
رمز البند مجموعة 

الوظائف

نوع الموازنة

610004

610008

611006

المجموع

632003

المجموع

621006

621010

621022

620001

620005

620020

620028

620031

المجموع

660002

المجموع

640005

640009

المجموع

100003

100008

100017

100022

المجموع

670002

ايرادات 

موازنة 

النفايات 

الصلبة

-ايرادات تشغيلية 

150000.00 نفايات صلبة - رسوم نفايات 

مباني سكنية

ايرادات من 

مصادر 

التمويل
مصادر التمويل

190000.00 وزارة المالية

74375.00 الحكومة الفرنسية

652373.00 صندوق تطوير 

812273.00واقراض البلديات الصناديق العربية

1729021.00

ايرادات من 

إستثمارات 

وإيجارات
ايراد استخدام 

500000.00ممتلكات واموال ايراد ايجارات 

17500.00عقارات الهيئة  ايرادات 

517500.00تضمينات 

ايرادات غير 

مقيدة 

االستخدام
ايرادات منح 

72500.00وهبات متنوعة ايرادات منح 

72500.00وهبات اجنبية

8500.00 رسوم تصديق 

3000.00معامالت رسوم عطاءات

693500.00

رسوم رخص 

58500.00البناء العاديه رسوم رخص 

50000.00اليافطات رسوم رخص 

حرف وصناعات

ايرادات غير 

ايرادات من ضريبية

10000.00الخدمات رسوم الشوارع 

400000.00واالرصفة  رسوم التسجيل 

13500.00والتدوين تأجير مواقف 

السيارات رسوم الرخص 

150000.00واالجازات

2209899.00

ايرادات غير 

ايرادات متنوعةربحية اخرى

20000.00 ايرادات خدمات 

20000.00الهندسة

ضرائب ورسوم 

1179899.00محلية اخرى رسوم النقل على 

الطرق

ضرائب على 

1000000.00الممتلكات ضريبة منازل 

30000.00(امالك ومسقفات) ضريبة تجاري

وزارة الحكم المحلي الفلسطينية 

تقرير أرصدة الموازنة

ابو ديس: اسم الهيئة المحلية

2019: السنة المالية

القيمة المصدقة اسم البند مجموعة 

البنود

ايرادات

موازنة عامة

ايرادات 

ضريبية



670003

670005

المجموع

المجموع

المجموع 

الكلي

رمز البند مجموعة 

الوظائف

نوع الموازنة

100000

100000

100000

المجموع

850014

865003

917004

917005

917006

917008

855007

855011

855023

855026

855028

855034

880005

المجموع

المجموع

المجموع 

الكلي

القيمة

839736.00

839736.00

القيمة

1064081.00

1064081.00

1053726.00: االجمالي

النسبة المئوية

100.00% موازنة عامة

100.00% المجموع الكلي

100.00% المجموع الكلي

توزيع اجمالي المصاريف 

القيمة المصدقةاالدراية على الموازنات

القيمة المصدقة

النسبة المئوية

100.00% موازنة عامة

2520877.00

توزيع اجمالي الرواتب على 

الموازنات

661856.00

2520877.00

استشارات 

واعمال مساحية مصاريف هندسية

45000.00 استشارت هندسيه

67800.00 زيوت وشحوم 

ومحروقات جمع  مصاريف 

50000.00االشغال العامة لوازم االنارة

42000.00 ازالة مياه االمطار

10000.00 صيانة االبنيه

7000.00 صيانة  المدارس

50000.00 صيانة وترقيع 

150000.00طرق وشوارع

138600.00 نفقات مكب 

10000.00النفايات صيانة وشراء 

55456.00حاويات صيانة آليات 

ومعدات جمع 

موازنات غير 

الصحة والسالمة ربحية

30000.00العامة ازالة المواد 

الخطرة خدمات حضارية 

6000.00وثقافية خدمات مناسبات 

خاصة مصاريف ادارة 

النفايات الصلبة

74375.00 توريد بضائع 

30000.00ولوازم اخرى

1859021.00

القيمة المصدقة اسم البند مجموعة 

البنود

مصاريف

موازنة عامة

المشاريع

التكلفة التقديرية

1754646.00 عقود مقاولة 

(اشغال)

5478420.00

5478420.00

ايرادات 

موازنة 

النفايات 

الصلبة

-ايرادات تشغيلية 

 نفايات صلبة

35000.00 - رسوم نفايات 

51000.00مباني تجارية - رسوم نفايات 

236000.00مؤسسات اكاديمية

ايرادات

موازنة عامة



وزارة الحكم المحلي الفلسطينية 
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1053726.00: االجمالي


