
سعیر 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

697,470.53 -290,842.32 988,312.85 الموجودات 10000000
697,470.53 -290,842.32 988,312.85 موجودات متداولة 11000000
697,470.53 -290,842.32 988,312.85 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000

20,000.00 15,000.00 5,000.00 النقد في الصندوق 11010100
20,000.00 15,000.00 5,000.00 11010101 الصندوق الرئیسي

0.00 0.00 0.00 صندوق النثریات 11010102

0.00 0.00 0.00 صنادیق الجباة 11010103

677,470.53 -305,842.32 983,312.85 النقد لدى البنوك 11010200
622,679.23 -305,842.32 928,521.55 حسابات بنكیة جاریة 11010201

54,791.30 0.00 54,791.30 حسابات بنكیة-ودائع الجل 11010204

988,312.85 0.00 988,312.85 صافي الموجودات 30000000
988,312.85 0.00 988,312.85 صافي الموجودات 31000000
988,312.85 0.00 988,312.85  صافي الموجودات التراكمي والسنھ

الحالیة
31010000

988,312.85 0.00 988,312.85 صافي الموجودات التراكمي 31010100
988,312.85 0.00 988,312.85 صافي الموجودات التراكمي 31010101

3,286,715.35 3,286,715.35 االیرادات 40000000
3,286,715.35 3,286,715.35 ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة 41000000
1,910,715.35 1,910,715.35 ایرادات ضریبیة 41010000

0.00 0.00 ضرائب على الممتلكات 41010100
0.00 ض. جاریة على اراضي زراعیة 41010101

0.00 ضریبة منازل 41010102

1,910,715.35 1,910,715.35 رسوم محلیة اخرى  41010200
1,910,715.35 رسوم النقل على الطرق 41010203

271,000.00 271,000.00 ایرادات غیر ضریبیة 41020000
271,000.00 271,000.00 رسوم الرخص واالجازات 41020100

250,000.00 رسوم رخص البناء العادیھ 41020101

8,000.00 41020120 رسوم رخص حرف وصناعات

الموازنة العامةالموازنة الرئیسیة موازنة نشاطات الحكم المحلي الموازنة الفرعیة

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین

وزارة الحكم المحلي
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Ministry of Local



7,000.00 رسوم تصدیق معامالت 41020126

6,000.00 رسوم عطاءات 41020129

0.00 0.00 41020200 ایرادات من الخدمات
0.00 تأجیر المسرح والقاعة 41020219

6,000.00 6,000.00  ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة
اخرى

41030000

6,000.00 6,000.00 ایرادات غرامات 41030100
6,000.00 41030105 غرامة االعتداء على امالك عامة

99,000.00 99,000.00 ایرادات من إستثمارات وإیجارات 41040000
99,000.00 99,000.00 ایراد استخدام ممتلكات واموال 41040100

40,000.00 41040101 فوائد على اموال البلدیة ( فوائد دائنة )

50,000.00 ارباح بیع موجودات ثابتة 41040109

3,000.00 ایراد ایجارات الیات البلدیة 41040103

6,000.00 ایراد ایجارات عقارات الھیئة المحلیة 41040104

0.00 إیرادات تأجیر مسابح 41040105

1,000,000.00 1,000,000.00 ایرادات موازنة النفایات الصلبة 41070000
1,000,000.00 1,000,000.00 ایرادات تشغیلیة - نفایات صلبة 41070100

1,000,000.00 رسوم نفایات 41070101

3,577,557.67 3,577,557.67 المصاریف 50000000
1,312,665.23 1,312,665.23 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000

972,659.96 972,659.96 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
484,524.00 484,524.00 رواتب أساسیة 51010100

484,524.00 رواتب أساسیة 51010101

405,203.52 405,203.52 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
181,530.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

38,400.00 عالوة اجتماعیة 51010202

2,400.00 عالوة المؤھل 51010203

34,993.80 عالوة مخاطرة 51010204

7,200.00 فرق راتب 51010205

9,600.00 عالوة إداریة 51010206

11,254.80 عالوة ترقیة 51010207

94,336.92 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

25,488.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

22,061.00 22,061.00  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51010300

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
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22,061.00 أجور عمل اضافي 51010302

60,871.44 60,871.44  مصاریف التقاعد /مصاریف نھایة
الخدمة

51010500

60,871.44  مصاریف التقاعد المترتبة على الھیئة
 المحلیة غیر المشتركة  مع ھیئة

التقاعد (نسبة الھیئة)

51010503

229,505.27 229,505.27  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

222,594.60 222,594.60 51020100 رواتب
222,594.60 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

6,910.67 6,910.67  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51020200

6,910.67 أجور عمل اضافي 51020202

0.00 0.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

0.00 0.00 51030100 رواتب
0.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

110,500.00 110,500.00 رواتب رئاسة الھیئة المحلیة  51040000
102,000.00 102,000.00 راتب رئیس الھیئة المحلیة  51040100

102,000.00 راتب رئیس الھیئة المحلیة  51040101

8,500.00 8,500.00 راتب نائب رئیس الھیئة المحلیة  51040200
8,500.00 راتب نائب رئیس الھیئة المحلیة  51040201

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

770,892.44 770,892.44 المصاریف العمومیة واإلداریة 52000000
770,892.44 770,892.44 المصاریف العمومیة واالداریة 52010000

0.00 0.00 مصاریف اتعاب مھنیة واستشاریة 52010100
0.00 مصاریف أتعاب مھنیة واستشاریة 52010101

25,000.00 25,000.00 مصاریف تشریفیة 52010200
25,000.00 مصاریف تشریفات وضیافة 52010201

-186,607.56 -186,607.56 مصاریف خدمات 52010300
-207,607.56 مصاریف خدمات مھنیة 52010301

1,000.00  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

20,500.00 20,500.00 مصاریف اتصاالت 52010400
20,500.00 مصاریف برید وھاتف 52010401

0.00 مصاریف انترنت واتصاالت السلكیة 52010403

31,000.00 31,000.00 مصاریف منافع - كھرباء ومیاه 52010500
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6,000.00 مصاریف میاه ( للمقرات االداریة ) 52010501

25,000.00  مصاریف كھرباء ( للمقرات
( االداریة

52010503

10,000.00 10,000.00 مصاریف عمومیة 52010600
4,000.00 عموالت ومصاریف بنكیة 52010602

3,000.00 ھدایا للوفود الزائرة والمستضیفة  52010604

3,000.00  مصاریف فریق ریاضة (للھیئة 
(المحلیة

52010606

37,000.00 37,000.00 مصاریف الصیانة 52010700
12,000.00 صیانة تشغیلیة عامة  52010701

18,000.00 مصاریف صیانة سیارات وقطع غیار 
(ال تشمل المعدات الثقیلة )

52010703

7,000.00  مصاریف صیانة االبنیة والمرافق 
االداریة

52010704

459,000.00 459,000.00 مصاریف اداریة  52010800
60,000.00 مصاربف اداریة متفرقة  52010801

14,000.00 مصاریف زي موحد ولباس  52010802

144,000.00 مكافأت اعضاء المجلس  52010803

5,000.00 مصاریف سفر وتنقالت خارجیة  52010807

6,000.00 مصاریف مواصالت وتنقالت داخلیة  52010808

6,000.00  مصاریف اعالنات ( في الصحف 
( واالنترنت

52010809

5,000.00  مصاریف النظافة ولوازمھا 
( للمقرات االداریة )

52010810

3,000.00 تصویر 52010811

10,000.00 مصاریف تصویر طباعة وقرطاسیة  52010812

5,000.00  مصاریف عدد وادوات مكتبیة 
( تستھلك عند الصرف )

52010813

93,000.00 وقود 52010815

8,000.00 اشتراكات وفعالیات  52010822

100,000.00 ھبات وتبرعات  52010823

315,000.00 315,000.00  مصاریف شراء أصول ثابتة
(لالساس النقدي)

52011000

250,000.00 مصاریف -سیارات والیات 52011005

0.00 مصاریف  -حاویات نفایات 52011006

5,000.00 مصاریف -اثاث و تحسینات  52011009

50,000.00 مصاریف- اجھزة وادوات مكتبیة 52011010

10,000.00 مصاریف - أنظمة وبرامج حاسوب 52011011

60,000.00 60,000.00 مصاریف صیانة عامة 52012000
60,000.00  مصاریف صیانة آلیات ومعدات

االشغال العامة
52012001
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1,494,000.00 1,494,000.00  مصاریف تشغیل ذات طبیعة غیر
تجاریة

53000000

1,494,000.00 1,494,000.00  مصاریف تشغیل ذات طبیعة غیر
تجاریة

53010000

810,000.00 810,000.00 مصاریف االشغال العامة 53010200
80,000.00 مصاریف استئجار االلیات 53010206

120,000.00 53010210 صیانة جدران استنادیة

: : اسفلت70الف/تعبید 
دخالت 

فرعیة240الف/سالسل 
حجریة80الف/اكتاف 
شوارع40الف/تورید 

بسكورس140الف

570,000.00 صیانة وترقیع طرق وشوارع 53010212

40,000.00 استشارات واعمال مساحیة 53010217

58,000.00 58,000.00 مصاریف أآلمن واالطفاء 53010500
58,000.00 مصاریف أمن وحراسة 53010501

56,000.00 56,000.00 التخطیط وتطویر المجتمع 53010700
46,000.00  رسوم انتساب لمجالس خدمات

مشتركة (ال تشمل ثمن الخدمة المتلقاه)
53010703

10,000.00  رسوم اشتراكات في مؤسسات محلیة
ودولیة

53010704

570,000.00 570,000.00 مصاریف ادارة النفایات الصلبة 53010900
130,000.00 مصاریف جمع وازالة النفایات  53010903

405,000.00 نفقات مكب النفایات  53010904

35,000.00 صیانة وشراء حاویات  53010905

المالحظات رصید الموازنة لسنة 
2021

المبلغ التقدیري لحركات 
سنة 2021

الرصید حتى شھر 12 من 
سنة 2020

اسم الحساب رقم الحساب

40,000.00 40,000.00 0.00 الموجودات 10000000
40,000.00 40,000.00 0.00 موجودات متداولة 11000000
40,000.00 40,000.00 0.00 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000
40,000.00 40,000.00 0.00 النقد في الصندوق 11010100

41,000.00 40,000.00 1,000.00 11010101 الصندوق الرئیسي

-1,000.00 0.00 -1,000.00 صندوق النثریات 11010102

3,773,000.00 3,773,000.00 االیرادات 40000000
3,773,000.00 3,773,000.00 ایرادات ذات طبیعة تجاریة 42000000
3,773,000.00 3,773,000.00  ایرادات موازنة المیاه والصرف

الصحي
42020000

: البدء بتركیب عدادات 
الدفع المسبق

3,773,000.00 3,773,000.00 42020100 ایرادات تشغیلیة - میاه

موازنة المیاه والصرف الصحيالموازنة الرئیسیة موازنة النشاطات التجاریة الموازنة الفرعیة

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین

وزارة الحكم المحلي
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: البدء بتركیب عدادات 
الدفع المسبق

3,500,000.00 42020104 ایرادات اثمان میاه الشرب

1,500.00 ایراد اثمان میاه  الشرب بالتنك 42020105

200,000.00 ایرادات اثمان لوازم اشتراكات المیاه 42020113

60,000.00 ایرادات رسوم اشتراكات خدمة المیاه 42020114

5,000.00 ایرادات متفرقة - میاه 42020115

1,500.00 رسوم  قطع واعادة وصل المیاه 42020116

5,000.00 غرامة سرقة میاه 42020117

3,733,000.00 3,733,000.00 المصاریف 50000000
421,897.01 421,897.01 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000
388,873.01 388,873.01 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
163,164.00 163,164.00 رواتب أساسیة 51010100

163,164.00 رواتب أساسیة 51010101

142,279.68 142,279.68 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
55,065.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

16,320.00 عالوة اجتماعیة 51010202

0.00 عالوة المؤھل 51010203

26,670.60 عالوة مخاطرة 51010204

0.00 فرق راتب 51010205

0.00 عالوة إداریة 51010206

3,960.00 عالوة ترقیة 51010207

31,768.08 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

8,496.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

66,761.33 66,761.33  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51010300

66,761.33 أجور عمل اضافي 51010302

16,668.00 16,668.00  مصاریف التقاعد /مصاریف نھایة
الخدمة

51010500

16,668.00  مصاریف التقاعد المترتبة على الھیئة
 المحلیة غیر المشتركة  مع ھیئة

التقاعد (نسبة الھیئة)

51010503

33,024.00 33,024.00  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

33,024.00 33,024.00 51020100 رواتب
33,024.00 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

0.00 0.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

0.00 0.00 51030100 رواتب

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین
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0.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

284,102.99 284,102.99 المصاریف العمومیة واإلداریة 52000000
284,102.99 284,102.99 المصاریف العمومیة واالداریة 52010000
287,760.71 287,760.71 مصاریف اتعاب مھنیة واستشاریة 52010100

287,760.71 مصاریف أتعاب مھنیة واستشاریة 52010101

0.00 0.00 مصاریف تشریفیة 52010200
0.00 مصاریف تشریفات وضیافة 52010201

-3,657.72 -3,657.72 مصاریف خدمات 52010300
-3,657.72 مصاریف خدمات مھنیة 52010301

3,027,000.00 3,027,000.00  مصاریف تشغیل ذات طبیعة
تجاریة

54000000

3,027,000.00 3,027,000.00  مصاریف موازنة المیاه والصرف
الصحي

54020000

0.00 0.00 54020100  تكلفة خدمة المیاه
0.00 نفقات انشائیة وتطویریة للمیاه 54020102

2,400,000.00 2,400,000.00 مصاریف مشتریات المیاه 54020200
2,400,000.00 مشتریات میاه 54020201

615,000.00 615,000.00 مصاریف ضخ المیاه 54020300
600,000.00 صیانة شبكة المیاه 54020302

15,000.00 أثمان كھرباء لمحطات ضخ المیاه 54020310

12,000.00 12,000.00  الصرف الصحي "انشاء شبكات
"المجاري وصیانتھا

54020500

12,000.00 زیوت ومحروقات آالیات 54020505

المالحظات رصید الموازنة لسنة 
2021

المبلغ التقدیري لحركات 
سنة 2021

الرصید حتى شھر 12 من 
سنة 2020

اسم الحساب رقم الحساب

50,000.00 50,000.00 0.00 الموجودات 10000000
50,000.00 50,000.00 0.00 موجودات متداولة 11000000
50,000.00 50,000.00 0.00 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000
50,000.00 50,000.00 0.00 النقد في الصندوق 11010100

51,000.00 50,000.00 1,000.00 11010101 الصندوق الرئیسي

-1,000.00 0.00 -1,000.00 صندوق النثریات 11010102

0.00 0.00 0.00 صنادیق الجباة 11010103

موازنة الكھرباءالموازنة الرئیسیة موازنة النشاطات التجاریة الموازنة الفرعیة

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین

وزارة الحكم المحلي
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16,101,038.0
0

16,101,038.0
0

االیرادات 40000000

16,101,038.00 16,101,038.00 ایرادات ذات طبیعة تجاریة 42000000
16,101,038.00 16,101,038.00 ایرادات موازنة الكھرباء 42010000
16,096,038.00 16,096,038.00 ایرادات تشغیلیة - الكھرباء 42010100

10,255,938.00 42010102 مبیعات الكھرباء

136,800.00 رسوم انارة شوارع البلدیة 42010103

250,000.00  ایرادات رسوم اشتراكات خدمة
الكھرباء

42010105

0.00  ایرادات اثمان لوازم الربط مع شبكة
الكھرباء

42010106

5,000.00 ایرادات متفرقات الكھرباء 42010107

250,000.00  ایرادات مساھمات الربط مع شبكة
الكھرباء - منزلي

42010108

136,800.00 رسوم صیانة شبكھ الكھرباء 42010110

5,000,000.00 تحصیالت دیون كھرباء لسنوات سابقة 42010112

1,500.00 رسوم فحص وصیانة ونقل عداد 42010113

60,000.00 رسوم قطع واعادة وصل عداد كھرباء 42010114

5,000.00 5,000.00 42010200 ایرادات غیر تشغیلیة - الكھرباء
5,000.00 غرامة سرقة الكھرباء 42010201

16,051,038.0
0

16,051,038.0
0

المصاریف 50000000

476,952.47 476,952.47 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000
476,952.47 476,952.47 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
199,908.00 199,908.00 رواتب أساسیة 51010100

199,908.00 رواتب أساسیة 51010101

203,696.40 203,696.40 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
64,251.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

22,560.00 عالوة اجتماعیة 51010202

0.00 عالوة المؤھل 51010203

49,977.00 عالوة مخاطرة 51010204

9,300.00 فرق راتب 51010205

3,600.00 عالوة إداریة 51010206

6,398.28 عالوة ترقیة 51010207

38,922.12 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

8,688.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین

وزارة الحكم المحلي
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44,758.67 44,758.67  مصاریف المكافئات والعمل
اإلضافي

51010300

44,758.67 أجور عمل اضافي 51010302

28,589.40 28,589.40  مصاریف التقاعد /مصاریف نھایة
الخدمة

51010500

28,589.40  مصاریف التقاعد المترتبة على الھیئة
 المحلیة غیر المشتركة  مع ھیئة

التقاعد (نسبة الھیئة)

51010503

0.00 0.00  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

0.00 0.00 51020100 رواتب
0.00 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

0.00 0.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

0.00 0.00 51030100 رواتب
0.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

4,934,035.53 4,934,035.53 المصاریف العمومیة واإلداریة 52000000
4,934,035.53 4,934,035.53 المصاریف العمومیة واالداریة 52010000

-241,969.68 -241,969.68 مصاریف اتعاب مھنیة واستشاریة 52010100
-241,969.68 مصاریف أتعاب مھنیة واستشاریة 52010101

5,115,605.21 5,115,605.21 مصاریف خدمات 52010300
5,115,605.21 مصاریف خدمات مھنیة 52010301

0.00  مصاریف عالج اصابات عمل (لم
(یدفع من قبل شركة التامین

52010302

33,900.00 33,900.00 مصاریف اتصاالت 52010400
13,500.00 مصاریف برید وھاتف 52010401

20,400.00 مصاریف انترنت واتصاالت السلكیة 52010403

26,500.00 26,500.00 مصاریف اداریة  52010800
7,500.00 مصاریف زي موحد ولباس  52010802

19,000.00 وقود 52010815

10,640,050.00 10,640,050.00  مصاریف تشغیل ذات طبیعة
تجاریة

54000000

10,640,050.00 10,640,050.00 مصاریف موازنة الكھرباء 54010000
9,840,050.00 9,840,050.00 تكلفة خدمة الكھرباء 54010100

9,600,000.00 تكلفة الكھرباء المباعة 54010101

: جدولة دیون سابقة 240,000.00 غرامات التأخیر 54010102

50.00 54010105 تأمین مشروع الكھرباء

0.00 صیانة تشغیلیة للكھرباء 54010107

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي
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800,000.00 800,000.00 تكالیف انتاج وتوزیع الكھرباء 54010200
800,000.00 صیانة شبكة الكھرباء 54010202

المالحظات رصید الموازنة لسنة 
2021

المبلغ التقدیري لحركات 
سنة 2021

الرصید حتى شھر 12 من 
سنة 2020

اسم الحساب رقم الحساب

0.00 0.00 0.00 الموجودات 10000000
0.00 0.00 0.00 موجودات متداولة 11000000
0.00 0.00 0.00 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000
0.00 0.00 0.00 النقد في الصندوق 11010100
0.00 0.00 0.00 صندوق النثریات 11010102

1,363,557.27 0.00 1,363,557.27 صافي الموجودات 30000000
1,363,557.27 0.00 1,363,557.27 صافي الموجودات 31000000
1,363,557.27 0.00 1,363,557.27  صافي الموجودات التراكمي والسنھ

الحالیة
31010000

1,363,557.27 0.00 1,363,557.27 صافي الموجودات التراكمي 31010100
1,363,557.27 0.00 1,363,557.27 صافي الموجودات التراكمي 31010101

308,680.44 308,680.44 االیرادات 40000000
52,616.28 52,616.28 ایرادات ذات طبیعة غیر تجاریة 41000000
52,616.28 52,616.28 ایرادات من إستثمارات وإیجارات 41040000
52,616.28 52,616.28 ایراد استخدام ممتلكات واموال 41040100

52,616.28 ارباح بیع موجودات ثابتة 41040109

256,064.16 256,064.16 ایرادات - موازنة ائتمانیة 43000000
256,064.16 256,064.16 ایرادات الموازنات االئتمانیة 43010000
256,064.16 256,064.16 ایراد صندوق التقاعد ونھایة الخدمة 43010100

118,723.59 مساھمة البلدیة 43010101

92,340.57 مساھمة الموظف 43010102

45,000.00 ایرادات فوائد بنكیة 43010103

308,680.44 308,680.44 المصاریف 50000000
73,438.92 73,438.92 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000

0.00 0.00 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
0.00 0.00 رواتب أساسیة 51010100

0.00 رواتب أساسیة 51010101

0.00 0.00 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
0.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

0.00 عالوة اجتماعیة 51010202

 موازنة تقاعد الموظفین ونھایةالموازنة الرئیسیة
الخدمة

الموازنة االئتمانیة الموازنة الفرعیة

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي
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0.00 عالوة المؤھل 51010203

0.00 عالوة مخاطرة 51010204

0.00 فرق راتب 51010205

0.00 عالوة إداریة 51010206

0.00 عالوة ترقیة 51010207

0.00 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

0.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

0.00 0.00  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

0.00 0.00 51020100 رواتب
0.00 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

0.00 0.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

0.00 0.00 51030100 رواتب
0.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

73,438.92 73,438.92 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
73,438.92 73,438.92 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

73,438.92 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

161,802.60 161,802.60 المصاریف العمومیة واإلداریة 52000000
161,802.60 161,802.60 المصاریف العمومیة واالداریة 52010000
182,625.24 182,625.24 مصاریف اتعاب مھنیة واستشاریة 52010100

182,625.24 مصاریف أتعاب مھنیة واستشاریة 52010101

-20,822.64 -20,822.64 مصاریف خدمات 52010300
-20,822.64 مصاریف خدمات مھنیة 52010301

73,438.92 73,438.92 مصاریف الموازنات االئتمانیة 55000000
73,438.92 73,438.92 مصاریف الموازنات االئتمانیة 55010000
73,438.92 73,438.92  مصاریف صندوق التقاعد ونھایة

الخدمة
55010100

73,438.92 رواتب متقاعدین 55010101

المالحظات رصید الموازنة لسنة 
2021

المبلغ التقدیري لحركات 
سنة 2021

الرصید حتى شھر 12 من 
سنة 2020

اسم الحساب رقم الحساب

0.00 0.00 0.00 الموجودات 10000000
0.00 0.00 0.00 موجودات متداولة 11000000

موازنة ضریبة المعارفالموازنة الرئیسیة الموازنة االئتمانیة الموازنة الفرعیة
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0.00 0.00 0.00 النقد في الصندوق ولدى البنوك 11010000
0.00 0.00 0.00 النقد في الصندوق 11010100

-28,500.00 0.00 -28,500.00 11010101 الصندوق الرئیسي

28,500.00 0.00 28,500.00 صندوق النثریات 11010102

120,000.00 120,000.00 االیرادات 40000000
120,000.00 120,000.00 ایرادات - موازنة ائتمانیة 43000000
120,000.00 120,000.00 ایرادات الموازنات االئتمانیة 43010000
120,000.00 120,000.00 ایراد ضریبة المعارف 43010200

120,000.00 ایراد ضریبة المعارف 43010201

120,000.00 120,000.00 المصاریف 50000000
0.00 0.00 مصاریف الرواتب وملحقاتھا 51000000
0.00 0.00 51010000 رواتب واجور - دائمین مسكنین
0.00 0.00 رواتب أساسیة 51010100

0.00 رواتب أساسیة 51010101

0.00 0.00 مصاریف العالوات والبدالت 51010200
0.00 عالوة طبیعة عمل 51010201

0.00 عالوة اجتماعیة 51010202

0.00 عالوة المؤھل 51010203

0.00 عالوة مخاطرة 51010204

0.00 فرق راتب 51010205

0.00 عالوة إداریة 51010206

0.00 عالوة ترقیة 51010207

0.00 51010208 عالوة غالء معیشھ لموظفي البلدیھ

0.00 بدل تنقل ثابت 51010209

0.00 عالوة القدس 51010210

0.00 عالوة الندرة 51010211

0.00 0.00  رواتب واجور -  دائمین غیر
مسكنین

51020000

0.00 0.00 51020100 رواتب
0.00 رواتب دائمین غیر مسكنین 51020101

0.00 0.00  رواتب واجور - مؤقتین غیر
مسكنین

51030000

0.00 0.00 51030100 رواتب
0.00 رواتب مؤقتین غیر مسكنین 51030101

0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050000
0.00 0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050100

0.00 رواتب واجور - متقاعدین 51050101

120,000.00 120,000.00 مصاریف الموازنات االئتمانیة 55000000

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي
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120,000.00 120,000.00 مصاریف الموازنات االئتمانیة 55010000
120,000.00 120,000.00 مصاریف ضریبة المعارف 55010200

120,000.00 مصاریف لتحسین المدارس  55010201

كشف الموازنة التقدیریة التفصیلي

بسم هللا الرحمن الرحیم
دولة فلسطین
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