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السادة /رئيس وأعضاء المجمس البمدي المحترمين

بمدية ديرالبمح – فمسطين

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لبمدية دير البمح والمكونة من بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر
 2014وبيان اإليرادات والمصروفات وبيان التدفقات النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وممخصا لمسياسات
المحاسبية اليامة والمالحظات اإليضاحية األخرى.
مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ىذه البيانات المالية وفقا لؤلساس النقدي الموضح في إيضاح ( ،)2

وتشتمل ىذه المسؤولية عمى :تصميم وتطبيق والمحافظة عمى الرقابة الداخمية المتعمقة بإعداد وعدالة عرض

بيانات مالية خالية من االخطاء الجوىرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات

محاسبية مالئمة ،وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة.
مسؤولية المدقق

إن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي في ىذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا ليا .لقد قمنا بالتدقيق وفقا لممعايير

الدولية لمتدقيق .إن ىذه المعايير تتطمب التزامنا بمتطمبات قواعد السموك الميني وان نخطط وننفذ التدقيق
بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من االخطاء الجوىرية.

إن عممية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات لمحصول عمى أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في
البيانات المالية .تعتمد تمك اإلجراءات عمى حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود اخطاء جوىرية في
البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.
عند تقدير تمك المخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار اجراءات الرقابة الداخمية المتعمقة بإعداد وعدالة عرض
البيانات المالية لممنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي
في مدى فعالية الرقابة الداخمية لممنشأة ،كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بيا اإلدارة و كذلك تقييما عاما لعرض البيانات المالية.
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في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عميو عند إبداء رأينا.
الرأي
برأينا أن البيانات المالية تظير بعدالة من كافة النواحي الجوىرية المركز المالي

لبمدية دير البمح كما في

 31ديسمبر  2014وأدائيا المالي وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وفقا لؤلساس المحاسبي الموضح
بإيضاح رقم (.)2

عن طالل أبو غزالو وشركاه الدولية
ترخيص رقم 97/251

طوني ميشيل مسعد
محاسب قانوني مرخص رقم ()2011/1
غزة في  15مارس 2015
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السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة الحكم المحمي
بمدية ديرالبمح

بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2014

بيان (أ)

(العممة :شيكل إسرائيمي)
 31ديسمبر
2014

إيضاح

2013

األصول
النقد لدى البنوك

3

مجموع األصول

588,098.48

843,364.94

588,098.48

843,364.94

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات
أمانات مرحمة
4

أمانات أخرى
مجموع االلتزامات

--

687,674.39

2,529.00

1,542.00

2,529.00

689,216.39

صافي األصول
صافي األصول في بداية السنة

154,148.55

1,054,653.97

صافي األصول لمسنة – بيان (ب)

431,420.93

()900,505.42

صافي األصول في نياية السنة

585,569.48

154,148.55

مجموع االلتزامات وصافي األصول

588,098.48

843,364.94

إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية
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السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة الحكم المحمي
بمدية ديرالبمح

بيان اإليرادات والمصروفات لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان (ب)

(العممة :شيكل إسرائيمي)
 31ديسمبر 2014
اإليضاحات

تشغيمية

ربحية (مشاريع)

إنمائية (رأسمالية)

المجموع

 31ديسمبر 2013

اإليرادات
اإليرادات

5

مجموع اإليرادات

4,459,526.86

1,417,182.33

5,710.00

5,882,419.19

10,398,021.68

4,459,526.86

1,417,182.33

5,710.00

5,882,419.19

10,398,021.68

المصروفات
المصروفات

6

مجموع المصروفات

تسوية األمانات المرحمة
صافي األصول لمسنة – بيان (أ)

8

3,566,743.35

2,415,066.30

156,863.00

6,138,672.65

11,298,527.10

3,566,743.35

2,415,066.30

156,863.00

6,138,672.65

11,298,527.10

892,783.51

)(997,883.97

)(151,153.00

()256,253.46

)(900,505.42

687,674.39

--

--

687,674.39

--

1,580,457.90

)(997,883.97

)(151,153.00

431,420.93

)(900,505.42

إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية
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السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة الحكم المحمي
بمدية ديرالبمح

بيان التدفقات النقدية لمسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان (ج)

(العممة :شيكل إسرائيمي)

 31ديسمبر
2013

2014
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية

431,420.93

صافي األصول لمسنة

()900,505.42

تعديالت لمطابقة صافي األصول لمسنة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة

التشغيمية

التغير في االمانات المرحمة

()687,674.39

--

التغير في األمانات

987.00

1,542.00

صافي التدفقات النقدية(المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التشغيمية

()686,687.39

1,542.00

صافي التدفقات النقدية المحققة (المستخدمة) خالل السنة

()255,266.46

()898,963.42

النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

843,364.94

1,742,328.36

النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة – بيان (أ) – إيضاح ()3

588,098.48

843,364.94

إن االيضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من ىذه البيانات المالية
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السمطة الوطنية الفمسطينية
وزارة الحكم المحمي
بمدية ديرالبمح

إيضاحات حول البيانات المالية

(العممة :شيكل إسرائيمي)
 .1معمومات عامة
نشأة وتطور بمدية ديرالبمح
تأسس أول مجمس قروي لمدينة ديرالبمح بقرار من قائم مقام غزة اإلداري في ظل اإلدارة المصرية في فمسطين سنة 1951م

واستمر حتى  23يناير  ،1973حيث تحول إلى مجمس بمدي بقرار من الحاكم العسكري اإلسرائيمي ،وتوالى عمى إدارة

بمدية دير البمح عدة مجالس محمية كان آخرىا بتاريخ  24ابريل  2014برئاسة األستاذ /سعيد نصار.
يوجد بالبمدية سبع دوائر ىي:

 دائرة المياه والصرف الصحي. -دائرة الصحة العامة والبيئة.

 دائرة التنظيم والتخطيط الحضري. الدائرة اإلدارية. -الدائرة المالية.

 الدائرة القانونية. -دائرة المشاريع.

تعمل البمدية وفق رؤية تنموية وخطة استراتيجية تم إعدادىا لؤلعوام (.)2015-2012
رؤية بمدية ديرالبمح
مؤسسة متطورة مستقرة مالياً وادارياً تسعى إلى التميز دوماً في تقديم أفضل الخدمات لمواطني مدينة ديرالبمح وفق المعايير
الدولية وبالتعاون مع الحكومة المركزية ومؤسسات المجتمع المدني.
 .2أهم السياسات المحاسبية
 1-2اإلطار العام إلعداد البيانات المالية

تم إعداد ىذه البيانات المالية وفقاً لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 2-2أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية استناداً إلى طريقة التكمفة التاريخية ووفقاً لؤلساس النقدي حيث يتم االعتراف بالمصروفات عند
دفعيا وليس عند استحقاقيا ،ويتم االعتراف باإليرادات عند قبضيا وليس عند تحققيا.
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 3-2العمالت األجنبية
يتم عرض البيانات المالية بالعممة التي تستخدميا البيئة االقتصادية األساسية حيث تعمل البمدية وىي الشيكل اإلسرائيمي.
وتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العممة الرئيسية إلى الشيكل اإلسرائيمي حسب أسعار الصرف السائدة في

تاريخ حدوث التعامالت .وفي تاريخ كل بيان لممركز المالي ،يتم تحويل البنود النقدية المسجمة بعمالت أجنبية إلى الشيكل
اإلسرائيمي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي.
 4-2الممتمكات واآلالت والمعدات
يتم اثبات الممتمكات واآلالت والمعدات ضمن بند المصروفات الرأسمالية في نفس سنة الشراء وفقاً لؤلساس المحاسبي
المستخدم في البمدية.
 5-2اإليرادات
يتم تسجيل اإليرادات عند قبضيا.
 6-2المصروفات
يتم تسجيل المصروفات عند دفعيا شاممة لضريبة القيمة المضافة.
 7-2النقد والنقد المعادل
ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد والشيكات في الصندوق ولدى البنوك والودائع الثابتة التي تستحق
خالل فترة تقل عن ثالثة أشير من تاريخ ربطيا كنقدية أو ما يعادليا.
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.3

النقد لدى البنوك

يتألف النقد لدى البنوك كما في  31ديسمبر مما يمي:
 31ديسمبر
2014
بنك فمسطين المحدود حـ – 250040-3/شيكل

50,773.75

بنك فمسطين المحدود حـ – 250040-1/دوالر (مشاريع)

35.76

مجموع النقد لدى البنوك – بيان (أ)

بنك فمسطين المحدود حـ – 250040-3/دوالر
بنك فمسطين المحدود حـ – 250040-3/دينار

.4

2013
306,766.48

206,747.85

243,051.62

330,541.12

293,514.75

588,098.48

843,364.94

األمانات األخرى

32.09

 31ديسمبر
2013

2014
األمانات األخرى

2,529.00

1,542.00

مجموع األمانات األخرى – بيان (أ)

2,529.00

1,542.00

 .5اإليرادات

تشمل اإليرادات لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
إيضاح

2014

اإليرادات التشغيمية

5.1

4,459,526.86

3,323,884.29

اإليرادات الربحية (المشاريع)

5.2

1,417,182.33

1,587,231.58

اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية)

5.3

5,710.00

5,486,905.81

5,882,419.19

10,398,021.68

مجموع اإليرادات – بيان (ب)
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2013

 5.1اإليرادات التشغيمية

تشمل اإليرادات التشغيمية لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014
ضرائب عمى الممتمكات

6,980.84

إيرادات مقابل خدمات

565,594.43

رسوم البمدية

2013
28,635.00

632,247.00

1,796,516.05

ضرائب ورسوم محمية أخرى

151,316.02

396,436.66

غرامات

300.00

مساعدات حكومية ودولية

634,346.00

2,636,638.97

98,969.22

إيرادات استخدام الممتمكات

459,969.60

361,791.36

مجموع اإليرادات التشغيمية – إيضاح ()5

4,459,526.86

3,323,884.29

6,480.00

ايرادات متنوعة

7,190.00
--

 5.2اإليرادات الربحية (المشاريع)

تشمل اإليرادات الربحية (المشاريع) لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014

مشروع المياه

2013

مشروع الصرف الصحي

1,283,626.33
133,556.00

1,448,419.48

مجموع اإليرادات الربحية (المشاريع) – إيضاح ()5

1,417,182.33

1,587,231.58

138,812.10

 5.3اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية)

تشمل اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية) لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014
مشروع تبميط شارع المزرعة

2013

--

2,626,540.13

مشروع تبميط شوارع داخمية حي أبو عريف

--

828,000.00

تبميط شوارع داخمية متفرقة

5,710.00

--

5,710.00

5,486,905.81

--

مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

--

مخصص إنشاء مبنى استثماري لمبمدية

مجموع اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية) – إيضاح ()5
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1,900,000.00
132,365.68

 .6المصروفات

تشمل المصروفات لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
إيضاح
المصروفات التشغيمية

المصروفات الربحية (المشاريع)

المصروفات اإلنمائية (الرأسمالية)

6.1
6.2
6.3

مجموع المصروفات – بيان (ب)

2013

2014

3,935,643.91

3,566,743.35

1,583,145.92

2,415,066.30

5,779,737.27

156,863.00

11,298,527.10

6,138,672.65

 6.1المصروفات التشغيمية

تشمل المصروفات التشغيمية لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014
مصروفات اإلدارة العامة

2013

1,051,412.29

1,250,269.17

مصروفات األشغال العامة (اليندسة والميكانيك)

703,386.34

1,124,699.34

مجموع المصروفات التشغيمية – إيضاح ()6

3,566,743.35

1,811,944.72

مصروفات السالمة والصحة العامة

1,560,675.40
3,935,643.91

 6.2المصروفات الربحية (المشاريع)

تشمل المصروفات الربحية (المشاريع) لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014
مشروع المياه

2013

1,918,368.04

مشروع الصرف الصحي

496,698.26

1,221,519.51

361,626.41

مجموع المصروفات الربحية (المشاريع) – إيضاح ()6

2,415,066.30

1,583,145.92

 6.3المصروفات اإلنمائية (الرأسمالية)

تشمل المصروفات اإلنمائية (الرأسمالية) لمسنة المنتيية في  31ديسمبر ما يمي:
 31ديسمبر
2014
مشروع تبميط شارع المزرعة

2013

--

2,626,540.13

مشروع تبميط شوارع داخمية حي أبو عريف

--

156,863.00

828,000.00
425,197.14

مجموع المصروفات اإلنمائية (الرأسمالية) – إيضاح ()6

156,863.00

5,779,737.27

--

مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر
مخصص إنشاء مبنى استثماري لمبمدية
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1,900,000.00

 .7مقارنة اإليرادات والمصروفات الفعمية بالموازنة المعتمدة حسب تعديل رقم ( )1لسنة 2014
أوالً :اإليرادات

 31ديسمبر 2014
الموازنة

الفعمي

نسبة التنفيذ

اإليرادات التشغيمية

الضرائب عمى الممتمكات

100,000.00

ضريبة األمالك
رسوم البمدية

رسوم الحرف والصناعات

300,000.00

رسوم الذبحية

60,000.00

رسوم رخص البناء

6,980.84

223,090.00

%74

41,180.00

%69

1,500,000.00

304,694.00

رسوم المجاري والحفر اإلمتصاصية

20,000.00

19,973.00

رسوم منسوب وتحديد الشوارع

10,000.00

50,000.00

رسوم اليافطات

15,000.00

أثمان نسخ عطاءات

1,955,000,00
رسوم مقابل خدمات

رسوم النفايات

مساعدات مختمفة

632,247,00

%32

350,000.00
30,000.00

20,000.00

%67

34,051.00

232,504.00
565,594.43

%68
%77
%61

1,670,000.00

115,358.29

%7

1,730,000.00

151,316.02

%9

60,000.00

مساعدات حكومية ودولية

12,780.00

%85

125,189.00

930,000.00

ضريبة عامة

%19

%35

رسوم سوق الخضار

حصة البمدية من رسوم النقل عمى الطرق

%57

200,000.00

300,000.00

ضرائب ورسوم محمية أخرى

1,930.00

%100

153,850.43

رسوم شيادات وخرائط

رسوم سوق السمك

28,600.00

%20

%77

50,000.00

رسوم تحسين وتطوير

%7

35,957.73

%60

502,230.00

374,600.70

%75

مساعدات دولية ألغراض تشغيمية

1,380,023.00

1,380,023.00

%100

فروق عمالت

--

54,313.27

686,022.00

مساعدات وكالة الغوث

--

مساعدات مختمفة

2,568,275.00

11

686,022.00
141,680.00

2,636,638.97

%100
--%103

 31ديسمبر 2014
الموازنة
غرامات

غرامات محاكم

غرامات بناء غير مرخص

10,000,00

300.00

%3

11,000.00

300.00

%3

1,000.00

إيرادات استخدام الممتمكات

إيجارات أمالك البمدية

إيرادات المتنوعة

بيع ارض

مجموع اإليرادات التشغيمية

الفعمي

نسبة التنفيذ

--

--

459,000.00

459,969.60

%100

459,000.00

459,969.60

%100

6,480.00

6,480.00

%100

7,759,755.00

4,459,526.86

57%

اإليرادات الربحية (المشاريع)

مشروع المياه
أثمان المياه

عدادات مياه

2,000,000.00

1,245,670.33

%62

150,000.00

28,796.00

%19

30,000.00

7,900.00

%26

10,000.00

رسوم اشتراكات مياه

10,000.00

رسوم قطع واعادة تركيب المياه

غرامات سرقة مياه

2,200,000.00
مشروع الصرف الصحي

مساىمة مجاري – رسوم استخدام
مجموع اإليرادات الربحية (المشاريع)
اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية)

صيانة طرق مختمفة بدير البمح

مشروع توريد حاويات

1,260.00

1,283,626.33

%13
%58

280,000.00

133,556.00

%48

280,000.00

133,556.00

%48

2,480,000.00

1,417,182.33

%57

316,000.00

--

--

875,000.00

--

--

200,000.00

مشروع انشاء النادي البحري

--

--

--

--

ايرادات مشروع استكمال المبنى التجاري واالداري

1,638,000.00

5,710.00

%35

مجموع اإليرادات اإلنمائية (الرأسمالية)

3,029,000.00

5,710.00

%19

مجموع اإليرادات– إيضاح ()5

13,268,755.00

5,882,419.19

%44

12

انياً :المصروفات

 31ديسمبر 2014
الفعمي

الموازنة

نسبة التنفيذ

المصروفات التشغيمية
مصروفات اإلدارة العامة

الرواتب واألجور

رواتب الموظفين

1,130,500.00

745,803.22

3,200.00

--

تأمين ومعاشات الموظفين %12.5

128,200.00

مكافآت وحوافز

10,000.00

--

72,000.00

61,050.00

حقوق عمالية

10,000.00

أجور عمل إضافي

مكافأة أعضاء المجمس البمدي
راتب رئيس البمدية

نفقات إدارية وعمومية وتشغيمية

بريد وىاتف وانترنت

1,461,900.00
20,000.00

9,990.80

10,000.00

8,064.00

نفقات قضائية
محروقات

20,000.00

15,000.00

تنقالت داخمية

10,000.00

صيانة حواسيب وآالت مكتبية

20,000.00

توريد لوازم إدارية

15,000.00

13

16,914.00

%34

2,130.00

%21

360.00

7,765.00

%81
%4

%52

15,138.00

%76

6,745.50

%45

260.00

%3

10,909.00

40,000.00

9,086.00

%23

10,000.00

--

25,000.00

مجموع مصروفات اإلدارة العامة

%50

%55

1,500.00

انشطة شبابية

%85

963,182.39

10,000.00

النشرة الدورية واعالم البمدية

%3

%66

أجور إعالن

عموالت بنكية

--

108,000.00

10,000.00

نفقات أخرى

--

107,668.00

قرطاسية ومطبوعات

مدقق خارجي

322.38

%38

%100

50,000.00

تشريفات

48,338.79

%66

867.60
--

%58
---

256,500.00

88,229.90

%34

1,718,400.00

1,051,412.29

%61

 31ديسمبر 2014

يتبع المصروفات

الفعمي

الموازنة

نسبة التنفيذ

مصروفات السالمة والصحة العامة

الرواتب واألجور

613,000.00

612,977.14

رواتب الموظفين

تأمين ومعاشات الموظفين %12.5

68,500.00

--

تأمين ضد الحوادث واصابات العمل

20,000.00

4,222.00

مكافآت وحوافز

5,000.00

--

180,000.00

أجور عمال

3,000.00

حقوق عمالية

15,000.00

أجور عمل إضافي

904,500.00
نفقات إدارية وعمومية مختمفة
قرطاسية ومطبوعات

صيانة عامة وتصميحات
بريد وتمفون

--

2,500.00

%83

8,803.28

%59

756,802.42

%21
--

%84

10,000.00

4,045.00

10,000.00

2,010.00

%20

8,957.30

%26

4,000.00

34,000.00
نفقات تشغيمية

%71

%41

10,000.00

صيانة حواسيب وآالت مكتبية

128,300.00

%100

100.00

2,802.30

%1

%70

نفقات التنظيفات

10,000.00

6,745.00

%68

صيانة مضخات وماتورات

10,000.00

1,150.00

%12

صيانة وتصميحات آليات البمدية

100,000.00

86,095.00

زيوت ومحروقات لآلليات

455,662.00

455,662.00

توريد زيوت

45,000.00

10,000.00

مبيدات حشرية

30,000.00

تأمين وترخيص سيارات

720,000.00

ترحيل نفايات صمبة

100,000.00

قطع غيار آلليات البمدية

مجموع مصروفات السالمة والصحة العامة

990.00

%10

28,850.00

%96

444,693.00

%62

22,000.00

%22

--

%86
%100
--

1,480,662.00

1,046,185.00

%71

2,419,162.00

1,811,944.72

%75

مصروفات األشغال العامة (الهندسة والميكانيك)

الرواتب واألجور

رواتب الموظفين

اجور عمال قسم الصيانة

523,000.00

426,541.93

59,500.00

--

60,000.00

تأمين ومعاشات الموظفين %12.5

3,000.00

مكافآت وحوافز

645,500.00
14

13,390.00

%82
%22
--

2,100.00

%70

442,031.93

%69

يتبع مصروفات األشغال العامة (الهندسة والميكانيك)

 31ديسمبر 2014

نفقات إدارية وعمومية

الموازنة

قرطاسية ومطبوعات

3,000.00

1,070.00

%36

5,000.00

900.00

%18

صيانة عامة وتصميحات

5,000.00

نفقات قضائية

أجور إعالن

تنقالت داخمية

10,000.00

1,220.00

3,000.00

2,251.41

%75

9,041.41

%34

27,000.00
نفقات تشغيمية

3,600.00

--

صيانة شوارع وأرصفة

300,000.00

32,404.00

عدد وادوات ىندسية

2,000.00

--

طباعة مخططات ىندسية

5,000.00

تعويضات شوارع

400,000.00

--

تطوير نظام المساحة

20,000.00

--

صيانة األبنية

20,000.00

إنارة شوارع

صيانة الحدائق

استئجار آليات

17,565.00

--

%11
%89
--

100,000.00

56,155.00

%56

30,000.00

1,060.00

%4

10,000.00

نفقات إيجار دوالر

%72
%12

1,000.00

بريد وتمفون

الفعمي

نسبة التنفيذ

--

887,000.00

4,900.00

3,204.00
137,025.00
252,313.00

%98
--

%32
--%28

مجموع مصروفات األشغال العامة (الهندسة والميكانيك)

1,559,500.00

703,386.34

%45

مجموع المصروفات التشغيمية

5,697,062.00

3,566,743.35

%63

المصروفات الربحية (المشاريع)
مصروفات مشروع المياه

الرواتب واألجور
رواتب وأجور

1,073,000.00

812,167.34

%76

15,000.00

11,149.00

%75

تأمين ومعاشات الموظفين %12.5

122,000.00

أجور عمل إضافي

15,000.00

مكافآت وحوافز

1,225,000.00
نفقات تشغيمية

زيوت ومحروقات

صيانة الماتورات والمضخات

934,746.15

%76

779,208.00

779,208.00

20,000.00

5,319.00

%27

992,164.00
15

4,446.92

%30

%100

192,956.00

صيانة شبكة المياه

106,982.89

%88

192,956.00
977,483.00

%100
%99

 31ديسمبر 2014

يتبع..
الموازنة
نفقات إدارية وعمومية مختمفة

2,000.00

بريد وىاتف

الفعمي
1,269.89

%64

980.00

%20

قرطاسية ومطبوعات

10,000.00

3,889.00

أجور إعالن

2,000.00

--

تنقالت داخمية

3,000.00

5,000.00

تشريفات

5,000.00

ألبسة

مجموع مصروفات مشروع المياة

نسبة التنفيذ

---

%39
----

27,000.00

6,138.89

%23

2,244,164.00

1,918,368.04

%85

مصروفات مشروع الصرف الصحي

الرواتب واألجور
رواتب وأجور

256,000.00

215,015.41

5,000.00

--

تأمين ومعاشات الموظفين %12.5

29,500.00

أجور عمل إضافي

5,000.00

مكافآت وحوافز

295,500.00
نفقات إدارية وعمومية
قرطاسية ومطبوعات

29,500.00

247,216.26

%84

اجور واعالن

2,000.00

--

تنقالت

1,000.00

3,000.00

االلبسة

زيوت ومحروقات لآلليات
صيانة وتصميح آليات

زيوت ومحروقات

صيانة الماتورات والمضخات

---

-----

213,760.00

213,760.00

240,760.00

227,346.00

%94

11,286.00

50,000.00

17,646.00

5,000.00

--

5,000.00

صيانة شبكة الصرف الصحي

--

%77

%100

15,000.00

نفقات تشغيمية

--

2,700.85

3,000.00

التشريفات

%100
%54

2,300.00

3,000.00

%84

4,490.00

%75

%35
%90
--

60,000.00

22,136.00

%37

مجموع مصروفات مشروع الصرف الصحي

596,260.00

496,698.26

%83

مجموع المصروفات الربحية

2,840,424.00

2,415,066.30

%85
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 31ديسمبر 2014

يتبع
الموازنة
المصروفات اإلنمائية (الرأسمالية)

مشروع توريد حاويات

مشروع انشاء النادي البحري

200,000.00

--

--

316,000.00

--

--

875,000.00

صيانة طرق مختمفة بدير البمح

الفعمي

نسبة التنفيذ

--

--

مشروع تكممة مبنى استثماري لبمدية دير البمح

1,638,000.00

156,863.00

%10

مجموع المصروفات االنمائية )الرأسمالية(

4,731,269.00

156,863.00

%3

مجموع المصروفات – إيضاح ()6

13,268,755.00

6,138,672.65

%46

1,702,269.00

نفقات غير عائدة لجية معينة

--

 .8تسوية األمانات المرحمة

يتمثل ىذا البند في قيمة رصيد االمانات المرحمة والمحصمة من المواطنين منذ سنوات سابقة مقابل خدمات وقد تم ترحيميا

إليرادات البمدية التشغيمية.
 .9عدد الموظفين

بمغ عدد الموظفين والعاممين في بمدية ديرالبمح من مختمف الفئات في  31ديسمبر  )125( 2014موظفاً وعامالً.
 .10أرقام المقارنة

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لمسنة المنتيية في  31ديسمبر  2013لتتناسب وعرض السنة الحالية.

17

--

مرفق رقم ( :)1الديون المستحقة لمبمدية عمى الغير (أساس االستحقاق)
تتألف الديون المستحقة لمبمدية عمى الغير وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في  31ديسمبر مما يمي:
 31ديسمبر
2013

2014
متأخرات مشروع المياه

36,985,371.00

33,978,684.00

رسوم تطوير

2,053,720.00

1,932,438.00

39,892,719.00

36,872,742.00

853,628.00

رسوم ترخيص

مجموع الديون المستحقة لمبمدية عمى الغير

961,620.00

مرفق رقم ( :)2الديون المستحقة لمغير عمى البمدية (أساس االستحقاق)
تتألف الديون المستحقة لمغير عمى البمدية وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي كما في  31ديسمبر مما يمي:
 31ديسمبر
2014
متأخرات الكيرباء

2013

21,511,633.00

19,551,116.00

76,367.00

5,436.00

متأخرات التأمين والمعاشات

5,201,208.00

متأخرات النفايات الصمبة

2,408,256.00

2,289,042.00

متأخرات التأمين الصحي

206,492.00

--

مجموع الديون المستحقة لمغير عمى لمبمدية

29,892,487.00

متأخرات ضريبة الدخل

488,531.00

متأخرات المياه
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4,625,558.00

--

26,471,152.00

مرفق رقم ( :)3كشف أمالك البمدية

مرفق رقم ( :)4قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة بمدية دير البمح

