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موازنة البلدية المقدرة والفعلية نهاية عام 2017
ووًال :اإليرادات
#
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4
5
6
7
8
**
9
10
**
11
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***

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

اإليراداث الفعليت (شيكل)
1,921,032
1,600,361
7,502
1,719,763
61,972
29,335
5,651,509
782,137
11,773,611.17
2,405,385
594,535
2,999,920
72,956
513,245
15,359,732

الموازوت المقدرة (شيكل)
2,300,000
1,601,000
40,000
1,960,000
620,000
90,000
6,830,000
1,000,000
14,441,000.00
3,530,000
610,000
4,140,000
547,000
350,000
19,478,000

خالصة اإليرادات:
البيان
مجمىع إيراداث انمىازناث
رصيذ انبهذيت بذايت انعاو
مجموع اإليراداث الكلي والرصيد

انياًال :النفقات :
#
1
2
3
4

5
**
6
7
**
8
9
10
***

البىد الفرعي
البىد الرئيسي
انصحت وانسالمت انعامت
مصاريف إدارة اننفاياث انصهبت
خذماث حضاريت وثقافيت
األشغال انعامت
الموازوت العامت
مجمىع نفقاث األمن واإلطفاء
انتخطيظ وتطىير انمجتمع
مجموع وفقاث الموازوت العامت
مىازنت انمياه
مىازنت انذينمىميتر
الموازوت التجاريت
مجموع وفقاث الموازوت التجاريت
مجموع وفقاث موازوت التقاعد
الموازواث االئتماويت
مجموع الىفقاث اإلداريت
الموازوت اإلداريت
مجموع وفقاث المشاريع
المشاريع
مجموع وفقاث الموازواث

اإليراداث الفعليت (شيكل)
15,359,732.03
392,577.00
15,752,309.03

الىفقاث الفعليت (شيكل)
3,726.00
1,103,763.35
2,050.00
507,510.98
1,425.00
9,133.00
1,627,608.33
2,896,697.80
40,365.00
2,937,062.80
577,268.59
6,890,441.85
3,321,738.56
15,354,120.13

الموازوت المقدرة (شيكل)
19,478,000.00
392,577.00
19,870,577.00

الموازوت المقدرة (شيكل)
30,000.00
1,480,000.00
76,000.00
853,000.00
10,000.00
10,000.00
2,459,000.00
3,849,000.00
63,000.00
3,912,000.00
647,000.00
8,596,142.00
4,151,000.00
19,765,142.00

خالصة النفقات:
البيان
مجمىع نفقاث انمىازناث
انرصيذ نهايت انشهر
رصيذ انىفر بذايت انعاو
مجموع الىفقاث الكلي والرصيد
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الىفقاث الفعليت (شيكل)
15,354,120.13
398,188.90
0
15,752,309.03

الموازوت المقدرة (شيكل)
19,765,142.00
0
105,435.00
19,870,577.00

