دولــة فلســطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الخضر

State of Palestine
Ministry ofLocal Government
Al-Khader Municipality

قائمة االيرادات الشهرية

تقرير يتضمن الميزانية الفعلية لسنة  2016 + 2015والموازنة لسنة 2017
المقبوضات
مقبوضات بنود الموازنة التشغيلية

موازنة 2017

الفعلي 2015

الفعلي 2016

ضريبة منازل (االمالك)

ILS 201,014.35

ILS 173,836.94

250,000.00

رسوم النقل على الطرق

ILS 239,643.00

292,300.78

291,962.00

ايراد ضريبة شخصية (متأخرات)

190.00

62.00

1,000.00

رسوم رخص البناء العادية

260,288.00

308,807.55

250,000.00

54,620.00

100,000.00

رسوم رخص اليافطات

40,149.00

2,734.32

12,000.00

رسوم رخص الحرف والصناعات

40,440.06

47,621.53

60,000.00

رخص المهن واالعمال

35,239.55

31,699.65

60,000.00

رسوم تصديق معامالت

3,059.00

5,280.00

2,500.00

رسوم عطاءات

3,523.00

2,585.25

3,000.00

رسوم الشوارع العامة (تامينات قطع االسفلت)

2,900.00

14,610.00

6,000.00

101,545.75

20,000.00

رسوم رخص البناء غير العادية (االسكانات)

-

رسوم الفتات واعالنات
غرامات محاكم

-

1,126.00

غرامات البناء غير المرخص

-

غرامات االعتداء على امالك عامة

-

ارباح بيع موجودات ثابته

12,900.00

ايراد فروقات عمالت اجنبية

912.80

اثمان عطاءات
ايراد منح وهبات محلية

-

5,000.00
5,000.00
38,000.00

-

3,000.00

-

25,000.00

ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية

4,201.50

36,772.00

30,000.00

رسوم نفايات سكنية

174,558.00

250,295.63

444,252.00

رسوم نفايات تجاري

75,574.41

95,306.80

200,400.00

ايراد ارجاع مصروفات

18,380.00

1,333.00

سلفة للبلدية من رئيس البلدية

10,000.00

متأخرات رسوم انارة شوارع

280.00

ايرادات متفرقات عامة

11,385.67

-

ILS

-

129.00

-

843.00

-

ILS
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تقرير يتضمن الميزانية الفعلية لسنة  2016 + 2015والموازنة لسنة 2017
المقبوضات
اجمالي مقبوضات بنود الموازنة التشغيلية

الفعلي 2015
1,121,951.54

موازنة 2017

الفعلي 2016
1,434,196.00

الفعلي 2015

1,807,114.00
موازنة 2017

الفعلي 2016

مقبوضات بنود الموازنة الربحية
ايراد تذاكر
ايراد تدريبات فرق على الملعب

41,149.00
-

2,710.00

41,000.00

5,600.00

15,000.00

ايراد مباريات بدون تذاكر

9,000.00

ايراد الكافتريا

10,000.00

ايراد إعالنات تجارية

2,000.00

اجمالي مقبوضات بنود الموازنة الربحية

41,149.00

8,310.00

الفعلي 2015

77,000.00
موازنة 2017

الفعلي 2016

مقبوضات بنود االئتمانية
ايراد ضريبة المعارف

27,820.00

ايراد صندوق التقاعد

33,157.00

24,753.00

120,000.00

-

اجمالي مقبوضات بنود الموازنة االنمائية

37,712.00

42,500.00

-

-

-

-

60,977.00

الفعلي 2015

62,465.00

162,500.00

موازنة 2017

الفعلي 2016

مقبوضات بنود الموازنة االنمائية
مشروع اعادة تاهيل طرق داخلية صندوق تطوير
واقراض البلديات

184,255.00

مشروع الصرف الصحي (الصندوق العربي الكويتي)

887,040.00

727,435.00
-
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قائمة االيرادات الشهرية

تقرير يتضمن الميزانية الفعلية لسنة  2016 + 2015والموازنة لسنة 2017
المقبوضات

اجمالي مقبوضات بنود الموازنة االنمائية
اجمالي االيرادات

الفعلي 2015

موازنة 2017

الفعلي 2016

-

-

-

-

-

-

1,071,295.00

727,435.00

ILS2,295,372.54

ILS2,232,406.00

2,046,614.00

ILS

