
المبالغ بالشيكلالببانالمبالغ بالشيكلالبيان

                  1,416,491.00النفقات عامةالباب األول                285,000.00الضرائب على الممتلكاتالباب األول

                     616,788.00السالمة والصحة العامةالباب الثاني                276,000.00ايرادات رسوم البلديةالباب الثاني

                     793,566.00والميكانيك (الهندسة  )األشغال العامة الباب الثالث                909,600.00ايرادات مقابل خدماتالباب الثالث

                                   -األمن واالطفاءالباب الرابع                939,343.00ضرائب ورسوم محلية أخرىالباب الرابع

                                   -التعليمالباب الخامس                             -مساعدات حكومية ودوليةالباب الخامس

                                   -خدمات حضارية وثقافيةالباب السادس                  30,000.00غراماتالباب السادس

                                   -خدمات اجتماعيةالباب السابع                             -ايرادات من استخدام الممتلكات واألموالالباب السابع

                                   -تخطيط وتطوير المجتمعالباب الثامن                480,000.00االيرادات المتنوعةالباب الثامن

                                   -نفقات غير عائدة لدلئرة معينةالباب التاسع                              -قروض وأماناتالباب التاسع

2,919,943.00            2,826,845.00                  

-                             93,098.00                        

2,919,943.00            2,919,943.00                  

المبالغ بالشيكلالببانالمبالغ بالشيكلالبيان

                  1,400,944.00مشروع المياهالباب األول                890,000.00مشروع المياهالباب األول

                  5,860,632.00مشروع الكهرباءالباب الثاني            8,600,000.00مشروع الكهرباءالباب الثاني

                                   -المسلخ البلديالباب الثالث                             -المسلخ البلديالباب الثالث

                                   -سوق الخضار والفواكهالباب الرابع                             -سوق الخضار والفواكهالباب الرابع

                                   -سوق السمكالباب الخامس                             -سوق السمكالباب الخامس

                                   -الباب السادس                             -الباب السادس

                                   -الباب السابع                             -الباب السابع

                                   -الباب الثامن                             -الباب الثامن

                                   -الباب التاسع                             -الباب التاسع

                                   -الباب العاشر                             -الباب العاشر

                                   -الباب الحادي عشر                             -الباب الحادي عشر

                                   -الباب الثاني عشر                             -الباب الثاني عشر

                                   -الباب الثالث عشر                             -الباب الثالث عشر

                                   -الباب الرابع عشر                             -الباب الرابع عشر

                                   -الباب الخامس عشر                             -الباب الخامس عشر

9,490,000.00            7,261,576.00                  

2,228,424.00                  

مجموع الموازنة الربحية                  9,490,000.00            9,490,000.00

مجموع النفقات

الوفر

مجموع الموازنة الربحية

مخصص الموازنة الربحية

مجموع الموازنة التشغيلية

مجموع االيرادات

مجموع النفقات
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الموازنة الربحية:- ثانيا 

النفقاتااليرادات

2013السنة المالية     المديرية       الخليل بلدية       تفوح

هيكل تفصيل الموازنة العام

الموازنة التشغيلية:- أوال 

النفقاتااليرادات

مجموع االيرادات



المبالغ بالشيكلالببانالمبالغ بالشيكلالبيان

                     200,000.00المشروع األول                             -المشروع األول

                        50,000.00المشروع الثاني                             -المشروع الثاني

                        50,000.00المشروع الثالث                             -المشروع الثالث

                        70,000.00المشروع الرابع                             -المشروع الرابع

                     300,000.00المشروع الخامس                             -المشروع الخامس

                        70,000.00المشروع السادس                             -المشروع السادس

                                   -المشروع السابع                             -المشروع السابع

                  1,050,000.00المشروع الثامن                             -المشروع الثامن

                                   -المشروع التاسع                             -المشروع التاسع

                        10,000.00المشروع العاشر                             -المشروع العاشر

                                   -المشروع الحادي عشر                             -المشروع الحادي عشر

                                   -المشروع الثاني عشر                             -المشروع الثاني عشر

                                   -المشروع الثالث عشر                             -المشروع الثالث عشر

                                   -المشروع الرابع عشر                             -المشروع الرابع عشر

                                   -المشروع الخامس عشر                             -المشروع الخامس عشر

-                             1,800,000.00                  

1,200,000.00            -                                   

1,200,000.00            1,800,000.00                  

الوفر

مجموع الموازنة االنمائية

مجموع االيرادات

مخصص تطوير انمائي من موازنة البلدية

مجموع الموازنة االنمائية

مجموع النفقات

(االنمائية  )الموازنة الرأسمالية :- ثالثا 

النفقاتااليرادات


