
موازنة نشاطات الحكم المحلي الموازنة العامة-100الموازنة الرئیسیة  الموازنة الفرعیة

بیت جاال 2021موازنة تقدیریھ لسنة  الھیئة المحلیة الفترة

المالحظات رصید الموازنة لسنة 
2021

المبلغ التقدیري لحركات 
سنة 2021

الرصید حتى شھر 12 من 
سنة 2020

اسم الحساب رقم الحساب

118,956,578.
47

7,109,804.56 111,846,773.91 الموجودات 10000000

17,548,615.84 -4,380,569.43 21,929,185.27 موجودات متداولة 11000000
2,637,879.14 -1,810,853.43 4,448,732.57 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000

0.00 0.00 0.00 النقد في الصندوق 11010100
0.00 0.00 0.00 11010101 الصندوق الرئیسي

0.00 0.00 0.00 صندوق النثریات 11010102

0.00 0.00 0.00 صنادیق الجباة 11010103

0.00 0.00 0.00 11010104  صنادیق سلفیات الموظفین

2,637,879.14 -1,810,853.43 4,448,732.57 النقد لدى البنوك 11010200
2,637,878.86 355,475.69 2,282,403.17 حسابات بنكیة جاریة 11010201

ولید الخطیب: سیتم اللتزام 
باستالم شیكات لفتره المالیھ 

التي نحن بھا وھي عام 
2021 ولن نستلم اي شیك 

خارج الفتره 2021

0.00 -123,670.29 123,670.29  حسابات ینكیة - شیكات بنكیة برسم
 التحصیل

11010202

0.00 0.00 0.00 حسابات بنكیة جاریة مدینة 11010203

ولید الخطیب: 1) النسبة 
المتوقعھ للتحصیل %30 

من الذمھ تقریبا 

0.28 -1,909,446.00 1,909,446.28 حسابات بنكیة-ودائع الجل 11010204

0.00 0.00 0.00 11010205 صندوق حواالت صادرة

0.00 -133,212.83 133,212.83  حسابات بنكیة مقیدة االستخدام قصیرة
االمد

11010206

0.00 0.00 0.00  حسابات بنكیة مقیدة االستخدام طویلة
االمد

11010207

0.00 0.00 0.00 االستثمارات - قصیرة االجل 11020000
0.00 0.00 0.00 استثمارات قصیرة االجل 11020100
0.00 0.00 0.00 استثمارات قصیرة االجل 11020101

7,731,487.68 -63,875.00 7,795,362.68 ذمم مدینة 11030000
7,692,581.09 -43,875.00 7,736,456.09 ذمم مدینة عامة 11030100

0.00 0.00 0.00  شیكات برسم التحصیل  ( صندوق
( الشیكات الواردة

11030102

76,410.09 -50,000.00 126,410.09 صندوق شیكات مرتجعة 11030103
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ولید الخطیب:  توجھ البلدیھ 
بعدم السماح الحد بالبناء اال 

بعد تسدید قیمة الرسوم 
كاملھ والعمل على تحصیل 

بالحد االدنى 30% من 
الذمم

953,604.00 -400,000.00 1,353,604.00 ذمم مدینة رسوم رخص البناء 11030105

ولید الخطیب: 1) ان سبة 
التحصیل لھذا السنھ حدت 

بعد دراسة ب%60 
وسیكون ھنالك تحصیل من 

الذمم بمبلغ متوقع 200 
الف .

6,251,739.00 394,000.00 5,857,739.00 ذمم مدینة رسوم النفایات 11030106

179,394.00 16,125.00 163,269.00 ذمم مدینة رسوم الیافطات 11030107

16,424.00 0.00 16,424.00 ذمم مدینة رسوم مخالفات وغرامات 11030108

215,010.00 -4,000.00 219,010.00 ذمم مدینة رسوم الحرف والصناعات 11030109

38,906.59 -20,000.00 58,906.59 أوراق قبض 11030200
38,906.59 -20,000.00 58,906.59 11030201 أوراق قبض ( صندوق كمبیاالت )

2,598,043.61 -811,080.00 3,409,123.61 ذمم مدینة اخرى 11040000
2,446,013.53 80,225.00 2,365,788.53 مستحقات اخرى 11040100

0.00 0.00 0.00 فوائد مستحقة 11040102

0.00 -78,960.00 78,960.00 11040103 ذمم موظفین مدینة

2,446,013.53 159,185.00 2,286,828.53 11040104 ذمم مدینة اخرى

152,030.08 -891,305.00 1,043,335.08  تعھدات مدینة (مستحقات من
(مانحین

11040200

152,030.08 -891,305.00 1,043,335.08 تعھدات مدینة (مستحقات من مانحین) 11040201

3,941,887.31 -1,694,761.00 5,636,648.31 ذمم مدینة - حكومیة 11050000
3,941,887.31 -1,694,761.00 5,636,648.31 مستحقات من جھات حكومیة 11050100

3,898,887.26 -1,500,000.00 5,398,887.26 ذمم ضریبة أمالك 11050101

ولید الخطیب: سیتم تسدید 
المستحقات السابقة بالكامل 
خالل العام الحالي و سییتم 

ترصید شھر 12+11 
المقدر لسنة 2021 فقط 

43,000.05 -178,386.00 221,386.05 ذمم رسوم رخص المھن 11050102

ولید الخطیب: ولید 
الخطیب: قیمة المقدر للعام 
2020 من حصة البلدیة 
لرسوم النقل على الطرق 

علما انھ ال یتم الصرف اال 
للعام 2021.

0.00 -16,375.00 16,375.00 ذمم رسوم النقل على الطرق 11050103

431,530.55 0.00 431,530.55 مستحقات من موازنات اخرى 11060000
431,530.55 0.00 431,530.55 مستحقات من موازنات اخرى 11060100

431,530.55 0.00 431,530.55 مستحقات من موازنات اخرى 11060101

139,724.30 0.00 139,724.30 المخازن 11070000
139,724.30 0.00 139,724.30 مخزون عام 11070100

139,406.30 0.00 139,406.30 مخزون المواد 11070101

318.00 0.00 318.00 محروقات 11070103
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68,063.25 0.00 68,063.25 مصاریف مدفوعة مقدما 11080000
68,063.25 0.00 68,063.25 مصاریف عامة مدفوعة مقدما 11080100

68,063.25 0.00 68,063.25 مصاریف مدفوعة مقدما 11080101

101,407,962.6
3

11,490,373.99 89,917,588.64 موجودات غیر متداولة 12000000

82,937,071.24 -2,365,578.01 85,302,649.25 صافي قیمة الموجودات الثابتة 12010000
150,636,661.00 0.00 150,636,661.00  تكلفة اراضي، عقارات ومعدات

 وبنى تحتیة
12010100

52,994,836.00 0.00 52,994,836.00 اراضي 12010101

33,728,847.00 0.00 33,728,847.00 عقارات 12010102

61,848.00 0.00 61,848.00 معدات 12010103

0.00 0.00 0.00 محطات او مولدات 12010104

62,073,723.00 0.00 62,073,723.00 البنیة التحتیة 12010105

1,422,364.00 0.00 1,422,364.00 سیارات والیات 12010106

33,200.00 0.00 33,200.00 حاویات نفایات 12010107

321,843.00 0.00 321,843.00 العاب الحدیقة 12010108

0.00 0.00 0.00 المتحف 12010109

0.00 0.00 0.00 12010110 حیوانات الحدیقھ

1,528,137.00 0.00 1,528,137.00 12010200 تكلفة اثاث واجھزة مكتبیة
253,935.00 0.00 253,935.00 12010201 اثاث مكتبي و تحسینات

1,274,202.00 0.00 1,274,202.00 اجھزة وادوات مكتبیة 12010202

0.00 0.00 0.00 تكلفة برامج ونظم معلومات 12010300
0.00 0.00 0.00 أنظمة وبرامج حاسوب 12010301

-68,993,417.11 -2,357,142.71 -66,636,274.40  مجمع استھالك عقارات ومعدات
 وبنى تحتیة

12015000

-14,359,785.35 -588,662.40 -13,771,122.95 االستھالك المتراكم-عقارات 12015002

-1,157,309.24 -59,359.91 -1,097,949.33 االستھالك المتراكم-معدات 12015003

-52,023,672.21 -1,597,898.51 -50,425,773.70 االستھالك المتراكم-البنیة التحتیة 12015005

-1,205,521.15 -81,441.63 -1,124,079.52 االستھالك المتراكم-سیارات والیات 12015006

-247,129.16 -29,780.26 -217,348.90 االستھالك المتراكم-العاب الحدیقة 12015008

-234,309.65 -8,435.30 -225,874.35 مجمع استھالك اثاث وأجھزة مكتبیة 12015100
-234,309.65 -8,435.30 -225,874.35 12015101 االستھالك المرتاكم-اثاث و تحسینات

0.00 0.00 0.00  االسھتالك المتراكم-اجھزة وادوات
مكتبیة

12015102

16,290,080.39 13,855,952.00 2,434,128.39 مشاریع تحت التنفیذ 12020000
16,290,080.39 13,855,952.00 2,434,128.39 مشاریع تحت التنفیذ 12020100

12,599,285.43 11,274,000.00 1,325,285.43 مشاریع تحت التنفیذ - تمویل ذاتي 12020101

2,047,523.88 1,100,000.00 947,523.88 مشاریع تحت التنفیذ - تمویل محلي 12020102
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1,643,271.08 1,481,952.00 161,319.08 مشاریع تحت التنفیذ - تمویل خارجي 12020103

2,180,811.00 0.00 2,180,811.00 االستثمارات - طویلة االجل 12040000
2,180,811.00 0.00 2,180,811.00 استثمارات في المشاریع التجاریة 12040100

2,180,811.00 0.00 2,180,811.00 استثمارات طویلة االجل 12040102

19,553,973.2
3

5,051,202.67 14,502,770.56 المطلوبات 20000000

11,678,286.85 -1,674,922.33 13,353,209.18 المطلوبات المتداولة 21000000
157,071.52 -300,000.00 457,071.52 الذمم الدائنة 21010000
157,071.52 -300,000.00 457,071.52 ذمم دائنة عامة 21010100

115,336.95 -300,000.00 415,336.95 ذمم دائنة موردي مواد وخدمات 21010102

41,734.57 0.00 41,734.57 اقتطاعات ضریبة-خصم من المصدر 21010104

927,823.11 -112,784.33 1,040,607.44 ذمم دائنة اخرى 21020000
0.00 -5,489.14 5,489.14 21020100 اوراق دفع
0.00 -5,489.14 5,489.14 21020101 صندوق شیكات صادرة

0.00 -7,295.19 7,295.19 تأمینات وودائع 21020300
0.00 -7,295.19 7,295.19 21020304 تامینات متفرقة

927,823.11 -100,000.00 1,027,823.11 21020600 تامینات اشغال ھندسیة
927,823.11 -100,000.00 1,027,823.11 21020602 تامینات رخص بناء

0.00 0.00 0.00 21020604 تامینات اذون االشغال

1,799,788.31 0.00 1,799,788.31 ذمم دائنة - موازنات داخلیة 21030000
1,799,788.31 0.00 1,799,788.31 حسابات مشتركة بین الموازنات 21030100

1,799,788.31 0.00 1,799,788.31 مستحق لموازنات داخلیة اخرى 21030101

8,486,788.96 -1,262,138.00 9,748,926.96 ایرادات مؤجلة 21040000
8,486,788.96 -1,262,138.00 9,748,926.96 ایرادات مقبوضة مقدماً 21040100

8,486,788.96 -1,262,138.00 9,748,926.96  ایرادات مقبوضة وغیر محققة / التزام
لجھات مانحة

21040101

6,814.95 0.00 6,814.95 المصاریف المستحقة 21050000
6,814.95 0.00 6,814.95 مصاریف تشغیلیة مستحقة 21050100

6,814.95 0.00 6,814.95 اقتطاع ضریبة رواتب الموظفین 21050102

300,000.00 0.00 300,000.00 التزامات متداولة اخرى 21060000
300,000.00 0.00 300,000.00 دیون قصیرة االجل 21060100

300,000.00 0.00 300,000.00 دیون قصیرة االجل 21060101

7,875,686.38 6,726,125.00 1,149,561.38 المطلوبات غیر المتداولة 22000000
6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 مطلوبات طویلة األجل 22010000
6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 التزامات تشغیلیة طویلة األجل 22010300

6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 22010301 دیون طویلة األجل

1,275,686.38 126,125.00 1,149,561.38 المخصصات 22020000
1,275,686.38 126,125.00 1,149,561.38 مخصصات تعویضات الموظفین 22020300

0.00 -1,112,834.00 1,112,834.00 مخصص تقاعد الموظفین 22020302
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1,275,686.38 1,238,959.00 36,727.38 مخصص نھایة الخدمة 22020303

97,344,003.3
5

0.00 97,344,003.35 صافي الموجودات 30000000

97,344,003.35 0.00 97,344,003.35 صافي الموجودات 31000000
97,344,003.35 0.00 97,344,003.35 ارصدة موازنات غیر مخصصة 31030000
97,344,003.35 0.00 97,344,003.35 ارصدة موازنات غیر مخصصة 31030100

97,344,003.35 0.00 97,344,003.35 ارصدة موازنات غیر مخصصة 31030101

0.00 0.00 0.00 مؤشر علیھا لتحسینات راسمالیة 31030200
0.00 0.00 0.00 مؤشر علیھا لتحسینات راسمالیة 31030201

11,231,897.0
0

11,231,897.0
0

االیرادات 40000000

11,231,897.00 11,231,897.00 ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة 41000000
2,929,000.00 2,929,000.00 ایرادات ضریبیة 41010000
2,500,000.00 2,500,000.00 ضرائب على الممتلكات 41010100

0.00 ض. جاریة على اراضي زراعیة 41010101

ولید الخطیب: قیمة المبلغ 
المتوقع من المكلفین تسدیده 
خالل عام 2021 لوزارة 

المالي عن ضریبة االمالك 

2,500,000.00 ضریبة منازل 41010102

0.00 ضریبة تجاري 41010103

0.00 ضریبة صناعي 41010104

429,000.00 429,000.00 رسوم محلیة اخرى  41010200
0.00 مبیعات محلیة 41010201

0.00 خدمات محلیة 41010202

ولید الخطیب: حصة بلدیة 
بیت جاال لعام 

2020/2021

429,000.00 رسوم النقل على الطرق 41010203

0.00 رسوم ضریبة شخصیة 41010204

0.00 رسوم تحسین وتطویر 41010205

0.00  رسوم ذبیحة ( للھیئات التي  ال یوجد
(فیھا مسلخ

41010206

1,764,625.00 1,764,625.00 ایرادات غیر ضریبیة 41020000
1,555,500.00 1,555,500.00 رسوم الرخص واالجازات 41020100

1,200,000.00 رسوم رخص البناء العادیھ 41020101

0.00 رسوم رخص البناء غیر العادیھ 41020102

0.00 رسوم معاینة المباني 41020103

30,000.00 رسوم رخص الیافطات 41020105

0.00 رسوم رخص االقامة 41020106

0.00 رسوم رخص المقابر,دفن ونقل موتى 41020107

10,000.00 رسوم اذون اشغال طرق 41020115
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0.00 رسوم رخص معاینة وقایة من الحریق 41020116

0.00 رسوم رخص االستعماالت الخاصة 41020117

0.00 رسوم رخص المعادن الثمینة 41020118

0.00 رسوم السالمة العامة 41020119

90,000.00 41020120 رسوم رخص حرف وصناعات

213,000.00 رخص المھن واالعمال 41020121

0.00 رسوم السمك والطیور 41020122

0.00 رسوم اسواق الخضار والفواكھ 41020123

0.00 رسوم سوق الحیوانات 41020124

0.00 رسوم تصدیق معامالت 41020126

12,500.00 رسوم مخطط موقع 41020127

0.00 رسوم عطاءات 41020129

0.00 رسوم الموازیین والمقاییس 41020130

0.00 رسوم البسطات والمظالت 41020131

0.00 41020132 رسوم رخص مختلفة

0.00 رسوم تحدید منسوب وتحدید شارع 41020133

0.00 رسوم مشروع تنظیمي 41020134

0.00  ایرادات اشتراكات في مجالس مشتركة
للتخطیط والتطویر

41020135

209,125.00 209,125.00 41020200 ایرادات من الخدمات
0.00 رسوم المحاكم 41020201

0.00 رسوم انذارات كاذبة 41020202

0.00 رسوم عدادات مواقف سیارات 41020203

40,000.00  رسوم الشوارع واالرصفة ( مساھمة
(المواطنین

41020204

0.00 رسوم التسجیل والتدوین 41020205

0.00 41020206 رسوم الحفر االمتصاصیة

0.00 رسوم اشتراكات مكتبة 41020207

5,000.00 رسوم شھادات وخرائط 41020208

64,125.00 رسوم الفتات واعالنات 41020209

0.00 رسوم مكافحة الفئران 41020210

0.00 رسوم نقلیات الطرق 41020211

0.00 رسوم الدراجات 41020212

0.00 رسوم الحمالین 41020213

30,000.00 رسوم جدران استنادیة 41020214

25,000.00 تأجیر مواقف السیارات 41020215
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0.00  رسوم بدالت تحصیل ضرائب لجھات
اخرى غیر الھیئة

41020216

5,000.00 رسوم تصویر وثائق 41020217

40,000.00 رسوم اشتراكات اخرى 41020218

0.00 تأجیر المسرح والقاعة 41020219

0.00 41020220 رسوم دورات تدریبیة

0.00 41020221 ایراد تذاكر

0.00 رسوم الحصول على معلومات 41020222

0.00 ایرادات سیارة اسعاف 41020223

0.00 41020224 أثمان بیع كتب

96,000.00 96,000.00  ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة
اخرى

41030000

76,000.00 76,000.00 ایرادات غرامات 41030100
0.00 غرامات محاكم 41030101

75,000.00 غرامات البناء غیر المرخص 41030102

0.00 ایرادات محاكم اخرى غیر الغرامات 41030103

0.00 غرامات تأخیر 41030104

1,000.00 41030105 غرامة االعتداء على امالك عامة

0.00 غرامات مختلفة 41030106

0.00  غرامات مخالفات سیر وركن
السیارات

41030107

20,000.00 20,000.00 41030200 ایرادات متنوعة
0.00 ایرادات خدمات الھندسة 41030201

0.00 رسوم متحف 41030202

10,000.00 اثمان عطاءات 41030203

10,000.00  رسوم اصدار و تصدیق معامالت
ووثائق

41030204

1,001,463.00 1,001,463.00 ایرادات من إستثمارات وإیجارات 41040000
1,001,463.00 1,001,463.00 ایراد استخدام ممتلكات واموال 41040100

35,000.00 41040101 فوائد على اموال البلدیة ( فوائد دائنة )

0.00 ایراد من استثمارات-اسھم وسندات 41040102

1,000.00 ارباح بیع موجودات ثابتة 41040109

1,300.00 ایراد ایجارات الیات البلدیة 41040103

894,163.00 ایراد ایجارات عقارات الھیئة المحلیة 41040104

0.00 إیرادات تأجیر مسابح 41040105

10,000.00 ایراد مفتاحیات - خلوات 41040106

60,000.00 ایرادات من تضمین مشاریع وممتلكات 41040108

3,317,638.00 3,317,638.00 41060000 ایرادات غیر مقیدة االستخدام
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3,317,638.00 3,317,638.00 41060100 ایرادات منح وھبات متنوعة
1,200,000.00 ایرادات منح وھبات حكومیة 41060101

1,967,638.00 ایرادات منح وھبات اجنبیة 41060102

150,000.00 ایرادات منح وھبات محلیة 41060103

0.00 ایرادات النشاطات االجتماعیة 41060104

0.00 ایرادات نشاطات اللجنة الریاضیة 41060105

2,123,171.00 2,123,171.00 ایرادات موازنة النفایات الصلبة 41070000
2,123,171.00 2,123,171.00 ایرادات تشغیلیة - نفایات صلبة 41070100

1,226,895.00 رسوم نفابات - مباني سكنیة 41070102

538,060.00 رسوم نفابات - مباني تجاریة 41070103

103,900.00 رسوم نفابات - مباني صناعیة 41070104

20,472.00 رسوم نفابات - مؤسسات اكادیمیة 41070105

4,144.00 رسوم نفایات صحیة 41070106

133,700.00 رسوم نفابات - مؤسسات غیر ربحیة 41070107

0.00 رسوم نفابات - مؤسسات حكومیة 41070108

0.00 رسوم نفابات - االمم المتحدة 41070109

90,000.00 رسوم نفابات - مؤسسات محلیة 41070110

0.00 رسوم نقل وترحیل النفایات 41070111

5,000.00 غرامات مخالفات - نفایات صلبة 41070112

0.00 رسوم نفایات-ھیئات محلیة 41070113

0.00 رسوم  التخلص من نفایات االنشاءات 41070114

1,000.00 رسوم نفایات صلبة أخرى 41070115

0.00  رسوم صیانة حاویات نفایات من
ھیئات محلیة اخرى

41070116

9,173,295.11 9,173,295.11 المصاریف 50000000
3,017,207.72 3,017,207.72 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000
2,603,336.72 2,603,336.72 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
1,087,380.00 1,087,380.00 رواتب أساسیة 51010100

1,087,380.00 رواتب أساسیة 51010101

1,160,289.72 1,160,289.72 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
394,548.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

90,240.00 عالوة اجتماعیة 51010202

7,200.00 عالوة المؤھل 51010203

137,381.40 عالوة مخاطرة 51010204

172,188.00 فرق راتب 51010205

28,800.00 عالوة إداریة 51010206
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38,659.20 عالوة ترقیة 51010207

211,713.12 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

79,560.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

159,734.00 159,734.00  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51010300

119,734.00 مكافأت موظفین 51010301

40,000.00 أجور عمل اضافي 51010302

12,000.00 12,000.00  مصاریف تدریب وتطویر
الموظفین

51010400

12,000.00 تدریب وتطویر الموظفین 51010401

 :mohammadaw
این مساھمة البلدیة %9 

183,933.00 183,933.00  مصاریف التقاعد /مصاریف نھایة
الخدمة

51010500

mohammadaw: این 
مساھمة البلدیة %9 

0.00  مصاریف التقاعد المترتبة على الھیئة
المحلیة لھیئة التقاعد (نسبة الھیئة)

51010501

103,658.00  مصاریف نھایة خدمة للموظفین
 للمجالس القرویة الغیر مشتركة مع)

(ھیئة التقاعد

51010502

80,275.00  مصاریف التقاعد المترتبة على الھیئة
 المحلیة غیر المشتركة  مع ھیئة

التقاعد (نسبة الھیئة)

51010503

198,771.00 198,771.00  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

188,604.00 188,604.00 51020100 رواتب
188,604.00 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

1,800.00 1,800.00  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51020200

800.00 مكافأت موظفین 51020201

1,000.00 أجور عمل اضافي 51020202

1,000.00 1,000.00  مصاریف تدریب وتطویر
الموظفین

51020300

1,000.00 تدریب وتطویر الموظفین 51020301

7,367.00 7,367.00 مصاریف نھایة الخدمة 51020400
7,367.00 مصاریف نھایة خدمة الموظفین 51020401

117,100.00 117,100.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

106,800.00 106,800.00 51030100 رواتب
106,800.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

1,200.00 1,200.00  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51030200

1,200.00 مكافأت موظفین 51030201

0.00 أجور عمل اضافي 51030202
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1,000.00 1,000.00  مصاریف تدریب وتطویر
الموظفین

51030300

1,000.00 تدریب وتطویر الموظفین 51030301

8,100.00 8,100.00 51030400 مصاریف نھایة الخدمة
8,100.00 مصاریف نھایة خدمة الموظفین 51030401

98,000.00 98,000.00 رواتب رئاسة الھیئة المحلیة  51040000
91,000.00 91,000.00 راتب رئیس الھیئة المحلیة  51040100

84,000.00 راتب رئیس الھیئة المحلیة  51040101

7,000.00 51040102 مصاریف نھایة الخدمة

7,000.00 7,000.00 راتب نائب رئیس الھیئة المحلیة  51040200
7,000.00 راتب نائب رئیس الھیئة المحلیة  51040201

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
 :mohammadaw
این رواتب المتقاعدین 

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

mohammadaw: این 
رواتب المتقاعدین 

0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

3,166,611.38 3,166,611.38 المصاریف العمومیة واإلداریة 52000000
3,166,611.38 3,166,611.38 المصاریف العمومیة واالداریة 52010000

10,000.00 10,000.00 مصاریف اتعاب مھنیة واستشاریة 52010100
10,000.00 مصاریف أتعاب مھنیة واستشاریة 52010101

30,000.00 30,000.00 مصاریف تشریفیة 52010200
30,000.00 مصاریف تشریفات وضیافة 52010201

76,220.00 76,220.00 مصاریف خدمات 52010300
48,720.00 مصاریف خدمات مھنیة 52010301

2,500.00  مصاریف عالج اصابات عمل (لم
(یدفع من قبل شركة التامین

52010302

10,000.00 مصاربف خدمات استشاریة 52010303

10,000.00  مصاریف قضائیة ( ال تشمل اتعاب
(المحامي او المستشار القانوني

52010304

5,000.00  مصاریف عالقات عامة ( ال تشمل
(الرواتب او االجور

52010305

52,652.00 52,652.00 مصاریف اتصاالت 52010400
31,000.00 مصاریف برید وھاتف 52010401

0.00 رسوم الھواتف الثابتة 52010402

20,500.00 مصاریف انترنت واتصاالت السلكیة 52010403

1,152.00 مصاریف تعقب الیات وسیارات الھیئة 52010404

95,000.00 95,000.00 مصاریف منافع - كھرباء ومیاه 52010500
45,000.00 مصاریف میاه ( للمقرات االداریة ) 52010501

0.00  مصاریف  محروقات تدفئة ( للمقرات
( االداریة

52010502

45,000.00  مصاریف كھرباء ( للمقرات
( االداریة

52010503
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5,000.00  مصاریف منافع أخرى ( مثل
 اشتراكات المبنى او لوازم مكافحة

(...الحریق الخ

52010504

42,000.00 42,000.00 مصاریف عمومیة 52010600
0.00 مصاریف دیون المشكوك في تحصیلھا 52010601

5,000.00 عموالت ومصاریف بنكیة 52010602

5,000.00 اشتراكات صحف ومواقع اخباریة  52010603

10,000.00 ھدایا للوفود الزائرة والمستضیفة  52010604

10,000.00 مصروفات فروقات عملة  52010605

2,000.00  مصاریف فریق ریاضة (للھیئة 
(المحلیة

52010606

10,000.00 52010607 مصاریف دعاوي قضائیة محتملة 

0.00 52010608 مصاریف تقادم مخزون 

58,000.00 58,000.00 مصاریف الصیانة 52010700
10,000.00 صیانة تشغیلیة عامة  52010701

8,000.00  مصاریف صیانة معدات مكتبیة و 
اجھزة اداریة

52010702

35,000.00 مصاریف صیانة سیارات وقطع غیار 
(ال تشمل المعدات الثقیلة )

52010703

5,000.00  مصاریف صیانة االبنیة والمرافق 
االداریة

52010704

0.00 صیانة اجھزه السلكیھ  52010705

302,500.00 302,500.00 مصاریف اداریة  52010800
20,000.00 مصاربف اداریة متفرقة  52010801

10,000.00 مصاریف زي موحد ولباس  52010802

72,000.00 مكافأت اعضاء المجلس  52010803

0.00  مصاریف استئجار مقرات ومرافق 
اداریة

52010804

15,000.00 مصاریف معالجة البیانات  52010805

12,000.00 مصاریف ضیافة  52010806

7,000.00 مصاریف سفر وتنقالت خارجیة  52010807

10,000.00 مصاریف مواصالت وتنقالت داخلیة  52010808

10,000.00  مصاریف اعالنات ( في الصحف 
( واالنترنت

52010809

15,000.00  مصاریف النظافة ولوازمھا 
( للمقرات االداریة )

52010810

1,000.00 تصویر 52010811

15,000.00 مصاریف تصویر طباعة وقرطاسیة  52010812

2,500.00  مصاریف عدد وادوات مكتبیة 
( تستھلك عند الصرف )

52010813

15,000.00  مصاریف صیانة معدات واجھزة 
اداریة

52010814

70,000.00  مصاریف تأمینات 
(حریق.سیارات.عام،اصابات عمل)

52010817
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1,000.00 اداریة للموازنة العامة  52010818

1,000.00 رسوم تراخیص واشتراكات عامة  52010819

0.00 شراء مواد  52010820

3,000.00 اشتراكات وفعالیات  52010822

10,000.00 ھبات وتبرعات  52010823

10,000.00 مصاریف صیانة حواسیب وملحقاتھا  52010824

3,000.00 تبرعات عینیة 52010826

2,425,239.38 2,425,239.38  مصاریف استھالك أصول ثابتة
(الساس االستحقاق)

52011100

588,662.40 مصاریف استھالك -عقارات 52011101

59,359.91 مصاریف استھالك -معدات 52011102

1,597,898.51 مصاریف استھالك -البنیة التحتیة 52011104

81,441.63 مصاریف استھالك -سیارات والیات 52011105

8,000.00 مصاریف استھالك -حاویات نفایات 52011106

81,441.63 مصاریف استھالك -العاب الحدیقة  52011107

8,435.30 52011109 مصاریف استھالك -اثاث و تحسینات

45,000.00 45,000.00 مصاریف تشغیلیة - حسب االحتیاج 52011200
45,000.00 زیوت ومحروقات مركبات اداریة 52011202

10,000.00 10,000.00 مصاریف صیانة عامة 52012000
10,000.00  مصاریف صیانة آلیات ومعدات

االشغال العامة
52012001

20,000.00 20,000.00 مصاریف خدمات عامة 52012100
15,000.00 خدمات سیاحیة 52012101

5,000.00 مصاریف تشغیل المراكز الطبیة 52012102

2,989,476.01 2,989,476.01  مصاریف تشغیل ذات طبیعة غیر
تجاریة

53000000

2,989,476.01 2,989,476.01  مصاریف تشغیل ذات طبیعة غیر
تجاریة

53010000

153,704.00 153,704.00 الصحة والسالمة العامة 53010100
28,404.00 الخدمات البیطریة 53010101

5,000.00 مكافحة امراض ساریة 53010102

5,000.00 مصاریف مكافحة الجرذان 53010103

5,000.00 التخلص من الكالب الضالة 53010104

40,000.00  ،وسائل االمان على الطرق (حواجز 
(دھانات ارصفة...الخ

53010105

10,000.00  مطھرات وموادة طبیة لغایات الصحة
والسالمة العامة

53010106

6,000.00 صیانة المراحیض والمجاري العامة 53010107

0.00 مصاریف تركیب االشارات الضوئیة 53010108
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0.00 نفقات دفن الموتى 53010109

2,000.00 ھدم االبنیة الخطرة 53010110

2,500.00 مبیدات حشریة 53010111

0.00 ازالة المواد الخطرة 53010112

0.00 ازالة مواد تقبل اعادة المعالجة 53010113

49,800.00 مصاریف انارة شوارع 53010115

929,000.01 929,000.01 مصاریف االشغال العامة 53010200
50,000.00 لوازم االنارة 53010201

5,000.00 تعویضات عن المشاریع العامة 53010203

5,000.00 ازالة میاه االمطار 53010204

10,000.00 الیافطات واالشارات 53010205

0.01 مصاریف استئجار االلیات 53010206

25,000.00 صیانة االبنیھ 53010208

24,000.00 صیانة المقابر 53010209

40,000.00 53010210 صیانة جدران استنادیة

0.00 53010211 صیانة  المدارس

700,000.00 صیانة وترقیع طرق وشوارع 53010212

0.00 53010213 التسمیھ والترقیم

0.00 53010214 صیانة ادراج

20,000.00 صیانة امالك البلدیة 53010215

20,000.00 صیانة وتطویر البلدة القدیمة 53010216

25,000.00 استشارات واعمال مساحیة 53010217

5,000.00 تجریف اودیة 53010218

32,500.00 32,500.00  ضریبة دخل على انشطة الحكم
  المحلي

53010300

32,500.00  ضریة دخل على عقارات الھیئة
 المحلیة

53010301

203,000.00 203,000.00  خصومات نقدیة ممنوحة- موازنات
عامة

53010400

150,000.00 خصومات نقدیة/نفایات 53010401

3,000.00 خصومات نقدیة/الیافطات واالعالنات 53010402

0.00 خصومات نقدیة/المسقفات 53010403

50,000.00 خصومات نقدیة/االمالك 53010404

15,000.00 15,000.00 مصاریف أآلمن واالطفاء 53010500
15,000.00 مصاریف أمن وحراسة 53010501

0.00 لوازم اطفائیة 53010502

0.00 صیانة سیارات االطفائیة 53010503
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0.00 الحریق واالنقاذ 53010504

0.00 رسوم اطفائیة 53010505

200,000.00 200,000.00 خدمات حضاریة وثقافیة 53010600
0.00 خدمات المكتبة العامة 53010601

0.00 53010602 لوازم المتحف

10,000.00 خدمات مناسبات خاصة 53010603

15,000.00 خدمات وصیانة حدائق ومنتزھات 53010604

5,000.00 المخیمات الصیفیة 53010605

5,000.00 خدمات البلدة القدیمة 53010606

0.00 مصاریف انترنت 53010607

0.00 مصاریف دوریات كتب ومراجع 53010608

120,000.00 مصاریف االعیاد الدینیة والوطنیة 53010609

5,000.00 مساعدات للفقراء 53010610

0.00  مصاریف مجلس االطفال للھیئة
المحلیة

53010611

0.00 النشاطات الریاضیة 53010612

0.00 لوازم زراعیة 53010613

0.00 انشطة ثقافیة وتعلیمیة وتوعویة 53010614

0.00 ترمیم تجلید الكتب ودوریات 53010615

40,000.00  مصاریف انشطة النوع االجتماعي
(شباب، اطفال، نساء..الخ)

53010616

54,500.00 54,500.00 التخطیط وتطویر المجتمع 53010700
10,000.00 53010701 التخطیط

12,000.00 تطویر المجتمع 53010702

7,500.00  رسوم انتساب لمجالس خدمات
مشتركة (ال تشمل ثمن الخدمة المتلقاه)

53010703

25,000.00  رسوم اشتراكات في مؤسسات محلیة
ودولیة

53010704

47,500.00 47,500.00 مصاریف ھندسیة 53010800
5,000.00 53010801 عدد ولوازم ھندسیة

0.00 تكلفة عدادات مواقف السیارات 53010802

0.00 لوازم وادوات ھندسیة صغیرة 53010803

2,500.00 مصاریف ھندسیة متفرقة 53010804

5,000.00 استشارت ھندسیھ 53010805

35,000.00 53010806 مشروع التنظیم الھیكلي

0.00 تكلفة تركیب االشارات الضوئیة 53010807

1,354,272.00 1,354,272.00 مصاریف ادارة النفایات الصلبة 53010900
0.00 مصاریف دفن نفایات  53010901

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین

وزارة الحكم المحلي
State of Palestine
Ministry of Local



0.00 صیانة معدات مكب النفایات  53010902

1,050,000.00 مصاریف جمع وازالة النفایات  53010903

264,272.00 نفقات مكب النفایات  53010904

40,000.00 صیانة وشراء حاویات  53010905

0.00 صیانة آلیات ومعدات جمع النفایات  53010906

0.00  مصاریف تعقب حركة آلیات ومعدات 
النفایات

53010907

0.00  زیوت وشحوم ومحروقات جمع 
وادارة النقایات الصلبة

53010908

0.00 مصاریف نفل وترحیل النفایات  53010909

0.00  تنطیف وتعقیم وتطھیر معدات جمع 
النفایات

53010910

0.00  مصاریف وعموالت تحصیل ذمم 
نفایات مباعة

53010911

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
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