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 مـة مقد

ضممممن دهوداا المتواصممملة لتطوير قطام الحكم المحلي في فلسمممطينا تقوم وزارل الحكم المحلي ومن خالل تراعها التنفيذيا 
يهدف إلى رفع كفاءل الهيئات المحلية الفلسممممممطينية وتعزيز قدراتها  صممممممندور تطوير واقراض البلدياتا بتنفيذ مشممممممروم طمو   

 علة في عملية التنمية االقتصادية واالدتماعية وغيراا.لتمكينها من القيام بمهامها والمساامة الفا
 

إن أحد ركائز اذا المشروم او تطوير قدرات الهيئات المحلية من الناحية المحاسبية واإلدارل المالية وتلك من خالل تصميم 
وتطوير وتشمممممممميل نسام محاسمممممممبي محوسممممممما متكامل وموحد لكافة الهيئات المحلية الفلسمممممممطينية يكون متصمممممممال بوزارل الحكم 

 في عمليات التخطيط واإلشراف والتوديه.لية الالزمة الستخدامها المحلي لتزويداا بالمعلومات والبيانات الما
 

ومن أدل الوصممممممول إلى التطبيي السممممممليم لهذا النسام المحاسممممممبي الموحدا فقد كان ال بد من وضممممممع دليل موحد للسممممممياسممممممات 
موحدل لدى  واإلدراءات المحاسممممبية وكذلك للنماتم المسممممتخدمة والتقارير المالية المسممممتخردة بحيث تكون كل اذ  العناصممممر  

تم تسممجيل المعامالت المحاسممبية وتصممنيفها واصممدار التقارير المالية حولها كافة الهيئات المحلية الفلسممطينية بما ينمممن أن ي
كون بوضممممممممع وتطوير اذا الدليل لي على أسممممممممس موحدل. لذا قاما وزارل الحكم المحلي وصممممممممندور تطوير و إقراض البلديات

 المردع الموحد لجميع الهيئات المحلية الفلسطينية في النواحي المحاسبية والتقارير المالية.
 

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

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

 
راض الداخلية أو الخاردية بما فيها  غسواء لألمن ناحية أخرىا فإن اذا الدليل ينع األسس آللية إعداد التقارير المالية  

ها وزارل الحكم المحلي بصفتها الجهة المشرفة على نشاطات الحكم المحلي  التقارير الدورية التي تصدراا البلدية والتي تزود ب
 في فلسطين. 

 
ليتم االستفادل منه بالحد األقصى في ودود بيئة مالية ومحاسبية محوسبة حيث أن حوسبة الدائرل   لقد تم إعداد اذا الدليل

للم أمرا حيويا  يعد  البلدية  لمؤسسة بحجم و نشاط  تم  المالية  بايةا وقد  المستجدات االعتبار  عين  األخذ  الدليل  إعداد  عند 
 المرتبطة باستخدام البلديات الفلسطينية نسام محاسبي متكامل.

 
ا وبالتحديد اإلصدار األخير لهذ  المعايير مير المحاسبة الدولية للقطام العاإلى معاياستنادا قد تم إعداد وتطوير اذا الدليل ل

علمًا    .  2020كانون الثاني من العام الحالي    31والذي تم نشر  من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطام العام في  
واصدار    المالية وتلك لما لهذا األساس من ميزات في مجال اإلدارل    يستحقار المحاسبالمبنية على أساس ابأن اذ  المعايير  

المالية. الدولية في القطام العام قبوال متزايدا على الصعيد العالمي حيث يواده اذا      التقارير  تكتسا  معايير المحاسبة 
القطام تحديات دوارية لتقليص المسافة بين األنسمة المحاسبية سواء داخل الدول أو عبر الحدود.  اذا األمر دعل معايير  

ام العام مردعا للتوحيد الدولي في مجال محاسبة القطام العام.  ويعمل مجلس معايير المحاسبة  المحاسبة الدولية في القط
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لما  إصدار اذ  المعايير تحا إشراف االتحاد الدولي للمحاسبين.  ععلى    الحكومية في القطام العام حاليا كمجلس مستقل
 البيانات  بين  المقارنة  عملية  في  وتساعد  ثابتةا  عاييروم  أسس  على  معدلية  مالمبدأ ودود معلومات    تعززبأن اذ  المعايير  

  فإن  المحاسبةا  في  النقدي  األساس  بإتبام  ستستمر  التي  البلديات  لتلك  بالنسبة  أما    .العام  القطام  في   المختلفة للدول  المالية
 .لها مالئمة تكون  لن  الدليل  اذا في  الواردل المحاسبية والقيود واإلدراءات السياسات بعض

 

عديلها على الدليل السابي المعد على اساس االستحقار المعدل فتتلخص أما فيما يخص المواضيع التي تما إضافتها أو ت
 باآلتي: 

 
اذا الدليلا واي مستندل   فيالمحاسبية    لمعالجاتا  كافةل  األساسي  المردع  اي  العام  لقطاملالمحاسبة الدولية    معايير (أ

الكام  إلى المحاسبي  االستحقار  كافة    للمحاسبة  لأساس   أساس  مع  مقارنة  اللبلديات  المالية  المعامالتعلى 
اذا    فيفي الدليل السابي.  وبناء عليها فقد تم استخدام عدد من الحسابات الجديدل    المعتمد  المعدل  االستحقار

 . السابي الدليل  في  مستخدمة تكن لم  والتيالدليل  

 

لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام أشمل وأكثر تفصيال    وفقا  البلديات  قبل  من  إعداداا  المطلوبالمالية    البيانات (ب
من تلك المودودل في الدليل السابيا وتتنمن إيناحات ومعلومات إضافية اامة يجا اإلفصا  عنها من قبل  

 البلديات.

 
 تشمل:  بيالدليل السا من دزءالم تكن  دديدل  مواضيعاذا الدليل على  يحتوي  (م

 عقود اإليجار.  المحاسبة على  -

 سبة على األصول وااللتزامات المحتملة.المحا -

 المحاسبة على منافع الموظفين. -

 المحاسبة على تكاليف االقتراض. -

 المحاسبة على االستثمارات في الشركات الزميلة. -

 
 إضافة المواضيع الجديدل التالية للدليل:  2020خالل شهر تموز وقد تم 

 
 اللوازم. المحاسبة على بيع  -

 المحاسبة على إتالف وشطا اللوازم.  -

 المحاسبة على اللوازم المفقودل. -

 اسبة على عملية التبرم باللوازم.حالم -

 المحاسبة على بيع اللوازم.  -

 المحاسبة على التحسينات واستبدال األصول الثابتة. -

 المحاسبة على الصيانة والتصليحات. -

 اإلنشاء. المحاسبة على أعمال البناء قيد  -

 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.  -
 

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

كما نود أن ننو  إلى أن اذا الدليل يحتوي على األمور الرئيسية التي يتوقع من البلديات الفلسطينية   التعليمات المعمول بها.
لتقيد بها من حيث السياسات واإلدراءات والتقارير الماليةا علما أن بعض اإلدراءات التفصيلية يمكن أن تختلف من  الكبيرل ا

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

ة ونماتم التقارير يجا أن ال يتم إال من خالل وزارل وعليها فإن أي تميير في السياسات المحاسبية أو اإلدراءات األساسي
 الحكم المحلي وبعد دراسته واقرار  بشكل قانوني ومتكامل للمحافسة على النسام المحاسبي الموحد لجميع البلديات الفلسطينية.
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 ومحاسبتها  الفلسطينية البلديات نشاطات . 1

 الفلسطينية البلديات نشاطات طبيعة عن موجز. 1
 

(  المحلي  الحكم نشمممممممممممماطات)  التجارية غير الخدمات:  للمواطنين  الخدمات من  رئيسمممممممممممميين  نوعين الفلسممممممممممممطينية البلديات توفر
 وادارل ب باالحتفاظ الفلسممممممممطينية البلديات تقوم قد  تلكا  إلى  باإلضممممممممافة(. ربحية  طبيعة  تات نشمممممممماطات) التجارية  والخدمات

  حكومية  ايئات أو أفراد  لصممالح  المشممرف  أو  األمين بصممفتها وتلك  البلديةا أنشممطة لتمويل تسممتخدم ال  التي الصممناديي بعض
 بموظفي والخاص  المحدد  التقاعد صممندور  و المعارف ضممريبة  تلك  على األمثلة  من(.  ائتمانية  نشمماطات)  عامة  منسمات أو

 يعرف ما( االئتمانية واألنشممممطة الربحية واألنشممممطة المحليا  الحكم أنشممممطة) الموازنات  من الثالثة األنوام اذ  تشممممكل.  البلدية
 تعرف محددل بخدمات أخرى  دوائر بتزويد  البلدية في  الدوائر بعض  تقوم  قد  تلكا  على  عالول".  األسمماسممية  البلدية  باألنشممطة"

 الخدمات نشمممممممممممماطات وتعرف. تجاري  أسمممممممممممماس على  عادل  الداخلية الخدمات  اذ  إدارل يتم".  الداخلية  الخدمات أنشممممممممممممطة" ب
 .Proprietary Activities التجارية النشاطات باسم مجتمعة الربحية لنشاطاتوا الداخلية

 
 الثقافية و عيةاالدتما  والخدمات  العامةا  واألشمممممممال  الصممممممحةاو   العامة  السممممممالمة خدمات التجارية  غير النشمممممماطات تتنمممممممن

. العامة  الخدمات من  ضممممممرورياً  دزءاً   عادل  تعتبر  تنموية مشمممممماريع البلديات تنفذ  تلكا  إلى  باإلضممممممافة.  إلخ  واألمن والترفيهيةا
 بعض مقابل رمزية رسمممممممموم بجباية تقوم ال أو البلدية تقوم قد".  المحلي الحكم خدمات" ب التجارية  غير الخدمات اذ  تعرف

  مصممادر من  دزئياً   أو  كلياً   الصمملةا تات التنموية  والمشمماريع الخدمات اذ  تمويل  يجا وبالتالي  التجاريةا غير  الخدمات اذ 
 األربا /الفوائض من أو الخدمات اذ   مقابل  دبايتها  تتم  التي الرسمممممممممممممموم  من  الداخلي التمويل  ينشممممممممممممممأ  قد.  خاردية أو  داخلية

. مانح ثالث طرف أو/و المركزية الحكومة  من  يأتي  قد  الخاردي التمويل.  البلدية  توفراا  التي  التجارية الخدمات  عن  الناشممممئة
  لممذاا.  الخممدمممات  أنوام  من  نوم  كممل  على  إنفمماقهمما  تم  التي  الموارد  حجم  ممما  بلممديممة  إلى  التممابعون   المواطنون   يعرف  أن  المهم  من

 .الخدمات من النوم اذا نفقات من حسم أنها على الخدمات أنوام من نوم كل من تتأتى التي العائدات  تدوين يجا
 

 كالماءا البلديةا  خارم من  للمسمممممممتفيدين المقدمة  الربحية الخدمات  Proprietary Activities  التجارية النشممممممماطات  تتنممممممممن
 الخدمات بعض الخدماتا اذ   إلى باإلضمافة  تتنممن كما.  إلخ  والمسمالخ  والسممكا  الخنمار  وأسموار والكهرباءا والمجاريا

 يطلي.  البلدية ضمممن  محددل  ألطراف  عادل  تقديمها  يتم  والتي  المركزيةا الشممراء وخدمات  البيانات كمعالجة األخرىا  المحددل
  بتقديم  تقوم أن  للبلدية  ينبمي وال تجاري  أسممماس على  إدارتها  وتجري  ا"التجارية النشممماطات"  اسمممم  الخدمات من النوم  اذا  على

 تتم أن بمكان األامية من  لذاا. خدماتها  تتلقى  التي الجهات من  تكاليفها  كافة  تسمترد  أن فيها يفترض وانما لها المادي  الدعم
 اذا. معقول  بشمممممكل  للخدمة الفعلية  التكلفة تحديد  أدل من منفصمممممل  بشمممممكل  التجارية الخدمات اذ   من خدمة  لكل المحاسمممممبة
  أدل من  معينة أربا  تحقيي و الخدمات لهذ  الفعلية  التكلفة السمممممممترداد ومعقولة منصمممممممفة رسممممممموم تحديد من  البلدية  سممممممميمك ن

 .البلدية تقدمها التي التجارية غير األخرى  الخدمات  تمويل
 

 و آخرين  عن  بالنيابة  المشرف  أو األمين  دور  البلدية فيها تلعا  التي تلك  اي Fiduciary Activities  االئتمانية النشاطات
 صممناديي  االئتمانية النشمماطات فئة وتتنمممن.  البلدية أنشممطة  لدعم النشمماطات اذ   وايرادات  أصممول  اسممتخدام  يمكنها ال بالتالي
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األنشطة الرئيسية 
 للبلديات

 الخدمات غير التجارية 

 )موازنات الحكم المحلي(

 الخدمات التجارية

 )الموازنات التجارية(

 الموازنات

 الدائمة
 موازنات 

 اإليرادات

 الخاصة

 الموازنات

 الربحية

الموازنات 

 االئتمانية

ةالموازن  

 العامة
موازنات 

المشاريع 

 الرأسمالية

 موازنات

 خدمة

الدين   

 موازنات 

 الخدمات

 الداخلية

أساس 

 االستحقاق

 المعدل

أساس 

 االستحقاق

 المحاسبي

 

 وصممناديي االسممتثمارية األمانة وصممناديي اTrustاألمانة وصممناديي( الموظفون  عليها  يحصممل التي األخرى   والمزايا)   التقاعد
 االئتمانية الصمممممناديي من الثالثة األنوام اذ  اسمممممتخدام ينبمي. Agencyالوكالة   وصمممممناديي الخاصمممممة  األغراض تات األمانة
. أخرى   عامة مؤسسات  أية أو  خاصة  ومنسمات  أفراد  لصالح  ائتمانية  بصفة  البلدية  إدارل وتحا بيد تقع  التي  الموارد  لتسجيل
 يتم التي الزمنية  والمدل اإلدارلا  في المشممممماركة  مدى تحدد اتفاقية بودود  الوكالة  صمممممناديي  عن  الصمممممناديي اذ   تمتاز عمومًاا
 .بالموارد االحتفاظ خاللها

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

 لذاا يمكن التعامل مع كل موازنة. اي خط األنشمطة التي يمكن فصملها بشمكل ملموسا وتمييزاا عن أنشمطة البلدية األخرى 
على أنها كيان محاسمممممبي منفصممممملا وتحتوي على مجموعة من الحسمممممابات التي تحقي التوازن الذاتيا بما  (وحدل محاسمممممبية)

ا المطلوباتا حقور الملكيةا واإليراداتا والنفقات أو المصممممروفات )حسمممما ما او مناسمممما(ا والتحويالت. إن  صممممولفيها األ
ة منفصلة من الحسابات يعني تعريف الحسابات بشكل منفصل في السجال ت المحاسبيةا واو ال يمتد  متطلا ودود مجموع

أو المطلوبات. على سممبيل المثالا ليس من النممروري أن يكون اناك   صممولبالنممرورل ليشمممل الفصممل المادي والملموس لأل
 تعاقدية أو لتسهيل المعالجة المحاسبية أو  ة أوحساب  مصرفي منفصل لكل موازنة إال إتا كان تلك ضروريًا ألسباب قانوني

وكيفية تقسمميمها إلى موازنات )وحدات  يلخص األنشممطة المختلفة التي تنفذاا البلديات أدنا  ألية أسممباب أخرى. الرسممم المبين
 محاسبية(.
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 ا تم تقسيم النشاطات غير التجارية إلى الموازنات التالية:في الرسم كما او مالحظ
الموازنة العامة: واذ  في العادل الموازنة التشمممممميلية العامة للبلدية. وتسمممممتخدم للمحاسمممممبة على دميع الموارد المالية  •

 من الموازنات األخرى. أيللبلدية التي ال تصنف ضمن 

 
الممالية  موازنمات المشمممممممممممممماريع الرأسمممممممممممممممماليمة: امذا النوم من الموازنمات يتم المحماسممممممممممممممبمة من خاللمه على دميع الموارد   •

 الرأسمالية الرئيسية بخالف تلك الممولة من الموازنات التجارية. صولالمستخدمة للحصول على أو بناء األ
 
على التحصميالت المتأتية من موارد   ة من خاللهالخاصمة: اذا النوم من الموازنات يتم المحاسمب اإليراداتموازنات  •

معينمةا وتلمك بخالف خمدممة المدين او   ألغراضقمانونيمًا    محمددل والتي عمادل مما تكون عمليمة الصممممممممممممممرف منهما مقيمدل
 النفقات الرأسمالية الرئيسية.

 
موازنات خدمة الدين: يسمتخدم اذا النوم من الموازنات لتجميع األموال الالزمة للسمداد الدوري للديون طويلة األدل  •

 و/أو الفوائد المترتبة عليها.
 

أي التي يمكن اسمممممممممممتخدام    تسمممممممممممجيل الموارد الموقوفة قانونياموازنات لالموازنات الدائمة: يسمممممممممممتخدم اذا النوم من ال •
مكاسممممبهاا وليس أصمممملهاا ألغراض دعم برامة البلدية المسممممجلةا أي لصممممالح 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:

 
من خارم البلدية مقابل    ي تتنممممممن تقديم الخدمات للمسمممممتفيدين: وتتكون من دميع األنشمممممطة التالموازنات الربحية •

وأسوار الخنار واألسماك الكهرباءا والماء والمجاري والمسالخ    زنات الربحية خدماترسوم أو أثمان. وتمطي الموا
 المركزية وما شابهها.

 

 تصنف الوظيفة أو النشاط الذي تقوم به البلدية كموازنة ربحية في حالة توفر أي من الشروط التالية:
 

الرأسمممممالية )اسممممتهالك في حالة تطلا القانون أن يتم تمطية تكاليف اذ  الخدمة بما في تلك تكاليفها  .1
أو مصمممروف خدمة الدين( من الرسممموم واألثمان مقابل اذ  الخدمة وليس من النمممرائا وما   صمممولاأل

 شابهها.

إتا كانا سمممياسمممة التسمممعير )تحديد التعرفة( لهذ  الخدمة مصمممممة السمممترداد تكاليفها بما فيها التكاليف  .2
 الرأسمالية )مصروف االستهالك ومصروف خدمة الدين(.

كان النشمماط أو الوظيفة ممول بديون / قروض منمممونة فقط بالتحصمميالت المتأتية من رسمموم أو   إتا .3
 أثمان الخدمة المقدمة.
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 يتم من خالل اذ  الموازنات المحاسممممممممبة على الخدمات التي تقدمها إحدى الدوائر في: موازنات الخدمات الداخلية •
البلممديممة إلى الممدوائر األخرىا كخممدمممات معممالجممة البيممانمماتا و الشممممممممممممممراء المركزيا واآلليمماتا وصمممممممممممممميممانممة اآلليمماتا  

 والمحروقات واالتصاالت. 

يجا اسمممممتخدام موازنة خدمات داخلية فقط في حال كون البلدية ودوائراا وموازناتها ووحداتها المسمممممتخدم الرئيسمممممي 
 فيجا تصنيف اذا النشاط كموازنة ربحية. الدمة المقدمة والمسيطرل عليهاا واللخ

 
في تسمممممجيل الموارد المطلوب االحتفاظ بها كأمانة لألعنممممماء والمسمممممتفيدين من  هايجا اسمممممتخدامف:النشممممماطات االئتمانيةأما 

برامة تقمماعممد محممددلا أو مخططممات إلسممممممممممممممهممامممات محممددلا أو أي برامة لمزايمما ممما بعممد الوظيفممة أو أي مزايمما أخرى تمنح  
 تشمل النشاطات االئتمانية األنوام التالية:. للموظفين

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

لألعنممممممماء والمسمممممممتفيدين من برامة التقاعد المحددلا وخطط المسممممممماامات المحددلا والمخططات األخرى المتعلقة 
 بعد الوظيفةا أو أية خطط لمزايا أخرى تمنح للموظفين. بمزايا ما

 
صممممممناديي األمانة االسممممممتثمارية: وتسممممممتخدم لتسممممممجيل الجزء الخاردي من مجموم األموال المخصممممممصممممممة لالسممممممتثمار   •

 المسجلة من قبل البلدية الراعية إن وددت.
 

األمالك الموروثة التي تؤول إلى الدولةا  صمناديي األمانة تات األغراض الخاصمة:  كالصمندور المسمتخدم لتسمجيل  •
وينبمي اسمممممتخدامها لتسمممممجيل دميع األمانات التي يعود نفع أصممممملها ودخلها إلى األفرادا والمنسمات والمؤسمممممسمممممات  

 العامة.
 
صمممممممناديي الوكالة: وتسمممممممتخدم لتسمممممممجيل الموارد التي تحتفظ بها البلدية وترفع التقارير حولها بصمممممممفة إشمممممممرافية فقط  •

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

 تحضيرها وكيفية الموازنات عدد. 3
ا البلدية تصممممنيفا لوظائفها إلى الحد األدنى وتلك لتجنا حالة عدم المرونة وكذلك يجا إبقاء عدد الموازنات التي تسممممتخدمه

لكممل   اممذ  التعقيممدات تتعلي بممإعممداد الموازنممات التقممديريممةالتعقيممدات التي يمكن أن تنتة عن ودود عممدد كبير من الموازنممات.  
 وكذلك معالجة األمور المحاسبية واألوده األخرى لهذ  الموازنات. موازنة

 موازنة فقط في أي من الحاالت التالية:تحنير لذلك يتم 
 

 إتا تطلا قانون معين تلك. .1

 تلك أنسمة داخلية أو أوامر داخلية من البلدية نفسها. تطلباإتا  .2

إتا قررت إدارل البلدية تلك لتحقيي إدارل مالية ديدل و/ أو للتقيد بشروط مودودل في منحة أو عقد أو لتتماشى مع  .3
 قارير المالية.متطلبات الت
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   المناسبة المحاسبية واألسس( المحاسبية)الوحدات  الموازنات محاسبة بإتباع للبلديات المحاسبة. 4
 لها

 المحاسبي  األساس تعريف .أ
  أصمممولاو متى يتم تسمممجيل االيرادات والنفقات والمصممماريف والتحويالت وما يتعلي بها من    المقصمممود باألسممماس المحاسمممبي

ومطلوبات في السممممجالت المحاسممممبية واظهاراا في البيانات المالية. أي أن األسمممماس المحاسممممبي يتعلي بتوقيا تحديد المبال  
لوبات المتعلقة بها في السممممجالت المحاسممممبية والمط  صممممولوتسممممجيلها ويعنى بمتى يتم االعتراف باإليرادات والمصمممماريف واأل

 الرسمية للبلدية.

 :المحاسبية  األسس أنواع .ب
 النقدي األساس -1

والمطلوبات في   صممممممممممممممولوفقمًا لألسمممممممممممممماس النقمديا يتم تسممممممممممممممجيمل المعمامالت المماليمة المتعلقمة باإليراداتا والتكماليفا واأل
الحسمممابات خالل الفترل التي يتم فيها فعاًل إما دفع أو اسمممتالم المال النقدي. نشمممأ األسممماس النقدي أصمممال من نسام القيد 
المفرد في المحاسممممممممبة والذي بمودبه كان يتم االحتفاظ بالسممممممممجالت لتدوين النقد الذي تم اسممممممممتالمه والنقد الذي تم دفعه 

ًا إتبام  نسام القيد المزدوم في ظل األسمممممماس النقدي حيث يودد لكل معاملة مالية دانبين بالفعل. غير أنه يمكن أينمممممم
 دائن ومدين يتأثران بنفس القيمٍة.

 

 
  االستحقاق أساس -2

والمطلوبات في   صممممممممممولوفقًا ألسمممممممممماس االسممممممممممتحقارا يتم تدوين المعامالت المالية المتعلقة باإليرادات ا والتكاليفا واأل
ترل التي تحدث فيهاا بصممممرف النسر عن الوقا الفعلي الذي تم فيه اسممممتالم أو دفع النقد. فبمودا الحسممممابات خالل الف

أسممممممماس االسمممممممتحقار المحاسمممممممبي تدون اإليرادات خالل الفترل التي تم تحقيقها بهاا وتدون النفقات في الفترل التي تحدث  
سمتحقار فقط في حالة تطبيي نسام القيد المزدوم فيهاا حتى لو لم يتم اسمتالم أو دفع النقد بشمكل فعلي. يعمل أسماس اال

بمبال  متسمماوية من أدل المحافسة على    دائنواآلخر   مدينحيث يجا أن يكون اناك دانبان لكل تعامل مالي؛ األول 
وضمممممع متوازن. وحيث أنه يجا تدوين المعامالت المالية عند تحقيي اإليرادات  أو حدوث النفقات بصمممممرف النسر عن  

أو الدفع الفعلي للنقدا فإنه يجا اسممممممممممممممتحداث حسممممممممممممممابات أخرىا مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة من أدل  االسممممممممممممممتالم 
أو مطلوبات. من اناا وبمودا أساس االستحقارا   أصولالمحافسة على وضع متوازن. تصنف اذ  الحسابات عادل ك

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

تدوين معسم التعامالت المالية باسمتخدام أسماس االسمتحقارا مع تدوين بعض    ي بمودا أسماس االسمتحقار المعدلا يجر 
من النممممممممروري تحديد أنوام التعامالت التي يتم تدوينها بمودا كل   التعامالت المالية المحددل وفقًا لألسمممممممماس النقدي. 

سمممة متبعة بشمممكل ثابا  كما أنه من األامية بمكان أن يجري تطبيي أية سممميا من أسممماس االسمممتحقار واألسممماس النقدي. 
على مر السممممممممنينا حيث أن االنتقال من مبدأ محاسممممممممبي إلى آخر قد يؤدي إلى تشممممممممويه البيانات المالية وبالتاليا يقلل 

 بشكل كبير من فوائد التقارير المالية المقارنة.
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 الفلسطينية  البلديات في حاليا   المستخدم المحاسبي  األساسج. 
حماليمًا األسمممممممممممممماس النقمدي المعتممد على القيمد المفرد في تمدوين تعمامالتهما المماليمة. وبمودما  تتبع معسم البلمديمات الفلسممممممممممممممطينيمة

األسمماس النقديا يجري تدوين التعامالت المالية فقط عندما يتم دفع النقد أو قبنممه. ينتة عن األسمماس النقدي في المحاسممبة  
ليمة كماملمة ودقيقمة. فماألسمممممممممممممماس النقمدي ال يفر ر بين عمدد من النواقص تؤثر سمممممممممممممملبمًا على قمدرل البلمديمات على تجهيز بيمانمات مما

النفقات التشميلية والرأسماليةا وال يسمح بالمقارنة بين اإليرادات والنفقات خالل فترل محددلا وال يمك ن من احتساب اإليرادات  
سممممممماب التكلفة الفعلية والنفقات لسمممممممنة/فترل محددل بدقة. لذاا فإن األسممممممماس النقدي في المحاسمممممممبة ال يسممممممماعد البلدية على احت

للخدمات التي تقدمهاا و ال يسممه ل إدراء مقارنة مجدية للبيانات المالية بين الفترات المختلفةا مما يقلل من قدرل البلدية على  
 قياس فعالية أدائها بشكل معقول. 

 الموازنات  محاسبة بإتباع لسطينيةالف  للبلديات المناسبة المحاسبية  األسسد. 
التحول إلى أسماس االسمتحقار سميسماعد البلديات الفلسمطينية على إصمدار بيانات مالية مقارنة مفيدلا كما سميسماعداا على  إن  

قياس التكلفة الفعلية وفعالية الخدمات المقدمةا باإلضمممافة إلى تمكينها من إصمممدار بيانات مالية ومعلومات تفيداا في عملية 
 يرية المستقبلية.اتخات القرار واعداد موازناتها التقد

 
من انماا سمممممممممممممميطلما من البلمديمات الفلسممممممممممممممطينيمة التحول بشممممممممممممممكمل تمدريجي إلى أسمممممممممممممماس االسممممممممممممممتحقمار ا وتلمك تبعمًا لطبيعمة 

 هاا وتلك كما او مبين في السياسات المحاسبية الواردل في الفصول المختلفة من اذا الدليل.األنشطة/الخدمات التي تقدم

 االستحقاق  ساسوأ الموازنات  محاسبة إتباع مزاياه. 
يمكن تلخيص الفوائد التي سمممتتمتع بها البلديات والجهات المنسمة من إتبام محاسمممبة الموازنات وتطبيي أسممماس االسمممتحقار  

 بما يلي: المالية في مسك حسابات البلديات الفلسطينية واستخرام التقارير
 

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

 معرفة مصادر تمويل اذ  الوظائف سواء تمويل داخلي أو خاردي. •

 تعريف المواطن بتكلفة كل خدمة يتلقااا من البلدية. •

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

 إدارل البلدية من التقيد بالموازنة التقديرية المعتمدل.  تمكين •

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

اسمممتخدام المعلومات المتوفرل من أدل وضمممع خطط مسمممتقبلية معقولة سمممواء من قبل إدارل البلدية نفسمممها أو   إمكانية •
 ى مستوى مركزي من الوزارل.عل
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 كبيرة فلسطينية بلدية في المالية  الدائرة هيكلية
ومن خالل مسمتشمارين متخصمصمين بوضمع ايكليات معيارية للدوائر المالية في الفئات ير واقراض البلديات  قام صمندور تطو 

توفر الكمادر المؤامل القمادر على القيمام المختلفمة من البلمديمات الفلسممممممممممممممطينيمة وتلمك بهمدف توحيمد امذ  الهيكليمات والتمأكمد من  
بالوادبات المناطة بهذ  الدوائر بما ينممممممن التطبيي السمممممليم والكفؤ للنسام المحاسمممممبي المحوسممممما المتكامل والموحد للبلديات 

 الفلسطينية.
دور تطوير واقراض  نورد فيما يلي ايكلية الدائرل المالية في بلدية فلسممممطينية كبيرل كما وردت في التقارير الصممممادرل عن صممممن

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

 
ى أنه في البلديات التي ال يودد فيها منصممممممممممما مسممممممممممماعد المدير الماليا يقوم المدير المالي بالمهام وتجدر اإلشمممممممممممارل انا إل

 واإلدراءات المناطة بمساعد المدير المالي حيثما وردت في اذا الدليل.
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 الهيكل التنظيمي المعياري لبلدية كبيرة

 الدائرة المالية

 المدير المالي 

 مدير البلدية

 رئيس البلدية

 المجلس البلدي

 

 

 وحدة التدقيق الداخلي  

 مدقق الحسابات

 

 المستشار القانوني  

 مساعد المدير المالي مساعد المدير المالي
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 المحاسبةمسؤول قسم  والموازنةقسم التخطيط مسؤول  الممتلكاتقسم مسؤول 

 مسؤول شعبة المصروفات شعبة اإليراداتمسؤول 

 مساعد مساعد

 مساعد

 مساعد

محاسب  مساعد

 مستودعات

غعهغعهغهغ

محاسب األصول 

 محاسب بنوك مساعد مساعد الثابتة

 مساعد

 مساعد

 أمين صندوق
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 الدائرة المالية

 المدير المالي 

 مدير البلدية

 رئيس البلدية

 المجلس البلدي

 وحدة التدقيق الداخلي  

 مدقق الحسابات

 

 المستشار القانوني  

 رئيس الحسابات

 متوسطة الهيكل التنظيمي المعياري لبلدية 
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 أمين صندوق

 

 قسم المحاسبةمسؤول  والموازنةقسم التخطيط مسؤول 

 

 شعبة اإليرادات مسؤول

 شعبة المصروفات  مسؤول

 مساعد مساعد
محاسب المستودعات 

 مساعد محاسب بنوك و االصول الثابتة

 الممتلكاتقسم مسؤول 
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بالنسممممبة للوصممممف الوظيفي لكل وظيفةا يمكن الردوم إلى التقرير الخاص بتقييم الدوائر المالية الصممممادر عن صممممندور 
 . تطبي الهيكلية الواردل أعال  في كل بلدية كبيرل بعد األخذ بالحسبان ما يلي:وتطوير واقراض البلديات

 
وظائف المحاسبين المساعدين )محاسا بنوكا محاسا تأمين صحيا محاسا  يترك للمدير المالي تحديد طبيعة   .1

 ممتلكات....الخ( وتلك وفقا الحتيادات العمل.

 

تترك الحرية للبلدية في تحديد المسمممممممممتويات اإلدارية المختلفة في الهيكلية )دائرلا قسمممممممممما شمممممممممعبة( وفقا الحتيادات  .2
 ا والكادر المالي والتنسيم اإلداري المعتمدين في البلدية.العمل وبما يتناس

 

في البلديات التي تحتام إلى محاسممممممممممممما بنوك متفرم لهذ  الوظيفةا يقوم المدير المالي بإختيار أحد المحاسمممممممممممممبين  .3
 المساعدين ويكلفه بهذ  الوظيفة وتكون تبعيته اإلدارية لرئيس قسم المحاسبة مباشرل.

 

عد المدير الماليا تترك الحرية لكل بلدية في تحديد العدد المناسمممما و إعطائه المسمممممى فيما يتعلي بمنصمممما مسمممما .4
 المناسا )مثال مساعد المدير المالي لشؤون التخطيط والممتلكات أو أية مسمى آخر مناسا(.

 



 

 18 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 األداء  ومؤشراتالمالية  التقارير

 المالية التقارير .1
 

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

المسممممممممماعدل في تحقيي مبدأ المسممممممممماءلة للهيئة المحلية من قبل الجمهور من مواطني الهيئة المحلية باإلضمممممممممافة إلى   .1
 المستخدمين اآلخرين وتلك من خالل:

 فيما إتا كانا إيرادات الهيئة المحلية كافية لتمويل تكلفة خدماتها. تحديدفير البيانات لتو  - أ

تحديد فيما إتا كانا المصممممممممادر المالية للهيئة المحلية قد تم تحصمممممممميلها واسممممممممتخدامها بما يتوافي مع الموازنة   -ب
 ويل األخرى المتعاقد عليها.التقديرية المعتمدلا وتحديد مدى إلتزام الهيئة المحلية بمتطلبات وشروط التم

 لمساعدل المستخدمين على تقييم حجم الخدمات المنجزل من الهيئة المحلية وتكلفتها.توفير البيانات الالزمة  -ت

 مساعدل مستخدمي التقارير المالية في تقييم نتائة أعمال الهيئة المحلية للسنة المعنية وتلك من خالل: .2

 ت مصادر األموال.توفير البيانات عن مصادر واستخداما - أ

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

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

مسممممتوى الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهيئة المحلية وقدرتها على  مسمممماعدل مسممممتخدمي التقارير المالية على تقييم   .3
 الوفاء بالتزاماتها وتلك من خالل:

 توفير البيانات المتعلقة بالوضع المالي للهيئة المحلية. - أ

توفير البيانات حول مصمممادراا وأصمممولها المادية التي يمتد عمراا االفتراضمممي إلى أكثر من سمممنة بما في تلك  -ب
 ي يمكن استخدامها لتقييم مستوى الخدمات المتوقع من اذ  المصادر واألصول.البيانات الت

اإلفصمممما  عن القيود القانونية أو التعاقدية على اذ  المصممممادر أو األصممممول واإلفصمممما  عن أخطار الخسممممارل  -ت
 المحتملة لهذ  المصادر أو األصول.

 للهيئات المحلية المالية التقارير ومستخدم .ب
 التقارير المالية التي تصدراا الهيئات المحلية إلى ثالثة مجموعات أساسية اي:يمكن تقسيم مستخدمي  

مجموعة المواطنين: تشمممممل اذ  المجموعة المواطنين سممممواء المصممممنفين كدافعي ضممممرائاا منتخبين أو متلقي  •
خدماتا كما يمكن أن تشمل اذ  المجموعة أينا وسائل اإلعالما المجموعات التي تتخصص في أو تدافع 

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

 الجهات التشريعية و اإلشرافية: تشمل اذ  المجموعة أعناء المجلس التشريعي ووزارل الحكم المحلي. •
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وكمذلك  مجموعمة الجهمات الممانحمة والمدائنين: تشممممممممممممممممل امذ  المجموعمة الجهمات التي تهما المنح للهيئمة المحليمة  •
المصممممممارف التي تمول نشمممممماطات الهيئة المحلية من خالل القروض والتسممممممهيالت البنكية باإلضممممممافة إلى أية  

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

 

 المالية  التقارير  إعداد مسؤولية .ت
في البلديات التي يودد فيها مساعد مدير ماليا يمكن لمساعد   من مسؤولية المدير المالي.    اي  المالية  التقارير إعداد

 عليها   والتوقيع  (مساعد  من  أكثر  ودود   حالة   في   االختصاص)حسا  المدير المالي العمل على إعداد التقارير المالية  
 . واعتماداا لمرادعتها  المالي  المدير إلى رفعها ثم ومن

 

 المالية التقارير تشملها التي البيانات خصائص .ث
عتبر التقارير المالية الوسممممممممميلة التي من خاللها يتم توصممممممممميل البيانات المالية إلى الجهات المعنية. وحتى تكون عملية ت

 التوصيل اذ  فعالةا يجا أن تتصف البيانات التي تشملها التقارير المالية بالخصائص التالية:
 

 قابليتها للفهم •

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

لتهماا فيجما عليهما إظهمار وعرض  ومن أدمل أن تحقي الهيئمة المحليمة وادبهما في تمكين امذ  الجهمات من مسمممممممممممممماء
تقماريراما المماليمة بطريقمة تمكن اؤالء المسممممممممممممممتخمدمين من فهم امذ  التقمارير ومحتويماتهما. يجما أن تحتوي التقمارير 
المالية على اإلفصماحات الالزمة لشمرحها واعطاء التفاصميل الالزمة لتمكين المسمتخدمين من فهمها. إال أنه يجا 

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

 
 الموثوقية •

يجا أن تكون التقارير المالية موثوقة بمعنى أنه يمكن التأكد من صممممممممحة البيانات التي تحتويها اذ  التقارير وأن  
يتطلا أن تكون اذ  التقارير المالية تفصمميلية ولم  تكون اذ  البيانات موضمموعية وتعبر بعدالة عن محتوااا. واذا  

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.

نا الدقة المطلقة أو اليقين الكامل ألن الموثوقية تتأثر بدردة ومسممممتوى التقديرات في قياس الموثوقية ال تعني ضممممم
المعامالت وكذلك إمكانيات عدم اليقين أو التأكد المتنممممممممممممنة في األمور التي يتم قياسمممممممممممهاا لذلك ربما يكون من 

عليها أو اسمممممممتخدامها وكذلك النمممممممروري أن تشممممممممل التقارير المالية شمممممممروحات حول االفتراضمممممممات التي يتم البناء 
ا خاصممممة  شممممروحات حول حاالت عدم اليقين المتنمممممنة في عملية إعداد التقارير الماليةا ألنه في بعض الحاالت
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يتم التوصمممممممل إلى البيانات المالية وفقا لتقديرات معقولةا لذلك فإن اسمممممممتخدام    عند اسمممممممتخدام أسممممممماس االسمممممممتحقارا
يل التوصمممل إلى البيانات المالية يعتبر أفنمممل من عدم التوصمممل إلى  تقديرات معقولة وشمممرحها بشمممكل ديد في سمممب

 بيانات مالية مطلقا لتجنا القيام بتقديرات أو عدم الرغبة في القيام بمثل اذ  التقديرات.
 
 المالءمة •

المالءمة بالنسممممممممممممبة للتقارير المالية تعني ضمممممممممممممنا أنها تسممممممممممممتوفي معسم الخصممممممممممممائص األخرى مثل قابليتها للفهم 
يتها وتوقيتهاا فمثال إتا لم تقدم التقارير المالية في الوقا المناسمممممممما فإنها لن تكون مالئمة كذلك إن كانا  وموثوق

 غير مفهومة وغير موثوقة فال يمكن إعتباراا مالئمة أينا.
من ناحية أخرى يمكن للتقارير المالية أن تسمممممممممتوفي كافة الخصمممممممممائص األخرى ولكنها في نفس الوقا تكون غير 

ا فحتى تكون مالئمة يجا أن تكون البيانات التي تشمممممممممممملها التقارير المالية تصممممممممممما في الهدف الذي من مالئمة
أدله يتم طلا اذ  البيانات. وعليه فإنه يمكن القول أن البيانات المالية تكون مالئمة إتا كانا قادرل على إحداث  

ث أو وضمممع معين. لذلك فإن المالءمة تميير في تقديرات أو تقييمات المسمممتخدمين لها بخصممموص مشمممكلة أو حد
تعتممد على نوم البيمانمات المماليمة التي تحتمادهما الفئمات المختلفمة من المسممممممممممممممتخمدمين لهمذ  البيمانمات المماليمة من أدمل 

 اتخات القرارات والقيام بعملية المساءلة.
 
 التقديم في الوقت المناسب  •

صمممممممير من حدوث المعامالت التي تخصمممممممها حتى تؤثر  حتى تكون التقارير المالية مفيدل يجا تقديمها بعد وقا ق
اذ  التقارير المالية على القرارات. ومع أنه ليس من النممممممممروري أن يؤدي التوقيا المناسمممممممما بحد تاته إلى دعل 
التقمارير المماليمة مفيمدلا إال أن التمأخير في تقمديم امذ  التقمارير يؤدي إلى التقليمل من الفمائمدل المردول من البيمانمات  

 ة مقارنة مع الفوائد الممكن حدوثها فيمل لو قدما اذ  التقارير في الوقا المناسا. المالي
في بعض الحاالت يمكن أن يكون التوقيا تا أامية خاصمممة بحيث يبرر التنمممحية ببعض الدقة والتفاصممميل حيث 

التقمديرات التي   أن التوقيما في مثمل امذ  الحماالت يكون أكثر أاميمة من المدقمة. ففي بعض الحماالت يمكن أن تكون 
 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 االسممممتمرار في إعداد التقارير المالية على نفس اذ  األسممممس وال يجوز التميير في اذ  األسممممس 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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 للمقارنة  قابليتها •

تكون التقممارير الممماليممة قممابلممة للمقممارنممة واممذا ال يعني بممالنممممممممممممممرورل أن تكون الهيئممات المحليممة تؤدي نفس  يجمما أن  
الوظمائف إال أنمه يعني أن تكون االختالفمات بين التقمارير المماليمة للهيئمات المحليمة المختلفمة نماتجمة عن اختالفمات 

ختالفمات ايكليمات امذ  الهيئمات وليس أن  في دوار العمليمات التي تعكسممممممممممممممهما امذ  التقمارير أو أن تعكس امذ  اال
تكون اذ  االختالفات ناتجة عن اختيار أو إتبام طرر مختلفة في تطبيي السممممممممياسممممممممات واإلدراءات المحاسممممممممبية. 
يجا أن تسمماعد التقارير المالية المسممتخدمين لها على إدراء المقارنات فيما بين الهيئات المحلية المختلفة خاصممة  

 وظائف والخدمات التي تؤديها وتحليل عناصر ومكونات إيراداتها.فيما يتعلي بتكلفة ال

 المالية  التقارير محددات .ج
ال تتأثر أاداف التقارير المالية للهيئات المحلية فقط بخصممممممممممممممائص البيئة التي تعمل فيها اذ  الهيئات واحتيادات 

أن تقدمها اذ  التقارير المالية. ال   مسممممتخدميهاا وانما تتأثر أينمممما ببعض المحددات المتعلقة بالبيانات التي يمكن
التقمارير المماليمة امذ  المحمددات حتى يتمكنوا من تقييم الممدى المذي يمكن لهمذ  التقمارير   مسممممممممممممممتخمدموبمد أن يتفهم  

 المالية أن تلبي احتياداتهم.
ة. بعض فمثال بعض البيممانممات التي تحتويهمما التقممارير الممماليممة تكون مبنيممة على تقممديرات تقريبيممة ألحممداث سمممممممممممممممابقمم

البيانات المتعلقة بالفترل الحالية قد ال تكون متوفرل مباشمممممممرل من السمممممممجالت المحاسمممممممبية المودودل وعليه فيمكن أن  
تفور تكلفة إعداد اذ  البيانات الفوائد المردول منها. إضمممممممافة إلى تلك كثيرا ما تكون البيانات المتوفرل في التقارير 

 تطبيي بعض القواعد المتعارف عليها.المالية مبنية على تقديرات ناتجة عن 
كما أن التقارير المالية اي فقط إحدى مصمممممادر المعلومات النمممممرورية للمسمممممتخدمين التخات القرارات. وعليه فإنه  
يتودا على اؤالء المسمممممممتخدمين أن يأخذوا بعين االعتبار المصمممممممادر األخرى للمعلومات باإلضمممممممافة إلى التقارير 

 راراتهم.المالية في عملية اتخات ق

 

 ة المالي التقارير أنواع .ح
 دية الفلسطينية: ملخصا بالتقارير المالية التي تصدراا البلالتالي يبين الجدول 
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 مالحظات  يراجعه  يعده  التوقيت  التقرير اسم الرقم
  رئيس البلدية المدير المالي سنوي  للبلدية  الشاملة المالية البيانات 1

اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و  رئيس البلدية  المدير المالي سنوي  :صولاأل صافي  بيان  1.1
 يمكن طباعته في أي وقا

اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و  رئيس البلدية  المدير المالي سنوي  :بيان األداء المالي  1.2
 يمكن طباعته في أي وقا

2 
 

 

 للموازنات المالية لبيانات 
 

 سنوي 
 

 المدير المالي

 
 رئيس البلدية 

 
اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و 

 يمكن طباعته في أي وقا
هذا التقرير يعد آليا  بواســطة برناما المحاسـبة   رئيس البلدية المدير المالي  سنوي  لكافة الموازنات  البيانات المالية 2

 و يمكن طباعته في أي وقت
  موازنات ل كافة البيانات المالية 2.1

 المحلي  الحكم
اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و  رئيس البلدية  المدير المالي سنوي 

 يمكن طباعته في أي وقا
 للموازنات  المالية البيانات كافة  2.2

 الربحية
بواسمطة برنامة المحاسمبة و اذا التقرير يعد آليًا  رئيس البلدية  المدير المالي سنوي 

 يمكن طباعته في أي وقا
وبيان التغيرات بيان المركز المالي  2.3

للموازنات في صافي األصول 

 االئتمانية 

اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و  رئيس البلدية  المدير المالي سنوي 
 يمكن طباعته في أي وقا

  رئيس البلدية المدير المالي  سنوي  اإلفصاح  وعمليات المالحظات 3
     المحلي  الحكم وزارة تقارير 4

  لكل تفصيلي  مراجعة ميزان  4.1

 موازنة
اذا التقرير يعد آليًا بواسمطة برنامة المحاسمبة و  رئيس البلدية  المدير المالي حسا الوزارل 

 يمكن طباعته في أي وقا
اذ  التقارير تعد آليًا بواسمممممطة برنامة المحاسمممممبة   رئيس البلدية  المدير المالي الوزارل حسا  سنوية  مالية تقارير 4.2

 ويمكن طباعتها في أي وقا
شاملة لكافة  سنوية مالية بيانات  4.3

 الموازنات 
اذ  البيانات تعد آليًا بواسممممطة برنامة المحاسممممبة   رئيس البلدية  المدير المالي حسا الوزارل 

 أي وقاويمكن طباعتها في 
تم شمممممممر  الموضممممممموم و إرفار النموتم في قسمممممممم   المجلس البلدي   لجنة الموازنة حسا الوزارل  السنوية  التقديرية الموازنة 4.3

 الموازنات من اذا الدليل
     التقارير المالية الداخلية  5

باإلضمممممممممافة إلى ميزان ميزان مرادعة لكل موازنة  رئيس البلدية  المدير المالي شهري  ميزان المراجعة  5.1
 مرادعة شامل.

 لكل موازنة األداء المالي بيان  5.2

 
  رئيس البلدية  المدير المالي شهري 
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دية الفلسطينية ضمن تقريراا السنوي الشامل حيث تنقسم  يبين الرسم التالي ملخصا بالتقارير المالية التي تصدراا البل

   اذ  التقارير إلى بيانات مالية أساسية ومعلومات إضافية ضرورية. 

 

 
 

 
 

المدير المالي أو  محاسا البنوك يومي  النقد اليومي في البنوك 5.3
 من ينوب عنه 

- 

شهري أو  تسويات بنكية  5.4
 أسبوعي

المدير المالي أو  محاسا البنوك
 عنه من ينوب 

تم شمممممممممر  الموضممممممممموم و إرفار نموتم التسممممممممموية 
 البنكية في قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.

رئيس مركز خممدمممات   يومي  كشف الشيكات المستلمة  5.5
 الجمهور

تم شممممر  الموضمممموم و إرفار نموتم الكشممممف في   محاسا البنوك
 قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.

5.6 
 

رئيس مركز خممدمممات   يومي  المستحقةكشف الشيكات 
 الجمهور

تم شممممر  الموضمممموم و إرفار نموتم الكشممممف في   محاسا البنوك
 قسم النقد و البنوك من اذا الدليل.

المالي التقرير 

 السنوي للبلدية

 

 اليةملاالبيانات 

  األساسية

مالية لالبيانات ا

 لشاملةا

 للبلديات

البيانات المالية 

 للموازنات

اسبية()الوحدات المح  

المعلومات 

اإلضافية 

 المطلوبة

مالحظات 

على البيانات 

 المالية



 

 24 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 المالية  البيانات هدف
البيانات المالية تات المرض   وتهدف. للبلديةالمالي  واألداءعبارل عن تمثيل ايكلي للمركز المالي  ايالبيانات المالية 

لشريحة عرينة من مستخدمي اذ    للبلديةداء الماليا التدفي النقدي  د معلومات عن المركز الماليا األويالعام الى تز 
اف البيانات المالية تات داأ ن  إتحديداا ف  وأكثرالمعلومات لمساعدتهم في اتخات وتقييم القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد.  

عن الموارد التى    البلديةن تكون توفير معلومات مفيدل لعملية اتخات القرارا وبيان مدى مسؤولية  أالعام يجا  المرض  
  تمنا عليهاا وتلك من خالل )على سبيل المثال(:ؤ ا

 .توفير معلومات عن المصادر المتاحةا توزيعهاا واستخدامات اذ  المصادر  

 عليهوالتميرات التي تطرأ   بلديةتوفير معلومات عن السرف المالي لل.  

  نجازات.فيما يتعلي بتكاليف الخدماتا الفعاليةا واإل البلديةداء أتوفير معلومات كلية مفيدل في تقييم 

و بناء نسرل مستقبليةا من خالل توفير معلومات أتنبؤي    رن يكون لها دو أكما يمكن للبيانات المالية تات المرض العام  
ب  التنبؤ  في  المستمرلا مفيدل  العمليات  من  توليداا  يمكن  التي  والموارد  المستمرلا  للعمليات  المطلوبة  الموارد  مستوى 

  المخاطر ومستوى حالة عدم التأكدية المرتبطة بذلك.
 
 

 البيانات المالية الشاملة للبلدية( أ
 

 عرض البيانات المالية: 1حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  صدارهاإمكونات البيانات المالية المطلوب 
 

 : التالية المالية البيانات  تصدر ن أاذا المعيارا على مؤسسات القطام العام  حسا
  .بيان المركز المالي 

 داء المالي. بيان األ 

  .بيان التمير في صافي االصول 

 .بيان التدفي النقدي 

  ما كبيان إدراء مقارنه بين المبال  المقدرل والفعلية  إموازنتها المصادر عليها للجمهورا يتم   البلدية عندما توفر
  و كعمود موازنة في البيانات المالية.أو منفصل أضافي إمالي 

  خرى.أالمالحساتا التي تحتوي ملخصا بالسياسات المحاسبية الهامة ومالحسات توضيحية 
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  معيار المحاسبيعتبارات هامة ذات عالقة بهذا الإ
 العرض العادل واالمتثال لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  -اوال

 داء الماليا وبيان التدفي النقدي بشكل عادل.  ن تعرض البيانات المالية للمركز الماليا األأيجا  
األو  التمثيل  يتطلا  العادل  لى تعريفات إباالستناد    األخرى حداث  األو   المالية  المعامالت  آلثارمين والصادر  العرض 

سيؤدي و يراداتا والمصاريف حسا معايير المحاسبة الدولية للقطام العام.  ا االلتزاماتا اإلباألصولومعايير االعتراف  
لى تحقيي العرض العادل  إتطبيي معايير المحاسبة الدولية للقطام العاما مصحوبا بالمالحسات المرافقة عند النرورلا  

 .   للبلدية للبيانات المالية
 

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

  .اتا كان االمتثال شامال لكل متطلبات المعايير دميعها إالللقطام العام 
 

  البلديةاستمرارية   -ثانيا
شخاص  على االستمرار في عملهاا واذا التقييم يقوم به األ  البلديةن يتم تقييم قدرل  أعند اعداد البيانات الماليةا يجا  

 .  أعمالهاستستمر في  البلدية ن  أساس أن عن تحنير البيانات المالية. البيانات المالية تحنر على و المسؤول
 

  اتساق العرض -ثالثا
  إال في طريقة عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من فترل الى الفترل التي تليهاا  يجا المحافسة واالستمرار   
  تا:إ

   و  أو بعد مرادعة لبياناتها الماليةا بأن اناك عرض  أ  البلديةنه حدث تمير كبير في طبيعة عمليات  أتبين
والمتعلي   3الدولي للقطام العام رقم  خذ باالعتبار معيار المحاسبة  مع األ  اكثر مالءمةأخر سيكون  آتصنيف  

  بمعايير اختيار وتطبيي السياسات المحاسبية.
  دراء تميير في عرض البيانات المالية. إخر للقطام العام آتطلا معيار محاسبة دولي 

 
 ة المعلومات المقارن -رابعا

 إال  التي ظهرت في البيانات الماليةا  المعلومات المقارنة فيما يتعلي بالفترل السابقة لجميع المبال  عن  فصا اإليجا   
ن تحتوي المعلومات السردية والوصفية معلومات مقارنة عندما  أأو تطلا معيار محاسبي غير تلك. كما يجا    سمحتا  إ

  تكون تات عالقة لفهم البيانات المالية في الفترل الحالية.
 
ن تعزيز اتجا  مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد مستخدمي المعلومات المالية في اتخات القرارات وتقييمهاا وخاصة إ
  تاحة المجال لتقييم االتجااات في المعلومات المالية ألغراض التوقع والتنبؤ.إ
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سياسة محاسبية    البلديةارنة عندما تمير  ( للتعديالت على المعلومات المق3يتطرر المعيار المحاسبي للقطام العام رقم ) 
 .او تصحح خطأ معينأ
  

 :المحتوى والهيكل 1 رقممعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 : ضمنفصا  بداللة واسعةا حيث يشمل بنودا معروضة حيانا يستخدم اذا المعيار مصطلح اإلأ

   .بيان  المركز المالي  
 داء المالي. بيان األ  
  صول.التميرات في صافي األبيان 
   .بيان التدفي النقدي 
 .والمالحسات المرافقة للبيانات المالية 

.    خرى المودودل في نفس الوثيقة المنشورلن تحدد البيانات المالية بطريقة واضحة ومميزل عن المعلومات األأيجا  و 
خرى يتم عرضها أية معلومات  أكما تطبي معايير المحاسبة الدولية للقطام العام فقط على البيانات الماليةا وليس على  

ن يكونوا قادرين  أنه من المهم بالنسبة لمستخدمي المعلومات  إخرى.  ولذلك فأوثيقة    أية و  أ  للبلديةفي التقرير السنوي  
خرى والتي قد تكون معايير المحاسبة الدولية للقطام العام من المعلومات األساس أعلى تمييز المعلومات المعدل على 

 مفيدل ولكنها غير خاضعة لمتطلبات اذ  المعايير. 
 

الى تلكا  يجا عرض المعلومات    باإلضافة  يجا تحديد كل مكون من مكونات البيانات المالية بوضو  تام.    كما
 لتحقيي فهم مالئم وصحيح للمعلومات المعروضة: التالية بشكل بارزا وتكراراا عند النرورل 

 تميرات في تلك المعلومات عن الفترل السابقة. ةية وسائل للتعريفا وأيأو أمقدمة التقرير  البلدية سم إ  
   التقرير الماليةا  أتاريخ  البيانات  التي تمطيها  الفترل  المالي( من  أيهما  أو  )البيان  المكون  لذلك  كثر مالءمة 

 لية.البيانات الما
   ثار التميرات في آا  4عملة عرض البيانات الماليةا كما حددت في معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم

 دنبي.ف األر سعار الصأ
 

  فترة تغطية البيانات المالية

 قل سنويا.  ن يتم عرض البيانات المالية على األأيجا 
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 الوقت المناسب
البيان  تا لم تكن متوافرل لمستخدمي المعلومات المالية خالل فترل زمنية معقولة بعد تاريخ  إفائدل البيانات المالية تنخفض  

انتهاء من  شهرينصدار البيانات المالية خالل إفي وضعية بحيث تستطيع من خاللها  البلديةن تكون أيجا  . المالي
إلى   الماليةا بحيث ترسل  المجلس.السنة  قبل  إقراراا من  بعد  للمصادقة عليها  المتجددل  و     الوزير  العوامل  تعتبر  ال 

في الوقا المناسا.  يتم    البيانات الماليةصدار  إفي    البلديةوالمستمرلا مثل تعقيدات العمليات التشميليةا سببا لفشل  
 ت.حسا العديد من االختصاصا واألنسمةتحديد مواعيد محددل من خالل التشريعات 

 
  : بيان المركز المالي1معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 التمييز بين المتداولة/غير المتداولة  -اوال
األأ  البلديةيجا على    المتداولةا كتصنيفات  ن تعرض  المتداولة وغير  المتداولةا وااللتزامات  المتداولة وغير  صول 

ساس السيولة يقدم معلومات تات مصداقية  أاتا كان العرض من خالل    إالمنفصلة في صدر بيان المركز الماليا  
   .حسا ترتيا السيولة االصول وااللتزاماتا بشكل عاما دميعيتم عرض  االستثناءمالءمة. عندما يطبي اذا  وأكثر

صول وااللتزامات والتي تم تجميع مبالمهاا ومن بمض النسر عن طريقة العرض التي يتم تبنيهاا لكل بند سطر من األ
 و تسويتها:أالمتوقع استرداداا 

 .بعد اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير 
 .بعد ما يزيد عن اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير 

 .شهرا و تسويته بعد ما يزيد عن اثني عشراأن تفصح عن المبل  المتوقع استرداد  أ  البلدية على
.  واذا  البلدية صول وااللتزامات تكون مفيدل في تقييم سيولة  توفير معلومات التواريخ المتوقعة لعملية تحقي األ  نأ  كما

تشير الى    والتي فصاحات"ا  ت المالية: اإلا "االدوا30المعيار المحاسبي الدولي للقطام العام رقم    باتيتوافي مع متطل
 تشمل االلتزامات المالية و   .  ةالذمم المدين  صول الماليةتشمل األ  صول وااللتزامات.  فصا  عن تواريخ استحقار األاإل

 الذمم الدائنة. 
 
  صول المتداولةاأل

  التالية:حد المعايير أعليه   تا انطبيإصول المتداولة نه من األأصل على  أيصنف 
  و االستهالك خالل الدورل التشميلية العادية.   أو يحتفظ به للبيع أن يتم تحقيقها أيتوقع 
    .يحتفظ به بصورل رئيسة ألغراض المتادرل  
  ن يتم تحقيقه خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير.    أيتوقع 
 ( ما لم تكن اناك 2)كما او محدد في معيار المحاسبة للقطام العام رقم    معادال  او نقدأصل نقدا  اتا كان األ

 قيود على تبادله او استخدامه لتسوية التزام معين لمدل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير. 



 

 28 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

بقية األ "  نها أصول غير متداولة.  أصول على  تصنف  المعيار يستخدم مصطلح  ليشمل  أاذا  صول غير متداولة" 
ال يمنع استخدام توصيفات بديلة ما داما اذا و   دل.  صول المالية طويلة األالملموسةا وغير الملموسةا واألصول  األ

 .  اتحمل معنى واضح
 

 : يراد استثمار مستحياضرائا مستحقةا رسوم مستحقةا غرامات مستحقةا المخزونا و   أينا صول المتداولة تشمل األ
 ن الدورل التشميلية العاديةا حتى عندما ال يتوقع ان تتحقي خالل تلك التي تتحقيا تستهلكا او تبام كجزء م

 اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير.   
  مثلة على تلك بعض االصول المالية التي  االصول التي يحتفظ بها بصورل رئيسة لمايات المتادرل )من األ

 (ا  29م  نها للمتادرل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقأتصنف على 
 من االصول المالية غير المتداولة.    والجزء الذي يعتبر متداوال 

  االلتزامات المتداولة
  حدى المعايير التالية:إتا انطبقا عليه إ التزام متداول  هن أيصنف االلتزام على 

  بلديةالدورل التشميلية لل خالليتوقع تسويته .  
  ساسي ألغراض المتادرل أمعد بشكل.  
  يستحي التسديد خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير.    
  بحي غير مشروط لتأديل تسوية التزام لمدل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير البلديةال تتمتع  

  التزامات غير متداولة.ك األخرى يتم تصنيف كافة االلتزامات 
التزاماتها المالية على انها متداولة عندما تستحي تسويتها خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقريرا حتى    البلدية تصنف  

 ن: او 
 طول من اثني عشر شهراأصلية لاللتزام كانا المدل األ.      
   اتفاقية  إتم الدفعات على  إ و  أ التمويل    إلعادلبرام  التقرير وقبل دل بعد تاريخ  ساس طويل األأعادل ددولة 

 .المصادقة على البيانات المالية

قل مدل اثنتي عشر شهر من تاريخ  و تأخير التزام على األأعادل تمويل  إ ا وكانا تملك حرية التصرفا  البلديةاتا توقعا  
 التقرير بمودا تسهيالت قرض قائم:

 ترل اقصر. ن استحي التسوية خالل فانه غير متداولا حتى و أنها تصنف اذا االلتزام على إف 
   على سبيل المثالا    للبلديةو تأخير استحقار االلتزام ليس وفقا لحرية التصرف  أعادل التمويل  إ تا كانا  إولكن(

نه  أعادل التمويل بعين االعتبار ويصنف اذا االلتزام على  إ التمويل(ا ال تؤخذ احتمالية    إلعادلال يودد اتفاقية  
 .متداول
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و قبل تاريخ التقرير بحيث يصبح االلتزام مستحي الدفع أدل في  اتفاقية طويلة األبمودا    اتعهد  البلديةعندما تخرر  
ن وافي المقرضا بعد تاريخ التقرير وقبل المصادقة على  انه متداولا حتى و أعند الطلاا يصنف اذا االلتزام على  

به  إ قاما  الذي  للخرر  كنتيجة  بالتسديد  المطالبة  عدم  على  الماليةا  البيانات   .  البلديةصدار 
 

 معلومات صدر بيان المركز المالي - ثانيا
  ن يحتوي صدر بيان المركز المالي على بنود سطر تعرض المبال  التالية:أيجا  أدنىاكحد  
 أ( الممتلكاتا المصانعا والمعدات. 

 ستثمارية.   ب( العقارات اال
 صول غير الملموسة.   م(  األ
 ثناء المبال  التي تسهر في  أا وا  (.      تصول المالية ) باسد( األ

 ه( االستثمارات التي تكون معالجتها المحاسبية حسا اسلوب حقور الملكية.    
 و( المخزون.    

 ة )النرائا(.   ز( الذمم المدينة  الناتجة من المعامالت القائمة على عدم التبادلي 
  ( 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.    

 (.    ك اتسهر في يم( االلتزامات المالية ) باستثناء المبال  التي 
 . صولس( صافي األ

 
 اذاالعناوينا والمجاميع الفرعية في صدر بيان المركز المالي عندما يكون مثل  و   اإلضافيةايتم عرض بنود السطر  

    .للبلديةالعرض له عالقة بفهم المركز المالي 
 
ولذلك ينبمي    وظيفتهاو  ألى اختالف في طبيعتها  إصول يؤدي  سس قياس مختلفة لفئات مختلفة من األأن استخدام  إ

نها بنود سطر منفصلة. على سبيل المثالا يتم تسجيل فئات مختلفة من الممتلكاتا المصانعا والمعدات أعرضها على  
  ا الممتلكاتا المصانعا   17عادل التقييم وتلك حسا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم إ و بقيمة  أبقيمة التكلفة  

 والمعدات. 
 

 و في المالحظات المرافقةأما في صدر بيان المركز المالي إمعلومات تعرض  -ثالثا
و في المالحسات المرافقةا عن تصنيفات فرعية لبنود  أن تفصح سواء في صدر بيان المركز المالي  أ  البلديةيجا على  

 . البلديةالسطر المعروضةا مصنفة بطريقة تتالءم وعمليات 
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   طبيعة ووظيفة المبال  تات العالقة. ل  إضافةيعتمد التفصيل المقدم على متطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطام العاما  
المثاففصاحات لكل بندا  تتنوم اإلو  الممتلكاتا المصانعا والمعدات  على سبيل  لى فئات حسا معيار إ ل: تجزأ بنود 

 . 17المحاسبة الدولي للقطام العام رقم 
 

 تجزأ الذمم المدينة الى:  
   القبض من رسوم المستخدم.  مستحقةمبال 
 خرى القائمة على عدم ودود التبادلية.  يرادات األالنرائا واإل 
  طراف تات عالقة.  أالذمم المدينة من 
   .الدفعات المسبقة 
   خرى مستحقة القبض.أومبال 

 لى تصنيفات فرعية مثل:إا المخزونا 12يصنف المخزون  حسا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم 
    .السلع 
   .المواد الخام 
 عمال قيد االنجاز.  األ 
 .والبنائع تامة الصنع 

 لى:  إجزأ النرائا والحواالت مستحقة الدفع ت
    .رديات ضريبية 
     .وحواالت مستحقة الدفع 
  البلديةخرين في آ ومبال  مستحقة الدفع ألعناء . 

 لى: إتجزأ المخصصات 
   .مخصصات لمنافع العاملين 
 .وبنود اخرى 

 لى: إ صول تجزأ مكونات صافي األ  
   .فائض وعجز متراكم 
 مع توصيف لطبيعة وادف كل احتياطي. ي احتياطاتأ  
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 داء المالي: بيان األ1رقم  معيار المحاسبة الدولي للقطِاع العام
  و العجز للفترةأالفائض  - اوال

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

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

  ثر التميرات في السياسات المحاسبية.أخطاء و اذ  السروف: تصحيح األ
و المصروف حسا  أيراد  خرى مع تعريفي اإلدولية للقطام العام األالمحاسبة  الن تتوافي بنود في معايير  أ من المكن  

  مثلة على تلك:أو العجز. أ(ا لكن عادل تسثنى من الفائض 1العام رقم  اذا المعيار )معيار المحاسبة الدولي للقطام
  (.  17عادل التقييم )معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  إ فوائض 
 بعملة  أ لعمليات  المالية  البيانات  تحويل  نتيجة  تنشأ  معينة  الدولي  أربا  وخسائر  المحاسبة  معيار   ( دنبية 

 (.  4للقطام العام رقم  
 صول المالية المتوفرل للبيع برسم البيع )معيار المحاسبة الدولي للقطام  عادل قياس األإ ن  عربا  وخسائر ناتجة  أ

 (. 29العام رقم  

 داء الماليمعلومات صدر بيان األ - ثانيا
  داء المالي على بنود سطر تعرض المبال  المالية للفترل المعينة:ا يشتمل صدر بيان األ ىدنأكحد 
      .االيراد 
    .تكاليف التمويل 
  صول و الخسارل المعترف بها عندما يتم التخلص من األأالربح.    
  و العجزأالفائض.   

 
 و في المالحظات المرافقة أداء المالي ما في صدر بيان األإالمعلومات التي يجب عرضها  -ثالثا

 فصا  عن طبيعتها ومبلمها بشكل منفصل. نه ينبمي اإلإامية نسبيةا فأ عندما تكون بنود االيراد والمصروف تحمل  
  فصا  المنفصل لبنود االيراد والمصروف: امية اإلأ تشمل السروف التي ينشأ عنها 

 تخفينات:ال 
  لى صافي القيمة للتحقيي.  إقيمة المخزون   على •
  لالسترداد ا أو مبل  الخدمة القابل  لالستردادلى المبل  القابل  إالممتلكاتا المصانعا والمعدات    على  •

 حيث يكون تلك مناسبا.  
 وبالمثلا عكس اذ  التخفينات.  •
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 عمليات التخلص من بنود الممتلكاتا المصانعا والمعدات.  
    خرى من االستثماراتو عمليات التخلص األأالخصخصة.   
 متوقفةالعمليات ال . 
 تسويات المقاضال.  

عيا لمجموم االيرادات ر و في المالحسات المرافقةا تصنيفا فأداء المالي  ما في صدر بيان األإن تعرض  أ   البلديةعلى  
 .البلديةبطريقة تناسا عمليات 

تعرض  أ  البلديةعلى   األإن  بيان  في صدر  المالي  ما  باستخدام أداء  المصاريف  تحليل  المرافقةا  المالحسات  في  و 
 مالءمة.     وأكثركثر موثوقية  أيهما يقدم معلومات  أا  البلديةو وظيفتها ضمن  أما على طبيعة المصاريف  إتصنيف يعتمد  

داء المالي حيث يتم تجميع المصاريف  في بيان األ  اطبيعة المصروف  سلوبأاو     ول لتحليل المصاريفالشكل األ
عادل إ وال يتم    اا منافع الموظفين(المحروقاتسا طبيعتها )على سبيل المثالا االستهالكا مشتريات الموادا تكاليف  ح

  .  البلديةعلى الوظائف والمهام المتعددل في    طبيعتهاا  ساسأالمصاريف التي تم تجميعها وعرضها على    يأ  اتوزيعها
   .  البلديةدراء توزيعات للمصاريف على التصنيفات الوظيفية في ا ألنه ال ضرورل إلاتطبيي اذ  الطريقة بسيطيعتبر 

 
و الهدف  ألشكل الثاني لتحليل المصروفات او أسلوب وظيفة المصروفا حيث يصنف المصروف حسا البرنامة  ا

النف  خدمات تلك تصنيف المصاريف إلى مصاريف    مثال   دله.أالذي وضع من    خدمات أو مصاريف    اياتادمع 
كثر من  أكثر مالءمة لمستخدمي المعلومات  أن تزود معلومات  أمن الممكن بالنسبة لهذ  الطريقة  الصرف الصحي.   

لى  إساس طبيعة المصروفا لكن توزيع التكاليف على الوظائف قد يكون غير عادلا ويعتمد أالتصنيف المعتمد على 
 قة في العرضا يجا االنتبا  إلى ما يلي:عند اتبام اذ  الطري  حد كبير على الحكم والتقدير الشخصي. 

 

على ايئة توضممممممممح صممممممممافي )اإلنفار( الدخل لكل خدمة/وظيفة رئيسممممممممية من مهام  عمليات البلدية المقدمة  عرض .1
من  خدمة أو وظيفةواذا من شمممممممممممأنه أن يسممممممممممماعد في توضممممممممممميح العاء المالي النسمممممممممممبي لكل  البلدية على حدا.  

 داا المتاحة.خدمات/وظائف البلدية المحمل على موار 

 
وكحد أدنىا يجا إظهار المصاريف المباشرل لكل  إظهار كافة المصاريف حسا نوم الخدمة/الوظيفة المقدمة.   .2

والمصمممممممممماريف المباشممممممممممرل اي تلك المرتبطة ارتباطا محددا بالخدمة أو بالبرنامة أو بالدائرل وعليها    خدمة/وظيفة. 
 تلك الخدمة/الوظيفة.تكون قابلة للتعريف بوضو  على أنها تخص 

 

إمما على إنهما إيرادات مرتبطمة بخمدممة/وظيفمة معينمة أو على إنهما إيرادات عماممة. يجما أن تقلمل إظهمار اإليرادات   .3
دخول الخدمة/الوظيفة من صممممممممممافي تكلفة الخدمة/الوظيفة التي يتم تمويلها من الدخول العامة للبلدية. تنبع دخول  

الخدمة/الوظيفة نفسممها أو من أطراف من خارم المسممجلين كدافعي ضممرائا الخدمة/الوظيفة إما بشممكل مباشممر من  
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ثالثممة أنوام منفصمممممممممممممملممة من اإليرادات   األداء المممالييجمما أن يبين بيممان    أمممام البلممديممة أو من مجموم المواطنين.  
 رتبطة بالوظائف على النحو التالي:الم

تبادل أو لعمليات تشممممبه التبادل. تنبع اذ  رسمممموم الخدمات والتي تشمممممل اإليرادات المسممممتندل لعمليات  .أ
الذين يشمممممممممممترون أو  و  الدخول من الرسممممممممممموم التي يدفعها المتعاملون مع البلدية أو المتقدمون بطلبات

يستخدمون أو ينتفعون بشكل مباشر من السلع أو الخدمات أو االمتيازات المقدمة. وتشتمل اإليرادات 
يتها على الخدمات المحددل مثل اسممممتخدام الميا  والكهرباء أو في اذ  الفئة على الرسمممموم التي تتم دبا

دمع النفايات؛ أو الرخص والتصمممممممممماريحا مثل رخص الكالب وتصمممممممممماريح البناء؛ القيام بتقييم خاصا  
 مثل تنسيف الشوارم أو وضع إضاءل خاصة للشارم؛ وأية مبال  أخرى تجبى من متلقي الخدمات.

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

غير تبادلية إلزامية أو طوعية مع البلديات أو المؤسمممممممممممممسمممممممممممممات األخرى أو مع أفراد وتكون اذ  مقيدل 
بشمممرط اسمممتخدامها لمهمة/ برنامة معين إما كمصممماريف تشمممميلية أو كنفقات رأسممممالية لمهمة/ برنامة  

لمعدل للتقرير. على سممبيل المثالا إتا ما تلقا البلدية منحة مرصممودل بشممكل حسمما ما ترتئيه البلدية ا
 محدد لصيانة الطرقاتا فيجا تصنيفها  على أنها منحة تشميلية لمهمة محددل.

 
المسمممممممماامات والمنح الرأسمممممممممالية المحددل لخدمة/وظيفة واي تشممممممممبه المنح والمسمممممممماامات التشممممممممميلية  .ت

رأسممالية بطبيعتها أو ان تكون   أصمولأن تكون نفسمها على شمكل المرصمودل لمهمة معينة ولكنها إما 
رأسمممممالية مرتبطة بمهمة/    أصممممولمقيدل لالسممممتخدام في أغراض رأسمممممالية مثل شممممراء أو بناء أو ترميم  

برنامة معين. على سبيل المثالا إتا ما تلقا البلدية منحة مرصودل بشكل خاص لبناء طرييا يجا 
 مالية محددل.تصنيفها على أنها منحة رأس

 

واي تشمممل  كافة اإليراداتا بخالف اإليرادات الخاصممة بخدمة/وظيفة معينةا ينبمي إظهاراا على أنها إيرادات عامة.  
كل  كافة النمممممممممرائا حتى تلك التي تتم دبايتها لقاء غرض معينا ويجا إظهاراا مصمممممممممنفة حسممممممممما نوم النمممممممممريبة.  

لمنح والمسممممممممممممممااممات التي ال تنطبي عليهما المعمايير التي تجعمل منهما  اإليرادات غير النممممممممممممممريبيمة األخرى مثمل الفوائمد وا
يجا وضمممممع اإليرادات العامة في التقرير  إيرادات لخدمة/وظيفة معينة ينبمي أن يتم إظهاراا على أنها إيرادات عامة.  

 بعد إدمالي مصاريف خدمات/ وظائف البلدية.

 
سلوب العرض  أاختيار    البلديةن اذا المعيار يتطلا من  إف االبلدياتمختلفة من    ألنوامسلوب للعرض له مزايا   أن كل  وأل

 موثوقية.  واألكثراالكثر مالءمة 
 

  صول: بيان التغيرات في صافي األ1معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
  التالية:  البنود صولن تعرض في صدر بيان التميرات في صافي األأ  البلديةعلى   
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 و العجز للفترل. أالفائض  .أ
يعترف به مباشرل في   األخرى العالقةا كما تتطلبها المعايير    تكل بند من االيرادات والمصاريف في الفترل تا .ب

في  "التقييم  إعادة  منالشامل المتراكم    الفائض"ذلك حساب    ويشمل   صافي االصولا ومجموم اذ  البنود.
البلدية تطبيق طريقة إعادة التقييم، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي على   اختارتحال  

 . الخيار هذا
  فترل )محسوبة  كمجموم )أ( و )ب((.يرادات ومصاريف الإمجموم  .ت
 صول المفصح عنه بصورل منفصلةا يبين:لكل مكون من مكونات صافي األ .ث

 المحاسبية.ثار التميرات في السياسات آ 
  (. 3خطاء المعترف بها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم ) تصحيحات األ 

 و في المالحسات المرافقة:  أصول ما في صدر بيان التميرات في صافي األإن تعرضا أ  البلديةكما يجا على 
  التقريرا والتميرات خالل الفترل.و العجز في بداية الفترل وتاريخ أالرصيد المتراكم للفائض  
 صولا تجري المطابقة بين القيمة فصا  بصورل منفصلة عن مكونات صافي االلى المدى الذي يتم اإلإ

صول في بداية ونهاية الفترلا بحيث تفصح بشكل منفصل  المسجلة لكل مكون من مكونات صافي األ
 كل تمير. 

 صول: دمالي في صافي األيعكس التمير اإل
  و العجز للفترلأ الفائضصافي.  
 صولخرى والتي يتم االعتراف بها بشكل مباشر كتميرات في صافي األااليرادات والمصاريف األ.   

 (:  3يتطلا المعيار المحاسبي للقطام العام رقم )
 التميرات في السياسات المحاسبيةا  إ   هلى المدي الذي يمكن تطبيقإدراء تعديالت بأثر ردعي لتعكس 

 ةدوليالمحاسبة  ال  معايير  من  آخرحكام االنتقالية المنصوص عليها في معيار  تا تطلبا األإ  إالعملياا  
 للقطام العام غير تلك.  

    خطاء بأثر صدار البيان لتصحيح األإ عادل  إ   3كما يتطلا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم
 لى المدي الذي يمكن تطبيي تلك عمليا.  إردعيا 

   و العجز المتراكما أصدار البيان بأثر ردعي على رصيد الفائض  إ   إعادل  يتمو تجرى التعديالت بأثر ردعي
خر من آردعي في مكون    بأثردراء التعديل  إتا اقتنى معيار محاسبي دولي آخر للقطام العام  إ  إال

 صول.  مكونات صافي األ
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 عرض رصيد صافي األصول من خالل ثالثة مكونات: من المفيدبيانات البلدية المالية اإلدماليةا  في

 رأسماليةا بعد طر  االستهالك المتراكم. أصولالمستثمر في  .1

 
مع قيود توضممع على االسممتخدام إما من قبل أطراف   صممولالصممافية المقيدلا والتي تتكون من صممافي األ  صممولاأل .2

ا أو من قبل التشممريعات التي تسممنها الحكومة يعاتخاردية مثل المقرضممين والمانحين والمسمماامين والقوانين والتشممر 
واألحكام الداخلية. على سمممبيل المثال الرصممميد غير المسمممتخدم لمنحة تلقتها البلدية من دهة مانحة لمشمممروم معين 

 .صولفي بيان البلدية اإلدمالي لصافي األ صوليتم تصنيفيها على أنها رصيد مقيد تحا بند صافي األ

 

الصمافية األخرى التي ال ينطبي عليها التعريف الوارد في   صمولقيدلا التي تشممل كل األالصمافية غير الم  صمولاأل .3
البندين السمممممممابقين. مثالا النقد المتوفر في نهاية العام حيث تكون البلدية حرل في اسمممممممتخدامه في أي نشممممممماط بلدي 

 فية غير مقيدل.صا أصول)أي ال تودد محددات يفرضها المانحون على استخدامه( يتم تصنيفه على أنه 

 

 النقدي  التدفقبيان  :2معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
بيان التدفي النقدي )أ( مصادر التدفقات النقدية الواردل )ب( والبنود التي أنفي عليها النقد خالل فترل تقديم التقارير   يحدد

صنع القرار.     في   للبلدية)م( ورصيد النقد في تاريخ تقديم التقارير.  اذ  المعلومات تساعد مستخدمي البيانات المالية  
على النقد الالزم لتمويل أنشطتها    البلدية للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل فيها    كذلك تتيح معلومات التدفي النقدي

واألسلوب الذي تم فيه استخدام اذا النقد.  وبالتالي فإن ادف اذا المعيار او تقديم المعلومات حول التميرات التاريخية 
 دمة عن األنشطة التشميلية واالستثمارية والتمويلية.من خالل بيان التدفي النقدي النا للبلدية في النقد والنقد المعادل 

 
النقدي وفقا    البلدية على    ويجا  اذا التدفي  بيان  تعد  أن  االستحقار  أساس  المالية على  البيانات  تعد وتعرض  التي 

 ية لها. لمتطلبات اذا المعيار بحيث يتم تقديمه كجزء ال يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترل يتم عرض البيانات المال
 

 : بيان التدفق النقدي 2تعريفات مختارة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  
( لها تعريفات محددل. والتاليةا مجموعة من  2العديد من المصطلحات والتي قدم معيار المحاسبة الدولي رقم )  اناك

  التعريفات التي نص عليها اذا المعيار: 
  .النقد: يشمل النقد في الصندور والودائع تحا الطلا 

   تكون قابلة للتحول بسهولة لمبال  نقدية معروفة  النقد المعادل: االستثمارات قصيرل األدل وعالية السيولةا والتي
 وخاضعة لمخاطرل غير كبيرل للتميرات في القيمة.

  .التدفقات النقدية: اي تدفقات النقد والنقد المعادل الواردل والصادرل 

  أو أنشطة تمويلية. استثماريةالتي ليسا أنشطة  البلديةاألنشطة التشميلية: اي أنشطة  
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 االستثماري أنشطة  األنشطة  اي  النقد    امتالكة:  يشملها  ال  التي  األدل  واالستثمارات طويلة  األصول  وبيع 
 المعادل. 

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

 
 أهداف بيان التدفق النقدي 
 النقدية تساعد المستخدمين على: المعلومات حول التدفقات 

  للبلديةالتنبؤ بالمتطلبات النقدية المستقبلية . 

  تدفقات نقدية مستقبلية. توفيرعلى  البلديةتقدير قدرل 

  على تمويل التميرات في نطار وطبيعة أنشطتها. البلديةتقدير قدرل 

   تلك سيولتهاا وقدرتها على التأثير   وتقييم ايكلها الماليا بما في  للبلديةتقييم التميرات في صافي األصول
 على مبال  وتوقيا التدفقات النقدية من أدل التكيف مع السروف والفرص المتميرل.

  المختلفة من تقارير حول األداء التشميلي. البلدياتمقارنة ما تقدمه 

   وتأكد حدوث التدفقات النقدية كثيرا ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤشر على مبل  وتوقيا
 المستقبلية. 

 .فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية  

 
 تصنيفات بيان التدفق النقدي 
 على ضرورل اإلفصا  في بيان التدفي النقدي عن اذ  التدفقات حسا األنشطة:  2ينص المعيار المحاسبي رقم 

 التشميلية 

 االستثمارية 

 التمويلية 
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 شطة التشغيليةناأل 
 تشمل األنشطة التشميلية األنشطة التالية: 

 المقبوضات النقدية من النرائا والرسوم والمرامات؛ 

 ؛بلديةالمقبوضات النقدية من الرسوم التي تفرض على الخدمات التي تقدمها ال 

  ؛ أو الحواالت والمخصصات األخرى المقبوضات النقدية من المنح 

  اإلتاوات والرسوم والعموالت واإليرادات األخرى؛المقبوضات النقدية من 

 قطام عام أخرى لتمويل عملياتها )ال تشمل القروض(؛  بلدياتالدفعات النقدية ل 

  والخدمات؛  اللوازمالدفعات النقدية لمزودي 

  الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة عن الموظفين؛ 

   النقدية النقدية والدفعات  تأمين عن أقساط التأمين والمطالبات والرواتا السنوية ومنافع   لشركةالمقبوضات 
 ؛ البلديةأخرى خاصة بسياسة 

 المقبوضات والدفعات النقدية من العقود التي تم إدراؤاا لمايات تعاملية أو تجارية؛ 

  ا. المقبوضات أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القنايو 

 
 األنشطة االستثمارية 

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

 
 وتشمل التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة االستثمارية:

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

 تاتيا؛

 الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول األخ رى المقبوضات النقدية من مبيعات 
 طويلة األدل؛ 
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   الحصص في المشاريع المشتركة )باستثناء    أوأخرى    شركات  أسهم  في  باالستثمار  المرتبطةالدفعات النقدية
 الدفعات لتلك األدوات التي تعتبر معادالت نقد أو تلك المحتفظ بها لمايات التعامل أو المتادرل(؛

 مبيعات من  المستلمة  النقدية  )باستثناء  وا  أخرى   شركاتأسهم    المبال   المشتركة  المشاريع  في  لحصص 
 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(؛ 

   المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة ألطراف أخرى )باستثناء السلف والقروض من المبال  النقدية
 مؤسسة مالية عامة(؛ 

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

 الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية.
 وتشمل التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة التمويلية:

  أخرى قصيرل أو طويلة األدل؛ واقتراضاتالعائدات النقدية من قروض وكمبياالت وسندات وراونات 

   التسديدات النقدية للمبال  المقترضة؛ 

  زام مستحي الدفع المتعلي بإيجار تمويلي.الدفعات النقدية من المستأدر لتخفيض االلتو 

 
 أساليب تحضير بيان التدفق النقدي 

 
لتحنير بيان التدفي النقدي.  علما بأن األسلوبين يختلفان في كيفية عرض التدفقات النقدية من    متاحين  أسلوبين  اناك

  األنشطة التشميلية فقط.  اذان األسلوبان اما:  
 
   األسلوب المباشر( 1

اإلفصا  عن الفئات الرئيسة من إدمالي المقبوضات النقدية وادمالي الدفعات النقدية.  اذا    وفقا لألسلوب المباشرا يتم
ويشجع المعيار المحاسبي البلديات على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشميلية باستخدام  

 األسلوب المباشر.
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األسلوب المباشر يمكن الحصول على المعلومات حول الفئات الرئيسية إلدمالي المقبوضات النقدية وادمالي  بمودا  
 الدفعات النقدية من أحد المصدرين التاليين: 

 أ( السجالت المحاسبية للبلدية؛ أو
ومصروف الفائدل والرسوم   ب( عن طريي تعديل اإليرادات التشميلية والمصاريف التشميلية )الفائدل واإليرادات المشابهة

 المشابهة لمؤسسة مالية عامة( وبنود أخرى في بيان األداء المالي لما يلي:  
 التميرات التي تحدث خالل الفترل في المخزون والذمم التشميلية المدينة والذمم التشميلية الدائنة؛ (1

 بنود غير نقدية أخرى؛  (2

 النقدية االستثمارية أو التمويلية. والبنود األخرى التي آثاراا النقدية اي التدفقات (3

التي تقدم التقارير باستخدام األسلوب المباشر على تقديم مطابقة للفائض/ العجز    البلدياتيشجع المعيار المحاسبي  
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. 
 
 المباشر األسلوب غير( 2

وفقا لألسلوب غير المباشرا يتم تحديد صافي التدفي النقدي من األنشطة التشميلية عن طريي تعديل الفائض أو العجز  
  الناشئين عن األنشطة العادية لآلثار التالية:

 التميرات خالل الفترل في المخزون والذمم التشميلية المدينة والذمم التشميلية الدائنة؛  (أ
 

ر النقدية مثل االستهالك والمخصصات والنرائا المؤدلة ومكاسا وخسائر العملة األدنبية غير ب( البنود غي
 المحققة؛  

 
 م( وكافة البنود األخرى التي آثاراا النقدية اي االستثمار أو تمويل التدفقات النقدية.

 
الناشئة عن األنشطة التشميلية باستخدام األسلوب على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية   البلديةيشجع المعيار و  اذا

 يوفر األسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون:حيث   المباشر.
 .أ( مفيدل في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية

 ليسا متاحة بمودا األسلوب غير المباشر.و ب( 
 

 األنشطة االستثمارية والتمويلية
تقديم التقارير بشكل منفصل حول األصناف الرئيسية إلدمالي المقبوضات النقدية وادمالي الدفعات   بلديةيجا على ال

 النقدية النادمة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.  
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 أساس القيمة الصافية
لية على أساس صافي  يمكن تقديم التقارير حول التدفقات النقدية النادمة عن األنشطة التشميلية أو االستثمارية أو التموي

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

 . البلديةالتدفقات النقدية أنشطة الطرف اآلخر بدال من أنشطة 
المقدمة للتقاريرا وتشمل األمثلة على اذ     البلديةاذا يختص فقط بالمعامالت حيث تكون األرصدل النقدية تحا رقابة 

  المقبوضات والدفعات النقدية ما يلي:
   الستخدامها   البلديةا غير شامل النرائا التي تحصلها  ى خر أ  دهةنيابة عن    البلديةتحصيل النرائا من قبل

 الخاص كجزء من ترتيا المشاركة في النرائا؛ 

 مؤسسة مالية عامة؛ قبول واعادل دفع الودائع تحا الطلا ل  

  إئتمان؛   بلديةأو  استثمارية بلديةاألموال التي تحتفظ بها للعمالء 

  اإليجارات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات والمدفوعة لهم.و 

ب( المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعا وتكون المبال  كبيرل وفترات االستحقار  
 .  ومن األمثلة على اذ  المقبوضات والدفعات النقدية السلف المقدمة لما يلي وتسديد ما يلي:قصيرل
   شراء وبيع االستثمارات؛ 

  االقتراضات األخرى قصيرل األدلا على سبيل المثال تلك التي لديها فترل استحقار تمتد لثالثة أشهر أو أقل.  و 

 
 التدفقات النقدية بالعملة األجنبية

   وتلك بتطبيي سعر   البلديةيجا تسجيل التدفقات النقدية النادمة عن المعامالت بعملة أدنبية بعملة تقرير
 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
سعر صرف   استخدام”آثار التميرات في أسعار الصرف األدنبي“ا واذا من شأنه أن يتيح    4القطام العام رقم  

 يقارب السعر الحقيقي.

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

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

  الصرف.

 المعامالت غير النقدية
 ناء المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلا استخدام النقد أو النقد المعادل من بيان التدفي  يجا استث

 النقدي.

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

 على المعامالت غير النقدية:من األمثلة 
 األصول من خالل تبادل األصول؛  امتالك 

 األصول عن طريي تحمل االلتزامات؛ امتالك 

 األصول عن طريي عقد إيجار تمويلي؛   امتالك 

 
 عناصر النقد والنقد المعادل 

   النقدي الخاص    اإلفصا  عن النقد والنقد المعادلا وتقديم مطابقة للمبال  في بيان التدفي  البلديةيجا على
 بها مع البنود المعادلة الواردل في بيان المركز المالي. 

  أن تفصح عن السياسة التي تتبنااا لتحديد تكوين النقد والنقد المعادل. البلدية يجا على  

 
 إفصاحات أخرى 

   اإلفصا  عن مبل  أرصدل النقد والنقد المعادل المهمة التي تحتفظ بها والتي اي غير متاحة   البلديةيجا على
 في اإليناحات حول البيانات المالية. البلديةا باإلضافة إلى المالحسات التي تقدمها البلديةالستخدام 

 د يشمل: يشجع اذا المعيار المحاسبي على تقديم وصف في اإليناحات حول البيانات المالية ق 
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مبل  تسهيالت االقتراض غير المسحوبة التي يمكن أن تكون متوفرل ألنشطة التشميل المستقبلية ولتسوية  (أ
 ا مع بيان أية قيود على استخدام اذ  التسهيالت؛ االلتزامات

 
  مبل  وطبيعة األرصدل النقدية التي فرضا عليها قيود.و ( ب

 
 

 : عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 42معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 
 

اذا المعيار على تنمين مقارنة المبال  المقدرل والمبال  الفعلية النادمة عن تنفيذ الموازنة في البيانات المالية    ينص
إتاحة موازنتها المصادر عليها للجمهور والتي تتحمل تبعا لها المسؤولية عنها   يطلا منها  دام  ما  بالبلدياتاالخاصة  

تحضير موازنات    المستخدم فيالتحول ألساس االستحقاق لن يؤثر على األساس    أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر   علنا.
 حيث سيستمر تحضير الموازنات المختلفة على األساس النقدي.     ،المختلفة البلدية

 
المعيار أينا اإلفصا  عن األسباب وراء االختالفات الهامة بين المبال  المقدرل والمبال  الفعلية.  وبالتالي    اويتطل

التزامات المساءلة الخاصة بها وأن تعزز شفافية بياناتها    البلدياتيسهم االمتثال لمتطلبات اذا المعيار إلى أن تؤدي  
 التي تعد وتعرض البيانات المالية بمودا أساس االستحقار أن تطبي اذا المعيار.   البلدية على  يجاو  اذاالمالية.   

 
 : عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 42تعريفات مختارة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم  

   التقديرات اآلدلة أو التنبؤات المنشورل الموازنة السنوية: تعني الموازنة المصادر عليها لسنة واحدل.  وال تشمل
 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. 

  انين التخصيص والتشريعات  الموازنة المصادر عليها: تعني صالحية اإلنفار المشتقة من القوانين ومشاريع قو
 الحكومية والقرارات 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. 

 رنة: المبال  الفعلية المعروضة على نفس األساس المحاسبي ونفس أساس التصنيف لنفس  أساس قابل للمقا
 ولنفس الفترل الخاصة بالموازنة المصادر عليها.  البلديات
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   المرحلة والتحويالت المعدلة فيما يخص كافة االحتياطات والمبال   الموازنة األصلية  النهائية: اي  الموازنة 
اإل والتخصيصات  أو  والتوزيعات  الموازنة  فترل  على  المطبقة  المعتمدل  األخرى  التشريعية  والتمييرات  ضافية 

  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.  

 موازنة األصلية: اي الموازنة األولية المصادر عليها لفترل الموازنة.ال  

 
 عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية 

   أن تعرض مقارنة المبال  المقدرل التي   البلديةمن    24يتطلا تطبيي معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم
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. 

 بشكل منفصل ما يلي لكل مستوى من اإلشراف التشريعي: يجا أن تعرض مقارنة المبال  المقدرل والفعلية  

 مبال  الموازنة األصلية والنهائية؛ (أ

 ب( المبال  الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛
 

التي تتحمل   الموازنة  الهامة بين  الفعلية )من    البلديةم( توضيح االختالفات  المسؤولية عنها علنا والمبال  
 خالل اإلفصا  في المالحسات(. 

 
إلى   للمقارنة  قابل  الفعلية على أساس  المقدرل األصلية والنهائية والمبال   للمبال   المالية  البيانات  إن عرض 

مالية من تحديد لة من خالل تمكين مستخدمي البيانات الءدانا الموازنة المتاحة للجمهور سيكمل دورل المسا
عليها. المصادر  للموازنة  وفقا  واستخدامها  الموارد  على  الحصول  تم  إتا  ويمكن     فيما  عرض  اذا  أينا 

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
تقديم توضيح حول ما إتا كانا التميرات بين الموازنة األصلية والموازنة النهائية اي نتيجة إعادل    البلديةيجا على  

 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

  للمقارنة مع الموازنة. ينبمي عرض كافة مقارنات المبال  المقدرل والفعلية على أساس قابل 

   البلديات يتم عرض مقارنة المبال  المقدرل والفعلية على نفس األساس المحاسبي ونفس أساس التصنيف لنفس  
 والفترل كما اي للموازنة المصادر عليها.

   عرض معلومات في مالحسات البيانات   البلدياتمن   1يتطلا معيار المحاسبة الدولي في القطام العام رقم
 ية حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة المتبنال. المال

   المعتمد في    البلدية يجا على الموازنة وأساس التصنيف  المالية أساس  البيانات  أن توضح في مالحسات 
 الموازنة المصادر عليها.

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

 
 اإلفصاح عن فترة الموازنة

  على موازنات لفترل سنوية أو لفترات متعددل السنوات. البلدياتقد تصادر 

   ترل الموازنة المصادر عليهاا مما سيساعد مستخدمي  اإلفصا  في المالحسات المالية عن ف  البلديةيجا على
  البيانات المالية على فهم العالقة بين معلومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع البيانات المالية بشكل أفنل.

 المشمولة في الموازنة  البلديات
  ت المالية التي توحد كافة  إعداد وعرض البيانا  البلدياتتتطلا معايير المحاسبة الدولية في القطام العام من

 .البلدية الموارد التي تسيطر عليها 
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   المسيطر عليها   الخدمات/مشاريعال  كافةبكافة قطاعاتها ستشمل البيانات المالية المعدل    البلديةعلى مستوى
  .الخدمات بهذ  المواطنين بتزويد تقوم التي البلديات في والميا  الكهرباء مشاريع مثل البلديةامن قبل 

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

 في األساس والوقا بشكل منفصل: اختالفاتالبيانات الماليةا مع تحديد أية 
المو  في  االستحقار  أساس  اعتماد  تم  حال  في  من  أ(  النقدية  التدفقات  وصافي  والمصاريف  اإليرادات  مجموم  ازنةا 

 النشاطات التشميلية واالستثمارية والتمويلية؛ أو
النشاطات  النقدية من  التدفقات  الموازنةا صافي  ب( في حال تم اعتماد أساس آخر باستثناء أساس االستحقار في 

 التشميلية واالستثمارية والتمويلية. 
 يتم اإلفصا  عن المطابقة في بيان مقارنة المبال  المقدرل والفعلية أو في مالحسات البيانات المالية. 

 
 تصنيف االختالفات 

 على النحو التالي:  والمقدرليمكن تصنيف االختالفات بين المبال  الفعلية 
الموازنة المصادر عليها على أساس غير األساس  أ( االختالف في األسس المحاسبية الذي يحدث عندما يتم إعداد  

 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 

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

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

 ة باالختالفات بين المبال  الفعلية والمقدرل لتلك الفترل السابقة  ال يشترط اإلفصا  عن اإليناحات تات العالق
  في البيانات المالية للفترل الحالية. 

 : المالحظات المرفقة للبيانات المالية 1معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 
  ن:أ ينبمي على المالحسات 

  عداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية  التي استخدما وفقا للفقرات. إ ساس أتعرض معلومات عن 
   تفصح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية للقطام العام ولم تعرض في صدر بيان المركز

  و بيان التدفي النقدي.أ ا  صول داء الماليا بيان التميرات في صافي األالماليا بيان األ
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   داء الماليا بيان التميرات في صافي  ضافية لم تعرض في صدر بيان المركز الماليا بيان األإتقدم معلومات
 ي من اذ  البيانات. أا او بيان التدفي النقديا لكنها تات عالقة بفهم  صولاأل

  مدى عملي ممكنا بطريقة نسامية.   ألقصىتعرض المالحسات المرافقةا 
   صولا  داء الماليا بيان التميرات في صافي األصدر بيان المركز الماليا بيان األ  ن يشير كل بند في أينبمي

  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  
  خرى:أ اتلبلدي

  .بيان االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية للقطام العام  
  التي طبقا. الهامة المحاسبيةملخص السياسات  
 داء الماليا بيان التميرات في المعلومات المساندل للبنود المعروضة في صدر بيان المركز الماليا بيان األ

  عرض البيانات المالية وعرض كل بند سطر. و بيان التدفي النقدي بتوافي مع ترتياأصولا صافي األ
  خرى: أفصاحات إتشمل 

  ( وااللتزامات التعاقدية.19معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم  االلتزامات المحتملة ) •
مثل  اإل • الماليةا  غير  المالية  إاداف وسياسات  أ فصاحات  المخاطر  المحاسبة   للبلديةدارل  )معيار 

 (. 30الدولي للقطام العام رقم 

  فصا  في ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن: اإل البلديةيتعين على 
 عداد البيانات المالية.إ األسس المستخدمة في  /األساس  
  ي من معايير المحاسبة الدولية للقطام العام.أاالحكام االنتقالية في  البلديةألي مدى طبقا  
 خرى وتات العالقة بفهم البيانات المالية. سات المحاسبية المستخدمة األالسيا 

الماليةو  البيانات  لمستخدمي  المهم  المالية )على سبيل  أو  أساس  أمعرفة    امن  البيانات  في  المستخدمة  القياس  سس 
و مبل   أا المبل  القابل لالستردادا  الحاليةا صافي القيمة القابلة للتحقييا القيمة العادلة  التكلفة المثالا التكلفة التاريخيةا  

 ساس الذي بناء عليه تم تحنير البيانات المالية يؤثر في تحليل تلك البيانات. الخدمة القابل لالسترداد(ا ألن معرفة األ
نه  إصولا فساس في البيانات الماليةا على سبيل المثال عندما يعاد تقييم فئات من األأكثر من  أعندما يتم استخدام  و 
 ساس قياس. أصول وااللتزامات التى طبي عليها كل كفي تقديم مؤشر على مجموعات األي

فصا   تا كان اإلإن تقدر فيما  أ   البلديةن يفصح عنهاا على  أسياسة محاسبية معينة ينبمي    اتا كان إعند تحديد فيما  
  داء المالي والمركز المالي.  والسروف في بيانات األ  األخرى   واألحداثيساعد على فهم الكيفية التى تسهر المعامالتا  

فصا  عن سياسات محاسبية محددل مفيد بشكل خاص لمستخدمي المعلومات المالية عندما يتم اختيار تلك  ويكون اإل
   سبة الدولية للقطام العام. السياسات من بين بدائل تسمح بها معايير المحا
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فصا  عنها لذلك النوم  نه سيتم اإلأطبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع مستخدمو البيانات المالية    بلدية تدرس كل  
فصا  عن السياسة المحاسبية المتعلقة باالعتراف بالنرائاا اإل  البلديات.  مثال على تلكا من المتوقع من  البلدياتمن  

 يرادات غير القائمة على التبادلية. خرى من اإلاأل واألشكالالتبرعاتا  الرسوما
حكاما مختلفةا غير تلك التي تنطوي على تقديراتا والتي يمكن أ  البلدية ا تصدر  للبلديةتطبيي السياسات المحاسبية    عند

فيما  حكاماأ  البلديةيل المثالا تصدر  على سب ن تؤثر بصورل ملحوظة على المبال  المعترف بها في البيانات المالية.  أ
  صول عبارل عن عقارات استثمارية.تا كانا األإ
 
مؤكدل على تلك  الحداث المستقبلية غير  ثار األآصول وااللتزامات يتطلا تقدير  ن تحديد المبال  المسجلة لبعض األإ

سعار أ. على سبيل المثالا في ظل غياب  التقديرات المستقبلية ضرورية  وتصبح  اصول وااللتزامات في تاريخ التقريراأل
 صول وااللتزامات التالية:سور ملحوظة تستخدم لقياس األ

      .المبال  المستردل لفئات محددل من الممتلكاتا المصانعا والمعدات 
 ثر التقادم الفني على المخزون.     أ 
 اكم.    المخصصات التي تعتمد على النتائة المستقبلية للدعاوى المرفوعة في المح 

النقدية   التدفقات  المخاطر على  بنود معينة مثل تعديالت  بافتراضات حول  التقديرات  الخصم  أو  أوترتبط اذ   سعار 
 خرى.سعار في المستقبل على التكاليف األثر تميرات األأالمستخدمة و 

فصاحات لألصول وااللتزامات التي تحمل مخاطر معتبرل )مبالمها المسجلة ربما تتمير بصورل كبيرل  تطلا اإل  يتمال  
التالية(ا   المالية  السنة  القائمة على  إخالل  العادلة  بالقيمة  التقرير  تاريخ  في  قياسها  السور  أخر  آ ساس  أتا تم  سعار 

و المصادر  أتاليةا لكن اذ  التميرات ليسا بسبا االفتراضات  ربما  تتمير القيم العادلة خالل السنة المالية ال  الملحوظة.  
 خرى لشكوك في التقدير في تاريخ التقرير.األ

  ي و مصدر رئيسأ  يثار المحتملة الفتراض رئيس فصا  عن مدى اآلعندما ال يكون من ناحية عملية اناك مجال لإل
ساس المعرفة  أمن المحتمل وبشكل معقولا وعلى    بأنهن تفصح  أ  البلديةلشكوك في التقدير في تاريخ التقريرا فعلى  

دراء تعديل اام على إن تقتني  النتائة خالل السنة المالية التالية والتي تختلف عن االفتراضات  أمكانية  إالقائمةا  
 و االلتزام.أ  لألصلالمبل  المسجل 

 خرى للقطام العام.  على سبيل المثال: أقد تتطلبها معايير محاسبة دولية    اةيفصا  عن بعض االفتراضات الرئيسن اإلإ
  

   فصا  عن افتراضات محددلا  اإل  وأحواليتطلاا في ظروف    19معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم
 مستقبلية تؤثر على فئات المخصصات.  بأحداثرئيسية فيما يتعلي 

 فصا  عن افتراضات اامة تستخدم في تقدير القيم يتطلا اإل  30رقم    معيار المحاسبة الدولي للقطام العام
 وااللتزامات المالية المسجلة بالقيمة العادلة.    لألصول العادلة 
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   فصا  عن االفتراضات الهامة في تقدير القيم العادلة  اإل  17يتطلا معيار المحاسبة الدولي للقطام العام رقم
 المعاد تقييمها.  لبنود الممتلكاتا المصانع والمعدات

 خر في المعلومات المنشورل مع البيانات المالية:آفصا  عنها في مكان  تا لم يتم اإلإفصا  عن التاليةا  اإل  البلديةعلى  
  

  للبلديةالمقر الثابا والشكل القانوني.  
  ة. يالرئيس واألنشطة  البلديةوصف لطبيعة عمليات 
 البلديةلى التشريع تي الصلة والذي يحكم عمليات إشارل إ.  

عتماد لهذا المعيارا ما عدا الذي له  ا ول  أحكام اذا المعيار تطبي من تاريخ  أفإن دميع    انتقاليةاال  لألحكام  بالنسبة
ال    العام.  خر للقطام  آحكام االنتقالية بمودا معيار محاسبة دولي  عالقة بالبنود التي لم يتم االعتراف بها نتيجة األ

خر  آلفصا  لهذا المعيار على  اذ  البنود حتى تنتهي فترل الحكم االنتقالي في معيار المحاسبة الدولي احكام اإلأتطبي  
 للقطام العام.   

ولى وفقا  االستحقار للمرل األ  أساستطلا المعلومات المقارنة فيما يخص البيانات المالية التي يتم فيها تبني    يتمال    كما
 ر المحاسبة الدولية للقطام العام.   عاييمل

 
 )الوحدات المحاسبية( للموازنات المالية  البياناتب( 
 إمكانية مع  احدا  على  رئيسمممممية موازنة  لكل  المالية  البيانات  كافة من  تتكون   والتي  4و 3و 2 المرفي  في  مبينة  اي  كما
 موازنات بين الموازنات  في  التمييز ويجا .  الموازنات من نوم كل  تحا الرئيسمممممممممممية غير  للموازنات  البيانات اذ   دمة

 يجممما  والتي(  4  رقم  مرفي)  االئتممممانيمممة  والموازنمممات(  3  رقم  مرفي)  الربحيمممة  الموازنمممات  ا(2  رقم  مرفي)  المحلي  الحكم
 دائماً  تعامل  أن  يجا(  العامة  الموازنة)  للبلدية  العامة التشممميلية  الموازنة  .االسممتحقار أسمماس  باسممتخدام  ادميع  ااإعداد
 أدنا  أمور يجا أخذاا بعين االعتبار لدى إعداد البيانات المالية الخاصة بالموازنات:  .رئيسية موازنة أنها على

   
لموازنات الحكم المحلي يجا أن تبين كل موازنة حكم محلي رئيسمممممية ومجموم موازنات الحكم   بيان المركز المالي .1

 صمممممممممولاأل ة مع عامود للمجموم يمطي كافة موازنات الحكم المحلي.  المحلي غير الرئيسمممممممممية في أعمدل منفصمممممممممل
 صممممممول)األ  بيان المركز الماليلموازنة الحكم المحلي يجا عرضممممممها على شممممممكل  صممممممولوالمطلوبات وصممممممافي األ

 (.صولتساوي المطلوبات زائد صافي األ

 
المبال  المحجوزل  موازنات الحكم المحلي يجا فصممممملها إلى مبال  محجوزل ومبال  غير محجوزل.   أصمممممولصمممممافي   .2

لكل موازنة رئيسية ولمجموم الموازنات غير الرئيسية يجا عرضها بما يكفي من التفاصيل لإلفصا  عن أغراض 
غير المحجوزل   صمممممممولصمممممممافي األ أو كنممممممممان لدين.    لوازمحجزاا مثل أن تكون محجوزل كران على عقارا أو ل
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حسممممما نوم الموازنةا مثل الموازنة العامةا موازنة   بيان المركز الماليللموازنات غير الرئيسمممممية يجا عرضمممممها في  
 المشاريع الرأسماليةا موازنة اإليرادات الخاصة.

 

يجا دمة الموازنات   البيانات المالية للموازنات الربحية يجا أن تعرض المعلومات المالية لكل موازنة رئيسمممممممممية.   .3
غير الرئيسمممية في عمود واحد كما يجا إظهار مجموم كلي لكافة الموازنات الربحية في عمود مسمممتقل. ال تنطبي 

إدممالي مجماميع موازنمات   الخمدممات المداخليمة.  شممممممممممممممروط إعمداد التقمارير حول الموازنمات الرئيسمممممممممممممميمة على موازنمات  
 الخدمات الداخلية يجا أن تسهر في التقارير في عمود منفصل بجانا العامود اإلدمالي للمشاريع التجارية.

 

يجا إظهار  .  صمممولالبيان التشمممميلي للموازنات الربحية او بيان اإليرادات والمصممماريف والتميرات في صمممافي األ .4
ويجا أن يميز اذا البيان بين اإليرادات والنفقات التشميلية وغير   ير حسا مصدراا الرئيسي. اإليرادات في التقر 

التشمميليةا كما يجا أن يسهر مجموعا فرعيا منفصمال لإليرادات التشمميليةا النفقات التشمميلية والدخل/ )الخسمائر( 
اإليرادات والنفقات  بعد الدخل التشممممميلي. يجا إظهار اإليرادات والنفقات غير التشممممميلية في التقرير  التشممممميلية. 

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

 

والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة ويجا   صمممولللموازنات الربحية بين األ  صممموليجا أن يميز بيان صمممافي األ .5
 المقيدل. صولأن تبين بشكل منفصل األ

 

 الموازنات الربحية نفس الفئات المطلوبة للبيانات المالية اإلدمالية للبلدية. أصولصافي  ديجا أن يسهر رصي .6
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 مطلوبةال ضافيةاإل المعلومات
 

باإلضافة للبيانات المالية األساسيةا يطلا من البلديات الفلسطينية عرض المعلومات اإلضافية التالية كجزء من 
 :كما هو موضح أدناهالمناقشة اإلدارية والتحليل ا والذي يشمل السنوي تقرير البلدية المالي  

 

مناقشممممممة مختصممممممرل للبيانات المالية األسمممممماسممممممية لمسمممممماعدل القراء على فهم البيانات المالية العامة للبلدية ولكل  •
 موازنة والعالقة بين كل بيان وآخر.

 

ل المسمممممممتخدمين على تقدير ما إتا كان الوضمممممممع تحليل لوضمممممممع البلدية المالي العام ولنتائة العمليات لمسممممممماعد •
ويجا أن يشمل التحليل النشاطات التجارية وغير التجارية  المالي قد تحسن أو ترادع نتيجة لعمليات السنة.  

كما تسهر في البيانات المالية العامة للبلدية ويجا أن يشمممممممممممتمل على أسمممممممممممباب التميرات الكبرى عن السمممممممممممنة  
مقارنة بالسممنة والموازنة المنصممرمة.   األداء المالييرات في األرقام الواردل في بيان المنصممرمة بما في تلك التم

ويجا أن يشمممممممتمل التحليل على معلومات مالية مركزل مشمممممممتقة من البيانات المالية العامة وتقارن بين السمممممممنة 
أسمممالية وغيراا ر   أصممولمع التمييز بين   صممول( إدمالي األ1الحالية والسممنة المنصممرمةا وكحد أدنىا تمطي )

مع  صمممممممول( إدمالي صمممممممافي األ3( إدمالي المطلوبات مع التمييز بين المطلوبات غير المتداولة وغيراا )2)
إيرادات  (4رأسممالية؛ والمبال  المقيدل؛ والمبال  غير المقيدل )  أصمولالتمييز بين المبال  التي تم اسمتثماراا في 

( 7( إدمالي اإليرادات )6( اإليرادات العامة حسممما المصمممدر الرئيسمممي )5البرامة حسممما المصمممدر الرئيسمممي )
 .صول( التميرات في صافي األ9( إدمالي النفقاتا و)8نفقات البرامة كحد أدنى لكل خدمة/وظيفة )

 

 صمولوالتعامالت لكل موازنة من موازنات البلدية مبينا أسمباب التميرات الكبيرل في صمافي األ  تحليل لألرصمدل •
اناك قيود أو تعهدات مستقبلية أو غيراا من المحددات تؤثر على توفر الموارد في كانا  لكل موازنة وما إتا  

 الموازنة الستخدامها الحقا.

 

 وبين الختامية التقديرية  والموازنة  األصممملية التقديرية  الموازنة  في  المرصمممودل المبال  بين  الكبيرل  للتميرات تحليل •
 .رئيسية موازنة لكل الفعلية والنتائة الختامية التقديرية الموازنة في المبال 

 التكاليف  تقارير
يمكن للبلدية  وفقا للتصممممممميم الذي تم عمله فيما يتعلي بترميز خارطة الحسممممممابات وايكليتها وكذلك التقارير الماليةا  

 الحصول على تقارير مالية تخص تكلفة الخدمات المختلفة التي تقدمها من عدل مصادر كما يلي:
 

 :(Fund Segmentالموازنة / الوحدل المحاسبية )طعة ق .1

بالنسمبة للخدمات تات الطبيعة التجارية وظيفة رئيسمية تقوم البلدية بتأديتها خدمة  Fundتمثل كل وحدل محاسمبية  
لمواطنيها. وفقا لتصمميم ايكلية خارطة الحسماباتا فقد تم تخصميص رمز معين لكل نشماط تو طبيعة تجارية واو 

الميا  أو المسمممممممملخ  أو موازنةا فمثال كافة التكاليف والمصمممممممماريف المتعلقة بخدمات الكهرباء أو Fundما يسمممممممممى  
البلدي أو سمور الخنمار أو الدينمومتر أو أية وظيفة أخرى تات طبيعة تجارية سمتصما في الموازنة المخصمصمة  
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األداء المالي  لها وبالتالي يمكن حصمممممر اذ  التكاليف والمصممممماريف من خالل اسمممممتخرام التقارير المالية مثل بيان 
   دمة المقدمة.الخاص بكل موازنة وبالتالي احتساب تكلفة الخ

 
 :Functions segment))قطعة الوظائف  .2

اذ  القطعة والتي اي دزء أسممممماسمممممي من ترميز خارطة الحسمممممابات تمكن البلدية من حصمممممر واحتسممممماب تكلفة كل 
خدمة من الخدمات التي تقدمها ضممممممممممممن نشممممممممممماطاتها الخدماتية العامة أو غير التجارية حيث درى تحديد وظائف 

وبالتالي يتم تخصمممميص وتوزيع التكاليف المترتبة على تقديم الخدمات على    ايات الفلسممممطينيةرئيسممممية تقوم بها البلد
 اذ  الوظائف وفقا لمعايير وأسس معينة تحدداا البلدية.

وتحمل اذ  التكاليف على    فكل وظيفة سممميكون لها تكاليف مباشمممرل تحدد مسمممبقا على مسمممتندات التكلفة أو الصمممر 
النسمام المحماسممممممممممممممبي   عنمد إدخمال المعماملمة إلىالوظيفمة مبماشممممممممممممممرل وفقما لإلدراءات المحماسممممممممممممممبيمة المتبعمة في البلمديمة 

 المحوسا.
أما بالنسممممبة للتكاليف غير المباشممممرل والتي ال يمكن تخصمممميصممممها لوظيفة بعينها وانما يتم تكبداا ألدل القيام بأكثر  

ية أن تقوم بتوزيع اذ  التكاليف على الوظائف المختلفة وفقا ألسمممس مناسمممبة تحدداا البلدية  من وظيفة فيمكن للبلد
 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.

 
 (:(Cost Center Segment مراكز التكلفةقطعة  .3

حيث يمكن  Cost Centerالترميز الموحد لخارطة الحسممابات او مركز التكلفة إن إحدى القطع المودودل ضمممن 
إضمممممممافة مركز تكلفة ألي نشممممممماط أو نوم من عمليات البلدية أو ألي قسمممممممم أو شمممممممعبة أو تصمممممممنيف ألي نشممممممماط أو 

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

كما او بالنسمممبة لقطعة الوظيفةا يجا تحديد مراكز التكلفة مسمممبقا بحيث تكون موحدل لجميع البلديات الفلسمممطينية  
 ر المعلومات المراد تحميلها على مركز التكلفة مسبقا على مستندات المعامالت المالية.كما يجا توفي

تسممممممتطيع البلدية اسممممممتخرام تقارير مالية ألي مركز تكلفة موحد ضمممممممن قائمة مراكز التكلفة في النسام المحاسممممممبي 
 الموحد في أي وقا من األوقات.

 
 (:(Projects Segment المشاريعقطعة  .4

يودد ضممممن ايكلية خارطة الحسمممابات قطعة تتعلي بالمشممماريع بحيث يمكن اسمممتخدام اذ  القطعة للمحاسمممبة كذلك 
على أي مشمروم سمواء رأسممالي أو تشمميلي وبالتالي تجميع كافة إيرادات وتكاليف اذا المشمروم ضممن اذ  القطعة 

إلى إيراداته في أي وقا من   واسممممممممتخرام تقارير مالية كاملة عن المشممممممممروم تشمممممممممل تكاليف المشممممممممروم باإلضممممممممافة
 األوقات.
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 المحلي الحكم وزارة  تقارير

 
 ربع سنوي: أساس لىعيتم تزويد وزارل الحكم المحلي بالتقارير التالية 

 
 كما كل الموازنات يبين األرصمدل الفعليةلمجمع  ميزان مرادعة و  Fundميزان مرادعة تفصميلي لكل موازنة   .1

نة التقديرية المعتمدل لكل بند من ز من كل سممممنة مع أرصممممدل الموا  31/12ا    30/9ا    30/6ا    31/3في  
 البنود.

 

ا بيان التميرات في صممممممممافي األصممممممممولا  األداء الماليبيان ا  المركز الماليتقارير مالية سممممممممنوية تمثل بيان  .2
اذ  التقارير المالية السمممممنوية يجا أن ترسمممممل إلى    .للبلدية ككل وللموازنات الرئيسمممممية  وبيان التدفي النقدي

من السمممممممممنة الالحقةا يمكن أن تكون اذ  التقارير المالية في الثاني وزارل الحكم المحلي قبل نهاية الشمممممممممهر  
 اذ  المرحلة غير مدققة من مدقي حسابات خاردي مستقل عن البلدية.

 

مرفقة مع تقرير مدقي بيانات مالية سممممممممممممنوية كما وردت في البند "أ" أعال  "البيانات المالية األسمممممممممممماسممممممممممممية"   .3
يجا أن يتم التدقيي الخاردي وفقا لمعايير   حسممممممممممممممابات خاردي مرخص ومعتمد من وزارل الحكم المحلي.  

ا الحسمممممممابات السمممممممنوية التدقيي الدولية ويجا على مدقي الحسمممممممابات الخاردي أن يعطي رأيه فيما إتا كان
للبلدية قد أعدت وفقا لدليل السممممياسممممات واإلدراءات المحاسممممبية الصممممادر عن وزارل الحكم المحلي وفيما إتا  

تعبر بعدالةا من كافة النواحي الجواريةا عن الوضممممممممممممع المالي للبلدية ونشمممممممممممماطاتها   البيانات المالية  كانا
ألسمممممممس المحاسمممممممبية المعتمدل في دليل السمممممممياسمممممممات  ها وفقا لأصمممممممولفي صمممممممافي  ونتائة أعمالها والتميرات
يجا أن يقدم تقرير مدقي الحسابات الخاردي مرفقا مع البيانات المالية األساسية   واإلدراءات المحاسبية. 

 للبلدية بما ال يتجاوز نهاية الشهر السادس من السنة الالحقة للسنة موضوم التدقيي.

 

التقارير المالية اإلضافية المطلوبة التمام تحليلها واشرافها   تخرموتس  تستطيع وزارل الحكم المحلي أن تصمم .4
ن يمك  ‘حيث  الموحد على الحسممابات السممنوية والدورية للبلدية وتلك من خالل النسام المحاسممبي المحوسمما
في كمل بلمديمةا   Fundامذا النسمام الوزارل من اسممممممممممممممتخرام تقمارير مماليمة لكمل بلمديمة على حمدى ولكمل موازنمة  

ت وايكيلتها في اذا الدليل.  ال وظيفة من الوظائف المشممممممممممار إليها في فصممممممممممل خارطة الحسممممممممممابوكذلك لك
الهيئات اذ  حسممما أنوام مجمعة للهيئات المحلية الحصمممول على تقارير أينممما بإمكان وزارل الحكم المحلي  

وكذلك حسمما القطاعات االقتصممادية والوظائف الرئيسممية   هاوتوادداا الجمرافي وتصممنيفاتها ومصممادر تمويل
 في ميزان المرادعة.باالضافة إلى الحسابات االفرادية كما ترد 

 

الموازنة التقديرية السنوية: تقوم البلدية بإعداد موازنتها السنوية التقديرية وتقديمها للوزارل للمرادعة واإلعتماد  .5
غ إعمداد الموازنمة. يتم إعمداد وتقمديم الموازنمة التقمديريمة وفقما لالدراءات وفقما لتعليممات الوزارل التي ترد في بال

التفصمميلية الواردل في فصممل السممياسممات واالدراءات المحاسممبية المتعلقة بالموازنات التقديرية الواردل في اذا  
سمممممممممممتويات يمكن لوزارل الحكم المحلي ان تسمممممممممممتخرم موازنة تقديرية مجمعة للهيئات المحلية وعلى م  الدليل.

 وتصنيفات مختلفة بما يلبي أغراضها.
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 1رقم   المرفي
  2 من 1 صفحة

 
 

 البلدية  اسم
 المركز المالي  بيان

 )التاريخ(
 )العملة ...............( 

 

 

 غير نشاطات 
 تجارية

 
 النوم من نشاطات

 التجاري 
 
 

 المجموم

 صولاأل
 :متداولة

     

 النقد  ومكافئات النقد 
 أخرى  موازنات)ل(  من مدين

 قصيرل األدل – استثمارات
 المدينة  الذمم

 أخرى  حكومية ايئات من مستحي
 مستحقة إيرادات /مفوترل غير خدمات
 الموظفين  من مستحي
 المخازن 

 مقدما مدفوعة مصاريف
 متداولة أخرى  أصول

     

      : دارية غير
 طويلة األدل  – استثمارات 

 الثابتةا صافي  صولاأل
 غير متداولة أخرى   أصول

     

      صولاأل إجمالي
      

 المطلوبات 
 متداولة

     

 للمصارف مستحي 
 الدائنة  الذمم

 مستحقة رواتا
 مستحقة مصاريف
 المواطنين تأمينات

 مستحقة دائنة فوائد
 مؤدلة  إيرادات
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 أخرى  متداولة مطلوبات
 

 : متداولة غير
     

 من أكثر بعد مستحي األدلا طويل دين 
 سنة

 الموظفين  مستحقات

     

      المطلوبات إدمالي
 

 صول األ صافي
     

 ثابتة  أصولفي  مستثمر 
 مقيدل )مشروطة(  أصول
 ديون  خدمة
 (مشروطة)غير  مقيدل غير

 من إعادل التقييم  المتراكم الشامل الفائض

     

  صول األ صافي  إدمالي
 األصول وصافي المطلوبات إجمالي

     

 

 

 

 المالية للبيانات المرفقة اإليضاحات انظر
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 1  رقم المرفي
 2 من 2 صفحة

 

 البلدية  اسم
 الشامل   األداء المالي بيان

 المنتهية السنة
 )العملة ...............( 

 

 
 
 
 

 

 

 

    

 الوظيفة /المهمة حسا اإليرادات

  في والتميرات اإليرادات)المصروفات(   صافي 
   صولاأل صافي

 األساسية الخدمات     

 الوظائف\المهام

 

  المصروفات 
على   رسوم

  الخدمات
ومساامات   منح

  تشميلية 
ومساامات   منح

  رأسمالية

  نشاطات
الحكم  
  المحلي 

من  نشاطات
 المجموم  التجاري  النوم

 المحلي الحكم نشاطات
 عامة   سالمة و صحة
 عامة  أشمال

 المجتمع  وتطوير التخطيط
 البيئة حماية

 رأسمالية   مشاريع
 ادتماعية خدمات
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 المحروقات  ضريبة
 الدخل  ضريبة
 أخرى  محلية ضرائا

 وأديان  ثقافة ترفيها
 تعليم 
 عام 

 األدل  طويلة  الديون   على  الفوائد
 المحلي  الحكم نشاطات إدمالي

 
 :التجاري  النوم من النشاطات

              

 الكهرباء 
 والمجاري  الميا 
 المسلخ  السمك  /الخنار سور 

              

 
               التجاري  النوم من النشاطات إدمالي

               الكلي  المجموم
 : العام  الدخل

 :النرائا
 األمالك ضريبة
 المبيعات  ضريبة
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 وامتيازات  رخص تراخيصا رسوم
 مصادرل ورسوم غرامات

 واألموال  الممتلكات  استخدام من متأتي دخل
 حكومية  مساعدل

 االستثمارات  على دخل
 الممتلكات  بيع من خسارل /ربح

 منوعة  إيرادات
 

           العامة  اإليرادات إدمالي
 التقييم إعادل من متحققة غير أربا /خسائر

 صول األ  صافي على التميرات
 

 في بداية العام صولاأل صافي
 

           في نهاية العام صولاأل صافي

           

 

 المالية للبيانات المرفقة اإليضاحات انظر
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 2  رقم المرفي
    4 من 1 صفحة

 
 

 البلدية  اسم
 المحلي  الحكم موازنات

 بيان المركز المالي 
 )التاريخ(
 )العملة( 

 

 

 

  الرئيسية الموازنات 
  الحكم موازنات
  غير المحلي

 الرئيسية

 

  المجموم
  العامة   الموازنة

 موازنات
 المشاريع
 الرأسمالية

  

         صولاأل
         :الجارية

         النقد  ومكافئات النقد
         أخرى  موازنات من مستحي

         أخرى  –مدينة  تمم
         المستودعات

         مقدما مدفوعة مصاريف
         أخرى  أصول

         :جارية غير
         ثابتةا صافي  أصول
         غير دارية أخرى   أصول

         صولاأل إجمالي
         الموازنة  ورصيد االلتزامات
         االلتزامات

         :الجارية
         دائنة  تمم

         أخرى  لموازنات مستحي
         مستحقة رواتا

         المواطنين تأمينات
         مستحقة مصاريف
         أخرى  دارية التزامات

         :جارية غير
         األمد طويلة ديون 

         الموظفين  مستحقات
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         االلتزامات إجمالي
         الموازنة   رصيد

         :ل محجوز
         الدين  خدمة

         تخصيصات
         المخازن 

         مقدما مدفوعة بنود
         أخرى  أصول

         :في دةار و محجوزة،  غير
         العامة   الموازنة
         الرأسمالية  المشاريع موازنة
         الخاصة  اإليرادات موازنة

         الموازنة  رصيد إجمالي
  ورصيد االلتزامات إجمالي
 الموازنة 

        

 

 

 

 

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

 
 

 البلدية  ماس
 المحلي  الحكم موازنات

 والتمير في رصيد الموازنة   األداء المالي بيان
 المنتهية السنة

 )العملة..( 

 

 

 

  الرئيسية الموازنات 
  الحكم موازنات
  غير المحلي

 الرئيسية

 

  المجموم
  العامة   الموازنة

 موازنات
 المشاريع
 الرأسمالية

  

         اإليرادات 
         : الضرائب

         واإلدازات التراخيص رسوم
         خدمات  مقابل إيرادات

         والمصادرات المرامات
         المنح

         حكومية ضرائا
         فوائد 

         اإليرادات  إجمالي
         لمصروفاتا

         :جارية
         العليا  واإلدارل  البلدي المجلس

         عامة   وسالمة صحة
         عامة  أشمال

         المجتمع  وتطوير التخطيط
         البيئة  حماية

         ادتماعية خدمات
         وأديان  ثقافة ترفيها

         تعليمي 
         :الدين خدمة
         فوائد  دفعات
         رسوم

         المصروفات إجمالي
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  اإليرادات في)العجز(  الفائض
 بالمصروفات مقارنة

        

         )مستخدمة(  أخرى  مالية مصادر
         داخلة تحويالت

         أصول بيع
         خاردة  تحويالت

 األخرى  التمويل مصادر إجمالي
 )مستخدمة( 

        

صافي التميرات في رصيد   
 الموازنة 

        

         السنة  بداية في الموازنة رصيد
         السنة   نهاية في الموازنة رصيد

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 البلدية  اسم

 )األسلوب المباشر( النقدي التدفي بيان
 الحكم المحلي  موازنات

 .....  في المنتهية السنة
 )العملة: ( 

 

 

 

  الرئيسية الموازنات 
  الحكم موازنات
  غير المحلي

 الرئيسية

 

  المجموم
  العامة   الموازنة

 موازنات
 المشاريع
 الرأسمالية

  

         
  من النقدية التدفقات

 التشميلية النشاطات
 المكلفين من مقبوضات   
 دفعات للموردين    
 دفعات للموظفين   
 دفعات للخدمات المختلفة     

  من المتأتي النقد صافي
 النشاطات(  في)المستخدم 

 التشميلية

     

النقدية من   التدفقات
 االستثماريةالنشاطات 

 شراء أدهزل حاسوب  
 شراء أسهم شركة عامة  
   بيع سيارل   

صافي النقد المتأتي من    
)المستخدم في( النشاطات 

 االستثمارية

     

النقدية من   التدفقات
 التمويلية النشاطات

  دفعات فوائد على قروض   
 مصرفية

دفعات أقساط قروض     
 مصرفية

     



 

 63 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

صافي النقد المتأتي من    
 النشاطات)المستخدم في(  

 التمويلية
      

  في)النقص(  الزيادل صافي
 النقد  ومكافئات النقد

     

  بداية في النقد ومكافئات النقد
 السنة 

 نهايةالنقد ومكافئات النقد في 
 السنة 
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 2  رقم المرفي
 4من  4صفحة 

 
 

 
 البلدية  اسم

 )األسلوب غير المباشر( النقدي التدفي بيان
 الحكم المحلي  موازنات

 .....  في المنتهية السنة
 )العملة: ( 

 

 

 

التدفقات النقدية من  
 النشاطات التشميلية

صافي الفائض )العجز(     
 للسنة المالية 

     

تعديالت لموافقة صافي     
صافي   معالفائض )العجز( 

النقد المتأتي من )المستخدم  
 :النشاطات التشميليةفي( 

 
 ات هالكستإ  

  األصول في التميرات
 والخصوم: 

 )زيادل(  نقصان  
 صافي  االمدينة  ذممال  
ترادع )زيادل( بنود مدفوعة    

 مسبقا 
  الدائنة  الذمم زيادل( نقصان)  

 والمتراكمة
  من المتأتي النقد صافي

 النشاطات(  في )المستخدم
 التشميلية
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 3  رقم المرفي
 4 من 1 صفحة

 
 

 البلدية  اسم
 المركز المالي  بيان

 التجارية  الموازنات
 )التاريخ(
 )العملة( 

 

 

  مجموم  الرئيسية التجارية الموازنات 
الموازنات 
التجارية  
غير 

 الرئيسية 

 

  إدمالي
 الموازنات
 التجارية

 
  إدمالي
 موازنات
 الخدمات
 الداخلية 

 

 
  موازنة

  الكهرباء 
 الميا  موازنة

     والمجاري 
 صولاأل

 : المتداولة
 النقد  ومكافئات النقد

  موازنات من مستحي
 أخرى 

 مدينة تمم
 أخرى  مدينة تمم

 مقدما مدفوعة مصاريف
 

 : متداولة غير
 ثابتةا صافي  أصول
غير متداولة    أصول
 أخرى 

          

           صول األ إدمالي
 المطلوبات 

 : المتداولة
 للمصارف مستحي

 دائنة  تمم
 أخرى  لصناديي مستحي
 مستحقة رواتا

 المواطنين تأمينات
 دائنة مستحقة  فوائد

 مؤدلة  إيرادات
 أخرى  متداولة مطلوبات
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  األدلا طويلة مطلوبات
 :سنة خالل مستحقة
 مصرفي  قرض

 
 : متداولة غير

 طويلة األدل ا   مطلوبات
  من أكثر بعد مستحقة

 :سنة
 مصرفي  قرض

 موظفين  مستحقات
           المطلوبات  مجموم
 : صولاأل   صافي

مستثمرل في         أصول
 رأسمالية  أصول

 مقيدل  غير

          

  وصافي المطلوبات إدمالي
 صولاأل
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 3  رقم المرفي
 4 من 2 صفحة

 
 

 البلدية  اسم
 صول والتمير في صافي األ  األداء المالي بيان

 التجارية  الموازنات
 .....  في المنتهية السنة

 )العملة: ( 
 

 

 

  مجموم التجارية الرئيسية  الموازنات 
الموازنات 
التجارية  
غير 

 الرئيسية 

 

  إدمالي
 الموازنات
 التجارية

 
  إدمالي
 موازنات
 الخدمات
 الداخلية 

 
  موازنة 

 الكهرباء 
 الميا  موازنة 

 والمجاري 
    

 تشميلية 
 رسوم على خدمات    

          

 اإليرادات إدمالي
 التشميلية

          

 التشميلية المصاريف
 العمليات   
 االستهالك   

          

  المصاريف إدمالي
 التشميلية

          

 التشميلي  الدخل
 )الخسارل(

          

 غير)مصاريف(  إيرادات
 تشميلية 

 
 التوصيل/رسوم الربط   
 إيرادات فوائد    
 دفعة فائدل    

          

 اإليرادات مجموم
  غير)المصاريف( 

 التشميلية
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  قبل)الخسارل(   الدخل
 التحويالت 

          

 التحويالت 
 حواالت خاردة   

          

           إدمالي التحويالت   
 

  صافي في التمير
 صولاأل

          

 
في بداية   صولاأل صافي
 العام

          

 
في نهاية   صولاأل صافي
 العام
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 3  رقم المرفي
 4 من 3 صفحة

 
 

 
 البلدية  اسم

 )األسلوب المباشر( النقدي التدفي بيان
 التجارية  الموازنات

 .....  في المنتهية السنة
 )العملة: ( 

 

 

    التجارية الرئيسية   الموازنات 
  موازنة 

 الكهرباء 
 الميا  موازنة

 والمجاري 
  مجموم

الموازنات 
التجارية غير  

 الرئيسية 

  إدمالي
 الموازنات
 التجارية

  موازنات إدمالي
 الخدمات
 الداخلية 

  من النقدية التدفقات
 التشميلية النشاطات

 المستهلكين  من مقبوضات   
 دفعات للموردين    
 دفعات للموظفين   

  من المتأتي النقد صافي
 النشاطات(  في)المستخدم 

 التشميلية

     

النقدية من   التدفقات
 االستثماريةالنشاطات 

 شراء أعمدل كهرباء   
 أدهزل حاسوب شراء   
 شراء أسهم شركة عامة  
    سيارل  بيع 

صافي النقد المتأتي من    
)المستخدم في( النشاطات 

 االستثمارية

     

النقدية من   التدفقات
 التمويلية النشاطات

دفعات فوائد على قروض    
 مصرفية

دفعات أقساط قروض     
 مصرفية

     



 

 70 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

صافي النقد المتأتي من    
 النشاطات)المستخدم في(  

 التمويلية
      

  في)النقص(  الزيادل صافي
 النقد  ومكافئات النقد

     

  بداية في النقد ومكافئات النقد
 السنة 

 نهايةالنقد ومكافئات النقد في 
 السنة 
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 3  رقم فيالمر 
 اسم البلدية       4 من 4 صفحة

 )األسلوب غير المباشر( بيان التدفي النقدي
 الموازنات التجارية 

 السنة المنتهية في ..... 
 )العملة: ( 

 

 

التدفقات النقدية من  
 النشاطات التشميلية

صافي الفائض )العجز(     
 المالية للسنة 

     

تعديالت لموافقة صافي     
صافي   معالفائض )العجز( 

النقد المتأتي من )المستخدم  
 :في( النشاطات التشميلية

 
 ات هالكستإ  

  صولاأل في التميرات
 والخصوم: 

 )زيادل(  نقصان  
 صافي  االمدينة  ذممال  
ترادع )زيادل( بنود مدفوعة    

 مسبقا 
  الدائنة  الذمم زيادل( نقصان)  

 والمتراكمة
  من المتأتي النقد صافي

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

 
 

 
 البلدية  اسم

 المركز المالي   بيان
 االئتمانية الموازنات

 )التاريخ(
 )العملة( 

 

 

 

 تقاعد   موازنة  وكاالت  موازنة  
     صولاأل

     واالستثمارات  النقد
     صولاأل مجموم

 
 االلتزامات 

    

     دائنين إلى مستحي
     االلتزامات  مجموم

 
 صول األ صافي

    

     األمانة برسم
     صول األ صافي مجموم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزء المرفقة اإليضاحات تعتبر
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 4  رقم المرفي
 2 من 2صفحة 

 
 

 
 البلدية  اسم

  صول األ صافي في التميرات بيان
 االئتمانية موازناتال

 .....  في المنتهية للسنة
 )العملة(  

 

 

 

 التقاعد   موازنة  
   إضافات 

   : مساامات
   العمل صاحا
   التقاعد   خطة أعناء
   المساامات  مجموم

 
 : االستثمارات إيرادات

  

   فوائد 
   االستثمارات  إيرادات مجموم

 
 االستثمارات  مصاريف: يطر 

  

   اإلضافات مجموم
 

 تخفينات 
  

   المدفوعة  المبال 
   التخفينات إدمالي

 
 صول األ صافي في التميير

  

   السنة  بداية  -صولاأل صافي
   السنة  نهاية -صولاأل صافي

   
   

 

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

 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 

ن اذا الجزء من الدليل المؤشمممممرات المالية وبعض مؤشمممممرات  أو بالمقارنة مع نتائة ايئات محلية مشمممممابهة. كما يبي
للهيئة المحلية االسمممممممتعانة بها في سمممممممبيل قياس فعالية أدائها وكفاءل تنفيذاا لنشممممممماطاتها  األداء األخرى التي يمكن 

 ونجاحها في تحقيي أادافها. يمكن أن تكون اذ  المؤشمممرات مفيدل أينممما في مرادعة الموازنات التقديرية سمممواء من
مرادعة وتحليل اذ  الموازنات زارل الحكم المحلي المناط بهم قبل الهيئة المحلية نفسمممممها أو من قبل الموظفين في و 

 التقديرية ورفع توصياتهم بشأنها إلى معالي الوزير.
 

 العامة المالية السياسات -ب
 في نهاية كل ثالثة شهور. والموازنةالتخطيط قسم مسؤول تقارير المؤشرات المالية من قبل  إعداديتم  •

تعرض التقمارير على الممدير الممالي لمنماقشممممممممممممممتهما واعمداد تقرير ملخص حولهما يحتوي على التوصمممممممممممممميمات   •
 المتعلقة بتحسين أداء البلدية.

 يتم مقارنة اذ  التقارير مع نتائة بلديات مشابهة لتقييم أداء البلدية ومركزاا المالي. •
لمؤشرات المالية إلى رئيس البلدية لدراسة واتخات ما يلزم من خطوات لتحسين م التقرير الملخص مع ايقد •

 األداء.

 المالية المؤشرات  -ت
المؤشمممممرات المالية تعني احتسممممماب نسممممما مالية من خالل قراءل العالقة بين قيمتين ماليتين أو أكثر على أن تكون  

للبلدية في نهاية سممنة مالية معينة على أن تكون دميع إحدى اذ  القيم على األقل مسممتخردة من البيانات المالية  
   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  

 النشاطات وتلك بمقارنة اذ  النسا مع نفس النسا لبلديات أخرى أو لفترات أخرى.والربحية لبعض 
 حليلاالسمتعانة بهذ  المؤشمرات المالية سمواء لفحص مدى معقولية الموازنة التقديرية عند إعداداا أو لت  أينما  يمكن

ة للفترل قيد الدراسمممة أو الفحص مدى معقولية وفاعلية األداء الفعلي للبلدية وتلك من خالل مقارنة المؤشمممرات المالي
 مع نفس المؤشرات المالية لفترات سابقة للبلدية نفسها أو لبلديات شبيهة.

 Liquidity Ratios)السيولة    )  نسب

  هاأصمممولدل عند اسمممتحقاقها باسمممتخدام واي النسممما التي تقيس مدى قدرل البلدية على موادهة التزاماتها قصممميرل األ
المتداولة ( بدون تشممممكيل أعباء إضممممافية على البلدية وتعرضممممها إلى خسممممائر أو   صممممولاأل)السممممائلة والشممممبه سممممائلة  

 مخالفتها لالتفاقيات الموقعة.
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  Current Ratioنسبة التداول : . أ

 

 المتداولة  لمطلوباتا ÷المتداولة  صولاألنسبة التداول = 
 قصيرل األدل في قائمة المركز المالي . والمطلوبات صولاألواذ  المجموعة من النسا تتعلي بعناصر 

المتداولة : تتنممممن النقدية ا االسمممتثمارات قصممميرل األدل ا المدينين ا حسمممابات مدينة أخرى ا  صمممولاأل -
 المخزون والمصروفات المدفوعة مقدمًا.

ا الحسمممممممممابات الدائنة األخرى ا المصمممممممممروفات المسمممممممممتحقة وأية  المتداولة : تتنممممممممممن الدائنين   المطلوبات -
 التزامات أخرى تستودا السداد خالل السنة المالية .

 
المتداولة عن عدد المرات التي تسمتطيع  لمطلوباتالمتداولة على ا  صمولألتعبر اذ  النسمبة والتي تنتة عن قسممة ا

لما زادت اذ  النسممممممممممممبة دل تلك على مقدرل البلدية على  المتداولة ا وك المطلوباتالمتداولة تمطية  صممممممممممممولألفيها ا
 المتداولة دون الحادة لتسبيل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض دديد . تموادهة أخطار سداد االلتزاما

 
  Quick Ratioنسبة السداد السريع   . ب

 

 المتداولة  المطلوبات÷المخزون (  –المتداولة  صولاألنسبة السداد السريع = )
 

قصممممميرل األدل خالل أيام معدودل ا ويتم تجنا بند المخزون   لمطلوباتتوضمممممح اذ  النسمممممبة  مدى إمكانية سمممممداد ا
المتداولة سمممميولة وكذلك لصممممعوبة تصممممريفه خالل وقا قصممممير دون تحقيي   صممممولاألنسرًا لكونه من اقل عناصممممر  

 خسائر .
 
   Cash Ratioنسبة النقدية   . ت
 

 المتداولة  المطلوبات÷شبه النقدية  صولاألقدية و نسبة النقدية = الن
ا بما او متوفر من نقد وما شمممممابهه خالل فترل قصممممميرل األدل المطلوباتتوضمممممح اذ  النسمممممبة مدى إمكانية سمممممداد 

 قصيرل.
 

شمممممممممبه النقدية كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خالل فترل وديزل وتلك مثل األورار المالية القابلة    صمممممممممولتشممممممممممل األ
 اول .للتد
 

 Activity Ratios)النشاط    )  نسب

لتقديم   تتناول نسمممممممما  النشمممممممماط قدرل البلدية  على إدارل وتحريك األصممممممممول على اختالف أنواعها في نشمممممممماط البلدية
المكونات األساسية لقياس مدى نجا  إلنتام اإليراد والدخل ا وتعتبر معدالت النشاط إحدى   خدماتها للمواطنين و

 البلدية في تحقيي أادافها.
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  Fixed Assets Turnover معدل دوران األصول الثابتة  - أ

 

ها الثابتة لتقديم خدماتها للمواطنين فيما يتعلي أصممممممممولتوضممممممممح اذ  النسممممممممبة مدى قدرل البلدية على االسممممممممتفادل من 
 بنشاطات الحكم المحلي أو قدرل البلدية على تحقيي أربا  من نشاطاتها تات الطبيعة التجارية.

 

 صول الثابتة األ ÷تكلفة الخدمات المقدمة أو اإليراداتمعدل دوران األصول الثابتة = 
 
 متوسط فترل التحصيل أو تعمير الذمم المدينة. -ب

مجموم الذمم المدينة كما بتاريخ معين على متوسمممممط اإليرادات اليومية أو   تقسممممميميحتسممممما اذا المؤشمممممر من خالل  
سممنة  الشممهرية. يتم احتسمماب متوسممط اإليرادات اليومية أو الشممهرية بتقييم مجموم اإليرادات السممنوية على عدد أيام ال

أو عدد أشممممهر السممممنة. كلما زاد عدد أيام أو أشممممهر متوسممممط فترل التحصمممميل يعني أن الهيئة المحلية غير فعالة في 
تحصميل ديونها المسمتحقة من المسمتفيدين واتا زاد اذ  المتوسمط كثيرا فإن تلك يعتبر مؤشمرا على إمكانية عدم قدرل 

 تقبال.الهيئة المحلية على الوفاء بالتزاماتها النقدية مس
كما أنه يمكن اسممممتخرام بيانات عن تعمير الذمم المدينة من النسام المحاسممممبي المحوسمممما ويمكن إدراء المقارنات  

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

النتائة الفعلية لبنود اإليرادات والمصمروفات الرئيسمية لفترل معينة على تقديرات اذ  البنود   تقسميمتقاس اذ  النسمبة ب
% ألي بند ألي 100لنفس الفترل والواردل ضممممممممن الموازنة التقديرية للهيئة المحلية. إتا كانا اذ  النسمممممممبة أقل من 

الهيئممة المحليممة اتخممات   إدارلتممالي يجمما على  قممل من المتوقع أو المقممدر وبممالأفترل فممإن اممذا يعني أن األداء الفعلي  
 اإلدراءات الالزمة لتحسين األداء.

 

 تشغيلية  أداء مؤشرات

 ايمكن للبلدية أينمممما أن تقيس مسممممتوى أدائها من خالل احتسمممماب بعض النسمممما المتعلقة بعملياتها ونسمممما انجازا
تركز اذ  النسممممما على بنود بعض اإليرادات   ومقارنتها مع نتائجها السمممممابقة أو مع نتائة بلديات أخرى مشمممممابهة.  

والمصروفات الرئيسية ضمن حسابات البلدية والتي يمكن أن تشكل مؤشرا على االتجا  الذي تشير فيه البلدية من 
 حيث نتائة عملياتها.

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

 التشغيلية الموازنة: أوال  

 اإليرادات
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 رقم
  مجموعة
 الحساب 

 الوصف
 

 اإلجراء 
 

 مالحظات  التوقيع  ال/نعم

عمملممى   ضممممممممممممممممرائممممممما 
 الممتلكات

النمممممممممرائا على الممتلكات    المحصمممممممممل من مبل الال   .1
 المقدر؟تناسا مع الفعلي للسنة السابقة ومع ي

   

 مؤشرات األداء:  
النممممرائا على الممتلكات   المحصممممل من  مبل اليقسممممم   .2

 على عدد سكان البلدية.

  الفرد من النمممممممرائا على الممتلكات   ال حصمممممممة −
في ارتفمممام أم في تنممماقص مقمممارنمممة مع الفعلي للسممممممممممممممنمممة  

 السابقة؟

   

ال حصمممممممة الفرد من النمممممممرائا على الممتلكات   −  
تلك النممممرائا في بلديات متناسممممبة مع حصممممة الفرد من 

 أخرى مماثلة؟

   

يقسمممممممممممم مبل  النمممممممممممرائا على الممتلكات على مجموم  .3  
 اإليرادات التشميلية.

 ال اذ  النسبة متوافقة مع نسبة السنة السابقة؟  -

ال اذ  النسمممممممممممممبة متقاربة مع نفس النسمممممممممممممبة في   −
 بلديات أخرى مشابهة؟

   

المممممرخمممممص   إيمممممرادات 
 واإلدازات

المحصمممممممممممممملممة    إيرادات الرخص واإلدممازاتاممل مجموم   .1
متناسممممممممممممبة مع الفعلي للسممممممممممممنة  خالل الفترل / السممممممممممممنة  

 السابقة؟

   

متناسبة المصدرل ال عدد رخص الحرف والصناعات   .2  
 تحصيلها؟ التي تممع الرسوم 

   

 مؤشرات األداء:  
  المحصمممملة ال مجموم إيرادات الرخص واإلدازات •

إلى مجموم اإليرادات التشمممميلية متناسمممبة مع نفس 
 النسبة للسنة الماضية؟

   

في حممممالممممة ودود اختالف دواريا فهممممل انمممماك  −  
 أسباب منطقية ومقنعة لذلك؟

   

ما اي نسممممممممممبة رسمممممممممموم رخص البناء إلى مجموم   −  
 إيرادات الرخص واإلدازات؟

   

    السابقة؟ ال اذ  النسبة متوافقة مع الفعلي للسنة   −  
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ورسمممممممممممممممموم   إيمممرادات 
 مقابل خدمات

ال أدردا البلدية الرسمممممممممممموم مقابل كل الخدمات التي   .1
 تقدمها؟

   

امل مجموم إيرادات امذا البماب تتنماسممممممممممممممما مع الفعلي   .2  
 للسنة السابقة؟

   

امل مجموم إيرادات امذا البماب تتنماسمممممممممممممما مع إيرادات  .3  
 نفس الباب في بلديات أخرى مماثلة؟

   

 مؤشرات األداء: −  
ال مجموم إيرادات ورسمممممممممممممموم مقمابل خدمات إلى   −

مجموم اإليرادات التشمممممممميلية متناسمممممممبة مع نفس النسمممممممبة  
 للسنة الماضية؟

   

في حممممالممممة ودود اختالف دواريا فهممممل انمممماك  −  
 أسباب منطقية ومقنعة لذلك؟

   

ضممممممممممرائا ورسمممممممممموم  
 محلية أخرى 

النممممممممرورية من ال حصمممممممملا البلدية على المعلومات  .1
من رسممممممممممموم النقل    لفعليةوزارل المالية حول حصمممممممممممتها ا

 ؟للسنةعلى الطرر 

   

امل حصمممممممممممممممة البلمديمة من رسمممممممممممممموم النقمل على الطرر   .2  
متناسمبة مع الفعلي للسمنة الماضمية ومع بلديات أخرى  

 مماثلة؟

   

 مؤشرات األداء:   
ال نسمممممممممبة النمممممممممرائا والرسممممممممموم المحلية األخرى إلى   .3

  ةاإليرادات التشمممممميلية متوافقة مع الفعلي للسمممممن مجموم  
 الماضية؟

   

مسممممماعدات حكومية   
 ودولية

ال مبل  المسماعدات المدردة ضممن اذا الباب مؤيدل  .1
باتفاقيات أو كتا رسمممممممممممممممية من الجهات المقدمة لهذ  

 المساعدات؟

   

مع   يمكن تبرير  /ال مجموم اذ  المسممممماعدات متوافي .2  
 الفعلي للسنة السابقة؟

   

 مؤشرات األداء:  
ال نسمممممبة مجموم المسممممماعدات الحكومية والدولية إلى   .3

مجموم اإليرادات التشمممممميلية متوافي مع الفعلي للسمممممنة  
 الماضية؟

   

ال مجموم المرامات مناسمممممما بالنسممممممبة للفعلي للسممممممنة   .1 غرامات 
 السابقة؟
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 النفقات

ممممممممممممممن   إيمممممممممممممرادات 
الممتلكات  اسمممتخدام  
 واألموال

من اسممممممممممتخدام    تأناال تم إدرام كافة اإليرادات التي   .1
البنكيممممة وايجممممارات  الفوائممممد  الممتلكممممات واألموال مثممممل 

 الممتلكات وغيراا؟

   

امل مجموم امذا البماب يتنماسمممممممممممممما مع الفعلي للسممممممممممممممنة   .2  
 السابقة؟

   

اإليرادات   نسممممممممممممممبممممممة 
الممذاتيممة إلى مجموم 

 اإليرادات

 األداء:مؤشرات 
ما اي نسمممممممممممبة اإليرادات الذاتية من مصمممممممممممادر البلدية   .3

المسممممممممممممممممممماعممممممدات   منهمممممما  مطروحممممممًا  اإليرادات  )مجموم 
الحكوميممة والممدوليممة والقروض واألمممانممات( إلى مجموم  

 إيرادات الموازنة التشميلية.

   

  الحاليةسممممممممممممنة  الال ارتفعا اذ  النسممممممممممممبة خالل   −  
 مقارنة مع الفعلي للسنة السابقة؟

   

 رقم
  مجموعة
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

 مؤشرات األداء:  
امل نسممممممممممممممبمة إدممالي الرواتما واألدور في .  1

الموازنمة التشممممممممممممممميليمة إلى إدممالي النفقمات في 
الموازنة التشمممممممممممميلية متقاربة مع نفس النسمممممممممممبة 

 الفعلي في السنة السابقة؟لألداء 
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ال النسمممممممممممممبة في البند السمممممممممممممابي قريبة مع . 2  
النسمممممممممممممممما المشممممممممممممممممابهممة في البلممديممات األخرى 

 المماثلة؟

   

ال نسممبة مصمماريف تدريا موظفي اإلدارل . 3  
العممامممة والممدائرل الممماليممة والممدائرل القممانونيممة إلى  
مجموم النفقات العامة متقاربة مع نفس النسمبة 
للسمممممممممممنة السمممممممممممابقة )فعلي( ومع نفس النسمممممممممممبة  

 للبلديات األخرى المشابهة؟

   

اإلداريمممممممة   الممممنممممفممممقمممممممات 
 والعمومية والتشميلية

امممل مجموم امممذ  النفقمممات في كمممل بممماب  .1
من أبواب النفقات متقاربة مع الفعلي  

 للسنة السابقة؟

   

السمممممممممممالمة والصمممممممممممحة   
 العامة

 مؤشرات األداء:
السممممممممممممممالمممة اممل نسممممممممممممممبممة مجموم نفقممات   .1

والصممممممممممممممحمممة العممماممممة إلى مجموم نفقمممات 
الموازنمة التشممممممممممممممميليمة متوافقمة مع الفعلي 

 للسنة السابقة؟

   

اممل نسممممممممممممممبممة مجموم نفقممات السممممممممممممممالمممة  .2  
والصممممممممممممممحمممة العممماممممة إلى مجموم نفقمممات 
الموازنمممة التشممممممممممممممميليمممة متقممماربمممة مع نفس  

 النسبة في بلديات أخرى مشابهة؟

   

امممل حصممممممممممممممممة الفرد من مجموم نفقمممات   .3  
السممممممممممالمة والصممممممممممحة العامة متقاربة مع 
نفس حصممممممممممممممممة الفرد في بلمممديمممات أخرى 

 مشابهة؟ 

   

العممممماممممممة    األشممممممممممممممممممممال 
 )الهندسة( والميكانيك

 مؤشرات األداء:
ال نسممبة مجموم نفقات األشمممال العامة  .1

)الهندسممة( والميكانيك إلى مجموم نفقات  
الموازنممة التشممممممممممممممميليممة متوافي مع الفعلي 
للسممممممنة السممممممابقة وكذلك مع نفس النسممممممبة 

 لبلديات أخرى مشابهة؟ 

   

ال حصمممممممممممة الفرد من نفقات األشممممممممممممال  .2  
العممماممممة والميكمممانيمممك متقمممارب مع الفعلي 

حصمممممممممة الفرد في للسمممممممممنة السمممممممممابقة ومع 
 بلديات أخرى مشابهة؟
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ال نسمبة نفقات صميانة الشموارم واألرصمفة إلى مجموم  .3 
نفقات باب األشممممممممممممممال العامة )الهندسمممممممممممممة( والميكانيك  
متوافقة مع الفعلي للسممممممممنة السممممممممابقة ومع نفس النسممممممممبة  

 لبلديات أخرى مشابهة؟

   

 مؤشرات األداء: التعليم

التعليم إلى مجموم نفقات  ال نسبة مجموم نفقات باب  .1
الموازنة التشممممممميلية متقارب مع الفعلي للسممممممنة السممممممابقة  

 ومع نفس النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟

   

ما اي حصممممممممة الفرد من سممممممممكان البلدية في فائض أو   .2 
 عجز الموازنة التشميلية؟

   

 
 

 
 الربحية الموازنات:  ثانيا  

المالية ومؤشممرات األداء التالية على كل موازنة ربحية رئيسممية واسممتخالص النتائة يتم احتسمماب وتحليل المؤشممرات 
 لعرضها على اإلدارل العامة للبلدية التخات ما يلزم من قرارات لتحسين األداء.

 
رقم  

مجموعة  
 الحساب

 مالحظات  التوقيع  ال/نعم اإلجراء  الوصف

كمممممل    اإلدراءات على  امممممذ   يتم تطبيي 
 موازنة ربحية. 

   

 مؤشرات األداء: النفقات التقديرية 

ال نسممممممممممبة الرواتا واألدور إلى  .1
مع  متقممممممماربمممممممة  النفقمممممممات  مجموم 
الفعلي للسممممممممممممممنممة السمممممممممممممممابقممة ومع 
في  الممممممماثلمممممة  الربحيمممممة  الموازنمممممة 

 بلديات أخرى مشابهة؟

   

ال نسممممبة النفقات التشممممميلية إلى   .2  
ممع  ممتمقمممممممارب  المنمفمقمممممممات  ممجممموم 

 الفعلي للسنة السابقة؟

   

امل تم احتسممممممممممممممماب كمافمة النفقمات  .3  
 التشميلية خاصة المباشرل منها.
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 وترميزها  الحسابات خارطة هيكلية
التقارير تعتبر خارطة الحسابات الركن األساسي الذي يبنى عليه النسام المحاسبي وبما يمكن البلدية من استخرام 

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.

 صندور تطوير واقراض البلديات وقد اكتسبا خارطة الحسابات في مشروم بناء قدرات الحكم المحليا الذي ينفذ 
بالتعاون والتنسمممممممممممممميي الكامل مع وزارل الحكم المحليا أامية خاصممممممممممممممة نسرا لدوراا المركزي في تمكين وزارل الحكم 
المحلي من تجميع بيانات مالية متناغمة ومتناسممقة ومبنية على نفس األسممس المحاسممبية من كافة الهيئات المحلية 

الحكم المحلي من الحصمممممممممول على بيانات وتقارير مالية موثوقة وتات مصمممممممممداقية  في فلسمممممممممطينا مما يمكن وزارل 
 وبالتالي استخدام اذ  البيانات المالية في عملية التخطيط المستقبلي لقطام الحكم المحلي في فلسطين.

فممإن وحيممث أن خممارطممة الحسمممممممممممممممابممات تعتبر نقطممة االنطالر لعمليممة إعممداد الموازنممات التقممديريممة للهيئممات المحليممةا  
تصممممميمها بشممممكل سممممليم يمكن الوزارل أينمممما من تعزيز مسممممتوى المسمممماءلة والشممممفافية والمتابعة الفعالة لعملية التنفيذ 
الفعلي للموازنات التقديرية وبما ينممممممممممن الوصمممممممممول إلى أكبر قدر ممكن من الفائدل للمواطن الفلسمممممممممطيني بالدردة 

 ذا القطام في فلسطين بشكل عام.األولى وتعزيز مصداقية نسام المساءلة والشفافية في ا
وكجزء من مشمممروم بناء قدرات الحكم المحلي في فلسمممطينا فقد تم دراسمممة احتيادات الهيئات المحلية ووزارل الحكم 
المحلي من التقارير المالية بما في تلك الموازنات التقديريةا حيث تم وضمممع ترميز موحد لخارطة حسمممابات موحدل 

لمحلية الفلسممممممممممطينية ابتداء من إعداد الموازنات التقديرية السممممممممممنوية ومرورا بتنفيذ اذ  تسممممممممممتخدم من كافة الهيئات ا
الموازنات التقديرية واإلشممممممممممراف عليها ووصمممممممممموال إلى إصممممممممممدار التقارير المالية المختلفة والتي تلبي كافة األغراض 

حلية على مسممتوى وزارل الحكم المحلي  الداخلية والخاردية بما في تلك التقارير المالية التي تجمع لكافة الهيئات الم
 بما في تلك الموازنات التقديرية والتقارير المالية الدورية المختلفة.

وقد تم وضممممممممع وتطوير خارطة الحسممممممممابات الموحدل بما فيها من مرونة ضممممممممرورية المكانية اسممممممممتخدامها تحا كل 
النقدي(ا كما تم أينما توحيد السمياسمات  األسمس المحاسمبية )أسماس االسمتحقارا أسماس االسمتحقار المعدل واألسماس  

المحاسممممممممبية التي تتبعها الهيئات المحلية الفلسممممممممطينية لمسممممممممك حسمممممممماباتها واعداد تقاريراا المالية كما او مشممممممممرو   
بالتفصمميل في الفصممول المختلفة من اذا الدليلا وبما ينمممن الحصممول على تقارير وبيانات مالية متجانسممة وتعبر 

محلي الفلسمممطيني وبما ينممممن االسمممتفادل من المقارنات بين البيانات المالية من بلدية إلى  عن واقع قطام الحكم ال
 أخرى ومن سنة إلى أخرى.

وحيث أن دوار خارطة الحسمممممممممممممابات او الترميز الموحد الذي يتنممممممممممممممن تلبية االحتيادات من البيانات والتقارير 
ل عميي وبما يلبي االحتيادات لكافة األطراف الماليةا فقد تم وضممممع وتطوير نسام ترميز تفصمممميلي ومدروس بشممممك

سممممممواء الهيئات المحلية نفسممممممها أو الجهات المشممممممرفة والمنسمة كوزارل الحكم المحلي. وقد امتدت عملية تطوير اذا 
الترميز الموحد فترل ليسممممممممما بالقصممممممممميرل ابتدأت من تحديد االحتيادات للجهات المسمممممممممتخدمة وما شممممممممممله تلك منن  

ل التي عقدت لهذا المرضا ومرورا بتحديد التقارير المالية المطلوبة والبيانات التي تمطيها النقاشمممممممممممات وور  العم
ووصموال إلى النقاشمات المطولة مع الجهة المزودل لبرنامة التشمميل المحوسما الذي سميتبنى تشمميل اذا الترميز بما 

كليته من قبل مسممممتشممممار متخصممممص ينمممممن الوصممممول إلى النتائة المطلوبة.كما تم أينمممما مرادعة اذا الترميز واي
 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:
 

هماا وبمالتمالي تحمديمد التعرفمة تمكين الهيئمة المحليمة من معرفمة تكماليف كمل خمدممة أو وظيفمة رئيسمممممممممممممميمة تؤدي .1
 المناسبة لهذ  الخدمة بالتعاون مع الجهات المنسمة.

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

النقدي إلى   األساساسات الجديدل للحكم المحلي من خالل االنتقال من مساعدل البلديات على تنفيذ السي .3
 االستحقار. أساس

ا الموازناتاالستعداد إلصدار بيانات مالية دديدل تمطي البلدية كلها مثل البيانات المالية على أساس   .4
 . صولوبيان صافي األ األداء الماليوبيان 

 . للبلديات ووزارل الحكم المحلي والمستقبليةة تتماشى مع االحتيادات الحالية توفير ايكلية مرن .5

تمكين البلدية من توحيد عملياتها المالية بما يتطابي تماما مع احتيادات الوزارل بناء على مقاربة معيارية/  .6
 قياسية.

مجمعة لتحسين عملية  تمكين وزارل الحكم المحلي من أداء دوراا بكفاءل من خالل استخدام البيانات ال .7
 صنع القرار المبنية على معلومات موثور بها وآنية ومفيدل. 

تخفيض التكاليف والوقا الذي يتم تكريسه كل سنة لمرادعة الموازنة أو اإلشراف عليها واعادل تخصيص  .8
 اذا الوقا لقنايا تات بعد استراتيجي أكثر. 

باألدوات المناسبة لرصد أداء كل بلدية ومقارنة أدائها تزويد وزارل الحكم المحليا وربما الوزارات األخرىا   .9
 مع البلديات المماثلة  التي تنتمي لنفس الفئة أو الوضع المالي. 

 تسهيل رقابة داخلية أقوى تنمن التكامل في المحاسبة وغيراا من النشاطات. .10

لمة   .11 تنفيذ  البلديات من خالل  بين وعبر  للمعلومات  متواصل  بتبادل  مشتركة وايكلية مشتركة السما  
 للمعلومات المالية وأشكال النسام. 

 تشجيع وضع سياسات ومعايير وطنية .12

 
وبناء على الدراسممممات والمناقشممممات وور  العمل العديدل التي نفذتا وبعد المناقشممممات المسممممتفينممممة التي درت من 

ممثلة بمسمممؤوليها وخبرائها وبين    دهة بين صمممندور تطوير واقراض البلديات ووزارل الحكم المحلي والهيئات المحلية
خبراء الشممممممركة المزودل للبرنامة المحاسممممممبي المحوسمممممماا فقد اسممممممتقر الرأي على تشممممممكيل الترميز اإلدمالي الموحد 

ا إسمم Functionا الوظيفة Fundا الموازنة  Agencyاي الهيئة   Segmentsلخارطة الحسمابات من سمبع قطع  
والقطام اإلقتصمادي   Projectا المشمروم Cost Centerالتكلفة    ا  مركزNatural account/Objectالحسماب 

Economic Sector. 
 

 فيما يلي شر  مودز لكل من اذ  القطع السبع:
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 :Agency Segment الهيئة قطعة .1
قطعممة الهيئممة تمثممل الرموز المعطممال لكممل ايئممة محليممة وكممذلممك وحممدات وزارل الحكم المحلي. وقممد تكونمما اممذ  

شممرائح فرعية بحيث تسمممح لوزارل الحكم المحلي اسممتخرام تقارير على أسمماس المحافسةا نوم القطعة من عدل 
الهيئة المحليةا فئة الهيئة المحلية باإلضممممممممممممافة إلى رقم الهيئة المحلية نفسممممممممممممها. كما تمكن اذ  القطعة الهيئة 

فة الهيئات المحلية. وقد المحلية من إعطاء الترميز المنسما لدوائراا وأقسمامها ولكن على أسماس موحد بين كا
روعي في تركيبة اذ  القطعة الترميز الصمممممممممادر عن دهاز االحصممممممممماء الفلسمممممممممطيني والمعتمد من وزارل الحكم 

 المحلي.
 

 :Fund Segment الموازنة قطعة .2

كما تم تعريفه سممابقا فالموازنة اي خط نشمماطات أو وظيفة رئيسممية تقوم بها الهيئة المحلية بحيث يمكن تمييز   
 Fundير  من النشمممممممممممممماطات أو الوظائف. اذ  القطعمة تمكن الهيئمة المحليمة من التعمامل مع كل موازنة عن غ

معتمدل في النسام المحاسمممبي للهيئة المحلية ككيان محاسمممبي مسمممتقل أو وحدل محاسمممبية مسمممتقلة بحيث يمكن  
غيراما من مكونمات البيمانمات و  األداء المماليا بيمان  بيمان المركز الممالياسممممممممممممممتخرام تقمارير مماليمة وافيمة لهما مثمل  

المالية. اذ  القطعة تمكن البلدية أينمممممممممما من تحديد التكاليف واإليرادات المتعلقة بنشمممممممممماطات محددل وبالتالي 
تحديد التعرفة المناسممممممممممممممبة لهذ  الخدمة. كما تمكن اذ  القطعة الهيئة المحلية من اسممممممممممممممتخرام التقارير المالية 

تاتياا أو من الحكومة المركزية أو من دهات مانحة داخلية أو حسممممممممما مصمممممممممدر التمويل سمممممممممواء كان تمويال  
 خاردية.

التي يمكن أن تسمممممممتخدمها الهيئات المحلية الفلسمممممممطينية.  وقد تم تمذية  Fundsوقد تم تحديد عدد الموازنات 
 النسام المحوسا بها.

 
   Function Segmentالوظيفة قطعة .3

تمعة إلى إنجاز خدمة أسمممممماسممممممية أو برنامة معين تكون الوظيفة اي مجموعة من النشمممممماطات التي تهدف مج
الهيئمة المحليمة مسممممممممممممممؤولمة عنمه. وقمد تم تحمديمد عمدد من الوظمائف الرئيسمممممممممممممميمة التي تقوم بهما الهيئمات المحليمة  

 الفلسطينية.  وقد تم تمذية النسام المحوسا بها.
 

 Natural account/Object Segmentإسم  الحساب  قطعة .4

الحسمممماب بالرمز المنوط بالحسمممماب نفسممممه وتمييز  من حيث كونه حسمممماب أصممممول أو مطلوبات أو تعنى قطعة  
إيراد أو مصمممممممروف باإلضمممممممافة إلى تصمممممممنيف الحسممممممماب من حيث كونه أصمممممممول متداولة أو أصمممممممول ثابتة أو 
مطلوبات متداولة أو مطلوبات طويلة األدل وكذلك كون الحسمممممماب يعود لصممممممافي أصممممممول الهيئة المحلية بما 

 ه تلك من وفر أو عجز.يمثل
تم تصمممممممممنيف وربط كل رقم حسممممممممماب بمجموعة تسممممممممممى "مجموعة الحسممممممممماب" 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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 Cost Centers Segment التكلفة مراكز قطعة .5

قطعممة مركز التكلفممة يمكن أن تعبر عن احممدى التصممممممممممممممنيفممات الهرميممة المودودل في الهيكممل التنسيمي للهيئممة 
 المحلية أو أن تمثل تصنيفا منطقيا لبعض  المراكز او النشاطات التي تقوم بها الهيئة المحلية.

يمثممل فئممة من الموظفين أو العمماملين   وعليممه يمكن لمركز التكلفممة أن يمثممل قسممممممممممممممم أو شممممممممممممممعبممة أو دائرلا أوأن
كالسمممممممائقين أو السمممممممكرتارية أو الجبا  وغيراا.كما يمكن أن يمثل مركز التكلفة خدمة إفرادية مثل سممممممميارل دمع 

 النفايات بحيث يتم تحديد تكلفة مثل اذ  السيارل ومقارنتها مع غيراا من السيارات. 
 

 Project Segment المشاريع قطعة .6

ن الهيئة المحلية من المحاسممممبة على كل مشممممروم تنفذ  بشممممكل مسممممتقل وان امتدت فترل تنفيذ  اذ  القطعة تمك
ألكثر من سمممممنة مالية. كما بإمكان الهيئة المحلية أن تصمممممنف المشممممماريع المنفذل إلى مشممممماريع تشمممممميلية بحيث  

لتقارير المطلوبة سممممممواء  تسممممممتطيع إعداد الموازنات التقديرية لهذ  المشمممممماريع ومراقبة تنفيذاا الفعلي واسممممممتخرام ا
 للبلدية نفسها أو للجهات الممولة لهذ  المشاريع.

 
 Economic Sector Segment  اإلقتصادي  القطاع قطعة .7

تشممممممممممير اذ  القطعة إلى القطام االقتصممممممممممادي الذي يسممممممممممتفيد من نشمممممممممماطات البلديةا وقد تم تحديد القطاعات 
مية في اذا المجال. كما تم تحديد تصنيفات فرعية لكل االقتصادية الرئيسية وبما يتناسي مع التصنيفات العال

 قطام اقتصادي رئيسي.
 

تشممممممل القطاعات االقتصمممممادية الرئيسمممممية على سمممممبيل المثال القطام الزراعي والثرول الحيوانيةا قطام الصمممممحة  
وفيةا قطام والخدمات االدتماعيةا قطام الصمممناعة والتجارلا قطام الطاقة والمنادما قطام الميا  والموارد الج

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

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

 الحكم المحلي.  

 التقديرية بالموازنات المتعلقةالمحاسبية  السياسات -أ
 

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

(Fund.تودد ضمن حساباتها ) 

مع األخذ باالعتبار قطع الهيكل التنسيمي والمشروم   تعد الموازنة التقديرية على أساس قطعة الوظيفة •
 واسم الحساب.  

النسام المحاسبي للهيئة المحلية يجا أن يوفر األساس المناسا للرقابة على تنفيذ الموازنة التقديرية لكل   •
ا كما يجا أن يوفر إمكانية الرقابة على  ( ضمن حسابات الهيئة المحليةFundوحدل محاسبية/ موازنة )

وازنة التقديرية حسا كل قطع الترميز التي بنيا الموازنة التقديرية عليها كما تم شرحه أعال  ووفقا الم
 . للسياسات التي تتبنااا وزارل الحكم المحلي في اذا الخصوص

تقوم الهيئة المحلية بإصدار تقارير مالية دورية )شهريةا ربع سنويةا نصف سنوية وسنوية( تقارن بين  •
المعت الرسمية لكل وحدل محاسبية/ موازنة /  المبال   التقديرية  الموازنة  في  الفعلية   Fundمدل  والمبال  

 وبنفس التصنيفات المحاسبية الواردل في الموازنة التقديرية المعتمدل.

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

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. 

مبال    بحجزغراض الرقابة على الموازنة التقديريةا تقوم الهيئة المحلية ومن خالل نسامها المحاسبي  ال •
( وتلك بما يساوي قيمة العقود غير المنفذل المتفي عليها مع Encumbrancesمن الموازنة التقديرية )

الشراء في الحاالت   اذ  الحجوزات تتم لحسة المصادقة على أوامر   خرى لشراء سلع أو خدمات.أدهات  
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 

 ةا ليتم أخذاا بعين االعتبار. توفير المعلومات عن المبال  المحجوزل من الموازن

في   fundكل وحدل محاسبية/ موازنة/  أصولظهار اذ  الحجوزات ضمن صافي إتقوم الهيئة المحلية ب •
 عند إعداد التقارير المالية.   نهاية السنة المالية
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ضمن   كالتزامات فعلية  لمالية من أية حجوزات يجا تسجيلهاقيمة األعمال المنفذل فعليا في نهاية السنة ا •
 ل  الحجوزات بقيمتها. ات الهيئة المحلية ويتم تقليل مبحساب

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.   

ورؤساء الدوائر    قسم التخطيط والموازنةا مسؤول  أو أحد مساعديه  مدير الماليتتكون لجنة الموازنة من ال •
 يرأس اذ  اللجنة.  أو مساعدل األساسية في البلدية. المدير المالي

التقديرية إلى أن يتم اعداد الموازنة واعتماداا  • تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي خالل فترل إعداد الموازنة 
 رل الحكم المحلي.  رسميا من المجلس البلدي ووزا

على دميع الجهات المشاركة في إعداد الموازنة السنوية التقيد بالجداول الزمنية المحددل من قبل وزارل   •
 الحكم المحلي. 

 الموازنات تحضير عملية في المالية السياسات -ب
 طلب تحضير الموازنات

بعد إستالم بالغ إعداد الموازنة من وزارل الحكم المحليا تجتمع لجنة الموازنة وتناقش عملية إعداد الموازنة   •
ساء الدوائر  من خالل كتاب رسمي موده الى رؤ التقديرية وآلياتها وتوقيتها حيث يطلا رئيس اللجنة  

 سنة القادمة. المختلفة في الهيئة المحلية اعداد الموازنة التقديرية لكل دائرل لل

 يتم تحديد السقف األعلى لموازنة كل قسم أو دائرل من قبل مسؤول الموازنات.  •

 
 تحضير الموازنات  في األقسام المعنية

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

 الموازنات وتقديم النسخة األولية للجنة الموازنة. تعطى مهلة شهر لألقسام لتحنير  .2

الموازنة   .3 إعداد  يجا  للبلديةا  المحوسا  المالي  النسام  على  الموازنات  منسومة إلعداد  توفر  حالة  في 
بإستخدام اذ  المنسومة. أما في حالة عدم توفر مثل اذ  المنسومةا فيتم تعبئة النماتم من قبل األقسام  

 ( مزودل من قبل وزارل الحكم المحلي.Excel spreadsheetsعلى )

 

 تحضير ومصادقة الموازنات  من قبل الجهات المسؤولة في البلدية
حيث تعرض   قسم التخطيط والموازنةيتم تجميع الموازنات المحنرل من أقسام البلدية من قبل مسؤول   .1

 على لجنة الموازنة لمناقشتها.

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

 لمناقشتها تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي.

المجلس   لية المنبثقة عناللجنة الما يقوم رئيس البلدية ورئيس لجنة الموازنة بعرض مسودل الموازنة على .3
 البلدي لمناقشتها واقراراا بعد إدراء التعديالت المناسبة عليها.



 

 89 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

تقوم بالمصادقة والموافقة األولية على الموازنات ثم يتم إرسال    المنبثقة من المجلس البلدياللجنة المالية    .4
 موازنات إلى المجلس البلدي للمصادقة النهائية.ال

ه من أدل  ازنة من قبل اللجنة المالية يجا أن يتم إخبار األقسام المعنية بأي تميير يحدث على المو  .5
 من أدل االستفادل من اذ  التعديالت في المستقبل . أخذ  بعين االعتبار وكذلك

 إلى مكتا الحكم المحلي في المحافسة.  المصادر عليها من المجلس البلدييتم إرسال الموازنات  .6

 

 
 قبل الجهات الرسمية الحكومية مصادقة الموازنات من 

مكتا الحكم المحلي في المحافسة يقوم بدراسة الموازنة المقدمة من البلدية واما أن يصادر عليها أو    .1
 أن يطلا إدخال تعديالت عليها.

في حالة طلا تعديالتا تقوم لجنة الموازنة بدراستها واالدتمام مع مكتا الحكم المحلي في المحافسة   .2
 التعديالت.  واالتفار على

تعرض الموازنة المعدلة على المجلس البلدي للمصادقة عليها إن كانا التعديالت التي أدخلا عليها  .3
 دواريةا ومن ثم تعاد الموازنة المعدلة إلى مكتا الحكم المحلي في المحافسة. 

وزارل    نات فيدائرل المواز   بعد اعتماد الموازنات من قبل مكتا الحكم المحلي يتم إرسال الموازنات إلى .4
 الحكم المحلي المركزية.  

  قد   وزارل الحكم المحلي بمرادعة الموازنات ومناقشتها مع مكتبها المحلي وأحيانا  دائرل الموازنات في  تقوم .5
 تقوم بمناقشة الموازنات مع البلدية مباشرل. 

التقديريةفي حالة ودود أي تعديل من قبل   .6 من خالل    البلدية   إلى   دائرل الموازناتا يتم إعادل الموازنة 
 لعمل التعديالت الالزمة ثم إعادل إرسالها إلى الوزارل.  مكتا الحكم المحلي في المحافسة

دية عن طريي مكتا الحكم بعد موافقة ومصادقة الوزارل على الموازنات المقترحة يتم إعادتها إلى البل .7
 المحلي. 

 يلية التفصيلية الواردل على الصفحات التالية. يمكن لمكاتا الحكم المحلي االستعانة بمؤشرات األداء التشم .8
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 التشغيلية  الموازنة: أوال  
 

 اإليرادات •
رقم 

مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

عمملممى   ضممممممممممممممممرائممممممما 
 الممتلكات

ال مبل  النمممممرائا على الممتلكات  .1
المقدر يتناسممممممممما مع الفعلي للسمممممممممنة  

 السابقة؟

   

اعتممدت البلمديمة على معلوممات  امل   .2  
من وزارل المممماليمممة في عمليمممة تقمممدير 

 النرائا على الممتلكات؟

   

امممل درى تحمممديمممث لقيم الممتلكمممات  .3  
التي تفرض عليهمما النممممممممممممممرائمما في  

 اآلونة األخيرل؟

   

 مؤشرات األداء:  
يقسم مبل  النرائا على الممتلكات   .4

 على عدد سكان البلدية.

النمممرائا ال حصمممة الفرد من  −
على الممتلكمممات )المقمممدرل( في ارتفمممام  
أم في تناقص مقارنة مع الفعلي للسنة  

 السابقة؟

   

ال حصمممة الفرد من النمممرائا  −  
على الممتلكات )المقدرل( متناسمممبة مع 
حصممممممممممة الفرد من تلك النممممممممممرائا في 

 بلديات أخرى مماثلة؟

   

يقسم مبل  النرائا على الممتلكات   .5  
 اإليرادات التشميلية.على مجموم 

ال اذ  النسمممممبة متوافقة مع نسمممممبة   -
 السنة السابقة؟

امل امذ  النسممممممممممممممبمة متقماربمة مع  −
أخرى  بلممممممديممممممات  في  النسممممممممممممممبممممممة  نفس 

 مشابهة؟
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المممممرخمممممص   إيمممممرادات 
 واإلدازات

الممممرخمممص   .1 إيممممرادات  مممممجممممممممموم  امممممممل 
واإلدمممازات المقمممدرل متنممماسممممممممممممممبمممة مع 

 الفعلي للسنة السابقة؟

   

الحرف والصناعات  ال عدد رخص   .2  
المتوقع إصممممممممممممممداراما متنماسممممممممممممممبمة مع 

 الرسوم المتوقع تحصيلها؟

 
 
 
 

   

رقم 
مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

 مؤشرات األداء:  
المرخمص   • إيمرادات  ممجممموم  امممممممل 

واإلدازات إلى مجموم اإليرادات 
التشمممممممممممميلية متناسمممممممممممبة مع نفس  

 النسبة للسنة الماضية؟

   

اخمممتمممالف  −   ودمممود  حمممممممالمممممممة  فمممي 
دواريا فهمل انماك أسممممممممممممممبماب منطقيمة  

 ومقنعة لذلك؟

   

ما اي نسممممممممممبة رسمممممممممموم رخص  −  
الرخص   إيرادات  مجموم  إلى  البنممممممماء 

 واإلدازات؟

   

امل امذ  النسممممممممممممممبمة متوافقمة مع  −  
 الفعلي للسنة السابقة؟

 

   

ورسمممممممممممممممموم   إيمممرادات 
 مقابل خدمات

ال أدردا البلمدية الرسمممممممممممممموم مقمابل   .1
 الخدمات التي تقدمها؟كل 

   

البمممممماب  .2   اممممممذا  إيرادات  مجموم  اممممممل 
 تتناسا مع الفعلي للسنة السابقة؟

   

البمممممماب  .3   اممممممذا  إيرادات  مجموم  اممممممل 
تتناسمما مع إيرادات نفس الباب في  

 بلديات أخرى مماثلة؟
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 مؤشرات األداء: −  
اممل مجموم إيرادات ورسمممممممممممممموم  −

مقممابممل خممدمممات إلى مجموم اإليرادات 
التشمممممممميلية متناسمممممممبة مع نفس النسمممممممبة  

 للسنة الماضية؟

   

اخمممتمممالف  −   ودمممود  حمممممممالمممممممة  فمممي 
دواريا فهمل انماك أسممممممممممممممبماب منطقيمة  

 ومقنعة لذلك؟

 

   

ضممممممممممرائا ورسمممممممممموم  
 محلية أخرى 

ال حصلا البلدية على المعلومات   .1
النممممممممممممممروريمة من وزارل المماليمة حول 
حصمممممممتها المتوقعة من رسممممممموم النقل 

 الموازنة؟على الطرر لسنة 

   

ال حصمممممة البلدية من رسممممموم النقل  .2  
على الطرر متنمماسممممممممممممممبممة مع الفعلي  
للسمممنة الماضمممية ومع المقدر ن قبل 

 بلديات أخرى مماثلة؟

 
 

   

 مؤشرات األداء:   
ال نسمبة النمرائا والرسموم المحلية   .3

اإليممممرادات   مممممجممممممممموم  إلممممى  األخممممرى 
 ةالتشممممميلية متوافقة مع الفعلي للسممممن

 الماضية؟

   

مسممممماعدات حكومية   
 ودولية

اممل مبل  المسمممممممممممممممماعممدات الممممدردممة   .1
ضمممممممممممممن اذا الباب مؤيدل باتفاقيات  
أو كتا رسمية من الجهات المقدمة 

 لهذ  المساعدات؟

   

المسمممممممممممممممممماعممممدات   .2   اممممذ   اممممل مجموم 
تمبمريمر   /ممتموافمي المفمعملمي    يمممكمن  ممع 

 للسنة السابقة؟

   

 مؤشرات األداء:  
امل نسممممممممممممممبمة مجموم المسمممممممممممممماعمدات   .3

مجموم  إلى  والمممممممدوليمممممممة  الحكوميمممممممة 
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التشممممممممممممممميليمممممة متوافي مع  اإليرادات 
 الفعلي للسنة الماضية؟

ال مجموم المرامات مناسا بالنسبة  .1 غرامات 
 للفعلي للسنة السابقة؟

   

ممممممممممممممن   إيمممممممممممممرادات 
اسمممتخدام الممتلكات  

 واألموال

التي   .1 اممممل تم إدرام كممممافممممة اإليرادات 
أن   اسممممممممممممممتمخمممممممدام  يمممكمن  ممن  تمتمممممممأتمى 

الفوائمممممممد   مثمممممممل  واألموال  الممتلكمممممممات 
 البنكية وايجارات الممتلكات وغيراا؟

   

ال مجموم اذا الباب يتناسممممممممممما مع  .2  
 الفعلي للسنة السابقة؟

   

اإليرادات   نسممممممممممممممبممممممة 
الممذاتيممة إلى مجموم 

 اإليرادات

 مؤشرات األداء:
ما اي نسممممممممممممممبة اإليرادات الذاتية من  .1

)مجموم اإليرادات مصمممممممممممممادر البلدية 
مطروحًا منها المسممممماعدات الحكومية 
والمممدوليمممة والقروض واألممممانمممات( إلى  

 مجموم إيرادات الموازنة التشميلية.

   

ال ارتفعا اذ  النسمممممبة خالل  −  
سمممنة الموازنة مقارنة مع الفعلي للسمممنة  

 السابقة؟

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 النفقات •

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف رقم الباب
اإلدراءات الواردل أدنمما  تنطبي على   الرواتا واألدور 

كممممممافممممممة  في  واألدور  الرواتمممممما  بنممممممد 
 األبواب.
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اممل الرواتمما واألدور مممدعمممة  .1
بجمدول تشممممممممممممممكيالت الموظفين 

 المعتمد رسميًا؟
االعمتمبمممممممار  .2   بمعميمن  اخمممممممذ  امممممممل 

الزيمادات المدوريمة المسممممممممممممممتحقمة 
 للموظفين في الموازنة؟

   

ال كادر الموظفين حسمممما ما  .3  
او وارد في ددول تشمممممممكيالت 
القوانين   مع  متوافي  الموظفين 
المتعلقة بهذا الموضممممممموم)يجا 
أن يتم مرادعمممة تلمممك من قبمممل 
الممدائرل القممانونيممة في الوزارل أو 
ممن  مموظمف  انمتمممممممداب  يمتمم  أن 
المدائرل القمانونيمة لكي يعممل مع  
دائرل الموازنمات للتمأكمد من امذا 

 البند(. 

   

امل راتما رئيس البلمديمة يتوافي  .4  
بمممممهمممممممذا  الممممموزيمممممر  قمممممرارات  ممممممع 
الخصمممموص وحسمممما تصممممنيف  

 البلدية؟

   

امممل مكمممافممم ت المجلس البلمممدي  .5  
متوافقمة مع قرارات الوزير بهمذا 
الخصمممموص وحسمممما تصممممنيف  

 البلدية؟

   

المممممممدردمممممممات   .6   إعطممممممماء  تم  امممممممل 
الصممممممممممممممحيحمممة للموظفين وامممل  
زيمممممممادل  عمملممى  المموزارل  وافممقممممممما 

الممدردممات  الممدردممات خمماصمممممممممممممممة  
 االستثنائية وسلم الرواتا؟

   

امممل لمممدى البلمممديمممة القمممدرل على   .7  
دفع الرواتا خاصممممممة الزيادات 
في ضمممممممممممممموء الوضممممممممممممممع المالي  

 للبلدية؟
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امل الرواتما موزعمة على بنود   .8  
الموازنة بشممكل صممحيح وكذلك 

 على الموازنات المختلفة؟

   

 مؤشرات األداء:  
اممل نسممممممممممممممبممة إدمممالي الرواتمما   .1

واألدور في الموازنة التشمميلية  
فممي  الممنممفممقمممممممات  إدممممممممممالممي  إلممى 
الموازنة التشمممممميلية متقاربة مع  
نفس النسممممبة لألداء الفعلي في 

 السنة السابقة؟

   

ال النسمممممممبة في البند السمممممممابي  .2  
قريبة مع النسمما المشممابهة في 

 البلديات األخرى المماثلة؟

   

 

رقم 
مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

ال نسممممممممممممبة مصمممممممممممماريف تدريا   .3  
العممممامممممة والممممدائرل   موظفي اإلدارل 
إلى   الممممماليممممة والممممدائرل القممممانونيممممة 
مجموم النفقممات العممامممة متقمماربممة  
مع نفس النسممممبة للسممممنة السممممابقة  
المنسمممممممممممممممبمممممممة  نمفمس  وممع  )فمعملمي( 

 للبلديات األخرى المشابهة؟

   

اإلداريمممممممة    الممممنممممفممممقمممممممات 
 والتشميليةوالعمومية 

اممل مجموم اممذ  النفقممات في كممل  .1
بمماب من أبواب النفقمممات متقممماربممة  

 مع الفعلي للسنة السابقة؟

   

السمممممممممممالمة والصمممممممممممحة   
 العامة

ال نسمممبة مجموم نفقات السمممالمة   .1
والصممممممممممممممحمممة العممماممممة إلى مجموم 
نفقات الموازنة التشممممممميلية متوافقة 
مع نفس النسممممممبة للسممممممنة السممممممابقة  

 )فعلي(؟  

   

    مؤشرات األداء:  
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ال نسمممبة مجموم نفقات السمممالمة   .2
والصممممممممممممممحممة العممامممة إلى مجموم 
نفقات الموازنة التشممميلية متوافقة 

 السابقة؟مع الفعلي للسنة 
ال نسمممبة مجموم نفقات السمممالمة   .3  

والصممممممممممممممحممة العممامممة إلى مجموم 
نفقات الموازنة التشمميلية متقاربة  
مع نفس النسممممممممممممممبمممة في بلمممديمممات  

 أخرى مشابهة؟

   

اممممل حصمممممممممممممممممة الفرد من مجموم  .4  
نفقات السممممالمة والصممممحة العامة 
متقماربمة مع نفس حصممممممممممممممة الفرد  

 في بلديات أخرى مشابهة؟ 

   

العممممماممممممة   األشممممممممممممممممممممال 
 )الهندسة( والميكانيك

 مؤشرات األداء:
ال نسممبة مجموم نفقات األشمممال  .1

العماممة )الهنمدسمممممممممممممممة( والميكمانيمك  
الممموازنمممممممة   نمفمقمممممممات  ممجممموم  إلمى 
التشممممممممممممممميليممممة متوافي مع الفعلي 
للسممممممنة السممممممابقة وكذلك مع نفس 

 النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟ 

   

اممممل حصمممممممممممممممممة الفرد من نفقممممات   .2  
األشممممممممممممممممممال العممماممممة والميكمممانيمممك  
متقارب مع الفعلي للسنة السابقة 

حصمممممممممممممممة الفرد في بلممديممات ومع  
 أخرى مشابهة؟
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رقم 
مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

ال نسمممبة نفقات صممميانة الشممموارم   .3  
واألرصممممممممممممممفمة إلى مجموم نفقمات  
باب األشممممال العامة )الهندسمممة( 
الفعلي  والميكممممانيممممك متوافقممممة مع 
للسمممنة السمممابقة ومع نفس النسمممبة  

 مشابهة؟لبلديات أخرى 

   

 مؤشرات األداء:  

ال نسمبة إدمالي نفقات األشممال  .4
العماممة )الهنمدسمممممممممممممممة( والميكمانيمك  
الممموازنمممممممة   نمفمقمممممممات  ممجممموم  إلمى 
التشممممممممممممممميليممة متقممارب مع الفعلي 
للسمممنة السمممابقة ومع نفس النسمممبة  

 لبلديات أخرى مشابهة.

   

 مؤشرات األداء: التعليم 

امل نسممممممممممممممبمة مجموم نفقمات بماب   .1
إلممى   نممفممقمممممممات الممتممعمملمميممم  مممجممممموم 

الموازنة التشممممممممممممميلية متقارب مع 
الفعلي للسمممنة السمممابقة ومع نفس 

 النسبة لبلديات أخرى مشابهة؟

   

ما اي حصممممممة الفرد من سممممممكان  .2  
عجز   أو  فممممممائض  في  البلممممممديممممممة 

 الموازنة التشميلية؟
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 الربحية الموازنات:  ثانيا  
المالية ومؤشممرات األداء التالية على كل موازنة ربحية رئيسممية واسممتخالص النتائة يتم احتسمماب وتحليل المؤشممرات 

 لعرضها على اإلدارل العامة للبلدية التخات ما يلزم من قرارات لتحسين األداء.
 

رقم 
مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

كممممممل     على  اإلدراءات  اممممممذ   تطبيي  يتم 
 موازنة ربحية. 

   

واقعيمممممةا   .1 اإليرادات التقديرية  اإليرادات  تقمممممديرات  امممممل 
بمعنى ال يودد تنمممممممممممخيم في اذ   
اإليرادات وتلممممك من واقع النتممممائة 
الفعلية للسممممممنة السممممممابقة والتطورات 

 المتوقعة في سنة الموازنة؟

   

المتوقعمة امل الزيمادل في اإليرادات   .2  
يقممابلهمما زيممادل بنسممممممممممممممبممة قريبممة في  

 النفقات التشميلية المباشرل؟

   

 مؤشرات األداء: النفقات التقديرية 

امل نسممممممممممممممبمة الرواتما واألدور إلى   .1
مجموم النفقمات متقماربمة مع الفعلي  
للسممممممممممممممنمة السمممممممممممممممابقمة ومع الموازنمة  
الربحيمة الممماثلمة في بلمديمات أخرى 

 مشابهة؟

   

النفقات التشمممممممميلية إلى  ال نسمممممممبة   .2  
مجموم النفقات متقارب مع الفعلي  

 للسنة السابقة؟
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اممل تم احتسممممممممممممممماب كممافممة النفقممات  .3  
 التشميلية خاصة المباشرل منها.

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (اإلنمائية) الرأسمالية الموازنةثالثا:  
 

رقم 
مجموعة  
 الحساب 

 مالحظات  التوقيع  نعم/ال اإلجراء  الوصف

اإلدراءات يجما تطبيقهما على  امذ    
كل مشممممممممممممممروم رأسمممممممممممممممالي وارد في 

 الموازنة.

   

امممل انممماك إثبممماتمممات موثوقمممة  .1 اإليرادات 
بتوفر  مصممممممممممممممممممممداقيمممممممة  وتات 
للمشممممممممممممممروم  الالزم  التمويمممممممل 

 المقتر ؟

   

اممل تقممديرات النفقممات معقولممة  .1 النفقات 
آخممذين بعين االعتبممار طبيعممة 

 المشروم المقتر ؟

   

ال تم إرفار دراسممممة تفصمممميلية  .2  
بالنفقات المتوقعة لكل مشمروم 
مثممل الرواتمما واألدورا أثمممان 
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المالزممممممممة   والمممعمممممممدات  الممموادا 
 وغيراا؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التقديرية بالموازنات المتعلقةالماليـة  اإلجراءات . ج
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
 التقديرية من وزارل الحكم المحلي. تسلم بالغ إعداد الموازنة ي -

الموازنة - لجنة  بتشكيل  مساعدل    يقوم  أو  المالي  المدير  يرأسها  أن  على 
ويحول بالغ إعداد    التخطيط والموازنة عنوا فيهااقسم  ويكون مسؤول  

 الموازنة لها.

 

 البلدية رئيس 

وتنع خطة   - الموازنة  لجنة  الموازنتجتمع  إعداد  في    ةالستكمال  للبلدية 
 الفترل المحددل في بالغ إعداد الموازنة.

إعداد   - فيه  تطلا  البلدية  في  دائرل  لمدير كل  كتاب رسمي  بإرسال  تقوم 
إعداد   اللجنة نموتم  المحددلا ترفي  الفترل  المعنية خالل  للدائرل  الموازنة 

تم بشكل يدوي. أما الموازنة مع الكتاب إن كانا عملية إعداد الموازنة ت
النسام   في  الموازنة  منسومة  آلي ضمن  بشكل  الموازنة  إعداد  حالة  في 

 الموازنة لجنة 
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المحاسبي الموحدا فتطلا اللجنة من مدير الدائرل إعداد الموازنة الخاصة  
 بدائرته باستخدام منسومة الموازنات.

 

دراسة   - بعد  بدائرته  الخاصة  الموازنة  بإعداد  الدائرل يقوم  احتيادات 
ونشاطاتها المتوقعة لسنة الموازنة مع األخذ بعين االعتبار النتائة الفعلية  

 .للسنة المنتهية

 

 المعنيالقسم  /الدائرة مدير 

تناقش الموازنات الفرعية المقدمة من مدراء الدوائر ورؤساء األقسام وتقوم  -
ناقشتها مع مدراء  بإدخال التعديالت الالزمة على الموازنات الفرعية بعد م

 .نالدوائر واألقسام المعنيي

 

 الموازنة لجنة 

يقوم بتجميع الموازنات الفرعية المعدلة والمقرل من لجنة الموازنة سواء على   -
ويعرضها   Excelمنسومة الموازنة في النسام المحاسبي أو على برنامة  

 على لجنة الموازنة. 

 

ــؤول  ــم  مســـــ   و  التخطيط قســـــ
 الموازنة

البلدية   - رئيس  على  لعرضها  تمهيدا  المقترحة  المجمعة  الموازنة  تناقش 
 والمجلس البلدي.

اللجنة    الموازنة على مسودل  لجنة الموازنة بعرض    البلدية ورئيس  يقوم رئيس -
المالية المنبثقة عن المجلس البلدي لمناقشتها واقراراا بعد إدراء التعديالت  

 .المناسبة عليها

 

 الموازنة لجنة 

 البلدي المجلس  يناقش الموازنة المقترحة ويقراا بعد إدخال أية تعديالت ضرورية عليها. -
مرفقاتها إلى  تقوم بإرسال الموازنة المعتمدل من المجلس البلدي مع كافة   -

 مكتا الحكم المحلي في المحافسة. 
 الموازنة  لجنة 

يقوم بدراسة الموازنة ويطلا اإليناحات الالزمة من رئيس لجنة الموازنة   -
في البلدية كما يمكن أن يعقد االدتماعات الالزمة مع لجنة الموازنة . في  
الحكم  يرسل مكتا  الموازنة  على  تعديالت    حالة ودود ضرورل إلدخال 

المحلي كتابا رسميا إلى البلدية بالتعديالت المطلوبة والتي تم مناقشتها مع  
 لجنة الموازنة. 

 

 المحلي الحكم مكتب 

التعديالت التي تم االتفار عليها مع مكتا الحكم المحلي   - تقوم بإدخال 
التعديالت   اذ   كانا  إن  البلدي  والمجلس  البلدية  رئيس  مع  وتناقشها 

 دوارية. 

بإعالم الدوائر واألقسام بأية تعديالت على الموازنات الفرعية التي  تقوم   -
 تخص دوائرام وأقسامهم.

 الموازنة لجنة 
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في   - المحلي  الحكم  مكتا  إلى  مرفقاتها  ودميع  المعدلة  الموازنة  تعيد 
 المحافسة. 

 
يقوم بالتأكد من إدخال التعديالت المتفي عليها ومن ثم يقوم بالموافقة على   -

 ارسالها إلى دائرل الموازنات المركزية في وزارل الحكم المحلي. الموازنة و 

 

 المحلي الحكم مكتب 

تقوم بمرادعة نهائية للموازنة المقدمة. في حال ودود أية استفسارات تقوم  -
وتطلا  المعنية  المحافسة  في  المحلي  الحكم  مكتا  مع  باالتصال 

 التوضيحات الالزمة. 

 

 الموازنات دائرة 

على  يقوم   - المركزية  الموازنات  دائرل  من  واردل  مالحسات  أية  بمتابعة 
الموازنة المقدمة والتنسيي مع البلدية المعنية حتى يتم التوصل إلى الموازنة  

 النهائية.

 

 المحلي الحكم مكتب 

إلى   - كتاب رسمي  الموازنة مع  برفع  تقوم  المرادعة  إدراءات  إكمال  بعد 
 لا المصادقة على الموازنة. مكتا معالي وزير الحكم المحلي بط

 

 الموازنات دائرة 

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

 المحلي الحكم وزير مكتب 

 الموازنات دائرة  ى مكتا الحكم المحلي في المحافسة. ترسل الموازنة المعتمدل إل -
 المحلي الحكم مكتب  البلدية. يرسل الموازنة المعتمدل إلى  -
اـلـتخـطــيط   مســـــــــؤول  يقوم بإدخال الموازنة المعتمدل على النسام المحاسبي. - قســـــــــم 

 والموازنة
 الموازنة لجنة رئيس  يقوم بإعتماد الموازنة المدخلة على النسام المحاسبي. -
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 والبنوك  النقد .2
 

 المتعلقة بالنقد والبنوك  الماليـة السياسات -أ

 عام  .1

 الهدف 1-1
الهدف من اذ  السممممممممممياسممممممممممات و اإلدراءات او توفير دليل لإلدراءات الخاصممممممممممة بالعمليات المحاسممممممممممبية المتعلقة 

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

مالئم في المناسمممبة و انه يتم حفسها من المخاطر و أن الحركات على اذ  الحسمممابات و أرصمممدتها تسهر بشمممكل 
 البيانات المالية للبلدية.

 التطبيق  نطاق 1-2
 تشمل اذ  اإلدراءات والسياسات الحركات والعمليات تات العالقة بالنقد في الصندور ولدى البنوك.

 البنكية الخدمات اختيار 1-3
يناقش المجلس البلدي بناء على توصمية من رئيس البلدية عملية اختيار البنوك للتعامل معها والحصمول   -

 خدماتها. على

على األقممل من البنوك العمماملممة في حممدود البلممديممة أو المحممافسممة تقممديم يطلمما المجلس البلممدي من ثالثممة   -
 عروضها بالنسبة للخدمات المصرفية التي تحتادها البلدية.

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

 التي تم اختياراا حسا األصول. يتم إبالغ البنوك -

 عامة  سياسة .2

 البنوك  لدى النقد 2-1
البلمديمة يجما أن تحتفظ بمالحسممممممممممممممابمات البنكيمة النممممممممممممممروريمة وفقمًا لعمليماتهما ومتطلبماتهما المماليمة مع مراعمال  •

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: •
 

 .دارية حسابات ➢
 بالعملة المحلية.  -

 بالعمالت األدنبية )حسا الحادة(.  -
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 .ودائع حسابات ➢

 بالعملة المحلية.  -
 بالعمالت األدنبية )حسا الحادة(.  -

 

والعمالت األدنبية للموازنات الربحية الرئيسمممممممية مثل موازنة يجا تخصممممممميص حسمممممممابات بالعملة المحلية   •
الكهرباء وموازنة الميا  بحيث تسمممممممممممتخدم اذ  الحسمممممممممممابات البنكية في تحصممممممممممميل الديون مقابل الخدمات 

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

 

الموازنات التي خصص لها حسابات بنكية معينة يجا أن تستلم فيها وتدفع منها التحصيالت والدفعات   •
المتعلقمة بنفس الموازنمة مما أمكن وتلمك لتسممممممممممممممهيمل عمليمة المحماسممممممممممممممبمة على امذ  المعمامالت في النسمام 

 امل.المحاسبي المتك

 
بي يتم إدخاله على النسام المحوسمما يجا أن يشمممل دانبين أحداما كل معاملة محاسممبية أو قيد محاسمم •

وتلك لنممممممممممممان المحافسة على ودود ميزان  Fundمدين واآلخر دائن بمبال  متسممممممممممماوية لنفس الموازنة  
 مرادعة متوازنة لكلا موازنة وفي كل األوقات.

 

لنقد في حسممممماب وديعة بالعملة المحلية أو األدنبية. على رئيس البلدية  يتم اسمممممتثمار الزيادل المؤقتة في ا •
والمدير المالي أن يقررا المبال  التي يتم تحويلها من الحسممممممممماب الجاري إلى حسممممممممماب الوديعة وبالعكسا 
  وتلك بما يتوافي مع بيانات التدفقات النقدية المتوقعة للفترات المسمتقبلية. في حالة المبال  الخاصمة بمنح 

و مسمممممممممممماعدات يتم اتخات القرار بعد الردوم إلى اتفاقية المنحة و التأكد من عدم ودود ما يمنع مثل اذ  
 العملية.

 

 -:يلي كما البلدية  لدى البنوك  حسابات تصنيف يمكن
 
لموازنات معينة ومرتبطة حسمابيا بالموازنة المعينة. اذ  الحسمابات البنكية تسمتخدم   حسـابات بنكية مخصـصـة •

فقط للقبض والصممممممممرف المتعلي بالموازنة المرتبطة بها ويجا عدم اسممممممممتخدامها للقبض أو الصممممممممرف المتعلي 
 بالموازنات األخرى إال في حاالت النرورل القصوى.

 

 حسابات بنكية عامة •

ويتم دفع مواطنين ومن بماقي مرافي البلمديمةا   تسممممممممممممممتخمدم السممممممممممممممتالم أموال اإليرادات من الامذ  الحسممممممممممممممابمات  
 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. 
 

من حسممممممممابات البنوك المخصممممممممصممممممممة لموازنات معينة بقيمة رواتا   يتم تحويل قيمة الرواتا بشممممممممكل شممممممممهري 
  البنكي المخصممممممممممص لدفع ابمن حسمممممممممماب البلدية الرئيسممممممممممي إلى حسمممممممممم الموظفين العائدين لهذ  الموازنات و

 الرواتا.
يسمتخدم اذا الحسماب إلعداد الحواالت البنكية الخاصمة برواتا الموظفين و يكون رصميد اذا الحسماب قبل و 

 بعد دفع الرواتا الشهرية صفرًا.
 

 حساب تعويض نهاية الخدمة •
بلدية الرئيسممممممية تقوم البلدية بفتح حسمممممماب خاص لمخصممممممص تعويض نهاية الخدمة للموظفين و تلك بعملة ال

التي يتم اسممممممتخدامها لدفع رواتا الموظفين. يتم تحويل مبل  مخصممممممص تعويض نهاية الخدمة بشممممممكل دوري 
. وتلك أينما من الحسمابات البنكية المخصمصمة للموازنات وبقيمة العبئ المتعلي بكل موازنة إلى اذا الحسماب

تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين  اذا الحسممممماب او حسممممماب مقيد ال يتم الصمممممرف منه إال إلغراض دفع 
 تنتهي خدماتهم.

 بالتوقيع  المفوضين األشخاص 2-2
 

 تعتمد البلدية فئتين من التوقيع على حساباتها لدى البنوك. 
 فئـــة ب   فئـــة أ 

 المدير المالي مساعد /المدير المالي  رئيس البلدية
 مدير البلدية   ( 1عنو مجلس بلدي )
 ( 2عنو مجلس بلدي )

 
 

  

 يلي:  تكون سقوف التواقيع على حسابات البلدية لدى البنوك كما
 

 المطلوبـة التواقيع  (األعلى)الحد  السقف
 توقيعين فئة ب مجتمعين    شيقل 3,000حتى مبل  
 توقيع أ + توقيع ب مجتمعين  شيقل 20,000حتى مبل  

 مجتمعين+ توقيع ب توقيعين أ   شيقل 20,000ما يزيد عن 
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 جديد  بنكي حساب فتح 2-3
 

 قرار فتح حساب بنكي دديد او من مسؤولية المجلس البلدي. •

 رئيس البلدية. من المدير المالي إلى يتم فتح حساب بنكي دديد بناًء على توصية و طلا •

 التواقيع المخولة للحساب البنكي الجديد يجا أن تصدر من المجلس البلدي. •

على احتيادات البلدية وبعد التأكد من الحصممول على أفنممل الشممروط يتم فتح حسمماب بنكي دديد بناءا  •
 بموافقة المجلس البلدي.

 بنكي حساب إغالق 2-4
 

يتم إغالر أي حسممماب بنكي إتا كان رصممميد  صمممفرا أو ال يودد عليه حركات لمدل تزيد عن سمممتة أشمممهر  •
 إال إتا كانا انالك مبررات كافية إلبقاء اذا الحساب مفتوحا.

إلى رئيس البلدية بحيث يتم رفع تلك إلى    المدير الماليسمممممماب البنكي بناءا على توصممممممية يتم إغالر الح •
المجلس البلدي للمصممممممممممممادقة عليه ويتم توثيي موافقة المجلس البلدي على إغالر الحسمممممممممممماب البنكي من 

 خالل التوقيع على رسالة تطلا من البنك إغالر الحساب.

كات غير المسمممممتعملة الخاصمممممة بالحسممممماب المراد إغالقه إلى  الشمممممي  دفاتر  دميعإعادل   المدير الماليعلى   •
 البنك في تاريخ إغالر الحساب مع توثيي تلك.

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

 

 البنكية الحواالت 2-5
 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.  -

 يع المعتمدل حسا اذا النسام.كل حوالة بنكية يجا أن تتم برسالة إلى البنك تحمل التواق •
بالتأكد من أن الحوالة التي سمممحبا من حسممماب بنكي معين قد دخلا إلى حسممماب   محاسممما البنوكيقوم  •

 بنكي أخر وفي الوقا المناسا.

 العملة فروقات  2-6
 في البلدية بالحصول على نشرل أسعار صرف العمالت األدنبية بشكل يومي. محاسا البنوك يقوم  •

ات المحاسمممبية لتسمممجيل العمليات التي تتم بالعمالت األدنبية بمبل  العملية حسممما عملة  يتم إعداد السمممند •
 األساس و القيمة المعادلة بعملة البلدية. كما يتم كتابة سعر الصرف المستخدم في نفس السند. 
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عن المعماملة   في حمالمة حمدوث أيمة معماملمة بعملمة أدنبيمة غير عملمة البلمديمة يقوم المحماسمممممممممممممما المسممممممممممممممؤول •
بتحويل قيمة المعاملة من العملة األدنبية إلى عملة البلدية    حاسمممما مصممممروفات أو محاسمممما إيرادات()م

 باستخدام سعر الصرف السائد في تلك اليوم.

عند دفع االلتزام أو قبض المسمممممممممممتحي بالعملة األدنبية يتم تحويله إلى عملة البلدية باسمممممممممممتخدام سمممممممممممعر  •
الفرر الناتة بعملة البلدية بين المبل  الذي تم تسممممممجيله في الصممممممرف السممممممائد في تاريخ الدفع أو القبض. 

كربح أو خسممممممممممممممارل من عمليمة تحويمل األداء الممالي بيمان تماريخ المعماملمة والمبل  الممدفوم يتم تحميلمه على 
 العمالت األدنبية.

 

بإعطاء األمر إلى    المدير المالي أو مسممممممممماعدفي نهاية الفترل المالية )الشمممممممممهر أو نهاية السمممممممممنة(ا يقوم  •
التي تسمتحي القبض (  Monetary items)  والمطلوبات النقدية  صمولعادل تقييم األإل النسام المحوسما

إلى عملة البلدية باسمممممتخدام سمممممعر الصمممممرف السمممممائد بتاريخ نهاية  يأو الدفع بعملة أدنبية في تاريخ الح
والمطلوباتا   صمولالتقييم والقيمة السمابقة لألالشمهر أو نهاية السمنة. الفرر الناتة بعملة البلدية بين قيمة 

يقوم المدير المالي أو مسممماعد  بالتأكد    .األداء المالي بيانيتم تحميله كربح أو خسمممارل غير متحققة في  
 من أن النسام المحوسا قد قام بهذ  العملية وأن عملية االحتساب تعطي نتائة معقولة.

 واإليداع  القبض .3

 المقبوضات  3-1
البلدية بخزنة حديدية أو صمممممندور إيدام محكم اإلغالر وآمن وتلك لحفظ األموال والشممممميكات فيه تحتفظ   •

خالل الليمل وفي حماالت النممممممممممممممرورل. امذا الصممممممممممممممنمدور يفتح من خالل مفتماحين يحفظ احمداما مع أمين 
 الصندور واألخر مع رئيس البلدية أو من ينيبه.

الزائد في البنك. فيش اإليدام في البنك يجا أن   أمين الصممممممممندور يجا أن يرتا إيدام الشمممممممميكات والنقد •
 لالحتفاظ بها بشكل مناسا. لمحاسا البنوكتمر 

 

 المتعلقة بالقبض وااليداع السياسات 3-2
ومرقم  تصمممماعدي زمنيا ورقميا تسمممملسمممملبتقوم البلدية بإصممممدار سممممند قبض صممممادر عن النسام المحوسمممما  •

 مسبقًا لجميع عمليات قبض النقد أو الشيكات.

 لبلدية بإتبام سياسة تقني بإيدام النقد و الشيكات المستلمة في البنك يوميًا.تقوم ا •

في حالة اسممممتخدام سممممندات قبض يدوية تقوم البلدية باالحتفاظ بسممممجل دفاتر سممممندات القبض يشمممممل 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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 البنوك في المباشر دفعبال المتعلقة المالية اإلجراءات -ب
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
 والبنك. ألدل تعبئته من المواطن  نموتم تفويض بنكي يسلم المواطن -

 يستلم صورل من النموتم المصدر من البنك لالحتفاظ. -

يبين أسممممممماء المواطنين الذين قاموا    شممممممهري  يقوم محاسمممممما البنوك بإعداد كشممممممف -
بتفويض البنك بالسمممداد اآللي من حسممماباتهم. يبين اذا الكشمممف اسمممم المواطنا  

 لدى البنكا نوم الخدمة المقدمةا ورقم حسممممممماب البلدية لدى البنك هرقم حسممممممماب
 (C- 1)كما في نموتم 

 إلى مركز خدمات الجمهور. يوقع الكشف ويرسله -

 

 البنوك محاسب 

من معلوممات المواطنا ويمدخمل البيمانمات المتعلقمة بقيممة   للتمأكمددع الكشممممممممممممممف  يرا -
 الفواتير الخاضعة للسداد اآللي إلى الكشف.

 يعيد الكشف إلى محاسا البنوك بعد توقيعه. -

 

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور

 يتأكد من إكتمال التواقيع المطلوبة للبنك من دانا البلدية. -

 األصول إلى البنك ويحتقظ بنسخة منه في الملفات.يرسل الكشف الموقع حسا  -

يسمممممممممممممتلم إشمممممممممممممعارات دائنة من البنك بخصممممممممممممموص المبال  التي تم دفعها آليا من  -
 حسابات المواطنين حسا التفويض الرسمي.

 يسمممتلم أينممما إشمممعارات من البنك بخصممموص الحسمممابات التي لم يتم السمممداد منها -
 لعدم كفاية الرصيد أو ألي سبا آخر.

كشممممممممممف األصمممممممممملي ليسهر فقط أسممممممممممماء المواطنين الذين تم السممممممممممداد من يعدل ال -
 حساباتهم فعليا ويوقعه ويرسله إلى مسؤول مركز خدمات الجمهور.

 

 البنوك  محاسب 

يرادع الكشممممممممممممممف المعمدل ويعتممد  ويحولمه إلى أحمد ممدخلي البيمانمات في المركز  -
 .RMISالدخال البيانات إلى نسام الفوترل والتحصيل 

 

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور

من مسممممممممؤول المركز على الحسممممممممابات يقوم بتفري  الكشممممممممف المعدل المحول إليه   -
 .RMISاالفرادية للمواطنين في نسام 

 

  خدمات   مركز  في  بيانات مدخل 
 الجمهور

لتسهر عنمد    RMISيقوم بمرادعمة عمليمة إدخمال البيمانمات ويعتممداما على نسمام   -
 .FAقسم المحاسبة على نسام  مسؤول

 

 

 

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور
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من خالل قيمد محماسممممممممممممممبي   FAيحول المعلوممات إلى نسمام المحماسممممممممممممممبمة العماممة   -
 )باالدمالي( كما يلي:

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

 

 RMISالفوترة والتحصيل  نظام 

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

 
 قسم المحاسبة مسؤول 

 البنوك محاسب  يتابع الحسابات التي لم يتم التسديد عليها مع القسم المعني بالخدمة المقدمة. -
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 البنكية  التسويات -ت

 المالية  السياسات .1
 

البنكيةا يحتوي على اسم وعنوان البنك ورقم الحساب وعملة  يتم استخدام نموتم محدد خاص إلعداد التسويات   •
 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. -

 
 محاساومشاريعها من قبل  بالبلدية  اصة  نير التسويات البنكية لكل حساب من حسابات البنوك الخيتم تح •

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

 يجا إعداد التسوية البنكية بالعملة األصلية للحساب البنكي. •

 البنكية خالل أسبوم من نهاية الشهر.يتم إعداد التسوية  •

ال يعمل في المدفوعات والمقبوضات والذي يجا أن  .  البنوك  محاساد التسوية البنكية من مسؤوليات  إعدا •
 النقدية.

الفروقات الواردل بالتسويات البنكية تقسم إلى قسمينا فروقات ناتجة عن حركات غير مسجلة لدى البنك بعدا  •
 تسجيلها لدى البنك و لم تسجل في الدفاتر بعد.و حركات تم 

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

مير مصروفة لفترل طويلة مع محاولة معرفة أسباب عدم صرفها إن  اليكات  بمتابعة الشالبنوك  يقوم محاسا   •
 أمكن.

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

كات التي تم إلماؤاا واعادتها إلى النقد في البنك. مبل  اذ  الشيكات يمكن مع نهاية السنة يجا مرادعة الشي •
 .رئيس البلديةاعتبار  إيرادات أخرى بتوصية من المدير المالي وموافقة 

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

 ع التسوية البنكية.بمرادعة وتوقي أو من ينوب عنه يقوم المدير المالي •

 بمرادعة التسويات البنكية دوريا ويوقع عليها للداللة على مرادعته. رئيس البلدية أو من ينوب عنهيقوم  •

 
 
 
 



 

 114 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 البنكية التسويات إعداد بعملية المتعلقة المالية اإلجراءات .2
 

 اإلجراء   المسؤول الشخص
 البنك.يحصل على الكشوفات البنكية الشهرية من  -  البنوك محاسب

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

 يوقع التسوية البنكية تحا "أعدت من قبل".  -  

يقوم بإعداد سندات قيد بالمبال  التي ظهرت في التسوية البنكية ولم يتم تسجيلها   -
البنكية المصاريف البنكية و أية أخطاء في التسجيل و يقوم بإرفار مثل الحواالت  

 صورل عن الجزء من كشف البنك المعزز لسند القيد.

في حالة ودود شيكات عالقة في التسوية البنكية لمدل تزيد عن ستة أشهر يقوم  -
بإعداد سند قيد إلردام قيمة الشيكات العالقة إلى النقد في البنك وتسجيلها كذمة 

 لى المؤسسة كما يلي:ع
 من ح / البنك

 إلى ح / الدائنون           
 

 يقوم بتحنير رسالة إلى البنك بأية أخطاء ارتكبا من قبل البنك. -

للشهر   - التسوية  الحالي مع  للشهر  القيد  البنكية وسندات  التسوية  بإرسال  يقوم 
وتفسيرات عن أية  الماضي إلى المدير المالي/المدير العام وتزويد  بإيناحات 

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

 

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

 مطابقة رصيد البنك حسا التسوية مع كشف البنك. ▪

 األستات العام. مطابقة رصيد السجالت مع كشف  ▪

 التأكد ن من الدقة الحسابية للتسوية. ▪

مقارنة التسوية للشهر السابي مع تسوية الشهر الحالي و مرادعة المبال    ▪
 العالقة لفترل طويلة.

 مرادعة المبال  المتكررل في التسوية البنكية و التأكد من طبيعتها. ▪

 

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

النقد في البنك  - يقوم في نهاية السنة بمرادعة الشيكات التي يتم عكسها على 
وتسجيلها كذمم دائنة. في حالة كون االحتمال ضعيفا لدفع قيمة اذ  الشيكاتا 

 يوصي بتسجيلها كإيرادات أخرى كما يلي:

 

 من   / الدائنون   
 إلى   / إيرادات أخرى         
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 البلدية اسم
 البنك تسوية كشف

 

 

 

 حسب الدفاتر  حسب كشف البنك
 

 األرصدة - -
 بنود التسوية

 الشيكات العالقة )غير المصروفة(*  -1
 

 رقم سند الصرف   رقم الشيك   تاريخ االستحقاق 
-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 

 
 المسجلة في الدفاتر. )الوصف(. اإليداعات غير  -2

 
 اإليداعات غير المسجلة في البنك.  )الوصف(.  -3

 
 فوائد وعموالت بنكية )مدينة / دائنة(. -4

 
 أخطاء )الوصف(.  -5

 

  
 الـرصيـد المعـدل 

 

 

 موافقة  إعداد

   

 

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

 

 

 رمز الحساب:____________________  البنك:___________________________

 التسوية البنكية:__________________  رقم الحساب:______________________

 التاريخ:_______________________  نوع الحساب:______________________
   العملة:__________________________
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  )تخضع الكمبياالت لنفس إجراءات االستالم والتسجيل( جلةاآل بالشيكات المتعلقة اإلجراءات -ث
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يتوده المكلف )المواطن( إلى مركز خدمات الجمهور من أدل تحرير شمممممممميك أو  -

 أكثر لتاريخه )آدل( بقيمة الذمة المستحقة منه للبلدية.

يسمممملم النسممممخة  و  RMISعلى نسام الفوترل والتحصمممميل   يحرر سممممند اسممممتالم شمممميك -
يبين اسم المواطن ورقمه في البلدية ورقم األصلية منه للمواطن. سند اإلستالم 

الشميك والمبل  ونوم الخدمة أو  اسمتحقار عليه وتاريخ لشميك والبنك المسمحوبا
 الذمة التي أصدر الشيك سدادا لها.

 

 الجمهور  خدمات مركز موظف 

يسمممممى "حسمممماب شمممميكات  RMISيتم فتح حسمممماب رديف لكل مواطن على نسام  -
 اسم المواطن". - آدلة

 

ــيــــل  الفوترة  نظــــام   والتحصـــــــ
RMIS 

تفصمممميالتها  كافة  ويتأكد من صممممحة RMISيرادع المعاملة المدخلة على نسام  -
 ويعتمداا لتسهر في الحساب الرديف للمواطن.

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور

كشممممممممممف بالشمممممممممميكات المسممممممممممتلمة من    RMISم الفوترل والتحصمممممممممميليطبع من نسا -
المواطنين يبين إسممممممممممممم المواطن ورقمه لدى البلدية ونوم الخدمة ورقم الشمممممممممممميك 

 (C-2كما في نموتم) وتاريخ التحصيل والبنك المسحوب عليه وقيمة الشيك

  

إلى   وارسمممممماله مع الشمممممميكات األصمممممملية اآلدلة  والتوقيع عليه الكشممممممف  مرادعة اذا -
 محاسا البنوك.

 

  

وصمورل   وارسمال الشميكات األصملية  مرادعة الكشمف ومطابقته مع الشميكات اآلدلة -
عن الكشممممممممف إلى البنك ويأخذ توقيع البنك على الكشممممممممف دليال على اسممممممممتالم 

 الشيكات.

ن اذ   يحتفظ محاسممممما البنوك بالكشمممممف الموقع في ملف خاص بذلك بحيث تكو  -
وتلك لتسممممممهيل عملية المرادعة   حسمممممما تواريخها الكشمممممموفات بأرقام متسمممممملسمممممملة

 ولتسهيل عملية الردوم إليها في المستقبل.

 

 البنوك  محاسب 

اعة كشممممممف بالشمممممميكات  بنسام الفوترل والتحصمممممميل بط من خالل في كل يوما يقوم -
في تلك اليوم بحيث يبين اذا الكشممممممف )إسممممممم المواطن ورقمه لدى  المسممممممتحقة

رقم الشمميك والبنك المسممحوب عليه وتاريخ الشمميك والمبل  ونوم الخدمة  و البلدية  
)كما في  (وأي مالحسات أخرى   المقدمة وتاريخ التحصممممممممممممميل الفعلي للشممممممممممممميك

 (C- 3نموتم  

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور

 التوقيع عليه وارساله إلى محاسا البنوك.يقوم بمرادعة الكشف و  -
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يتابع مع البنك عملية التحصممميل للشممميكات ويحصمممل على اإلشمممعارات الدائنة من   -
البنك في حالة التحصممممممممممممميل أو إشمممممممممممممعارات بالشممممممممممممميكات الرادعة ويقوم بتعبئة  

 .نفاً آعلى كشف الشيكات مستحقة الدفع المشار إليه  الالزمة  المعلومات

 يعيد إرسال اذا الكشف إلى موظف مركز خدمات الجمهور. -

 

 البنوك محاسب 

يقوم بإدخال البيانات الالزمة المأخوتل من الكشمممممممممممف على الحسمممممممممممابات اإلفرادية  -
 .RMISللمواطنين في نسام الفوترل والتحصيل 

 

 الجمهور خدمات مركز موظف 

لماء بإيقوم  RMISبعد إدخال البيانات الالزمة المأخوتل من الكشف على نسام  -
ة بالمواطن وكذلك على الذمم المدينة المتعلقتأثير مبل  الشمممممميك على حسمممممماب 

 شيكات آدلة. -الحساب الرديف

 

ــيـــــل    ـنظـــــام  واـلـتحصـــــــ اـلـفوـترة 
RMIS 

خـــــدمـــــات   مســـــــــــؤول  .RMISمرادعة عملية اإلدخال واعتماداا في نسام الفوترل والتحصيل  - ــز  مــرك
 الجمهور 

 
بمإدممالي المبمال  المحصمممممممممممممملمة من امذ    FAيقوم بتممذيمة نسمام المحماسممممممممممممممبمة العمام   -

لتسهر   FAالشممممميكات بحيث يتم تسمممممجيل القيود المحاسمممممبية التالية على نسام 
 اذ  القيود عند محاسا البنوك:

في حال كانا اذ  الشيكات متعلقة بنشاطات تجارية فإنه يتم تسجيل    ❖
 القيد التالي:

 من  / البنك   )نوم الموازنة(.
 )نوم الموازنة(. / تمم مدينة   إلى 

أما في حال كانا اذ  الشمممممممممممممميكات متعلقة بنشمممممممممممممماطات الحكم المحلي   ❖
 )خدمات غير تجارية( فإنه يتم تسجيل القيد التالي:

 من  / البنك  )حسا نوم الموازنة(
 إلى  / اإليرادات   )نوم الموازنة ونوم اإليراد(

 

ــيـــــل    ـنظـــــام  واـلـتحصـــــــ اـلـفوـترة 
RMIS 

ويتممأكممد من مجموم ممما او ظمماار   FAالقيممد المودود على نسممام  يقوم بمرادعممة   -
مع مجموم الكشممممف المحصممممل من البنك ويوقع الكترونيا إيذانا   FAنسام  على

 بأنه قام بمرادعة اذا القيد.

يرسمممممل إشمممممعارا إلى القسمممممم المعني بأسمممممماء المواطنين وأرقام الشممممميكات المرتجعة  -
 للمتابعة مع المواطنين.

 البنوك محاسب 

 المدير المالي  مساعد  وم بمرادعة القيود المحاسبية ويعتمداا للترحيل.يق -
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 وشعارهـا البلديــة اسم

C- 1 
 

 

   بنكي  تفويض نموذج 

    

 

 حنمرل السادل )إسم البلدية( المحترمين:
    )  اسم البنك  (  نسخة لبنك 

  اوية رقم:    الموقع أدنا  أنا 
  ( عنوان الشخص)   العنوان 

     اسم الخدمة 
     رقم االشتراك 

 
نفوضمممممممممكم بأن تقيدوا على حسمممممممممابي المذكور أدنا  لدى بنك )   إسمممممممممم البنك    ( المبال  المسمممممممممتحقة علي مقابل  .1

 الخدمات التي تقدمها البلدية.

 من طرف واحد فقط إال بموافقة خطية من قبل الطرفين. إلماؤ لمصر  به من قبلي ال يمكن اذا التفويض ا .2

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

 يقوم البنك بتنفيذ اذ  التعليمات المودودل في كتاب التفويض ما دام الحساب يسمح بذلك. .4

 

 التوقيع 
 

البنك قبل من الجزء هذا تعبئـة يتم  
 السادل )اسم البلدية( المحترمين:

البنكي الكود الحساب  نوع  البنك  في الحساب رقم   
              

 
استلمنا التفويض أعال  وسنقوم بقيد قيمة الفواتير المقدمة منكم على حساب العميل الذي قام بالتفويض طالما  

وعدم ودود أي مانع قانوني.يسمح الحساب لدينا بذلك   
 

 

البنك اسم   التاريخ    
     الفرع 
البنك  فرع  وختم توقيع       
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 وشعارها البلديــة اسم

C- 2 

 المتسلسل الرقم

   المواطنين من  المستلمة الشيكات كشف  التاريخ  

     

 

 

 

   الجمهور  خدمات  مركز مسؤول   مالحظات 

   

   

   :التوقيع  

 

 

 

   البنوك محاسب  مالحظات 

   

   

   :التوقيع  

 

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

  المواطن رقم المواطن  اسم
 البلدية  لدى

  المسحوب البنك الشيك  رقم
 عليه 

  تحصيل تاريخ
 الشيك 

  مبلغ
 الشيك 

  معادل الشيك مبلغ العملة 
 بالشيقل 

  الخدمة نوع
 المقدمة 

 مركز الوظيفة  رقم الموازنة  نوع
 التكلفة

            

            

            

    المواطنين  من المستلمة الشيكات مجموع
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 وشعارها البلديــة اسم

C- 3 
 المتسلسل الرقم

   المستحقة  بالشيكات كشف  التاريخ  
     

 

  المواطن رقم المواطن  اسم
 البلدية  لدى

  معادل الشيك مبلغ العملة  الشيك  مبلغ الشيك  رقم
 بالشيقل 

  الخدمة نوع
 المقدمة 

  التحصيل تاريخ الموازنة  نوع
 للشيك   الفعلي

 مالحظات 

          
          

  اليوم  ذلك في المستحقة الشيكات الشيكات مجموع
 

 

   الجمهور  خدمات  مركز مسؤول   مالحظات 
   
   :التوقيع  
 
 
   البنوك محاسب  مالحظات 
   
   :التوقيع  
 

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

   البيانات  مدخل توقيع
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 النثرية المصاريف بصندوق  المتعلقة  المالية اإلجراءات  -ج

 المالية  السياسات .1
 

 النفقات الصميرل و المتكررل.الصناديي النثرية من قبل البلدية ومرافقها لتمطية  يتم العمل بنسام -
 للبلديات المتوسطة والصميرل.  شيقل 3,000للبلديات الكبيرل و شيقل 5,000سقف الصندور النثري او  -

 . للمجالس القروية شيقل 500و ومجالس الخدمات المشتركةللبلديات    شيقل  1,000سقف الدفعة الواحدل او  -

 دفعة المحدد.ال يجوز تجزئة الدفعات من أدل عدم تجاوز سقف ال -

للبلديات  شمممممممممممممميقل 1,000للبلديات الكبيرل و شمممممممممممممميقل 1,500نقطة إعادل تعويض الصممممممممممممممندور المقترحة اي   -
 المتوسطة والصميرل.

ال يتم الدفع من الصمممندور إال بمودا فواتير ضمممريبية رسممممية. في حالة عدم توفر الفواتير النمممريبية بسمممبا  -
 له على ورقة عادية. طبيعة المصروفا يتم الحصول على توقيع المدفوم

ال يجوز بأي حال تعويض صمممندور النثرية من الصمممندور العادي أو من النقد المسمممتلم مباشمممرًل بل يجا أن   -
 يتم تلك بواسطة شيك بنكي.

 ال يجوز بأي حال أن يختلط النقد الشخصي ألمين الصندور العام مع نقد الصندور النثري. -

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

يتم االحتفاظ بنقود الصممممممندور النثري في صممممممندور معدني صمممممممير تكون مفاتيحه عهدل لدى أمين صممممممندور  -
 النثرية.

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

 )صرف( عمالت من الصندور سواء إلغراض شخصية أو غير تلك.  ال يجوز ألمين صندور النثرية تبديل -

يجا القيام بجرد صمممممندور المصممممماريف النثرية في كل مر ل يتم فيها طلا تعويض الصمممممندور باإلضمممممافة إلى   -
القيام بجرد فجائي من وقا آلخر و يجا أن يكون الجرد موثقا و موقعا من قبل الشمممممخص الذي قام بالجرد 

ة. يتم االحتفاظ بوثائي الجرد الموقعة حسمممممممممممما األصممممممممممممول في ملف خاص بمتابعة و أمين صممممممممممممندور النثري
 الصناديي النثرية يتم االحتفاظ به من قبل المدير المالي او من ينوب عنه.

كافة المصممممروفات من الصممممندور يجا أن تكون معززل بإتن صممممرف و سممممند صممممرف نثري. ال يجوز ألمين  -
 بدون توفر اإلتن الخطي.صندور النثرية دفع أي مبل  من صندوقه 

يجا إسممتخدام سممندات صممرف نثرية مرقمة مسممبقا بشممكل تسمملسمملي. كما يجا اسممتخدام اذ  السممندات بشممكل   -
 متسلسل و عدم استخدام دفتر سندات دديد قبل نفات السندات في الدفتر القديم.

بة من قبل المدير يجا اإلحتفاظ بدفاتر سمممندات الصمممرف النثرية غير المسمممتعملة في مكان آمن و فرض رقا -
 المالي أو من ينوب عنه على إصداراا و استخدامها من قبل أمناء الصناديي.
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يكون للمدير المالي صمممممالحية الموافقة على أتونات الصمممممرف المتعلقة بالصمممممناديي النثرية. بالنسمممممبة للمرافيا  -
 فإن صالحيات الموافقة على إتن الصرف تكون لمدير المرفي.

لملحة تجاوز سمممقف الدفعةا فيتودا الحصمممول على إتن خطي من المدير المالي أو إتا اقتنممما النمممرورل ا -
 من ينوب عنه. 

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

لتسممممجيل   ”Excel Sheet“يحتفظ أمين صممممندور النثرية بسممممجل للصممممندور النثري إما يدوي أو على شممممكل -
المصممممممممروفات أوال بأولا يجا االحتفاظ بالسممممممممجل اليدوي في مكان آمن وال يجوز اسممممممممتخدام قلم الرصممممممماص  

فيجا أن يكون لهذا    ”Excel Sheet“لتسمممممجيل الحركات في اذا الحسممممماب ؛أما في حال اسمممممتخدام نموتم
 ها و التسجيل فيها.السجل "كلمة سرية" بحيث يكون أمين صندور النثرية او الشخص المخول للدخول إلي
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 النثرية لصندوق  االستعاضة بعمليةالمالية المتعلقة  اإلجراءات .2
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
 1500)  التعويض  إعادل  نقطة  إلى  الصندور   في  النقد  إنخفاض  عند -  النثرية صندوق  أمين

 صندور   تعويض  طلا  بإعداد  صندور   أمين  يقوم(ا  شيقل
 المصاريف   فيه  يلخص  كشف  يعد  وكذلك  النثريةا  المصاريف

  التعلقة   والوثائي الصرف  سندات  معه  ويرفي  دفعها  تم  التي  النثرية
  محاسا   إلى  ويرسله "إعداد"    تحا  الطلا  بتوقيع  يقوم.  بها

 .المصاريف
 

 المصاريف محاسب
 

  دقته   من  ويتأكد  الصندور   أمين  من  المعد  الكشف  بمرادعة  يقوم - 
 الصرف  سندات  دميع  ويرادع  حساباتها  تصنيف  وصحة  الحسابية

 دميع  ان   يتأكد.  لها  المؤيدل  المستندات  وكذلك   المرفقة  النقدي
 ويتأكد  المالي  المدير  قبل  من  عليها  موافي  االعتيادية  غير  المصاريف

 طلا  على   ويوقع  االعتياديةا  للمصاريف  الالزمة  المستندات  ودود  من
 المصاريف ملخص  كشف على يوقع وكذلك النثرية المصاريف تمذية
 . قبله  من مرادعتها على  للداللة  النثرية

 
  تم   التي  بالمصاريف  قيد  سند  بتحنير  المصاريف  محاسا  يقوم -

 البرنامة  على  مصروف  كل  نوم  حسا  النثرية  صندور   من  صرفها
 :  FA المحوسا

 من    / مصاريف نثرية )حسا نوم كل مصروف(    

 إلى    / صندور النثرية                                  
 

 المحاسبة  قسم مسؤول
 

 و المصاريف محاسا قبل من المعد القيد سند بتدقيي يقوم - 
بمقارنته ومطابقته مع الكشف المعد من أمين الصندور ويتأكد من    يقوم

دقته الحسابية وصحة تصنيف حساباتها ثم يقوم بإعتماد القيد المحاسبي 
ويوقع  على طلا تمذية المصاريف    FAواعتماد  على البرنامة المحوسا  



 

 125 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

على   للداللة  النثرية  المصاريف  يوقع على كشف ملخص  النثرية وكذلك 
 ها من قبله. مرادعت 

 المصاريف صندور  تعويض وطلا والمستندات البيانات دميع يرسل -
  المبل    بكامل  شيك  لتحنير  مذكرل  مع  العام  الصندور   أمين  إلى  النثرية

 (.شيقل  3,500) النثرية المصاريف تمذية طلا في المذكور

   

طلا   -  العام  الصندوق  أمين في  المذكور  بالمبل   شيك  بتحنير  صندور يقوم  تمذية 
 المصاريف النثرية ويكون الشيك بإسم أمين صندور النثرية.

  FAيقوم بتحنير سند صرف محوسا بقيمة الشيك  على برنامة   -
 حيث يسهر القيد التالي:

 من    / صندور النثرية 

 إلى    / البنك                     
 

ملخص ويرسل الشيك وطلا تمذية المصاريف النثرية وكذلك كشف   -
 المصاريف النثرية وكافة الوثائي األخرى إلى رئيس قسم المحاسبة.

   

الكمبيوترا يرحل    -  المحاسبة  قسم مسؤول الشيك وسند الصرف على  يقوم بمرادعة وتدقيي 
إلى  يرسله  و  المذكرل  و  الشيك  يرفقه مع  و  يوقعه  و  الصرف  سند 

 المدير المالي أو من ينوب عنه بالتوقيع على الشيكات. 

   

يقوم بمقارنه المبل  المودود على الشيك مع سند الصرف و من ثم  -  المالي المدير
 . FAتوقيع الشيك واعتماد سند الصرف على برنامة 

 . المحاسبة قسم رئيس إلى مرفقاته  و الموقع الشيك إعادل يتم -

   

 سند  على   توقيعه  أخذ   بعد  النثرية  صندور   ألمين  الشيك  بتسليم  يقوم -  المحاسبة قسم رئيس
 .اإلستالم يفيد بما الصرف

   

 . صندوقه في بالمبل  اإلحتفاظ و الشيك بصرف يقوم -  النثرية صندوق  أمين
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 النثرية صندوق  من النقدي  الصرف بعملية المتعلقة المالية اإلجراءات .3
 

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

  الوثائي    وأن  إعتيادي  المصروف  أن  من   ويتأكد  الطلا  بمرادعة  يقوم .2  المعني  القسم رئيس
  واعادته   الطلا  على  بالتوقيع  ويقوم.  الطلا  مع  ومتطابقة  كاملة  المؤيدل

 .المعني الموظف إلى

 بتحويل  المعني  القسم  رئيس  يقوم  إعتيادي  غير  المصروف  أن   حالة  في .3
 . المالي المدير إلى المؤيدل الوثائي مع الطلا

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

 .المعني الموظف  إلى المؤيدل والوثائي الطلا بتسليم يقوم .5  المعني  القسم رئيس
 . النثرية صندور  أمين إلى المؤيدل الوثائي مع الطلا بتسليم يقوم .6  المعني  الموظف

 . المؤيدل الوثائي مع النقدي  الصرف طلا يستلم .7  النثرية صندوق  أمين

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

  رقم   و   اسمه  كتابة  بعد"  قبل  من"استلم    تحا  النقدي  الصرف  سند  يوقع .11  المعني  الموظف
 .اويته

 ويقوم "  نقدا"دفع    بختم  له  المؤيدل  والوثائي  النقدي  الصرف  سند  بختم  يقوم .12  النثرية صندوق  أمين
 .النثرية صندور  سجل في بالتسجيل

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

 

 الرقم  : )مرقم مسبقا(
 المبلغ : ________________________

  

 الموازنة  : _______________________
 _______________________الوظيفة   : 

 المشروع : _______________________
 التاريخ   : _______________________

 

 ادفعوا ألمر:___________________________________________________________

 :___________________________________________________________مبلغ      

 وذلك عن :___________________________________________________________

 

 رقم الحساب  الحساب  المبلغ

   

   

   

   

   

   

   

   

 المجموع  

 استلم من قبل  

  االسم  التوقيع 

 اإلعداد الموافقة 
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 اسم البلدية
 طلب تعويض المصاريف النثرية 

 ملخص للنفقات النقدية للفترل من  ...................... إلى .................. 

        المصروف  طبيعة حسب التوزيع

   الصرف  سند رقم         

 التاريخ  له   المدفوع * النقدي الموازنة    الوظيفة المشروع  المبلغ      
            

            

            

            

            

            

            

            

            

    المجموع       

 

 
 
 

 
 

 اإلعداد   الموافقة 
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 اإلستثمارات  .3
 

الجهة المسممممممتثمر فيهاا الجدول التالي يلخص طرر تعتمد المحاسممممممبة عن اسممممممتثمار معين على نسممممممبة الملكية في 
 حسا نسبة الملكية: المحاسبة التي يجا إتباعها

 
 طريقة المحاسبة الملكيةنسبة 

 التكلفة طريقة %20أقل من 
 الملكية حقور  طريقة %50% إلى 20من 

 بيانات مالية موحدل %50أكثر من 
 

 التكلفة  طريقة .أ
 

 %. 20التكلفة عندما تكون نسبة ملكية البلدية في الجهة المستثمر فيها أقل من يتم إستخدام طريقة 
)مثل  وتشمل دميع التكاليف المتكبدل للقيام باإلستثمار باإلستثمار بالتكلفة اإلعتراف طريقة التكلفةا يتم بمودا

 المصاريف القانونية(ا حيث يتم تسجيل القيد التالي: 
 استثمارات   من  /

 البنك  إلى  /   
 

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

 استثمارات ايرادات  إلى  /  
 

 الملكية حقوق  طريقةب. 
 

 %. 50% إلى 20يتم إستخدام طريقة حقور الملكية عندما تكون نسبة ملكية البلدية في الجهة الستثمر فيها من 
 

او صالحية   الهام  التأثير  اام.   تأثير  على  المستثمر  يحصل  خاللها  التي  المنشأل  اي  الزميلة  المنشأل 
المالية والتشميلية للمنشأل المستثمر بهاا ولكن دون ودود سيطرل على تلك   المشاركة في قرارات السياسة 

قل من األصوات في المنشأل % على األ20السياسات.  وعادل يفترض ودود تأثير اام عندما يكون للبلدية 
الملكية.  حيث يتم بمودا اذ   باستخدام طريقة حقور  المحاسبة على اذ  االستثمارات  األخرى.  ويتم 
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الطريقة االعتراف باالستثمار بسعر التكلفة ويتم تعديله بعد تلك ليعكس التمير الحاصل في حصة البلدية  
 من صافي أصول المنشأل المستثمر فيها. 

 
     مثال 

% من أسهمها.  يتم تسجيل 25( من خالل شراء  Xاستثمرت إحدى البلديات في أسهم شركة مساامة عامة )
 القيد المحاسبي التالي: 

 

 ( )حسا نوم الموازنة  Xاستثمارات في أسهم شركة  من  /
 )حسا نوم الموازنة( البنك  إلى  /   

 
.  ويتم صافي دخل الشركة المستثمر فيها  % من25والبالمة  في نهاية السنة الماليةا تقوم البلدية باحتساب حصتها  

 القيد المحاسبي التالي:  كما او موضح في من خالل زيادل قيمة استثمار البلدية في الشركة المحاسبة عليها
 

 ( )حسا نوم الموازنة  Xاستثمارات في أسهم شركة  من  /
 )حسا نوم الموازنة( ( Xأربا  استثمارات من شركة ) إلى  /   

 
تخفيض قيمة استثمار   المحاسبة عليها من خالل   أما في حال كان لدى الشركة صافي خسارل للسنة الماليةا فيتم

 القيد المحاسبي التالي:   كما او موضح في البلدية في الشركة 
 

 ( )حسا نوم الموازنة (  Xخسائر استثمارات من شركة ) من  /
 )حسا نوم الموازنة(  Xاستثمارات في أسهم شركة  إلى  /   

 
البلدية على   المساامينا ستحصل  أربا  على  الشركة بتوزيع  الموزعة.  يتم 25في حال قاما  % من األربا  

 في الشركة من خالل القيد المحاسبي التالي: المحاسبة على األربا  المقبوضة بتخفيض قيمة استثمار البلدية 
 
 

 ()حسا نوم الموازنة البنك  من  /
 )حسا نوم الموازنة(  Xاستثمارات في أسهم شركة  إلى  /   
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 إفصا       
 الزميلة ما يلي: تشمل اإلفصاحات الرئيسية الخاصة باالستثمارات في المنش ت

 
 القيمة العادلة لالستثمارات؛  -
مالية ملخصة عن المنش ت الزميلة تشمل مجموم األصول واإللتزامات واإليرادات والفائض معلومات   -

 أو العجز. 

 

 الموحدة  ماليةال بياناتال. ج
% 50أكثر من االمسمتثمر بها عندما تكون نسمبة ملكية البلدية في الجهة  موحدل مالية  بيانات البلدية بإصمدار تقوم

 . فيما يلي إدراءات التوحيد:على الجهة المستثمر فيها تأثير مهم للبلدية /ويودد نفوت
 

 التوحيد   إجراءات
 

بند  كل وفي عليها  تسيطر التي هابلدياتو  للبلدية المالية البيانات  البلدية تدمة الموحدلا المالية البيانات إعداد عند
  الملكية حقور /األصول وصافي واإللتزامات  صوللأل  المماثلة البنود دمع خالل من من بنود البيانات المالية

 .  والمصاريف واإليرادات
 

 اإلفصاح
 

 ينبمي إدراء اإلفصاحات التالية في البيانات المالية الموحدل:
 ؛المسيطر عليها البلدياتأ( قائمة ب)
ضمن مجموعاتا   أو المسيطر عليها غير الموحدلا سواء بشكل فردي البلديات( معلومات مالية ملخصة عن  ب)

 والفائض أو العجز؛ بما في تلك مبال  إدمالي األصول وادمالي اإللتزامات واإليرادات
 ا إن وددت.تشكل سيطرل % لجهة مستثمر بها ال50( األسباب وراء كون حصة الملكية بنسبة تزيد عن م)
 

 اإلستثمارية  العقارات
 أو اإليجارات من  مكاسا  تحقيي لمرض المحتفظ بها أوكليهما مبنى من دزء أو – مبنى أو أرض الممتلكات اي

 يلي: لما  بها بإستثناء المحتفظ كليهماا  أو الرأسمالية القيمة زيادل لمرض
 أو  إدارية؛ ألغراض أو الخدماتا أو السلع تزويد أو اإلنتام  في لإلستخدام .1
 .الطبيعي العمليات سيار ضمن للبيع .2

 
 اإلستثمارية: العقارات على أمثلة يلي فيما 
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 السيار   القصير خالل  المدى  على  لبيعها   وليس  األدل  طويلة  رأسمالية  قيمة  لزيادل  بها  المحتفظ  األرض •
  يمكن   التي  الرأسمالية  لزيادل القيمة  البلدية  بها  تحتفظ  التي  األرض  تلك  ومثال   للعمليات.  الطبيعي

 المستقبل. في مجزية فيه تكون  وقا في بيعها
 معينة بأنها  تحدد بلدية  لم  إتا   .حالًيا  محددل  غير  مستقبلية  إلستعماالت  بها البلدية  حتفظت  التي  األرض •

 تقدمها   كتلك التي  خدمات  لتقديم  إشمالها  تلك  في  بما  المالكا  يشملها  كممتلكات  األرض  ستستعمل
سير  القصير  المدى  على  لبيعها  أو  والمستقبليةا  الحالية   لألديال  العامة  الحدائي  العمليات  خالل 

 الرأسمالية. القيمة لزيادل محفوظة بأنها تعتبر الممتلكات اذ  فإن الطبيعيا

 تأدير    يتم  والذي  إيجار تمويلي(  عقد  بمودا  البلدية  به  تحتفظ  الذي  )أو  البلدية  تملكه  الذي  المبنى  •
 تتملك   قد  المثالا  سبيل  فعلىتجاري.أساس    على  أو  التشميلية  اإليجار  عقود  من  أكثر  أو  عقد  بمودا

 .خاردية تجاري ألطراف أساس على تؤدر  مبنى معينة بلدية

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

 المحاسبية  السياسات
 

 فقط: التالية  الحاالت في  كأصل اإلستثمارية بالعقارات اإلعتراف يجا •
  اذ    من  بلديةإلى ال  محتملة  خدمة  أو  مستقبلية  إقتصادية  مكاسا  تدفي  المحتمل  من  يكون   عندما .1

 و  الممتلكات؛

 .بموثوقية اإلستثمارية للعقارات  العادلة القيمة تكلفة قياس يمكن عندما  .2

 
 التي   التكاليف  تتنمن  التكاليف  واذ   .تكبداا  وقا  في  اإلستثمارية  عقاراتها   تكاليف  دميع   البلدية  تقيم •

 العقار   إلى  اإلضافة  في  الحًقا  تكبداا  يتم  والتكاليف التي  إستثمارية  عقارات  إلستمالك  مبدئًيا  تكبداا  يتم
 .صيانته أو منه دزء إستبدال أو

 اذا القياس في المعامالت تكلفة تنمين تكلفتها )يجا على مبدئًيا اإلستثمارية العقارات قياس يجا •
 المبدئي(.

 اي قيمتها   تكلفتها  تكون   المتداولةا  غير  العمليات  خالل  من  اإلستثمارية  العقارات  إكتساب  يتم  عندما •
 .اإلكتساب تاريخ في العادلة 

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

 .األخرى  العمليات

 التطوير.  وأ البناء إنتهاء تاريخ في تكلفتها اي البناء تاتية اإلستثمارية العقارات تكلفة إن •
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بين سياستين محاسبيتينا نموتم  بعد • أن تختار  للبلدية  المبدئي يمكن   العادلة أو   القيمة  اإلعتراف 
 التكلفة. نموتم

  أطرافا مطلعة   بين  الممتلكات  تبادل  بمودبه  يتم  الذي  السعر  اي  اإلستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة •
 السور   حالة   اإلستثمارية  للعقارات  العادلة   القيمة  تعكس  أن   يجا  . بحتة  تجارية  عملية   في   وراغبة

 .التقرير إعداد كما بتاريخ والسروف  الحقيقية

اإلستثمارية    العقارات  كافة  قياس  المبدئيا   اإلعتراف  بعد  التكلفة  نموتم   تختار  التي  البلدية  على •
  قيمة   إنخفاض  خسائر  أي  ومن  متراكم  ستهالكا  أي  من   أقل  تكلفة  على   القياسيةا  المعاملة  بإستخدام
 .متراكمة
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 المدينة  والذمم اإليرادات .4
 

 المتعلقة باإليرادات المالية السياسات .أ
 إيرادات البلدية بشكل عام تتكون من إيرادات من نشاطات البلدية باإلضافة إلى المنح والتبرعات.

 

 إيرادات من نشاطات البلدية 
 إلى قسمين: البلديةتقسم إيرادات 

 

ــاطات من  إيرادات( 1 تشممممممممممل اذ  النشممممممممماطات خدمات   (.Enterprise services) تجارية طبيعة ذات نشــــ
 الميا ا الكهرباءا سور الخنارا المسلخ البلديا الدينمومترا حديقة الحيواناتا مواقف السياراتا وغيراا.

 

ــاطات  من  إيرادات( 2 تشممممممممممممل اذ  اإليرادات تلك  (.Local government Services)  المحلي  الحكم نشـــــ
المتعلقة بالنممممرائا والرسمممموم المختلفة مثل رسمممموم النفاياتا رسمممموم الصممممرف الصممممحيا رسمممموم رخص البناءا رسمممموم 

 الحرف والصناعاتا رسوم اليافطاتا وما شابهها.
  

 األساس المحاسبي
والذي يعني أن تعترف البلدية بإيراداتها من اذ   قارتسجل البلدية إيراداتها من كافة النشاطات على أساس االستح

 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:

 مدينة ذمم عنها ينتا نشاطات 1.1
رسمممممموم رخص البناءا رسمممممموم الحرف    خدمات الصممممممرف الصممممممحيا اخدمات دمع النفايات تشمممممممل اذ  النشمممممماطات

خدمات الميا  والكهرباء والتي يصممممدر بها فواتير بقيمة الخدمات المقدمةا وكذلك و والصممممناعاتا رسمممموم اليافطاتا 
 كل يومي.خدمات سور الخنارا المسلخ البلدي وما شابهها والتي تقدم خدماتها بش

 
عند إصممدار الفاتورل أو تقديم الكشممف الدوري بالخدمات المقدمة يتم تسممجيل اإليراد على حسمماب المسممتفيد في نسام 

 بشكل إفرادي بحيث يتم زيادل الرصيد المستحي من المستفيد بقيمة اإليراد.  RMISالفوترل والتحصيل 
في تماريخ إصممممممممممممممدار    RMIS( من نسمام FAبمة العمام )بنماء على المعلوممات اإلدمماليمة الواردل إلى نسمام المحماسمممممممممممممم

الفواتير أو عندما يتم إدخال بيانات الخدمات المقدمة من خالل الكشمممممممموفات الدوريةا يتم تسممممممممجيل إيراد البلدية من 
 كما يلي: FAاذ  الخدمات في حسابات األستات العام في نسام 

 
 كهرباءا سور خنارا مسلخ(من  / تمم مدينة )حسا نوم الموازنة مثل ميا ا 

 إلى  / إيرادات البلدية )حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد(
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أوال بحيث تؤثر على الحسممممممممابات االفرادية  RMISيتم تسممممممممجيل عمليات القبض المتعلقة بهذ  اإليرادات في نسام 
 للمستفيدين وتلك بتخفيض الرصيد المستحي من المستفيد بقيمة المبل  المقبوض منه.

 
مجموم المبال  المقبوضممممممممة لكل نوم  FAإلى نسام المحاسممممممممبة العام  RMISنهاية كل يوم عملا يرحل نسام   في

 التالي:من خالل القيد  FAمن أنوام الموازنات وتسجل اذ  المجاميع في نسام 
 

 )حسا نوم الموازنة( من  / الصندور 
 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 

 كما يلي:    FAالعام في نسام 
 

 سور خنارا مسلخ(زنة مثل من  / تمم مدينة )حسا نوم الموا
 )حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد(إلى  / إيرادات البلدية 

 
 من خالل القيد التالي: FAيتم تسجيل عمليات القبض المتعلقة بهذ  اإليرادات في نسام المحاسبة العام 

 
 )حسا نوم الموازنة( النقد/البنكمن  / 

 الموازنة( / تمم مدينة )حسا نوم إلى 
 

 مدينة ذمم عنها ينتا ال نشاطات 1.2
تشمممممل اذ  النشمممماطات خدمات الدينمومترا حديقة الحيواناتا وما شممممابههاا حيث تقدم اذ  المرافي خدماتها مقابل  
الدفع النقدي وليس بالدين. يتم في نهاية كل يوم عمل تقديم كشممممممممف تفصمممممممميلي )إرسممممممممالية( بالخدمات المقدمة من 

يقوم الجابي المختص في المرفي بإحنار اذا الكشف )اإلرسالية( مع النقد المحصل ويورد   المرفي المعني حيث 
 إلى الصندور العام في البلدية بعد مرادعته واعتماد  من المحاسا المخصص لهذا المرض في الدائرل المالية.

مرور  من خالل نسام الفوترل دون الحادة ل  FAيتم تسمممجيل اذا النوم من اإليراد مباشمممرل في نسام المحاسمممبة العام  
 والتحصيل. عند استالم الصندور العام للنقد يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي في حسابات األستات العام.

 
 )حسا نوم الموازنة( من  / الصندور 

 إلى  / اإليراد )حسا نوم الموازنة ونوم اإليراد(
 

بطباعة تقرير بتعمير الذمم المدينة العائدل لقسمه أو موازنته   Fundيقوم مدير/ مسؤول كل قسم أو موازنة   •
مستوى التحصيالت التي تما خالل اذا الشهر وكذلك يقوم عن  لدراسته في نهاية كل شهر واعداد تقرير  
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ير أعمار الذمم المدينة مصنفة ا يجا أن يبين اذا التقر بإعداد ملخص بالحركات التي تما على اذا الرصيد
 يلي: كما

 يوما أو أقل. 30تمم مدينة عمراا  -

 يوم.  60 – 31تمم مدينة عمراا من  -

 يوم. 120 – 61تمم مدينة عمراا من  -

 يوم. 180 – 121تمم مدينة عمراا من  -

 يوم. 360 – 181تمم مدينة عمراا من  -

 تمم مدينة عمراا من سنة إلى سنتين.  -

 عمراا عن سنتين.تمم مدينة يزيد  -

يجا أن يحتوي التقرير على األسباب التي أدت إلى الزيادل أو النقص في الذمم المدينة مع خطة القسم  
يرفع اذا التقرير إلى مساعد المدير   للتحصيل وتخفيض رصيد الذمم المدينة خالل الثالثة أشهر القادمة.  

 المالي. 
 

د الذمم المدينة حسا تقرير التعمير مع الرصيد في استات يقوم مساعد المدير المالي بمطابقة مجموم رصي •
في حالة ودود أية اختالفات يطلا من القسم المعني    .  FAعام الذمم المدينة في نسام المحاسبة العام  

بشكل تفسيرا لهذا االختالف وكذلك يطلا من مسؤول قسم المحاسبة العمل على إيجاد الفروقات وتسويتها  
 باب وتصحيحها.موثي ومتابعة األس

 

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.

 
المدينة   • الذمم  أو  الحسابات  عن  تفصيلية  دراسة  يشمل  سنوي  ربع  تقرير  بإعداد  موازنة  أو  قسم  كل  يقوم 

المشكوك في تحصيلها مع تبرير كامل لكل استنتام بخصوص ضرورل عمل مخصص لهذ  الديون أو دزء 
شيقل كما بتاريخ   1,000دا أن تشمل اذ  الدراسة كل الذمم المدينة التي تزيد قيمتها عن    ال. يأم  منها  

التالية كما بتاريخ كل دراسة  تدوين  يتم    الدراسة.   المشكوك في تحصيلها على األسس  للديون  مخصص 
 (: )بشكل ربع سنوي 

 
أشهر من    3خالل فترل    اك في امكانية تحصيلهشمخصص خاص لكل حساب تمة مدينة يتبين أن اناك   •

تاريخ الدراسة وفقا للتقرير المعد من القسم/ الموازنة المعينة وبناء على المناقشات والتبريرات التي تتم مع  
 الدائرل المالية ومسؤوليها.

 
 يلي: شيقل ولم تدخل في الدراسة يتم أخذ مخصص لها كما 1,000الذمم التي تقل قيمة كل منها عن  •

 

 % 10يوم          180 – 121تمم عمراا من  -

 % 15يوم           360 -181تمم عمراا من  -
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 % 30تمم مدينة من سنة إلى سنتين              -

 % 100تمم مدينة اكثر من سنتين                -
 

 : العام األستات حسابات في المحاسبي التالي  القيدالديون المشكوك في تحصيلها من خالل  مخصصتسجيل  يتم

 
 )حسا نوم الموازنة( ديون مشكوك في تحصيلهامن  / مصاريف 

 (وازنةإلى  / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )حسا نوم الم
 

 والمناقشات  أعال   إليها  المشار  الدراسة  على  بناء  سنوي   ربع  بشكل  تحصيلها  في  المشكوك  الديون   مخصص  تعديل  يتم
 . عمله المراد التعديل بقيمة أعال  القيد تسجيل يتم حيث ا المالية الدائرل مع عليها تتم التي

 
مخصص الديون المشكوك في   حساب  خالل  من  أعاله  المبينة  المحاسبية  المعالجةاإلشارة هنا إلى أن    وتجدر

رسوم معينة مع اإليرادات الخاصة    مبالغ  بعضتحصيل    عدم  بسببمقابلة المصاريف المتوقعة    هدفه  تحصيلها
 لبلدية، لالمستحقة    الذممأو إعدام    شطب  األحوال  من  حال   بأي  يعني  ال.  وهو  في نفس الفترة المالية  بتلك الرسوم

 لم يتم تخفيض رصيد حساب الذمم المدينة.   وبالتالي

 المعارف  موازنة   إيرادات 1.3
ية حيث يتم المحاسممممممبة عليها من خالل موازنة خاصممممممة بها  تعتبر ضممممممريبة المعارف إحدى أنوام الموازنات االئتمان

 تسمى "موازنة المعارف".
 

 األساس المحاسبي
المحاسممممممممبة على إيرادات موازنة المعارف بإتبام أسمممممممماس االسممممممممتحقار بحيث يتم االعتراف باإليراد فور أينمممممممما  يتم

 المواطنين.استحقاقه بمض النسر عن القبض الفعلي لهذ  اإليرادات من 
 

بشممكل دوري  RMIS. يقوم نسام RMISيتم المحاسممبة على ضممريبة المعارف من خالل نسام الفوترل والتحصمميل 
بمجموم المبال  التي سمممممجلا على حسمممممابات المواطنين كنمممممريبة معارف حيث    FAبتمذية نسام المحاسمممممبة العام  

 بتسجيل القيد التالي إلثبات اإليراد:  FAيقوم نسام 
 

 مدينة_ضريبة معارف )موازنة معارف(. من  / تمم
 إلى  / إيراد ضريبة المعارف )موازنة المعارف(.

 
 RMISعند قيام المواطن بدفع ضمممممريبة المعارف المسمممممتحقة عليها يتم تسمممممجيل تلك في نسام الفوترل والتحصممممميل 

 بحيث يتم تنزيل المبل  المدفوم من حساب المواطن.
بمجموم المبمال    FAنسمام المحماسممممممممممممممبمة العمام    RMISفي نهمايمة كمل يوم عممل يممذي نسمام الفوترل والتحصمممممممممممممميمل  

 : FAلتالي في نسام المحاسبة العام  يتم تنفيذ القيد المحاسبي ف حيثالمحصلة كنريبة معار 
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 من  / الصندور 
 إلى  / تمم مدينة )ضريبة معارفا موازنة المعارف(

 

 النقدي  الخصم . ب
 السياسات المالية

 
يتم منح الخصممم النقدي وفقا لسممياسممة البلدية. في حالة منح خصممومات بشممكل كمياتا يجا تحويل اذ   •

 الكميات إلى قيم مادية. 

يمنح الخصممم على الفاتورل التي يتم تسممديداا فقطا بحيث يتم تسممجيل اذا الخصممم كمصممروف وفقا للقيود  •
 التالية:

( ونسممام المحمماسممممممممممممممبممة العممام RMISإدارل اإليرادات )دميع القيود المبينممة أدنمما  تؤثر على كممل من نسممام   •
(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 (        
 لدين(إلى  / الذمم المدينة )بكامل قيمة ا                            

 

 اإليرادات  تسجيلالمتعلقة ب المحاسبية اإلجراءات .ت
 

ألغراض وضممع اإلدراءات المحاسممبية التفصمميلية لنشمماطات البلدية الفلسممطينية الكبيرلا فقد تم تقسمميم إيرادات البلدية  
 إلى نوعين رئيسيين اما:

 إيرادات تنتة عن تقديم خدمات تات طبيعة تجارية. .1

 األخرى والتي تشمل النرائا والرسوم وغيراا.إيرادات الحكم المحلي  .2

 

 الكبيرة  الفلسطينية البلدية تقدمها التي التجارية الطبيعة ذات الخدمات .1
تقسممممممممم اذ  الخدمات عادل إلى قسممممممممم ينتة عنه تمم مدينه مثل خدمات الكهرباءا الميا ا المسمممممممملخ البلديا سممممممممور 

لخدمات تمم مدينة مثل النقدي المباشممممر بحيث ال ينتة عن اذ  االخنممممارا وقسممممم آخر يقدم خدماته مقابل الدفع  
 ا حديقة الحيوانات وغيراا.الديناموميتر
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وحيث أن إدراءات تقديم الخدمة واصمممممممدار الفواتير وعملية التحصممممممميل تتشمممممممابه بين بعض الخدمات تات الطبيعة 
غراض وضمممممممممممع اإلدراءات المحاسمممممممممممبية التجارية التي ينتة عنها تمم مدينة وتختلف بين البعض اآلخرا فقد تم أل
 التفصيلية تصنيف الخدمات التي ينتة عنها تمم مدينة إلى صنفين اما:

 .والكهرباء الميا  خدمات -
 .الخنار وسور  البلدي المسلخ خدمات -

 فيما يلي إدراءات تسجيل اإليرادات لكل صنف من اذين الصنفين:

 والكهرباء  المياه خدمات .ث
 

 :كبيرة بلدية في المياه إيرادات لتسجيل المحاسبية اإلجراءات ❖
 

 تمر إجراءات تسجيل خدمات المياه وإيراداتها في ثالث مراحل:
 RMIS.اشتراك الميا  الجديدل والتعامل معها وادخالها على نسام الفوترل والتحصيل  طلبات استالم .1
 .المحاسبي والتسجيل الفواتير  واصدار  للعدادات الدورية القراءات أخذ .2
 .وتسجيلها  وادراءاتها التحصيالت .3
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 RMIS.اشتراك المياه الجديدة والتعامل معها وإدخالها على نظام  طلبات استالم .1
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

قسم خدمات الجمهور باستالم بيانات طالا خدمة الميا  )صورل اوية(ا   يقوم -
البيانات على   الميا وتعبئة  )يحتوي على براءل    طلا اشتراك في خدمة 

تعبئته.  أدل  من  الخدمة  طالا  إلى  وتسليمه  البلدية(ا  أقسام  من  تمة 
 من ضريبة األمالك )وزارل المالية(.  براءل تمةويطلا من طالا الخدمة 

وم طالا الخدمة بتعبئة الطلا من أقسام البلديةا ويحنر براءل تمة من  يق -
ضريبة األمالك )وزارل المالية(ا ثم يقوم بتسليم الطلا + براءل الذمة إلى  

 قسم خدمات الجمهور. 
 .األبنيةقسم   إلىبتحويل الطلا   يقومقسم خدمات الجمهور  -

 

خدم  +    اتقسم  الجمهور 
 طالب خدمة المياه

 

مرخص ويتأكد من كل البيانات الالزمة ويقوم بالكشف  ءيتأكد من أن البنا -
 بالبناء. خاصةعلى الموقع حتى يتأكد من عدم ودود مخالفات 

يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس األبنية بالتوقيع على  -
 لمجاري.  الطلا ثم يتم تحويل الطلا إلى قسم الصحة وا

 

 األبنية قسم  

 . مشاكل خاصة بالصرف الصحييقوم بالتأكد من عدم ودود أي  -
يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس الصحة بالتوقيع على  -

 الطلا ثم يتم تحويل الطلا إلى قسم الميا .
 

 قسم الصحة والمجاري  

 . إرسال فنيين من أدل معرفة تكلفة توصيل الخطبيقوم  -
يقوم مهندس الميا  والمراقا المختص بكتابة مطالعتهما ويوقعا على  -

 الطلا.

 يتم االعتماد النهائي من قبل قسم الميا . -

 يتم إرسالها إلى رئيس البلدية أو من ينوب عنه.  -

 قسم المياه  

 .يقوم بدراسة الحالة ويقوم بالموافقة على الطلا أو رفنه. -

 .الطلا إلى قسم الميا في حالة الموافقة يتم إرسال  -

 

 البلدية رئيس 

ا ويقوم بتحميله RMISيقوم بإدخال بيانات المشترك الجديد على نسام   -
 رسوم فتح ملف وتسهر اذ  الرسوم عند قسم خدمات الجمهور.

 

 ( التحققات)قسم  المياه قسم 

 باستالم رسوم فتح ملف من المواطن. يقوم  -

ويحتفظ بالنسخة األصلية   نالمواطيصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى  -
 في ملف المواطن. 

 

 الجمهور  اتقسم خدم 
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زيارل ميدانية للموقع من  بإرسال فنيين للقيام بيطلع على المعاملة ويقوم  -
 أدل تعبئة بيان تكاليف إيصال الميا . 

يتم الموافقة على المعاملة من قبل منسم الكشف وترفع لمهندس الميا  من  -
 توقيعهاا وأحيانا تبعث إلى رئيس البلدية من أدل توقيعها. أدل 

 يتم إرسال المعاملة إلى قسم االتحققات.   -

 

 قسم المياه )قسم التحققات(  

ا  RMIS يقوم بإدخال دميع التكاليف الالزمة لتركيا الخط على نسام -
 تسهر اذ  التحققات عند قسم خدمات الجمهور.

 

 ( التحققات)قسم  المياه قسم 

 يقوم المواطن بدفع المبل  الذي تم احتسابه وادخاله في قسم الميا .  -

ويحتفظ بالنسخة األصلية   نيصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواط -
 في ملف المواطن. 

 يتم توقيع اتفاقية طلا خدمة بين المواطن وقسم الميا )البلدية(.  -

 ويله إلى قسم الميا .يتم إعطاء رقم اشتراك خاص للمواطنا ويتم تح -

 

 الجمهور  اتقسم خدم 
 

يقوم بإعداد طلا إصدار لوازم يوقع من مسؤول قسم الميا  ويرسل إلى   -
 المستوعات.

يقوم مختصون بإخرام دميع اللوازم من مستودم البلدية من أدل تركيا   -
 . Interface with stores)الخط )

 بناءا على طلا إصدار لوازم. يتم استالم المواد من مستودعات البلدية  -

يقوم بتركيا خط الميا  للمشترك ويسجل في الملف تاريخ التركيا ورقم   -
 الشصي للعداد. 

 

 قسم المياه  

 يقوم بتحديد موقع المشترك وترتيا االشتراك في كشف القراءات. -

 
 العدادات  قراء قسم 

إدخالها إلى البرنامة يتم عمل قاعدل بيانات أساسية للمشترك الجديد ويتم  -
 .الفوترل( بناء  على ترتيا الملف )نسام

 

 التحققات  قسم 

يعمل قاعدل بيانات أساسية للملف ويتم عمل فهرس للملف وبعد تلك يتم   -
 حفسه في األرشيف . 

 األرشيف  قسم 
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 .المحاسبي والتسجيل الفواتير وإصدار للعدادات الدورية  القراءات أخذ .2
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

عمل الجدول الزمني لقراءل العدادات أول الشممممممممممممهر وعمل كشمممممممممممموفات للقراء  -
تحتوي على توزيع المنمماطي على القراء وتمماريخ أخممذ قراءات كممل منطقممة 

 لكل قارص. 

 

+    التحققات  قسم  مسؤول 
 القراء  مراقب

 يقوم بقراءل عدادات الميا  وأخذ المالحسات التي يشااداا بالموقع. -

 
 العدادات   قارئ  

يأخذ عينة من القراءاتا ويقوم بإرسال قراء آخرين ألخذ القراءات مرل أخرى  -
 )ال يتم تزويد اؤالء القراء بالقراءات األولى(.  

 

 القراء  مراقب 

يقوم باسممممممممتالم دميع الكشمممممممموفات من مراقا القراء ويقوم بادخالها إلى نسام  -
RMIS.ال اذ  البيانات.ثم يوقع الكترونيا إيذانا بأنه قام بإدخ 

 

)قسم    البيانات  مدخل 
 ( التحققات

للتأكد من صمممممممممحتها حيث يتأكد من    يقوم بتدقيي البيانات والقراءات المدخلة -
ويتأكد من    القراءل السممممممابقة والقراءل الحاليةوكذلك  المشممممممترك و إسمممممممهرقم

المعلومات بالتوقيع الكترونيا إيذانا بأنه قام بتدقيي  ا ثم يقوم إسممممم الموازنة
 المدخلة إلى نسام الفوترل والتحصيل.

 

)قسم    بيانات  مدقق 
 ( التحققات

يقوم بمرادعة الفواتير واعتماداا للطباعة وتسليمها إلى مراقا الجبا  للتوزيع  -
 وتسهر الذمم على المشتركين عند قسم خدمات الجمهور.

 

 قسم التحققات   مسؤول 

البيانات إلى    في تلك اليوم ويمذي المصمممدرليقوم باحتسممماب مجموم الفواتير   -
 إلثبات اإليرادات حيث يسهر القيد المحاسبي التالي:  FAنسام 

 )موازنة ميا ( من  / تمم مدينة ميا                
 )موازنة ميا (إلى  /إيرادات ميا                        

 

 RMIS نظام 

واعتماد   FAيقوم بمرادعة القيد المحاسممممممممممممبي على نسام المحاسممممممممممممبة العام  -
 للترحيل.

 اإليرادات   مسؤول 

 

يجا أن يشمل دانبين )مدين ودائن( متساويين  FAمالحسممممممممممة: كل قيد محاسبي يدخل إلى نسام المحاسبة العام 
 في القيمة ويعودان لنفس الموازنة وتلك للمحافسة على ودود ميزان مرادعة متوازن لكل موازنة في كل األوقات.
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 .وتسجيلها  وإجراءاتها التحصيالت .3
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

 يقوم بتوزيع الفواتير إلى الجبا  حسا المناطي. -

 
 الجباه مراقب 

يقوم بتوزيع الفواتير على المشممممتركين ويقوم بإصممممدار سممممند إيصممممال في حال  -
 استالم المبل .

 يقوم بتسليم األموال واإلرساليات إلى مدخل البيانات في قسم التحققات. -

 

   الجابي 

بإدخال بيانات التحصمممميالت لكل مشممممتركا وبعد تدقيقها يوقع عليها ثم يقوم  -
 يوده الجابي إلى مدقي اإلرساليات في قسم التحققات

 

)قسم   البيانات مدخل 
 ( التحققات

على   يقوم بتمدقيي البيمانمات الممدخلمة ثم يقوم بماعتمماد البيمانمات الممدخلمة لتسهر -
أمين ا ثم يقوم بتوديمه الجمابي إلى أمين الصممممممممممممممنمدور   عنمد  RMISنسمام  

 الصندور.

 

)قسم  البيانات مدقق 
 ( التحققات

 لدفع المبال  المحصلة. أمين الصندور  يتوده إلى -

 
 الجابي  

اسممممممممممممممتالم المبل  من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل  -
ويتم ترحيل المبل   مدقي البيانات واصمممممممدار سمممممممند قبض بالمبل  المسمممممممتلم

ا عند إصمممممدار سمممممند القبض يسهر RMISلحسممممماب المواطن على نسام 
 :FAالقيد التالي في الحسابات العامة 

 الصندور العام   )موازنة الميا ( /من  
 تمم مدينة ميا   )موازنة الميا ( /إلى  

 

 الصندوق  أمين 

بحيث ال  FAتحديد صمممالحية أمين الصمممندور ضممممن نسام المحاسمممبة العام -
الصندور تميير البيانات الواردل من نسام الفوترل   ألمينيسمح اذا النسام  

 والتحصيل.

 FAالمحاسبة العام  نظام 

التي نتجما عن   FAمرادعمة القيود المودودل على نسمام المحماسممممممممممممممبمة العمام  -
ويعطي موافقة الكترونية عليها لتسهر   RMISنسام الفوترل والتحصممممممممميل  

 د المدير المالي .ععند مسا

 اإليرادات   قسم مسؤول 

 والتي تتمثل في: FAيتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل على  -

 تمم مدينة )نوم الموازنة( /من  

كمل ايراد على حمدا وحسممممممممممممممما نوم دميع االيرادات )  /الى  
 (الموازنة

 المالي المدير مساعد 
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 الصندور العام )نوم الموازنة( /من  

 تمم مدينة )نوم الموازنة( /الى  
 بعد التأكد من صحة القيود المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل . -
 
و  RMISيكون لمسمممممممممماعد المدير المالي صممممممممممالحيات الدخول إلى نسامي  -

FA    لمرادعة تفاصممممميل العمليات قبل إعتماداا وترحيل القيود المحاسمممممبية
 .FAعلى نسام المحاسبة العام 

والتحصيل    نظام  الفوترة 
RMIS   المحاسبة ونظام 

  FAالعام
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 : كبيرة  فلسطينية بلدية في الكهرباء إيرادات لتسجيل المالية اإلجراءات
 : رئيسية( Functions) وظائف ثالثة إلى الكهرباء إيرادات تقسم

 RMIS.اشتراك الكهرباء الجديدل والتعامل معها وادخالها على نسام  طلبات استالم .1
 .المحاسبي والتسجيل الفواتير واصدار  للعدادات  الدورية  القراءات أخذ .2
 .وتسجيلها  وادراءاتها التحصيالت .3

 
 RMISاشتراك الكهرباء الجديدة والتعامل معها وإدخالها على نظام  طلبات استالم .1

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
قسم خدمات الجمهور باستالم بيانات طالا خدمة الكهرباء )صورل اوية(ا  يقوم -

)يحتوي على براءل تمة  الكهرباءطلا اشتراك في خدمة  وتعبئة البيانات على 
من أقسام البلدية(ا وتسليمه إلى طالا الخدمة من أدل تعبئته. ويطلا من 

 .من ضريبة األمالك )وزارل المالية( براءل تمةطالا الخدمة 

يقوم طالا الخدمة بتعبئة الطلا من أقسام البلديةا ويحنر براءل تمة من   -
ضريبة األمالك )وزارل المالية(ا ثم يقوم بتسليم الطلا + براءل الذمة إلى قسم  

 خدمات الجمهور.
 .األبنيةقسم   إلىبتحويل الطلا   يقومقسم خدمات الجمهور  -

 

خدم  +    اتقسم  الجمهور 
 طالب خدمة الكهرباء

 

مرخص ويتأكد من كل البيانات الالزمة ويقوم بالكشف على   ءيتأكد من أن البنا -
 بالبناء. خاصةالموقع حتى يتأكد من عدم ودود مخالفات 

يقوم بكتابة مطالعته على الطلا ويقوم مهندس األبنية بالتوقيع على الطلا ثم   -
 اء. يتم تحويل الطلا إلى قسم الكهرب

 

 األبنية قسم  

 .إرسال فنيين من أدل معرفة تكلفة توصيل الكهرباءبيقوم  -
 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.  -
 

 قسم الكهرباء  

 . يقوم بدراسة الحالة ويقوم بالموافقة على الطلا أو رفنه -

 .في حالة الموافقة يتم إرسال الطلا إلى قسم الكهرباء -

 

 البلدية رئيس 

ا ويقوم بتحميله رسوم RMISيقوم بإدخال بيانات المشترك الجديد على نسام   -
 فتح ملف وتسهر اذ  الرسوم عند قسم خدمات الجمهور. 

)قسم   الكهرباء قسم 
 ( التحققات

 باستالم رسوم فتح ملف من المواطن. يقوم  -

ويحتفظ بالنسخة األصلية في   نيصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواط -
 مواطن. ملف ال

 الجمهور  اتقسم خدم 
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يطلع على المعاملة ويقوم بعمل زيارل ميدانية للموقع من أدل تعبئة بيان تكاليف  -
 إيصال الكهرباء. 

يتم الموافقة على المعاملة من قبل منسم الكشف وترفع لمهندس الكهرباء من أدل   -
 توقيعهاا وأحيانا تبعث إلى رئيس البلدية من أدل توقيعها. 

 يتم إرسال المعاملة إلى قسم االتحققات.   -

 

 قسم الكهرباء  

ا تسهر  RMIS الكهرباء على نسام ليقوم بإدخال دميع التكاليف الالزمة إليصا -
 اذ  التحققات عند قسم خدمات الجمهور. 

 

)قسم   الكهرباء قسم 
 ( التحققات

 الكهرباء.يقوم المواطن بدفع المبل  الذي تم احتسابه وادخاله في قسم  -

ويحتفظ بالنسخة األصلية في   نيصدر سند قبض ويسلم نسخة منه إلى المواط -
 ملف المواطن. 

 يتم توقيع اتفاقية طلا خدمة بين المواطن وقسم الكهرباء)البلدية(. -

 يتم إعطاء رقم اشتراك خاص للمواطنا ويتم تحويله إلى قسم الكهرباء.  -

 

 الجمهور  اتقسم خدم 
 

المعني بإعداد طلا إصدار لوازم وتوقيعها ويرسله إلى مسؤول  يقوم الموظف  -
 قسم الكهرباء العتماد . 

 

 قسم الكهرباء  

يقوم بمرادعة طلا إصدار لوازم ويعتمد  بالتوقيع عليه بعد التأكد من صحة   -
 محتوياته.

 

 الكهرباء قسم مسؤول 

تركيا الخط يقوم مختصون بإخرام دميع اللوازم من مستودم البلدية من أدل  -
((Interface with stores . 

 يتم استالم المواد من مستودعات البلدية بناءا على طلا إصدار لوازم.  -

يقوم بتركيا خط الكهرباء للمشترك ويسجل في الملف تاريخ التركيا ورقم   -
 الشصي للعداد. 

 

 الكهرباء  قسم 

 القراءات.يقوم بتحديد موقع المشترك وترتيا االشتراك في كشف  -

 
 العدادات  قراء قسم 

يتم عمل قاعدل بيانات أساسية للمشترك الجديد ويتم إدخالها إلى البرنامة )نسام  -
 الفوترل( بناء  على ترتيا الملف .

 

 التحققات  قسم 

يعمل قاعدل بيانات أساسية للملف ويتم عمل فهرس للملف وبعد تلك يتم حفسه   -
 في األرشيف . 

 األرشيف  قسم 
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 المحاسبي والتسجيل الفواتير وإصدار للعدادات الدورية  القراءات أخذ .2
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

عمل الجدول الزمني لقراءل العدادات أول الشهر وعمل كشوفات للقراء  -
تحتوي على توزيع المناطي على القراء وتاريخ أخذ قراءات كل منطقة 

 لكل قارص. 

 

+    التحققات  قسم  مسؤول 
 القراء  مراقب

يقوم بقراءل عدادات الكهرباء بالموقع وأخذ المالحسات التي يشااداا  -
 بالموقع.

 

 العدادات   قارئ  

يأخذ عينة من القراءاتا ويقوم بإرسال قراء آخرين ألخذ القراءات مرل   -
 ؤالء القراء بالقراءات األولى(.أخرى )ال يتم تزويد ا

 

 القراء  مراقب 

إلى نسام  بإدخالهايقوم باستالم دميع الكشوفات من مراقا القراء ويقوم  -
RMIS. 

 

)قسم   البيانات مدخل 
 (للكهرباء التحققات

للتأكد من صمممممممممحتها حيث يتأكد من    يقوم بتدقيي البيانات والقراءات المدخلة -
رقم المشترك واسمه وكذلك القراءل السابقة والقراءل الحالية ويتأكد من إسم 

 الموازنة ثم يقوم بالتوقيع آليا.

 

)قسم  بيانات مدقق 
 (للكهرباء التحققات

 

واعتماداا للطباعة وتسليمها إلى مراقا الجبا  للتوزيع يقوم بمرادعة الفواتير   -
 وتسهر الذمم على المشتركين عند قسم خدمات الجمهور.

 

 التحققات  قسم مسؤول 

 FAالبيانات إلى نسام   يمذييقوم باحتسمممممممممماب مجموم الفواتير المصممممممممممدرل و  -
 إلثبات اإليرادات حيث يسهر القيد المحاسبي التالي:

 )موازنة الكهرباء( من  / تمم مدينة
 )موازنة الكهرباء(إلى  /إيرادات كهرباء

 

الفوترة   نظام 
 RMISوالتحصيل

واعتماد    FAعلى نسام المحاسممممممممممبة العام   المحاسممممممممممبي القيد  يقوم بمرادعة -
 للترحيل.

 اإليرادات  مسؤول 
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 وتسجيلها  وإجراءاتها التحصيالت .3
 

  المسؤول الشخص  اإلجراء 
 يقوم بتوزيع الفواتير إلى الجبا  حسا المناطي. -

 
 الجباه مراقب 

يقوم بتوزيع الفواتير على المشممممتركين ويقوم بإصممممدار سممممند إيصممممال في حال  -
 استالم المبل .

 التحققات.يقوم بتسليم األموال واإلرساليات إلى مدخل البيانات في قسم  -

 

   الجابي 

يقوم بإدخال بيانات التحصمممميالت لكل مشممممتركا وبعد تدقيقها يوقع عليها ثم  -
 يوده الجابي إلى مدقي اإلرساليات في قسم التحققات

 

)قسم   البيانات مدخل 
 ( التحققات

يقوم بتمدقيي البيمانمات الممدخلمة ثم يقوم بماعتمماد البيمانمات الممدخلمة لتسهر على   -
عنمد أمين الصممممممممممممممنمدورا ثم يقوم بتوديمه الجمابي إلى أمين   RMISنسمام  

 الصندور.

 

)قسم  البيانات مدقق 
 ( التحققات

 يتوده إلى أمين الصندور لدفع المبال  المحصلة. -

 
 الجابي  

اسممممممممممممممتالم المبل  من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل  -
مدقي البيانات واصمممممممدار سمممممممند قبض بالمبل  المسمممممممتلم ويتم ترحيل المبل  

ا عند إصمممممدار سمممممند القبض يسهر RMISلحسممممماب المواطن على نسام 
 :FAالقيد التالي في الحسابات العامة 

 (الكهرباءالصندور العام   )موازنة  /من  
 (الكهرباء)موازنة   كهرباءتمم مدينة  /إلى  

 الصندوق  أمين 

بحيث ال  FAتحديد صمممالحية أمين الصمممندور ضممممن نسام المحاسمممبة العام -
الصندور تميير البيانات الواردل من نسام الفوترل   ألمينيسمح اذا النسام  

 والتحصيل.

 FAالمحاسبة العام  نظام 

التي نتجما عن   FAمرادعمة القيود المودودل على نسمام المحماسممممممممممممممبمة العمام  -
ويعطي موافقة الكترونية عليها لتسهر   RMISنسام الفوترل والتحصممممممممميل  

 د المدير المالي .ععند مسا

 قسم اإليرادات   مسؤول 

 والتي تتمثل في: FAيتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل على  -

 تمم مدينة )نوم الموازنة( /من  

كمل ايراد على حمدا وحسممممممممممممممما نوم دميع االيرادات )  /الى  
 (الموازنة

 الصندور العام )نوم الموازنة( /من  

 المالي المدير مساعد 
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 تمم مدينة )نوم الموازنة( /الى  
 بعد التأكد من صحة القيود المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل . -
 
و  RMISيكون لمسمممممممممماعد المدير المالي صممممممممممالحيات الدخول إلى نسامي  -

FA    لمرادعة تفاصممممميل العمليات قبل إعتماداا وترحيل القيود المحاسمممممبية
 .FAعلى نسام المحاسبة العام 

والتحصيل    نظام  الفوترة 
RMIS   المحاسبة ونظام 

  FAالعام
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 الخضار  وسوق  المسلخ نشاطات خدمات .ج
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

إحنممار كشممف التحصمميالت اليومي )اإلرسممالية( وكشممف أخر يبين اإليرادات من  -
الخدمات التي تم تقديمها من كل مرفي )المسملخا سمور الخنمار....الخ( إلى 

 قسم المحاسبة في البلدية.

 

 الجابي 

في قسمم المحاسمبة )مدخل البيانات( باسمتالم كشمف  تيقوم أحد محاسمبي اإليرادا -
يبين اإليرادات من الخدمات التي تم تقديمها في تلك اليوم من الجابي ثم يقوم 
بمإدخمال البيمانمات )اسممممممممممممممم متلقي الخمدممةا ورقممه الخماص لمدى البلمديمةا والمبل   

 .RMIS(( إلى نسام الفوترل والتحصيل دالمستحي منها ونوم الخدمة )اإليرا

حصمممممممميالت اليومي من الجابي وتدقيقه  وم مدخل البيانات باسممممممممتالم كشممممممممف التيق -
حتوي على إيصممممممممممماالت بأرقام متسممممممممممملسممممممممممملةا التأكد من الدقة  ي )التأكد من أنه

الحسممممممابية االتأكد من أن مجموم اإليصمممممماالت مطابي مع مجموم اإلرسممممممالية(  
الخمماص لممدى ومن ثم يقوم بممإدخممال البيممانممات )اسممممممممممممممم متلقي الخممدمممةا ورقمممه  

(( إلى نسممام الفوترل دالبلممديممةا والمبل  المحصممممممممممممممممل منممها ونوم الخممدمممة )اإليرا
 . RMISوالتحصيل 

يقوم مدخل البيانات بالتأشممير على كشممف اإليرادات وكشممف التحصمميالت اليومي  -
)اإلرسممممممالية( إيذانا بأنه قام بإدخال البيانات إلى نسام الفوترل والتحصمممممميل ومن 

 مدقي البيانات.  ثم توديه الجابي إلى

 

ــاســــــــــــب  ــدخـــل    إيرادات  محـ )مـ
 البيانات(

يسهر اسمم الشمخص الذي قام بإدخال البيانات األولية إلى النسام )باإلضمافة إلى  -
البيانات المتعلقة بالمبال  المسمممممممتلمة والتوديه المحاسمممممممبي الصمممممممحيح لكل مبل  
حسمما اسممم الحسمماب مع تحديد صممالحيات اذا الشممخص ضمممن النسام بحيث 

لمه بمإدخمال البيمانمات دون ودود صممممممممممممممالحيمة العتمماد امذ  المعلوممات يسمممممممممممممممح  
 والترحيل للمعاملة التي أدخلها(. دوترحيلها ) غير مخول باالعتما

 

  والتحصيل الفوترة نظام 
(RMIS) 

يقوم محاسممممممما إيرادات آخر من قسمممممممم المحاسمممممممبة )مدقي البيانات(  بتدقيي بيان  -
وتلمك عن    RMISنسمام الفوترل والتحصمممممممممممممميملاإليرادات اليوميمة الممدخلمة إلى 

طريي مطمابقمة المعلوممات الممدخلمة إلى النسمام مع كشممممممممممممممف اإليرادات اليومي 
حيث يتأكد من صممممممممممحة البيانات المدخلة بما فيها اسممممممممممم متلقي الخدمة ورقمه 
والمبل  وكذلك التوديه المحاسممممممممممممممبي لنوم اإليراد المعني بحيث يتم اعتماد اذ   

على نسام الفوترل والتحصيل    لمتلقي الخدمة  ةالمعلومات في الحسابات االفرادي
RMIS. 

)مدقق   آخر  إيرادات محاســـــــب 
 البيانات(
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يقوم في نهمايمة كمل يوم عممل بمرادعمة القيمد المحماسممممممممممممممبي المتعلي بمالخمدممات  -
إلكترونية عليها لتسهر ويعطي موافقة   FAالمقدمة على نسام المحاسبة العام  

 المدير المالي. عند مساعد

 اإليرادات قسم مسؤول 

تممذيمة نسمام  يقوم امذا النسمام ب  RMISبمجرد اعتمماد امذ  البيمانمات على نسمام   -
القيممد   ليتم عمممل  مجمماميع البيممانممات في نهممايممة اليوماب  FAبممة العممام  المحمماسمممممممممممممم
 المحاسبي:

 (نوم الموازنةمن  / تمم مدينة )حسا 
 اإليراد( الموازنة ونوم إلى  /اإليرادات )حسا نوم

 

ــيـــــل   اـلـفوـترة  ـنظـــــام    واـلـتحصـــــــ
(RMIS) 

يقوم مممدقي البيممانممات بتممدقيي بيممانممات التحصمممممممممممممميالت المممدخلممة إلى نسممام الفوترل  -
وتلك عن طريي مطابقة المعلومات المدخلة إلى النسام   RMISوالتحصممممممممميل  

مع كشممممممف التحصمممممميالت اليومي حيث يتأكد من صممممممحة البيانات المدخلة بما 
اإليراد  فيها اسممممممم متلقي الخدمة ورقمه والمبل  وكذلك التوديه المحاسممممممبي لنوم

ثم يقوم باعتماداا في الحسابات اإلفرادية لمتلقي   ونوم الموازنة المعنية المعني
ا ثم يقوم مدقي البيانات بتوديه  RMISالخدمة على نسام الفوترل والتحصميل 

 الجابي إلى أمين الصندور.

 

ــب  )مــــدقق إيرادات    محــــاســــــــــ
 (البيانات

نسمام الفوترل والتحصمممممممممممممميمل يقوم بشممممممممممممممكمل تلقمائي بتجميع المبمال  الممدخلمة بمجرد  -
اعتماداا ويسهر اذا المجموم عند أمين الصمممممممممممندور على نسام المحاسمممممممممممبة 

 FAالعامة 

إظهار اسمم الشمخص الذي قام بتدقيي واعتماد اإلرسمالية مع تحديد صمالحية اذا  -
المدخلة إلى النسام الشمممخص ضممممن النسام بحيث يسممممح له بتدقيي البيانات 

 واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور.
 

ــيـــــل   اـلـفوـترة  ـنظـــــام    واـلـتحصـــــــ
(RMIS) 

 يتوده إلى أمين الصندور من أدل دفع قيمة اإلرسالية. -

 

   الجابي 

اسممممممممتالم المبل  من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل مدقي  -
البيانات واصممدار سممند قبض بالمبل  المسممتلما عند إصممدار سممند القبض يسهر 

 : FAالقيد التالي في الحسابات العامة 

 )حسا نوم الموازنة (من  / الصندور العام 
 (الموازنةحسا نوم إلى  / تمم مدينة )

لن يقبل أي قيد محاسمممممممممبي ال يتسممممممممماوى فيه  FAمالحسة: نسام المحاسمممممممممبة العام  
 الجانا الدائن والجانا المدين لنفس الموازنة.

 الصندوق  أمين 

بحيث ال يسمح  FAالمحاسبة العام  تحديد صالحية أمين الصندور ضمن نسام   -
 RMISالبيانات الواردل من نسام اذا النسام ألمين الصندور تميير 

 (FA) العام المحاسبة  نظام 
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في نهاية اليوم  يتأكد مسمممممممممممممؤول قسمممممممممممممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود في  -
الصمندور مع مجاميع كشموفات التحصميل اليومية كما يرادع القيود المحاسمبية  

والمودودل على نسمممام    RMISالتي نتجممما عن نسمممام الفوترل والتحصمممممممممممممميمممل  
ويعطي موافقة إلكترونية عليها لتسهر عند مسمممممممممماعد  اFAالمحاسممممممممممبة العامة 

 المدير المالي. 

 

 اإليرادات قسم مسؤول 

 ا تتمثل في:FAيتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل في  -

 )حسا نوم الموازنة(من  / تمم مدينة 
اإليرادات وحسممممممممممممممممما نوم    )كممممل إيراد على حممممدا  إلى  /دميع 

 (الموازنة
 

 )حسا نوم الموازنة( العاممن  / الصندور 
 (حسا الموازنةإلى  / تمم مدينة )

 
 المحاسبية يتم اعتماداا من قبله للترحيل. بعد التأكد من صحة القيود -
 

 المالي المدير مساعد 

 FAو   RMISصممممممممالحيات الدخول إلى نسامي لمسمممممممماعد المدير المالي    يكون   -
لمرادعمة تفماصمممممممممممممميمل العمليمات قبمل إعتمماداما وترحيمل القيود المحماسممممممممممممممبيمة على نسمام 

 .FAالمحاسبة العام 

ــيـــــل   اـلـفوـترة  ـنظـــــام    واـلـتحصـــــــ
(RMIS)  ونظام FA 
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  لدينموميترا مثال مدينة ذمم عنها الينتا التي التجارية الطبيعة ذات النشاطات إيرادات لتسجيل المحاسبية اإلجراءات . ح
 . الحيوانات وحديقة

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
إحنممار كشممف التحصمميالت واإليرادات اليومي )اإلرسممالية(  إلى قسممم المحاسممبة  -

 في البلدية.

 

 الجابي 

يقوم مدخل البيانات في قسمممم المحاسمممبة باسمممتالم كشمممف التحصممميالت اليومي من   -
الجابي وتدقيقها  )التأكد من أنها تحتوي على إيصمممممممماالت بأرقام متسمممممممملسمممممممملةا 
التمأكمد من المدقمة الحسممممممممممممممابيمة االتمأكمد من أن مجموم اإليصمممممممممممممماالت مطمابي مع 

 القيد: اFAمجموم اإلرسالية( ومن ثم يقوم بتحنير القيد المحاسبي على 

 من  / الصندور العام 
 إلى  / إيرادات )حسا نوم اإليراد(

 

يقوم مدخل البيانات بالتأشممممممممممممير على كشممممممممممممف التحصمممممممممممميالت واإليرادات اليومي  -
ومن  FA)اإلرسممالية( إيذانا بأنه قام بمرادعته وتحنممير القيد المحاسممبي على 

 ثم توديه الجابي إلى مساعد المدير المالي. 

 

بيــانــات )محــاســـــــــــب    مــدخــل 
 إيرادات( 

)المبال  المسممتلمة FA إظهار اسممم الشممخص الذي قام بتحنممير القيد على نسام  -
والتوديه الصممممممحيح للمبل  حسمممممما اسممممممم الحسمممممماب مع تحديد صممممممالحيات اذا 

دون ودود   FAالشممممخص ضمممممن النسام بحيث يسمممممح له بإدخال القيود على  
 (.دعتماصالحية العتماد اذ  المعلومات )غير مخول باال

 

 FA  نظام 

في قسمممم المحاسمممبة بتدقيي قيد اإليرادات المدخل إلى   محاسممما إيرادات آخريقوم  -
وتلك عن طريي مطابقة القيد المدخل مع كشمممممممممممممف التحصممممممممممممميالت   FAنسام 

واإليرادات اليومي )اإلرسممممممممممالية( حيث يتأكد من صممممممممممحة البيانات المدخلة بما 
فيها اسمممممممممممم المبل  والتوديه المحاسمممممممممممبي لنوم اإليراد المعني ثم يقوم باعتماداا 

 لتسهر عند أمين الصندورا ثم يقوم بتوديه الجابي إلى أمين الصندور. 

 

ــب   البيــانــات    مــدقق  )محــاســــــــ
 إيرادات آخر(

إظهار اسمم الشمخص الذي قام بتدقيي واعتماد اإلرسمالية مع تحديد صمالحية اذا  -
الشمممممخص ضممممممن النسام بحيث يسممممممح له بتدقيي البيانات المدخلة إلى النسام 

 واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور. 
 

 FA  نظام 

   الجابي  قيمة اإلرسالية.يتوده إلى أمين الصندور من أدل دفع  -
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اسممممممممتالم المبل  من الجابي بناء على المعلومات التي تم اعتماداا من قبل مدقي  -
البيانات واصممممدار سممممند قبض بالمبل  المسممممتلما عند إصممممدار سممممند القبض يتم 

 القيد:  FAتثبيا القيد التالي في 

 )حسا الموازنة( من  / الصندور العام
 اإليراد( الموازنة ونوم إلى  / إيرادات )حسا نوم

 

 الصندوق  أمين 

بحيث ال يسممممممح اذا النسام  FAتحديد صمممممالحية أمين الصمممممندور ضممممممن نسام  -
 .ماداا من قبل مدقي البياناتألمين الصندور تميير القيود التي تم اعت

 

 FA  نظام 

في نهاية اليوم  يتأكد مسمممممممممممممؤول قسمممممممممممممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود في  -
الصممندور مع مجاميع كشمموفات التحصمميل اليومية ثم يقوم بالتوقيع اآللي على  

لتأكيد مطابقة النقد في الصمممممممممممممندور مع البيانات المعتمدل في نسام   FAنسام 
FA 

 

 اإليرادات قسم مسؤول 

 واي كما يلي:ا FAيتأكد من صحة القيود المحاسبية الساارل في  -

 )حسا الموازنة( من  / الصندور العام
 نوم اإليراد( نوم الموازنة و إلى  / إيرادات )حسا

 

 المالي المدير مساعد 

يعطي صممممممممالحيات لمسمممممممماعد المدير المالي من أدل اعتماد القيود المحاسممممممممبية   -
 .FAالساارل في 

 FA  نظام 
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 ( المعارف  ضريبة عدا ما أشكالها  بشتى الضرائب)مثل  المحلي الحكم نشاطات من  إيرادات . خ
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

يقوم أحد محاسمممممممممممممبي اإليرادات )مدخل البيانات( بإدخال البيانات )اسمممممممممممممم متلقي  -
الخمممدممممة اوالمبل  المطلوب منمممه ا ونوم الخمممدممممة )اإليراد(( إلى نسمممام الفوترل 

 والتحصيل بناًء على تقرير لجنة التخمين المختصة .

 

ــاســــــــــــب  ــدخـــل    إيرادات  محـ )مـ
 البيانات (

المذي قمام بمإدخمال البيمانمات األوليمة إلى النسمام )المبمال  إظهمار اسممممممممممممممم الشممممممممممممممخص   -
المسمممممممممتلمة والتوديه الصمممممممممحيح لكل مبل  حسممممممممما اسمممممممممم الحسممممممممماب مع تحديد 
صممالحيات اذا الشممخص ضمممن النسام بحيث يسمممح له بإدخال البيانات دون 

  د ودود صممممممممممممممالحيمة العتمماد امذ  المعلوممات وترحيلهما ) غير مخول بماالعتمما 
 والترحيل(.

 

ــيـــــل  ا  ـنظـــــام  واـلـتحصـــــــ ـلـفوـترة 
RMIS 

يقوم محاسممممممممما إيرادات من قسمممممممممم المحاسمممممممممبة )مدقي البيانات(  بتدقيي البيانات  -
الممدخلمة إلى نسمام الفوترل والتحصمممممممممممممميمل وتلمك عن طريي مطمابقمة المعلوممات 
المدخلة إلى النسام مع تقرير لجنة التخمين حيث يتأكد من صممممممممممممممحة البيانات 

الخمدممة والمبل  المطلوب منمه وكمذلمك التوديمه الممدخلمة بمما فيهما اسممممممممممممممم متلقي  
المحماسممممممممممممممبي لنوم اإليراد المعني ثم يقوم بماعتمماداما لتسهر على نسمام الفوترل 

 والتحصيل في مركز خدمات الجمهور.

 

ــب  )مــــدقق إيرادات    محــــاســــــــــ
 (البيانات

إظهار اسمممم الشمممخص الذي قام بتدقيي واعتماد البيانات مع تحديد صمممالحية اذا  -
ضممممممن النسام بحيث يسممممممح له بتدقيي البيانات المدخلة إلى النسام الشمممممخص  

 واعتماداا لتسهر عند أمين الصندور.
 

ــيـــــل   اـلـفوـترة  ـنظـــــام    واـلـتحصـــــــ
(RMIS) 

يقوم مسممممؤول قسممممم اإليرادات في آخر كل يوم عمل من كل شممممهر بإعطاء نسام  -
م الفوترل والتحصمممممممممممممميممل أمر لترحيممل المعلومممات المودودل فيممه والمتعلقممة بممالممذم

وتلممك بممالمجمماميع لكممل نوم من أنوام الخممدمممات أو اإليرادات   FAالمممدينممة إلى  
ألغراض إظهار اذ  المجاميع في ميزان المرادعة الشهري ليسهر القيد التالي 

: 

 )حسا الموازنة(من  / تمم مدينة 
 )حسا الموازنة(إيرادات رسوم إلى  / 

 

 اإليرادات قسم مسؤول 

يسمممتلم الجابي المودود في مركز خدمات الجمهور األموال من المواطنين أو من  -
الجبما  الميمدانيين  بحيمث يتم إدخمال البيمانمات )اسممممممممممممممم متلقي الخمدممةا والمبل  

 الجمهور خدمات مركز 
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 RMIS(( إلى نسام الفوترل والتحصمممممميل دالمحصممممممل منها ونوم الخدمة )اإليرا
 ة .)اإليراد( المقدم ةوتصنيف اذ  المبال  حسا نوم الخدم

 إحنار كشف التحصيل اليومي )الحركات التي حدثا في نسام الفوترل  -

ها إلى مسممممممؤول مركز خدمات والتحصمممممميل( المحصمممممملة من الجمهور  وتسممممممليم
 الجمهور.

يقوم مسؤول مركز خدمات الجمهور بمرادعة كشف كل دابي في مركز خدمات  -
 والتوقيع على صحة الكشف والنقد.   RMISالجمهور واعتماد  على 

لتجميع البيمانمات الخماصمممممممممممممممة بكمافمة الجبما  في    RMISيقوم بمإعطماء األمر إلى   -
مركز خدمات الجمهور بحيث يسهر كل نوم من اإليرادات بشكل كلي وكذلك 

وم النقد لكافة الجبا  المودودين في مركز خدمات الجمهور ويقوم أينممممممما مجم
حيمممث تسهر امممذ     FAبمممإعطممماء أمر لتحويمممل البيمممانمممات المجمعمممة إلى نسمممام  

 ومات عند أمين الصندور الرئيسي .المعل

ــز  مســـــــــــؤول   خـــــدمـــــات  مــرك
 الجمهور

ليسهر   FAيقوم نسمام الفوترل والتحصمممممممممممممميمل بتممذيمة المعلوممات المودودل فيمه إلى   -
 القيد التالي :

 )حسا الموازنة( ر من  / الصندو 
  () حسا الموازنةتمم مدينة إلى  / 

 

ــيـــــل    ـنظـــــام  واـلـتحصـــــــ اـلـفوـترة 
RMIS 

يتودممه كممل دممابي من الجبمما  المودودين في مركز خممدمممات الجمهور إلى أمين  -
 الصندور من أدل دفع المبال  المستحقة عليه.

 الجابي 

مركز خدمات الجمهور  كل دابي من الجبا  المودودين في اسممممممممتالم المبل  من   -
 واصدار سند قبض رئيسي بالمبل  المستلم.

 الصندوق  أمين 

بحيث ال يسمح  FAالمحاسبة العام  تحديد صالحية أمين الصندور ضمن نسام   -
 اذا النسام ألمين الصندور تميير البيانات الساارل عند  . 

 (FA) العام المحاسبة  نظام 

في نهاية اليوم  يتأكد مسمممممممممممممؤول قسمممممممممممممم اإليرادات من مطابقة ما او مودود في  -
المحاسممممبة  الصممممندور مع مجاميع كشمممموفات التحصمممميل اليومية ثم يعطي نسام 

يممانممات المممدخلممة بحيممث يتم مالئمممة اممذ   أمر بتجميع وتصممممممممممممممنيف البFAالعممام  
 .FAالبيانات لخارطة الحسابات المودودل في نسام 

 

 اإليرادات قسم مسؤول 

 الذي يتمثل في FAيتأكد من صحة القيد المحاسبي المودود على  -

 )حسا الموازنة( من  / الصندور 
المحاسممممبي بعد التأكد من صممممحة القيد   (حسمممما الموازنة)تمم مدينة إلى  /  -

 . للترحيل يتم اعتماداا من قبله

 المالي المدير مساعد 
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 البلدية بمرافق المتعلقة اإلجراءات .د

 المسلخ البلدي.  إجراءات .1
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يسممتلم الذبائح من اللحامين حسمما الوقا المحدد من قبل المسمملخ البلدي بحيث   -

تكون كل تبيحة مختومة برقم يدل على صممممممممماحا الذبيحة )من األفنمممممممممل أن 
 .يقوم صاحا الذبيحة بكتابة الرقم على الذبيحة(

 بإصمممممدار وصممممملإدخال اذ  الذبائح إلى الزرائا يقوم مسمممممتلم الذبائح   عملية بعد -
اسممممممممتالم تبيحة )يبين اذا اإليصممممممممال اليوما التاريخا رقم صمممممممماحا الحيواناتا 
وعدد الحيوانات المسممممممتلمة ونوعها( وبعد تلك يقوم المسممممممتلم بالتوقيع على اذا 

وتبقى  ية من اإليصمممال إلى صممماحا الذبيحةاإليصمممال وتعطي النسمممخة األصمممل
 (.1)كما في نموتم رقم صورل محفوظة في الدفتر.

 

 الذبيحة مستلم  -

سممند قبض على أسمماس إيصممال اسممتالم الذبيحة )يكون انا   بإصممداريقوم الجابي  -
التحصممممميل نقدي من صممممماحا الحيوانات( وبعد تلك يوقع على إيصمممممال سمممممند 
قبض ويتم إعطاء النسممخة األصمملية لصمماحا الحيوانات ويتم االحتفاظ بصممورل 

 (.2عن السند من أدل مرادعتها وتدقيقها. )كما في نموتم رقم 

 

 الجابي 

عمل اليومي في نهاية اليوم على سجل الذبائح اليومية الذي يحتوي يقوم بتفري  ال -
على اسممممممممممممممم صمممممممممممممماحما الحالل ورقممه الخماص فيمه وعمدد المذبمائح التي دخلما 

 الزرائا ونوعها.

 .3بعد تلك يقوم بالتوقيع على اذا السجل كما في نموتم  -

 

 الذبائح مستلم 

الذبائح اليومية وتلك عن طريي يتأكد من صمممممممممحة البيانات المدخلة إلى سمممممممممجل   -
مطابقتها مع سمممندات القبض وبعد التأكد من صمممحتها يوقع على السمممجل حتى 

 يبين أنه تم مرادعة وتدقيي سجل الذبائح اليومية.

يقوم الجابي بتفري  اإليصممممممماالت )سمممممممندات القبض( على نموتم اإلرسمممممممالية ويتم  -
 إرفاقها مع سجل الذبائح اليومية.

 في قسم المحاسبة. )محاسا إيرادات( بتسليمها إلى مدخل البياناتيقوم  -

 

 الجابي 

الذبائح )مسممممممتلم الذبائح + الجابي( بتسممممممليم الذبائح لموظفي الذبح  يقوم مسممممممتلموا -
حسمممممممممممما األرقام ومتابعة الترقيم حتى نهاية عملية الذبح )الذبيحة يكتا عليها 

 رقم صاحا الذبائح(.

 

 الذبائح مستلمي 
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أثنماء عمليمة المذبح يتم ترقيم اللحم برقم صمممممممممممممماحما المذبيحمة بنماء على الرقم المذي  -
 .على الذبيحة كان مودود

 

 الذبح موظفوا 

قوم طبيا يحة وفي حال كان اناك إي إتالف فيبعد عملية الذبح يتم فحص الذب -
 المسلخ بإتالف ما يلزم.

 يتم عمل تقرير باإلتالف ليتم إعطاء  إلى صاحا الذبيحة. -

 

 المسلخ طبيب 

بعد أن يقوم طبيا المسمملخ بفحص الذبائح يتم ختم الذبيحة بختم المسمملخ البلدي  -
 المناسا.

 

 الترقيم واألختام   موظفوا 

 اللحوم موزعوا  يقوم موزعي اللحوم بتسليم اذ  الذبائح إلى أصحابها. -
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 الخضار لسوق  المالية اإلجراءات .2
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يقوم الموظف المختص في قسم تسجيل الوارد بسؤال سائي الشاحنة الداخلة عن  -

كميات وأنوام ومصدر البناعة الداخلةا ويسأل السائي عن الوكيل أو التادر 
صممممممماحا اذ  البنممممممماعةا ويأخذ الموظف نسرل على البنممممممماعة المودودل في 

 الشاحنة.

المختص بتسممممممممممممممجيممل اممذ  الكميممات مع المعلومممات األخرى )رقم يقوم الموظف   -
السميارلا نوم البنماعةا مصمدر البنماعةا اسمم الوكيلا التاريخ والمسمافة( على 
مسمممممممممتند "بيان المنتودات المسمممممممممتوردل" ويقوم الموظف بالتوقيع على المسمممممممممتند 

 ويطلا من السائي التوقيع عليه.

لمنتودات المسمتوردل إلى السمائيا ثم يقوم الموظف المختص بتسمليم مسمتند بيان ا -
يقوم الموظف المختص بإبالغ مراقا السمممممماحة الداخلية بودود شمممممماحنة داخلة  

 ويرشد  إلى الوكيل صاحا اذ  البناعة.

 

 تسـجيل)قسـم   الرئيسـية البوابة 
 (الوارد

يقوم باسمتالم بيان المنتودات المسمتوردل من سمائي الشماحنة )يمنع إنزال البنماعة   -
تسممممممممليم اذ  الورقة إلى مراقا السمممممممماحة الداخلية( ثم يتم إنزال البنمممممممماعة  قبل 

ويقوم المراقما بمالتمأكمد من صممممممممممممممحمة البيمانمات المسممممممممممممممجلمة في بيمان المنتودمات 
 المستوردلا ثم يقوم المراقا بالتوقيع على بيان المنتودات المستوردل.

يقوم المراقا بتسممممممممليم يقوم بمطالبة الوكيل أو التادر بالتوقيع على المسممممممممتندا ثم  -
 المستند إلى مسؤول مراقبي األسعار.

 

 الداخلية الساحة مراقب 

يقوم بتوزيع مراقبي األسمعار على التجار )كل أسمبوم يقوم بتميير التوزيع(ا ويقوم  -
بتوزيع مسممممممتندات "بيان المنتودات المسممممممتوردل" على مراقبي األسممممممعار حسمممممما  

 توزيعهم على التجار.

 سعاراأل مراقبي مسؤول 

يقوم بالتوده إلى أرض السممممور لجمع األسممممعار الخاصممممة بكل صممممنف لكل تادر  -
ولكمل يوم ويتم أخمذ الكميمة المبماعمة بعين اإلعتبمارا ويتم تمدوين امذ  البيمانمات 
على مستند "بيان المنتودات المستوردل" وفي نهاية اليوم يقوم المراقا بمناقشة 

ي األسممممممممممعار الذي يكون على األسممممممممممعار والكميات المدونة مع مسممممممممممؤول مراقب
إطالم على األسمعار بشمكل عام في السمور في تلك اليوما ثم يقوم المراقا و 
المسمممؤول باالتفار على سمممعر نهائي ويتم تدوينه على مسمممتند "بيان المنتودات 
المسممممتوردل" ثم يقوم مراقا األسممممعار بالتوقيع على المسممممتندا ثم يتوده المراقا  

ندا وبعد توقيع التادر يتم إعادل اذا المسممممممممممممتند إلى إلى التادر لتوقيع المسممممممممممممت
 مسؤول المراقبين.

 األسعار مراقبي 
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يقوم بمرادعة مسممممممممتند "بيان المنتودات المسممممممممتوردل" ويتأكد من صممممممممحة ومنطقية   -
المعلومات المدونةا حيث يقوم بمقارنة أسمممممممممممممعار نفس األصمممممممممممممناف عند تجار 

ويتمممممأكمممممد من ودود دميع   بتوقيع مختلفينا  يقوم  تلمممممك  بعمممممد  التواقيع الالزممممممة 
 المستندا ويقوم بتسليمه إلى محاسا السور.

 

 المراقبين مسؤول 

يقوم بمإدخمال البيمانمات المودودل في مسممممممممممممممتنمد "بيمان المنتودمات المسممممممممممممممتوردل" إلى   -
 النسام المحاسبي المستخدم في البلدية.

 

ــانــات  مــدخــل   ســـــــــوق   في  البي
 الخضار

لمدخلة وينممممممممع إشممممممممارل على كل بيان مدقي على مسممممممممتند يقوم بتدقيي البيانات ا -
 "بيان المنتودات المستوردل"ا ثم يقوم بالتوقيع اآللي واعتماد البيانات المدخلة.

بعممد إعتممماد البيممانممات المممدخلممة من قبممل مممدقي البيممانمماتا يتم ترحيممل البيممانممات إلى  -
آخرى يتم حسماب التادرا ويتم طباعة نسمختين نسمخة تبقى في الملف ونسمخة 

 إرسالها مع الجابي إلى التادر.

في ســـــــــوق   مـــدقق  البيـــانـــات 
 الخضار  

يقوم بإسمممتالم األموال أو الشممميكات من التادر )يمكن للتادر دفع أكثر من فاتورل  -
 أو دزء منها(.

الجابي سند قبض مرقم بأرقام متسلسلة إلى التادر   الدفع النقدي يصدرفي حالة   -
 بعداا يحنر األموال المحصلة مع نسخة من سندات القبض إلى المحاسا.

في حالة الدفع بالشمميكات يقوم الجابي بإحنممار الشمميك إلى المحاسمما حيث يقوم  -
بتعبئة الشمميك في "سممند إسممتالم شمميكات"ا الدفتر مكون من ثالث نسممخ نسممخة 

 ادرا نسخة في الملفا ونسخة في الدفتر.تسلم إلى الت

 الجابي 

)في حالة الدفع النقدي( يقوم بإدخال السندات إلى النسام ويتم إنزالها من حساب  -
 التادر بقبض:

 من  / صندور سور الخنار
 إلى  / التادر )إسم(.

ثم يقوم بتحنمممممير اإلرسمممممالية )ددول يتنممممممن مجموم المبال  السمممممتحقة على كل  -
تلك اليوما ومجموم المبال  المحصممممممملة من كل تادر في تلك اليوما تادر في  

 والذمم المتراكمة على كل تادر( ويسلمها إلى الجابي.

)في حالة الدفع بالشمممميكات( يقوم بعمل إرسممممالية شمممميكات )ددول يتنمممممن بيانات   -
مع كشممممممممممف بالشمممممممممميكات    الشمممممممممميكات المحصمممممممممملة من كل تادر في تلك اليوم(

 المستحقة.

 

 الخضار سوق  في المحاسب 

)في حالة الدفع النقدي( في نهاية اليوم يذاا الجابي مع اإلرسممممممممالية إلى البلدية  -
)كما او ويسممممممملم األموال و اإلرسمممممممالية إلى قسمممممممم خدمات الجمهور في البلدية 

ثم يعود الجابي إلى السمممممور ويحنمممممر مبين في فصمممممل آخر من اذا الدليل(  

 الجابي 
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يسملمها إلى المحاسما ويقوم المحاسما بتسمجيل  معه اإلرسمالية ووصمل البلدية و 
 القبض التالي:

 من  /البلدية )رسم سور الخنار أو رسم ضمان (
 إلى  / صندور سور الخنار

)الدفع بالشممميكات( يقوم بإرسمممال نسمممختين من اإلرسمممالية مع الشممميكات إلى البلدية   -
 ويسلمها إلى أمين الصندور.

 
النقدي( يقوم بإستالم األموال ويصدر سند قبض ويسلمه للجابي )في حالة الدفع   -

 ويأخذ نسخة من مستند القبض الصادر من السور.

)الدفع بالشممممممممميكات(عند اسمممممممممتالم الشممممممممميكات يقوم أمين الصمممممممممندور بالتوقيع على  -
اإلرسالية إشارل إلى االستالما وتبقى نسخة عند أمين الصندور وتعود النسخة 

 في السور. الموقعة إلى المحاسا

  الـجـمـهـور  خـــــدمـــــات  قســــــــــم 
 (الفرعي)الصندوق  

يتم إرسمممال كشمممف شمممهري يحتوي على مجموم المبال  المسمممتحقة والمحصممملة من  -
كل تادر خالل الشمممهر إلى محاسممما سمممور الخنمممار في قسمممم المحاسمممبة في 

 البلدية ويتم تدقيي اذ  المبال  مع المبال  الداخلة إلى صندور البلدية.

 كزي المر   الخضار سوق  
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 وشعارهـا البلديــة اسم  
 

 المركزي  والفواكه الخضار سوق 
 المستوردة المنتوجات بيان

 

 
 

 المتسلسل الرقم

      

 

  للسوق  المنتوجات  دخول   تاريخ   الوكيل  إسم .1

    الساعة .3   السيارة  رقم .2

  المصدر  .4   

     

 

 
 الصنف

  الوزن  العدد 
 قائم  صافي  شوال صندوق  مالحظات 

      
      

      

      
 

 التاجر  توقيع السوق  مراقب  توقيع المدخل  مراقب  توقيع السائق توقيع
 
 

 

 األول اليوم
 

 الصنف 
  الوزن  العدد 

 قائم  صافي  شوال  صندوق  مالحظات 

      

      

      

 الثاني  اليوم
      

      

      

      

      

 

 

 التاجر  توقيع المراقبين مسؤول توقيع األسعار  مراقب  توقيع
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 وشعارهـا البلديــة اسم
 
 

 المتسلسل الرقم

  التاريخ الخضار  سوق   رسوم إرسالية  :اليوم
 

 

 التاجر  اسم
 

  اليوم رسوم
 المستحقة

  المحصلة  المبالغ المتراكمة  الرسوم
 اإليصال رقم

 
 تاريخ

 شيقل  أغ شيقل  أغ شيقل  أغ اإليصال
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

       المجموع

 
 

  
 
 توقيع الجابي  
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 وشعارهـا البلديــة اسم
 
 

 المتسلسل الرقم

  الشهر الشهري  الخضار  سوق  رسوم كشف  :اليوم

 

 
 التاجر  اسم

 

  الرسوم مجموع
 خالل المستحقة

 الشهر

 المبالغ مجموع
 خالل المحصلة

 الشهر

  المتبقية الذمم
 خالل  التاجر على

 الشهر

  الذمم مجموع
  على المتراكمة

 التاجر 
 شيقل  أغ شيقل  أغ شيقل  أغ شيقل  أغ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         المجموع

 

 

  
 
محاسب  توقيع  

 سوق الخضار 
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 وشعارهـا البلديــة اسم
 
 

 المتسلسل الرقم

  الشهر الشهري  الخضار  سوق  رسوم كشف  :اليوم

 

 

 التاجر  اسم
 

  الرسوم مجموع
 خالل المستحقة

 الشهر

 المبالغ مجموع
 خالل المحصلة

 الشهر

  المتبقية الذمم
 خالل  التاجر على

 الشهر

  الذمم مجموع
  على المتراكمة

 التاجر 
 شيقل  أغ شيقل  أغ شيقل  أغ شيقل  أغ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         المجموع

 

  
توقيع محاسب   

 سوق الخضار 
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 بالدينموميتر المتعلقة اإلجراءات .3
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
 يستلم رخصة السيارل من المواطن .   -

 .يتأكد من الخطوات المودودل في طلا تجديد رخصة مركبة -

 15يتمأكمد من ودود شممممممممممممممهمادل بريمك مع المواطن )للمركبمات أكثر من  -
 سنة(. 19وشهادل ستيرينة )للمركبات أكثر من  اسنة(

 يقوم بالتوقيع على طلا تجديد رخصة مركبة.    -

 

التشخيص(    )مسؤول 
 اك  األولالشب

 

يقوم باسممممتالم الرسمممموم من المواطن حسمممما نوم وتصممممنيف السمممميارلمن  -
 قائمة رسوم فحص المركبات.

نسمممخة للمواطن    انسمممخ 3يصمممدر سمممند قبض ويسممملمه للمواطن )اناك  -
 (.ة للبلدية ونسخة تبقى في الدينموميترونسخ

 يقوم بإدخال البيانات إلى النسام عن طريي الكمبيوتر.  -

 

 الشباك(الجباية)مسؤول   
 الثاني 

 

يقوم بتشممممممممخيص السمممممممميارل والتأكد من مطابقة السمممممممميارل مع الرخصممممممممة   -
نوم السميارل......( والتأكد أن    ارقم الشمصمي االمعطال )لون السميارل

 قيمة الوصل صحيح لهذا النوم من المركبات.

 يقوم بالتوقيع على طلا تجديد رخصة مركبة.     -
 

 (األول)الموظف  الفحص 

 يتم التأكد من الخطوات المودودل في مستند تفاصيل الفحص. -

وبعداا يوقع  اكل موظف يوقع في المكان الخاص له على المسمممممممتند -
 مسؤول الفاحصين على المستند ويختمه. 

 

 (اآلخرين)الموظفين    الفحص 

 يتوده المواطن إلى قسم النادحين. افي حال نجا  الفحص -

الفحص - بيممممانممممات  الفحص  بممممإدخممممال بيممممانممممات  الموظف  ويختم    ايقوم 
 الرخصة ويسلم الملصقات إلى المواطن.

 

 الناجحين  قسم 
 

بمممالتمممدقيي وعمممد األموال المودودل فعليمممًل في وم  يق  افي نهمممايمممة المممدوام -
 .الصندور 

مع األموال ويدفعها لمدقي يقوم بعمل اإلرسمالية  ويرسملها إلى البلدية   -
 في البلدية.  البيانات

 يستلم سند قبض من الصندور. -

 يتم حفسه في األرشيف. ابعد نهاية دفتر الوصول -

 المحاسب أو الجابي 
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 مخزون المواد واللوازم  .5

 والعطاءات  بالمشتريات المتعلقة المالية السياسات .أ
 

 عام  .1
 الهدف 1.1

 
ادف اذا البند او وضمممع األسمممس والقواعد الخاصمممة بالتعامل مع دميع مشمممتريات البنمممائع والخدمات   •

 في البلدية.

اذ  السممممياسممممات واإلدراءات تحدد الصممممالحيات بالنسممممبة للمشممممتريات والعطاءات وتحدد اإلدراءات التي   •
تتبع عند شمممممراء البنمممممائع واألصمممممول الثابتة والخدمات وتلك لنممممممان عدم شمممممراء المواد غير   أنيجا 

ل وزارل الحكم  النممرورية وللتأكد من أن اذ  المشممتريات تتم بطريقة فعالة ووفقا للموازنة المعتمدل من قب
 المحلي.

 

 التطبيق  مدى 1.2
 

 تطبي اذ  السياسات واإلدراءات على كل عمليات الشراء التي تقوم بها البلدية.
 

 المحاسبية في تسجيل مصاريف المشتريات السياسات 1.3
 

االلتزام المترتا على عملية الشمممممممممراء عندما تنتقل ملكية المواد المشمممممممممترال إلى البلدية والتي غالبا ما يتم تسمممممممممجيل 
تحصمممل عند اسمممتالم اذ  المواد في مسمممتودعات البلدية أو حسممما بنود اتفاقية الشمممراء أو االعتماد المسمممتندي في  

يتم تسممممممجيل وفي حالة تلقي الخدمةا      االسممممممتحقار.  أسمممممماسبناءا على  يتم التسممممممجيل  حالة الشممممممراء من الخارم.  
  .تسجيل المصروف بعد تلقي الخدمةاإللتزام عند استحقاقه و 

 
 من خالل القيد التالي:عملية شراء المواد عند استالم اذ  المواد في مستودعات البلدية يتم تسجيل  

 (المعني  القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  امع تحديد الموازنة)المخازن من  /   
 باسم المورد  -  تمم دائنة /إلى  

 
عند إخرام المواد من المستودعات وارسالها للقسم أو الدائرل المعنيةا يتم تسجيل عملية اإلخرام من خالل القيد 

 التالي: 
  الدائرل   تكلفةاةا المشروما مركز  الوظيف  امن  / المصروف )حسا نوم المصروف مع تحديد الموازنة

 (المعني القسم او
 او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  امع تحديد الموازنة) المخازن  /   إلى 

 (المعني القسم
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 في حالة شراء مواد مستهلكةا يتم تسجيلها من خالل القيد التالي: 
 

  تكلفةا الوظيفةا المشروما مركز    ا الموازنةمن  / المصروف )حسا نوم المصروف مع تحديد  
 (المعني  القسم او الدائرل

 المورد باسم  -  تمم دائنة /  إلى   
 

 المواد الواردل للمستودما أو المواد المستهلكةا يتم تسجيل القيد التالي:شراء عند عملية الدفعا سواء المرتبطة ب
 

 باسم المورد   -  من  / تمم دائنة
 البنوك/النقدإلى  / 

 
 

المحاسا   في حال  - يقوم  ماليةا  فترل  تمتد منافعها ألكثر من  إيجارات  أو  تأمينات  تم شراء خدمات مثل 
 المختص بتسجيل اذ  الخدمات كمصاريف مدفوعة مقدما بحيث يتم عمل القيد التالي: 

 

 من  / مصاريف مدفوعة مقدما )حسا الموازنة(             
  البنوك/النقدإلى  /             

        
يتم برمجة النسام المحوسا ليقوم تلقائيا بإحتساب نصيا الفترل )الشهر( من المصروف المعني بحيث يتم عمل 

 القيد التالي: 
لوظيفةا المشروما مركز تكلفةا من  / المصروف )حسا نوم المصروف مع تحديد الموازنةا ا

 الدائرل او القسم المعني(
 إلى  / مصاريف مدفوعة مقدما )حسا الموازنة(                       

 

 والعطاءات  المشتريات سياسات .ب
 عامة سياسات .1

 
تعليمات الشمممممممراء الخاصمممممممة بالبلدية يجا أن تؤخذ بعين االعتبار في دميع عمليات الشمممممممراء الخاصمممممممة   •

 بالبلدية ومرافقها.

 

يفنمممممممممممممل الشمممممممممممممراء بكميات كبيرل حيثما كان تلك مناسمممممممممممممبا وفقا الحتيادات البلدية و قدرل البلدية على   •
المحمافسمة على المواد المشممممممممممممممترال بحمالمة ديمدل و بمدون تكبم د أعبماء إضممممممممممممممافيمة وتلمك للتقليمل من األعممال  

 عار ممكنة.اإلدارية المتعلقة بعملية الشراء ومحاولة الحصول على أفنل أس
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تتم عملية الشممممممراء في دو يسمممممممح بالمنافسممممممة الحرل والشممممممريفة بحيث تأخذ البلدية بعين االعتبار عملية   •
 تنارب المصالح التي يمكن أن تقلل أو تمنع المنافسة بين الموردين.

 
في الحاالت التي تسمممممتدعي طر  عطاءات يتم ترسمممممية العطاء على أفنمممممل عطاء أو عرض مقدم بما  •

يمادمات البلمديمة مع األخمذ بعين االعتبمار السممممممممممممممعر والنوعيمة والعواممل األخرى المتعلقمة بعمليمة يلبي احت
الشمممراء. طلبات اسمممتدرام العطاءات أو العروض يجا أن توضمممح كافة األمور المطلوبة من المورد أو  

 التي يجا عليه استيفائها إلدرام عرضه في عملية التقييم.
 

 ات للبنائع والخدمات المنوي شراؤاا يجا أن تحتوي ما يلي:طلبات استدرام العروض أو العطاء •
 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.  -
 طلوب تنفيذاا ومستوى التنفيذ إتا أمكن. وصف للمتطلبات التقنية بالنسبة للمهام الم -
 المواصفات الخاصة مثل "االسم التجاري" التي يجا تحقيقها من قبل المورد.  -
يتم االتفار فقط مع الموردين الذين تتوفر لديهم إمكانية تنفيذ االتفار تحا الشروط والسروف   -

مثل   محددل  عوامل  االعتبار  بعين  األخذ  يتم  عليها.  التعامل  المتفي  المورد وسجل  مصداقية 
إليها. يجا استشارل دهات معرفة موثوقة  الردوم  التي يمكنه  التقنية والمالية  السابي والموارد 

 للسؤال واالستفسار عن المورد. 
تتم عملية تحليل األسعار والتكلفة و توثيي اذ  العملية في ملفات الشراء في كل عملية شراء.   -

يتم بعدل طررا مثل مقارنة أسعار العروض المقدمة مع أسعار السور  تحليل األسعار يمكن أن  
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. 
 اذا الملف ينم على األقل:يتم االحتفاظ بملف لعمليات الشراء الكبيرلا  -

 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 المتفي  -
تقييم وتوثيي عملية تنفيذ العقودا وبيان التزام المورد   عليهاا والتأكد من متابعة عملية الشراء. ويتم

 بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.
 يمكن أن يتم االحتفاظ بالشروط التالية في العقود التي تتجاوز مبل  ترا  البلدية مناسبًا.  -

 أن ينم االتفار شرط دزائي في حالة عدم تنفيذ شروط العقد. ✓
للبلدية بإنهاء العقد مبينا الطرر التي يمكن إتباعها في   أن ينم االتفار بند ✓ يسمح 

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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قيمة الح ✓ بالمائة من  المورد لكل عرض أسعار تساوي خمسة  صول على كفالة من 
سندات   مصدقةا  شيكات  مثل  المورد  التزام  تمثل  أن  يمكن  العرض  كفالة  العرض. 

 تنمن أن يقوم المورد بتنفيذ بنود العقد في الوقا المحدد. 
 

تتم عملية الدفع المقدم فقط إتا  يفنل أن ال تقوم البلدية بعملية الدفع مقدما للموردينا يمكن أن   -
 تم الحصول على كفاالت وتعهدات تنمن حي البلدية. 

 
 الشراء  عملية أخالقيات .2

يجا أن ال يشممممممممممممارك أي موظف أو إداري في عملية اختيار أو ترسممممممممممممية أو إدارل العقد إتا كان انالك  •
للموظف أو    إمكمانيمة ودود تعمارض في المصممممممممممممممالح. امذا التعمارض في المصممممممممممممممالح يودمد عنمدمما يكون 

 اإلداري أو ألي فرد من عائلته مصلحة مالية أو أية مصلحة أخرى مع المورد الفائز بالعقد.

في البلدية يجا أن ال يسمممممممممعوا إلى أو يقبلوا ادايا أو إكراميات أو أي شممممممممميء له    ن يو واإلدار ن و الموظف •
 قيمة مالية من الموردين أو أي دهات لها عالقة بالعقد.

 محددل وفرضها على األشخاص والجهات التي ال تتقيد بهذ  األخالقيات.يجا تحديد عقوبات  •

 
 الموردين سجل .3

 
يجا االحتفاظ بقائمة موردين لألصممممممممناف الرئيسممممممممية التي تحتادها البلدية بحيث يتم تحديث و مرادعة  •

ا أن  اذ  القائمة من فترل ألخرى. الهدف من اذ  القائمة او تسهيل عملية الشراء. قائمة الموردين يج
تنمممممم أسمممممماء الموردين و عناوينهم و أرقام الهاتف و الفاكس و اسمممممم الشمممممخص الذي يمكن االتصمممممال  

 معه.

قائمة الموردين يجا أن تحتوي على اسمممممممم المورد والبنممممممماعة المتوفرل لديه واألسمممممممعار و المواصمممممممفات   •
 وخبرته في البنائع وتعامالته مع البلدية.

للموردينا يتم إعطاء رقم لكل مورد بحيث يتم اسمممممممتخدام نفس الرقم في كل عملية  يتم االحتفاظ بملفات   •
 شراء من المورد.

 

 العطاءات  لجنة .4
 

يتم تشمممممممممممكيل لجنة عطاءات داخلية لإلشمممممممممممراف والموافقة على عملية الشمممممممممممراء مع مراعال النوم والكمية   •
ويتم المصمممادقة عليه من قبل اذ   والسمممعر قبل القيام بعملية الشمممراء. السمممعر األنسممما واألفنمممل يختار  

 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. -

. الخ( لتقييم  .......حاسوب يمكن أن تحتوي لجنة العطاءات على خبير خاردي مثل )مهندسا خبير  •
 اختيار العروض والموردين.

عدد أعنمممماء اللجنة يختلف من بلدية ألخرى بناًء على حجم و نشمممماط البلدية و توفر العدد الكافي من   •
 الموظفين.

 
 الشراء صالحيات حدود .5

 :حدود صالحيات الشراء في البلدية كما يلي
 
 

   المشتريات مبلغ  للمصادقة  المطلوب المستوى 

 1  شيقل  1,000لماية   البلدية أو من ينوب عنهرئيس 

 2  شيقل 10,000شيقل لماية  1,000من   رئيس البلدية ومحاسا البلدية
 المجلس البلدي  

 
 3  شيقل  10,000أكثر من  

 

 األسقف المالية لعمليات الشراء  .6
 التقديري لعملية الشراء األسقف التالية:تقوم البلدية بتنفيذ إدراءات الشراء إتا لم يتجاوز السعر أ( 

 
 ( أمريكي)دوالر  المالي السقف الشراء  عملية نوع

 50,000 اللوازم
 500,000 األشمال
 50,000 االستشارية غير الخدمات
 50,000 االستشارية الخدمات

 
إدراءات الشمممممممممراء إتا  تقوم دائرل اللوازم العامة ودائرل العطاءات المركزيةا كل فيما يخصمممممممممها بتنفيذ   (ب

 تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء اذ  األسقف.

 المسمبقة  المحلي  الحكم  وزارل  موافقة  على  الحصمول  إلى  البلدية بها تقوم التي الشمراء عمليات تخنمعم( 
 :التالي على

 

 ثائي المناقصة وطر  العطاء.و  •
 قرار إحالة العطاء. •
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كما او موضمممح في الجدول التالي إتا لم يتجاوز السمممعر التقديري د( يمكن اسمممتخدام أسممماليا الشمممراء   
 لعملية الشراء األسقف التالية:

 ( أمريكي)دوالر  المالي السقف الشراء  أسلوب
 20,000 )لوازم( عروض استدرام
 50,000 (أشمالعروض ) استدرام
 20,000 (استشارية غير خدماتعروض ) استدرام

 3,000 (صميرل خدمات أو)لوازم   مباشر شراء
 5,000 )أشمال(  مباشر شراء

عن طلا   اإلعالن  دون  اسممممممممتشممممممممارية خدمات شممممممممراء
 التعبير عن االاتمام

100,000 

 
   ه( تطلا كفالة دخول المناقصمممة أو إقرار ضممممان العطاء إتا تجاوز السمممعر التقديري لعملية الشمممراء   

 األسقف التالية:
 

 ( أمريكي)دوالر  المالي السقف الشراء  عملية نوع
 20,000 لوازم

 50,000 أشمال
 10,000  خدمات

  
.  ويتم الشممراء المباشممر العطاءاتوم دائرل المشممتريات بالحصممول على عروض أسممعار أو طر  تق( و
طريقة الطواف والتفاوض مع البائعين.  أما اسممممتدرام عروض األسممممعار فيتم من خالل اسممممتدرام ما ب

كمما او   من موردين معروفين بمالجودل واإلتقمان واعتمدال األسممممممممممممممعمار  عروض مكتوبمة  3ال يقمل عن  
  مفصل أدنا :

 لتوثيق عملية الحصول على عروض أسعار. يتم استخدام نموذج طلب عرض أسعار  

نموتم طلا عرض أسمممممممعار يجا أن ينمممممممم معلومات كافية توضمممممممح للمورد إدراءات الشمممممممراءا الوقا   •
 -والمكان واألسعار وشروط الدفع. يجا أن يحتوي على األقل على ما يلي:

 تفاصيل خاصة بالمواد أو الخدمة المطلوبة.  -
 الكمية المطلوبة. -

 التوصيل والمكان والتعليمات.تاريخ  -

 طريقة الدفع.  -

 شروط العقد.  -

 توقيع الشخص المخول.  -
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قبل إعداد واعتماد طلا عرض األسمممممممممممعار يجا أن يقارن المحاسممممممممممما المختص كافة طلبات عروض   •
 األسعار مع الموازنة المعتمدل للبلدية للتأكد من أن اذ  المشتريات مودودل في الموازنة.

 FAلا الشممممممراء يقوم المحاسمممممما المسممممممؤول عن الموازنة باعطاء أمر إلى نسام بمجرد الموافقة على ط •
 لحجز المبل  التقديري لعملية الشراء من الموازنة للبند المعني وتحويلها إلى بند حجوزات موازنة.

بعد تنزيل قيمة أية حجوزات أو التزامات أو    FAيسهر رصمممممممممممممميد الموازنة التقديرية ألي بند على نسام  •
 ا من اذا البند.دفعات تم

يتم فتح العروض بحنمممممممممممممور لجنة المشمممممممممممممتريات. يجا أن يتم تحنمممممممممممممير ملخص لكل العروض التي   •
 استلما.

تحليل األسمعار )من خالل ددول( يجا أن يحنمر ويوثي لمقارنة أسمعار العروض مع أسمعار السمور.   •
عتبار الجانا اذا التحليل يجا أن يسممممممممممممممتخدم كأسمممممممممممممماس في عملية اختيار المورد بعد األخذ بعين اال

 المالي والفني للشروط.

 البلدية غير ملزمة باختيار اقل األسعار ولكنها يجا أن توضح سبا عدم اختيار عطاء اقل أسعار. •
شيقل.  1000يتم تحنير أمر شراء "مرقم مسبقا" لكل عملية شراء بنائع أو خدمات تزيد قيمتها عن   •

ن المسممممتوى اإلداري المناسمممما وكذلك اسممممم المورد  كل أمر شممممراء يجا أن يعتمد كتابة وقبول الشممممراء م
 واألسعار ونوعية البنائع والكمية.

و نسمممخة لقسمممم المحاسمممبة ونسمممخة    ااألصمممل يرسمممل إلى المورد  انسمممخ 3يكون أمر الشمممراء من أصمممل و •
 للمستودعات ونسخة تبقى في قسم المشتريات.

 راء الواردل في النقطة السابقة.ال يجوز بأي حال تجزئة قيمة المشتريات ألغراض العمل ب لية الش •

تتم عملية الشمممراء بالطواف من قبل مسمممؤول المشمممتريات مباشمممرل أو من ينوب عنه و لكن تحا إشمممرافه   •
 المباشر.

من المهم ددا أن تكون األصمناف التي يتم شمراؤاا بطريقة الطواف متعارف على أسمعاراا بحيث يمكن  •
انا األسممممممعار معقولة أم الا أما إتا لم تكن األسممممممعار متعارفًا للدائرل المالية التحديد بسممممممهولة فيما إتا ك

 عليهاا فيستحسن القيام باتصال ااتفي مع تادرين معروفين على األقل للتأكد من معقولية السعر.

يجا توثيي عملية الشمممممراء بالطواف من قبل الشمممممخص الذي قام بالشمممممراء و تلك ألغراض الرقابة على   •
 عملية الشراء بالطواف.

لنسممممبة للمشممممتريات التي تتطلا عروض أسممممعار مكتوبة فيتم طلا عرض األسممممعار باسممممتخدام نموتم با •
 "طلا عروض أسعار"ا و يتم تحليل األسعار باستخدام نموتم "تحليل عروض األسعار".

 

 يتم تحليل عروض األسعار المقدمة من قبل لجنة مشتريات تتكون من: •

 مسؤول المشتريات رئيسا للجنة. -
 القسم المعني.رئيس  -

 المدير المالي.  -

تسمممتحدثه منسومة    ”Purchase Order“الشمممراء الذي يتطلا عروض أسمممعار يتم بمودا أمر شمممراء   •
المشممممممتريات في النسام المحوسمممممما بشممممممكل اوتوماتيكي بناء على البيانات الواردل في طلا المشممممممتريات  
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 كون يت–و  تلقائي من النسام المحوساه بشكل متسلسل )المواد( الداخلي. اوامر الشراء اذ  تأخذ أرقام  
من أصمممل و ثالث نسمممخ بحيث يتم إصمممدار أمر الشمممراء اذا من قبل قسمممم المشمممتريات و  كل أمر شمممراء

سميتم تفصميل آلية اسمتخدامه عند التطرر إلى اإلدراءات التفصميلية لعملية الشمراء. أما الشمراء الذي يتم 
 بطريقة الطواف فال داعي الستخدام أمر الشراء.

 العطاءاتز( 
التي   بالمشتريات  الدليل  الجزء من  المالية  يختص اذا  فيها األسقف  الشراء  لعملية  التقديري  السعر  يتجاوز 
 الواردل في الجدول الخاص بأساليا الشراء أعال .

 
 المالية السياسات. 7

 
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.  

العطاء مرتبة وواضحة و مرقمة و أن تكون الطباعة  عند تجهيز أورار العطاءا يراعى أن تكون أورار   •
 ديدل و مقروءل و أن تخلو الصي  من األخطاء اللموية و من ازدوادية المعاني و الدالالت.

عند تجهيز مملفات العطاءا يجا إبالغ قسم المحاسبة بعدد النسخ المجهزل و تلك لمرض الرقابة على   •
سخ المباعة و عدد النسخ المتبقية يساوي عدد النسخ التي تم بيع نسخ العطاء و التأكد من أن عدد الن

 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. 

 أن تبام النسخ مقابل وصل قبض رسمي.تعامل أثمان بيع نسخ العطاءات كإيرادات عطاءات و يجا  •

اإلعالن في الصحف عن طر  العطاء يكون حسا الحادة و بقرار من لجنة العطاءات و يكون كما  •
 يلي:

المبل    .أ تسجيل  فيتم  العطاء(  ترسية  )قبل  مسبي  بشكل  اإلعالن  تكاليف  بدفع  البلدية  قاما  إتا 
 وم اإلعالن من الشركة الفائزل.( ويتم إغالر المبل  عند قبض رسأصولكمصاريف مستردل )

أما إتا تم االتفار مع الصحف على دفع الرسوم الحقا عند ترسية العطاءا فعنداا ال يتم عمل أي   .ب
 قيد محاسبي في سجالت البلدية. 

إتا حصلا البلدية على خصم من الصحيفة على رسوم اإلعالن المقررل و تقاضا كامل المبل  من  .م
 ل الفرر كإيرادات.الشركة الفائزلا فيتم تسجي

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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  كبيرة  بلدية في لوازم مشتريات بعمليةاإلجراءات المالية المتعلقة . ج
 . دوالر 20,000تقل قيمتها عن التي  اللوازم ي اذ  اإلدراءات على مشترياتبتط

 اإلجراءات 
 المسؤول الشخص  اإلجراء 

بأرقام   - )يكون  لوازم  طلا  المستودعات  إلى  المعني  القسم  يرسل 
متسلسلة( بحيث يحتوي اذا النموتم على الكمية المطلوبة من المواد  

إسم الوظيفة والموازنة المعنيتين   لهذ  المواد كما ويبينورقم المخزون  
ومركز التكلفة لهذ  المواد كما ويكون    )إن ودد(  اسم المشروم   وكذلك

 (.   P-1موقع من قبل رئيس القسم المعني. كما في نموتم ) 

 

 المعني القسم 

مأمور  - فيقوم  المستودم  في  متوفرل  غير  المواد  اذ   كانا  حال  في 
لكتابة على طلا اللوازم بأن اذ  المواد غير متوفرل وبعد المستودم با

 تلك يقوم بالتوقيع على الطلا ليتم تحويله إلى القسم المعني.

أما في حال توفر اذ  المواد فيتم إصداراا وفقا لالدراءات المعتمدل  -
 في منسومة المستودعات.

 

 المستودعات مأمور 

المستودعات )الذي يبين فيه بأن اذ  بعد استالم طلا اللوازم من قسم  
المواد غير متوفرل لدى المستودعات( يقوم القسم المعني بتعبئة نموتم 

الطلا شراء مواد ) النموتم  المشتريات مباستخدام  توفر في منسومة 
بأرقام متسلسلة( ويبين فيه   في النسام المحوسا والذي يكون عادل  

ا فيه  المواد ويكتا  إلى اذ   الفنية والكميات مدى حادته  لخصائص 
المطلوبة والتكلفة التقديرية لهذ  المواد كما ويكتا اسم المشروم ومركز 

الموازنة المواد كما في نموتم )    والوظيفة  التكلفة ونوم  (    P-2لهذ  
القسم بالتوقيع عليه ويتم إرساله مباشرل إلى قسم   سوبعد تلك يقوم مهند

 المشتريات. 
 

 المعني القسم 
 

يقوم قسم المشتريات بمرادعة الطلا والتوقيع عليه ليتم تحويله إلى قسم  -
 المحاسبة.

 

 المشتريات قسم 
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يتأكد من ودود المواد المراد شراؤاا في الموازنة العامة ويكتا بعد تلك   -
مالحساته 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 

 رئيس البلدية .   إلى

 
يقوم النسام المحوسا تلقائيا بخصم التكلفة التقديرية المدخلة في طلا  -

كتعهد  وتسهر  البند  لهذا  المعتمدل  الموازنة  من  المواد  شراء 
Commitment  .ضمن الموازنة 

 

  الموازنة   قسم  مسؤول 
 والتخطيط 

 
 
 
 

 المشتريات  منظومة

يتم الموافقة أو  دوالر    3,000في حال كانا قيمة المشتريات أقل من   -
 الرفض من قبل رئيس البلدية . 

فالموافقة  دوالر    3,000أما في حال كانا قيمة المشتريات أكثر من   -
أو الرفض تكون من قبل رئيس البلدية ولكن بمودا استدرام عروض 

( ال  3أسعار  تحويل  يتم  الحالتين  .)وفي  األقل(  قسم  على  إلى  طلا 
 المشتريات( . 

 

 البلدية رئيس 

  في حالة الرفض يتم إيقاف عملية الشراء واعالم القسم المعني بالرفض. -
التعهد   بعكس  المشتريات  منسومة  نشأ   Commitmentتقوم  الذي 

 سابقا من الموازنة. 
فيتم دوالر    3,000في حالة الموافقة إتا كانا المبال  قيمتها اقل من   -

أكثر من    الشراؤاا مباشر  قيمتها  المبال    3,000أما في حال كانا 
 (.P-3فيتم استدرام عروض أسعار كما في نموتم )دوالر 

يقوم قسم المشتريات بتعبئة طلا استدرام عروض أسعار بالمواصفات  -
المطلوبة بناًء على المواصفات المودودل في طلا الشراء وارسالها إلى  

اليد ( ليقوموا بتعبئته والتوقيع عليه  ثالثة موردين على األقل )اإلرسال ب
 واعادل إرساله في الوقا المحدد إلى قسم المشتريات .

من قبل المورد في    تعبئتهيتم استالم طلا استدرام العروض باليد بعد   -
 الموعد المحدد وبسرف مملي. 

 

 المشتريات قسم 

تقوم لجنة المشتريات )المكونة من مسؤول المشتريات ومحاسا البلدية    -
استدرام  طلبات  بتفري   عنهم(  ينوب  من  أو  المعني  القسم  ورئيس 

-Pعروض األسعار ثم يقوموا بكتابة توصية اللجنة كما في نموتم )

 المشتريات ةلجن 
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( والتوقيع عليه وارساله إلى رئيس البلدية من أدل المصادقة على  4
 التقرير.

 
يتم مصادقة رئيس البلدية على توصية لجنة المشتريات ويتم تحويله   -

 إلى قسم المشتريات.

 
بمجرد  - تلقائي  بشكل  شراء  أمر  بإستحداث  المشتريات  منسومة  تقوم 

في طلا  المودودل  البيانات  إليه  الشراء تصدر  عملية  على  الموافقة 
 مواد المعني.لشراء ا

 

 البلدية رئيس 
 
 

 المشتريات  منظومة

ما فيها تكلفة المواد  شراء بالأمر    ستكمال البيانات المناسبة علىيقوم بإ -
ويتم عمل كتاب إحالة للمورد يفيد بإحالة الشراء عليه مع   المطلوبة  

تحديد قيمة المبل  المحال ويلزمه بالتوريد خالل مدل معينة وبعكس تلك  
 يوم تأخير.يتم دفع غرامة مالية بقيمة محددل وعن كل 

متابعة التوريد عن طريي االتصال بالهاتف مع المورد الذي تم الترسية  -
 عليه من أدل تحويل المواد إلى المخازن . 

يتم إرسال نسخة عن محنر توصية لجنة المشتريات مع  نموتم أمر  -
إلى   إدخالها  سيتم  التي  المواد  لمعرفة  المستودعات  قسم  إلى  الشراء 

البلديةا والى القسم المالي والقسم المعني الستكمال إدراء مستودعات  
 اتهم.

 
التعهد    - بعكس  المشتريات  منسومة  الذي    Commitmentتقوم 

  Contingent Liabilityاستحدث سابقا وتخلي مكانه التزام محتمل 
 يتم حسمه من رصيد الموازنة المعتمدل. 

إستحداث سند الشراء بتقوم منسومة المشتريات وبمجرد اصدار أمر   -
مرتبط بأمر الشراء يتم حفسه في النسام المحوسا ويتم  صرف مؤقا

 ملية الصرف.عاستعماله الحقا التمام 
 

 المشتريات قسم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشتريات  منظومة
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 العطاءات في بلدية كبيرة  بعملية المتعلقة الماليةاإلجراءات د. 
 . دوالر 20,000 عن في حالة المشتريات التي تزيدي اذ  اإلدراءات بتط

 اإلجراءات 
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
ط - المستودعات  إلى  المعني  القسم  بأرقام  يرسل  )يكون  لوازم  لا 

بحيث يحتوي اذا النموتم على الكمية المطلوبة من المواد    متسلسلة(
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   .) 
 

 المعني القسم 

في   - متوفرل  غير  المواد  اذ   كانا  حال  مأمور في  فيقوم  المستودم 
المستودم بالكتابة على طلا اللوازم بأن اذ  المواد غير متوفرل وبعد 

 تلك يقوم بالتوقيع على الطلا ليتم تحويله إلى القسم المعني .

 .  (Interface with stores)أما في حال توفر اذ  المواد  -

 

 المستودعات مأمور 

بعد استالم طلا اللوازم من قسم المستودعات )الذي يبين فيه بأن اذ   -
المواد غير متوفرل لدى المستودعات( يقوم القسم المعني بتعبئة نموتم 
طلا شراء مواد )يكون بأرقام متسلسلة( ويبين فيه مدى حادته إلى  
المطلوبة والتكلفة  الفنية والكميات  الخصائص  فيه  المواد ويكتا  اذ  

ونوم التق التكلفة  ومركز  المشروم  اسم  ويكتا  كما  المواد  لهذ   ديرية 
 س( وبعد تلك يقوم مهند  P-2الموازنة لهذ  المواد كما في نموتم )  

 القسم بالتوقيع عليه ويتم إرساله مباشرل إلى قسم المشتريات .
 

 المعني القسم 

ى قسم  يقوم قسم العطاءات بمرادعة الطلا والتوقيع عليه ليتم تحويله إل -
 المحاسبة . 

 

 العطاءات  قسم 

يتأكد من ودود المواد المراد شراؤاا في الموازنة العامة ويكتا بعد تلك   -
مالحساته على نموتم طلا الشراء  في حال كانا اذ  المواد ضمن 
الموازنة فإنه يتم الموافقة األولية عليها أما في حال لم تكن اذ  المواد  

سته على الطلا ويتم تحويل الطلا ضمن الموازنة فإنه يكتا مالح 
 إلى رئيس البلدية .  

 

  التخطيط   قسم   مسؤول 
 والموازنة
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يقوم بالمصادقة على نموتم طلا شراء مواد ليتم تحويله إلى المجلس  -
(. في حال كانا اذ  المواد ضمن الموازنة. وفي  P-5البلدي كما في )

الرفض أو يتم الموافقة  حال لم تتوفر موازنة لهذ  المواد فإما أن يتم  
المبدئية بشكل استثنائي على أن يتم عمل ملحي موازنة للتعديل عليها  
بناء على قانون تعديل الموازنات بعد عرض الموضوم على المجلس 

 البلدي.
 

 البلدية رئيس 

 يعتبر المجلس البلدي او صاحا القرار إما موافقة أو رفض.  -
 الشراء.في حالة الرفض تتم إيقاف عملية  ▪
أما في حالة الموافقة يقوم المجلس بإصدار قرار مجلس موقع بالموافقة  ▪

صحف   3على طر  العطاء ليتم اإلعالن عنه في الصحف المحلية )
 محلية مختلفة ( ويتم إرساله إلى قسم المشتريات .

 

 البلدي  المجلس 

يقوم قسم العطاءات بصياغة اإلعالن بالتنسيي مع رئيس القسم المعني  -
وأخذ البيانات الالزمة لتحديد الكميات والمواصفات ليتم اإلعالن عنه  

 في الصحف المحلية . 

في   - طرحه  تم  الذي  اإلعالن  على  بناًء  المحتملون  الموردون  يتوده 
الصحف المحلية إلى قسم العطاءات من أدل شراء نموتم بيع عطاء 

نموتم) في  المعنية  P-6كما  الشركة  أو  المورد  ويقوم  طلا (  بتعبئة 
العطاء ثم يقوم قسم العطاءات بتحديد قيمة نسخة العطاء على نفس 

 .الطلا ليتوده المورد إلى الصندور الرئيسي لدفع رسوم نسخة العطاء

  

 العطاءات  قسم 

يقوم باستالم المبل  من المورد بناًء على المبل  المودود في نموتم بيع  -
حساب   على  المبل   تسجيل  ويتم  سند العطاء  واصدار  عطاء  رسوم 

  . واعطاء المواطن نسخة أصلية باستالم المبل   ضقبض بالمبل  المقبو 
 

 الصندوق  أمين 

 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.  -
 

 العطاءات  قسم 

عن    - )مندوب  من  المكونة  العطاءات  لجنة  تحنر  العطاء  فتح  يوم 
الحكم المحلي ومحاسا البلدية ورئيس القسم المعني بالعطاء ومسؤول  

 العطاءات وعنو مجلس بلدي ( .

 العطاءات  لجنة 
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ا - العروض  فحص  وعند  العطاء  فتح  عدد  قبل  يكتمل  لم  إتا  لمقدمة 
( المباعة  إلى    3العطاءات  يوده  بكتابة محنر  يقوموا  األقل(  على 

رئيس البلدية من ادل إعادل طر  العطاء للمرل الثانية أما إتا اكتمل 
 العدد فيتم فتح العطاء . 

على األقل(    3في المرل الثانية إتا لم يكتمل عدد العطاءات المباعة ) -
البلدية من ادل إعادل طرحه  يقوموا بكتابة محنر   يوده إلى رئيس 

 أما إتا اكتمل العدد فيتم فتح العطاء. ةللمرل الثالث

العروض المقدمة في اذ  المرل فإنه   عددوفي المرل الثالثة ومهما كان  -
 يتم فتح العطاءات.

-Pتقوم بتفري  العطماءات على نموتم تفري  عطماء كمما في نموتم  ) -

سممممم المورد األفنممممل بناًء على األسممممعار ( وعمل توصممممية للمجلس با7
 والمواصفات والجودل .

 
باألخذ  - إما  األفنل  المورد  الختيار  النهائي  القرار  صاحا  يعتبر 

ألخذ عينة   ةبالتوصية أو تحويل نموتم تفري  العطاء إلى اللجنة الفني
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 المجلس  -
وتحديد مبل   عليه  المذكور  العطاء  إحالة  تم  بأنه  تبليمه  ليتم  البلدي 

للبلدية خالل فترل محددل أقصااا اإلحال ة وابالغه بنرورل الحنور 
أسبوم لتوقيع العقد واستكمال اإلدراءات الالزمة واال يعتبر مستنكف 

 ويتخذ بحقه اإلدراء القانوني الالزم.
 

 البلدي  المجلس 

 متابعة التوريد عن طريي االتصال بالمورد الذي تم الترسية عليه.  -

اإلحا  - كتاب  نموتم  قسم  إرسال  إلى  شراء  أمر  نموتم  مع  لة 
المستودعات لمعرفة المواد التي سيتم إدخالها إلى مستودعات البلدية  

 والقسم المالي والقسم المعني الستكمال إدراءاتهم.
 

 العطاءات  قسم 

 

 



 

 196 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

                                         

                               

        

                                         

1.          

               

                   

                  

            

          

      

            

       

5.                   

                    

              

4.                    

             

            

3.                   

                  

                          

                    

                  

2.                    

                     

                   

     

Interface 

with store

    

      

         

      

             

8.                    

                   

                   

        

11.                 

                    

                        

                     

    

9.                

                         

                      

                        

)                      (

12.                     

                      

                

16.                   

                      

                          

              

6.              

               

                     

             

15.             

                      

     

7.                 

             

            

      

            

            

          

              

        

       

     

       

        

10.                 

                       

                  

                  

               

               

13.                

                   

          

14.                    

                   

                

                  

            

      P- 1

      P- 2

      P- 6

      P- 3

      P- 7

    

          

 



 

 197 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 كبيرة  بلدية في المشتريات عن الناتجة الذمم لتسجيل المالية اإلجراءاته. 
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يقوم محاسا المستودعات بمرادعة وتدقيي البيانات المدخلة من قبل مأمور  -

إلى   المدخلة  البيانات  مطابقة  طريي  عن  المخازن  المستودم  منسومة 
(Inventory module)  مع 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  
البلدية والكميات التي تم إدخالها من قبل مأمور  شراؤ  ورقمه الخاص لدى 

 ودم .المست
يقوم محاسا المستودعات في قسم المحاسبة بإدخال أسعار المواد التي تم   -

النسام   على  الفاتورل   (Inventory module)شراؤاا  على  بناًء  وتلك 
النريبية المستلمة من المورد كما ويقوم بإدخال تاريخ استحقار الدفع حسا 

 االتفاقية الموقعة . 

بالت  - المستودعات  اليقوم محاسا  البياناتوقيع  المدخلة    كترونيا على صحة 
 من قبل مأمور المستودم .

ــ  )محاســــــب   المحاســــــبة مقســــ
 (المستودعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يقوم أحد محاسبي المصروفات في قسم المحاسبة بمرادعة وتدقيي األسعار  -

المدخلة على النسام من قبل محاسا المستودعات عن طريي مطابقتها مع 
الفاتورل النريبية كما ويقوم بمرادعة تاريخ استحقار األسعار المودودل في  

 الدفع الذي تم إدخاله من قبل محاسا المستودعات .
يقوم مدقي البيانات بالتوقيع الكترونيا على صحة البيانات المدخلة من قبل   -

المحوسا   المحاسبي  النسام  يقوم  الموافقة  وبمجرد  المستودعات  محاسا 
ال على  مترتا  التزام  يسمى بتسجيل  خاص  نموتم  المورد ضمن  إلى  بلدية 

"Payable Voucher. " 

)مدقق   مصــــــروفات محاســــــب 
 (البيانات

- " واعتماد  البيانات   Payable Voucherمرادعة  مدقي  قبل  من  المدقي   "
 )محاسا المصرفات( . 

اعتماد   - ترحيل           مساعدوبمجرد  يتم  فإنه  أعال   المذكور  القيد  المالي  المدير 
المحاسبي   النسام  على  العام  األستات  حسابات  إلى  ليسهر   FAالمعلومات 

 بالقيد التالي : 
 )حسا الموازنة(   المخازن من  /        

 )حسا الموازنة(  باسم المورد-تمم دائنة  /إلى              

 المالي المدير مساعد 
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 المالية لتسجيل عملية الصرف في بلدية فلسطينية كبيرة اإلجراءاتو. 
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
المير مسددل  - السندات  إظهار  يتم  الموردل بحيث  للذمة  إعداد مستند صرف 

سند  على النسام عند تاريخ استحقار السداد ثم يوقع معد السند الكترونيا على  
 الصرف كما ويقوم بتحنير الشيك أو رسالة التحويل  البنكي.

 

 مصروفات محاسب 

تدقيي سند الصرف والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحسابات الصحيحة   -
قيمة ارقم الشيكاوالتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند )اسم البنك

اد وبعد تلك يوقع الكترونيا الشيك وتاريخه( والتأكد من تاريخ استحقار السد
 على سند الصرف إلثبات تدقيقه.

 

 المصروفات مسؤول  .3

الكتروني -  امرادعة سند الصرف ومرفقاته ومن ثم يقوم  بتوقيع سند الصرف 
إلى توقيع الشيك في حالة الدفع بالشيكات أو التوقيع على رسالة    ةباإلضاف

التحويل في حالة الدفع عن طريي حوالة بنكية ) احد المخولين بالتوقيع على  
 الشيكات( .

 

 أو مساعده المالي المدير  .4

الكتروني - الصرف  سند  الدفع    ةباإلضاف  اتوقيع  حالة  في  الشيك  توقيع  إلى 
عل التوقيع  أو  الدفع عن طريي حوالة  بالشيكات  في حالة  التحويل  ى رسالة 

 بنكية ) احد المخولين بالتوقيع على الشيكات( .
 .  د الصرف ومرفقاته إلى مسؤول المصروفاتيعيد سن -
 

 البلدية  رئيس  .5

 بترحيل سند الصرف والتوقيع الكترونيا . المصروفاتيقوم مسؤول  -
 المورد بالقيد التالي : وبعد ترحيل سند الصرف يتم إغالر تمة 

 ( ونوم الموازنة  من  / الذمم الدائنة )اسم المورد
 )نوم الموازنة( إلى  / البنوك/النقد

 مسؤول المصروفات   .6

إلى  يقوم - الشيك  يقوم  المورد  بتسليم  إيذانا    الذي  الصرف  بالتوقيع على سند 
 باستالم المبل  أو الشيك . 

 يقوم بحفظ مستندات الصرف وفقا ألرقام سندات الصرف المتسلسة.  -
 

 مصروفات محاسب  .7
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 1 

 

 المتسلسل الرقم
  : اللوازم أمر تاريخ شراء   أمر نموذج  اسم القسم: 

     المشروع 

  التكلفة مركز  ( ربحية موازنة تشغيلية، موازنة رأسمالية،)موازنة   نوع الموازنة 

  االقتصادي  القطاع  (التشغيلية  الموازنة حالة)في الوظيفة

    

 

 مالحظات  التقديري  السعر النوعية  الكمية  الوحدة  البيان  لمخزون رقم ا 
       
       

       

  شيقل/  الكلي المجموع

 

  الموظـف توقيع   الموظف  اسم

     

 

   القسم  رئيس مطالعة 

   

   

   :التوقيع  

 

 

  مأمور   مالحظات 
 المستودع 

  

   
   
   :التوقيع  
 
 
   المحاسبة  قسم  بيان 
   
   
   :التوقيع  
 

    

  البلدية  رئيس موافقة   عنه  ينوب من  أو  البلدية  رئيس تعليمات 



 

 202 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 البلدية اسم  
 
 شراء  طلب نموذج

  P- 2 
   اسم القسم 

 

 الرقم 
 المتسلسل

    اسم الشعبة 
 تاريخ   المشروع 

  طلب
 الشراء 

 

 مركز  (ربحية موازنة تشغيلية، موازنة رأسمالية،)موازنة  : الموازنـة نوع
 التكلفة

 

ــة ــة)في    الوظيفــ ــالــ ــة  حــ   الموازنــ
 (التشغيلية

  القطاع  
 اإلقتصادي 

 

 
 

 سعادة رئيس بلدية ........................................ المحترم

 أعلم سعادتكم بأننا في قسم )..............................( بحاجة لشراء ما يلي: 

 

 مالحظات  التقديري  السعر النوعية  الكمية  البيان  المخزون  رقم
 وحدتها  عددها 

       

       

       

       

       

       

       

  شيقل/  الكلي المجموع

 

  القسم  رئيس توقيع   الموظف  توقيع
 

 

   المحاسبة  قسم  مالحظات 
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 البلدية  رئيس   ينيبه من  أو  البلدية  رئيس تعليمات 
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 وشعارها البلديــة اسم
P- 3 

 

 المحاسبة قسم

   أسعـار عروض استدراج  

     

 
 ....../......./..........  التاريخ   القسم

 طلب رقم
 الشراء 

    

 

 أرجو موافاتنا بأسعاركم النهائية للوازم التالية:
 مالحظات  المجموع  الوحدة  سعر العدد /الكمية النوعية  البيان  الرقم 

 شيقل  اغورة  شيقل  ة اغور 
         

         

         

         

         

         

  الكلي  السعر

 
 : مالحظات
آخر موعد لتقديم العرض يوم ............ الموافي ..../..../...... قبل السماعمممممممممممممممة .... في قسمم المشمتريات في  •

 البلدية.

 األسعار شاملة ضريبة القيمة المنافة. •

 البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار. •

شمممممميقل أو ما يعادلها  1500النممممممريبية التي تزيد قيمتها عن  البلدية تطلا شممممممهادل خصممممممم المصممممممدر عن الفواتير   •
 بالعمالت اآلخرى.

 % من قيمة المناقصة.10يقوم المناقص شيك شخصي أو تأمين نقدي بقيمة   •

 ال يودد كفالة على اذ  المواد أم ال؟ فترل الكفالمة: ................................ •

 ..........................................فترل التوريد:  •

 التاريخ .../..../........ •

 

   التوقيع    اسم المورد  

      تلفون   
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 الرجاء تسليم العرض بمغلف مغلق ومختوم حسب األصول. 

   الختم الرسمي    جوال  
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P - 4 

 

 

  التاريخ  مناقصة تفريغ نموذج  الطلب: رقم 

     

 

 
 الرقم 

 
 البيان 

 
 الوحدة 

 
 العدد 

 المورد  اسم الورد  اسم المورد  اسم المورد  اسم
المجمو  الوحدة  سعر المجموع  الوحدة  سعر المجموع  الوحدة  سعر المجموع  الوحدة  سعر

 ع
  شيقل  أغورة  شيقل  أغورة  شيقل  أغورة  شيقل  اغورة

                

                

                

                

                

                

                

               المجموع  

  القيمة ضريبة 
 المضافة 

              

               الكلي  المجموع 

                

 :اللجنة قرار
   البلدية  محاسب  القسم  رئيس  المشتريات  مسؤول  اللجنة أعضاء

         
   مصادقة رئيس البلدية
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   :المحاسبة قسم مالحظات
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 الوطنية الفلسطينية  السلطة
 

 الحكم المحلي   وزارة

 

 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 5 

Palestine National 
Authority 

 
 

Ministry of Local 
Government 

 
 

 
 

 

 /        /             التاريخ   الشراء  طلب رقم

     

 

 مالحظات  اإلجمالي  السعر الوحدة  سعر النوعية  الكمية  البيان  المخزون  رقم
       

       

       

       

       

       

  اإلجمالي السعر

 

 يحي للبلدية تجزئة العطاء بالطريقة التي ترااا مناسبة.  •

 األسعار شاملة ضريبة القيمة المنافة.  •

 يلتزم المورد بإحنار شهادل خصم المصدر مع الفاتورل النريبية. •

 % من قيمة المناقصة. 10يقدم المناقص تأمين نقدي أو شيك شخصي بقيمة  •

 األسعار.البلدية غير ملزمة بقبول أقل  •

آخر يوم لتقديم العطاء يوم            الموافي               قبل الساعة                في مكتا  •

 العطاءات في البلدية. 

   التوقيع    الموردة  الشركة اسم 

      المسؤول  الشخص اسم 

   الرسمي  الختم   الهاتف  رقم 

      الجوال   رقم 
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 العرض بملف مغلق ومختوم وحسب األصول.الرجاء تسليم 
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 6 

 
 

 عطاء بيع نموذج
 

 

   المحترم  رئيس البلديـة:  سعادة

 
 :وبعـد طيبـة تحية

 
      /شركـة: المورد نحن/  أنا

      :العنـوان

      :المرخص المشتغل رقم

      :الهاتف رقم

      :الفاكس رقم

      :عطاء نسخة بشراء نرغب /أرغب

      :العطاء رقـم

      :العطاء اسم

  :التوقيع    

 

  :التاريخ    

      

 :المشتريات قسم الستخدام

القبض المرفق رقم إيصال ال مانع من بيع نسخة العطاء المذكور أعاله بعد دفع 

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

 بتاريخ ........................ 

 
 
 

 :التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التاريخ 

      

 :الصندوق  أمين الستخدام

تم دفع الرسوم المقررة بموجب إيصال القبض المرفق رقم 

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

 بتاريخ...................... 

 
 
 

 التوقيع 

  

   التاريخ     
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 7 

 
 

  :التاريخ تفريغ عطاء  نموذج  : رقم العطاء

     

 

 
 الرقم 

 
 البيان 

 
 الكمية 

 
 النوعية 

 المتقدم  اسم المتقدم  اسم المتقدم  اسم
 المجموع  المجموع  المجموع 

  سعر اإلجمالي  الوحدة  سعر
 الوحدة 

  سعر اإلجمالي 
 الوحدة 

 اإلجمالي 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  الكلي المجموع 

 

 عينات . 2 بنكية  كفالـة. 1 :إضافيـة شروط
 

   :اللجنــة قرار 

   

 

  الحكم وزارة مندوب  المشتريات  مسؤول  المعني  القسم مهندس  للجنـة أعضاء ا
 المحلي 

  محلي عضو 
 بلدي 

 البلدية  محاسب 
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 اللوازم  وشطب إتالف ،بيع. ز
 

 اللوازم بيع. 1
 
  منها  لالستفادل  صالحة   غيربناء على تقرير من دائرل اللوازم بأن اللوازم أصبحا    البلدي  قرر المجلس  إتا •

 .العلنية بالمزايدل المزايدات  لجنة قبل من فتباممن الناحية االقتصاديةا   مجدية تعد لم حيازتها أن أو
 

والتي يتوقع عدم االستفادل منها مستقبال بقرار من المجلس   البلدية  حادة  عن  تزيد  التي  الصالحة  اللوزم  تبام •
 البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه. 

 
يجا أن تؤيد مستندات اإلخرام المنسمة   البلدية   حادة عن زائدل أو لالستعمال صالحة  غير  لوازم بيع عند •

 .بالبيع المجلس عن الصادر والقرار البيع قائمة منبشأنها بنسخة 
 

فيما يخص بيع اللوازم للمكلفينا يقوم المجلس البلدي بإعداد قائمة يحدد من خاللها األصناف المسمو    •
تقتني يتم تحديث اذ  القائمة بشكل سنويا وكذلك عندما  ويتم اإلعالن الرسمي عنها.   بيعها للمكلفينا  

 القائمة خالل السنة.    اذ  عمل تحديث علىالنرورل 
 

 المختص  المستودم  أمين   وعلى   المشتريا  قبل  من  ثمنها  دفع   بعد  إال  بيعها  يتم  التي  اللوازم  تسليم  يجوز  ال •
 . الثمن  قبض إيصال وقيمة وتاريخ برقم اإلخرام مستند تعزيز

 
 المزايدات  .2

 
 للبيعا يجا أن يقوم بطر  تلك في المزاد العلني. شيئا يعرض أن  المجلس أراد  إتا •

 
ويعين  االبلدية موظفي كبارمن أعناء المجلس واثنين من  ثالثة من تتكون  مزايدل لجنة المجلس يشكل •

 . للرئيس ونائبا لها رئيساالمجلس من بين أعناء اللجنة 
 

دعا الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد  قانونيا    كلما  رئيسها  من  بدعول  ادتماعاتها  اللجنة  تعقد •
 بحنور ثلثي أعنائها.

 
 . بشأنها القرار التخات المجلس  إلى توصياتهااللجنة  ترفع •
 
 .المزايدل عن  اإلعالن طر  المجلس يتولى •
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لمرل واحدل وباللمة   المحلية  الصحف  من  األقل  على  يوميتين  صحيفتين  في  المزاد  عن  اإلعالن  ينشر •
  والمعلومات   االلتزام  موضوم  أو  بيعها  المراد   للوازمالعربيةا على أن يشتمل اإلعالن على وصف مودز  

 . أخرى   شروط وأية المزايدل ووقا ومكان عنها الكافية
 

 الجريدل  من   نسخة نسخة من اإلعالن في مكان ظاار في مقر البلدية ويحفظ في إضبارل المزاد    تعلي •
 . اإلعالن ورقة ومن

 
  المزاد   في ليشترك المزايدل لجنة أمام المعين الوقامن يرغا باالشتراك في المزايدل أن يحنر في  على •

مقطوم   مبل   شكل  على  تأمينا  يدفع  أن  مشترك  كل  وعلى   المجلسا  رئيس  قبل   من  عنها  المعلن  بالصورل
 .المزايدل لجنة تقبلها بنكية كفالة بمودا أو نقدا إما مجلسيحدد  ال

 
إتا ظهر له أن البدالت المقدمة للوازم المعروضة للبيع   دديدل  مزايدل  إلدراء  آخر   ميعادا  يحدد   أن  للمجلس •

 .لها الحقيقية وتنقص نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة أ
 

 .األكثر البدل تنمن الذي الطلا على المزايدل موضوم إحالة  المجلس يقررختام المزايدل  عند •
 

 : التالية الحاالت في  المزايدل في المشترك إلى المزايدل في االشتراك تأمين إعادل تتم •
 

 .القطعية  الدردة اإلحالة قرار اكتساب بعد عليه المزايدل موضوم إحالة   عدم  حال في( 1
 
 يتطلبها   التي  والكفاالت  منه  المطلوب  الثمن   تقديمه  بعد  عليه   المزايدل  موضوم   إحالة   تما  حال  في(  2

 .المجلس
 

تنفيذا للقرارات الصادرل   البلدية  عن  نيابة  المزايدات  بشأن  إقراراا  تم  التي  العقود  بتوقيع  المجلس  رئيس  يقوم •
 عن المجلس في اذا الخصوص. 

 
 . المزاد بدل كامل بدفع المزاد عليه   أحيل من يقوم أن بعد إال المزاد موضوميتم تسليم المال  ال •
 
 الدائنة الذمم مقابل التقاص .3

 
  منها   لالستفادل  صالحة  غيرقرر المجلس البلدي بناء على تقرير من دائرل اللوازم بأن اللوازم أصبحا    إتا •

االقتصاديةا    مجدية  تعد  لم  حيازتها  أن  أو الناحية   لتسوية  اللوازم  استخدام  البلدي  لمجلسل  يمكنمن 
 .الموردين تمم حسابات
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تتكون من ثالثة من أعناء المجلس واثنين من كبار موظفي البلديةا    تقييم لجنة    البلدي  المجلس  يشكل •
 ويعين المجلس من بين أعناء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس. 

 
ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد     التقييم  لجنةتعقد   •

 قانونيا بحنور ثلثي أعنائها.

 

 ل في تقرير دائر   المدردةاللوازم  البلدي والذي يشتمل على تقييم    إلى المجلس  تقريراا  ييملجنة التقترفع   •
 . اللوازم

 
بدراسة تقرير لجنة التقييم إضافة إلى كشف تمم الموردين مع المدير الماليا وتلك لفحص المجلس    يقوم •

العتبار أرصدل الذمم الدائنةا إمكانية عمل تقاص للذمم الدائنة مقابل بيع اللوازم للموردينا مع األخذ با
 ويتم اتخات القرارات الالزمة بهذا الخصوص. 

 

المالي • المدير  التقاص   أو مساعد    يقوم  إمكانية عمل  لفحص  الموردين  مع  الالزمة  االتصاالت  بعمل 
 المقتر  للذمم الدائنة مقابل اللوازم.

 

لسندات المير مسددل على النسام عند  للذمة الموردل بحيث يتم إظهار ا   محاسا المصروفات سند قيدُيعد   •
 القيد.تاريخ استحقار السداد ثم يوقع معد السند الكترونيا على سند  

 

والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحسابات الصحيحة   القيدتدقيي سند  يقوم مسؤول المصروفات ب •
وبعد تلك يوقع الكترونيا   امن تاريخ استحقار السدادو والتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند  

 إلثبات تدقيقه.  القيدعلى سند 
 

 ا. الكتروني لقيداومرفقاته ومن ثم يقوم  بتوقيع سند  القيدمرادعة سند يقوم المدير المالي أو مساعد  ب •
 

 مرفقاته إلى مسؤول المصروفات. واعادته مع االكتروني القيدسند على  توقيع يقوم رئيس البلدية بال •

 
 والتوقيع الكترونيا. القيدبترحيل سند  المصروفاتيقوم مسؤول  •

 
 المورد.بعملية التقاص وتسديد تمة  إيذانا    القيدعلى سند    الموردعلى توقيع    محاسا المصروفات  يحصل •

 

 بحفظ مستندات القيد وفقا ألرقام سندات القيد المتسلسة.  محاسا المصروفات يقوم •
 

 اللوازم وشطب إتالف .4
 



 

 216 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

البلدي    إتا • للمجلس    الصالحة   غير  اللوازم  عرض  ددوى   بعدم   اللوازم  دائرل  من  تقرير  على  بناءثبا 
 التبرم  أو  يودأو الفائنة عن حادة البلدية للبيعا فيجوز له أن يقرر إتالفها وشطبها من الق  لالستعمال

 . تعليمي معهد  أي أو خيرية دمعية أية إلى بها
 

  وأمين  المجلس  أعناء  أحد   من  تتكون   الماية   لهذ   البلدي  المجلس  يشكلها  لجنة  قبل  من   اللوازم   إتالف  يتم •
 . البلدية موظفي كبار من واثنين المستودم

 
 اإلخرام   مستندات  تؤيد  أن  يجا  البلدية  حادة  عن  زائدل  أوإتالف لوازم غير صالحة لالستعمال    عند •

 بشهادل تتنمن أنها أتلفا وأن تؤيد كذلك بالقرار الصادر عن المجلس باإلتالف. بشأنها المنسمة
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 مزايدات  خاللمن  اللوازم بيع بعمليةاإلجراءات المالية المتعلقة . أ
 اإلجراءات 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
بحيث يحتوي   البلدي  المجلس  رئيس  إلى دائرل اللوازم تقريرا    ترسل -

  تبرير   مع  وكمياتهاا  بيعها  يراد  التي   اللوازم  قائمةعلى    التقريراذا  
  اسم و   اللوازمالمخزون لهذ     رقمالتقرير    ويشمل  .اللوازم  اذ   بيع

الوظيفة والموازنة المعنيتين وكذلك اسم المشروم )إن ودد( ومركز 
 .  لوازمال   دائرلمن قبل رئيس    اكما ويكون موقع  اللوازم التكلفة لهذ   

 

 اللوازم  دائرة 
 
 
 
 
 

      استالم تقرير دائرل اللوازما يقوم المجلس البلدي بدراسة التقرير                                              بعد -
اللوزم    بحيث  اللوازما   بيع  بشأن  المناسا  القرار  واتخات تبام 

االستفادل الصالحة التي تزيد عن حادة البلدية والتي يتوقع عدم  
 منها مستقبال بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه. 

 
 لفي تقرير دائر   المدردةالمجلس البلدي بيع اللوازم   أقرحال    في -

لجنة مزايدل تتكون من ثالثة من    البلدي  المجلس  يشكلاللوازما  
أعناء المجلس واثنين من كبار موظفي البلديةا ويعين المجلس  

 من بين أعناء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.  
 

دعا   المزايدل  لجنةتعقد   - كلما  رئيسها  من  بدعول  ادتماعاتها 
الحادة إلى تلكا ويكون أي ادتمام تعقد  قانونيا بحنور ثلثي 

 أعنائها.
 

 . ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس التخات القرار بشأنها -
 

اإلعالن عن المزاد في صحيفتين يوميتين    نشريتولى المجلس   -
على األقل من الصحف المحلية لمرل واحدل وباللمة العربيةا على  
أو  بيعها  المراد  للوازم  مودز  على وصف  اإلعالن  يشتمل  أن 

نها ومكان ووقا المزايدل موضوم االلتزام والمعلومات الكافية ع
 وأية شروط أخرى. 

 
تعلي نسخة من اإلعالن في مكان ظاار في مقر البلدية ويحفظ  -

 في إضبارل المزاد نسخة من الجريدل ومن ورقة اإلعالن. 
 

 المجلس البلدي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة المزايدة
 
 
 
 
 

 المجلس البلدي 
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الوقا   - في  يحنر  أن  المزايدل  في  باالشتراك  يرغا  من  على 
المعلن عنها  المعين أمام لجنة المزايدل ليشترك في المزاد بالصورل  

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   -
تنقص نقصا كب للبيع  المعروضة  للوازم  المقدمة  البدالت  يرا أن 

 عن القيمة الرائجة أو الحقيقية لها.
 

على   - المزايدل  موضوم  إحالة  المجلس  يقرر  المزايدل  ختام  عند 
 الطلا الذي تنمن البدل األكثر.

 
تتم إعادل تأمين االشتراك في المزايدل إلى المشترك في المزايدل   -

 في الحاالت التالية: 
ب ( في حال عدم إحالة موضوم المزايدل عليه بعد اكتسا1

 قرار اإلحالة الدردة القطعية. 
تقديمه  2 بعد  عليه  المزايدل  إحالة موضوم  تما  في حال   )

 الثمن المطلوب منه والكفاالت التي يتطلبها المجلس.
 

يقوم رئيس المجلس بتوقيع العقود التي تم إقراراا بشأن المزايدات   -
المجلس في اذا   الصادرل عن  للقرارات  تنفيذا  البلدية  نيابة عن 

 وص. الخص
 

ال يتم تسليم المال موضوم المزاد إال بعد أن يقوم من أحيل عليه  -
 المزاد بدفع كامل بدل المزاد. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     البلدي المجلس رئيس
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 التقاص مع الموردين  خالل مناللوازم  بيع

 

  المالية   اإلجراءات  .ب     المتعلقة
 اإلجراءات 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
بحيث يحتوي   البلدي  المجلس  رئيس  إلى دائرل اللوازم تقريرا    ترسل -

  تبرير   مع  وكمياتهاا  بيعها  يراد  التي   اللوازم  قائمةعلى    التقريراذا  
  واسم   اللوازمالمخزون لهذ     رقمالتقرير    ويشمل.  اللوازم  اذ   بيع

الوظيفة والموازنة المعنيتين وكذلك اسم المشروم )إن ودد( ومركز 
 .  اللوازم  دائرلمن قبل رئيس    اكما ويكون موقع  اللوازم التكلفة لهذ   

 

 اللوازم  دائرة 

      استالم تقرير دائرل اللوازما يقوم المجلس البلدي بدراسة التقرير                                              بعد -
من خالل التقاص مع    اللوازم  بيع  بشأن  المناسا  القرار  واتخات

زم الصالحة التي تزيد عن اللو   يتم عمل التقاص  بحيث  االموردين
ستفادل منها مستقبال بقرار من حادة البلدية والتي يتوقع عدم اال

 المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعنائه. 

 

 لفي تقرير دائر   المدردة  المجلس البلدي بيع اللوازم أقرحال    في -
التقاصا  اللوازم عملية  لجنة    البلدي  المجلس  يشكل  من خالل 
كبار   تقييم من  واثنين  المجلس  أعناء  من  ثالثة  من  تتكون 

جلس من بين أعناء اللجنة رئيسا لها  موظفي البلديةا ويعين الم
 ونائبا للرئيس.  

 
ادتماعاتها بدعول من رئيسها كلما دعا الحادة    التقييم  لجنةتعقد   -

ثلثي  بحنور  قانونيا  تعقد   ادتمام  أي  ويكون  تلكا  إلى 
 أعنائها.

 

البلدي والذي يشتمل على تقييم  إلى المجلس تقريرااترفع اللجنة  -
 . اللوازم لفي تقرير دائر  المدردةاللوازم 

 
كشف تمم  تقرير لجنة التقييم إضافة إلى  بدراسة  المجلس    يقوم -

تقاص  يةعمل لدراسة تفاصيل ا وتلكالموردين مع المدير المالي
للموردينا اللوازم  بيع  مقابل  الدائنة  باالعتبار لذمم  األخذ  مع  ا 

الدائن الذمم  بهذا  ةأرصدل  الالزمة  القرارات  اتخات  ويتم  ا 
 الخصوص. 

 

لفحص - الموردين  مع  الالزمة  االتصاالت  عمل    عمل  إمكانية 
 التقاص المقتر  للذمم الدائنة مقابل اللوازم. 

 البلدي  المجلس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقييم  لجنة
 
 
 
 
 

 البلدي  المجلس
 
 
 
 
 

 أو مساعده المدير المالي
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للذمة الموردل بحيث يتم إظهار السندات المير مسددل    سند قيد  ُيعد -
السند   معد  يوقع  ثم  السداد  استحقار  تاريخ  عند  النسام  على 

 القيد. الكترونيا على سند 

 

والتأكد من سالمة توديه الصرف إلى الحسابات   القيدتدقيي سند   -
من  و الصحيحة والتأكد من كافة البيانات المودودل ضمن السند  

  القيدوبعد تلك يوقع الكترونيا على سند    ار السدادتاريخ استحقا
 إلثبات تدقيقه.

 
سند   - سند    القيد مرادعة  بتوقيع  يقوم   ثم  ومن    القيد ومرفقاته 

 ا. الكتروني
 

سند    - مع  االكتروني  القيدتوقيع  مسؤول    واعادته  إلى  مرفقاته 
 المصروفات. 

 
 والتوقيع الكترونيا. القيدبترحيل سند  المصروفاتيقوم مسؤول  -

 
بعملية التقاص  إيذانا    القيدعلى سند    المورد يحصل على توقيع   -

 وتسديد تمة المورد. 

 

 المتسلسة.  القيدوفقا ألرقام سندات  القيديقوم بحفظ مستندات  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 محاسب المصروفات

 
 

 مسؤول المصروفات
 
 
 
 

 المدير المالي أو مساعده
 
 

 رئيس البلدية
 
 

 مسؤول المصروفات
 

 محاسب المصروفات
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 اللوازم   وشطبإتالف  بعمليةاإلجراءات المالية المتعلقة  ج
 اإلجراءات 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
فيه أسباب   تشر دائرل اللوازم تقريرا إلى رئيس المجلس البلدي    ترسل -

عدم ددوى عرض اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الفائنة عن  
 حادة البلدية للبيع. 

 
إتا ثبا للمجلس البلدي بناء على تقرير دائرل اللوازم بعدم ددوى عرض  -

البلدية للبيعا اللوازم غير الصالحة لالستعمال أو الفائنة عن حادة  
التبرم بها إلى أية   القيود أو  فيجوز له أن يقرر إتالفها وشطبها من 

 دمعية خيرية أو أي معهد تعليمي.
 

اللوازم غير الصالحة لالستعمال حال قرر المجلس البلدي إتالف    في -
المجلس لجنة إتالف تتكون من    يشكل  اأو الفائنة عن حادة البلدية

 أحد أعناء المجلس وأمين المستودم واثنين من كبار موظفي البلدية.
 

حادة   - عن  الفائنة  أو  لالستعمال  الصالحة  غير  اللوازم  إتالف  يتم 
 البلدية من قبل لجنة اإلتالف.

 
إتالف   - غير  ال عند  أو  اللوازم  لالستعمال  حادة  الصالحة  عن  زائدل 

ت  ا البلدية أن  بيجا  المنسمة  اإلخرام  مستندات  بشهادل   هاشأنؤيد 
المجلس  عن  الصادر  بالقرار  كذلك  تؤيد  وأن  أتلفا  أنها  تتنمن 

 باإلتالف. 

 اللوازم  دائرة 
 
 
 

 البلدي  المجلس
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلتالف لجنة
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 المفقودة  اللوازم. 5
 

أو الناقصة أو أية خسارل وقعا فيها من الموظف   المفقودل  اللوازم  قيمة  تحصيل  المجلس   لرئيس  يجوز •
 . اللوازم قيود في  تلك إلى نتيجة إاماله أو تقصير ا ويجا أن يشار 

 
 . اللوازم  قيود  في  الشطا  إتن  إلى  يشار  أن  يجا  الصالحة  غير  أو  الناقصة  أو  المفقودل  اللوازم  شطا  عند •

 
 إامال  اناك  يكون   ال  أن   شريطة  اللوازم   في  تقع  خسائر  أية  شطا  أعنائه  ثلثيأن يقرر بأغلبية    للمجلس •

 .إختالس أو
 

 باللوازم  التبرع. 6

 
لالستفادل منها أو أن   صالحة  غير  أصبحا  لوازم  بأية  التبرم  أعنائه  ثلثي  بأغلبية  يقرر  أن  للمجلس  يجوز

 حيازتها لم تعد مجدية من الناحية االقتصادية. 
 

 اللوازم  بيع إيراداتالمحاسبية في تسجيل  السياسات.  7    

 
    من خالل القيد  بالكامل  ثمنها قبض بعد المشممتري  إلى  اللوازمعندما تنتقل ملكية   اللوازم بيع عمليةيتم تسممجيل 

 التالي:
 

 النقد/البنوك /  من 
 مذكورين إلى  
 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /   

 ازمبيع لو  أربا  /     
 

 من خالل القيد التالي: البيع عمليةتسجيل  فيتمنتجا خسائر عن عملية البيعا  حال في أما    
 مذكورين من 
 النقد/البنوك /  
 بيع لوازم خسائر /  

 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /  إلى          
    

 اللوازم مع الدائنة للذمم التقاص عملية تسجيل  في المحاسبية السياسات .8
 

في حال تم تحقيي ربح من خالل   من خالل القيد التالي  التقاص للذمم الدائنة مع اللوازم عمليةيتم تسمممممممممممممجيل 
 اذ  العملية )السعر المتفي عليه للوازم أعلى من قيمتها الدفترية(:
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 باسم المورد   -من  / تمم دائنة   
 إلى مذكورين

 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة / المخازن   
 أربا  بيع لوازم /   

 
        يتم تسجيل ف  )السعر المتفي عليه للوازم أقل من قيمتها الدفترية(اودود خسارل من خالل اذ  العملية  أما في حال  

 : من خالل القيد التالي  التقاص للذمم الدائنة مع اللوازم عملية
 

 من مذكورين 
 باسم المورد   -  / تمم دائنة  
  زم / خسائر بيع لوا          

 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنةإلى  / المخازن   
 

 باللوازم التبرعالمحاسبية في تسجيل  السياسات .9
 

.  االسمممممتحقار أسممممماسبناءا على  لها المتبرم  الجهةالتبرم باللوازم عندما تنتقل ملكية اللوازم إلى    عمليةيتم تسمممممجيل  
 القيمة كانا حال  فيتسمممممممجيل القيمة العادلة )السممممممموقية( للوازم المتبرم بها كمصممممممماريف تبرعات عينية.    يتم حيث

 القيد التالي: أقل من القيمة الدفتريةا يتم تسجيل للوازم المتبرم بها العادلة
 

 مذكورين من 
 عينية  تبرعات مصاريف /  
 لوازم استبعادخسائر  /  
 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /  إلى  

    
 أعلى من القيمة الدفتريةا فيتم تسجيل القيد التالي: للوازم المتبرم بها العادلة القيمة كانافي حال  أما
 

 عينية  تبرعات مصاريف /  من 
 مذكورين إلى  
 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /   

 لوازم  استبعادأربا   /     
 

 اللوازم وشطب إتالفالمحاسبية في تسجيل  السياسات  .10
 

 االستحقار من خالل القيد التالي:   أساسبناءا على  اإلتالف عمليةإتالف اللوازم يتم تسجيل  عند
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 لوازم إتالف خسائر /  من 
 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /  إلى          

 
 الصالحة غير أو الناقصة أو المفقودة اللوازم شطبالمحاسبية في تسجيل  السياسات  .11

 
 االستحقار من خالل القيد التالي: أساسبناءا على يتم تسجيل العملية  الناقصة أو المفقودل اللوازم شطا عند

 
 لوازم فقدان خسائر /  من 

 (المعني القسم او الدائرل تكلفةاالوظيفةا المشروما مركز  ا)مع تحديد الموازنة المخازن  /  إلى          
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 الموظفين منافع  .6
 

 الهدف
 
ا منافع الموظفينباو وضع السياسات واإلدراءات للمعامالت المالية المتعلقة    الجزء من الدليل  اذاالهدف من  

ومن أدل التأكد أن آلية مرادعة وتحنير كشوفات الرواتا ودفع اذ  الرواتا تتم وبشكل خاص الرواتاا  
 المحددل.  قواعد بدقة ووفقا لل

 
 الموظفين  منافع على المحاسبة

  التوفير  صندور   ومساامات  واألدور  الرواتا  تشمل  والتي  مختلفة  منافع  على  العادل  في  البلدية  موظفو  يحصل
  تقديم   بتكاليف  االعتراف  ينبمي  أنه  او  الموظفين  منافع  على  للمحاسبة  األساسي  المبدأ.   التقاعدية  الرواتا  أو

 فيها  يتم  التي  الفترل  في  وليس  الموظفا  قبل  من  المنافع  اذ   كسا  فيها  يتم  التي  الفترل  في  الموظفين  منافع
 .المنافع اذ  صرف

 
 تشمل منافع الموظفين اآلتي: 

 
 والتي تشمل: منافع الموظفين قصيرل األدل (أ

 
 أو التقاعد؛  الرواتا واألدور ومساامات النمان االدتماعي   -
اإلدازل السنوية مدفوعة األدر واإلدازل المرضية  فترات المياب قصيرل األدل التي يتم تعوينها )مثل   -

 مدفوعة األدر(؛ و 
 الزيادات المتعلقة باألداء الوظيفي. -
 
 منافع ما بعد التوظيف مثل التقاعد. (ب

 
 م( منافع أخرى طويلة األدل والتي يمكن أن تشمل إدازل التفرغ الدراسي.

 
 د( منافع إنهاء الخدمة. 

 
الموظفين بتسجيلها كمصروف مستحي في نهاية الشهر في حال لم تكن قد دفعاا يتم المحاسبة على منافع 

 كما او موضح في القيد التالي: 
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( مصروف الرواتا  من  /
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( الرواتا المستحقة  إلى  /   
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 عند صرف اذ  الرواتا يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي: 
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( الرواتا المستحقة  من  /
 البنك إلى  /   

 
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:
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( ن االدتماعي مصروف مساامات صندور النما من  /
المستحقة    إلى  / االدتماعي  النمان  صندور  الموازنة مساامات  نوم  )حسا 

 والمشروم( 
 

 عند تحويل مساامة البلدية في صندور النمان االدتماعي يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي: 
 

 الموازنة والمشروم( )حسا نوم  مساامات صندور النمان االدتماعي المستحقة من  /
 البنك إلى  /   

 
 

 نطاق التطبيق 
 

 تطبي اذ  السياسات واإلدراءات على كل المهام والعمليات المتعلقة بالرواتا.
 

 المسؤوليات والصالحيات 
 

 الرئيسية إال بموافقة وزارل الحكم المحلي.  اإلدراءاتال يجوز تميير  •
 . رئيس البلدية والمدير الماليتطبيي اذ  السياسات والعمل بها يقع ضمن مسؤولية  •

 

 الرئيسية اإلجراءات اإلدارية  
 

يوميا عند دخوله  )إن وددت(  بختم السممممممممماعة االلكترونية    بتوقيع سمممممممممجل الدوام يوميًا أو يقوم الموظف •
 البلدية.وعند خروده من 

يتنمممممن أسممممماء موظفي القسممممما سمممماعة الدخول وسمممماعة  يتم االحتفاظ في كل قسممممم بسممممجل دوام يومي  •
الخروم وتلك من أدل مراقبة سمماعات الدوام الفعلي للموظفين. اذا السممجل يجا أن يعبأ ويوقع من قبل 

 ا.الموظف ويصادر عليه المسؤول المباشر أو المشرف يومي
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ا حيث فينأسمممبوعياً قسمممم شمممؤون الموظيتم إرسمممال سمممجل الدوام اليومي وكشمممف السممماعة اإللكترونية إلى   •
قوم بمقارنة سممممجل الدوام اليومي مع كشممممف الدوام اإللكتروني ومرادعة مسممممؤول القسممممم المعني في حالة  ي

 .اختالفاتودود 

شهريا بتحنير كشف الدوام الشهري لكل موظف. اذا الكشف يتنمن أسم   قسم شؤون الموظفينقوم  ي •
المطلوبةا عدد    أيامالموظفا عدد   الفعليةا عدد    أيامالعمل  العمل اإلضافيةا    أو ساعات  أيامالعمل 

 اإلدازات بدون راتاا السلف والعالوات.

 

 المالية  السياسات
 

 يتم االتفار على خالف تلك.يتم دفع الرواتا بالعملة الرئيسية للبلدية ما لم  •

المشمممممممماريع بمودا قوانين ضممممممممريبة الدخل   البلدية و يجا اقتطام ضممممممممريبة الدخل من رواتا موظفي •
المعمول بها في فلسممممممممممطين و يجا أن تكون كافة اإلعفاءات النممممممممممريبية معززل بوثائي رسمممممممممممية )عقود 

 إيجارا شهادل إعالة....إلخ(. 

و األفنممممممل( أو بشمممممميكات للمسممممممتفيد األول و يمنع بأي حال دفع تدفع الرواتا إما بحواالت بنكية )وا •
 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.  -

 حديثة. صورل شخصية ملونة و  -

 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.

 

وتلك من   الممادرلوسمماعة  الحنممور  ا سمماعة  الموظفينيتم االحتفاظ بسممجل دوام يومي يتنمممن أسممماء  •
أدل مراقبة ساعات الدوام الفعلي للموظفين. اذا السجل يجا أن يعبأ ويوقع من قبل الموظف ويصادر 

 ا.يومي رئيس القسمعليه المسؤول المباشر أو 

 

العمل اإلضممممممممممافي المدفوعة األدرا من خالل تعبئة يتم الحصممممممممممول على موافقة مسممممممممممبقة على أوقات  •
 رئيس القسم أو المسؤول المباشر.نموتم طلا عمل وقا إضافي تتم الموافقة عليه من قبل 

 

على الموظفين إعداد تقرير بالوقا الذي تم صمممرفه على كل نشممماط بحيث يتم بيان المهمات الرئيسمممية  •
كمل مهممة. يتم تعبئمة امذا    هتقريبي للوقما المذي تسممممممممممممممتمرقمالتي نفمذاما الموظف خالل الشممممممممممممممهر مع توزيع  

التقرير بشممممممكل شممممممهري و يوقعه الموظف ومن ثم يتم اعتماد التقرير من قبل رئيس القسممممممم أو المسممممممؤول  
 المباشر في نهاية كل شهر.
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يتم احتسمممممممماب مخصممممممممص تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين ينطبي عليهم قانون العمل رقم ....  •
فقا لهذا القانون. يتم االحتسمماب بشممكل شممهري ويتم اإلحتفاظ بهذا المخصممص عن طريي  و   2000لسممنة 

تحويل المبل  المسممممممتحي شممممممهريا إلى حسمممممماب خاص في البنك باسممممممم "مخصممممممص تعويض نهاية الخدمة  
 للعاملين" وال يجوز استخدام اذا الحساب البنكي ألي غرض آخر.

 
في البلدية وفقا للقوانين السمائدل ويتم تجنيا المبال  يتم تقدير مخصمصمات التقاعد للعاميلن المصمنفين  •

 المخصصة في حساب خاص في البنك لهذا المرض.
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 المالية  اإلجراءات
 

 التوظيف لعملية  المقترحة اإلجراءات .1
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
عند حادة أي قسممممم من أقسممممام البلدية إلى موظف دديد يقوم بإرسممممال تقرير إلى  -

الموظفينا اذا التقرير يبين مدى حادة القسممممممممم إلى الموظفا قسممممممممم شممممممممؤون 
 ويتنمن التقرير المواصفات والمؤاالت المطلوبة.

 

 المعني القسم رئيس 

يسممممممممممممممتلم الطلمما من رئيس القسممممممممممممممم المعنيا ويتممأكممد من ودود موازنممة للموظف   -
المطلوبا في حال ودود موازنة يقوم القسمم بالموافقة على الطلا ويتم إرسماله  

 البلدية.مدير ى إل

 

 قسم شؤون الموظفين  رئيس 

 يقوم بعرض الطلا على المجلس البلدي. -

 
 البلدية سكرتير /البلدية مدير 

 

يقوم بمدراسممممممممممممممة الطلما من نماحيمة ممدى الحمادمة إلى موظف دمديمدا مع دراسممممممممممممممة  -
اإلمكمانمات المتماحمة والتمأكمد من ودود موازنمة للموظف الجمديمدا ثم يقوم المجلس  

 بالموافقة على الطلا.

 

 البلدي المجلس 

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.

 

 البلدية سكرتير /البلدية مدير 

الطلبات من المتقدمينا وبعد نهاية السممممممممقف الزمني يقوم القسممممممممم  يقوم بإسممممممممتقبال   -
 بتحنير قائمة المتقدمين للوظيفة.

 

شـــــــــؤون   موظف  ــم  من قســـــــ
 الموظفين 

يتم تشمممكيل لجنة مكونة من عنمممو مجلس بلديا رئيس القسمممم المعنيا سمممكرتير   -
أو مدير البلدية وموظف من قسمممممممممم شمممممممممؤون الموظفينا حيث تقوم اذ  اللجنة  
بدراسمممممة طلبات المتقدمين وفرزاا بقائمة مصممممممرل من المتقدمين الذين انطبقا  
عليهم الشمروط. حيث تقوم اللجنة بالتوقيع على اذ  القائمة وارسمالها إلى قسمم 

 شؤون الموظفين.

 
 

 فرز الطلبات   لجنة 

يتم تشمممكيل لجنة مكونة من عنمممو مجلس بلديا رئيس القسمممم المعنيا سمممكرتير   -
ة بتحديد مواعيد ية وموظف من قسم شؤون الموظفينا تقوم اللجنأو مدير البلد

 المقابالت لجنـة 
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وصمممممممات الالزمةا ويتم إبالغ قسمممممممم شمممممممؤون الموظفين بالقائمة المقابالت والفح
 ومواعيد المقابالت والفحوصات.

 
يقوم بإبالغ المتقدمين الذين انطبقا عليهم الشممممروط المطلوبة بمواعيد المقابالت  -

 والفحوصات.

 

 الموظفين شؤون  قسم 
 

تقوم بعمل مقابلة أو امتحان تحريري مع المتقدمين ثم يقوم بتعبئة نموتم دلسمممممة   -
المحنممممممممممر ليتم اختبار الشممممممممممخص المناسمممممممممماا وتقوم اللجنة بمناقشممممممممممة نتائة 
المقابالت واالمتحانات وتقوم اللجنة بإصممممدار التوصمممميةا وتقوم برفع التوصممممية  

 اطالعهم على نتائة المقابالت والفحوصات.إلى المجلس البلدي و 

 

 المقابالت لجنة 

يقوم بدراسمممممممممممة اذ  التوصممممممممممميات وبعد الموافقة عليها يقوم بإصمممممممممممدار كتا تعيين   -
بأسممممماء األشممممخاص الذين تم الموافقة عليهم من أدل اسممممتدعائهما يتم إرسممممال  
نسممممممممخة من كتا التعيين والنماتم الخاصممممممممة بالتوصمممممممميات إلى قسممممممممم شممممممممؤون 

 ين لعمل الالزم.الموظف

 البلدي المجلس 

يقوم بإسممممممممممممتدعاء الموظفين الموافي عليهم ,ويتم إرشممممممممممممادام إلى القسممممممممممممم المعني  -
 وتعرفيهم برئيس القسم .

ويقوم القسممممم بتحنممممير عقد التوظيف,وادخال دميع البيانات الخاصممممة بالموظف  -
بطاقتها إلى نسام الرواتا المحوسمما )إسممم الموظفا حالته الشممخصمميةا ورقم 

 و راتبها وبعض العالوات الخاصة به(.

 

شـــــــــؤون   موظف  - ــم  من قســـــــ
 الموظفين 

 الموظفين شؤون   قسم رئيس  يقوم بتدقيي البيانات المدخلة ثم اعتماداا على النسام المحوسا . -
 

 يقوم بإستقبال الموظفين الجدد وتعريفهم على أدواء العمل. -

 
 المعني القسم رئيس 

 



 

 231 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

                 

                                          

                             /                            

       

                                               )     

     (

                 

1.                     

                      

                   

                         

                   

        

2.                         

                   

                     

                            

                      

           

3.                     

             .

4.                      

                          

                       

                        

                        

                  

5.                      

                   

                      

                    

                             

                    

6.                          

                           

                         

                       

7.                          

                        

                         

                           

                              

                      

        .

8.                    

                

                      

              

                          

                  .

10.                           

                            

                         

                          

                       

                          

                        .

11.                  

                         

                          

                 

14.                      

                               

       

15.                        

                         

     

12.                        

                           

                            

     

13.                       

                       

                            

                         

       

9.                            

                    

                          

         .

 
 

 



 

 232 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 يدوي  بشكل الدوام تسجيل حالـة في الرواتب إحتساب  إجراءات .2
 المسؤول الشخص  اإلجراء

يقوم رئيس كل قسممممم في نهاية كل شممممهر بدراسممممة تقارير الدوام للموظفين ويوقعها   -
 .الموظفينويرسلها إلى قسم شؤون 

 

 القسم  رئيس 

 :آلي بشكل الدوام تسجيل  حالـة في
يقوم بطباعة كشممممف دوام الموظفينا والتأكد من إكتمال دوام الموظفينا في حال  -

ودود أي نقص يتم إدخاله على النسام من أدل خصمممه من اإلدازات أو من 
 الرواتا.

 

الشممممممممممممممهر ويحمدد قيممة الرواتما  يقوم بتحمديمد الموظفين المذين ام في إدمازل خالل   -
 المتعلقة بهذ  االدازات.

 

يقوم القسممممممم بإرسممممممال كشمممممموفات خدمات الموظفين لتحديد نسممممممبة الخصممممممم )ميا ا  -
كهرباء( إلى الجهات المعنية )قسم الميا , قسم الكهرباء( لتعبئة اذ  الكشوفات 

 وعمل الخصومات الالزمة.

 

ن الموظفينا يقوم موظف من بعد تعبئة اذ  الكشمممموفات واعادتها إلى قسممممم شممممؤو  -
القسممممممممممممممم بمإدخمال امذ  البيمانمات إلى النسماما ويقوم موظف آخر بتمدقيي البيمانمات 

 المدخلة واعتماداا على النسام.

 

ات إلى قسمممممممم خدمات الجمهور من أدل مييقوم القسمممممممم بإرسمممممممال كشمممممممف الخصممممممم -
 إصدار سندات قبض وخصم المبل  من الديون المستحقة على الموظف.

 

مبينا كافة تفاصيل الراتاا مثل الراتا بإعداد كشف الرواتا الشهري  يقوم القسم   -
األسمممممممممماسمممممممممميا العالوات )عالول ادتماعيةا عالول دردةا عالول دوريةا طبيعة 
عملا غالء معيشمممةا عالول مخاطرلا عالول إدارية(ا البدالت )عمل إضمممافيا  
 مكاف تا مواصممممالت(ا الخصممممميات واالقتطاعات )ضممممريبة الدخل المسممممتحقةا
ا  قيممة الراتما المتعلي بماالدمازات الممأخوتل من قبمل الموظفين خالل الشممممممممممممممهر

صمممندور التقاعدا التأمين الحكوميا التأمين الخاصا خصمممم مدارسا إضمممافة  
إلى خدمات ميا  وكهرباء أو أية خدمات أخرى تسمممممممممتحي من الموظف(. يقوم 

 الموظف الذي أعد الكشف بالتوقيع عليه.

 

الكشمممممممممف المعلومات الالزمة عن البنك الذي يتم تحويل راتا كما يجا أن يبين   -
 الموظف إليه.

 

 ثم يتم إرسال الكشف إلى رئيس قسم شؤون الموظفين. -

شـــــــــؤون   موظف  ــم  من قســـــــ
 الموظفين 
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محاسما   يقوم بمرادعة الكشمف ثم يقوم بإعتماد ا ومن ثم يتم تحويل الكشمف إلى -
 قسم المحاسبة.  الرواتا في 

 قسم شؤون الموظفين  رئيس 
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 اسم البلدية  وشعارها 
 اليومي  الدوام  سجل

 
 

 :التاريخ
 

  الموظف  اسم الوصول ساعة المغادرة ساعة التوقيع  مالحظات 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 

     19 

     20 
 

 
 
 

 

 القسم رئيس مصادقة
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 الرواتب  صرف إجراءات .3
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يقوم محاسممما الرواتا في قسمممم المحاسمممبة بإسمممتالم الكشمممف المرسمممل من قسمممم  -

المبال  المستحقة من الموظف للبلدية  شؤون الموظفين وبقوم بمرادعته وتحديد  
 )خصميات مقابل سلف أو مقابل خدمات أخرى كالميا  والكهرباء وغيراا(.

 

يقوم بتحميمممل قيممممة الراتممما المتعلي بممماالدمممازات الممممأخوتل من قبمممل الموظفين  -
 خالل الشهر على مخصص اإلدازات المستحقة كما او مبين في القيد أدنا .

 

تا كامال ثم يقوم بإعداد القيود المحاسممممممممممبية الالزمة يقوم بإعداد كشممممممممممف الروا -
 ويدخلها إلى النسام كما يلي:

 

من  / مصممممممممماريف الرواتا/األدور /العمل اإلضمممممممممافي )حسممممممممما الموازنةا  
 الوظيفةا مركز التكلفةا القطام اإلقتصادي (

  / مخصص اإلدازات المستحقة )حسا الموازنة(

 إلى   / سلفيات الموظفين                 
تمم مواطنين )مما يسممممممممممممممتحي من الموظف من خمدممات ميما   
وكهرباء أو أية خدمات أخرى تسممممممتحي من الموظف حسمممممما 

 نوم الموازنة(
  /ضريبة دخل رواتا مستحقة                      

 حي( / حسابات تمم موظفين )صافي الراتا المست                       
 

 يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة. -

 

)محاســب  مصــروفات محاســب 
 الرواتب(

يقوم محاسممما مصمممروفات آخر بتدقيي البيانات المدخلة ويطابقها مع البيانات  -
 ثم يقوم بإعتماداا على النسام.القادمة من قسم شؤون الموظفينا 

 

ــب   آخر  مصـــــــــروـفات  مـحاســـــــ
 (البيانات)مدقق 

 
 :الدفع عند

يقوم بإعداد كشمف بالرواتا الصمافية للدفع حسما الحسماب البنكي الذي سميتم  -
 التحويل.منه 

 
 
 

 ثم يقوم بإعداد القيود المحاسبية الالزمة ويدخلها إلى النسام كما يلي: -

 حسابات تمم موظفينمن  / 
  / البنوك )بصافي المبل  الذي سيدفع للموظف وحسا إسم البنك(

محاســب مصــروفات )محاســب  
 الرواتب(
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 يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة. -
 

بتدقيي البيانات المدخلة ويطابقها مع البيانات محاسممممممممما مصمممممممممروفات آخر   يقوم -
كما يقوم أينمما بمرادعة كشمموفات التحويل القادمة من قسممم شممؤون الموظفينا 

البنكية ويتأكد من أن المبال  الواردل منها مطابقة مع كشمف الرواتا األصملي.  
 ثم يقوم بإعتماداا على النسام.

 

ــب   آخر  مصـــــــــروـفات  مـحاســـــــ
 )مدقق البيانات(

التحويالت البنكية القادمة من محاسممممممممما المصمممممممممروفات   كشممممممممموفات  يقوم بمرادعة -
ويقوم بتحنمممممممممير ليتأكد من ودود رصممممممممميد كافي في كل بنك  )مدقي البيانات( 
 الزمة ويرسلها إلى مسؤول قسم المحاسبة مع كافة الكشوفات.كتا التحويل ال

 البنوك محاسب 

 لبيانات والكشوفات المعززل.قيي كتا التحويل ومقارنتها مع ايقوم بتد -

يقوم بمرادعة القيود المحاسمممممممبية واعتماداا لمرادعة المدير المالي كمايقوم بطلا  -
يرفي مع باقي مسمممتندات  FAإصمممدار سمممند صمممرف من نسام المحاسمممبة العام 

 الرواتاا ويرسلها دميعا إلى المدير المالي.

 

 المحاسبة قسم مسؤول 

 يقوم بمرادعة كشف الرواتا الشهري ومن ثم يقوم بإعتماد . -

 بعد إعتماد البيانات يتم ترحيل القيد. -

يقوم بإعتمماد سممممممممممممممنمدات الصممممممممممممممرف وكتما التحويل ويرسمممممممممممممملهما إلى رئيس البلمدية   -
 إلعتماداا.

 

 نائبه أو المالي المدير 

 يقوم بإعتماد سندات الصرف وكتا التحويل. -

 
 البلدية رئيس 

يسمتلم الكتا الموقعة وسمندات الصمرف ويقوم بإرسمال كتا التحويل إلى محاسما  -
 البنوك ألرسالها إلى البنوك وتحويل الذمم المستحقة إلى حسابات الموظفين.

 يقوم بحفظ سندات الصرف وصورل من كتا التحويل عند . -

 المصروفات مسؤول 

يقوم بمرادعة الكشممف ويتأكد من صممحة إحتسمماب قيمة رصمميد االدازات السممنوية  -
المسممممممممممممممتحقمة للموظفينا ثم يقوم بمإعتمماد . ومن ثم يتم تحويمل الكشممممممممممممممف إلى  

 محاسا الرواتا في قسم المحاسبة. 

شـــــــــؤون   ــم  موظف من قســـــــ
 الموظفين

يقوم محاسا الرواتا في قسم المحاسبة بإستالم الكشف المرسل من قسم شؤون  -
بإعداد القيود المحاسممممممممممبية الموظفينا وكجزء من قيود االقفال السممممممممممنويةا يقوم 

 الالزمة ويدخلها إلى النسام كما يلي:
 من  / مصاريف إدازات

 إلى   / مخصص إدازات مستحقة                 
 يتم تحويل البيانات المدخلة إلى مدقي البيانات في قسم المحاسبة. -

 قسم شؤون الموظفين  رئيس 
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يقوم محاسمممما مصممممروفات آخر بتدقيي البيانات المدخلة مع البيانات القادمة من   -
وم بإعتماداا قسمممممم شمممممؤون الموظفين ويتأكد من صمممممحة البيانات المدخلة ثم يق

 على النسام.

)محاســب  مصــروفات محاســب 
 (الرواتب

 يقوم بمرادعة البيانات المدخلة ومن ثم يقوم بإعتماداا. -

 بعد إعتماد البيانات يتم ترحيل القيد. -
ــب   آخر  مصـــــــــروـفات  مـحاســـــــ

 (البيانات)مدقق 
يقوم بمرادعة الكشممف ويتأكد من صممحة إحتسمماب قيمة رصمميد االدازات السممنوية  -

ومن ثم يتم تحويل الكشممممممممممممممف إلى    المسممممممممممممممتحقة للموظفينا ثم يقوم بإعتماد .  
 محاسا الرواتا في قسم المحاسبة. 

 المالي المدير مساعد 
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 وشعارها   البلدية اسم
 البنكي   التحويل  رسالة

 
 : التاريخ
 بنك ................ المحترمين  :  السادة 

 : فرع
 
 

 تحية طيبة و بعد،
 

للجدول  الرداء تحويل المبال  الواردل أدنا  من حسمممممممابنا رقم ....................... إلى حسمممممممابات الموظفين وفقًا 
 التالي:

 
 الرقم  الموظف  إسم الفرع  و  البنك إسم الحساب  رقم العملة  و  المبلغ

    1 

    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    المجموع  

 ..................................................................................... المجموم بالحروف 
 
 

 و تقبلوا فائق االحترام،
 

   

 المنصب  و اإلسم  المنصب  و اإلسم
   

 

 التوقيع   التوقيع 
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 كبيرة  بلدية في الموظفين إلجازات المقترحة  المالية اإلجراءات .4
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء
يممأتي الموظف ويعبئ طلمما إدممازلا يعبئ كممل البيممانممات ويتم توقيعهمما من رئيس  -

 القسم )قسم الموظفا ثم يعود إلى قسم شؤون الموظفين(

 الموظف 

ــم  من  موظف  يقوم بإرسال البيانات إلى سكرتير/ مدير البلدية من أدل توقيعها واعتماداا. -  شـــــــــؤون   قســـــــ
 الموظفين

 البلدية مدير/  سكرتير  يقوم بتوقيع طلبات اإلدازل ثم يعيد الطلبات إلى قسم شؤون الموظفين. -
يتبين نوم اإلدازل )إتا كان لديه إدازات تخصمم من أيام إدازات الموظف واتا لم  -

 يكن لديه إدازات تخصم من الراتا(.

متعلقمة ويقوم يتم إدخمالهما على البرنمامة ويقوم البرنمامة بمإحتسمممممممممممممماب كمل األمور ال -
 بتعديل البيانات المودودل على حساب الموظف.

ــم  من  موظف   شـــــــــؤون   قســـــــ
 الموظفين

يقوم بتممدقيي طلمما اإلدممازل المممدخممل ثم يقوم بممإعتممماد البيممانممات المممدخلممة آليمما ليتم  -
 تثبيتها.

)موظف   الموظفين  شؤون   قسم 
 (آخر
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 المخازن  .7
 

 الجزء من الدليل السياسات و اإلدراءات المالية المتعلقة بإدارل و حفظ:يمطي اذا 
 )قرطاسيةا مواد ضيافة(.  مخزون اللوازم المستهلكة - أ
 مخزون المواد غير المستهلكة.  -ب

 المالية  السياسات . أ
 
و الذي يعني أن حركات المخزون تؤثر فورا   (Perpetual System)  البلدية وفي نسامتدار مستودعات   .1

على رصيد المخزون عند كل عملية إدخال أو إخرام و ليس فقط في نهاية السنة عند درد المخزون كما 
 .(Periodic System)او الحال مع نسام 

توسط المردح أو طريقة الم   (FIFO)تقيم المواد المودودل في المستودعات وفقًا لطريقة الوارد أوال صادر أوال   .2
(Weighted average). 

يكون لكل مستودم أمين مستودم واحد يتمتع بخبرل ديدل ولديه ما يكفي من المعرفة بتطبيقات الحاسوب  .3
 المختلفة.

 يراعى الفصل التام بين المهام التالية:  .4

 الشراء .أ

 اإلستالم .ب

 حفظ المخزون  .م

الم من قبل لجنة االستالم و حفظ المخزون من  بحيث يتم الشراء عن طريي دائرل المشتريات/العطاءات و االست
 قبل أمين المستودم.

من أية أضرار قد    البلديةيجا تركيا نسام حريي و إنذار في المستودعات و تلك حفاظا على ممتلكات   .5
 تقع نتيجة للحريي أو غير تلك من األخطار. 

ث يكون ألمين المستودم صالحيات تقتصر إدارل المستودعات من الناحية المحاسبية على إدارل الكميات بحي .6
 إدخال و إخرام الكميات فقط.

 يجا درد المخزون بشكل دوريا فجائي و سنوي من قبل لجنة درد يشكلها رئيس البلدية . .7

ثابتةا لوازم و غير تلك( يجا أن تمر من خالل المستودعات و تلك الستخدام   أصولكافة المشتريات ) .8
  صول الثابتة حيث يمكن متابعة سجل األ  صولسجالت المخازن كأدال رقابية بشكل خاص فيما يتعلي باأل

 الثابتة من خالل إخرادات المستودعات.  

 للجنة من: يقوم قسم المشتريات بتشكيل لجنة إستالم و يفنل أن تتكون اذ  ا  .9

 موظف اإلستالم في المستودم )مأمور المستودم(.  .أ
 موظف فحص مختص في المواصفات )رئيس القسم المعني(. .ب

 موظف من الدائرل المالية )محاسا البلدية(.  .ت

 عنو بلدية .  .ث
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الحادة  يتم إستالم المواد االستهالكية التي ال تتطلا فحصا فنيا من قبل موظف اإلستالم في المستودم بدون   .10
 دوالر أمريكي أو ما يعادلها. 500إلى لجنة و تلك إتا كانا قيمة المشتريات المدخلة ال تتعدى 

المشترال عن   .11 اإلستهالكية  المواد  قيمة  قبل    500إتا زادت  اإلستالم من  فيتم  يعادلها  أو ما  أمريكي  دوالر 
 ا. موظف اإلستالم و موظف الدائرل المالية و بحنور أمين المستودم كمراق

 إستالم األدهزل واألصول يتم عن طريي لجنة استالم المواد المذكورل أعال . .12

عند اإلستالما يجا فحص البنائع ديدا و تلك عن طريي مطابقتها مع أمر الشراءا اإلرسالية و كذلك عن   .13
 طريي المعاينة المباشرل للبنائع من حيث النوعية و الكمية و الصالحية و غير تلك من األمور. 

إدخال المشتريات مباشرل إلى النسام المحاسبي و دون تأخير فور إنتهاء عملية اإلستالم و تلك بمودا  يتم .14
 .  (Store Receipt Voucher) استالم مواد سند 

على أمين المستودم مراعال الدقة المتنااية في إدخال األصناف المختلفة و تلك عن طريي التأكد من رقم   .15
 سند اإلدخال.   الصنف المستخدم قبل ترحيل

إتا حدث و قام المورد بإحنار البنائع و لم يتوادد أمين المستودما تقوم لجنة االستالم باستالم البنائع  .16
إلى حين   الدائرل   حنورحسا األصول ووضعها في مكان منفصل  المستودم و لكن يجا إعالم  أمين 

 المالية بذلك بواسطة االتصال ااتفيا مع الشخص المناسا.

و قام المورد بإحنار البنائع و لم يتوادد المسؤولون عن االستالم فعلى أمين المستودم اإلتصال    إتا حدث .17
 فورا مع الدائرل المالية إلرسال من يقوم باالستالم بالنيابة. 

على أمين المستودم االحتفاظ بالمواد بشكل مرتا على رفوف بحيث يسهل الوصول إليها سواء إلستخرادها   .18
 لجرداا. عند الحادة أو  

او أدال التعريف لهذا الصنف في برنامة    الرمزحيث يكون اذا    (Code)رمزكل صنف يجا أن يعطى   .19
 المحاسبة.

عند تعريف األصناف في برنامة المحاسبةا يجا أن يكون التعريف دقيقا للماية لتالفي إلتباس األصناف  .20
 الصنف خاصة في ما يتعلي باألدهزل.   المتشابهة على أمين المستودما التعريف يجا أن يشمل إسم و موديل

 .(Store Issue Voucher) محوسبةمواد  يتم إخرام المواد من المستودعات بمودا سندات إخرام .21

ال يتم إخرام أية مواد من المستودم بدون طلا إخرام مواد موقع من الجهة المسؤولة. طلبات إخرام المواد   .22
ل و نسختينا ويجا أن تبين نوم الموازنة )كهرباءا  يجا أن تكون مرقمة مسبقا بشكل متسلسل من أص

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.

لفة او المتقادمة أو التي لم يتبي لها استخدام لدى البلدية أثناء عملية الجرد الفعلي يتم تحديد المواد التا .23
السنوي للمستودعات وتلك من خالل كتابة المالحسات المناسبة أمام كل مادل من اذ  المواد على قوائم  

مخصص لهذ    الجرد. تقوم الدائرل المالية )محاسا المستودعات( بتحديد التكلفة لكل مادل ويتم تكوين
المواد لمقابة الخسائر المتوقعة/ المحتملة. يجا مرادعة اذ  المخصصات من قبل مساعد المدير المالي  

 إلعتماداا.
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 الماليـة  اإلجراءات . ب
 

 المواد   استالم .1
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
الذي يحتوي على اسمممممممم   يرسمممممممل قسمممممممم المشمممممممتريات نسمممممممخة من أمر شمممممممراء المواد -

إلى   (P-2المشممممممممروما مركز التكلفة ونوم الموازنة لهذ  المواد كما في نموتم )
المسمممممتودعات لمعرفة المواد التي سممممميتم إدخالها إلى المسمممممتودعات ويحفظ اذا 

 األمر في قسم المستودعات.

ا كم يقوم قسمممم المشمممتريات بتحديد لجنة السمممتالم المواد لمطابقتها مع أمر الشمممراء -
بحيممث تتكون اممذ  اللجنممة من )عنممممممممممممممو بلممديممة والمهنممدس   (P-8في نموتم )

المعني ومحاسممممممممما البلدية ومأمور المسمممممممممتودم( ويتم إرسمممممممممال اذا الكتاب إلى  
 مستودعات البلدية ويتم حفسه في األرشيف .

 

 المشتريات قسم 
 

مسمممممتودعات البلدية مع  في  من المورد  المواد التي تم شمممممراؤااباسمممممتالم   يقوم -
)كشممممف فيه كميات وخصممممائص المواد دون (Delivery note) اإلرسممممالية 

 إظهار األسعار( وتلك حسا ما ورد في أمر الشراء . 

 

 المستودع مأمور 
 

الفاتورل النممممريبية وشممممهادل خصممممم المصممممدر)المبال  التي تزيد  باسممممتالم يقوم -
من المورد حسمممممممممممممما أو مما يعمادلهما بمالعمالت األخرى(    شمممممممممممممميقمل 1500عن  

 االتفاقية.

 المشتريات محاسب 
 

يقوم مأمور المسممممتودم بالتوقيع على كشممممف اإلرسممممالية إيذانا باسممممتالم المواد   -
 الفعلية.من المورد بعد التأكد من الكمية 

كما في نموتم   يقوم مأمور المسممممتودم بتحنممممير كتاب أولي باسممممتالم المواد -
(P-9)   بحيث يبين في اذا الكتاب المواد المسمممممممممممتلمة ال اي حسممممممممممما أمر

الشممممممممممراء ومطابقة للمواصممممممممممفات أم ال ليتم التوقيع عليه الحقًا من قبل لجنة 
 الفحص الفنية في حالة المطابقة.

يقوم مأمور المسممتودم بإعالم قسممم المشممتريات من خالل إرسممال نسممخة من  -
واد من المورد من أدل إرسممممممممال  كتاب االسممممممممتالم األولي بأنه تم اسممممممممتالم الم

 لجنة الفحص الفنية الستالم المواد.

 

 المستودع مأمور 

من المورد ومطابقتها مع  المسمممممممتلمةتقوم لجنة الفحص الفنية بمعاينة المواد   -
 المواصفات المطلوبة وفقًا ألمر الشراء .

من المورد مع المواصممممفات المطلوبة   في حال عدم مطابقة المواد المسممممتلمة -
 نه يتم إردام اذ  المواد إلى المورد.فإ

 الفنية  الفحص لجنة 
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إلى المسممممممممممممممتودم ثم تقوم امذ  اللجنمة   إلدخمالهماأمما في حمالمة مطمابقتهما فمإنمه يتم    -
من قبل مأمور المسممممممممممممتودم )كتاب أولي   إعداد بالتوقيع على الكتاب الذي تم 

 الستالم المواد ( ويتم حفسه في ملفات المستودم الخاصة بذلك.
 

باسممممممتخدام   (Store Receipt Voucher)يحرر سممممممند إدخال بالمواد المسممممممتلمة -
الذي يحتوي على اسممم  نسام المسممتودعات المحوسمما )يكون بأرقام متسمملسمملة(

ويحتفظ مأمور المسمممممممممتودم   (P-10ر الشمممممممممراء كما في نموتم )المورد ورقم أم
إلى   ةبالنسمممخة األصممملية في ملفاته ويرسمممل نسمممخة من سمممند اإلدخال باإلضممماف

الفحص الفنية إلى قسممممممممم المحاسممممممممبة   كتاب االسممممممممتالم األولي الموقع من لجنة
 )محاسا المستودعات(.

على  (Inventory module)يتم تسمممممممممجيل الكميات )الواردل والصمممممممممادرل( إلى   -
المحاسمبة قسمم    محاسما المسمتودعات في  لكي يتم اعتماداا من قبلFA نسام 

 بعد مرادعتها وتدقيقها الحقا.

 

 المستودع مأمور 
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 المالية   اإلجراءات
 
 المواد إصدار .2

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
بحيث  يرسممممممل إلى قسممممممم المسممممممتودعات طلا لوازم  )يكون بأرقام متسمممممملسمممممملة( -

اممممذا النموتم على الكميممممة المطلوبممممة من المواد ورقم المخزون لهممممذ   يحتوي 
والقطمام  ومركز التكلفمة نوم الموازنمة واسممممممممممممممم المشممممممممممممممروم المواد كمما ويبين فيمه

يكون طلا اللوازم موقعًا من (ا  P-1لهذ  المواد كما في نموتم ) االقتصممممممادي
 المسؤول في القسم الذي طلا المواد .

 

 المعني القسم 
 

 يتأكد من صحة توقيع مسؤول القسم المعني على طلا اللوازم. -

في حال كانا اذ  المواد غير متوفرل في المسممممممتودم فيقوم مأمور المسممممممتودم  -
لوازم بممأن اممذ  المواد غير متوفرل وبعممد تلممك يتم تحويممل بممالكتممابممة على طلمما  

 طلا اللوازم إلى القسم المعني.

في حال كانا اذ  المواد متوفرل في المسمتودم فيقوم مأمور المسمتودم بتسمليم  -
المواد إلى القسمممممم المعني بحيث يقوم المسمممممتلم بالتوقيع على طلا اللوازم ومن 

 ثم يتم حفسه في األرشيف.

  Store Issue)إخرام بالمواد الصممممممممممادرل من المسممممممممممتودعات يحرر مسممممممممممتند -

Voucher)  ت المحوسمما )يكون بأرقام متسمملسمملة( باسممتخدام نسام المسممتودعا
 (.P-11كما في نموتم )

يقوم مممأمور المسممممممممممممممتودم بممالتوقيع على سممممممممممممممنممد إخرام المواد ويحتفظ مممأمور  -
خرام إلى المسممتودم بالنسممخة األصمملية في ملفاته ويرسممل نسممخة من مسممتند اإل

 قسم المحاسبة.محاسا المستودعات في 

 FAعلى نسام  Inventory module)يتم تسمممجيل مسمممتندات اإلخرام إلى ) -
محاسمممممممما المسممممممممتودعات في قسممممممممم المحاسممممممممبة  ليتم تدقيقها واعتماداا من قبل

 الحقا.

 

 )نائبه( المستودع مأمور 
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 وشعارهـا البلديــة اسم
 

P- 1 
 

 المتسلسل الرقم

  : اللوازم أمر تاريخ شراء   أمر نموذج  اسم القسم: 

     المشروع 

  التكلفة  مركز  ربحية  موازنة تشغيلية، موازنة رأسمالية،)موازنة   الموازنة  نوع

  اإلقتصادي القطاع   ( تشغيلية موازنة كانت)إذا  الوظيفة

     

 

  السعر النوعية  الكمية  الوحدة  البيان  لمخزون رقم ا 
 التقديري 

 مالحظات 

       

       

       

  شيقل/  الكلي المجموع

 

  الموظـف توقيع   الموظف  اسم

     

 

   القسم  رئيس مطالعة 

   

   

   :التوقيع  

 

 

 

   المستودع  مأمور   مالحظات 

   

   

   :التوقيع  

 

 

 

   المحاسبة  قسم  بيان 

   

   

   :التوقيع  

 

 

    

  البلدية  رئيس موافقة   عنه  ينوب من  أو  البلدية  رئيس تعليمات 
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 البلدية اسم  
 

 طلب نموذج
 شراء 

  P- 2 
   اسم القسم 

 

 المتسلسل الرقم 
    اسم الشعبة 
  الشراء  طلب تاريخ   المشروع 

  التكلفة مركز  (ربحية موازنة تشغيلية، موازنة رأسمالية،)موازنة  : الموازنـة نوع

  اإلقتصادي القطاع   ( تشغيلية موازنة كانت)إذا  الوظيفة

 

 

 سعادة رئيس بلدية ........................................ المحترم

 )..............................( بحاجة لشراء ما يلي: أعلم سعادتكم بأننا في قسم 

 

 

  القسم  رئيس توقيع   الموظف  توقيع
 

 

   المحاسبة  قسم  مالحظات 

   

   

   

 

 

 البلدية  رئيس   ينيبه من  أو  البلدية  رئيس تعليمات 
   

   

 مالحظات  التقديري  السعر النوعية  الكمية  البيان  المخزون رقم 
 وحدتها  عددها 

       

       

       

       

       

       

       

       

  شيقل/  الكلي المجموع



 

 252 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 

                                                                  
 

 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 8 

 
 

    

    

 

  :اللوازم طلب رقم   :التاريخ

  :اللوازم طلب تاريخ  تأليف لجنة إلستالم )اسم المواد المراد شراؤاا( :الموضوع

 

   البلدي  المجلس عضو السيد

   المعني   القسم مهندس السيد

   البلدية  محاسب السيد

   المستودع مأمور السيد

 

 تحيـة طيبة وبعد: 

 )اسم المواد المراد شراؤاا( الواصلة مستودم البلدية من )اسم المورد(. لقد تقرر تأليف لجنة من عنويتكم الستالم 

 االحترام بقبول وتفضلوا

 

 المشتريات  قسم مسؤول توقيع
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 9 

 

 المتسلسل الرقم

  االستالم  تاريخ استالم مواد   محضر 

    

 

 مواد إستالم محضر
نود إعالم قسمممممم المشمممممتريات بأن المواد واللوازم الواصممممملة من )اسمممممم المورد( والمبينة كما يلي قد اسمممممتلما بشمممممكل أوليا كما 

 ونطلا من حنرتكم إرسال لجنة الفحص الفنية الستالم المواد وادخالها إلى المستودم حسا األصول.
 

 مالحظات  المطلوبة   الكمية  الموردة  الكمية  المادة  الرقم 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 المستودع  مأمور توقيع
 

 

 

 

 

   الفنية  الفحص لجنة   مالحظات 

   

   

   

 

 

 

 مأمور 
 المستودع 

 البلدية  عضو  البلدية  محاسب  المعني  القسم مهندس 
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 وشعارهـا البلديــة اسم
P- 10 

 

 المتسلسل الرقم

                                           
 إدخال مواد  مستند

  

    ( الخضار سوق  كهرباء،مياه،)تشغيلية،  الموازنة نوع

    

 

  الشراء  أمر رقم   المورد  اسم

 

 مالحظات  وحدتها  المستلمة  الكمية  البيان المخزون  رقم
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  المستودع  مأمور توقيع   التاريخ 

 

 : يعمل هذا المستند على نسختين ويعزز بأوراق مثبتة من المرسلملحوظـة
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  :التاريخ   المرسلة  الدائرة 

    إلى 

    رقم  طلبكم إلى  إشارة

  منكم  موقعة األولى  النسخة  إعادة
 باالستالم  إشعارا

   

 

 

 مالحظات  وحدتها  المرسلة  الكمية  البيان المخزون  رقم
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 المستلم  توقيع   أعاله  في  المبينة األشياء استلمت
 دائرته  
   

   

 

 وشعارهـا البلديــة اسم  
 

 مواد  إخراج  مستند
 

P- 11 
 

 المتسلسل الرقم

     المشروع 

  التكلفة  مركز   ربحيـة موازنة  تشغيلية،  رأسمالية،موازنة   موازنة الموازنة  نوع

  اإلقتصادي القطاع   ( تشغيلية موازنة كانت)إذا  الوظيفة
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 للمستودعات  السنوي  الجرد .ت

 عامة سياسات .1
 

 الجرد لعمليــة التحضير
  المستودعات إعداد

يقوم أمين الممستودعات بترتيا كافمممة المممواد الممودودل في المخازن بحيث يسهل على فممريي الجرد إتممام  •
 عملية الجرد بسهولة ويسر.

على كل صنف من المواد المودودل بحمميث تبيممن اسمم الصنف ورقممه كما يجا أن توضع بطاقات تعريف   •
 ووصفه الفني. 

 
 المواد واستالم إصدار

الجمرد كما يفنل أخممممذ   فترلعدم طلا إصدار ممممواد من المستودعمات خمالل    نيطلا من دميع المعنيي •
 المستودعات خالل عمليممة الجرد.اإلدراءات الالزمممة لنمان عدم استالم أو توريد أية مواد دديدل إلى 

يقوم فريي الجرد وبالتنسيي مع أمين المستودعات بتسطير أول سند إدخال مواد وأول سند إخرام مممواد   •
 غير مستخدم عند بدء عمليممة الجرد واإلشارل عليه بأنه نقطة بدايممة عملية الجرد. 

استالم مواد  • أو  إصدار  تستودا  التي  االضطرارية  الحاالت  بدء عملية    في  بعد  المستودعات  من/في 
الجردا يجا التأشير على سندات اإلصدار أو االستالم بأنها اسممتلما أثناء عملية الجرد وبيان فيما إتا  

 كانا قمممد أدخلا ضمن الكميات التي تم درداا فعليا أم ال. 
 

 الجرد  قوائم تجهيز
المستودعات / المواد المودودل على يطلا من محاسا المستودعات بتحمويل نسخه من كافة ملفات  •

ا ويتم إخفاء األعمدل التمي تحمتوي على  Excelإلى برنامة أل FAمنسومة المستودعات في نسام 
اذ  الملفات فقط رقم الصنف ووصفها يتم إضافة أعمد   ىالكميات واألسعار / القيم بحيث يسهر عل

 كما يلي:  Excelدديدل إلى نسخة
 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   •
ا ويتم طباعة نسخمه كاملة من اذ  الملفات ليتم استخدامها من  Excelعلى كل صفحة من صفحات 
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حصر   لكل صفحة يتم طباعتها بحيث يمكمن 1قبل فريي الجرد. يتم إعطاء أرقام متسلسلة تبدأ من رقمم 
 عدد الصفحات التي يتمم طباعتهاا ويتم توزيعها على فريي/فرر الجرد حسا ما سيرد الحقا. 

 
 الجرد فريق مع التعليمات هذه مناقشة

يقوم المدير المالي أو مساعد  أو من ينوب عنه بمناقشة اذ  التعليممات بالتفصيل مع كافة أعناء  •
الفعلي للتأكد من الفهم الكامل لهذ  التعليمات وبما ينمن فريي/فرر الجرد قبممل بدء عملية الجرد 

 سالمة تنفيذاا للوصول إلى إتمام عملية الجرد بكل دقممة ووفقا للممارسات المتعارف عليها.
 

 Back up Office  المساند   المكتب
يه  يتم تشكيل مكتا مساند يكون مقر  مكتا أمين المستودعات بحيث يكون لديه دهاز كمبيوتر عل •

 نسخه من مواد المستودعمات المحوسبة المودودل لمدى أمين المستودعات.
يكون دور اذا المكتا المساند او التأكد من دقة عملية الجرد وتلك لمقارنة الكميات حسا الجرد  •

 الفعلي مع تلك المسجلة بالكمبيوتر كما يرد الحقا. 

 

 الجرد  قوائم إدارة
رد وفقا ألرقام معينة بحيث يتم تجنا االزدوام فيها وتكون مسؤولية  يتم توزيع قوائم الجرد على فرر الج •

 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 /   •

 اكتمالها وتوقيعها. بعد محاسا البلدية 
 

 رد الج عمليـة تنفيذ
 يتم تشكيل فريي/فرر درد حسا الحادة. يتكون فريي الجرد من االختصاصات التالية:  •

 
 االختصاص مثل مهندس( مسؤول الفريي )حسا  −
 )حسا االختصاص( فني −
 محاسا  −
 عامل −

 الجرد  لعملية المحاسبي التأثير
المودودل في المخازن يتم تخفيض  فعليةفي حال ودود فرر في كمية المخزون بين السجالت والكمية ال •

في المخازن اقل من كمية المخزون المسجلة في  فعليةإتا كانا كمية المخزون ال ستودعاتقيمة الم
 ويتم تسجيل القيد التالي: السجالت.

 
 المخزون  تعديل مصاريف  /من  

 المخازن  /إلى    
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كمية المخزون المسجلة في السجالت يتم و إتا كانا كمية المخزون الحقيقية في المخازن أكثر من  •
 زيادل قيمة المخزون. 

 
 المخازن  /من  

 المخزون يرادات فروقات إ /إلى    
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  كبيرة بلدية في  للمستودعات السنوية الجرد عملية بتنفيذ المتعلقةاإلجراءات  .2
 

 اإلجراءات 
 المسؤول الشخص  اإلجراء 
العد الفعلي لكميات كل صنف ي بعملية الجرد/يقموم الفني في كل فري −

 . في الفريي ن المواد المودودل ويساعد  في تلك العاملم

ما بالكمية د للصنف يقوم الفني بإبالغ المحاسوعند انتهاء عملية الع −
 الفعلية  

 )الفني(  الجرد فريق 

 

 ".الكمية حسا الجرد الفعلييقوم المحاسا بتسجيل الكميمة في العمود "   -

درد ثانية لنفس الصنف للتأكممممممممممممد ممممد/بعد تلك يقوم المحاسا بعملية عمممم -
 . به الفنميام من صحممة العمد الذي قمم

يقوم االثنان   الثاني  جردالو   ولجرد األالفي حالة ودود أي اختالف بين   -
 درد ثالثه للتأكد ممن الكمية الصحيحة.بعملية عممد/

 

  
 )المحاسب( الجرد فريق

بالكتابة على   مسممؤول الفرييبعد إكمال عملية الجرد لكل صممنفا يقوم  -
من قبل أمين المستودعات   بطاقة الصنف المميزل لمممممممممه والمعمممممممممدل مسبقا

بأنها " دردت " والتوقيع عليهاا وتلك لتفادي درد نفس الصمممممممممممممنف مرل  
 ثانيمة فيما بعمد.

الذي يتم   بأخذ أية مالحسات بخصممموص الصمممنف مسمممؤول الفريييقوم  -
 وطريقممة التخزين وغيراما. الترتيمادرد  مثل حالمة الصنمف/

 

 

)مسؤول   الجرد  فريق 
 ( الفريق

  كافة أعنمماء فريي الجردعنممممممممممممممممد إكمال أعمال الجرد لكل صممفحة يقوم   -
بالتوقيع على أسفل الصفحةا وتلك بعد التأكد من درد كافمممممممة المممممممممممممممواد  

فعليا يتم وضع  المسجلة على الصفحةا أيممممممممممممة أصناف غير مودممممممممممممودل
 علمميها ويجا عدم إبقاء أية أصناف غير معبأل.الكمية "صفر" 

 

)أعضاء    الجرد  فريق 
 ( الفريق

إلى    إرسمممممممممممممالهاب  م الصمممممممممممممفحة من قبل فريي الجرد يقوم العاملعند إتما -
 أمين المستودعات. المكتا المساند لعملية الجرد والمتوادد في مكتا

 )العامل( الجرد فريق 
 
 

 "المودودل على الصفحة معالكمية حسممممممما الجرد الفعممممممملييقوم بمقارنة " -
. FAمنسومة المستودعات في برنامة ألالكميات لكل صنف حسمممممممما 

ية اختالفات ألي صنف يقوم اذا الشخص بإعادل في حالممممممممممممممممممة ودود أ

 لعمليـة  المسانـد  المكتب 
 (المسؤول)الشخص  الجرد
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الصممفحة التي يودد فيها اختالف إلى فريي الجممممممممممممممممرد مع التأشممير على  
 الصمنف أو األصناف التي فيها اختالف.

 
للصنف وكتابمة الكمية  فريي الجرد بعملية درد ثانية  المسؤول عنيقوم  -

 العممود المعنون " الكمية حسا إعادل الجرد "في 

 يتم إعادل الصفحة إلى المكتا المساند -

 

)مسؤول   الجرد فريق 
 ( الفريق

  FAبرنامة في  سجل او ميقوم بكتابة الكميات لكل صنف حسمممما ما  -
 .في عمود "الكميمة حسا السمجالت" على نفس الصفحة

حالمممممممة استمرار ودود فرر يتم اعتمممممممماد الكميمممممممة حسا إعادل الجردا  في   -
 كما يتم التقصي الحقا عن سبا ودمود االختالفات.

 لعمليـة المسانـد المكتب 
 (المسؤول)الشخص  الجرد

الجرد العمل على إعادل دميع األصممممممممناف إلى مكانها  يجا على فريي -
 بعد درداا وترتيبها كما كانا.

)أعضاء  الجرد فريق 
 ( الفريق

بعد إكمال واالنتهاء من عملية الجرد كاملة يقوم المسمممممممؤول عن الفريي  -
بعمل دولة في المسمممممممتودعات للتأكد من أن دميع بطاقات األصمممممممناف 

 مؤشر عليها بعالمة "دردت".

بإرسمممممال كافة قوائم الجرد المكتملة والموقعة حسممممما األصمممممول إلى   يقوم -
 المدير المالي لعمل الالزم.

)مسؤول   الجرد فريق 
 ( الفريق
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 والتحويالت الحكومية  والتبرعات المنح .8
 

 العامة السياسات . أ
 )التبرع(  المنحة تعريف .1

 
اي أي تحويمل للنقمد  إيرادات من المعمامالت غير التبمادليمة.  فمالمنحمةوالتحويالت الحكوميمة  المنح والتبرعمات   تعتبر

خر للبلدية أو تسمموية أو إلماء لمطلوباتها بتحويل طوعي وبدون مقابل وتلك من قبل دهة أخرى أو آأو أي أصممل  
للبلدية. األصمممول األخرى تشممممل أورار مالية أو أراضمممي وأبنية وحي اسمممتخدام  مؤسمممسمممة أخرى ال تتصمممرف كمالك 

تسممهيالت وخدمات ومواد ولوازم وكذلك األصممول غير الملموسممة والخدمات ووعود غير مشممروطة بالحصممول على  
 اذ  األصول في المستقبل.

 
 للمنحة  العامة اإلدارة .2
 

 ومراقبة إيرادات البلدية من المنح و من المصادر األخرى.يكون المدير المالي مسؤواًل عن متابعة  •

 دميع أنوام اإليرادات )منحا تبرعات...الخ(ا يجا أن تكون معززل بسندات قبض رسمية. •

اإليراد الذي يتم اسممممممممتالمه نقدا يجا إيداعه في البنك مباشممممممممرل وعدم االحتفاظ به في الصممممممممندور أو باليد.  •
 ت النقدية ألغراض الصرف أو تعويض صندور النثرية.كذلك ال يجوز استخدام اإليرادا

يجا االحتفاظ بسممممممممممجل كامل لكل منحةا بحيث يتم االحتفاظ بهذا السممممممممممجل الكترونيًا و يكون مربوطًا مع  •
 النسام المحاسبي. يجا أن يحتوي السجل على المعلومات التالية :

 

 اسم الجهة المانحة. -
 اسم و وصف المشروم الممول. -

 المستفيدل )من ناحية دمرافية(.المنطقة  -

 .(Agreement Reference)رقم أو رمز اإلتفاقية الموقعة -

 تاريخ توقيع اإلتفاقية بين الجهة المانحة والبلدية. -

 مدل اإلتفاقية. -

 مبل  المنحة الذي تم االتفار عليهبالعملة األصلية. -

 تفاقية. ددول بالدفعات المجدولة و التي يجا استالمها من المانح وفقًا لال -

 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 طرأ على االتفاقية. -

قائمة بالتقارير المالية التي يجا إرسمممممالها إلى المانح حسممممما االتفاقية مع بيان تواريخ اسمممممتحقار  -
 اذ  التقارير و نوعها. 
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المنح والتبرعات التي تسمممممممممممممتلمها البلدية يجا أن يتم تسمممممممممممممجيلها بناءا على ودود أو عدم ودود قيود على   •
 لنسام المحاسبي كما يلي:استخدامها من قبل الجهة المانحة. يتم تصنيف المنح في ا

 إيرادات غير مقيدل. -
 والتي تقيد استخدام البلدية للمنحة بشكل دائم. إيرادات مقيدل بشكل دائما -

 إيرادات مقيدل بشكل مؤقا والتي تقيد استخدام البلدية للمنحة: -

 اريخ معين  لمرور وقا محدد أو إلى ت .أ
 لمرض معين  .ب

 أو لالثنين معًا.  .م

 غير مقيدل إال إتا كانا انالك قيود ينعها المانح على استخدام المنحة. يتم اعتبار المنحة بأنها •

 يراد من المنح المقيدل بشكل دائم.أن يصنف كإ يجااإليراد من المنح المقيدل بشكل دائم  •

على أنها زيادل   بيان األداء الماليأخرى يتم إظهاراا في    أصمولالفوائد واإلربا  على االسمتثمارات أو على   •
 غير المقيدل إال إتا كانا انالك قيود مؤقتة أو دائمة على استخدامها من قبل المانح. صولفي صافي األ

عند انتهاء شمممروط المانح على اسمممتخدام المنحة بمرور الوقا أو بتحقيي ادف معين أو بكليهما يتم إعادل  •
المقيدل مؤقتا وزيادل صممممافي    صمممموليل صممممافي األمما يؤدي إلى تقل  بيان األداء الماليتصممممنيف المنحة في 

 غير المقيدل. صولاأل

 
 النقد  إدارة .3
 

يجا أن ال يكون انالك حسمماب بنكي منفصممل لكل مشممروم إال إتا طلا تلك بشممكل محدد من قبل الجهة   •
المانحة وحسمممممما االتفاقية الموقعةا إال انه من ناحية محاسممممممبية يكون لكل مشممممممروم حسممممممابات مسممممممتقلة في 

أو من خالل موازنة  Project Segmentوتلك من خالل قطعة المشممماريع   البرنامة المحاسمممبي المسمممتخدم
يحتوي على كل الحركات الخاصممة بالمشممروم بما في   بحيث Special Revenue Fundإيرادات خاصممة  

 تلك حركات النقد.

حسمماب الوديعة حسمما عملة    أي زيادل في النقد عن حادة البلدية أو مشمماريعها الشممهرية يجا أن تودم في •
 المنحة.

الفائدل من نقد المنحة المقيدل يجا أن يحفظ مع حسممممماب المنحة المقيدل كإيراد فائدل. المعالجة المحاسمممممبية  •
 لهذ  الفوائد يجا أن تكون على أساس متطلبات وشروط المانح.

المطلوب وفقا للموازنة    حساب الجاري على أساس النقداليجري تحويل النقد شهريا من حساب الوديعة إلى   •
 الشهرية.

يكون السحا من حساب البنك الجاري من خالل إصدار شيكات ويحول المبل  إلى العملة التي سوف يتم  •
 بها الدفع حسا سعر الصرف في تاريخ الحركة.

يتم سمممممممحا المبال  الالزمة لصمممممممندور المصممممممماريف النثرية باسمممممممتخدام شممممممميك ويتم تحويل المبل  إلى عملة   •
 المصاريف النثرية حسا سعر الصرف في تاريخ الحركة.صندور 
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مقيدل  أصمممولالمصممماريف والمشمممتريات الخاصمممة بالمنحة المقيدل مؤقتا يجا أن يعاد تصمممنيفها من صمممافي   •
 غير مقيدل. أصولمؤقتا إلى صافي 

 
 منحـةلل المالية اإلدارة .4
 

المعتمدل بحيث تحتوي اذ  الحسمممممممابات على نفس يتم فتح حسمممممممابات خاصمممممممة بالمنحة وفقًا لموازنة المنحة  •
 التصنيف.

 تستخدم موازنة إيرادات خاصة لمسك حسابات مستقلة للمنحة إتا كانا اذ  المنحة تشميلية. •

 Projectاما إتا كانا المنحة رأسممممممالية فيمكن مسمممممك حسمممممابات مسمممممتقلة لها من خالل قطعة المشممممماريع  •

Segment. 

قية الموقعة مع الجهة المانحة وكذلك الشممممممممممممروط يجا أن ترادع و أن يتم الموازنة المعتمدل حسمممممممممممما االتفا •
إعداد قائمة بالشمممممممممممروط الخاصمممممممممممة بالمنحة و توزيعها على كافة الجهات المعني ة لمراعاتها والتقيد بها أثناء 

يكون اذا من مسممممممممؤولية محاسمممممممما إيرادات المنح  تنفيذ المشممممممممروم وتلك لنمممممممممان تنفيذ المشممممممممروم بنجا .
 من مساعد المدير المالي.وبإشراف 

 و  مراجعتها السررهل من  يكون  بحيث (Check List)القائمة يجب أن تكون مختصرررة و بشرركل نقاط   هذه •

يجا أن تحتوي على التكاليف وأي بنود خاصمممممممممممة أخرى يمكن أن تسممممممممممماعد    لتأكد من االلتزام بها. القائمةا
البلدية في إدارل المشمممروم وفي شمممروط المشمممروم ومتطلباته. فمثاًل في حال ودود قيود على المشمممتريات من 

أو المبل  أو نوم المشممممترياتا يتم إدرادها بحيث يسممممتطيع الشممممخص المسممممؤول عن اعتماد   بلديةحيث بلد ال
 اء التأكد و بشكل سريع فيما إتا كانا عملية الشراء مسمو  بها.عملية الشر 

يجا أن يتم إسمممناد مسمممؤوليات محددل لموظفين معينين فيما يختص بالتقيد بشمممروط المشمممروم ويجا تبلي    •
 اؤالء الموظفين بهذ  المتطلبات بالتفصيل وبوضو .

 أن انالك نقد متوفر لذلك المصروف.   قبل إدراء أية عملية صرف يجا التأكد من ودود موازنة للتأكد من •
 

 المشاريع   رسملة .5
 

منحة البلدية على  بمشاريع    حكومية  في حال حصلا  معالجتها  للقيام  يتم  ثابتة  أصول  ترميم  أو  إلنشاء 
 محاسبيا على مرحلتين: 

 
 المرحلة األولى ) بداية المشروع(:

 
 يتم تسجيل القيد التالي

 مشاريع تحا التنفيذ   /من  
 وابات حكومية  إيرادات منح /إلى    
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 المرحلة الثانية )اكتمال المشروع(:
 

 يتم تسجيل القيد التالي:  
 

 أصول ثابتة /من  
 مشاريع قيد التنفيذ   /إلى    

 
م االعتراف كقاعدل عامة ال يتم رسملة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل الجسور والشوارم واألنفار ويت

 .األداء الماليبها كمصاريف في بيان 
 

 المنح وتسجيل المحاسبية السياسة .ب
 

يتم تسمممممممجيل الذمة المدينة المسمممممممتحقة من المانح عند توقيع اإلتفاقية وتلك لتثبيا اذ  الذمة في سمممممممجالت  •
 . مقبوضة وغير محققةالبلدية ويكون الجانا الدائن من القيد المحاسبي او حساب إيرادات 

 المانح.يتم اإلعتراف باإليراد من المنحة على أساس نقدي أي عند اإلستالم الفعلي للنقد من  •

 تسجل المنح محاسبيا كما يلي: •

 

 المشروم(.و من  / الذمة المدينة للجهة المانحة )يتم تحديد اسم الموازنة 
ويتم أينممممما تحديد إسمممممم  )حسممممماب التزام في الميزانية مقبوضمممممة وغير محققةإلى  / إيرادات 

 المشروم(.و الموازنة 
 

 فاقية مع الجهة المانحة.اذا القيد المحاسبي يتم بقيمة المنحة عند توقيع االت
)بافتراض أن    عند القبض النقدي ألي مبل  من المنحة يتم عمل القيد المحاسمممممممممبي التالي بالمبل  المقبوض

 :الجهة المانحة اي دهة أدنبية(
 

 المشروم(.و من  / البنك/ )يحدد إسم الموازنة 
ا الوظيفةا نوم اإليراد المشممممممممروم و)يحدد اسممممممممم الموازنة   وابات أدنبية إلى  / إيرادات منح

 (.)منحة تشميلية أو رأسمالية( 
 

 كما يعمل القيد التالي بنفس المبل :
 

 المشروم(. و)يتم تحديد اسم الموازنة  مقبوضة وغير محققةمن  / إيرادات 
 المشروم(. و)يتم تحدي إسم الموازنة  ةالمانح المدينة للجهة ذمةالإلى  / 
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يجا أن يكون لكل مشمروم حسماباته المسمتقلة وتلك من خالل الحسمابات العامة للبلدية بحيث يمكن تجميع  •
الحسمابات الخاصمة بكل مشمروم يجا أن    ل إلى الحسمابات المجمعة للبلدية.حسمابات كل المشماريع للوصمو 

 بشكل منفصل عن غير  من المشاريع. يةالتقدير  تبين إيراداته ومصاريفه وموازنته

تسمممممتخدم موازنة اإليرادات الخاصمممممة لمسمممممك حسمممممابات المشمممممروم إن كانا المنحة تشمممممميلية وتلك من خالل  •
إتا كممان   Project Segmentأو من خالل قطعممة المشمممممممممممممممماريع     Funds Segmentقطعممة الموازنممات  

 المشروم تطويري أو رأسمالي.

في النسام المحاسمممممبي ووضمممممع تقييد بالنسام المسمممممتخدم ال يسممممممح بتجاوز  ديريةالتق  يتم إدخال بنود الموازنة •
 بند من البنود. التقديرية المعتمدل مبل  الموازنة

تصممنيف الحسممابات الخاصممة بالموازنة يجا أن تصممنف سممجالت المشممروم المحاسممبية حسمما وظيفتها وفقًا ل •
 التقديرية المعتمدل

 ن تدعم بوثائي مؤيدل.دميع السجالت المحاسبية للمنح يجا أ •

يجا االحتفاظ بمعلومات عن المنحا الصممممممالحيات والمسممممممؤولياتا أرصممممممدل اإللتزامات غير المخصممممممصممممممة   •
 ا المدفوعات واإليرادات.صولا األUnobliged balancesللوفاء بالتزامات معينة  

 

 العينية المنح .ت
من دهات مانحة ا تقوم دائرل المشتريات بمخاطبة الجهة المانحة بشكل رسمي    منح عينيةفي حالة إستالم   •

 تها وكمياتها.االمستلمة ومواصف نح العينيةعززل لتكلفة المملتزويد البلدية بالوثائي والمستندات ال

ا كانا إت   المصر  عنها من قبل الجهة المانحةا بحيث يتم تسجيلها كإيراد  للقيمةوفقا    نح اذ  الم  يتم تسجيل •
مستهلكاتا يتم   على شكلمنح حكومية  على  البلدية   حصلا.  على سبيل المثالا في حال  مواد مستهلكة

 :كما يليتسجيلها 

 

 المخازن من  / 
 (.الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحةحسا ) وابات حكومية منح إيراداتإلى  /            

 
يتم تسممممممجيلها كما  اثابتة أصممممممولعلى شممممممكل  من دهة أدنبية منح عينيةفي حال حصمممممملا البلدية على   •

 يلي:

 

 الثابتة )حسا تصنيف األصل الثابا( صولاألمن  / 
 (.حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة)مؤدلة منح عينية  إيراداتإلى  /         

 
 التالية: في نهاية كل فترل مالية يتم عمل القيود •

 

 إستهالك )قيمة اإلستهالك لألصل الثابا(مصاريف من  / 
 متراكمالستهالك االإلى  /                 
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 مؤدلة )بقيمة اإلستهالك المسجل لألصل الثابا( منح عينية إيراداتمن  / 
 (.الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحةحسا ) وابات أدنبية منح إيراداتإلى  /           
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 حولها  التقارير وتقديم المشاريع تنفيذ على الرقابة .ث
 

يجا القيام بمرادعة شهرية لكل مشروم للتأكد من التقيد بالجدول الزمني إلنجاز العمل المطلوب و تحقيي  •
 أاداف المشروم.

لكل فترل. اذا التقرير يجا أن يحتوي على  تقرير اإلنجازات )تقرير فني( لكل مشممممممممروم يجا أن يحنممممممممر  •
 مقارنة بين اإلنجاز الفعلي مع األاداف المطلوبة لتلك الفترل.

دميع التقارير الخاصممممة بالمشممممروم يجا أن تحنممممر مباشممممرل من السممممجالت المحاسممممبية بناءا على النماتم  •
 وفترل التقرير حسا ما تم تحديد  من قبل الجهة المانحة.

مالي )قائمة مصمممماريف المشممممروم( لكل مشممممروم لكل فترل وكذلك تقرير مجمع لكل   يجا أن يحنممممر تقرير •
المشمممممممممممممماريع. امذا التقرير يجما أن يحتوي على مقمارنمة التكلفمة المقمدرل مع التكلفمة الفعليمة ونسممممممممممممممبمة اكتممال 

 المشروم ونسبة استخدام المنحة من مجموم مبل  المنحة.

الموازنة وكذلك يجا بيان أسممممممممباب عدم تحقيي   يجا توضمممممممميح أسممممممممباب انحراف المصمممممممماريف الفعلية عن •
 األاداف الموضوعة.

 يجا إعداد تسوية بنكية لكل حساب بنكي. •

 دميع المستندات المحاسبية وأوامر الشراء والفواتير يجا أن تحتوي على اسم المشروم الخاصة به. •

يجا أن تسممممممجل في النسام المنح التي تم االتفار على إدارتها بعمله أخرى غير عملة البلدية األسمممممماسممممممية   •
 المحاسبي بالعملتين وفقًا لعملة المنحة و المبال  المقابلة بعملة البلدية الرئيسية.

 
 الحكومية التحويالت. ج

 وغرامات   رسومأنوام اإليرادات الهامة للبلدياتا وتشمل بشكل رئيسي    أحد  تشكل  الحكومية  التحويالت •
يتعلي برسوم وغرامات النقل على الطررا   فيماعلى سبيل المثال  ف   النقل على الطرر وضريبة األمالك.

( المادل  قانون رقم )25وبحسا  لسنة  1( من  الفلسطينيةا "يخصص    1997(  المحلية  الهيئات  بشأن 
ل على الطرر للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والمرامات التي تستوفى بمقتنى قانون النق

المخالفات وغيراا".  المركبات ومن غرامات  اقتناء  المحلية وتتكون من رخص  الهيئة    في نطار حدود 
التي تجبيها وزارل النقل والمواصالت   من الرسوم والمرامات  المحلية  للهيئات  المخصص   الجزءفإن    وبالتالي
يئات المحلية لدى وزارل المالية وفقا ألحكام واي تقيد كأمانات لله   .المحلية  للهيئات  ةمانات مستحقأتعتبر  

القانون.  اذا ويتم تحديد حصة كل ايئة محلية وفقا لعدل اعتبارات منها عدد سكان الهيئة المحلية ونسبة 
 مساامتها في دلا اإليراد.

المحلية عندما تستحي للهيئة  وفقا ألساس االستحقار المحاسبيا أي  يتم تسجيل أمانات النقل على الطرر   •
عند اعتماد الموازنة وتخصيص وزارل الحكم المحلي    وتكون قابلة للقياس بشكل معقول.  واذا يعني أنه 

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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 )حسا نوم الموازنة(مستحقات من دهات حكومية  –مدينة  تمممن  / 

     (الموازنةنوم حسا ) رسوم نقليات الطرر إلى  / 

القيد المحاسممممبي التالي   تحنمممميريتم   ما يتم تحويل أي دزء من المبال  المسممممتحقة كأمانات للبلديةاعندو  •
 :المحولبالمبل  

 
 من  / البنك )يحدد إسم الموازنة(

 )حسب نوع الموازنة(مستحقات من جهات حكومية   –إلى ح/ ذمم مدينة     
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 والتبرعات  بالمنح المتعلقة المالية  اإلجراءاتح. 
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
خطة - المعني  القسم  في  موظف  تبين  Proposal)  المشروم  يعد   )

 صفات الفنية والمبل  التقديري لقيمة المنحة.االمو 

 

 المعني القسم 

يقوم رئيس القسم المعني بمرادعة الخطة والتوقيع عليها ومن ثم تقديمها  -
 إلى الدائرل المالية. 

 

 المعني  القسم رئيس 

يقوم   - والتنمية(  بالتطوير  عالقة  له  )موظف  المالي  المدير  مساعد  يقوم 
التقديري للمنحة ويتم تقديم الخطة إلى   بمرادعة الخطة من حيث المبل  

 البلدية.رئيس 

 المدير المالي  مساعد 

مالي وتقديمها إلى المجلس البلدي بعد  الخطة مع مساعد المدير ال  مناقشة -
 إدخال أي تعديالت ضرورية.

 

 البلدية رئيس 

أو   - الخطة  بتبني  القرار  ويتخذ  الجوانا  كافة  المشروم من  مناقشة خطة 
 المانحة. رفنها. وفي حال تبني الخطة يتم عرضها على الجهة 

 

 البلدي  المجلس 

في حال كانا اناك موافقة من المانحا فيقوم رئيس البلدية بتوقيع اإلتفاقية  -
الدائرل  إلى  وقعةمع الجهة المانحة كما ويتم تحويل نسخة من اإلتفاقية الم

 والى القسم الفني المعني. المالية )مساعد المدير المالي(

 

 البلدية رئيس 

ر المالي الستينا  ياالتفاقية بشكل ديد ومناقشة مساعد المديقوم بدراسة   -
 أية أمور تبدو غير واضحة . 

 يقوم بتلخيص الشروط األساسية الواردل في المنحة .  -

 يقوم بفتح سجل للمنحة . -

 يقوم بتحنير سند القيد التالي إلثبات المنحة: -

 (  يحدد اسم الموازنة والمشروم) الذمم المدينة  /من  
 إيرادات مؤدلة )يحدد اسم الموازنة والمشروم(  /إلى  

 

)قسم    المنح  إيرادات  محاسب 
 (المحاسبة

يقوم بمرادعة سند القيد للتأكد من صحة المبل  وصحة التسجيل وكذلك  -
. يتم   بإعتماد  لتمرير  إلى مساعد المدير الماليسعر الصرف ثم يقوم  

 إرفار صورل للصفحة التي تبين مبل  االتفاقية مع سند القيد .

 

 اإليرادات  قسم مسؤول 
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 يقوم بمرادعة المعاملة وسند القيد ويعتمد  للترحيل. -

 يعيد المعاملة إلى محاسا إيرادات المنح للحفظ.  -

 

 المالي المدير مساعد 

 القيد . يقوم بحفظ سند القيد حسا االصول في ملف سندات   -

عند وصول دفعات من الممول )المانح( ا يستلم اشعار دائن من البنك  -
 بأنه تم اضافة المبل  من الممول الى حساب البلدية . 

 يقوم بتحنير سند القبض التالي وحفسه -

 )يحدد اسم الموازنة والمشروم(  من  / البنك
 (    ازنة والمشروميحدد اسم المو إلى  / الذمم المدينة من المانحين )              

 يوقع على سند القبض .  -

 

)قسم    المنح  إيرادات  محاسب 
 (المحاسبة

 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.  -

 المالي المدير مساعد 
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 الثابتة  صولاأل .9
 

 العامة  السياسات. أ
 تعريف األصول الثابتة. 1

 األصول  وتتميز.   البعيد  المدى  على  باستخدامها  للبلدية  تسمح  وطبيعتها  حيازتها  تتم  أصول  اي  الثابتة  األصول
 : التالية بالخصائص الثابتة

 .سلطتها تحا واي تستخدما التي  اي البلدية تكون  أو البلدية  إلى عائدل ملكيتها تكون  -
 . بطبيعتها ملموسة اي -
 .سنة من بأكثر تحدداا أن  للبلدية  يمكن والتي طويلة استخدامها فترل -
 .البلدية  وأعمال أنشطة في تستخدم -
 .للرسملة األدنى  الحد عن تزيد قيمة لها -

 
  تشمل   ال  ولكنها  والبنية التحتيةا  واألثاث  السياراتا  المعداتا  اآلالتا  المبانيا  األراضيا   الثابتة  األصول  تشمل
  األقالما   مثل  السنةا  يتخطى  استخدامها  عمر   كان  وان  حتى   للصرفا  قابلة   أنها  على  إليها  ينسر  التي   النئيلة   البنود

 . المالحسات وكراريس الملفاتا
 
 التكلفة وعناصر األولي االعتراف. 2

 تشمل  التكلفة  بأن  علما.   بالبلدية   الخاص  المالي  المركز  بيان  في  الثابتة  باألصول  األولي  االعتراف  يتم  أن  يجا
 : التكلفة وتشمل.  األصل لشراء تدفع التي المعادل والنقد النقد مبال 

 الشراء؛ سعر ➢
 الحالي؛  ووضعه موقعه إلى  األصل بنقل مباشرل مرتبطة تكاليف أية ➢
 . بذلك بالقيام ملزمة البلدية كانا إتا  فيه المودود الموقع واسترداد األصل لتفكيك األولي التقدير ➢

 
 الثابتة  األصول رسملةسياسة ومعايير . 3

سياسة الرسملة اي سياسة تنعها كل بلدية على شكل نسا حسم خاصة لتحديد متى يمكنها اعتبار أي بند على 
أصل ثايا.  وقد يتم تحديد مبال  نقدية مختلفة في السياسة لمختلف فئات األصول الثابتة.  وبناء عليها عندما أنه  

تكون كلفة الوحدل أو كلفة مجموعة من أصل ثابا معين أقل من نسبة أو مبل  الحسما يتم عنداا المحاسبة على  
 لها شراء اذ  األصول. اذ  التكاليف على أنها مصاريف للفترل المالية التي تم خال

 
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.
 

  االستهالك   لنسا  وفقاملة  األصول الثابتة المرس  استهالك  تمحيث ي،  البلديات  في  الثابتة  صولاأل  كافة   رسملة  يتم
 Capital expendituresسمالية  أاستخدام حساب وسيط "مصاريف ر ويتم عادل     .الثابتة  صولاأل  دليل  في  الواردل



 

 274 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

"للقيام بعملية الشراء وأخذ الموافقات الالزمة من الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد  
 عملية الشراء:التالي عند تنفيذ 

 (والمشروم الموازنة نوم)حسا  سماليةأر  مصاريف
 إلى  /الذمم الدائنة )المورد(/ البنك                  

 
 الثابتة من خالل القيد التالي:  صول األ رسملة يتم الشراء عملية إتمام عند •

 

 ثابتة )حسا نوم الموازنة والمشروم(  أصولمن  /      
 سمالية )حسا نوم الموازنة والمشروم( أر  صاريفمإلى  /                  

 
 الناتجة عن عمليات غير تبادلية  الثابتة األصول. 4

  تاريخ   في  كما  العادلة   القيمة  اي   األصل   تكلفة  تكون   تبادليةا  غير   عمليات  خاللمن    الثابا  األصل   تملك  عند
يتم    امعداتشكل    على  محلية  مانحة  دهات  من  عينية  منح  إستالم  حال  فيفعلى سبيل المثالا     .عليه  الحصول

 : يلي كما المانحة الجهة قبل من عنها  المصر و   العادلة وفقا للقيمة األصولتسجيل اذ  

 

 (الثابا األصل تصنيف)حسا  المعدات /  من
 (.المنحةالوظيفة/المشروم/نوم /الموازنة)حسا  مؤدلة منح عينية إلى  / إيرادات        

 
 :التالية القيود عمل يتم مالية فترل كل نهاية في •

 

 (الثابا لألصل اإلستهالك)قيمة   إستهالك اريفمص /  من
 معدات - متراكمال ستهالكاالإلى  /                 

 
 (الثابا لألصل المسجل  اإلستهالك)بقيمة  مؤدلةعينية  منح إيرادات /  من

 )حسا الموازنة/الوظيفة/المشروم/نوم المنحة(. ليةوابات مح إلى  / إيرادات منح          
 
 البلدية في الثابتة األصول فئات. 5

 األراضي -
 (لإلاالك)القابلة  األراضي على  التحسينات -
 المباني -
 المباني على  التحسينات -
 البنية التحتية -
 المعدات واآلالت -
 العربات -
 (التاريخية والكنوز الفنية)األعمال  التراثية المودودات -
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 من األصول الثابتة. غيراا وأحيوان  حديقةا والتي قد تشمل على سبيل المثال أخرى  أصول ثابتة -
 
 )عمر االستخدام(  الثابتة لألصول المتوقعالعمر . 6

 "عمر االستخدام" هو: 
 أو البلديةامتوفرل لالستخدام من قبل  الثابتة األصول هاالفترل الزمنية التي يفترض أن تكون خاللأ( 

 .األصولمن اذ   البلديةعدد المنتجات أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل عليها ب( 
الفترل )السمممممممنوات( التي يكون خاللها  يمثل  والذيالمادي" لألصمممممممل   العمر"بأن عمر االسمممممممتخدام يختلف عن    علما

االستخدام االقتصادي لألصل    عمر  األصل المذكور قادرا على العمل بمودا تصميمه األصلي وبنائه وصيانته. 
لعامة المتبعة اي تحديد حيال األصمممل  ا  السمممياسمممةاذا وان    .أقل كون يالمادي أو يمكن أن   عمر  يسممماوي يمكن أن  

لم   إتاأي أنه   االسمممتخدام االقتصمممادي لألصمممل.    عمر: أيا للبلديةبناء على تقدير لفترل المنفعة اإلنتادية بالنسمممبة 
 المادي. عمر حتى مع تواصل  ىاالستخدام المفيد له قد انته عمر كون ي اللبلديةد األصل يوفر مزايا إنتادية يعُ 

 
 :تشمل واذ  رأسمالي أصل استخدام حيال تقدير  على تؤثر أخرى  عوامل اناك نأاعتبار   يمكن

 المتوقع؛ المستقبلي االستخدام •
 التكنولوديا؛ تقادم آثار •
 الزمن؛ عوامل أو االستخدام بفعل المتوقع والت كل التلف •
 الصيانة؛  برنامة •
 الجيولودية؛ السروف •
 ؛الفعلي االستخدام مقابل في القدرل •
 مهلكة؛ متشابهة بنود على دراسات •
 الخدمات؛ على الطلا على  التميرات •

ا فإن عمر االسممممممتخدام يتم تقدير  على أنه فترل االسممممممتخدام المؤدرل  األصممممممولللتحسممممممينات على   بالنسممممممبة
 المتوقعة للتحسينات الداخلة على األصل المؤدرا أو ما تبقي من فترل اإليجارا أيهما أقصر.

 
في   البلدية  أصممولينبمي النسر في التميرات التكنولودية السممريعة حيث قد تدخل بعض    ااألصممولبعض فئات   في

يمكن أن يتقادم تكنولوديا قبل  البلديةحين أن التجربة والمعلومات تبين أن األصممممممممممل في حيازل  في  نطار التقادم. 
فترل حيال أقصمممممممر بناء على تخمين عمر  انتهاء عمر اسمممممممتخدامه االقتصممممممماديا يكون عنداا من المناسممممممما تحديد

 االستخدام التكنولودي لألصل.
 

 المختلفة. الثابتة األصول إاالك لمعدلدداول زمنية  على الثابتة األصول إدراءات دليل ويحتوي  اذا
 

 لألصل الفعلي االستخدام تاريخ من بدءا   المـتــوقــع االســتــخــدام عمر على األصل هالكإ  يـحــتــســب
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 الثابتة لألصول االستخدام عمر وتعديل مراجعة. 7
قد يكون غير  االستخدام لعمر  األصلينسرا ألن التقدير   لألصول االستخدام عمريكون من النروري مرادعة   قد

كانا التوقعات تختلف بشممكل كبير عن التقديرات السممابقةا تعتبر التعديالت كالتكييفيةو ضممرورية في   إتا مناسمما.  
 عن الفترات الحالية )فترل المرادعة( والمستقبلية. االستهالك مصروفالتقديرات ويجا تعديل كتكييفو  

 
خمس سممممممنوات ولكن تحدد  ر مقداأصممممممل ماا  كان يسممممممتهلك على مدار عمر اسممممممتخدام   البلديةإتا كان لدى    مثالا
القيمة الدفترية المتبقية لألصممل    اسمممتهالكالثالثة أن األصمممل سممموف يبقى لسمممبع سمممنواتا ينبمي عنداا    السمممنة  خالل

  على مدار عمر االستخدام التقديري الجديد )السنوات األربع الباقية(. 
 
 (صلاأل استهالكالمتبقية بعد  القيمة) الثابتة لألصول الخردة قيمة. 8

  عمر   نهاية   في  األصل  لقاء  عليها  الحصول  البلدية  تتوقع  التي  القيمة  صافي  اي   المتبقيةأو القيمة    الخردل  قيمة
ينتهي عمر االستخدام الطبيعي ألصل   عندما   بعد حسم التكاليف المتوقعة لعملية التخلص من األصل.  ااستخدامه

 الخاصة به.  الخردلحسا قيمة   البلدية ماا يتم اإلبقاء على األصل المذكور في دفاتر 
 

 الثابتة  لألصولالحيازة   تاريخ. 9
 هالكست"بداية السنة" عند حساب تكاليف اإل  طريقة  البلديةأن تستخدم    منهجية تخمين األصول الثابتة  دليل  يوصي

"بداية السممممممممنة" المهمة التالية: بمض النسر عن   طريقة  تؤدي في السممممممممنة التي تما فيها حيازل األصممممممممل أو بناؤ . 
كما  هالكستباحتساب التكلفة وتسجيل اإل البلديةاألصل في موضع الخدمةا تقوم   البلديةالشهر الذي وضعا فيه  

التي تم خاللها حيازل   قد بدأت باسمممممممتخدام األصمممممممل في األول من كانون الثاني من السمممممممنة المالية  البلديةلو كانا  
 .األصل الستخدام كاملة مالية سنة أول عن هالكستإ تكاليف حساب إلى يؤدي واذا . األصل

 
 تعتبر الطريقة واذ   األصمممللاالسمممتخدام الفعلي   أيامعلى أسممماس   هالكسمممتاإل تكلفة احتسممماب اي  البديلة  الوسممميلة
 محاسمممممبي معلومات نسام تسمممممتخدم البلدية داما ما متاحة  واي  االسمممممتهالكا مصممممماريف  احتسممممماب في  دقة  األكثر

 .محوسا
 

 الثابتة األصول  لحيازة الالحقة  التكاليف. 10
 :تشمل متنوعةحيازل األصول الثابتةا يتم تكبد تكاليف إضافية  بعد

 .القائمة لألصول توسيع أو بزيادل مرتبطة إضافات( أ
 .محسنة بأصول المودودل لألصول استبدال وعمليات  تحسينات( ب
 .للتشميل تصلح حالة في األصول على للمحافسة تصليجات( م

 
 الثابتة األصول  على اإلضافات. 11
 وتشمممممل.  ةتزيد من قدرل البلدية على تقديم الخدمات المختلف  كونها الثابتة  األصممممول  على  إضممممافات  أية رسممممملة يتم

على أسمماس التكلفة  اإلضممافاتتسممجيل اذ    يتم  .قائمة  لوحدات  عاتيتوسمم أو ومنفصمملة دديدل  وحدات اإلضممافات
 كما يلي:
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 ( والمشروم الموازنة نوم)حسا  رأسمالية اريفمص /  من

 إلى  / الذمم الدائنة )المورد(/ البنك                  
  تدفئة وحدات تمثل .  فعلى سبيل المثال إتا كانا اذ  األصول الثابتة األصول ةرسمل يتم شراءالإتمام عملية  عند

 من خالل القيد التالي: الشراء عملية تسجيل يتم البلديةا لمبنى وتبريد

 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( المعداتمن  /      
 سمالية )حسا نوم الموازنة والمشروم( أر  اريفإلى  /  مص                  

 
 محسنة  بأصول الموجودة لألصول االستبدال  وعمليات  التحسينات. 12

 اواالسمممممتبدال  بينما)أو دزء من أصمممممول( مسمممممتخدمة حاليا بأخرى أفنمممممل منهاا   أصمممممول  اسمممممتبدال او  التحسمممممين
النفقات من طاقة تقديم  زادتفي حال     أصممممممول )أو دزء من أصممممممول( مسممممممتخدمة بأصممممممول شممممممبيهة بها.  اسممممممتبدال

 فيجاالخدماتا  مسممممممممتوى  نفس  على النفقات  أبقا  إتا أما.   رسممممممممملتها  فينبميالخدمات التي يتمتع بها األصمممممممملا  
 .عادية تصليحات أنها على المصاريف ضمن  تسابهااح
 

 حيازتها تما التي الجديدل األصممول تسممجيل يتم اسممتبدالا عمليات  أو  تحسمميناتحال رسممملة النفقات على أنها   في
  االسمتبدال أو عمليات   تحسميناتالتسمجيل اذ   يتم.  الثابتة األصمول سمجالت من القديمة  األصمول  اوشمط بالتكلفة
 : العمليةاذ   من خسائر أو أربا  ودود عدم بافتراض اكما يلي

 

 مذكورين من
 ( والمشروم  الموازنة نوم)حسا  رأسمالية اريفمص / 
 المتراكم االستهالك / 

 مذكورين الى  
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( الثابتة األصول /   

  / الذمم الدائنة )المورد(/ البنك                  
   

 : التالي القيد خالل  من الثابتة  األصول رسملة يتمأو االستبدالا  التحسينإتمام عملية  عند

 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  الثابتة  األصولمن  /      
 سمالية )حسا نوم الموازنة والمشروم( أر  اريفإلى  /  مص                  

 

 

 والتصليحات الصيانة. 13
تعتبر نفقات   االخ...   الداانا التنسيفا  السمممممممميارل البلدية  صممممممممميرل غيار  قطع اسممممممممتبدال منالعادية   التصممممممممليحات

 :كالتالي تسجيلها يتم حيث اللحفاظ على األصول في حالة تشميليةا وال تتم رسملتها
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 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  سيارات وقطع غيار صيانة مصاريفمن  / 
 )المورد(/ البنك مستحقة صيانة إلى  /                    

 
 الفائدل فسمممممتكون  االسممممميارل محركمثل تميير  مثالا البلدية اتعلى إحدى سممممميار   كبيرل تصمممممليحات عمل  حال  في أما

 وفقا لنوم التصليحات المنفذل.   استبدال  عملية  أو  تحسين  أو  إضافة  أنها  على معها  التعامل يتم  وبالتالي فترات  لعدل
 

 االستهالك/اإلهالك  .14

عملية  تبدأ.  إاالك مصممماريف شمممكل  على االسمممتخدام  عمر  علىاإلاالك عملية توزيع تكلفة األصمممل الثابا   يمثل
إاالك كافة األصمممممول الثابتة  يتم  ا حيثالبلدية  قبل من منه  واالنتفام  باسمممممتخدامه البدء  عندإاالك األصمممممل الثابا  

 :التالية األصولباستثناء  
 .محدود استخدام عمر لها ليس كون  األراضيا •
 التمماريخيممة  والمجموعممات  المتمماحفا  مجموعممات  االعممامممة  المكتبمماتالفنيممةا المجموعممات بحوزل    المجموعممات •

 .لإلاالك القابلة غير
 .استكمالها عند فقط رسملتها تتم والتي اإلنشاء قيد البناء أعمال •

 
  إاالك  مصممماريف  الحتسممماب  تؤديعدل طرر إلاالك األصمممول الثابتةا وتعتبر طريقة القسمممط الثاباا والتي   اناكو 

كما   المذكورل .  يتم احتسممماب مصممماريف اإلاالك باسمممتخدام الطريقةاسمممتخداما واألكثر األسمممرم اي سمممنةا كل ثابتة
 يلي:

 
 قيمة الخردل –األصل  تكلفةاإلاالك السنوي =  مصروف
 األصل استخدام عمر        

 
 :التالي القيد عمل يتم مالية فترل كل نهاية في

 

 (الثابا لألصل اإلستهالك)قيمة   إستهالك اريفمص /  من
 متراكمال ستهالكاالإلى  /                 

 
 موحدل لكل فئة من فئات األصول.  اإلاالكطرر ااالك أخرى بشرط أن تكون طريقة  استخدام ويمكناذا 

 
 متنوعة أصول رسملة. 15

 ثابتة مسجلة أصولإصالح أو استبدال أجزاء أو قطع من  رسملة 15.1
 أو األصمممولاإلصمممال  والصممميانة التي تتم رسمممملتها في العادل اي تلك التي من شمممأنها زيادل قيمة    أعمال
 % من تكلفة األصل. 10وتزيد قيمته عن  لألصول االستخدام عمر زيادل
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الثابتةا فإنه في العادل ال تتم رسمممممملة الصممممميانة )اإلصمممممالحات( ما لم تؤد اذا   األصمممممولألغلا  بالنسمممممبة
التي تخدم  المصاريف  . لها  أو زيادل عمر االستخدام  األصولاإلصالحات بشكل واضح إلى زيادل قيمة 

 يجا اسمتخدامه عمر  من  تزيد  أو منه تحسمن وال  تشمميل  حالة في  لوضمعه  صمولاألرميم أحد  فقط غاية ت
 .رسملتها يجا وال وصيانة إصال  نفقات أنها على  تسجيلها

 
 اإلنشاء قيد البناء أعمال رسملة 15.2

حسممممممابا مؤقتا عند تسممممممجيل التكاليف حتى تتم رسممممممملتها الحقا في  "التنفيذ  تحا"مشمممممماريع    حسمممممماب  عتبري
ليتحول إلى    التنفيذ تحا مشمممماريعاسممممتكمال المشممممروم يتم إعادل تصممممنيف التكلفة من  عند  مشممممروم بناء.  

كما او مبين  الكبرى والتي تشمممممل المباني والبنية التحتية أو المعدات  األصممممولواحدل أو أكثر من فئات 
يتم تسمممممممممجيل أعمال البناء قيد اإلنشممممممممماء في كل من البيانات المالية ونسم   في القيود المحاسمممممممممبية أدنا .

 الثابتة. األصولالمحاسبة ولكن ال يتم تسجيلها في سجل 
 

 :البناء أعمال لتكاليفيتم تسجيل القيد التالي 

 

 ( والمشروم الموازنة نوم)حسا  التنفيذ تحا مشاريع /  من

 إلى  /الذمم الدائنة )المورد(/ البنك                  
 

 : التالي القيد خالل منكأصول ثابتة  لتسجيلهاتصنيف التكلفة   إعادليتم  المشروم استكمال عند •

 

 من  / أصول ثابتة )حسا نوم الموازنة والمشروم(      
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  التنفيذ تحا مشاريع إلى  /                   

 
 تحاالثابتة غير المكتملة على حسمممممماب مشمممممماريع   األصممممممولإقفال السممممممنة الماليةا يتم تحميل نفقات    عند

اسمممممتكمالهاا يتم نقل إدمالي كلفة األصمممممل إلى تحسمممممينات على األرض أو تحسمممممينات على   عند . التنفيذ
 التنفيذ تحا المشممممممممممماريع رسمممممممممممملة تتماذا و  المباني أو أعمال بناءا أو آالت ومعدات إلى ما غير تلك. 

 .منها  واالنتهاء إنجازاا عند)اإلنشاء( 
 

 خية(األثرية )األعمال الفنية والكنوز التاري األصول رسملة 15.3
 قابال اذا يكون  حيث الحيازل عند التاريخية  تكلفتها حسممما التاريخية والكنوز  الفنية األعمال رسمممملة يجا

أو حسممممممممما قيمتها  العادلة )المقدرل إن لزم األمر( في تاريخ الهبة )إتا كانا منحة( سمممممممممواء تم   اللتطبيي
 اقتناؤاا على أساس بنود منفصلة أو مجموعة كاملة.

 
 التاريخي  األصممممممممل من  الخدمة  إمكانية  تحقيي ويمكن  األصمممممممملية التكلفة  تطبيي  باإلمكان يكون  ال عندما

 طريقة بأي أو)التمويلي(  الطويل التأدير  أو القصممممممير التأدير أو تاماإلن إعادل أو االسممممممتبدال  خالل من
كانا الخدمة التي   عنداا تخمين قيمة األصممممممممل على أسمممممممماس تكاليف االسممممممممتبدال الحالية.    تمي  اأخرى 



 

 280 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

منها فيجا   البلديةيمكن تحقيقها من األصل التراثي غير قابلة لالستبدال أو إعادل اإلنتام إتا ما حرما 
 تخمين األصل حسا قيمة بيعه في السور.

 
 كان  إتا اسمتخدامها عمر  مدار  على المرسمملة التاريخية  والمودودات  الفنية األعمال تكلفة  هالكسمتإ يجا
 .البحثية أو التعليمية التطبيقات أو العرض بفعل صيتقل استخدام عمر البنود لهذ 

  تعتبر   اسممممتثنائي بشممممكل طويل لها  المقدر االسممممتخدام عمر  أو  منها  االقتصممممادية المنفعة  تكون   التي البنود
  المسمممممتقبلية   االقتصمممممادية  المنفعة تقدير  يمكن الحيث   اإاالكها يتم وال  مسمممممتنفذل  غير  رأسممممممالية  أصمممممول

اإلبقاء على اذ  البنود وحفسها على الدوام    البلديةما يكون في نية   عادل .  األصمولا تلك  بمثل المرتبطة
واي   األصمممممممولال يمكن وضمممممممع قيمة لهذ  األنوام من   وحيث  بسمممممممبا مزايااا التاريخية والثقافية الفريدل. 

حين أنه يمكن نسمممممخ بعض األعمال الفنية والكنوز التاريخيةا إال أنه ال يمكن   في غير قابلة للتسمممممعير. 
اإلفصمما  عن ودود تلك   ويجا ما يكون للنسممخ نفس القيمة التي يتمتع بها األصممل.   ونادرا اسممتبدالها. 
في مالحسمات خماصممممممممممممممة في البيمانمات المماليمة. نفقمات الحفظ والتنسيف والترميم الالزممة لتلمك  األصممممممممممممممول

 ال الفنية والكنوز التاريخية يجا تحميلها على المصاريف في الفترل التي تتم فيها.األعم
 

 الرأسمالية األصول قيمة في الدائم  االنخفاض. 16
بفعل أحداث أو تميرات على السروف مثل األضممرار المادية أو   بشممكل دائم  األصممل الثابا قيمة تنخفضأن    يمكن

التقادم أو التميرات التكنولودية أو إصممممممدار أو المصممممممادقة على قوانين أو لوائح أو غيراا من التميرات في العوامل  
 نخفضتالثابا الذي  األصممممممل االسممممممتخدام أو توقف األعمال اإلنشممممممائية فيه.   عمرالبيئية أو التمير في طريقة أو  

 اشمممممطا قيمته وعكس الترادع في الفائدل االسمممممتخدامية منه  أو السمممممجالت  في قيمته  تخفيض يتم دائم بشمممممكل قيمته
  يتم   فال  التقييما  إعمممادل  طريقمممة  تطبيي  حمممال  في  أمممما.   التممماريخيمممة  التكلفمممة  مبمممدأ  البلمممديمممة  تطبي  حمممال  في  فقط  وتلمممك

 إعادل بعملية سمممممتقوم  البلدية كون   الماليةا  السمممممنة  خاللالثابتة   األصمممممول قيمة  في  الدائم االنخفاض  على  المحاسمممممبة
  .الثابا األصل قيمةعن انخفاض  ناتجة خسائر أية تسجيل وبالتالي دوريا  بشكل التقييم

 
 اذا.   به  الخاص  لالسممممممترداد  القابلعندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصممممممل ما مبل  الخدمة   األصممممممولقيمة    تنخفض
 حدوث إمكانية على مؤشممممر أي اناك كان  إتا ما  المالية  البيانات  إلعداد تاريخ كل  في  تقيم  أن  البلدية  على  ويجا

 :التقيم عمليةفي قيمة أصل ما.  المؤشرات التالية يجا أن تؤخذ بعين االعتبار عند  انخفاض
 
 الخاردية المعلومات مصادر( أ

 إليها؛ الحادة أو األصل يقدمها التي الخدمات على الطلا توقف ➢
 سممتحدث أنها أو الفترلا خالل  البلدية  على سمملبي أثر  تات األدل طويلة  اامة  تمييرات حدوث ➢

 تعمل التي الحكومية  السممممممممممياسممممممممممة  بيئة أو القانونية أو التقنية  البيئة في القريا  المسممممممممممتقبل  في
 .فيها بلديةال
 

 الداخلية المعلومات مصادر( ب
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 مادية؛ ألضرارأدلة على تعرض األصل  ودود ➢
اماممة طويلمة األدمل تات أثر سمممممممممممممملبي على البلمديمة خالل الفترل أو يتوقع أنهما   تمييرات  حمدوث ➢

 اسمممممممممممتخدام بها يتم التي الطريقة  أو فيها يتم  التي  المدى  إلى القريا  تقبلسمممممممممممتحدث في المسممممممممممم
 أوأو يتوقع أن يتم بها اسممتخدامه.  وتشمممل اذ  التمييرات أن يصممبح األصممل عاطال   األصمملا

 لها؛ األصل يتبع التي العملية ايكلة إعادل أو لوقف خطط ودود
 أسوأ بكثير من المتوقع أو ستكون كذلك. األصل خدمة أداء أن إلى تشير أدلة ودود ➢

 
 لالسترداد القابل الخدمة مبلغ  قياس 16.1

 في معرفة  العادلة القيمة) او القيمة العادلة لألصممممممممممممل مطروحا منها تكاليف البيع  لالسممممممممممممترداد القابل  الخدمة مبل 
 أيهما اNet Present Value)صمممممافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية )  واي  مسمممممتخدمةاا أو قيمته ال(18 الفقرل
.  وبالتاليا األصمممممممل  قيمةلألصممممممملا ال يتم تخفيض    الدفترية القيمة المبلمين  اذين من أي تجاوز  حال  في.  أعلى

في حال كان مبل  الخدمة القابل لالسممممترداد ألصممممل ما أقل من قيمة األصممممل الدفتريةا يتم تخفيض القيمة الدفترية  
ويتم  اقيمة لألصمممل إلى مبل  الخدمة القابل لالسمممترداد الخاص به.  ويكون تلك التخفيض او عبارل عن انخفاض

 .العجز أو الفائض في  مباشرل القيمة انخفاض  بخسارل االعتراف
 

شميكلا أي أن    350,000له   واالسمتهالك المتراكمشميكلا   1,000,000مثال: تمتلك إحدى البلديات مبنى تكلفته  
أن البلدية    شميكل.  بسمبا انخفاض األسمعار في سمور العقارات المحليا وبما  650,000قيمته الدفترية تبل  حاليا  

  مبنى لل العمادلمة  القيممة  تقمدرتطبي مبمدأ التكلفمة التماريخيمةا قمامما البلمديمة بمرادعمة انخفماض القيممة للمبنى الممذكور.   
شممممممممميكلا وقد تم احتسممممممممماب قيمة اسمممممممممتخدام المبنى بمبل     400,000بمبل     نمطروحا منها تكاليف بيع المبنى اآل

  500,000 أي  األعلىا القيمة او المبنى لهذا  لالسمممممممممممممترداد  القابل المبل  يكون   عليها  بناءشممممممممممممميكل.    500,000
(.  500,000 –  650,000شممممميكل )  150,000 يبل .  وبذلكا فإن االنخفاض الحاصمممممل في قيمة المبنى شممممميكل

 القيد المحاسبي التالي لالعتراف بخسارل القيمة للمبنى المذكور:يتم تسجيل  
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   عقارات -االنخفاض في القيمة  خسائرمن  /  150,000
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( عقارات - المتراكم االستهالكإلى  /  150,000                 

 
 التالي: بالشكلغير المولدل للنقد  األصولقيمة  في االنخفاض ئرخساتسجيل   يتم
 

 األراضي قيمة في  االنخفاض 16.2
 :التالي القيد خالل من  مباشر بشكل  قيمتهاتستهلكا يتم تخفيض  الأن األراضي   بما
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   أراضي  -االنخفاض في القيمة  خسائرمن  /      
  إلى  / األراضي )حسا نوم الموازنة والمشروم(                  
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 األخرى  الثابتة األصول قيمة في  االنخفاض 16.3
 وتخفيض القيمة انخفاض خسممممائر تسممممجيل يتم(ا األراضممممي)غير  األخرى  الثابتة األصممممول أحد قيمة انخفاض  عند

 كما او مبين في القيد التالي:  المتراكم االستهالكالقيمة الدفترية لألصل من خالل حساب 
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   عقارات -االنخفاض في القيمة  خسائرمن  / 
   )حسا نوم الموازنة والمشروم( عقارات - متراكمال ستهالكاالإلى  /                    

 
)باســتثناء   لألصــل التاريخية  بالقيمة  المســاس  دون   المتراكم  لإلســتهالك اضــافته يتم القيمة  انخفاض  أن أي

االستهالك  ااألصل مطروحا منه تكلفة)  الدفترية  تهاألراضي(، حيث سينعكس انخفاض قيمة األصل على قيم
 المتراكم(.

 
 لتوزيع وتلك المسمممتقبليةا الفترات في  لألصممملاالسمممتهالك  قسمممطتعديل  يتماالعتراف بخسمممائر انخفاض القيمةا  بعد

 .لألصل المتبقي االستخدام عمر مدى على المتبقيةا قيمته منه مطروحا لألصلا الجديدل الدفترية القيمة
 

  150,000بالردوم إلى المثال السممممابي والخاص بالمبنى الذي تمتلكه البلدية والذي تم تخفيض قيمته بمبل  مثال: 
شممميكل وتسمممجيل القيد المحاسمممبي لالعتراف بخسمممارل انخفاض القيمةا نجد أنه وبعد تخفيض قيمة المبنى من خالل 

+   350,000)  500,000ك المتراكم إضمممافة قيمة الخسمممارل لالسمممتهالك المتراكم للمبنىا أصمممبح رصممميد االسمممتهال
(.  اذ  500,000 –  1,000,000)  500,000(.  اذا يعني أن القيمة الدفترية الجديدل للمبنى تبل  150,000

تصمبح األسماس في احتسماب مصماريف اسمتهالك المبنى للسمنة الحالية والسمنوات المسمتقبلية.  على افتراض القيمة 
سممممممممممنةا يحتسمممممممممما قسممممممممممط   20يبل    ا وأن عمر االسممممممممممتخدام المتبقي للمبنىلمبنيقيمة متبقية )خردل( له ال يودد  أن

 االستهالك السنوي للمبنىا على افتراض أن البلدية تستخدم طريقة االستهالك الثاباا كما او موضح أدنا :
 

     شيكل 25,000 = 500,000قسط االستهالك السنوي = 
              20  

 
 :االستهالك بمصروف لالعتراف التالي المحاسبي القيد تسجيل يتم عليه  وبناء

 
  )حسا نوم الموازنة والمشروم(  إستهالك مصاريف /  من 25,000

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( المتراكم االستهالكإلى  /  25,000                
 

  القيمة  انخفاض خسارة استرداد. 17
ما إتا كان اناك أي مؤشمر يدل على أن خسمارل انخفاض القيمة التي   تقييم  البلدية  على  المالية  البيانات  إعداد  عند

.  وفي حال ودود تدنا  قد  تكون   أو اآلن بعد تودد ال  قدتم االعتراف بها خالل الفترات السمممممممابقة ألحد األصمممممممول 
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األخذ بعين  يتمعملية التقييما  عند  مثل اذا المؤشممممممرا تقدر البلدية مبل  الخدمة القابل لالسممممممترداد لذلك األصممممممل.
 .والداخلية الخاردية  المعلومات بمصادر المرتبطةاالعتبار المؤشرات 

 
في حال حدث تميير في التقديرات    فقط  األصل ما  سابقة فترات  في بها المعترف  القيمة  انخفاض  خسارل  عكس يتم

وفي  القيمةا النخفاضاالعتراف ب خر خسمارل لألصمل منذ أن تم   لالسمتردادالمسمتخدمة لتحديد مبل  الخدمة القابل  
القابل لالسمممترداد الخاص بها وتكون تلك الزيادل اي   الخدمةاذ  الحالة يتم زيادل القيمة الدفترية لألصمممل إلى مبل   

 .ةالتالي دو كما او مبين في القي لخسارل انخفاض القيمة استردادعبارل عن 
 

 خسارة االنخفاض في قيمة األراضي استرداد 17.1
 : التالي  القيد  خالل  من مباشر  بشكل  قيمتها  في االنخفاض خسارلاسترداد   تسجيلأن األراضي ال تستهلكا يتم   بما
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   األراضيمن  / 
   )حسا نوم الموازنة والمشروم( أراضي - االنخفاض في القيمة خسائر استردادإلى  /          

 
 خسارة االنخفاض في قيمة األصول الثابتة األخرى  استرداد 17.2

القيمة الدفترية    بزيادل  تلكانخفاض قيمة أحد األصممممول الثابتة األخرى )غير األراضممممي(ا يتم  خسممممارل اسممممترداد  عند
 كما او مبين في القيد التالي: المتراكم االستهالكلألصل من خالل حساب 

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  عقارات - متراكمال ستهالكاالمن  / 

   )حسا نوم الموازنة والمشروم( عقارات - االنخفاض في القيمة خسائر استردادإلى  /   
 
خســارة انخفاض القيمة،   اســترداد  بعدالدفترية ألصــل ما   القيمةينبغي أن ال تتجاوز    أنه إلى هنا  االنتباه يجبو 
 . انخفاض قيمة األصل في فترات سابقة بخسارةالدفترية التي كان سيتم تحديدها لو لم يتم االعتراف  قيمةال
  

 المسممممتقبلية فتراتخسممممارل انخفاض القيمةا يتم تعديل مصممممروف االسممممتهالك لألصممممل في ال باسممممتردادبعد االعتراف 
 مدى  على  منتسم أسممممممماس  على(  الخردل  ة)قيم  المتبقية قيمته منه مطروحا  لألصممممممملا  الجديدل  الدفترية القيمة لتوزيع
 .المتبقي استخدامه عمر

 
مثال: لتوضمممميح كيفية المحاسممممبة على اسممممترداد خسممممارل االنخفاض في قيمة األصممممول الثابتةا سمممميتم الردوم للمثال 

على افتراض أنه في العام التالي لتسمممممجيل خسمممممارل االنخفاض في السمممممابي والخاص بالمبنى الذي تمتلكه البلدية.  
شميكل.  في   700,000  للمبنى لتصمل إلى  لعادلةا  شميكلا ارتفعا القيمة السموقية  150,000  قيمة المبنى والبالمة

 –  500,000شمممممممممممممميكممل ) 475,000اممذ  الحممالممةا وعنممد المقممارنممة بين القيمممة الممدفتريممة الحمماليممة للمبنى والتي تبل   
شميكل.    225,000شميكلا نجد اناك ارتفاعا بقيمة    700,000(ا والقيمة العادلة الحالية للمبنى والبالمة  25,000

 قيمةخسمممممممارل انخفاض القيمةا ال اسمممممممترداد للمبنى بعدالدفترية   القيمةأن ال تتجاوز   ينبمي  أنهلى  يجا االنتبا  انا إ
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أي أن    انخفاض قيمة األصمممممممل في فترات سمممممممابقة.  بخسمممممممارلالدفترية التي كان سممممممميتم تحديداا لو لم يتم االعتراف 
القيمة الدفترية األصممممممممملية مطروحا   650,000شممممممممميكل )  625,00القيمة الدفترية للمبنى يجا أن ال تتجاوز مبل  

وبالتالي ال يمكن أن تزيد قيمة اسمممممترداد خسمممممارل   شممممميكل مصمممممروف االسمممممتهالك للعام الماضمممممي(.  25,000منها  
ويتم االعتراف    (.475,000  –  625,000شمممممممممممممميكمممل )  150,000مبل     من  أكثراالنخفممماض في قيممممة المبنى  

 باسترداد خسارل االنخفاض في قيمة المبني من خالل القيد المحاسبي التالي:
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   عقارات - المتراكم االستهالكمن  /   150,000 
القيمة  خسائر  استردادإلى  /    150,000 في  الموازنة   عقارات  -  االنخفاض  نوم              )حسا 
   والمشروم(

 
إن المعمالجمة المحماسممممممممممممممبيمة الممذكورل أعال  ضممممممممممممممرورية لتطبيي مبمدأ الحيطمة والحمذرا والذي ينص على ودوب عدم  

وبالتاليا فإن عدم رفع قيمة المبنى بمبل  أكبر من   تنممممممممممخيم قيمة األصممممممممممول و/أو الوفر في سممممممممممجالت البلدية.
في الميزانية العمومية للبلديةا ويمنع كذلك تسممممجيل اسممممترداد خسممممارل قيمة المبنى شمممميكل يمنع تنممممخيم   150,000

   االنخفاض في قيمة المبنى )إيراد( بمبل  منخما مما سيمنع تنخيم الوفر أو تخفيض العجز لدى البلدية.
  

 العادلة القيمة. 18
  قابلة صمممفقة  خالل من  وارادل معرفة تات  أطراف بين األصمممل تبادل  بمقتنممما  يمكن  الذي المبل  اي  العادلة القيمة

آخرا القيمة العادلة اي السمممممعر الحالي في السمممممور المفتو  اعتمادا على العديد من العوامل التي   بمعنى  .للتحقي
 .يمكن أن تزيد أو تنقص بعد شراء األصول لها مع القيمة الدفترية لألصول  العالقة

 
السممممموقية العادلة في تاريخ المنحة   االممنوحة أو التي تصمممممل كمسممممماامات ينبمي تسمممممجيلها حسممممما قيمته  األصمممممول

  األصمل  لحيازل مباشمر بشمكل تردع التي التكاليف تلك  اي اإللحار  رسموم . تمنمافا إليها رسموم اإللحارا إن ودد
 .وغيراا المهنية والرسوم الموقع تحنير وتكاليف والنقل الشحن  تكاليف مثل

 
من خالل ابات أو مصممممادقات مثل الطرر والمجاري والميا  والحدائي    أصممممولسمممملطة على    البلديةتكتسمممما   عندما

 .المالي األداءإيرادات في بيان  شكلالعامةا فينبمي تسجيلها حسا قيمتها العادلة وابرازاا في الحسابات على 
  

 مرة ألول تسـجل التي  واألصـول  والهبات المنح  من  المكتسـبة  األصـول  حالة  في  العادلة  القيمة السـتخدام  نلجأ
 .تقييم عملية جراء من

 
 
 
 

 األصول مجموعات .19
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تات الطبيعة المماثلة )المشممممممممابهة( مع اختالف تاريخ الحيازل )التشممممممممميل( ينبمي تسممممممممجيلها )إبرازاا في   األصممممممممول
السمجالت( كمجموعة مع مالحسة مردعية لتفاصميلها باسمتخدام تاريخ حيازل متوسمط. من األمثلة على تلك اآلالت 

 . الهاتف أدهزلالحاسبة و 
 

متجانسة تات قيم مكملة )مثل الكراسي في مسر  وكتا   أصولل من  عندما تكون اناك أعداد كبير  عقباتتنشأ   قد
إما بمعزل أو تحميلها على المصاريف إتا ما كانا تقع ضمن   األصولتلك الحاالت يمكن تسجيل   في  المكتبة(. 

حين أن أسممملوب العزل يؤدي إلى التعامل مع معسم    في نسمممبة الحسمممم المادية أو على شمممكل مجموعات متراكمة.  
المتجانسمة على أنها مصماريف دوريةا إال أن األسملوب التجميعي مفيد عندما تكون قيمة مكونات األصمل   ولاألصم

تندرم ضممممممن نسمممممبة الحسمممممم عند التسمممممجيل ولكن تكون القيمة المجمعة لألصمممممل تقع فور نسمممممبة الحسمممممم. ليس من 
 حول خاطئة  فرضممممممممميات  إلى  يؤدي  اذا ألن دواراا  في مختلفة سممممممممممات لها تكون  التي  األصمممممممممولالمقبول تجميع  

 .وااالكها استخدامها أعمار
 

بأن يتم  ىوصممي فإنهالحالية على ايئة أصممل مجمع كبيرا   األصممولعليها عندما يكون من المتوقع أن تكون    بناء
إبرازامما في التقممارير على ايئممة الكلفممة القيمماسمممممممممممممميممة للوحممدل.  يمكن تطبيي تكلفممة مختلفممة للوحممدل على مختلف أنوام 

  المجمعة مثل طابعات الحاسممممممموب التي يتم تجميعها حسممممممما الحجم )مثال صمممممممميرل ومتوسمممممممطة وكبيرل(.    ولاألصممممممم
 .الحالية التكلفة يعكس نأشأنه  منتكلفة الوحدل للعدد الصميرل  استخدام

 
سممممممها ولكن يتم اسممممممتبعاداا من البيانات المالية نسرا لعدم إمكانية قيا  األصممممممولكان من المتوقع أن تتحقي قيمة   إتا

بشممكل موثور بها يجا أن تشممير المالحسات في البيانات المالية إلى عملية االسممتبعاد واألسممباب الداعية لها. كما  
 المجمعة التي يكون من المتوقع أن تكون قيمتها مادية. األصوليجا تبني أسلوب مشابه لكافة 

 
 ( األصول الثابتةتقييم) تخمين .20

  الخاصة   الثابتة  لألصول   افتتاحي   رصيد   تشكل  التخمين  قيمة  فإن   مرل  ألول   الثابتة  األصول)تقييم(    تخمين  يتم  عندما
بعدااا تستطيع البلدية المحاسبة على األصول الثابتة إما باستخدام مبدأ التكلفة التاريخيةا واو المبدأ     .بالبلدية

 األساسي للمحاسبة على األصول الثابتةا أو باستخدام خيار إعادل التقييم لهذ  األصول. 
 

األصول الثابتة او مبدأ التكلفة التاريخيةا حيث يتم إظهار األصول    بتقييمالمحاسبي األساسي فيما يتعلي    المبدأ
إال أن معايير المحاسبة    .المتراكم  االستهالكفي البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخيةا مطروحا منها    ةالثابت

 بصورل  تحديداا  يتموالتي    لهاا  العادلة   للقيمة  وفقا  الثابتة  لألصول  التقييم  إعادل  خيار  تعطي  عام الدولية للقطام ال
  يقة في حال اختارت البلدية طر    من قبل مهنيين متخصصين في عمليات التقييم.  السوقية   القيم  أساس   على   طبيعية

 تعديل  خالل  من  العادلة  القيمة  في  الحاصل  التميير  على  المحاسبة  يتم  العادلةا  القيمة  أساس  على  التقييم  إعادل
 :أدنا  موضح او كماا واالعتراف باألربا  أو الخسائر الناتجة عن عملية إعادل التقييم قيمة األصل الثاب

 
 التقييم  إعادة لعملية األولية األرباح 20.1
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 زالا  ما  الثابتة  صولاألربا  النادمة عن عملية إعادل تقييم األصول الثابتة أرباحا غير متحققةا كون األ  تعتبر
)بيعا استبدالا تبرما ...(.     المعروفة   الطرر   بإحدى  منها  التخلص  أو  استبعاداا  يتم  ولم   البلدية   قبل  من  تستخدم

 :يويتم المحاسبة عليها كما يل
 

 األراضي  20.1.1
لعملية إعادل تقييم األراضي من    )في السنة األولى إلدراء عملية إعادل التقييم(  األولية  األربا   على  المحاسبة  يتم

 متحققة  غير  أربا "ي حساب  من عملية إعادل التقييم ف  خالل رفع قيمة األراضي وتسجيل األربا  غير المتحققة
ال يدخل في احتساب فائض أو عجز    "التقييم  إعادل   من  متحققة  غير  أربا "علما بأن حساب     ".التقييم  إعادل  من

 الفائض"في حساب    إغالقه ويتم    الشاملا   العجز  أو  الفائضبل يسهر كجزء من    االمالي   األداء   بيانالسنة ضمن  
    .المالي المركزبيان  ضمن " من إعادل التقييم المتراكم الشامل

 
 :ألراضياالقيود المحاسبية التالية توضح طريقة المحاسبة على عملية إعادل تقييم 

 
" للقيام بعملية الشراء Capital expendituresسمالية  أاستخدام حساب وسيط "مصاريف ر   البداية   في  يتم •

الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد التالي عند  وأخذ الموافقات الالزمة من  
 تنفيذ عملية الشراء: 

 

 ( والمشروم الموازنة نوم)حسا  سماليةأر  اريفمص /  من

 الذمم الدائنة )المورد(/ البنك  إلى  /                  
 

 :التالي  القيد خالل من تهايتم رسمل اضياألر  شراء عملية إتمام عند •

 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  األراضيمن  /      
 سمالية )حسا نوم الموازنة والمشروم( أر  اريفمص  إلى  /                  

 
 :التالي  القيد تسجيل يتم المالية السنة  نهاية في األراضي تقييم إعادل عند

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  األراضيمن  /      

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أراضي - التقييم إعادل من متحققة غير أربا إلى  /                
  

  إعادل  من متحققة غير أربا "إلغالر حساب  التالي القيد تسجيل يتم المالية السنة نهاية في  الحسابات إغالر عند
   :"التقييم

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   أراضي - التقييم إعادل من متحققة غير أربا  / من  
 من إعادل التقييم المتراكم  الشامل الفائضإلى  /   
  استهالكها يتم التي الثابتة األصول 20.1.2
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 :خالل  من(  األراضي)غير    استهالكها   يتم  التي  الثابتة   األصول  تقييم  إعادل  لعملية  األولية  األربا   على  المحاسبة  يتم
 رصيد حساب االستهالك المتراكم إلى الصفر.  تخفيض -
 . المالية  السنة نهايةأو تخفيض قيمة األصول الثابتة المعاد تقييمها إلى قيمتها العادلة في  رفع -
 الفرر ب"  التقييم  إعادل  من  متحققة  غير"أربا     حساب  في  التقييم  إعادل  عملية  من   المتحققة  غير  األربا   تسجيل -

 بين القيمة العادلة لهذ  األصول وقيمتها الدفترية في تلك التاريخ.
 

بتسجيل أصولها الثابتة ألول مرل وفي منهجية تقييم األصول الثابتة المعمول بهاا يتم التعامل    في حال قاما البلدية
  . كما او مبين أعال وتكون المعالجة المحاسبية  بحيث يتم استهالكها سنوياا  مع اذ  األصول كأنها أصول دديدلا  

)غير    استهالكها  يتم  التي  الثايتة  لألصولعملية إعادل التقييم  ب   المرتبطةالمحاسبية    القيودالمثال التالي يوضح  
 .(األراضي

 
شيكل.  عمر   60,000بقيمة    وأدوات مكتبية  ا قاما إحدى البلديات بشراء أدهزل2019مع بداية عام  مثال:  

المتوقع لهذ  األدهزل يبل    البلدية تستخدم    10,000سنواتا وقيمة الخردل ُقدرت بمبل     5االستخدام  شيكل.  
      والمعدات المكتبية. طريقة القسط الثابا الستهالك األدهزل

 
للقيام بعملية الشراء وأخذ  "  Capital expendituresسمالية  أفي البداية استخدام حساب وسيط "مصاريف ر   يتم

الموافقات الالزمة من الموازنة المعتمدل لهذا النوم من المشترياتا حيث يتم تسجيل القيد التالي عند تنفيذ عملية 
 الشراء:

 

 (والمشروم الموازنة  نوم)حسا  رأسمالية اريفمص /  من 60,000

 بنكإلى  / الذمم الدائنة )المورد(/ ال 60,000                 
 

 يتم رسملتها من خالل القيد التالي:  المكتبية األدواتو  األدهزلإتمام عملية شراء  عند

 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أدهزل وأدوات مكتبيةمن  /  60,000     
 سمالية )حسا نوم الموازنة والمشروم( أر  اريفإلى  /  مص 60,000                 

 
باستخدام طريقة القسط   األدهزل واألدوات المكتبيةمصاريف استهالك  احتسابيتم  ا 2019 المالية   السنةنهاية  مع

 :الثابا كما او مبين أدنا 
 

 شيكل 10,000= 10,000 – 60,000مصاريف االستهالك = 
              5   

 
   لتسجيل مصاريف االستهالك: بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي
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 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  استهالك مصاريفمن  /   10,000
                                       )حسب نوع الموازنة مكتبية وأدوات أجهزة – متراكمال ستهالكاالإلى ح/  10,000

 والمشروع( 

 
  70,000تبين أن قيمتها العادلة تبل     افي نهاية السنة المالية  واألدوات المكتبيةاألدهزل  عند إعادل تقييم  أنه    لنفترض

  70,000شيكل )القيمة العادلة    20,000شيكل.  في اذ  الحالةا اناك أربا  ناتجة عن عملية إعادل التقييم بمبل   
 د التالي: القيشيكل(.  يتم االعتراف بهذ  األربا  من خالل  50,000القيمة الدفترية   –شيكل 

 
 مذكورينمن      
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(    أدهزل وأدوات مكتبية – المتراكم ستهالكاال /  10,000     

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أدهزل وأدوات مكتبية /  10,000       
 أدهزل وأدوات مكتبية  –غير متحققة من إعادل التقييم    أربا  /   إلى   20,000

 والمشروم(  )حسا نوم الموازنة
 

فإن حساب األربا  غير المتحققة من إعادل التقييم ال يدخل في  في حالة إعادل تقييم األراضيا    وكمابأنه    علما
بل يسهر كجزء من الفائض أو العجز الشاملا ويتم   الماليا  األداءاحتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان  

 تسجيل   يتموبناء عليه     .المالي  المركزمن إعادل التقييم" ضمن بيان    المتراكم  الشامل  الفائضإغالقه في حساب "
 : في نهاية السنة المالية "التقييم إعادل من متحققة غير أربا "إلغالر حساب  التالي القيد

  
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(أدهزل وأدوات مكتبية  – التقييم إعادل من متحققة غير أربا  / من  
 من إعادل التقييم المتراكم  الشامل الفائضإلى  /   

 
 التقييم  إعادة لعملية األولية الخسائر 20.2
غير متحققةا كون األصول الثابتة ما زالا    خسائرالنادمة عن عملية إعادل تقييم األصول الثابتة    الخسائر  تعتبر

تستخدم من قبل البلدية ولم يتم استبعاداا أو التخلص منها بإحدى الطرر المعروفة )بيعا استبدالا تبرما ...(.   
 ويتم المحاسبة عليها كما يلي:

    
 األراضي  20.2.1

األولية )في السنة األولى إلدراء عملية إعادل التقييم( لعملية إعادل تقييم األراضي من    الخسائرالمحاسبة على    يتم
غير   خسائرغير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "  الخسائرقيمة األراضي وتسجيل    تخفيضخالل  

في احتساب فائض أو  دخليحققة من إعادل التقييم غير المت الخسائرمتحققة من إعادل التقييم".  علما بأن حساب 
التالي    القيد   .المالي  األداءعجز السنة ضمن بيان   طريقة المحاسبة على عملية إعادل تقييم   وضحيالمحاسبي 

 : في نهاية السنة المالية ألراضيا
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   أراضي -غير متحققة من إعادل التقييم  خسائرمن  /      
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  )حسا نوم الموازنة والمشروم( األراضيإلى  /                    
 

  استهالكها يتم التي الثابتة األصول 20.2.2
الثابتة التي يتم استهالكها )غير األراضي( من   الخسائرالمحاسبة على    يتم األولية لعملية إعادل تقييم األصول 

 خالل:
 . الصفر إلى المتراكم االستهالك رصيد حساب  تخفيض -
 . المالية السنة نهاية في  العادلة قيمتها إلى تقييمها المعاد الثابتة األصول قيمة تخفيض -
غير متحققة من إعادل التقييم"   خسائرغير المتحققة من عملية إعادل التقييم في حساب "  الخسائر  تسجيل -

 .التاريخ تلك  في الدفترية وقيمتها األصول لهذ   العادلة القيمة بين الفرر ب
 

تبين أن    ا 2019  في نهاية السنة المالية  األدهزل واألدوات المكتبيةعند إعادل تقييم  في المثال السابيا لنفترض أنه  
  20,000شيكل.  في اذ  الحالةا اناك خسائر ناتجة عن عملية إعادل التقييم بمبل     30,000قيمتها العادلة تبل   

شيكل(.  يتم االعتراف بهذ  الخسائر من خالل   30,000القيمة العادلة    –شيكل    50,000شيكل )القيمة الدفترية  
 القيد التالي: 

 
 من مذكورين       

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   أدهزل وأدوات مكتبية – المتراكم  ستهالكاال /  10,000    
  )حسا نوم الموازنة   أدهزل وأدوات مكتبية  –غير متحققة من إعادل التقييم    خسائر  20,000

 والمشروم( 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أدهزل وأدوات مكتبية /  إلى   30,000      

 
التقييم  الخسائرفي حالة إعادل تقييم األراضيا فإن حساب    كماو بأنه    علما المتحققة من إعادل  في   تدخل  غير 

   .المالي األداءاحتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان 
 

 الالحقة السنوات خالل الثابتة األصول تقييم إعادة وخسائر أرباح 20.3
السنة األولى إلعادل التقييما فإنه    في التقييم لألصول الثابتة    إعادل  عمليةغير متحققة من    أربا حال تم تسجيل    في

 غير   ربا األ  مع  في السنوات الالحقة  الثابتة  لألصول  التقييم  إعادل  عمليةيتم مقابلة أية خسائر غير متحققة من  
 إعادل  منالشامل المتراكم    الفائض"وبمبل  ال يتجاوز رصيد حساب    امن السنوات السابقة  التقييم  إعادل  من  متحققةال

 تسهربل    االمالي  األداءفي احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان    اذ  الخسائر  تدخل  ال.  وبالتالي  "التقييم
 ضمن  "التقييم  إعادل  منالشامل المتراكم    الفائض"في حساب    إغالقها  ويتم  الشاملا  العجز  أو  الفائض  من  كجزء
أما في حال زادت الخسائر غير المتحققة من إعادل التقييم في سنة معينة عن رصيد حساب    .المالي المركزبيان 

المتراكم    الفائض" في  "التقييم  إعادل  منالشامل  وتدخل  الماليا  األداء  بيان  في  الزيادل  عنداا عرض اذ   يتم  ا 
 لسنة.  ااحتساب فائض أو عجز  
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عندما تم تسجيل أربا  غير متحققة  مثال: بالردوم للمثال السابي والمتعلي باألدهزل والمعدات المكتبيةا وبالتحديد  
أن القيمة تبين    ا2020نه في نهاية العام  ا لنفترض أ2019شيكل في نهاية عام    20,000إعادل التقييم بمبل   من  

غير متحققة   خسائرشيكل.  في اذ  الحالةا سيكون اناك    30,000العادلة لهذ  األدهزل والمعدات المكتبية تبل   
    ا كما او مبين أدنا :شيكل 25,000بمبل   تقييمالإعادل   من عملية

 
ا علما بأن قيمة  ا يتم احتسابها كما يلي2020ية للعام  فيما يتعلي بمصاريف االستهالك لألدهزل والمعدات المكتب

شيكل )القيمة العادلة في حينه(ا    70,000لتصبح    2019األدهزل والمعدات المكتبية قد تم رفعها في نهاية عام  
 واناك أربع سنوات متبقية من عمر االستخدام المتوقع لهذ  األدهزل والمعدات المكتبية:

 
 

 شيكل  15,000=  10,000  – 0,0007=  2020لعام  االستهالكمصاريف 
                            4   

 
 لتسجيل مصاريف االستهالك:  2020/ 12/ 31بتاريخ  بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  استهالك مصاريفمن  /   15,000

                                       )حسب نوع الموازنة مكتبية وأدوات أجهزة – المتراكم ستهالكاالإلى ح/  15,000

 والمشروع( 

 
شيكل( في    30,000شيكل( مع قيمتها العادلة )  55,000لدى مقارنة القيمة الدفترية لألدهزل والمعدات المكتبية )

  55,000)  2020لعام    شيكل  25,000إعادل التقييم بمبل   ا يتبين ودود خسائر غير متحققة من  2020نهاية عام  
 (.  وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي:   30,000 –
    

 من مذكورين     
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   أدهزل وأدوات مكتبية – المتراكم ستهالكاال /  15,000     
التقييم    خسائر  25,000      إعادل  من  متحققة  مكتبية  –غير  وأدوات  الموازنة   أدهزل  نوم      )حسا 

 والمشروم( 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أدهزل وأدوات مكتبية /  إلى   40,000     

    
" أن حساب  المتراكم    الفائضوبما  )دائن( بسبا إغالر   20,000يبل  رصيد     "التقييم  إعادل   منالشامل  شيكل 

  20,000فإن  ا  2019األربا  غير المتحققة من عملية إعادل التقييم لهذ  األدهزل والمعدات المكتبية في نهاية العام  
في احتساب فائض أو عجز السنة ضمن    تدخل  لن   2020لعام    متحققة من إعادل التقييمالغير    خسائرشيكل من ال

"  إغالقها  ويتم  الشاملا  العجز  أو  الفائض  من  كجزء  تسهربل    الماليا  األداءبيان   الشامل   الفائضفي حساب 
  5,000رصيد اذا الحساب صفرا.  أما باقي الخسائر )  ليصبح  المالي  المركزبيان    ضمن"  التقييم  إعادل  منالمتراكم  

 شيكل(ا فتسهر في بيان األداء الماليا وتدخل في احتساب فائض أو عجز السنة.  
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 : في نهاية السنة المالية "التقييم إعادل من متحققة غير خسائر"إلغالر حساب  التالي القيد تسجيل يتموبناء عليه 
  

  من إعادل التقييم المتراكم  الشامل الفائضمن  /   20,00 
)حسا نوم  أدهزل وأدوات مكتبية  – التقييم إعادل من متحققة غير  خسائرإلى  /  20,000
 والمشروم(   الموازنة

 
غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنة األولى إلعادل التقييما   خسائرفي حال تم تسجيل    أما
  ضمن  ستسجل  اغير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في السنوات الالحقة   أربا   إحتساب اية   فإن

 المتحققة   غير  الخسائر  عن   يزيد  ال   وبمبلغ   االسنة  عجز  أو  فائض  احتساب  في  تدخل  بحيث  ا المالي  األداءبيان  
التقييم   أربا   أيةو .   األولى  السنة  في  الثابتة  لألصول  التقييم  إعادة  عملية   من إعادل  غير متحققة من عملية 

تدخل في    الالخسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييما    قيمةلألصول الثابتة في السنوات الالحقة تزيد عن  
 ويتم   الشاملا  العجز  أو  الفائض  من  كجزء  تسهر  بل  االمالي  األداءة ضمن بيان  احتساب فائض أو عجز السن

 . المالي المركزضمن بيان  "من إعادل التقييم المتراكم الشامل الفائض"في حساب  إغالقها
 

 فائض أو عجز السنة املالية   فياألصول   تقييم الخسائر غير املتحققة من عملية إعادة تسجل 

  الفائضظهر كجزء من  تبل    املالية  السنة  عجز   أو   فائض  فياألرباح الغير متحققة من عملية إعادة األصول    تسجل  ل  

 .  املالي املركز بيان  ضمنمن إعادة التقييم"  املتراكم الشامل الفائضفي حساب " اإغالقهويتم  الشامل، العجز  أو 

 أو   فائضفإنها تحتسب ضمن    ،غير متحققة في سنة لحقة بعد احتساب خسائر غير متحققة  حال احتساب أرباح    في 

، وأية أرباح غير متحققة من عملية   متحققة  غير   خسائر   من  سابقة  سنوات  في  احتسابه  تم  ما  بمقدار   السنة  عجز 

  يتم في فائض أو عجز السنة بل    تدخل   ل   فإنها  ،  متحققة  غير   خسائر   من   سابقا  احتسابه   تم   ما إعادة التقييم تزيد ع

 .املالي املركز من إعادة التقييم" ضمن بيان  املتراكم الشامل  الفائضاغالقها في حساب "
 
 

 مثال: 
بالردوم للمثال السابي والمتعلي باألدهزل والمعدات المكتبيةا وبالتحديد عندما تم تسجيل خسائر غير متحققة من 

ا تبين أن القيمة 2020ا لنفترض أنه في نهاية العام  2019شيكل في نهاية عام    20,000إعادل التقييم بمبل   
غير متحققة   أربا .  في اذ  الحالةا سيكون اناك  لشيك  50,000العادلة لهذ  األدهزل والمعدات المكتبية تبل   

 شيكلا كما او مبين أدنا :    25,000من عملية إعادل التقييم بمبل  
 

ا يتم احتسابها كما يليا علما بأن قيمة  2020فيما يتعلي بمصاريف االستهالك لألدهزل والمعدات المكتبية للعام  
شيكل )القيمة العادلة في حينه(ا    30,000لتصبح    2019نهاية عام    في  تخفينهااألدهزل والمعدات المكتبية قد تم  

 واناك أربع سنوات متبقية من عمر االستخدام المتوقع لهذ  األدهزل والمعدات المكتبية:
 

 شيكل  5,000=  10,000  – 0,0003=  2020لعام  مصاريف االستهالك
                            4   
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 لتسجيل مصاريف االستهالك:  2020/ 12/ 31بناء عليها يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي بتاريخ 

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  استهالك مصاريفمن  /  5,000

                                       )حسب نوع الموازنة مكتبية وأدوات أجهزة – المتراكم ستهالكاالإلى ح/  5,000

 والمشروع( 

 
شيكل( في    50,000شيكل( مع قيمتها العادلة )  25,000لدى مقارنة القيمة الدفترية لألدهزل والمعدات المكتبية )

  50,000)  2020لعام    شيكل  25,000غير متحققة من إعادل التقييم بمبل     أربا ا يتبين ودود  2020نهاية عام  
 (.  وبناء عليه يتم تسجيل القيد التالي:   25,000 –
 

 مذكورينمن      
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(    أدهزل وأدوات مكتبية – المتراكم ستهالكاال /  5,000     

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أدهزل وأدوات مكتبية /  20,000       
 أدهزل وأدوات مكتبية  –غير متحققة من إعادل التقييم    أربا  /   إلى   25,000

 والمشروم(  )حسا نوم الموازنة
 

شيكل وقد    20,000قد تم تسجيل خسائر غير المتحققة من عملية إعادل التقييم بقيمة    2019ه في عام  وبما أن
شيكل فقط   20,000أن تسهر    يجافإنه    االمالي  األداءفي احتساب فائض أو عجز السنة ضمن بيان    ظهرت

 بحيث  الماليا األداءبيان  ضمن 2020عام غير متحققة من عملية إعادل التقييم لألصول الثابتة في  ربا األ من
 التقييم  إعادل   عملية  من  تحققةالم  غير  الخسائر  عن   يزيد  ال  بمبل أي    السنةا   عجز  أو  فائض   احتساب  في   تدخل

تدخل في احتساب فائض أو عجز    الشيكل(ا ف  5,000أما ما تبقى من أربا  ).   األولى  السنة   في   الثابتة  لألصول
 الفائضفي حساب " إغالقها ويتم الشاملا العجز أو الفائض من  كجزء تسهر بل  الماليا األداءالسنة ضمن بيان 

إلغالر حساب    التالي  القيد  تسجيل  يتموبناء عليه     .المالي  المركزمن إعادل التقييم" ضمن بيان    المتراكم  الشامل
 : في نهاية السنة المالية "التقييم إعادل من متحققة غير أربا "
  

                      )حسا نوم الموازنةأدهزل وأدوات مكتبية  – التقييم  إعادل من متحققة غير أربا  /  من  5,000
 والمشروم( 

 من إعادل التقييم المتراكم  الشامل الفائضإلى  /   5,000   
 

من إعادة   المتراكم   الشامل  الفائض"  حساب  رصيد   يكون   أن   األحوال  من  حال  بأييمكن    النستنتا من ذلك أنه  
 الشامل المتراكم من إعادة التقييم.  العجزالشامل المتراكم، وليس  الفائضالتقييم" مدينا، كونه يمثل دائما 
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 الثابتة  األصول فئات على التقييم إعادة طريقة تطبيقمحددات  20.4
األصول الثايتة.  أي   أنوامللقطام العام ال تتطلا تطبيي طريقة إعادل التقييم على دميع  الدوليةالمحاسبة  معايير

 واالستمرار(ا  مثال  األراضيمعينة من األصول الثايتة )  أنوامطريقة إعادل التقييم على    تطبيي  اختيارللبلدية    يمكنأنه  
تطبيي طريقة إعادل التقييم   اختيار  حال   في   أنه   إال.   األخرى   الثابتة  األصول   على  التاريخية  التكلفة  مبدأ  بتطبيي
  يأ االنوم امعين من األصول الثابتة مثل األراضيا فيجا تطبيقها على كافة األصول الثابتة ضمن اذ نومعلى 
 . البلدية  أراضي  كافة  على
التقييما    اختيار  حال  في   أنه  على  أينا  العام  للقطام  الدولية  المحاسبة  معايير  تنص إعادل    ليس تطبيي طريقة 

التي تتمير أسعاراا بشكل   الثابتة  األصول  لفئات  إال  سنويا  بشكل  التقييم  إعادل  عملية  تطبيي  يتم  أن  بالنرورل
 سريع. 

 
الحصول على موافقة وزارة    لألصول الثابتة  التقييم   إعادة  طريقة  بتطبيق  ترغب  التي  البلدية  على  وينبغي  هذا،

 الحكم المحلي على ذلك، وبدون هذه الموافقة، ينبغي على البلدية تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية.      
 

 الثابتة األصول من التخلص .21
  البلدي   المجلس  يقرر  قيمتهاا  تتخطى  صيانتها  وتكلفةتصبح األصول الثابتة قديمة واستخداماتها محدودلا    عندما
.  عملية شطا األصول تتم من خالل إزالة األصول من سجل األصول الثابتة  االستخدام  من  األصول  اذ   شطا
التعريفية عن األصول.     وازالة المعالجة  العلني  المزاد  في  األصول  اذ    بيع  الحقا  يتمالبطاقة  .  أما من ناحية 

شطا    وينبميصول لماية تاريخ توقفها عن العمل.   مصروف االستهالك لتلك األ  تسابالمحاسبيةا فيجا بداية اح
  المتراكم   االستهالكالثابا وحساب    األصل  تكلفةالحسابات المرتبطة بهذ  األصول والتي تشمل حساب    أرصدلكافة  

  تسجيله   فيتم  األصولا  لهذ   الدفترية  والقيمة  األصول  اذ   مقابل  المقبوض  المبل   بين  الفارر   أما.   لألصل  ابعالت
 :بربح معداتالذي يمثل عملية بيع  من بيع األصول الثابتة كما او مبين في القيد التالي خسارل أو حبر ك
 

 من مذكورين
  الذمم المدينة )المشتري(/ البنك  /

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(   معدات - المتراكم ستهالكاال / 
       إلى مذكورين

 والمشروم( )حسا نوم الموازنة  المعدات / 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  بيع األصول الثابتة أربا  / 

 
 

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   /     
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(    معدات - متراكمال ستهالكاال /       
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( بيع األصول الثابتة خسائر /      

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( المعدات /  إلى
 

 المفقودة األصول. 22
  الحسابات  أرصدل  كافة  شطا  خالل  من  محاسبيا  تلك   معالجة  يتم  ثابتةا  أصول  فقدان  عن   نادمة  خسارل  حدوث  عند

التابع   المتراكم  االستهالك   اتوحساب  المفقودل  الثابتة  األصول  تكاليف  حسابات  تشمل  والتي  األصول  بهذ   المرتبطة
الذي يمثل  التالي القيد في مبين او كما األصول لهذ  الدفترية القيمة بمجموم خسارل تسجيل ويتم.  األصول لهذ 

 :عملية شطا لمجموعة أدهزل تم فقدانها
 

 من مذكورين
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(    معدات - متراكمال ستهالكاال /       
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( ثابتة أصول  فقدان   خسائر /      

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( المعدات /  إلى
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 بشراء األصول الثابتة المتعلقة المالية  اإلجراءاتب. 
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
الخاصة   - البلدية  لوائح  بمودا  الثابتة  األصول  وشراء  طلا  عملية  تتم 

 . بالموازنةا والعطاءات/المشتريات

 

 القسم المعني 

على    يقوم - والتوقيع  الثابتة  األصول  باستالم  المستودعات  سند أمين 
ويدخل سند االستالم ضمن سجل المستودعات )المرقم مسبقا(ا     استالمها.

تخزين  عادل  يتم  العالقة.   تات  المستندات  من  وغيراا  الفاتورل  وكذلك 
  األصول الثابتة لحين إخرادها لتركيبها وتجهيزاا لالستخدام.

  

 المستودعاتأمين  

تستلم الدائرل المالية فاتورل الشراء وسند االستالم وأية مستندات تات عالقة   -
بعملية الشراءا وتقوم بتسجيل عملية الشراء في النسام المحاسبيا والتسجيل 

 المفصل في سجل األصول الثابتة. 

 

  الدائرة المالية 

فاالت والتأمينات  يجا أن يكون اناك متابعة بشكل منتسم للتأكد من أن الك -
 وبرامة الصيانة تخنع للتحديث المنتسم.
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 اتيجار اإل  .10

 

 اإليجار تعريف. 1
 عليها  متفي   زمنية  لفترل  معين  أصل  استخدام  في  الحي  المستأدر  بإعطاء  المؤدر  خالله  من  يقوم  اتفار   او  اإليجار

  في   الحي   على   بل  نفسها   األصل   على   يحصل  ال  المستأدر  فإن  وبالتالي .   دفعاتال  من   سلسلة   أو  دفعة  مقابل
   .محددل زمنية لفترل األصل  استخدام

 
الدولي للقطام   المحاسبي  المعيارالعديد من البلديات لديها عقود إيجارا إما كطرف مؤدر أو كطرف مستأدر.   

  إيجارات  إلى  والمستأدر  المؤدر  قبل  من  اإليجار  عقود  تصنيف  ودوب  على  ينصبهذا الموضوم    الخاص   العام
    .التأدير  عملية بداية مع تمويلية وايجارات تشميلية

 
 التمويلي  االيجار 1.1
ر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل.  ملكية األصل قد تحول  المخاط دميع كبير  حد إلى يحول الذي اإليجار او

 المطاف.أو ال تحول للمستأدر في نهاية 
 

  التشغيلي اإليجار 1.2
 . تمويليا إيجارا ليس الذي اإليجار  أنه على يعرف

 
 الملكية ومنافع مخاطر. 2
 

 الملكية مخاطر 2.1
 مخاطر الملكية تشمل: 

 األداء غير المرضي بحيث ال يوفر األصل منافع أو خدمات بالمستوى أو الجودل المتوقعة.  •
 أكثر تطورا من الناحية الفنية. التقادما خاصة عند تطوير أصول  •
 طاقة إنتادية غير مستملة.  •
 .األصل  بيع من خسائر أو( الخردل) لألصل االنتادي العمر انتهاء بعد المتبقية القيمة في إنخفاض •
 .  األصل ومصادرل عليه مؤمن غير تلف •

 
 الملكية منافع 2.2
 :تشمل الملكية منافع
 . للبلدية خدمة أو منفعة لتوفير األصل  استخدام  خالل من  عليها  الحصول يتم منافع أية •
 .   األصل بيع من أربا  أو( الخردل) لألصل االنتادي العمر انتهاء بعد المتبقية القيمة في إرتفام •
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 تمويلي كإيجاراإليجار  تصنيف. 3
 : تمويلي كإيجار اإليجار لتصنيف تؤدي حاالت
 نهاية مدل اإليجار.عقد اإليجار ينقل ملكية األصل للمستأدر مع  •
المستأدر الخيار لشراء األصل بسعر من المتوقع أن يكون أقل بكثير من القيمة العادلة في التاريخ   لدى •

 للتنفيذا بحيث يكون من المؤكد منطقيا أن يتم تنفيذ الخيار. الذي يصبح فيه الخيار قابال
 . الملكية تحويل يتم لم ولو ىحت لألصلا االفتراضي العمر من األكبر الجزء تمطي اإليجار مدل •
 القيمة  كبير  حد  والى  األقل  على  تبل   اإليجار  دفعات  من  األدنى  للحد  الحالية   القيمة  اإليجارا  بداية  في •

 المستأدر.  لألصل العادلة 
 . كبيرل تمييرات بدون  استخدامه يمكنه فقط المستأدر أن بحيث خاصة طبيعة له المستأدر األصل •
 إلماء  بسبا  المؤدر  يتكبداا  خسائر   أية  المستأدر  يتحمل  اإليجارا   عقد  إلماء   المستأدر  بإمكان  كان  إتا  •

 .العقد
 .المستأدر يتحملها الخردل لقيمة  العادلة القيمة في التميرات من الخسائر أو األربا  •
 اإليجار  سعر  من  كبيرل  بدردة  أقل   بإيجار  إضافية  لفترل  اإليجار  في  لالستمرار  المقدرل  لديه  المستأدر •

 . السوقي
 

 . كبيرل  بدردة   باألصل  الخاصة   والمنافع  المخاطر  تحويل   تم  إتا   فيما  لتقدير  مؤشرات  بمثابةالواردل أعال     النقاط  تعتبر
 
 االيجار  دفعات. 4

 :تشمل اإليجار دفعات من  األدنى الحد
 دفعات اإليجار خالل مدل اإليجار. •
 قيمة الخردل المنمونة. •
 متدني. خيار الشراء بسعر  •

 
 الحد األدنى من دفعات اإليجار ال تشمل: 

 . مستقبلي حدث حدوث على المبني اإلضافي اإليجار •
 .دفعها  قد كان مصاريف عن المؤدر تعويض •

 
 إيجار تمويلي أو إيجار تشميلي يحدد المعالجة المحاسبية للمعامالت المالية المرتبطة باإليجار.  إلى  اإليجار  تصنيف

  
 . للفترل تابعة كمصاريف اإليجار دفعات على يحاسا المستأدر: التشميلي اإليجار

 
 
 البلدية كطرف مستأجر. 5

  التمويلي اإليجارعلى  المحاسبة 5.1
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  العادلة بالقيمة واإللتزام باألصل باالعتراف كانا البلدية اي الطرف المستأدرا تقوموفي حال  اإليجارا بداية مع
  أية    .العادلة  القيمة  من  أقل  كانا  حالة  في  اإليجار  دفعات  من  األدنى  للحد  الحالية  القيمة  أو  المستأدر  لألصل

 . األصل تكلفة على  تناف اإليجار عقد لتأمين المستأدر  يتكبداا أولية مصاريف
 

 مثال
.  القيمة الحالية لدفعات اإليجار شهري   شيقل  10,000على عقد إيجار ألحد المباني بقيمة    إحدى البلديات  وقعا

سنواتا حيث سيتم االنتقال    10تتوقع استخدام المبنى لمدل    البلدية.   شيقل  800,000المستقبلية المتوقعة تبل   
 سنوات القادمة. بعداا إلى المبنى الجديد الذي سيتم إنشاؤ  خالل ال

 
 %. 6 االتفاقية على التوقيع عند  السوقية الفائدل نسبة بلما

 
لقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية باالمستأدرل  الثابتة   صول يتم رسملة األ اااليجار عقد  على التوقيع عند

 : التالي  القيد خالل منالمتوقعة 

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( مستأدرل ثابتة أصول من  /  800,000

   )حسا نوم الموازنة والمشروم( إيجار تمويلي-تمم دائنة إلى  /  800,000                
 

كما او موضح    التمويل )الفائدل( وتخفيض االلتزام  مصروف  بين  تخصيصها  يتمعندما يتم صرف دفعات اإليجارا  
 :والمتعلي بدفعة اإليجار األولى في القيد التالي

 
 من مذكورين         

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( إيجار تمويلي- تمم دائنة /  6,000
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  فوائدمصروف   / 4,000

 البنك إلى  /  10,000                
 

 شيقل X 800,000 X 1 /12  =4,000% 6مصروف الفائدل للشهر األول =  
 شيقل  6,000=   4,000  – 10,000المبل  المدفوم لسداد الذمة الدائنة = 

 
  الرصيد   على  %(6)  ثابتة  فائدل  نسبة  ينتة  بحيث  اإليجار  مدل   خالل  شهر  لكل  الفائدل  مصروف  تخصيصاذا ويتم  

 ففي المثال أعال ا يتم احتساب مصروف الفائدل للشهر الثاني كما او مبين أدنا :  .االلتزام من المتبقي
      

 شيقل  X (800,000 – 4,000 )X 1/12 =3,980% 6مصروف الفائدل للشهر الثاني =  
 شيقل  6,020=   3,980  – 10,000المبل  المدفوم لسداد الذمة الدائنة = 
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 للمحاسبة على دفعة اإليجار للشهر الثاني:يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي 
 

 من مذكورين          
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(إيجار تمويلي - تمم دائنة /  6,020
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( مصروف فوائد   / 3,980

 البنك إلى  /  10,000                
 

  فيها  يتم  التي  الفترل  في   كمصاريف  عليها  المحاسبة  يتمف  امستقبلي  حدث  على   المتوقفة  اإليجاراتأما بخصوص  
 .  تكبداا

 
لكل فترل محاسبية.  يجا أن تكون    لالستهالك  القابلة   لألصول  استهالكي  مصروف  التمويلي  اإليجار  عن  ينتة

  لالستهالك.سياسة االستهالك لألصول القابلة لالستهالك منسجمة مع سياسة إستهالك األصول المملوكة القابلة  
أعال ل  متابعة أن    المثال  لمدلوبما  المستأدر  المبنى  استخدام  تتوقع    اريف تسجيل مص  يتما  سنوات  10  البلدية 

 من خالل القيد التالي:  (شيقل 80,000=   800,000/10بقيمة )االستهالك 
 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم(االستهالك  اريفمص من  / 80,000 

   )حسا نوم الموازنة والمشروم( متراكمالستهالك اال  إلى  / 80,000   
 

  من   بد   فال  اإليجارا  عقد  مدل  بانتهاء  الملكية  على  حصلتس  البلدية   أن  معقولة  بدردة  المؤكد  من  يكن  لم   في حال 
 . خدمته سنوات أو اإليجار عقد  مدل من قصراأل فترلال خالل كامل بشكل األصل استهالك

 
  التشغيلياإليجار  على المحاسبة 5.2
 التشميلي  اإليجار  عقد  بمودا  اإليجار  دفعات  في حال كانا البلدية اي الطرف المستأدراالبلديةا    تقيد  أن  يجا
  ممثال   يكون   آخر  نسامي  أساس  اتبام  تم  إتا  إال  اإليجارا  عقد  مدل  خالل  ثابا  قسط  أساس  على  مصروف  أنها  على
 يتم تسجيل مصروف االيجار من خالل القيد التالي:   .المستخدم بمنفعة الخاص الوقا لنمط

 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( يجار إمصروف  من  /

 (/ البنك ؤدرالذمم الدائنة )الم إلى  /   
 
 
 
 
 البلدية كطرف مؤجر. 6
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 على اإليجار التمويلي المحاسبة 6.1
المؤدرا   البلدية اي الطرف  ا عقد  بمودلها    المستحقة  اإليجار  بدفعات  االعتراف  يهاعل  يجاففي حال كانا 

عرض اذ  األصول كذمم مدينة بقيمة تساوي صافي  تإيجار تمويلي على أنها أصول في بيان المركز المالي.   
أربا   كالمؤدرل    صول المدينة والقيمة الدفترية لألويتم تسجيل الفارر بين قيمة الذمم     االستثمار في عقد اإليجار.

 : )بافتراض ودود ربح(   القيد التالي كما او مبين فيعند التوقيع على عقد االيجارا أو خسائر 
 

 )حسا نوم الموازنة والمشروم(  ايجار تمويلي-تمم مدينة من  /
 إلى مذكورين 

 والمشروم( )حسا نوم الموازنة  ثابتة أصول  /   
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( أربا  ايجار تمويلي   /   

 
  لذلك .   المؤدر  قبل   من  التمويلي  اإليجار  عقد  بمودا  فعليا  القانونية  بالملكية  المرتبطة  والعوائد  المخاطر  دميع  تنقل

 المؤدر   لتعويض  المالي  واإليراد  األصلي  للمبل   تسديد  أنها  على  البلدية   قبل  من  المستحقة  اإليجار  دفعات  تعامل
 القيد التالي يبين كيفية تسجيل عملية قبض دفعات االيجار التمويلي:  .وخدماته استثمار  عن

 
 البنك من  /

 إلى مذكورين 
 )حسا نوم الموازنة والمشروم( ايجار تمويلي -تمم مدينة  /  

 )حسا نوم الموازنة والمشروم( ايراد فوائد   / 
 

 التشغيليعلى اإليجار  المحاسبة 6.2
  البلدية  على  يجاتم تصنيف عقد االيجار على أنه إيجار تشميليا ففي حال كانا البلدية اي الطرف المؤدرا و 

   عرض األصول الخاضعة لعقود إيجار تشميلية في بيان المركز المالي وفقا لطبيعة كل أصل من اذ  األصول.
 مدل   خالل  ثابا  قسط  أساس   على  إيراد  أنه  على  التشميلية  اإليجار  عقود  دابمو   اإليجار  بإيراد  االعتراف  يجاو 

  من   المشتقة  الفائدل  فيه  تتناقص  الذي  الوقا  لنمط  ممثال  يكون   آخر  نسامي  أساس  اتبام  تم   إتا  إال  اإليجارا  عقد
 يتم تسجيل ايراد االيجار التشميلي من خالل القيد التالي:  . المؤدر األصل

 
 البنكالذمم المدينة )المستأدر(/  من  /

     )حسا نوم الموازنة والمشروم(ايراد ايجار  إلى  /  
 
 
 



 

 301 أساس االستحقاق المحاسبي –دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 

 األصول وااللتزامات المحتملة  .11
 

 المحتملة  األصول. 1
سيتم تأكيد ودود  فقط من خالل وقوم أو عدم وقوم األصل المحتمل او أصل قد ينشأ عن أحداث سابقةا والذي  

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.

 
تدفي المنافع االقتصادية محتمالا فينبمي    يكون لبيانات المالية.  عندما  ينبمي أال يتم إدرام األصول المحتملة في ا

 اإلفصا  عن تلك في البيانات المالية.
 
 المحتملة  االلتزامات. 2

 مل قد يأخذ أحد األشكال التالية: تااللتزام المح
 
مستقبلية غير المؤكدل التزام محتملا يتم تأكيد ودود  من خالل وقوم أو عدم وقوم واحد أو أكثر من األحداث ال (1

 وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل البلدية؛ أو 
 

المنافع   (2 التي تمثل  للموارد  التزام حالي ال يتم االعتراف به ألنه من غير المحتمل أن يتطلا تدفي صادر 
 االقتصادية أو اإلمكانيات الخدمية مطلوبا لتسوية االلتزام؛ أو 

 
اف بها إما بسبا عدم معرفة "متى يحدث" )التوقيا( أو بسبا عدم معرفة  التزام حقيقيا يمكن عدم االعتر  (3

 "كم يبل " )القياس(. 
 

ينبمي أال تعترف البلدية بااللتزام المحتمل.  قد يكون اإلفصا  مطلوبا اعتمادا على احتمالية أن تكون التسوية 
التدفي الصادر للمصادر قد أصبح محتمال.   مطلوبة.  ينبمي مرادعة االلتزامات المحتملة باستمرار لتحديد إتا كان  

 يتم إنشاء مخصص في البيانات المالية في الفترل التي يصبح فيها التدفي الصادر للموارد ممكنا.
 
 المحتملة  وااللتزامات المخصصات بين التمييز. 3

الوصول إلى تقدير موثور(ا يتم االعتراف بالمخصصات كالتزامات في بيان المركز المالي )بافتراض أنه يمكن  
تقديم  ألنها التزامات حالية ومن المحتمل أن التدفي الصادر للموارد التي تتجسد في المنافع االقتصادية أو إمكانية

الخدمات سيكون مطلوبا لتسوية االلتزامات.  ومن دهة أخرىا ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة كالتزامات  
 ألنها تكون:

 
امات محتملةا حيث أنه ما زال ينبمي التأكد ما إتا كان للبلدية التزام حالي قد يؤدي إلى تدفي إما التز  •

 صادر للموارد يتجسد في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمال تقديم الخدماتا أو
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أن   • المحتمل  إما يكون من غير  بااللتزام )ألنه  االعتراف  يلبي متطلبات معيار  التدفي التزام حالي ال 
التعهدا أو يكون من غير   الصادر للموارد التي تتجسد في المنافع االقتصادية سيكون مطلوبا لتسوية 

 الممكن الوصول إلى تقدير موثور بالقدر الكافي لمبل  االلتزام.
 
 القياس . 4

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 

تعتمد تقديرات الناتة والتأثير ي تلك الوقا.  فتحويله إلى طرف آخر  لتسوية االلتزام في تاريخ البيانات المالية أو
المالي على أحكام البلدية ويتم دعم تلك األحكام بالخبرل من المعامالت المشابهةا وفي بعض الحاالتا التقارير  

 من الخبراء المستقلين.
 
 الحالية القيمة. 5

للنقود مادياا يجا الزمنية  القيمة  أثر  للنفقات وال  عندما يكون  الحالية  بالقيمة  المخصص  أن تكون  مقياس  توقع 
مطلوبة لتسوية االلتزام.  أما معدل الخصم الذي يستخدم لتحديد القيمة الحاليةا فينبمي أن يكون قبل النرائا 

ل محدد  وينبمي أن يأخذ بعين االعتبار تقييم السور الحالي للقيمة الوقتية للنقود إضافة إلى المخاطر المرتبطة بشك
قبلية لنفس المخاطر بااللتزام.  وينبمي أن تتوخى البلدية الحذر بحيث ال تعدل معدل الخصم والتدفقات النقدية المست

 ن تلك سيؤدي إلى الحساب المزدوم للمخاطر.أل
 

 يتم تسجيل المخصصات من خالل القيد التالي: 
 

 خسائر متوقعة من  /
 متوقعة   التزامات خسائرمخصصات   إلى  /  

 
 اإلفصاح. 6

 فصاحات الرئيسية عن المخصصات ما يلي: تشمل اإل
 

 المالي؛  المركز بيان صدر في منفصل سطر كبند المخصصات •
 

 بالبيانات  الملحقة  اإليناحات  في  المخصصات  فئات  من  فئة   لكل  والختامية  االفتتاحية  لألرصدل  تسوية •
 و  المالية؛

 
 التدفي   احتمالية  أو  التوقياأو  /و  بمبال   المتعلقة  التأكد  عدم   حاالت  حول  ومعلومات  المخصص  طبيعة •

 . للموارد الصادر 
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 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؛

 
على حاالت عدم التأكد من مبل  أو توقيا تلك التدفقات الصادرل.  ويجا أن تفصح البلدية عن  مؤشر  •

 المستقبلية عندما يكون من النروري تقديم معلومات كافية؛ و االفتراضات الرئيسية المتعلقة باألحداث
 

  لك.مبل  أية تعوينات متوقعة وتكر مبل  أي أصل تم االعتراف به للتعوينات المتوقعة ت •
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 ف اإلقتراض يتكال .12
 

إال أن معايير المحاسبة الدولية     .فيها  تكبداا  يتم  التي  الفترل  في  كمصروففي العادل تسجيل تكاليف االقتراض    يتم
 من  كجزء  ةمؤال  أصول  إنتام   أو  إنشاء  أو  بامتالك  المرتبطةعلى رسملة تكاليف االقتراض    تنصفي القطام العام  

المؤالة  األصل  تكلفة باألصول  ويقصد  التحتية    المباني.   البنية  أما الكهربائية  الطاقة  توليد  ومرافيوأصول    .
تعتبر أصول مؤالة.  كذلك    الزمن   من  قصيرل  فترل  خالل  تجهيزاا  يتم  التي  واألصول   األخرى   االستثمارات فال 

 . مؤالة صولأ ليسا أينا  فهي المقصوداألصول التي تكون داازل الستخدامها 
 

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  

التي تم تكبداا نتيجة لذلك اإلقتراض خالل الفترل مخصوما منها أي يجا رسملتها اي تكاليف اإلقتراض الفعلية  
 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؛ 

 اد األصول الستعمالها المقصود أو بيعها قيد التنفيذ.م( عندما تكون األنشطة الالزمة إلعد
 

النشطا  التطوير  خاللها  توقف  والتي  تمديداا  تم  التي  الفترات  خالل  اإلقتراض  تكاليف  رسملة  تعليي  ويتم  اذا 
الالزمة إلعداد     وتسجيلها كمصروف. األنشطة  كافة  فعليا  تكتمل  عندما  اإلقتراض  تكاليف  إيقاف رسملة  ويتم 

 األصول المؤالة الستخدامها المقصود أو بيعها.
 

 اإلفصاح
 يجا أن تفصح البيانات المالية عن ما يلي: 

 أ( السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف اإلقتراض؛ و
 خالل الفترل.ب( مبل  تكاليف اإلقتراض المرسملة 

 
 مثال

دوالر أمريكي   4,000,000على قرض من بنك فلسطين بمبل   إحدى البلديات  حصلا    2015/ 30/09بتاريخ  
.  بتاريخ 2016لبلدية بعملية البناء مطلع العام  مركز تجاري.  باشرت ا إنشاء  %ا وتلك لتمويل  5  بل   بسعر فائدلو 

علما بأن عملية البناء انتها وأصبح     دوالر من القرض. 1,000,000  قاما البلدية بسداد مبل 30/06/2017
 . 30/03/2018المبنى داازا لإلشمال بتاريخ 

 
ا فإن فوائد القرض المستحقة عن الفترل التي سبقا عملية البناء سيتم 2016بما أن نشاط البناء بدء مطلع العام  

 لفترل التي تم تكبداا خاللها.المحاسبة عليها كمصروف في ا
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 2015 العام فوائد
 بلما: 2015اناك مصاريف فوائد لثالثة شهور خالل العام 

4,000,000 x  5 %x   3   =  50,000  دوالر 
        12 

 
 ا كون نشاط البناء لم يكن قد بدأ بعد. من خالل القيد الموضح أدنا  2015تسجل اذ  الفوائد كمصاريف للعام 

 
 مصروف الفائدل  من  /

 البنك إلى  /   
 
 

 2016 العام فوائد
يجا البدء برسملة تكلفة اإلقتراض )الفائدل على القرض    ا فإنه  2016بما أن نشاط البناء قد بدأ مع بداية العام  

 .   2016مع بداية العام البنكي( 
 =   2016فوائد العام 

4,000,000 x  5 %x  12     = 200,000  دوالر 
        12 

 
 يتم رسملة اذ  الفوائد كما او موضح أدنا :

 
 بناء تحا اإلنشاء  من  /

 البنك إلى  /   
  
 

 7201فوائد العام 
ا يتم احتساب الفوائد المرتبطة 2017/ 06/ 30دوالر من القرض بتاريخ    1,000,000بما أن البلدية قد سددت مبل   

دوالر(ا أما الموائد المرتبطة بالنصف الثاني   4,000,000مبل  القرض الكامل )بالنصف األول من العام على  
 دوالر( كما او موضح أدنا :  3,000,000فتحتسا على المبل  المتبقي من القرض ) من العام

 
 فوائد النصف األول من العام =  

4,000,000 x  5 %x  6    =  00,0001  دوالر 
        12 

 
 فوائد النصف الثاني من العام =  
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3,000,000 x  5 %x  6    =  75,000  دوالر 
        12 

 
 دوالر  175,000=  75,000+  100,000=    2017وبذلك يكون مجموم فوائد العام 

 
 ا فإنه  يجا رسملة كافة فوائد العام كما او موضح أدنا :2017وبما أن نشاط البناء قد استمر طوال العام 

 
 بناء تحا اإلنشاء  من  /

 البنك إلى  /   
 
 

 8201فوائد العام 
بالثالثة أشهر األولى  ا يجا رسملة فوائد القرض المرتبطة  2018/ 03/ 30بما أن عملية البناء قد انتها بتاريخ  

 من العام.  أما باقي فوائد العام فيتم تسجيلها كمصروف. 
 

 دوالر x 5 %x  3   =  37,500 3,000,000الفوائد المرسملة = 
              12 

 
 دوالر x 5 %x  9   =  112,500 3,000,000مصروف الفوائد =  

              12 
 

 كما يلي:  2018وبالتالي يتم تسجيل فوائد العام  
 

 من مذكورين
 مصروف الفائدل   /
 بناء تحا اإلنشاء    /

 البنك إلى  /   
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 أخرى  .13
 

 السنوية  الحسابات اقفال .أ
  الحسابات   إلقفال  الالزمة  المحاسبية  القيود  إعداد   مساعديه  من  بالطلا   المالية   السنة  إنتهاء  عندالمدير المالي    يقوم

 ضمن أمور أخرىا ما يلي:  تلكا يتنمن حيث السنويةا
 وكذلك  المرعية  واألنسمة  القوانين  حسا  للعاملين  الخدمة  نهاية  بتعوينات  المتعلقة  المخصصات  إحتساب •

 .المتقادمة أو التالفة المواد  ومخصصات تحصيلها في المشكوك  الديون  مخصصات

 المتعلقة  والوظائف  بالموازنات  وربطها  تسجيلها  وصحة  مقدما  المدفوعة   المصاريف  إحتسابمن    التأكد •
 . بها

تشمل   وربطها  السنة  نهاية  في  المستحقة  المصاريف  إحتساب • بها.  المتعلقة  والوظائف  بالموازنات 
ريف المستحقة كافة الخدمات والسلع المستلمة قبل نهاية السنة ولم تستلم البلدية فواتير الموردين المصا

 بخصوصها.

 

 الخارجي  التدقيق .ب
 

 الماليـة  السياسات
يتمثل دور المدقي الخاردي في إبداء الرأي حول ما إتا كان بيان اإليرادات والمصروفات لبلدية معينة يسهر  

النواحي الجوارية إليرادات ومصروفات البلدية خالل فترل زمنية محددل وفقا لمعايير محاسبية  بعدالة من كافة  
 محددل.

 
 فيما يلي أام السياسات المتعلقة بالتدقيي الخاردي للبلديات.

 
 على البلدية اختيار مدقي حسابات مؤال و صاحا خبرل في تدقيي البلديات. .1

 المالية للبلديات وفقا لمعايير التدقيي الدولية أو معايير التدقيي المتعارف عليها.يجا أن يتم تدقيي البيانات   .2

 على إدارل البلدية تحنير كافة البيانات و الجداول التي يقوم المدقي بطلبها دون تأخير.  .3

األول    على مدقي الحسابات إتمام عملية التدقيي خالل المهلة المحددل على أن ال تتجاوز المدل نهاية الربع .4
 من السنة المالية التالية و تزويد إدارل البلدية بما يلي: 

 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   -
 بة الداخلية. نسام الرقا
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على إدارل البلدية مرادعة مسودل البيانات المالية و مقارنة األرقام الواردل فيها مع السجالت المحاسبية كما  .5
يجا أن تقوم إدارل البلدية بمرادعة القيود التعديلية المقترحة من قبل المدقي و اتخات قرار بشأن قبولها أو 

 المدقي الخاردي. رفنها بحيث يتم مناقشة تلك مع 

 على مدقي الحسابات إصدار مسودل بيانات مالية معدلة إتا ما اقتنى األمر تلك.  .6

على إدارل البلدية مرادعة مسودل رسالة المالحسات حول النسام المحاسبي و كتابة تعليقها على كل نقطة  .7
 وردت في الرسالة. 

 قبل إصدار البيانات المالية في شكلها النهائي.  على إدارل البلدية تزويد مدقي الحسابات برسالة تمثيل عامة .8

 يقوم مدقي الحسابات بإصدار البيانات المالية بالشكل النهائي بعد قيام إدارل البلدية بالمصادقة عليها. .9

 على إدارل البلدية متابعة تطبيي المالحسات الواردل في رسالة المالحسات.  .10
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 بلديةال لحسابات الخارجي للتدقيق عروض طلب نموذج
 

 التاريخ
 

 السادة 
 (الخارجي التدقيق مكتب)عنوان 

 للا  رام
   رقم فاكس

 
 

 وبعد، طيبة تحية
 

.  لذا  2007كانون أول   31ترغا بلدية........... في اسممممممممتدرام عروض لتدقيي حسمممممممماباتها للسممممممممنة المنتهية في  
الحسممممممابات حول حسممممممابات البلدية عن  نردو تزويدنا بعرضممممممكم للقيام بعملية التدقيي اذ  و إصممممممدار تقرير مدققي 

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.

 
سمممممجالت محوسمممممبة ) أو يدوية حسممممما الحالة( وأنها نردو العلم بأن بلدية .......... تحتفظ بحسممممماباتها من خالل  

األسماس النقدي حسما الحالة( في مسمك اذ  السمجالت. أسماس االسمتحقار المعدل أو تتبع أسماس االسمتحقار ) أو  
يبل  عدد المحاسممممممبين في البلدية ....ا باإلضممممممافة إلى أمين صممممممندور عدد .... ودبال عدد ....ا كما تقوم البلدية  

لمالي السنوي وفقا للنماتم الصادرل عن وزارل الحكم المحليا والمعد على أساس محاسبة الموازنات بإعداد تقريراا ا
كما ورد في دليل السممممياسممممات واإلدراءات المحاسممممبية الصممممادر عن وزارل الحكم المحلي وصممممندور تطوير واقراض  

 البلديات.
 

إلضمممممممممافة إلى الخدمات البلدية المعتادل. يجا إن يتم تقوم البلدية بتقديم خدمات الكهرباء والميا  إلى المواطنين  با
التممدقيي وفقمما لمعممايير التممدقيي الممدوليممة وتلممك المعممايير المختصمممممممممممممممة 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 شممممماملة كافة المصممممماريف وضمممممريبة القيمة المنمممممافة. كما نردو تبيان أسمممممماء وخبرات فريي التدقيي 

 المقتر  وخبرات شركتكم في مجال تدقيي حسابات البلديات والهيئات المحلية األخرى.
 

ل سمممممتة أشمممممهر من يجا أن يتم إنجاز عملية التدقيي واصمممممدار تقرير مدقي الحسمممممابات حول حسمممممابات البلدية خال
 نهاية السنة المالية كما أن البلدية بحادة إلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية باللمتين العربية واإلنجليزية. 
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. أخر موعد السمممتالم -----------على ااتف   --------لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصمممال بالسممميد 
. يردى إخبارنا مسممممممممممبقًا وعن طريي الفاكس )رقم فاكس ---------ظهرًا من يوم  12العروض او السمممممممممماعة  

 البلدية( فيما إتا كنتم تنوون االستجابة لهذ  الدعول وتقديم العرض المطلوب.
 
 

 االحترام،  وتقبلوا
 

 البلدية رئيس
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 الداخلي  التدقيق . ت
 

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 واضحًا أن إدراءات التدقيي الداخلي ليسا دزءًا 

تدقيي المستندات قبل تسجيلها ودفعها بل يعني من إدراءات المحاسبةا بمعنى أن التدقيي الداخلي ال يعني  
 تدقيي تطبيي السياسات المالية كما تكر أعال . 

 
 المالية  السياسات .1

 
تشكل في البلدية دائرل للتدقيي الداخلي تكون مستقلة عن الدائرل المالية و تتبع في ايكليتها و صالحياتها   .1

 مباشرل. للمجلس البلدي

البلدية و دميع الدوائر في البلدية و كذلك تخنع مرافي البلدية كافة ألعمال  تخنع الدائرل المالية في   .2
 دائرل التدقيي الداخلي. 

 ترفع اذ  الدائرل تقاريراا إلى المجلس البلدي في البلدية مع نسخة من تلك التقارير إلى رئيس البلدية. .3

و المعرفة الجيدل باألمور المحاسبية   يجا أن يتمتع موظفو دائرل التدقيي الداخلي بالخبرل المهنية الكافية .4
 المتعلقة بالبلدية ودميع مرافقها. 

 التدقيي الداخلي يجا أن يشمل كافة السياسات المالية في البلدية و مرافقها.  .5

يجا أن يتم التدقيي الداخلي بصورل منهجية و منسمة و بمودا خطة عمل و برامة تدقيي واضحة و   .6
 لتدقيي الداخلي المتعارف عليها.  محددل األادافا وفقا لمعايير ا

 برامة عمل دائرل التدقيي الداخلي يتم وضعها و اإلتفار عليها بالتنسيي مع المجلس البلدي. .7

على دائرل التدقيي الداخلي أداء عملها بمهنية عالية و التحقي من الشيء قبل إصدار تقرير حوله و إعطاء  .8
 كل شيء قبل إصدار التقرير بشكل نهائي. المجال للجهة الخاضعة للتدقيي لشر  و تفسير

دائرل التدقيي الداخلي يجا أن ال تعطي أي أوامر أو تعليمات للدوائر المالية سواء في البلدية أو مرافقها   .9
بل يقتصر عملها على تدقيي تطبيي السياسات المالية في البلدية و مرافقها وأي نقاط ضعف تسهر خالل  

 ل المستوى اإلداري المناسا وحسا الصالحيات.التدقيي تتم معالجتها من قب

غير  .10 الجهات  إطالم  ويحسر  الداخلي  التدقيي  دائرل  تصدراا  التي  التقارير  سرية  على  المحافسة  يجا 
لة على اذ  التقارير.  المخو 

يجا إستقاء برامة التدقيي من السياسات المالية المعتمدل سواء أكانا السياسات المالية الواردل في اذا   .11
 دليل بعد إعتماد  أو أي سياسات مالية قد تعتمد مستقباًل في البلدية. ال
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 المالية  اإلجراءات .2
 

 المسؤول الشخص  اإلجراء 
 يقوم بوضع خطة عمل و برامة للتدقيي الداخلي و عرضها على المجلس البلدي.  -

 
دائرة التدقيق  مسؤول 

 الداخلي 
التدقيي  - دائرل  مسؤول  مع  الداخلي  للتدقيي  برامة  و  عمل  خطة  بمناقشة  يقوم 

 الداخلي ثم يقوم بإعتماد خطة العمل والجداول الزمنية المقترحة. 
 البلدي  المجلس 

عند زيارل أي دهة ألداء عملهما يتودهون إلى المسؤول األول و يطلبون منه   -
 إدراء التنسيي الالزم لعملهم.

ء الفحوصات التي تشمل مناقشاتا مشااداتا فحص مستندات و  يقومون بإدرا -
 سجالت و غير تلك. 

في حالة مشاادل أية مخالفات يتودهون إلى الشخص المسؤول و يطلبون منه  -
 تفسير األمر و يعطونه الوقا الكافي لشر  و تفسير كل شيء.

ناحية من   - بكل  الخاص  الداخلي  التدقيي  تقرير  بإعداد  المالية  يقومون  النواحي 
 ويوقعونه حسا األصول.

يرفعون تقاريرام إلى المجلس البلدي الذي يقوم بمناقشة التقارير مع فريي العمل  -
التقارير من قبل  الواضحة و من ثم يتم إعتماد   تفسير األمور غير  و يطلا 

 المجلس البلدي.  

 الداخلي  التدقيق فريق 

و - التقرير  بمناقشة  المناسبة  للجهة  لتعديل   يوعز  الالزمة  اإلدراءات  إتخات 
 المخالفات المودودل.

 البلدي  المجلس 

 

في السياسات أعال  بحادة إلى خبرل ديدل وكافية ويمكن للبلدية  من المعلوم أن خطة التدقيي الداخلي المشار إليها  
دائرل التدقيي الداخلي. يمكن أن تستعين بخبرات من خارم البلدية لسد أية نواقص في الخبرات المتوفرل لدى موظفي  

أن تعمل البلدية وبالتعاون مع الجهات المنسمة العداد دليل معياري يشمل عمل دائرل التدقيي الداخلي من كافة  
 الجوانا بما فيها سياسات وادراءات العمل التفصيلية. 

 

 المطلوبة النماذج. 3
 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 

 الصناديق النثرية *  .أ   

النقدية   .1 الدفعات  بسقف  اإللتزام  يتم  ال 
 المقرر؟ 

على   .2 بالحصول  اإللتزام  يتم  فواتير ال 
 ضريبية أصلية؟ 

 ال يتم درد الصندور قبل اإلستعاضة؟  .3

 
 البنوك * .ب

ال يتم عمل التسوية البنكية بشكل دوري  .1
 في الموعد المقرر؟ 

ال يتم توقيع التسوية من قبل معداا و  .2
 الشخص الذي رادعها؟

ال يتم تعبئة كافة البيانات عليها التسوية   .3
 بشكل دقيي وكامل؟

 
 مجرد عينة ومثال على األسئلة التي يجا إدرادها تحا كل بند. * اذ  األسئلة 

 
 
 
 

   

إسم مسؤول دائرة التدقيق الداخلي  
 توقيعهو 

 إسم المدقق الداخلي و توقيعه 

   
   

 
 التاريخ  التاريخ
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 إسم البلدية وشعارها
 دائرة التدقيق الداخلي 

 
 

 التاريخ:
 
 

 الداخلي المحترم،، السيد مدير إدارة التدقيق 
 
 

 تحية طيبة و بعد،
 

الداخلي ل التدقيي  بإدراءات  قمنا  إدراءات (1)لقد  من خالل  توصلنا  قد  و   ...................................
 التدقيي الذي قمنا به إلى ما يلي: 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
 
 

 االحترام، فائق وتقبلوا
 
 
 

 

 مسؤول دائرة التدقيق الداخلي 

 
 يتم تكر أسماء الجهات التي تم تدقيقها )أقساما دوائرا مرافي البلدية(.   (1)
 

 نسخة إلى المجلس البلدي 

 

 


