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 شيقل  إيضاح  

     الموجودات
      

      الموجودات المتداولة
  ٢٠١,١٧٩  ٣   في الصندوق و لدى البنكنقد 

  ٣٠٥,٢١٦   ٤   ذمم مدينة 
  ٢٨,٨٣٨   ٥   ذمم مدينة من المانحين 

  ٨,٣٦٥      موجودات متداولة اخرى 
 ٥٤٣,٥٩٨      مجموع الموجودات المتداولة

  ٢٨٠,٣٤٣   ٦   الموجودات الثابتة، صافي
  ٨٢٣,٩٤١      مجموع الموجودات

        
        الموجوداتالمطلوبات و صافي 

        
        المطلوبات المتداولة
  ٢٨٠,٣٤٣   ٧   إيرادات مؤجلة

  ٤,٠٢٧   ٨   مخصص إجازات سنوية
  ٢٦,٦٤٠   ٩   مطلوبات متداولة أخرى

  ٣١١,٠١٠      مجموع المطلوبات المتداولة
  ٢٨,٣٨٠   ١٠   مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ٣٣٩,٣٩٠      مجموع المطلوبات 
        

 ٤٨٤,٥٥١      صافي الموجودات 

 ٤٨٤,٥٥١      مجموع صافي الموجودات 

        
 ٨٢٣,٩٤١      مجموع المطلوبات و صافي الموجودات

       
  

 
 
 



 

  
 

 
 

 
  
  

  شيقل  إيضاح  
     اإليرادات

 ٢٥١,٧٦١  ١١   نقدي – مساهمات المانحين

 ٦٢٩,٠٤١  ١٢    عيني - مساهمات المانحين 

 ١٩٦,٦٥٠  ١٣   رسوم عضوية

  ١,٤٤٠      إيرادات أخرى
  ١,٠٧٨,٨٩٢      مجموع اإليرادات

  
        المصروفات

  ٩٦٧,٢٠٠   ١٤   برامجمصروفات ال
  ٢٩٧,٥٥٣   ١٥   داريةإمصروفات عمومية و

  ٤٤,٩٥٤   ٦   استهالكات
  ١٧,٣٧٨   ١٦   خسائر من فروقات عملة

  ١,٣٢٧,٠٨٥      مجموع المصروفات
        

  )٢٤٨,١٩٣(      اإليرادات المؤجلةمن تحرير القبل  التغير في صافي الموجودات
  ٤٤,٩٥٤   ٧   اإليرادات المؤجلةمن تحرير 

  )٢٠٣,٢٣٩(      الموجوداتالتغير في صافي 
 ٦٨٧,٧٩٠      صافي الموجودات في بداية السنة 

  ٤٨٤,٥٥١      صافي الموجودات في نهاية السنة
       

  



 

  
 

 
 

 
  
  

  
 شيقل 

    :التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
     

)٢٠٣,٢٣٩(    التغير في صافي الموجودات  
      :تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات مع صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ٤٤,٩٥٤    استهالكات
 ١٧,٣١٩    في مخصص تعويض نهاية الخدمةالزيادة 

 ٤,٠٢٧    الزيادة في مخصص إجازات سنوية 
 ٢٣,٩٤٧    في الذمم المدينة النقص 

 (٢٨,٨٣٨)    في الذمم المدينة من المانحين )الزيادة(
 (٨,٣٦٥)    في موجودات متداولة أخرى )الزيادة(
)٤٤,٩٥٤(    اإليرادات المؤجلة من )تحرير(  

 ٢٢,٦٢٧    مطلوبات متداولة أخرى فيالزيادة 

)١٧٢,٥٢٢(    أنشطة التشغيل )المستخدمة في( التدفقات النقديةصافي   

      
 (١٧٢,٥٢٢)    في النقد في الصندوق و لدى البنكالنقص  صافي

 ٣٧٣,٧٠١    النقد في الصندوق و لدى البنك في بداية السنة

 ٢٠١,١٧٩    النقد في الصندوق و لدى البنك في نهاية السنة
  
  
  



 

١ 

 
 

 
 

  
 

هو مؤسسة غير ربحية تأسس  )المجلس(مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة، محافظة رام اهللا والبيرة 
وللنظام األساسي لمجالس  ١٩٩٧سنة ل) ١( من قانون الهيئات المحلية رقم ١٥يعمل طبقاً للمادة  و ٢٠٠٧ عام

و قد تم إنشاء المجلس من قبل كافة هيئات الحكم المحلي و المجالس . ٢٠٠٦لسنة ) ١( الخدمات المشتركة رقم
بدعم و يعمل المجلس تحت إشراف وزارة الحكم المحلي الفلسطينية و . المشتركة العاملة في محافظة رام اهللا والبيرة

  .تحاديةتقني من جمهورية ألمانيا اإل
  

ميع هيئات الحكم المحلي و المجالس المشتركة القائمة في محافظة رام اهللا و لمجلس ممثلين عن جتشمل الهيئة العامة ل
مجلس إن . قبل ممثلي الهيئة العامة لمدة عامينمن فيتم انتخابه  ،من تسعة أعضاء المكون ،مجلس اإلدارة أما. البيرة

و العمل على تنفيذ المهام التي من  مجلسالهو الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون  التنفيذية، و من خالل اإلدارة ،اإلدارة
  .أجلها تم إنشاء المجلس

  
  :يسعى المجلس إلى تقديم الخدمات التالية ضمن مراحل تطوره المؤسسي المختلفة

  
 .إدارة نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام اهللا و البيرةو إنشاء و تشغيل  •

 

و  شاريعالصناعية و الم و الحكم المحلي و المؤسسات التجاريةتقديم الدعم و المشورة الفنية لهيئات  •
 .من أجل إيجاد حلول صديقة للبيئة في كل ما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة المبادرات الخاصة و غيرها

 

التعاون مع المستثمرين و القطاع الخاص في تنفيذ و تشغيل و إدارة محطات معالجة النفايات و التدوير  •
فتراضي للمكب الصحي، و عمل مشاريع تهدف لبيئي للنفايات، وزيادة العمر اإلإلى تقليل األثر ا هدفي ذيال

 .إلى زيادة مصادر الدخل و خفض معدالت البطالة في المحافظة
 

تعاون مع تخطيط و تنفيذ برامج التثقيف البيئي و حمالت التوعية المتعلقة بالبيئة و إدارة النفايات الصلبة بال •
 .ت المختلفة مثل هيئات الحكم المحلي و المدارس و نوادي الشباب وغيرهاالمؤسسا

 

 .التعاون مع المؤسسات و الجهات العاملة في مجال إدارة النفايات الصلبة •

  

) النقدية و العينية(و المساهمات  ةالمحلي الهيئات من ئهعضاأرسوم العضوية المستلمة من  منإيرادات المجلس تتكون 
  :اين للمجلس همالممولين الرئيسي. من المانحين

• "Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit" GIZ 
 ) Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit" GTZ"اسابقً(

• GIZ )ًسابقا DED "Deutscher Entwicklungsdienst"(  
  



 

 
٢

  

  .)البرامج( البرامج التقنية ساسي التوعية المجتمعية وألتمويل برامج المجلس وهي بشكل تستخدم مساهمات المانحين 
  

إن موجودات و  .مقارنةال، لذلك لم يتم عرض القوائم المالية ٢٠٠٩مدققة للمجلس لسنة قوائم مالية  إصدارلم يتم 
  - :كاآلتي كانت ٢٠١٠ثاني كانون  ١ في كما المجلسمطلوبات 

  
  

 شيقل   الموجودات

     الموجودات المتداولة

  ٣٧٣,٧٠١    نقد في الصندوق و لدى البنك
  ٣٢٩,١٦٣    ذمم مدينة 

  ٧٠٢,٨٦٤    مجموع الموجودات المتداولة
 ١٣٢,٩٦٤    الموجودات الثابتة، صافي

  ٨٣٥,٨٢٨    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات و صافي الموجودات
      المطلوبات المتداولة
  ١٣٢,٩٦٤    إيرادات مؤجلة

  ٤,٠١٣    مطلوبات متداولة أخرى
  ١٣٦,٩٧٧    مجموع المطلوبات المتداولة

  ١١,٠٦١    مخصص تعويض نهاية الخدمة
  ١٤٨,٠٣٨    مجموع المطلوبات

      
 ٦٨٧,٧٩٠    صافي الموجودات 

 ٦٨٧,٧٩٠    مجموع صافي الموجودات 
      

 ٨٣٥,٨٢٨    المطلوبات و صافي الموجوداتمجموع 

  
  

  

  : ، و فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعةالمعدلة لمبدأ التكلفة التاريخية يتم إعداد البيانات المالية وفقاً
  

 نقدي - مساهمات المانحين  .أ 
  

من قبل المانحين تسجل حسب القيمة العادلة في تاريخ الوعد  جلسللم الوعود غير المشروطة بالدفع النقدي
بتأدية متطلبات الوعود بالدفع غير المشروطة هي الوعود التي تعتمد فقط على مرور الوقت و القيام  .بالدفع

  .حسب القيمة العادلة في تاريخ استالم المنحة كإيراد الوعود بالدفع المشروطة تسجل .الجهة المانحة
   



 

 
٣

 عيني - مساهمات المانحين  .ب 
  

يتم تسجيل . للمجلس األخرى نقديةالغير المنح و  ة الموجودات الثابتة، الخدمات االستشاريةتمثل المساهمات العيني
االعتراف يتم . في الوقت الذي يتم فيه استالم المنحةحسب القيمة العادلة الموجودات الثابتة كإيرادات مؤجلة 

 هاإلنتاجي المتوقع للموجودات الثابتة و في نفس الوقت الذي يتم في على مدى العمرإليرادات المؤجلة كإيرادات با
  .لهذه الموجودات بمصروف االستهالك االعتراف

  
 المصروفات  .ج 

 

ستحقاق، و بغض النظر عن تاريخ دفعها ألساس اإل اًيتم تسجيل المصروفات من قبل المجلس عند تحققها وفق
  .الفعلي

 
 مخصص اإلجازات السنوية  .د 

 

  .الموقعة مع الموظفين العمل لعقود للموظفين وفقاً المدفوعةالسنوية  ازاتيوم لإلج ٣٠يقوم المجلس بتخصيص 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  .ه 
 

حيث  .)٢٠٠٠لسنة  ٧قانون رقم ( يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل الساري في فلسطين 
مضروب في عدد سنوات ) بدون العمل اإلضافي( يتم احتساب المخصص بناء على آخر راتب يتقاضاه الموظف 

  .الخدمة
  

 الموجودات الثابتة  .و 
 

تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهالكها حسب طريقة القسط الثابت وفقاً لعمرها اإلنتاجي المتوقع، وفقاً 
 -:للنسب السنوية التالية

 ٪ 
 ١٠ أثاث مكتبي

  ٢٠  أجهزة مكتبية
  ١٠  اتالسيار

 
 تحويل العمالت األجنبية  .ز 

 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى الشيقل . بسجالته بالشيقل اإلسرائيلي الجديد جلسالمحتفظ ي
يتم ترجمة الموجودات و المطلوبات و التي . ا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاملةاإلسرائيلي الجديد وفقً

بيان ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقاً
  .و تظهر فروقات الترجمة في بيان النشاطاتالمركز المالي 
  

    

   -:كما يلي ٢٠١٠ أولكانون  ٣١الشيقل مقابل العمالت األخرى الرئيسية كما في لقد كانت أسعار صرف 
  

  

 ٣,٥٥  الدوالر األمريكي 
  



 

 
٤

  
  

  -:يشمل هذا البند ما يلي
   

 ٢,٠٠٦  نقد في الصندوق 

 ١١٨,٧٤٠   حسابات جارية بالدوالر األمريكي

 ٨٠,٤٣٣  *اإلسرائيلي حسابات جارية بالشيقل

   ٢٠١,١٧٩  
 

في الحسابات الجارية  مخصصة لتعويض نهاية الخدمة شيقل إسرائيلي ٢٨,٣٨٠مبلغ تضمن األرصدة السابقة ت
  .٢٠١٠ كانون أول ٣١كما في  للبنوك

  

ن هـذا المبلـغ   أحيث  )سابقاً GIZ )DEDمن  مهااستالتم شيقل إسرائيلي  ٣,٢٠٠يتضمن هذا الرصيد مبلغ *
   .البرامج مصاريفمقيد ل

  
  
  

  
  - :في محافظة رام اهللا و البيرة، كما يلية محلي هيئة ٧٥لا من المبالغ التالية المستحقة ل الذمم المدينةثمت
  

  

  
 ١٩١,٤٦١ رسوم عضوية

 ١١٣,٧٥٥ *لألرض مستحقة مبالغ

  ٣٠٥,٢١٦ 
  

حيث  ه من قبل وزارة المالية للمجلسالصحي الذي سيتم شراؤتكلفة المكب من % ١٠المستحقة لقيمةلغ ال المبمثت* 
 .سيتم استخدامه إلنشاء مكب للنفايات الصلبة

 
  
  

  
  .التوعية المجتمعية خطة عمللتنفيذ  )سابقاً GIZ )GTZتمثل الذمم المدينة من المانحين المبالغ المستحقة من 

 
  



 

 
٥

  
 

  - :كما يلي ٢٠١٠ أولكانون  ٣١لقد كانت الحركة على الموجودات الثابتة خالل السنة المنتهية في 
  

         

         

             
  ١٣٢,٢٥٥   -  ٥,٤٦٧   ١٢٦,٧٨٨   األجهزة و األدوات المكتبية

  ٦١,٣١٣   -   ٦,٨٦٦   ٥٤,٤٤٧   األثاث و المفروشات
  ١٨٠,٠٠٠   -   ١٨٠,٠٠٠   -   السيارات
   ٣٧٣,٥٦٨   -   ١٩٢,٣٣٣   ١٨١,٢٣٥  
                           

  ٦٣,٣٥٠   -  ٢٤,٤٣٤   ٣٨,٩١٦   األجهزة و األدوات المكتبية
  ١٤,٧٨٥   -   ٥,٤٣٠   ٩,٣٥٥   األثاث و المفروشات

  ١٥,٠٩٠   -   ١٥,٠٩٠   -   السيارات 
   ٩٣,٢٢٥   -   ٤٤,٩٥٤   ٤٨,٢٧١  

  ٢٨٠,٣٤٣         ١٣٢,٩٦٤  
  

   .للمجلس )سابقاً GIZ )GTZ من هذه الموجودات الثابتة تم منح
  

  
  

لقد كانت الحركة على . يرادات المؤجلة الجزء غير المستهلك من الموجودات الثابتة الممنوحة للمجلستمثل اإل
  - :كما يلي ٢٠١٠كانون أول  ٣١اإليرادات المؤجلة خالل السنة المنتهية في 

 
 

  
  

  - :كما يلي ٢٠١٠كانون أول  ٣١السنة المنتهية في خالل  السنوية اإلجازاتلقد كانت الحركة على مخصص 

    
 ١٣٢,٩٦٤  رصيد أول السنة 

 ١٩٢,٣٣٣  إضافات خالل السنة

  )٤٤,٩٥٤(   يرادات المحررة خالل السنة اإل
 ٢٨٠,٣٤٣   رصيد آخر السنة 

    
 -  رصيد أول السنة 

 ٤,٠٢٧  إضافات خالل السنة

  -   دفعات خالل السنة
 ٤,٠٢٧   رصيد آخر السنة 



 

 
٦

  
  

  
  

  - :تشمل المطلوبات المتداولة األخرى ما يلي
   

 ١١,٩٤٢  دعاية إعالنات و
 ٧,٨١٠  أتعاب مهنية 

،  ٢,٦٥٠   إيجار مكتب
 ٢,٦٦١  دخل الضريبة 
 ١,٥٧٧   أخرى

  ٢٦,٦٤٠ 
  

  
  

 -:كما يلي ٢٠١٠كانون أول  ٣١ة في لقد كانت الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة المنتهي

 
  

 

  -:خالل السنة كما يلي النقدية لقد كانت مساهمات المانحين

 
 – 

 

  -:خالل السنة كما يلي العينية كانت مساهمات المانحينلقد 

  .لتقديم مساعدات تقنية فنية للبرامج )سابقاً GTZ و GIZ )DEDمن  كلفينممختصين  تكلفة خبراء تمثل* 

    
 ١١,٠٦١  رصيد أول السنة 

 ٢٠,٩١١  السنةإضافات خالل 

  )٣,٥٩٢(   دفعات خالل السنة
 ٢٨,٣٨٠   رصيد آخر السنة 

    
GIZ (formerly DED)   ١١٤,٤٩٦ 

GIZ (formerly GTZ)  ١٣٧,٢٦٥  
   ٢٥١,٧٦١ 

   

 GIZ (formerly DED)  GIZ (formerly GTZ)  المجموع 

 ٦٢٤,٠٠٠  ٢٠٠,١٠٠  ٤٢٣,٩٠٠  * استشاريةخدمات 
  ٥,٠٤١  ٥,٠٤١  - رسوم إشتراكات

  ٦٢٩,٠٤١  ٢٠٥,١٤١  ٤٢٣,٩٠٠ 



 

٧ 

  
 

مواطن من  شيقل إسرائيلي عن كل ١بيتونيا مبلغ  رام اهللا و البيرة والمحلية في كل من  هيئاتالحيث تدفع  ةهيئات المحليال ئه منأعضاتمثل رسوم العضوية المبالغ المستحقة سنوياً للمجلس من 
  .سكانهامن  مواطن شيقل إسرائيلي عن كل ٠,٥فتدفع  األخرى المحلية الهيئات أما، سكانها

 
  

- :يليتشمل مصروفات البرامج ما  
 

    شيقل

   التوعية المجتمعية  تقني  

 مكب النفايات  تقني عام    

 

 

 

 

مجموع مصاريف 
  المجلس  المجموع    ٢ المجموع  البرامج

GIZ 
(formerly 

DED)   المجلس  المجموع  

GIZ 
(formerly 

GTZ)  ١المجموع   المجلس  

GIZ 
(formerly 

GTZ)  

GIZ 
(formerly 

DED)  
 رواتب  ٧٢,٦٦١  -  -  ٧٢,٦٦١  -  -  -  -  ٢٠,١٠٠  ٢٠,١٠٠  ٢٠,١٠٠  ٩٢,٧٦١

 *خدمات استشارية  ١٤١,٣٠٠  -  -  ١٤١,٣٠٠  ٢٠٠,١٠٠  -  ٢٠٠,١٠٠  ٢٨٢,٦٠٠  -  ٢٨٢,٦٠٠  ٤٨٢,٧٠٠  ٦٢٤,٠٠٠
 إعالنات  ٦٢,٤٣٣  ٤١,٠٩٩  ١٦,٠٢٠  ١١٩,٥٥٢  -  ١,٦٢٠  ١,٦٢٠  -  ١,١٠٠  ١,١٠٠  ٢,٧٢٠  ١٢٢,٢٧٢
 دعاية  ١٢,١٣٤  ٧٣,٣٦٩  ٩٠  ٨٥,٥٩٣  -  -  -  -  -  -  -  ٨٥,٥٩٣
 ضيافة  -  ٨,٧٨٤  ٣,٢٧٣  ١٢,٠٥٧  -  -  -  -  -  -  -  ١٢,٠٥٧
 مواصالت  -  ٨,٥٥٠  ١,٣٨١  ٩,٩٣١  -  ٢٦٧  ٢٦٧  -  ١٥  ١٥  ٢٨٢  ١٠,٢١٣
 رسوم قانونية  -  -  -  -  -  ١٣,٧٠٠  ١٣,٧٠٠  -  -  -  ١٣,٧٠٠  ١٣,٧٠٠
 مطبوعات وقرطاسية  -  ٤,٩٦٣  ٨٥٧  ٥,٨٢٠  -  -  -  -  -  -  -  ٥,٨٢٠

 أخرى  -  ٥٠٠  ٢٤٤  ٧٤٤  -  ٤٠  ٤٠  -  -  -  ٤٠  ٧٨٤
٥١٩,٥٤٢  ٩٦٧,٢٠٠  ٣٠٣,٨١٥  ٢٨٨,٥٢٨  ١٣٧,٢٦٥  ٢١,٨٦٥  ٤٤٧,٦٥٨  ٢٠٠,١٠٠  ١٥,٦٢٧  ٢١٥,٧٢٧  ٢٨٢,٦٠٠  ٢١,٢١٥   

 
 .للبيانات المالية) ١٢(، كما هو مبين في إيضاح لمجلسالجهات المانحة لنية من هذه الخدمات المساهمات العي تمثل *

 



 

٨ 

 
   

 
  - :تشمل المصروفات اإلدارية والعمومية ما يلي

 
 
  

 

خاصة أرصدة (بالعمالت األجنبية  المجلسفروقات العملة عن إعادة تقييم موجودات و مطلوبات الخسائر من نتجت 
وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  الشيقل اإلسرائيليإلى ) المتداولةوالمطلوبات الموجودات لدى البنك و  المجلس

إلى وجود خسارة  الشيقل اإلسرائيليلقد أدى التغير في سعر صرف العمالت المختلفة مقابل . المركز الماليبيان 
  .٢٠١٠كانون أول  ٣١كما في  شيقل إسرائيلي ١٧,٣٧٨بقيمة 

  
  

    

 ١٦٠,٧٧٢    رواتب

 ٢٦,٩١٩  صيانة محروقات و و  مصاريف سيارات

 ٢٠,٩٢٩  الخدمةتعويض نهاية 

 ٢٠,٢٥٩  مياه كهرباء و اتصاالت و

 ١٨,٧٤٠  رسوم قانونية

 ١٥,٦٧٢   قرطاسية تنظيف وضيافة و

 ٧,٨١٠  رسوم تدقيق

 ٧,٤٩٢  إيجار مكتب 

 ٤,٢٦٨  اشتراكات  مطبوعات و ورشات عمل و

 ٤,٠٢٧  إجازات سنوية

 ٣,٦٣١  إعالنات و منشورات

 ٢,٥٩٤  مواصالت

 ٤,٤٤٠  أخرى

   ٢٩٧,٥٥٣ 


