بلدية الطيبة
رام هللا – فلسطني

احملتوايت

تقرير مدقق احلساابت
بيان املقبوضات واملصروفات
االيرادات واملصروفات بيان

تقرير مدققي الحسابات
حضرات السادة رئيس واعضاء بلدية الطيبة المحترمين.

الطيبة – رام هللا
تحية وبعد،

لقد دققنا البيان المالي المرفق لبلدية الطيبة والذي يتكون من المقبوضات والمصروفات كما في  31كانون اول
 2018كذلك بيان االيرادات والمصروفات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
مسؤولية االدارة عن البيانات المالية-:

ان مسؤولية اعداد هذه البيانات تنحصر في ادارة المجلس  ،تشمل هذه المسؤولية على اعداد وعرض البيانات المالية

الخالية من االخطاء الجوهرية كما تشتمل هذه المسؤولية على التخطيط و االحتفاظ مراقبة داخلية واختيار سياسات

محاسبية تتناسب والوضع .

مسؤولية مدقق الحسابات -:

ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي حول هذه البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قمنا بها  .لقد تم التدقيق وفقا

لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تاكيد

معقول بان البيانات المالية خالية من االخطاء الجوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على اثباتات للمبالغ واالفصاح في البيانات المالية وكذلك تقييم لمخاطر

االخطاء الجوهرية في البيانات المالية كذلك ياخذ مدقق الحسابات بعين االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للمجلس

وذلك بهدف تصميم اجراءات التدقيق المالئمة  ,كما يشتمل التدقيق مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة وتقييم اسلوب
عرض البيانات المالية

الرأي  :وفي رأينا  ,فان البيانات المالية المشار اليها تظهر بصورة مقبولة الوضع المالي لبلدية الطيبة وأدائها المالي

للسنة المنتهية في  31كانون أول  . 2018وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليه.

مالحظة  :تم اعتماد رصيد الصندوق ببداية عام  2018ونهاية العام بناء على جلسة وكتاب من البلدية بموجب التقرير
من قبل اللجنة المعينة من البلدية لفحص الصناديق.

بيت لحم في 2019/07/22

غنام للتدقيق واالستشارات

عبدهللا غنام

بيان المقبوضات والمصروفات كما هو في 2018/12/31
البيــــــــــــــــــــــــــــان
االرصدة النقدية في 2018/01/01
الصندوق
بنك القاهرة عمان دوالر 6462.07
بنك القاهرة عمان شيقل
بنك القاهرة عمان دينار 14353.51
بنك القاهرة عمان يورو
بنك القاهرة عمان توفير شيقل
البنك الوطني دوالر 222

البنك الوطني شيقل
البنك الوطني دينار 2949.06
البنك الوطني يورو 3.83
مجموع االرصدة النقدية
المقبوضات وااليرادات
رسوم رخص
رسوم نفايات
رسوم انارة
رسوم زراعة
ايراد عطاء
رسوم تصديق معامالت
رسوم رخص بناء
ايرادات مختلفة
تبرعات محلية
ايراد فرق ترجمة عملة
ضريبة امالك
رسوم رخص مهن
رسوم النقل على الطرق
اجمالي المقبوضات واإليرادات

االجمــــــــــالي

أغ شيقــــــــــل
1260.00
22617.00
)(1391.00
71050.00
000.00
12007.00
777.00
13798.00
14598.00
16.00
134732.00
أغ شيقــــــــــل
9.002316
67614.00
39561.00
20516.00
560.00
22080.00
117450.00
26100.00
59846.00
3715.00
146531.00
1098.00
59994.00
4.0058130
716036.00

البيــــــــــــــــــــــــــــان

أغ شيقــــــــــل

المدفوعات والمصروفات
رواتب
مصاريف ومواد تنظيف
عموالت وفوائد
برق وبريد ونت
مساهمة في مجلس الخدمات الطيبة ورمون
تشريفات
اتعاب محاماة
استهالك مياه
استهالك غاز
محروقات السيارة
اتعاب تدقيق
مصاريف عامة
ضريبة دخل
صيانة وتصليحات انارة وشوارع
استهالك كهرباء
اعالنات
مساهمة مكب النفايات
صيانة البلدية
قرطاسية ومطبوعات
زينة عيد الميالد
اتعاب نهاية خدمة
مبيدات وادوية
صيانة ماكنات واجهزة
م نقل ومواصالت
رسوم انتساب الهيئات المحلية

184758.00
1755.00
1074.00
3801.00
112000.00
5848.00
3574..00
5620.00
536.00
2901.00
10500.00
1260.00
1963.00
181440.00
52.0087
1790.00
3225.00
2385.00
1171.00
17499.00
44124.00
1311.00
3211.00
1550.00
1795.00

عيدية للموظفين
جرة غاز 2
مقسم هاتف
الة حاسبة
مكيف
برادي
كراسي مكتب
اجمالي المدفوعات والمصروفات

االرصدة النقدية في 2018/12/31

الصندوق دفتريا
بنك القاهرة عمان دوالر 909.07
بنك القاهرة عمان شيقل
بنك القاهرة عمان دينار 2736.445
بنك القاهرة عمان يورو
بنك القاهرة عمان توفير شيقل
البنك الوطني دوالر 13956

البنك الوطني شيقل
البنك الوطني دينار 73.539
البنك الوطني يورو
مجموع االرصدة النقدية
االجمــــــــــالي

600.00
400.00
5900.00
285.00
3400.00
1800.00
570.00
98.008615

أغ شيقــــــــــل
585.00
3409.00
4818.00
14476.00
000.00
17649.00
52335.00
6477.00
389.00
000.00
100138.00
716036.00

بيان االيرادات والمصروفات كما هو في 2018/12/31
البيــــــــــــــــــــــــــــان
االيرادات
رسوم رخص
رسوم نفايات
رسوم انارة
رسوم زراعة
ايراد عطاء
رسوم تصديق معامالت
رسوم رخص بناء
ايرادات مختلفة
تبرعات محلية
ايراد فرق ترجمة عملة
ضريبة امالك
رسوم رخص مهن
رسوم النقل على الطرق
اجمالي االيرادات

أغ شيقــــــــــل
16239.00
67614.00
39561.00
20516.00
560.00
22080.00
117450.00
26100.00
59846.00
3715.00
146531.00
1098.00
59994.00
581304.00

المصروفات
رواتب
مصاريف ومواد تنظيف
عموالت وفوائد
برق وبريد ونت
مساهمة في مجلس الخدمات الطيبة ورمون
تشريفات
اتعاب محاماة
استهالك مياه
استهالك غاز
محروقات السيارة
اتعاب تدقيق
مصاريف عامة
ضريبة دخل
صيانة وتصليحات انارة وشوارع
استهالك كهرباء
اعالنات
مساهمة مكب النفايات
صيانة البلدية
قرطاسية ومطبوعات
زينة عيد الميالد
اتعاب نهاية خدمة
مبيدات وادوية
صيانة ماكنات واجهزة
م نقل ومواصالت
رسوم انتساب الهيئات المحلية
اجمالي المصروفات
العجز للسنة الحالية

184758.00
1755.00
1074.00
3801.00
112000.00
5848.00
3574..00
5620.00
536.00
2901.00
10500.00
1860.00
1963.00
181440.00
7852.00
1790.00
3225.00
2385.00
1171.00
17499.00
44124.00
1311.00
3211.00
1550.00
1795.00
603543.00
)(22239.00

