
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 
محافظة رام اهلل والبيرة 

البيانات المالية لمسنة المالية المنتهية 
 2012/ كانون أول  / 31في 

 وتقرير مدققي الحسابات

 



 

2 

 
 
 
 
 
 

 
مجمس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصمبة 

  يحافظح راو هللا ٔانثٛزج
 

 
 المحتويـــــات

 
 

 

 
   بيـــان  صفحة

     

 تقريـر مدققـي الحسابــات     4 - 3
     

 بيان الميزانية العمومية  أ  5

ب   6 بيان النشاطات  
ج   7 بيان التغير في صافي الموجودات  
د   8 بيان التدفقات النقدية  

     

   إيضاح  

 إيضاحات حول البيانات المالية   16 - 1  16 - 9
 



 

3 

 

 

 

 

 

 

تقرير مدققي الحدابات 
 

إلى مجلس إدارة  
مجلس الخدمات المذترك إلدارة النفايات الصلبة، محافظة رام الله والبيرة 

   رام الله 
 
 

 (المجمس)لقد دققنا البيانات المالية لمجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة، محافظة رام اهلل والبيرة 
 وبيان النشاطات وبيان التغير في صافي 2012 كانون أول 31والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 

الموجودات والتدفقات النقدية لمسنة المنتيية في ذلك التاريخ والسياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى حول 
. البيانات المالية

 
 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 
 

: تشمل ىذه المسؤولية. ان اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية وفقا لمعايير اإلفصاح المالي الدولية
تصميم وتطبيق واستمرارية رقابة داخمية مالئمة إلعداد وعرض عادل لبيانات مالية خالية من األخطاء الجوىرية 

والمقصودة وغير المقصودة، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة 
. لمظروف

 
 

مسؤولية مدقق الحسابات 
 

لقد جرى تدقيقنا وفقا . ان مسؤوليتنا ىي إبداء رأينا حول ىذه البيانات المالية استنادا إلى التدقيق الذي قمنا بو
تتطمب ىذه المعايير ان تمتزم بالمتطمبات األخالقية وان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات  .لمعايير التدقيق الدولية

. التدقيق بغرض التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بان البيانات المالية خالية من األخطاء الجوىرية
 

يعتمد .يشتمل التدقيق عمى تنفيذ إجراءات لمحصول عمى أدلة حول المبالغ واالفصاحات الواردة في البيانات المالية
اختيار ىذه اإلجراءات عمى تقديرات المدقق، بما في ذلك تقديره لألخطاء المتعمقة بوجود أخطاء جوىرية مقصودة 

ولمقيام بتقييم ىذه اإلخطار، يأخذ المدقق بعين االعتبار الرقابة الداخمية . أو غير مقصودة في البيانات المالية
المالئمة لقيام المجمس بإعداد وعرض عادل لبيانات المالية من اجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة وليس من 

يشتمل التدقيق ايضا عمى تقييم لمدى مالئمة السياسات . اجل إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخمية في المجمس
. المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات التي قامت بيا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض العام لمبيانات المالية

 
 

. إننا نعتقد بان أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا كافية ومناسبة لتشكل أساسا نستند عميو في إبداء رأينا
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الرأي 
 

في رأينا، ان البيانات المالية المشار إلييا أعاله تظير بعدالة، من كافة النواحي الجوىرية، المركز المالي لمجمس 
 ونتائج أعمالو 2012 كانون أول 31الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة، محافظة رام اهلل والبيرة كما في 

.     وتدفقاتو النقدية لمسنة المنتيية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير اإلفصاح المالي الدولية
 
 
 
 
 
 

 2013 نيسان15
 بيت لحم
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 (أ)بيان 
مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 

 محافظة رام اهلل والبيرة
 بيان المركز المالي

2012/ كانون أول  / 31 المنتهية في هللسن  

 
المجموع      

2011  2012    

  ايضاح  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 الموجودات     

ولة المتدا الموجودات     
   نقد في الصندوق ولدى البنك  3  158,467  910,181
   ذمم مدينة  4  069,159  607,250
   موجودات متداولة اخرى  5  139,8  620,13
           مجموع الموجودات المتداولة   366,634  137,446

      
   الموجودات الثابتة، صافي  6  056,373,3  271,250
           مجموع الموجودات   422,007,4  408,696

      
 المطموبات وصافي الموجودات     
      

المطموبات      
 المطموبات المتداولة      

   إيرادات مؤجمة  7  253,654,3  371,247
   مخصص اجازات سنوية  8  618,13  649,11
    مطموبات متداولة اخرى 9  757,13  345,28

           مجموع المطموبات المتداولة   628,681,3  365,287
      

    مخصص تعويض نياية الخدمة 10  767,48  578,43

           مجموع المطموبات    395,730,3  943,330
      

صافي الموجودات      
    صافي الموجودات   027,277  465,365

           مجموع صافي الموجودات   027,277  465,365

             مجموع المطموبات وصافي الموجودات    4, 422,007  408,696

 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا " 
 
 
 

 
 توقيع رئيس مجمس اإلدارة  توقيع أمين الصندوق
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 (ب) بيان 

 

مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 
 محافظة رام اهلل والبيرة

 بيان النشاطات 
2012/ كانون أول  / 31 المنتهية في هللسن  

 
 

    المجموع

2011  2012    

  ايضاح  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

:اإليرادات والمنح       
نقدي -    مساىمات المانحين  11  927,140  965,269
عيني -    مساىمات المانحين  12  750,867  798,962
   اشتركات رسوم عضوية  13  259,236  477,233
   إيرادات أخرى    320,1  740,7
          مجموع اإليرادات     1, 256,246  980,473,1

      
      
المصروفات      

   مصروفات البرامج  14  672,774  1, 914,202
داريو  15  268,763  764,410    مصروفات عمومية وا 
    استيالكات 6  240,51  590,48

(802,20 )    خسائر من فروقات عممة  16  415,14 
          مجموع المصروفات    595,603,1  466,641,1

      
      
(486,167 )  (339,357 ) التغيير في صافي الموجودات قبل التحرير من اإليرادات المؤجمة   

   تحرير من اإليرادات المؤجمة  7  213,341  400,48
(086,119 )  (126,16 )   التغير خالل السنة   

 
 

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا "   

 
 
 
 

 
 

 توقيع رئيس مجمس اإلدارة  توقيع أمين الصندوق
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 (ج)بيان 

  
مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 

 محافظة رام اهلل والبيرة
التغير في صافي الموجوداتبيان   

 

2012/ كانون أول  / 31للسنة المنتهية في   

 
 

2012     

  مالحظات  شيقل إسرائيمي

    

2012خالل عام      

    

2012/ كإٌَ ثاَٙ/1انزصٛذ االفرراحٙ فٙ    365,465  

    

(312,72 )  ذعذٚالخ سُٕاخ ساتقح  

    

(126,16 ) (ب  )بيـان   2012انرغٛز فٙ صافٙ انًٕجٕداخ نعاو    

    

(أ  )بيـان   027,277  2012/ كاوىن أول/31- الرصيذ في وهاية العام المالي  

    
    
    
 2011خالل عام    

    

 2011/ كإٌَ ثاَٙ/1انزصٛذ االفرراحٙ فٙ    551,484

    

(086,119 ) (ب  )تٛـاٌ    2011انرغٛز فٙ صافٙ انًٕجٕداخ نعاو  

    

(أ  )بيـان   465,365  2011/ كاوىن أول/31- الرصيذ في وهاية العام المالي  

(1)     
 

 

 

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا "   
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 (د)بيان 

 

مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 
 محافظة رام اهلل والبيرة

  التدفقات النقديةبيان
 

2012/ كانون أول  / 31 المنتهية في هللسن  

 
 

    المجموع

2011  2012    

  ايضاح  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية      

(086,119 )  (438,88 )       التغير في صافي الموجودات لمسنة   

تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات لصافي التدفقات النقدية من      
أنشطة التشغيل 

   استيالكات الموجودات                                                          005,342  590,48
      

   الزيادة في مخصص تعويض نياية الخدمة    189,5  198,15
   الزيادة في مخصص اجازات سنوية    969,1  622,7
609,54 

 538,91 
   النقص في الذمم المدينة   

838,28 
 -- 

   النقص في الذمم المدينة من المانحين   
(255,5 ) في موجودات متداولة اخرى   (الزيادة)      481,5 
(339,48 ) من االيرادات المؤجمة  (تحرير)      882,406,3 

705,1  (588,14 )    زيادة في مطموبات متداولة اخرى   
(178,16 )  انشطة التشغيل  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية    038,750,3 

      
      

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
(091,3 )  (790,22 )    شراء معدات وأجيزة كمبيوتر    

 --  (000,442,3 )    شراء سيارات    
(091,3 )  (790,464,3 ) األنشطة االستثمارية  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية   
      

(19,269 )  248,285 
 صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنك  

179,201 
 910,181 

النقد في الصندوق ولدى البنك في بداية السنة   
النقد في الصندوق ولدى البنك في نهاية السنة   3  158,467  910,181

 
 
  

 
" إن اإليضاحـــات المرفقة تشكل جزءا من ىذه البيانات وتقرأ معيا " 
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مجمس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصمبة 
 محافظة رام اهلل والبيرة

 إٚضاحـــاخ حٕل انثٛاَاخ انًانٛح نهسُح انًانٛح
2012/ كانون أول  / 31في كما   

 
 المجمس ونشاطاتة .1

 

ىو مؤسسة غير ربحية تأسس عام  (المجمس)مجمس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصمبة، محافظة رام اهلل والبيرة 
 ولمنظام االساسي لمجمس الخدمات المشتركة 1997لسنة  (1) من قانون الييئات المحمية 15 ويعمل طبقا لممادة 2007
وقد تم انشاء المجمس من قبل كافة ىيئات الحكم المحمي والمجالس المشتركة العاممة في محافظة . 2006لسنة  (1)رقم 

. وبعمل المجمس تحت اشراف وزارة الحكم المحمي الفمسطينية وبدعم تقني من جميورية المانيا االتحادية. رام اهلل والبيرة
 

تشتمل الييئة العامة لممجمس ممثمين عن جميع ىيئات الحكم المحمي والمجالس المشتركة القائمة في محافظة رام اهلل 
ان مجمس . اما مجمس االدارة،  المكون من تسعة اعضاء، فيتم انتخابو من قبل ممثمي الييئة العامة لمدة عامين. والبيرة

االدارة، ومن خالل االدارة التنفيذية، ىو الييئة المسؤولة عن ادارة شؤون المجمس والعمل عمى تنفيذ الميام التي من اجميا 
. تم انشاء المجمس

 
: يسعى المجمس الى تقديم الخدمات التالية ضمن مراحل تطوره المؤسسي المختمفة

 انشاء وتشغيل وادارة نظام متكامل الدارة النفايات الصمبة لمحافظة رام اهلل والبيرة. 

 

  تقديم الدعم والمشورة الفنية لييئات الحكم المحمي والمؤسسات التجارية والصناعية والمشاريع والمبادرات الخاصة
 .وغيرىا من اجل ايجاد حمول صديقة لمبيئة في كل ما يتعمق بادارة النفايات الصمبة

 

  التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وادارة محطات معالجة النفايات والتدوير الذي ييدف الى
تقميل االثر البيئي لمنفايات، وزيادة العمر االفتراضي لممكب الصحي، وعمل مشاريع تيدف الى زيادة مصادر 

 .الدخل وخفض معدالت البطالة في المحافظة

 

  تخطيط وتنفيذ برامج التثقيف البيئي وحمالت التوعية المتعمقة بالبيئة وادارة النفايات الصمبة بالتعاون مع المؤسسات
 .المختمفة مثل ىيئات الحكم المحمي والمدارس ونوادي الشباب وغيرىا

 

 التعاون مع المؤسسات والجيات العاممة في مجال ادارة النفايات الصمبة. 

 

من  (النقدية و العينية)تتكون ايرادات المجمس من رسوم العضوية المستممة من اعضائو من الييئات المحمية والمساىمات 
: الممولين الرئيسيين لممجمس ىما. المانحين

 

  التعاون االلماني("D eutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit " GTZ) GIZ 

 

  التعاون االلماني("Deutscher Entwicklungsdienst" DED) GIZ 

 

 
. (البرامج)تستخدم مساىمات المانحين لتمويل برامج المجمس وىي بشكل اساسي التوعية المجتمعية والبرامج التقنية 
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 السياسات المحاسبية الرئيسية .2

 

: يتم اعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكمفة التاريخية المعدلة، وفيما يمي اىم السياسات المحاسبية المتبعة
 

 وقذي –مساهمات الماوحيه  .أ 
 

انٕعٕد غٛز انًشزٔطح تانذفع انُقذ٘ نهًجهس يٍ قثم انًاَحٍٛٛ ذسجم حسة انقًٛح انعادنح فٙ ذارٚخ انٕعذ 

انٕعٕد تانذفع غٛز انًشزٔطح ْٕ انٕعٕد انرٙ ذعرًذ فقظ عهٗ يزٔر انٕقد ٔانقٛاو ترادٚح يرطهثاخ . تانذفع

. انٕعٕد تانذفع انًشزٔط ذسجم كاٚزاد حسة انقًٛح انعادنح فٙ ذارٚخ اسرالو انًُحح. انجٓح انًاَحح

 

 عيىية –مساهمات الماوحيه  .ب 
 

ٚرى . ذًثم انًساًْاخ انعُٛٛح انًٕجٕداخ انثاترح، انخذياخ االسرشارٚح ٔانًُح انغٛز انُقذٚح االخزٖ نهًجهس

ٚرى . ذسجٛم انًٕجٕداخ انثاترح كاٚزاد يؤجهح حسة انقًٛح انعادنح فٙ انٕقد انذ٘ ٚرى فّٛ اسرالو انًُحح

االعرزاف تاالٚزاداخ انًؤجهح كاٚزاداخ عهٗ يذٖ انعًز االَراجٙ انًرٕقع نهًٕجٕداخ انثاترح ٔفٙ َفس انٕقد 

. انذ٘ ٚرى فّٛ االعرزاف تًصزٔفاخ االسرٓالك نٓذِ انًٕجٕداخ

 

المصروفات  .ج 
 

ٚرى ذسجٛم انًصزٔفاخ يٍ قثم انًجهس عُذ ذحققٓا ٔفقا الساس االسرحقاق، ٔتغض انُظز عٍ ذارٚخ دفعٓا 

. انفعهٙ

 

مخصص االجازات السىىية  .د 
 

 ٕٚو نالجاساخ انسُٕٚح انًذفٕعح نهًٕظفٍٛ ٔفقا نعقٕد انعًم انًٕقعح يع 30ٚقٕو انًجهس ترخصٛص 

. انًٕظفٍٛ

 

مخصص تعىيض وهاية الخذمة   .ي 
 

( 2000 نسُح 7قإٌَ رقى )ٚرى انرخٛصص نرعٕٚض َٓاٚح انخذيح ٔفقا نقإٌَ انعًم انسار٘ فٙ فهسطٍٛ 

يضزٔب فٙ  (تذٌٔ انعًم االضافٙ)حٛث ٚرى احرساب انًخصص تُاء عهٗ اخز راذة ٚرقاضاِ انًٕظف 

. عذد سُٕاخ انخذيح

 

المىجىدات الثابتة  .و 
 

ذظٓز انًٕجٕداخ انثاترح تانركهفح ٔٚرى  اسرٓالكٓا حسة طزٚقح انقسظ انثاتد ٔفقا نعًزْا االَراجٙ انًرٕقع، 

 :ٔفقا نهُسة انسُٕٚح انرانٛح

% 20اجيزة مكتبية  % 10السيارات   % 10اثاث مكتبي 
 
تحويل العمالت االجنبية  .ز 

 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت االخرى الى الشيقل . يحتفظ المجمس بسجالتو بالشيقل االسرائيمي الجديد
يتم ترجمة الموجودات والمطموبات والتي تستحق . االسرائيمي الجديد وفقا السعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاممة

القبض او الدفع بالعمالت االجنبية الشيقل االسرائيمي وفقا السعار الصرف السائدة بتاريخ البيان المركز المالي وتظير 
. فروقات الترجمة في بيان النشاطات

:   كما يمي2012 كانون اول 31لقد كانت اسعار صرف الشيقل مقابل العمالت االخرى الرئيسية كما في 
 2012 2011 

 3.82 3.71الدوالر االمريكي 
 4.95 4.92يورو 
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 نقد في الصندوق ولدى البنك .3

 

: يشمل ىذا البند ما يمي 
/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

نقد في الصندوق    004,1  500,1
397,47 

 609,20 
حسابات جارية بالشيقل االسرائيمي   

حسابات جارية بالدوالر االمريكي    545,445  013,133
910,181  158,467    

 
 ذمم مدينة .4

 

:  ىيئة محمية في محافظة رام اهلل والبيرة، كما يمي68تمثل الذمم المدينة المبالغ التالية المستحقة من ال
 

/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

506,116 
 641,82 

رسوم عضوية   
مبالغ مستحقة لالرض    428,73  101,134
 --  000,3 

القروض الموظفين   
607,250  069,159    

 
. من تكمفة المكب الصحي حيث سيتم استخدامو النشاء مكب لمنفايات الصمبة% 10تمثل المبالغ المستحقة لقيمة 

 
 مصاريف مدفوعا مقدما .5

 

: يشمل ىذا البند ما يمي 
 

/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

295,4 
 877,3 

مصاريف رخص وتأمينات   
مصاريف اشتراكات    236,4  625,8
700  26 

مصاريف صيانة   
620,13  139,8    
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 الموجودات الثابتة، الصافي .6

 

:  كما يمي2012 كانون اول 31لقد كانت الحركة عمى الموجودات الثابتة خالل السنة المنتيية في 
 

رصيد  
اول السنة 

رصيد   االستبعادات  االضافات  
اخر السنة 

شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي  شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي التكمفة 
 531,128 --   22,790  741,105االجيزة المكتبية 

 032,45 --   --  032,45 اجيزة كمبيوتر –االدوات المكتبية 

 313,61 --  --   313,61االثاث والمفروشات 

 000,622,3 --   3,442,000  000,180السيارات 
 086,392  3,464,790*   -- 876,856,3 
        

       استيالك متراكم 
 109,79 --   20,485  624,58االجيزة المكتبية 

 742,35 --   6,557  185,29 اجيزة كمبيوتر –االدوات المكتبية 

 064,72 --   6,148  916,20االثاث والمفروشات 

 905,341 --   **308,815  090,33السيارات 
 815,141  342,005   -- 820,483 

 056,373,3      271,250صافي القيمة الدفترية 
 
 

لممجمس وىي عباره عن طابعة متعددة   شيقل من التعاون االلماني21,970تم منح ىذه الموجودات الثابتة بقيمة * 
 شيقل من وزارة الحكم المحمي وىي عبارة عن سارة جمع نفايات تم اخذىا 280,000االستخدامات و منح موجودات بقيمة 
 شيقل تم 820 شيقل  وىي عبارة عن سيارات جمع نفايات والباقي بقيمة3,162,000سابقا ومنح االتحاد االوروبي بقيمة 

. شراءه من قبل المجمس
 

 شيقل 18,050 شيقل ىو رصيد جمع مبمغ استيالك سيارة الحركة لممجمس بقيمة 308,815قيمة استيالك السيارات ** 
 290,765 واحتساب استيالكيا بقيمة 2012 ورصيد استيالك سيارات جمع النفايات التي تم تسجيميا في عام 2012لعام 
 .شيقل
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 ايرادات مؤجمة .7

 

لقد كانت الحركة عمى االيرادات . تمثل االيرادات الموجمة الجرء غير المستيمك من الموجودات الثابتة الممنوحة لممجمس
:  كما يمي2012 كانون اول 31المؤجمة خالل السنة المنتيية في 

/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

رصيد اول السنة    371,247  343,280
اضافات خالل السنة    095,748,3  427,15

(399,48 )  (213,341 *) االيرادات المحررة خالل السنة    
رصيد اخر السنة    3, 253,654  371,247

 
االيرادات المحررة خالل السنة عبارة عن استحقاق ايراد الموجودات الثابتة الممنوحة من التعاون االلماني بقيمة *

 شاقل واستحقاق االيراد من سيارات جمع النفايات الممنوحد من وزارة الحكم المحمي واالتحاد االوروبي بقيمة 50,448.00
.  شاقل290,765.00

 
 مخصص االجازات السنوية .8

 

:  كما يمي2012 كانون اول 31لقد كانت الحركة عمى مخصص االجازات السنوية خالل السنة المنتيية 
 

/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

رصيد اول السنة    649,11  027,4
اضافات خالل السنة    696,1  622,7
 --   -- دفعات خالل السنة   
رصيد اخر السنة    13,618  649,11

 
 مطموبات متداولة اخرى .9

 

: تشمل المطموبات المتداولة االخرى ما يمي
/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

اتعاب مينية    800,6  290,5
 -- ايجار مكتب    801,3 
 -- مصاريف خدمات    793,1 
 -- ضريبة دخل    363,1 
رواتب ومتطوعين    --  771,20
اخرى    --  678,1
606   -- اعالنات ودعاية   
345,28  757,13    
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 لخدمةامخصص تعويض نهاية  .10
 

:  كما يمي2012 كانون اول 31لقد كانت الحركة عمى مخصص تعويض نياية الخدمة خالل السنة المنتيية في 
 

/ كانون أول31     

2011  2012    

    شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

رصيد اول السنة    578,43  380,28
اضافات خالل السنة    561,18  198,15
 -- دفعات خالل السنة    372,13 
رصيد اخر السنة    767,48  578,43

 
  نقدي–مساهمات المانحين  .11

 

: لقد كانت مساىمات المانحين النقدية خالل السنة كما يمي
/ كانون أول31   

2011  2012  

  شيقل إسرائيمي  شيقل إسرائيمي

 --  (من المصاريف التشغيمية من شير تموز لغاية كانون اول% 60تم تغطية )البنك االنمائي االلماني  089,112 
 (formerly GTZ)التعاون االلماني  838,28  829,161

وزارة المالية  --  975,59
161,48 

 (formerly DED)التعاون االلماني  -- 

965,269  927,140  
 

  عيني–مساهمات المانحين  .12
 

: لقد كانت مساىمات المانحين العينية خالل السنة كما يمي
/ كانون أول31        
 التعاون االلماني 

(former DED) 

 التعاون االلماني 
(former GTZ) 

 2012  2011 

 شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيميالتكمفة 
 765,848  750,867  950,495  800,371خدمات إستشارية 
 9,173 --  --   --رسوم اشتراكات 
 70,824 --  --   --خدمات تدريب 
 116,953 --  --   --دعاية وتوعيو 

 800,371  950,495  750,867  798,962 

 
. لتقديم مساعدات تقنية فنية لمبرامج ( سابقاGTZ و DED )الخدمات اإلستشارية تمثل تكمفة خبراء مختصين مكمفين من التعاون االلماني

 
 رسوم عضوية .13

 

تمثل رسوم العضوية المبالغ المستحقة سنويا لممجمس من اعضائو من الييئات المحمية حيث تدفع الييئات المحمية في كل 
 0.5 شيقل اسرائيمي عن كل مواطن من سكانيا، اما الييئات المحمية االخرى فتدفع 1.5من رام اهلل والبيرة وبيتونيا مبمغ 

. شيقل اسرائيمي عن كل مواطن من سكانيا



 

 

 مصروفات البرامج .14
 

 :تشمل مصروفات البرامج ما يمي

 
 شاقل اسرائيمي 

   قسم التقني  قسم التوعية المجتمعية  سيارات جمع النفايات 

     القسم التقني العام  المكب الصحي          

وزارة الحكم  
المحمي 

االتحاد 
االوروبي 

التعاون   1المجموع 
 االلماني

(formerly 

DED) 

التعاون 
 االلماني

(formerly 

GTZ) 

التعاون  المجموع أ   المجمس  2المجموع المجمس 
 االلماني

(formerly 

DED) 

البنك 
االنمائي 
 االلماني

 3-1مجموع   (أب)3مجموع المجموع ب المجمس 

                      
 156,828  86,373  83,155 58,467 24,688--   3,218  3,218  70,455 43,234 27,221--  -- -- -- رواتب 

 371,800  297,200  297,200-- --  297,200 --  --   74,600-- --  74,600 -- -- -- خدمات استشارية 
 584 --  -- -- -- --  --  --   584 584-- --  -- -- --   إعالنات

 6,920  30 -- -- -- --   30  30  6,890 450 6,440--  -- -- -- مواصالت 
 922  922 -- -- -- --   922  922 -- -- -- --  -- -- -- مطبوعات وقرطاسية 

 208  114  56 56-- --   58  58  94 94-- --  -- -- -- محروقات 
 215 --  -- -- -- --  --  --   215 215-- --  -- -- -- ورشات عمل 

 221,264 --  -- -- -- --  --  --  -- -- -- --   221,264 193,187 28,077مصاريف تبرعات 
 2,170 --  -- -- -- --  --  --   2,170 2,170-- --  -- -- -- مصاريف ضيافة 

 11,754  7,021  7,021 7,021-- --  --  --   4,733 4,733-- --  -- -- -- تعويضات موظفين 
 2,007  2,007  2,007 2,007-- --  --  --  -- -- -- --  -- -- -- اجازات سنوية 

                      
 28,077 193,187 221,264  74,600 33,661 51,480 159,741  4,228  4,228  297,200 24,688 67,551 389,439  393,667  774,672 
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 مصروفات ادارية وعمومية .15

: يشمل ىذا البند ما يمي 
        
  كانون اول31 

 التعاون االلماني 

(former DED) 

 التعاون االلماني 

(former GTZ) 

 المجمس 

 2012  2012  2012  2011 
شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  شيقل اسرائيمي  

 553,1  950,495  --  950,495مصاريف استشارات 

 128,209  193,173  942,119  251,53رواتب 

 193,11  739,26  443,20  296,6مصاريف سيارة ومحروقات والصيانو 

 777,13  487,18  742,12  745,5تنضيف وضيافة وقرطاسية 

 543,18  989,17  623,12  366,5اتصاالت وكيرباء ومياة 

 693,13  437,7  437,7  --ورشات عمل ومطبوعات واشتراكات 

 530,5  800,6  800,6  --اتعاب مينية 

 178,7  585,7  991,2  594,4ايجار مكتب 

 964,1  004,4  442,2  562,1اعالنات ودعاية وتوعية 
 461,23  618,1  618,1  --تعويضات نياية الخدمة 

 170,9  351,1  351,1  --مصاريف اجازات سنوية 

 662  447,1  783  664مصاريف متفرقة 
 457  462  326  136اخرى 

 645  206  146  60مواصالت 

 208,53  --  --  --مصايف تدريب 
 500  --  --  --مصاريف عالوات 

 102,40  --  --  --مصاريف ديون معدومة 

 764,410  268,763  644,189  624,573المجموع 
 
 
 

 خسارة من فروقات عممة .16
 

خاص ارصدة المجمس لدى )نتجت الخسائر من الفروقات العممة عن اعادة تقييم موجودات ومطموبات المجمس بالعمالت االجنبية 
لقد ادى . الى الشيقل االسرائيمي وفقا السعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي (البنك والموجودات والمطموبات المتداولة

 31شيقل اسرائيمي كما في  415,14التغير في سعر صرف العمالت المختمفة مقابل الشيقل االسرائيمي الى وجود خسارة بقيمة 
 .2012كانون اول 

 


