطي خيار إعادل التقييم لألصول الثابتة وفقا للقيمة العادلة لهاا والتي يتم تحديداا بصورل
طبيعية على أساس القيم السوقية من قبل مهنيين متخصصين في عمليات التقييم .في حال اختارت البلدية طريقة
إعادل التقييم على أساس القيمة العادلةا يتم المحاسبة على التميير الحاصل في القيمة العادلة من خالل تعديل
قيمة األصل الثابا واالعتراف باألربا أو الخسائر الناتجة عن عملية إعادل التقييم كما او موضح أدنا :
 20.1األرباح األولية لعملية إعادة التقييم
285

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

تعتبر األربا النادمة عن عملية إعادل تقييم األصول الثابتة أرباحا غير متحققةا كون األصول الثابتة ما زالا

تستخدم من قبل البلدية ولم يتم استبعاداا أو التخلص منها بإحدى الطرر المعروفة (بيعا استبدالا تبرما .)...
ويتم المحاسبة عليها كما يلي:

 20.1.1األراضي

يتم المحاسبة على األربا األولية (في السنة األولى إلدراء عملية إعادل التقييم) لعملية إعادل تقييم األراضي من
خالل رفع قيمة األراضي وتسجيل األربا غير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "أربا غير متحققة
من إعادل التقييم" .علما بأن حساب "أربا غير متحققة من إعادل التقييم" ال يدخل في احتساب فائض أو عجز
السنة ضمن بيان األداء الماليا بل يسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم إغالقه في حساب "الفائض

الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ضمن بيان المركز المالي.
القيود المحاسبية التالية توضح طريقة المحاسبة على عملية إعادل تقييم األراضي:
•

يتم في البداية استخدام حساب وسيط "مصاريف أرسمالية  "Capital expendituresللقيام بعملية الشراء
وأخذ الموافقات الالزمة من الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد التالي عند
تنفيذ عملية الشراء:
من  /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

•

عند إتمام عملية شراء األراضي يتم رسملتها من خالل القيد التالي:
من  /األراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)

إلى  /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

عند إعادل تقييم األراضي في نهاية السنة المالية يتم تسجيل القيد التالي:
من  /األراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)

إلى  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم  -أراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)

عند إغالر الحسابات في نهاية السنة المالية يتم تسجيل القيد التالي إلغالر حساب "أربا غير متحققة من إعادل
التقييم":

من  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم  -أراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم

 20.1.2األصول الثابتة التي يتم استهالكها
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يتم المحاسبة على األربا األولية لعملية إعادل تقييم األصول الثابتة التي يتم استهالكها (غير األراضي) من خالل:
 -تخفيض رصيد حساب االستهالك المتراكم إلى الصفر.

 -رفع أو تخفيض قيمة األصول الثابتة المعاد تقييمها إلى قيمتها العادلة في نهاية السنة المالية.

 تسجيل األربا غير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "أربا غير متحققة من إعادل التقييم" بالفرربين القيمة العادلة لهذ األصول وقيمتها الدفترية في تلك التاريخ.
في حال قاما البلدية بتسجيل أصولها الثابتة ألول مرل وفي منهجية تقييم األصول الثابتة المعمول بهاا يتم التعامل

مع اذ األصول كأنها أصول دديدلا بحيث يتم استهالكها سنوياا وتكون المعالجة المحاسبية كما او مبين أعال .

المثال التالي يوضح القيود المحاسبية المرتبطة بعملية إعادل التقييم لألصول الثايتة التي يتم استهالكها (غير
األراضي).
مثال :مع بداية عام 2019ا قاما إحدى البلديات بشراء أدهزل وأدوات مكتبية بقيمة  60,000شيكل .عمر
االستخدام المتوقع لهذ األدهزل يبل  5سنواتا وقيمة الخردل ُقدرت بمبل  10,000شيكل .البلدية تستخدم

طريقة القسط الثابا الستهالك األدهزل والمعدات المكتبية.

يتم في البداية استخدام حساب وسيط "مصاريف أرسمالية  "Capital expendituresللقيام بعملية الشراء وأخذ
الموافقات الالزمة من الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد التالي عند تنفيذ عملية
الشراء:
 60,000من  /مصاريف رأسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 60,000إلى  /الذمم الدائنة (المورد) /البنك

عند إتمام عملية شراء األدهزل واألدوات المكتبية يتم رسملتها من خالل القيد التالي:
 60,000من  /أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 60,000إلى  /مصاريف أرسمالية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

مع نهاية السنة المالية 2019ا يتم احتساب مصاريف استهالك األدهزل واألدوات المكتبية باستخدام طريقة القسط
الثابا كما او مبين أدنا :
مصاريف االستهالك =  10,000 =10,000 – 60,000شيكل
5
بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي لتسجيل مصاريف االستهالك:
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 10,000من  /مصاريف استهالك (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 10,000إلى ح /االستهالك المتراكم – أجهزة وأدوات مكتبية (حسب نوع الموازنة
والمشروع)
لنفترض أنه عند إعادل تقييم األدهزل واألدوات المكتبية في نهاية السنة الماليةا تبين أن قيمتها العادلة تبل 70,000
شيكل .في اذ الحالةا اناك أربا ناتجة عن عملية إعادل التقييم بمبل  20,000شيكل (القيمة العادلة 70,000
شيكل – القيمة الدفترية  50,000شيكل) .يتم االعتراف بهذ األربا من خالل القيد التالي:
من مذكورين
 / 10,000االستهالك المتراكم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 / 10,000أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 20,000إلى  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية
(حسا نوم الموازنة والمشروم)

علما بأنه وكما في حالة إعادل تقييم األراضيا فإن حساب األربا غير المتحققة من إعادل التقييم ال يدخل في
احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان األداء الماليا بل يسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم
إغالقه في حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ضمن بيان المركز المالي .وبناء عليه يتم تسجيل

القيد التالي إلغالر حساب "أربا غير متحققة من إعادل التقييم" في نهاية السنة المالية:

من  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم
 20.2الخسائر األولية لعملية إعادة التقييم

تعتبر الخسائر النادمة عن عملية إعادل تقييم األصول الثابتة خسائر غير متحققةا كون األصول الثابتة ما زالا

تستخدم من قبل البلدية ولم يتم استبعاداا أو التخلص منها بإحدى الطرر المعروفة (بيعا استبدالا تبرما .)...
ويتم المحاسبة عليها كما يلي:

 20.2.1األراضي

يتم المحاسبة على الخسائر األولية (في السنة األولى إلدراء عملية إعادل التقييم) لعملية إعادل تقييم األراضي من
خالل تخفيض قيمة األراضي وتسجيل الخسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "خسائر غير
متحققة من إعادل التقييم" .علما بأن حساب الخسائر غير المتحققة من إعادل التقييم يدخل في احتساب فائض أو
عجز السنة ضمن بيان األداء المالي .القيد المحاسبي التالي يوضح طريقة المحاسبة على عملية إعادل تقييم
األراضي في نهاية السنة المالية:
من  /خسائر غير متحققة من إعادل التقييم  -أراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
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إلى  /األراضي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 20.2.2األصول الثابتة التي يتم استهالكها

يتم المحاسبة على الخسائر األولية لعملية إعادل تقييم األصول الثابتة التي يتم استهالكها (غير األراضي) من
خالل:

 تخفيض رصيد حساب االستهالك المتراكم إلى الصفر. تخفيض قيمة األصول الثابتة المعاد تقييمها إلى قيمتها العادلة في نهاية السنة المالية. تسجيل الخسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "خسائر غير متحققة من إعادل التقييم"بالفرر بين القيمة العادلة لهذ األصول وقيمتها الدفترية في تلك التاريخ.

في المثال السابيا لنفترض أنه عند إعادل تقييم األدهزل واألدوات المكتبية في نهاية السنة المالية 2019ا تبين أن
قيمتها العادلة تبل  30,000شيكل .في اذ الحالةا اناك خسائر ناتجة عن عملية إعادل التقييم بمبل 20,000
شيكل (القيمة الدفترية  50,000شيكل – القيمة العادلة  30,000شيكل) .يتم االعتراف بهذ الخسائر من خالل

القيد التالي:

من مذكورين
 / 10,000االستهالك المتراكم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 20,000خسائر غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة
والمشروم)
 30,000إلى  /أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
علما بأنه وكما في حالة إعادل تقييم األراضيا فإن حساب الخسائر غير المتحققة من إعادل التقييم تدخل في
احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان األداء المالي.
 20.3أرباح وخسائر إعادة تقييم األصول الثابتة خالل السنوات الالحقة

في حال تم تسجيل أربا غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنة األولى إلعادل التقييما فإنه
يتم مقابلة أية خسائر غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنوات الالحقة مع األربا غير
المتحققة من إعادل التقييم من السنوات السابقةا وبمبل ال يتجاوز رصيد حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادل
التقييم" .وبالتالي ال تدخل اذ الخسائر في احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان األداء الماليا بل تسهر

كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم إغالقها في حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ضمن
بيان المركز المالي .أما في حال زادت الخسائر غير المتحققة من إعادل التقييم في سنة معينة عن رصيد حساب
"الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ا يتم عنداا عرض اذ الزيادل في بيان األداء الماليا وتدخل في
احتساب فائض أو عجز السنة.
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مثال :بالردوم للمثال السابي والمتعلي باألدهزل والمعدات المكتبيةا وبالتحديد عندما تم تسجيل أربا غير متحققة
من إعادل التقييم بمبل  20,000شيكل في نهاية عام 2019ا لنفترض أنه في نهاية العام 2020ا تبين أن القيمة

العادلة لهذ األدهزل والمعدات المكتبية تبل  30,000شيكل .في اذ الحالةا سيكون اناك خسائر غير متحققة

من عملية إعادل التقييم بمبل  25,000شيكلا كما او مبين أدنا :
فيما يتعلي بمصاريف االستهالك لألدهزل والمعدات المكتبية للعام 2020ا يتم احتسابها كما يليا علما بأن قيمة
األدهزل والمعدات المكتبية قد تم رفعها في نهاية عام  2019لتصبح  70,000شيكل (القيمة العادلة في حينه)ا

واناك أربع سنوات متبقية من عمر االستخدام المتوقع لهذ األدهزل والمعدات المكتبية:

مصاريف االستهالك لعام  15,000 =10,000 – 70,000 = 2020شيكل
4
بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي بتاريخ  2020/12/31لتسجيل مصاريف االستهالك:
 15,000من  /مصاريف استهالك (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 15,000إلى ح /االستهالك المتراكم – أجهزة وأدوات مكتبية (حسب نوع الموازنة
والمشروع)
لدى مقارنة القيمة الدفترية لألدهزل والمعدات المكتبية ( 55,000شيكل) مع قيمتها العادلة ( 30,000شيكل) في
نهاية عام 2020ا يتبين ودود خسائر غير متحققة من إعادل التقييم بمبل  25,000شيكل لعام 55,000( 2020
–  .)30,000وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي:
من مذكورين
 / 15,000االستهالك المتراكم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 25,000خسائر غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة

والمشروم)
 40,000إلى  /أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
وبما أن حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم" يبل رصيد  20,000شيكل (دائن) بسبا إغالر
األربا غير المتحققة من عملية إعادل التقييم لهذ األدهزل والمعدات المكتبية في نهاية العام 2019ا فإن 20,000

شيكل من الخسائر غير المتحققة من إعادل التقييم لعام  2020لن تدخل في احتساب فائض أو عجز السنة ضمن
بيان األداء الماليا بل تسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم إغالقها في حساب "الفائض الشامل
المتراكم من إعادل التقييم" ضمن بيان المركز المالي ليصبح رصيد اذا الحساب صفرا .أما باقي الخسائر (5,000
شيكل)ا فتسهر في بيان األداء الماليا وتدخل في احتساب فائض أو عجز السنة.
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وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي إلغالر حساب "خسائر غير متحققة من إعادل التقييم" في نهاية السنة المالية:
 20,00من  /الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم
 20,000إلى  /خسائر غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم
الموازنة والمشروم)
أما في حال تم تسجيل خسائر غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنة األولى إلعادل التقييما
فإن إحتساب اية أربا غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنوات الالحقةا ستسجل ضمن
بيان األداء الماليا بحيث تدخل في احتساب فائض أو عجز السنةا وبمبلغ ال يزيد عن الخسائر غير المتحققة
من عملية إعادة التقييم لألصول الثابتة في السنة األولى .وأية أربا غير متحققة من عملية إعادل التقييم

لألصول الثابتة في السنوات الالحقة تزيد عن قيمة الخسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييما ال تدخل في

احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان األداء الماليا بل تسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم
إغالقها في حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ضمن بيان المركز المالي.
تسجل الخسائر غيراملتحققة من عملية إعادة تقييم األصول في فائض أو عجز السنة املالية
ل تسجل األرباح الغير متحققة من عملية إعادة األصول في فائض أو عجز السنة املالية بل تظهر كجزء من الفائض
أو العجز الشامل ،ويتم إغالقها في حساب "الفائض الشامل املتراكم من إعادة التقييم" ضمن بيان املركز املالي.
في حال احتساب أرباح غير متحققة في سنة لحقة بعد احتساب خسائر غيرمتحققة  ،فإنها تحتسب ضمن فائض أو
عجز السنة بمقدار ما تم احتسابه في سنوات سابقة من خسائر غير متحققة  ،وأية أرباح غير متحققة من عملية
إعادة التقييم تزيد عما تم احتسابه سابقا من خسائر غير متحققة  ،فإنها ل تدخل في فائض أو عجز السنة بل يتم
اغالقها في حساب "الفائض الشامل املتراكم من إعادة التقييم" ضمن بيان املركز املالي.

مثال:
بالردوم للمثال السابي والمتعلي باألدهزل والمعدات المكتبيةا وبالتحديد عندما تم تسجيل خسائر غير متحققة من
إعادل التقييم بمبل  20,000شيكل في نهاية عام 2019ا لنفترض أنه في نهاية العام 2020ا تبين أن القيمة
العادلة لهذ األدهزل والمعدات المكتبية تبل  50,000شيكل .في اذ الحالةا سيكون اناك أربا غير متحققة

من عملية إعادل التقييم بمبل  25,000شيكلا كما او مبين أدنا :
فيما يتعلي بمصاريف االستهالك لألدهزل والمعدات المكتبية للعام 2020ا يتم احتسابها كما يليا علما بأن قيمة

األدهزل والمعدات المكتبية قد تم تخفينها في نهاية عام  2019لتصبح  30,000شيكل (القيمة العادلة في حينه)ا
واناك أربع سنوات متبقية من عمر االستخدام المتوقع لهذ األدهزل والمعدات المكتبية:
مصاريف االستهالك لعام  5,000 =10,000 – 30,000 = 2020شيكل
4
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بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي بتاريخ  2020/12/31لتسجيل مصاريف االستهالك:
 5,000من  /مصاريف استهالك (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 5,000إلى ح /االستهالك المتراكم – أجهزة وأدوات مكتبية (حسب نوع الموازنة
والمشروع)
لدى مقارنة القيمة الدفترية لألدهزل والمعدات المكتبية ( 25,000شيكل) مع قيمتها العادلة ( 50,000شيكل) في

نهاية عام 2020ا يتبين ودود أربا غير متحققة من إعادل التقييم بمبل  25,000شيكل لعام 50,000( 2020
–  .)25,000وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي:
من مذكورين

 / 5,000االستهالك المتراكم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 / 20,000أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 25,000إلى  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية
(حسا نوم الموازنة والمشروم)
وبما أنه في عام  2019قد تم تسجيل خسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييم بقيمة  20,000شيكل وقد
ظهرت في احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان األداء الماليا فإنه يجا أن تسهر  20,000شيكل فقط
من األربا غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في عام  2020ضمن بيان األداء الماليا بحيث
تدخل في احتساب فائض أو عجز السنةا أي بمبل ال يزيد عن الخسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييم

لألصول الثابتة في السنة األولى .أما ما تبقى من أربا ( 5,000شيكل)ا فال تدخل في احتساب فائض أو عجز
السنة ضمن بيان األداء الماليا بل تسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم إغالقها في حساب "الفائض
الشامل المتراكم من إعادل التقييم" ضمن بيان المركز المالي .وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي إلغالر حساب

"أربا غير متحققة من إعادل التقييم" في نهاية السنة المالية:
 5,000من  /أربا غير متحققة من إعادل التقييم – أدهزل وأدوات مكتبية (حسا نوم الموازنة
والمشروم)
 5,000إلى  /الفائض الشامل المتراكم من إعادل التقييم
نستنتا من ذلك أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون رصيد حساب "الفائض الشامل المتراكم من إعادة
التقييم" مدينا ،كونه يمثل دائما الفائض الشامل المتراكم ،وليس العجز الشامل المتراكم من إعادة التقييم.
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 20.4محددات تطبيق طريقة إعادة التقييم على فئات األصول الثابتة

معايير المحاسبة الدولية للقطام العام ال تتطلا تطبيي طريقة إعادل التقييم على دميع أنوام األصول الثايتة .أي
أنه يمكن للبلدية اختيار تطبيي طريقة إعادل التقييم على أنوام معينة من األصول الثايتة (األراضي مثال)ا واالستمرار

بتطبيي مبدأ التكلفة التاريخية على األصول الثابتة األخرى .إال أنه في حال اختيار تطبيي طريقة إعادل التقييم
على نوم معين من األصول الثابتة مثل األراضيا فيجا تطبيقها على كافة األصول الثابتة ضمن اذا النوما أي

على كافة أراضي البلدية.
تنص معايير المحاسبة الدولية للقطام العام أينا على أنه في حال اختيار تطبيي طريقة إعادل التقييما ليس
بالنرورل أن يتم تطبيي عملية إعادل التقييم بشكل سنويا إال لفئات األصول الثابتة التي تتمير أسعاراا بشكل
سريع.

هذا ،وينبغي على البلدية التي ترغب بتطبيق طريقة إعادة التقييم لألصول الثابتة الحصول على موافقة وزارة
الحكم المحلي على ذلك ،وبدون هذه الموافقة ،ينبغي على البلدية تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية.

 .21التخلص من األصول الثابتة

عندما تصبح األصول الثابتة قديمة واستخداماتها محدودلا وتكلفة صيانتها تتخطى قيمتهاا يقرر المجلس البلدي

شطا اذ األصول من االستخدام .عملية شطا األصول تتم من خالل إزالة األصول من سجل األصول الثابتة
وازالة البطاقة التعريفية عن األصول .يتم الحقا بيع اذ األصول في المزاد العلني .أما من ناحية المعالجة
المحاسبيةا فيجا بداية احتساب مصروف االستهالك لتلك األصول لماية تاريخ توقفها عن العمل .وينبمي شطا
كافة أرصدل الحسابات المرتبطة بهذ األصول والتي تشمل حساب تكلفة األصل الثابا وحساب االستهالك المتراكم

التابع لألصل .أما الفارر بين المبل المقبوض مقابل اذ األصول والقيمة الدفترية لهذ األصولا فيتم تسجيله

كربح أو خسارل من بيع األصول الثابتة كما او مبين في القيد التالي الذي يمثل عملية بيع معدات بربح:
من مذكورين
 /الذمم المدينة (المشتري) /البنك
 /االستهالك المتراكم  -معدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى مذكورين

 /المعدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /أربا بيع األصول الثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)

أما في حالة بيع األصول الثابتة بمبل أقل من قيمتها الدفتريةا فيتم تسجيل خسائر عملية البيع من خالل القيد
التالي:
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من مذكورين
 /الذمم المدينة (المشتري) /البنك

 /االستهالك المتراكم  -معدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /خسائر بيع األصول الثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /المعدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 .22األصول المفقودة

عند حدوث خسارل نادمة عن فقدان أصول ثابتةا يتم معالجة تلك محاسبيا من خالل شطا كافة أرصدل الحسابات

المرتبطة بهذ األصول والتي تشمل حسابات تكاليف األصول الثابتة المفقودل وحسابات االستهالك المتراكم التابع

لهذ األصول .ويتم تسجيل خسارل بمجموم القيمة الدفترية لهذ األصول كما او مبين في القيد التالي الذي يمثل
عملية شطا لمجموعة أدهزل تم فقدانها:
من مذكورين

 /االستهالك المتراكم  -معدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /خسائر فقدان أصول ثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى  /المعدات (حسا نوم الموازنة والمشروم)
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ب .اإلجراءات المالية المتعلقة بشراء األصول الثابتة
الشخص المسؤول
القسم المعني

أمين المستودعات

اإلجراء

 تتم عملية طلا وشراء األصول الثابتة بمودا لوائح البلدية الخاصةبالموازنةا والعطاءات/المشتريات.
 -يقوم أمين المستودعات باستالم األصول الثابتة والتوقيع على سند

استالمها .ويدخل سند االستالم ضمن سجل المستودعات (المرقم مسبقا)ا
وكذلك الفاتورل وغيراا من المستندات تات العالقة .يتم عادل تخزين
األصول الثابتة لحين إخرادها لتركيبها وتجهيزاا لالستخدام.

الدائرة المالية

 تستلم الدائرل المالية فاتورل الشراء وسند االستالم وأية مستندات تات عالقةبعملية الشراءا وتقوم بتسجيل عملية الشراء في النسام المحاسبيا والتسجيل
المفصل في سجل األصول الثابتة.
 يجا أن يكون اناك متابعة بشكل منتسم للتأكد من أن الكفاالت والتأميناتوبرامة الصيانة تخنع للتحديث المنتسم.

295

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

 .10اإليجارات
 .1تعريف اإليجار

اإليجار او اتفار يقوم من خالله المؤدر بإعطاء المستأدر الحي في استخدام أصل معين لفترل زمنية متفي عليها

مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات .وبالتالي فإن المستأدر ال يحصل على األصل نفسها بل على الحي في
استخدام األصل لفترل زمنية محددل.
العديد من البلديات لديها عقود إيجارا إما كطرف مؤدر أو كطرف مستأدر .المعيار المحاسبي الدولي للقطام
العام الخاص بهذا الموضوم ينص على ودوب تصنيف عقود اإليجار من قبل المؤدر والمستأدر إلى إيجارات
تشميلية وايجارات تمويلية مع بداية عملية التأدير.
 1.1االيجار التمويلي

او اإليجار الذي يحول إلى حد كبير دميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل .ملكية األصل قد تحول
أو ال تحول للمستأدر في نهاية المطاف.

 1.2اإليجار التشغيلي

يعرف على أنه اإليجار الذي ليس إيجا ار تمويليا.
 .2مخاطر ومنافع الملكية
 2.1مخاطر الملكية

مخاطر الملكية تشمل:
•

األداء غير المرضي بحيث ال يوفر األصل منافع أو خدمات بالمستوى أو الجودل المتوقعة.

•

التقادما خاصة عند تطوير أصول أكثر تطو ار من الناحية الفنية.

•

طاقة إنتادية غير مستملة.

•

تلف غير مؤمن عليه ومصادرل األصل.

•

إنخفاض في القيمة المتبقية بعد انتهاء العمر االنتادي لألصل (الخردل) أو خسائر من بيع األصل.

 2.2منافع الملكية

منافع الملكية تشمل:
•

أية منافع يتم الحصول عليها من خالل استخدام األصل لتوفير منفعة أو خدمة للبلدية.

•

إرتفام في القيمة المتبقية بعد انتهاء العمر االنتادي لألصل (الخردل) أو أربا من بيع األصل.
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 .3تصنيف اإليجار كإيجار تمويلي

حاالت تؤدي لتصنيف اإليجار كإيجار تمويلي:
•
•

عقد اإليجار ينقل ملكية األصل للمستأدر مع نهاية مدل اإليجار.

لدى المستأدر الخيار لشراء األصل بسعر من المتوقع أن يكون أقل بكثير من القيمة العادلة في التاريخ
الذي يصبح فيه الخيار قابال للتنفيذا بحيث يكون من المؤكد منطقيا أن يتم تنفيذ الخيار.

•

مدل اإليجار تمطي الجزء األكبر من العمر االفتراضي لألصلا حتى ولو لم يتم تحويل الملكية.

•

في بداية اإليجارا القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار تبل على األقل والى حد كبير القيمة
العادلة لألصل المستأدر.

•

األصل المستأدر له طبيعة خاصة بحيث أن المستأدر فقط يمكنه استخدامه بدون تمييرات كبيرل.

•

إتا كان بإمكان المستأدر إلماء عقد اإليجارا يتحمل المستأدر أية خسائر يتكبداا المؤدر بسبا إلماء
العقد.

•

األربا أو الخسائر من التميرات في القيمة العادلة لقيمة الخردل يتحملها المستأدر.

•

المستأدر لديه المقدرل لالستمرار في اإليجار لفترل إضافية بإيجار أقل بدردة كبيرل من سعر اإليجار
السوقي.

تعتبر النقاط الواردل أعال بمثابة مؤشرات لتقدير فيما إتا تم تحويل المخاطر والمنافع الخاصة باألصل بدردة كبيرل.
 .4دفعات االيجار

الحد األدنى من دفعات اإليجار تشمل:
•

دفعات اإليجار خالل مدل اإليجار.

•

قيمة الخردل المنمونة.

•

خيار الشراء بسعر متدني.

الحد األدنى من دفعات اإليجار ال تشمل:
•

اإليجار اإلضافي المبني على حدوث حدث مستقبلي.

•

تعويض المؤدر عن مصاريف كان قد دفعها.

تصنيف اإليجار إلى إيجار تمويلي أو إيجار تشميلي يحدد المعالجة المحاسبية للمعامالت المالية المرتبطة باإليجار.
اإليجار التشميلي :المستأدر يحاسا على دفعات اإليجار كمصاريف تابعة للفترل.

 .5البلدية كطرف مستأجر

 5.1المحاسبة على اإليجار التمويلي
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مع بداية اإليجارا وفي حال كانا البلدية اي الطرف المستأدرا تقوم باالعتراف باألصل واإللتزام بالقيمة العادلة
لألصل المستأدر أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار في حالة كانا أقل من القيمة العادلة .أية

مصاريف أولية يتكبداا المستأدر لتأمين عقد اإليجار تناف على تكلفة األصل.
مثال

وقعا إحدى البلديات على عقد إيجار ألحد المباني بقيمة  10,000شيقل شهري .القيمة الحالية لدفعات اإليجار

المستقبلية المتوقعة تبل  800,000شيقل .البلدية تتوقع استخدام المبنى لمدل  10سنواتا حيث سيتم االنتقال

بعداا إلى المبنى الجديد الذي سيتم إنشاؤ خالل السنوات القادمة.
بلما نسبة الفائدل السوقية عند التوقيع على االتفاقية .%6
عند التوقيع على عقد االيجارا يتم رسملة األصول الثابتة المستأدرل بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية

المتوقعة من خالل القيد التالي:

 800,000من  /أصول ثابتة مستأدرل (حسا نوم الموازنة والمشروم)

 800,000إلى  /تمم دائنة-إيجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)

عندما يتم صرف دفعات اإليجارا يتم تخصيصها بين مصروف التمويل (الفائدل) وتخفيض االلتزام كما او موضح
في القيد التالي والمتعلي بدفعة اإليجار األولى:
من مذكورين
 / 6,000تمم دائنة-إيجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 / 4,000مصروف فوائد (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 10,000إلى  /البنك
مصروف الفائدل للشهر األول =  4,000 =12/1 X 800,000 X %6شيقل
المبل المدفوم لسداد الذمة الدائنة =  6,000 = 4,000 – 10,000شيقل
اذا ويتم تخصيص مصروف الفائدل لكل شهر خالل مدل اإليجار بحيث ينتة نسبة فائدل ثابتة ( )%6على الرصيد
المتبقي من االلتزام .ففي المثال أعال ا يتم احتساب مصروف الفائدل للشهر الثاني كما او مبين أدنا :
مصروف الفائدل للشهر الثاني =  3,980 =12/1 X )4,000 – 800,000( X %6شيقل
المبل المدفوم لسداد الذمة الدائنة =  6,020 = 3,980 – 10,000شيقل
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يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي للمحاسبة على دفعة اإليجار للشهر الثاني:
من مذكورين
 / 6,020تمم دائنة-إيجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 / 3,980مصروف فوائد (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 10,000إلى  /البنك
أما بخصوص اإليجارات المتوقفة على حدث مستقبليا فيتم المحاسبة عليها كمصاريف في الفترل التي يتم فيها
تكبداا.
ينتة عن اإليجار التمويلي مصروف استهالكي لألصول القابلة لالستهالك لكل فترل محاسبية .يجا أن تكون
سياسة االستهالك لألصول القابلة لالستهالك منسجمة مع سياسة إستهالك األصول المملوكة القابلة لالستهالك.
متابعة للمثال أعال ا وبما أن البلدية تتوقع استخدام المبنى المستأدر لمدل  10سنواتا يتم تسجيل مصاريف
االستهالك بقيمة ( 80,000 = 10/800,000شيقل) من خالل القيد التالي:
 80,000من  /مصاريف االستهالك (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 80,000إلى  /االستهالك المتراكم (حسا نوم الموازنة والمشروم)
في حال لم يكن من المؤكد بدردة معقولة أن البلدية ستحصل على الملكية بانتهاء مدل عقد اإليجارا فال بد من

استهالك األصل بشكل كامل خالل الفترل األقصر من مدل عقد اإليجار أو سنوات خدمته.
 5.2المحاسبة على اإليجار التشغيلي

يجا أن تقيد البلديةا في حال كانا البلدية اي الطرف المستأدرا دفعات اإليجار بمودا عقد اإليجار التشميلي
على أنها مصروف على أساس قسط ثابا خالل مدل عقد اإليجارا إال إتا تم اتبام أساس نسامي آخر يكون ممثال

لنمط الوقا الخاص بمنفعة المستخدم .يتم تسجيل مصروف االيجار من خالل القيد التالي:
من  /مصروف إيجار (حسا نوم الموازنة والمشروم)

إلى  /الذمم الدائنة (المؤدر) /البنك

 .6البلدية كطرف مؤجر
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 6.1المحاسبة على اإليجار التمويلي

في حال كانا البلدية اي الطرف المؤدرا فيجا عليها االعتراف بدفعات اإليجار المستحقة لها بمودا عقد
إيجار تمويلي على أنها أصول في بيان المركز المالي .تعرض اذ األصول كذمم مدينة بقيمة تساوي صافي

االستثمار في عقد اإليجار .ويتم تسجيل الفارر بين قيمة الذمم المدينة والقيمة الدفترية لألصول المؤدرل كأربا

أو خسائر عند التوقيع على عقد االيجارا كما او مبين في القيد التالي (بافتراض ودود ربح):
من  /تمم مدينة-ايجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
إلى مذكورين

 /أصول ثابتة (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /أربا ايجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
تنقل دميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية القانونية فعليا بمودا عقد اإليجار التمويلي من قبل المؤدر .لذلك
تعامل دفعات اإليجار المستحقة من قبل البلدية على أنها تسديد للمبل األصلي واإليراد المالي لتعويض المؤدر
عن استثمار وخدماته .القيد التالي يبين كيفية تسجيل عملية قبض دفعات االيجار التمويلي:
من  /البنك
إلى مذكورين
 /تمم مدينة-ايجار تمويلي (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 /ايراد فوائد (حسا نوم الموازنة والمشروم)
 6.2المحاسبة على اإليجار التشغيلي

في حال كانا البلدية اي الطرف المؤدرا وتم تصنيف عقد االيجار على أنه إيجار تشميليا فيجا على البلدية
عرض األصول الخاضعة لعقود إيجار تشميلية في بيان المركز المالي وفقا لطبيعة كل أصل من اذ األصول.

ويجا االعتراف بإيراد اإليجار بمودا عقود اإليجار التشميلية على أنه إيراد على أساس قسط ثابا خالل مدل

عقد اإليجارا إال إتا تم اتبام أساس نسامي آخر يكون ممثال لنمط الوقا الذي تتناقص فيه الفائدل المشتقة من
األصل المؤدر .يتم تسجيل ايراد االيجار التشميلي من خالل القيد التالي:

من  /الذمم المدينة (المستأدر) /البنك
إلى  /ايراد ايجار (حسا نوم الموازنة والمشروم)
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األصول وااللتزامات المحتملة
 .1األصول المحتملة

األصل المحتمل او أصل قد ينشأ عن أحداث سابقةا والذي سيتم تأكيد ودود فقط من خالل وقوم أو عدم وقوم
حدث مستقبلي أو أكثر خارم عن سيطرل البلدية .تعطي التدفقات الواردل المستقبلية مثاال على تلك والتي يمكن

أن تنشأ من المطالبة القانونية التي تتم إتا كانا النتائة غير مؤكدل.
ينبمي أال يتم إدرام األصول المحتملة في البيانات المالية .عندما يكون تدفي المنافع االقتصادية محتمالا فينبمي
اإلفصا عن تلك في البيانات المالية.
 .2االلتزامات المحتملة

االلتزام المحتمل قد يأخذ أحد األشكال التالية:

 )1التزام محتملا يتم تأكيد ودود من خالل وقوم أو عدم وقوم واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدل
وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل البلدية؛ أو
 )2التزام حالي ال يتم االعتراف به ألنه من غير المحتمل أن يتطلا تدفي صادر للموارد التي تمثل المنافع
االقتصادية أو اإلمكانيات الخدمية مطلوبا لتسوية االلتزام؛ أو

 )3التزام حقيقيا يمكن عدم االعتراف بها إما بسبا عدم معرفة "متى يحدث" (التوقيا) أو بسبا عدم معرفة
"كم يبل " (القياس).
ينبمي أال تعترف البلدية بااللتزام المحتمل .قد يكون اإلفصا مطلوبا اعتمادا على احتمالية أن تكون التسوية
مطلوبة .ينبمي مرادعة االلتزامات المحتملة باستمرار لتحديد إتا كان التدفي الصادر للمصادر قد أصبح محتمال.
يتم إنشاء مخصص في البيانات المالية في الفترل التي يصبح فيها التدفي الصادر للموارد ممكنا.
 .3التمييز بين المخصصات وااللتزامات المحتملة

يتم االعتراف بالمخصصات كالتزامات في بيان المركز المالي (بافتراض أنه يمكن الوصول إلى تقدير موثور)ا
ألنها التزامات حالية ومن المحتمل أن التدفي الصادر للموارد التي تتجسد في المنافع االقتصادية أو إمكانية تقديم

الخدمات سيكون مطلوبا لتسوية االلتزامات .ومن دهة أخرىا ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة كالتزامات
ألنها تكون:
•

إما التزامات محتملةا حيث أنه ما زال ينبمي التأكد ما إتا كان للبلدية التزام حالي قد يؤدي إلى تدفي
صادر للموارد يتجسد في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمال تقديم الخدماتا أو
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•

التزام حالي ال يلبي متطلبات معيار االعتراف بااللتزام (ألنه إما يكون من غير المحتمل أن التدفي

الصادر للموارد التي تتجسد في المنافع االقتصادية سيكون مطلوبا لتسوية التعهدا أو يكون من غير

الممكن الوصول إلى تقدير موثور بالقدر الكافي لمبل االلتزام.
 .4القياس

يجا أن يكون المبل المعترف به كمخصص او أفنل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ
البيانات المالية .والتقدير األفنل للنفقة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي او المبل الذي ستدفعه البلدية بعقالنية
لتسوية االلتزام في تاريخ البيانات المالية أو تحويله إلى طرف آخر في تلك الوقا .تعتمد تقديرات الناتة والتأثير
المالي على أحكام البلدية ويتم دعم تلك األحكام بالخبرل من المعامالت المشابهةا وفي بعض الحاالتا التقارير

من الخبراء المستقلين.
 .5القيمة الحالية

عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود مادياا يجا قياس المخصص بالقيمة الحالية للنفقات والمتوقع أن تكون

مطلوبة لتسوية االلتزام .أما معدل الخصم الذي يستخدم لتحديد القيمة الحاليةا فينبمي أن يكون قبل النرائا

وينبمي أن يأخذ بعين االعتبار تقييم السور الحالي للقيمة الوقتية للنقود إضافة إلى المخاطر المرتبطة بشكل محدد
بااللتزام .وينبمي أن تتوخى البلدية الحذر بحيث ال تعدل معدل الخصم والتدفقات النقدية المستقبلية لنفس المخاطر

ألن تلك سيؤدي إلى الحساب المزدوم للمخاطر.
يتم تسجيل المخصصات من خالل القيد التالي:
من  /خسائر متوقعة
إلى  /مخصصات التزامات خسائر متوقعة
 .6اإلفصاح

تشمل اإلفصاحات الرئيسية عن المخصصات ما يلي:
•

المخصصات كبند سطر منفصل في صدر بيان المركز المالي؛

•

تسوية لألرصدل االفتتاحية والختامية لكل فئة من فئات المخصصات في اإليناحات الملحقة بالبيانات
المالية؛ و

•

طبيعة المخصص ومعلومات حول حاالت عدم التأكد المتعلقة بمبال و/أو التوقيا أو احتمالية التدفي
الصادر للموارد.

302

دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية – أساس االستحقاق المحاسبي

كما وينبمي االفصا عما يلي لكل فئة من فئات المخصصات:
•

وصف مختصر لطبيعة االلتزام والوقا المتوقع ألي تدفقات صادرل ناتجة عن المنافع االقتصادية أو
اإلمكانيات الخدمية؛

•

مؤشر على حاالت عدم التأكد من مبل أو توقيا تلك التدفقات الصادرل .ويجا أن تفصح البلدية عن

•

مبل أية تعوينات متوقعة وتكر مبل أي أصل تم االعتراف به للتعوينات المتوقعة تلك.

االفتراضات الرئيسية المتعلقة باألحداث المستقبلية عندما يكون من النروري تقديم معلومات كافية؛ و
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تكاليف اإلقتراض

.12

يتم في العادل تسجيل تكاليف االقتراض كمصروف في الفترل التي يتم تكبداا فيها .إال أن معايير المحاسبة الدولية
في القطام العام تنص على رسملة تكاليف االقتراض المرتبطة بامتالك أو إنشاء أو إنتام أصول مؤالة كجزء من

تكلفة األصل .ويقصد باألصول المؤالة المباني وأصول البنية التحتية ومرافي توليد الطاقة الكهربائية .أما
االستثمارات األخرى واألصول التي يتم تجهيزاا خالل فترل قصيرل من الزمن فال تعتبر أصول مؤالة .كذلك
األصول التي تكون داازل الستخدامها المقصود فهي أينا ليسا أصول مؤالة.

تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها اي التكاليف التي كان يمكن تجنبها لو لم يتم اإلنفار على األصول المؤالة.
وبالتالي في حال تم اقتراض أموال خصيصا لمرض الحصول على أصل مؤالا فإن مبل تكاليف اإلقتراض التي
يجا رسملتها اي تكاليف اإلقتراض الفعلية التي تم تكبداا نتيجة لذلك اإلقتراض خالل الفترل مخصوما منها أي
دخل مرتبط باالستثمار المؤقا ألموال القرض.
يجا أن تبدأ رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة األصل المؤال-:
أ) عند تكبد نفقات األصل؛
ب) عند تكبد تكاليف اإلقتراض؛

م) عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصول الستعمالها المقصود أو بيعها قيد التنفيذ.
اذا ويتم تعليي رسملة تكاليف اإلقتراض خالل الفترات التي تم تمديداا والتي توقف خاللها التطوير النشطا
وتسجيلها كمصروف .ويتم إيقاف رسملة تكاليف اإلقتراض عندما تكتمل فعليا كافة األنشطة الالزمة إلعداد
األصول المؤالة الستخدامها المقصود أو بيعها.
اإلفصاح

يجا أن تفصح البيانات المالية عن ما يلي:
أ) السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف اإلقتراض؛ و

ب) مبل تكاليف اإلقتراض المرسملة خالل الفترل.
مثال

بتاريخ  2015/09/30حصلا إحدى البلديات على قرض من بنك فلسطين بمبل  4,000,000دوالر أمريكي
وبسعر فائدل بل %5ا وتلك لتمويل إنشاء مركز تجاري .باشرت البلدية بعملية البناء مطلع العام  .2016بتاريخ
 2017/06/30قاما البلدية بسداد مبل  1,000,000دوالر من القرض .علما بأن عملية البناء انتها وأصبح
المبنى داا از لإلشمال بتاريخ .2018/03/30
بما أن نشاط البناء بدء مطلع العام  2016ا فإن فوائد القرض المستحقة عن الفترل التي سبقا عملية البناء سيتم
المحاسبة عليها كمصروف في الفترل التي تم تكبداا خاللها.
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فوائد العام 2015

اناك مصاريف فوائد لثالثة شهور خالل العام  2015بلما:
 50,000 = 3 x %5 x 4,000,000دوالر
12

تسجل اذ الفوائد كمصاريف للعام  2015من خالل القيد الموضح أدنا ا كون نشاط البناء لم يكن قد بدأ بعد.
من  /مصروف الفائدل

إلى  /البنك

فوائد العام 2016

بما أن نشاط البناء قد بدأ مع بداية العام 2016ا فإنه يجا البدء برسملة تكلفة اإلقتراض (الفائدل على القرض

البنكي) مع بداية العام .2016
فوائد العام = 2016

 200,000 = 12 x %5 x 4,000,000دوالر
12

يتم رسملة اذ الفوائد كما او موضح أدنا :
من  /بناء تحا اإلنشاء
إلى  /البنك

فوائد العام 2017
بما أن البلدية قد سددت مبل  1,000,000دوالر من القرض بتاريخ 2017/06/30ا يتم احتساب الفوائد المرتبطة

بالنصف األول من العام على مبل القرض الكامل ( 4,000,000دوالر)ا أما الموائد المرتبطة بالنصف الثاني

من العام فتحتسا على المبل المتبقي من القرض ( 3,000,000دوالر) كما او موضح أدنا :
فوائد النصف األول من العام =

 100,000 = 6 x %5 x 4,000,000دوالر
12
فوائد النصف الثاني من العام =
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 75,000 = 6 x %5 x 3,000,000دوالر
12
وبذلك يكون مجموم فوائد العام  175,000 = 75,000 + 100,000 = 2017دوالر
وبما أن نشاط البناء قد استمر طوال العام 2017ا فإنه يجا رسملة كافة فوائد العام كما او موضح أدنا :
من  /بناء تحا اإلنشاء
إلى  /البنك

فوائد العام 2018
بما أن عملية البناء قد انتها بتاريخ 2018/03/30ا يجا رسملة فوائد القرض المرتبطة بالثالثة أشهر األولى

من العام .أما باقي فوائد العام فيتم تسجيلها كمصروف.

الفوائد المرسملة =  37,500 = 3 x %5 x 3,000,000دوالر
12
مصروف الفوائد =  112,500 = 9 x %5 x 3,000,000دوالر
12
وبالتالي يتم تسجيل فوائد العام  2018كما يلي:
من مذكورين
 /مصروف الفائدل
 /بناء تحا اإلنشاء
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أخرى
أ .اقفال الحسابات السنوية
يقوم المدير المالي عند إنتهاء السنة المالية بالطلا من مساعديه إعداد القيود المحاسبية الالزمة إلقفال الحسابات
السنويةا حيث يتنمن تلكا ضمن أمور أخرىا ما يلي:
•

إحتساب المخصصات المتعلقة بتعوينات نهاية الخدمة للعاملين حسا القوانين واألنسمة المرعية وكذلك

•

التأكد من إحتساب المصاريف المدفوعة مقدما وصحة تسجيلها وربطها بالموازنات والوظائف المتعلقة

مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات المواد التالفة أو المتقادمة.
بها.

إحتساب المصاريف المستحقة في نهاية السنة وربطها بالموازنات والوظائف المتعلقة بها .تشمل

•

المصا ريف المستحقة كافة الخدمات والسلع المستلمة قبل نهاية السنة ولم تستلم البلدية فواتير الموردين

بخصوصها.
ب .التدقيق الخارجي
السياسات الماليـة

يتمثل دور المدقي الخاردي في إبداء الرأي حول ما إتا كان بيان اإليرادات والمصروفات لبلدية معينة يسهر

بعدالة من كافة النواحي الجوارية إليرادات ومصروفات البلدية خالل فترل زمنية محددل وفقا لمعايير محاسبية
محددل.
فيما يلي أام السياسات المتعلقة بالتدقيي الخاردي للبلديات.
 .1على البلدية اختيار مدقي حسابات مؤال و صاحا خبرل في تدقيي البلديات.
 .2يجا أن يتم تدقيي البيانات المالية للبلديات وفقا لمعايير التدقيي الدولية أو معايير التدقيي المتعارف عليها.
 .3على إدارل البلدية تحنير كافة البيانات و الجداول التي يقوم المدقي بطلبها دون تأخير.

 .4على مدقي الحسابات إتمام عملية التدقيي خالل المهلة المحددل على أن ال تتجاوز المدل نهاية الربع األول
من السنة المالية التالية و تزويد إدارل البلدية بما يلي:
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-

مسودل البيانات المالية مع مسودل تقرير مدققي الحسابات حولها.

-

قائمة بالقيود التعديلية المقترحة.

-

رسالة بالمالحسات حول النسام المحاسبي و نسام الرقابة الداخلية و إقتراحات المدقي حول تطوير

نسام الرقابة الداخلية.
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 .5على إدارل البلدية مرادعة مسودل البيانات المالية و مقارنة األرقام الواردل فيها مع السجالت المحاسبية كما
يجا أن تقوم إدارل البلدية بمرادعة القيود التعديلية المقترحة من قبل المدقي و اتخات قرار بشأن قبولها أو

رفنها بحيث يتم مناقشة تلك مع المدقي الخاردي.

 .6على مدقي الحسابات إصدار مسودل بيانات مالية معدلة إتا ما اقتنى األمر تلك.
 .7على إدارل البلدية مرادعة مسودل رسالة المالحسات حول النسام المحاسبي و كتابة تعليقها على كل نقطة
وردت في الرسالة.

 .8على إدارل البلدية تزويد مدقي الحسابات برسالة تمثيل عامة قبل إصدار البيانات المالية في شكلها النهائي.
 .9يقوم مدقي الحسابات بإصدار البيانات المالية بالشكل النهائي بعد قيام إدارل البلدية بالمصادقة عليها.
 .10على إدارل البلدية متابعة تطبيي المالحسات الواردل في رسالة المالحسات.
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نموذج طلب عروض للتدقيق الخارجي لحسابات البلدية
التاريخ
السادة

(عنوان مكتب التدقيق الخارجي)

رام للا

فاكس رقم

تحية طيبة وبعد،
ترغا بلدية ...........في اسم م م ممتدرام عروض لتدقيي حسم م م مماباتها للسم م م ممنة المنتهية في  31كانون أول  .2007لذا
نردو تزويدنا بعرضم م ممكم للقيام بعملية التدقيي اذ و إصم م ممدار تقرير مدققي الحسم م ممابات حول حسم م ممابات البلدية عن

السممنة المذكورل وكذلك إصممدار مذكرل إدارية أو كتاب إداري شممامل يحتوي على مالحساتكم وتوصممياتكم التفصمميلية
بخصوص تطوير وتحسين النسام المحاسبي ونسام الرقابة الداخلي في البلدية.

نردو العلم بأن بلدية  ..........تحتفظ بحس م مماباتها من خالل س م ممجالت محوس م ممبة ( أو يدوية حس م مما الحالة) وأنها
تتبع أسماس االسمتحقار ( أو أسماس االسمتحقار المعدل أو األسماس النقدي حسما الحالة) في مسمك اذ السمجالت.

يبل عدد المحاسم م ممبين في البلدية ....ا باإلضم م ممافة إلى أمين صم م ممندور عدد  ....ودبال عدد ....ا كما تقوم البلدية
بإعداد تقريراا المالي السنوي وفقا للنماتم الصادرل عن و ازرل الحكم المحليا والمعد على أساس محاسبة الموازنات

كما ورد في دليل السم ممياسم ممات واإلدراءات المحاسم ممبية الصم ممادر عن و ازرل الحكم المحلي وصم ممندور تطوير واقراض
البلديات.
تقوم البلدية بتقديم خدمات الكهرباء والميا إلى المواطنين باإلض م م م ممافة إلى الخدمات البلدية المعتادل .يجا إن يتم
التممدقيي وفقمما لمعممايير التممدقيي الممدوليممة وتلممك المعممايير المختص م م م م م م ممة بممالقطممام الحكومي وبممالحكم المحلي على ودممه
التحديد.
نردو أن يبين عرضمكم أسملوب التدقيي الذي سمتتبعونه وكذلك عدد األيام أو سماعات العمل المتوقعة باإلضمافة إلى
أتعاب التدقيي ش م مماملة كافة المص م مماريف وض م مريبة القيمة المن م ممافة .كما نردو تبيان أس م ممماء وخبرات فريي التدقيي
المقتر وخبرات شركتكم في مجال تدقيي حسابات البلديات والهيئات المحلية األخرى.
يجا أن يتم إنجاز عملية التدقيي واص م ممدار تقرير مدقي الحس م ممابات حول حس م ممابات البلدية خالل س م ممتة أش م ممهر من
نهاية السنة المالية كما أن البلدية بحادة إلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية باللمتين العربية واإلنجليزية.
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لمزيد من المعلومات يمكنكم االتص ممال بالس مميد  --------على ااتف  .-----------أخر موعد الس ممتالم
العروض او السم م م م مماعة  12ظه اًر من يوم  .---------يردى إخبارنا مسم م م م ممبقاً وعن طريي الفاكس (رقم فاكس
البلدية) فيما إتا كنتم تنوون االستجابة لهذ الدعول وتقديم العرض المطلوب.

وتقبلوا االحترام،
رئيس البلدية
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ت .التدقيق الداخلي
يهدف التدقيي الداخلي في أي بلدية إلى التأكد من تطبيي السياسات المالية و اإلدارية للبلدية بشكل صحيح و

مستمر .فيما يتعلي بالتدقيي الداخلي الماليا فيجا أن يكون واضحاً أن إدراءات التدقيي الداخلي ليسا دزءاً
من إدراءات المحاسبةا بمعنى أن التدقيي الداخلي ال يعني تدقيي المستندات قبل تسجيلها ودفعها بل يعني

تدقيي تطبيي السياسات المالية كما تكر أعال .
 .1السياسات المالية
 .1تشكل في البلدية دائرل للتدقيي الداخلي تكون مستقلة عن الدائرل المالية و تتبع في ايكليتها و صالحياتها
للمجلس البلدي مباشرل.

 .2تخنع الدائرل المالية في البلدية و دميع الدوائر في البلدية و كذلك تخنع مرافي البلدية كافة ألعمال
دائرل التدقيي الداخلي.
 .3ترفع اذ الدائرل تقاريراا إلى المجلس البلدي في البلدية مع نسخة من تلك التقارير إلى رئيس البلدية.

 .4يجا أن يتمتع موظفو دائرل التدقيي الداخلي بالخبرل المهنية الكافية و المعرفة الجيدل باألمور المحاسبية
المتعلقة بالبلدية ودميع مرافقها.
 .5التدقيي الداخلي يجا أن يشمل كافة السياسات المالية في البلدية و مرافقها.
 .6يجا أن يتم التدقيي الداخلي بصورل منهجية و منسمة و بمودا خطة عمل و برامة تدقيي واضحة و
محددل األادافا وفقا لمعايير التدقيي الداخلي المتعارف عليها.

 .7برامة عمل دائرل التدقيي الداخلي يتم وضعها و اإلتفار عليها بالتنسيي مع المجلس البلدي.
 .8على دائرل التدقيي الداخلي أداء عملها بمهنية عالية و التحقي من الشيء قبل إصدار تقرير حوله و إعطاء
المجال للجهة الخاضعة للتدقيي لشر و تفسير كل شيء قبل إصدار التقرير بشكل نهائي.
 .9دائرل التدقيي الداخلي يجا أن ال تعطي أي أوامر أو تعليمات للدوائر المالية سواء في البلدية أو مرافقها

بل يقتصر عملها على تدقيي تطبيي السياسات المالية في البلدية و مرافقها وأي نقاط ضعف تسهر خالل

التدقيي تتم معالجتها من قبل المستوى اإلداري المناسا وحسا الصالحيات.

 .10يجا المحافسة على سرية التقارير التي تصدراا دائرل التدقيي الداخلي ويحسر إطالم الجهات غير
المخولة على اذ التقارير.

 .11يجا إستقاء برامة التدقيي من السياسات المالية المعتمدل سواء أكانا السياسات المالية الواردل في اذا
الدليل بعد إعتماد أو أي سياسات مالية قد تعتمد مستقبالً في البلدية.
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 .2اإلجراءات المالية
الشخص المسؤول

مسؤول دائرة التدقيق

الداخلي

اإلجراء
-

يقوم بوضع خطة عمل و برامة للتدقيي الداخلي و عرضها على المجلس البلدي.
يقوم بمناقشة خطة عمل و برامة للتدقيي الداخلي مع مسؤول دائرل التدقيي

المجلس البلدي

-

فريق التدقيق الداخلي

-

عند زيارل أي دهة ألداء عملهما يتودهون إلى المسؤول األول و يطلبون منه

-

يقومون بإد ارء الفحوصات التي تشمل مناقشاتا مشااداتا فحص مستندات و

الداخلي ثم يقوم بإعتماد خطة العمل والجداول الزمنية المقترحة.

إدراء التنسيي الالزم لعملهم.

سجالت و غير تلك.
-

في حالة مشاادل أية مخالفات يتودهون إلى الشخص المسؤول و يطلبون منه

-

يقومون بإعداد تقرير التدقيي الداخلي الخاص بكل ناحية من النواحي المالية

تفسير األمر و يعطونه الوقا الكافي لشر و تفسير كل شيء.

ويوقعونه حسا األصول.

-

يرفعون تقاريرام إلى المجلس البلدي الذي يقوم بمناقشة التقارير مع فريي العمل
و يطلا تفسير األمور غير الواضحة و من ثم يتم إعتماد التقارير من قبل

المجلس البلدي.
المجلس البلدي

-

يوعز للجهة المناسبة بمناقشة التقرير و إتخات اإلدراءات الالزمة لتعديل
المخالفات المودودل.

من المعلوم أن خطة التدقيي الداخلي المشار إليها في السياسات أعال بحادة إلى خبرل ديدل وكافية ويمكن للبلدية
أن تستعين بخبرات من خارم البلدية لسد أية نواقص في الخبرات المتوفرل لدى موظفي دائرل التدقيي الداخلي .يمكن

أن تعمل البلدية وبالتعاون مع الجهات المنسمة العداد دليل معياري يشمل عمل دائرل التدقيي الداخلي من كافة
الجوانا بما فيها سياسات وادراءات العمل التفصيلية.
 .3النماذج المطلوبة

• مثال على برنامة تدقيي داخلي "النقد و البنوك".
• التقرير المودز عن نتائة التدقيي الداخلي.
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إسم البلدية وشعارها

دائرة التدقيق الداخلي
برناما تدقيق النقد و البنوك

إسم الجهة الخاضعة للتدقيق:

نعم

ال

مالحظات

أ .الصناديق النثرية *

 .1ال يتم اإللتزام بسقف الدفعات النقدية
المقرر؟

 .2ال يتم اإللتزام بالحصول على فواتير
ضريبية أصلية؟

 .3ال يتم درد الصندور قبل اإلستعاضة؟
ب .البنوك *

 .1ال يتم عمل التسوية البنكية بشكل دوري
في الموعد المقرر؟
 .2ال يتم توقيع التسوية من قبل معداا و
الشخص الذي رادعها؟

 .3ال يتم تعبئة كافة البيانات عليها التسوية
بشكل دقيي وكامل؟
* اذ األسئلة مجرد عينة ومثال على األسئلة التي يجا إدرادها تحا كل بند.

إسم المدقق الداخلي و توقيعه

إسم مسؤول دائرة التدقيق الداخلي

وتوقيعه

التاريخ
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التاريخ

إسم البلدية وشعارها

دائرة التدقيق الداخلي

التاريخ:

السيد مدير إدارة التدقيق الداخلي المحترم،،

تحية طيبة و بعد،
لقد قمنا بإدراءات التدقيي الداخلي ل( ...................................)1و قد توصلنا من خالل إدراءات
التدقيي الذي قمنا به إلى ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

وتقبلوا فائق االحترام،

مسؤول دائرة التدقيق الداخلي
()1

يتم تكر أسماء الجهات التي تم تدقيقها (أقساما دوائرا مرافي البلدية).

نسخة إلى المجلس البلدي
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