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موازنة البلدية المقدرة والفعلية نهاية عام 2016
ووًال :اإليرادات
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البىد الرئيسي

الموازوت العامت

الموازواث التجاريت
الموازواث االئتماويت
المشاريع

البىد الفرعي
ضرائب عهى انممتهكاث
رسىو نقم عهى انطرق
إيراداث انخذماث
رسىو انرخص واإلجازاث
إيراداث متنىعت
إيراداث غراماث
إيراد استخذاو ممتهكاث األمىال
إيراداث تشغيهيت  /نفاياث
مجموع إيراداث الموازوت العامت
مىازنت انمياه
مىازنت انذينمىميتر
مجموع إيراداث الموازوت التجاريت
مجموع إيراداث موازوت التقاعد
مجموع إيراداث المشاريع
مجموع إيراداث الموازواث

الموازوت المقدرة
(شيكل)
1,000,000
1,646,911
170,000
1,455,000
630,000
80,000
6,802,000
1,000,000
12,783,911
3,751,000
460,000
4,211,000
550,000
562,000
18,106,911

اإليراداث الفعليت
(شيكل)
24,848
3,656,961
7,559
1,410,794
105,334
31,890
5,993,476
677,410
11,908,272.64
2,009,191
440,471
2,449,662
54,161
369,866
14,781,961

خالصت اإليراداث :
البيان
مجمىع إيراداث انمىازناث
رصيذ انبهذيت بذايت انعاو
مجموع اإليراداث الكلي والرصيد
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الموازوت المقدرة
(شيكل)
18,106,911.00
1,044,970.47
19,151,881.47

اإليراداث الفعليت
(شيكل)
14,781,961.09
1,044,970.47
15,826,931.56
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انياًال :النفقات :
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البىد الرئيسي

الموازوت العامت

الموازوت التجاريت
الموازواث االئتماويت
الموازوت اإلداريت
المشاريع

البىد الفرعي
انصحت وانسالمت انعامت
مصاريف إدارة اننفاياث انصهبت
خذماث حضاريت وثقافيت
األشغال انعامت
انتخطيط وتطىير انمجتمع
مجموع وفقاث الموازوت العامت
مىازنت انمياه
مىازنت انذينمىميتر
مجموع وفقاث الموازوت التجاريت
مجموع وفقاث موازوت التقاعد
مجموع الىفقاث اإلداريت
مجموع وفقاث المشاريع
مجموع وفقاث الموازواث

الموازوت المقدرة
(شيكل)
27,000.00
1,350,000.00
32,000.00
990,000.00
20,000.00
2,419,000.00
3,050,000.00
61,500.00
3,111,500.00
550,000.00
8,487,484.00
4,452,000.00
19,019,984.00

الىفقاث الفعليت
(شيكل)
837
1,169,380.68
900
514,860.60
8,466.38
1,694,444.66
4,067,509.55
49,559.00
4,117,068.55
476,437.08
6,824,877.49
2,321,526.78
15,434,354.56

الموازوت المقدرة
(شيكل)
19,019,984.00
0
131,897.12
19,151,881.12

الىفقاث الفعليت
(شيكل)
15,434,354.56
392,577.00

خالصت الىفقاث :
البيان
مجمىع نفقاث انمىازناث
انرصيذ نهايت انشهر
رصيذ انىفر بذايت انعاو
مجموع الىفقاث الكلي والرصيد
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15,826,931.56

