
النفقات العامة 

المبلغالبيان رقم 
7,453,177مجموع الرواتب والجاور و النفقات الداارية 

505,890مجموع الفقات التشغيلية 

851,794اعانات المجتمع المحلي و مستشفى الوكالة 1
106,938تكاليف بناء غرف الظهر2
439,410  تأهيل الملعب البلدي القديم  3
3,474تكاليف مشروع الملعب البلدي الجديد4
510,849
1,610  اجهزة واداوات مكتبية للداارة  6
20,568  تطوير برامج وخدمات الكترونية  7
11,470  حفل تكريم طلبا التوجيهي   8
5,150انشطة الشبابا والرياضة 9

1,880,300  تكاليف شراء سيارات ومعدات  10
1,493,690  مساهمة في صندوق التقاعد   11

39,607اجهزة ومعدات ولوازم وحدات البلدية 
4,864,859مجموع الناجازات والمشاريع

31/12/2017حتى 1/1/2017الفترة 

  اثاث /الداارة العامة  



نافقات الكهرباء 
المبلغالبيان رقم 

1,333,118مجموع الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

349,452  لوازم اشتراكات وعداداات  1
2449,026
65,974  زيوت ومحروقات سيارات الكهرباء  3
25,333  صيانة سيارات الكهرباء  4
513,029
18,205  تأمين سيارات الكهرباء  6
3,477  اجهزة ومعدات واداوات مكتبية لقسم الكهرباء  7

924,497المجموع 

37,310,171  اثمان كهرباء للشركه القطريه   1
2,536,480تكلفة المولدات 2
597,289دافعة رسوم رفع الحمل الجديد3

40,443,940المجموع

: نافقات الداارية

 :نافقات تشغيلية

  صيانة شبكة الكهرباء-  قسم الكهرباء  

  العددا واللوازم-  قسم الكهرباء  

:تكلفة الكهرباء



نافقات المياه 
المبلغالبيان رقمرقم 

850,416الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

2,007,229  اثمان كهرباء لمضخات المياه قسم المياه  1
2298,587
87,050  زيوت ومحروقات قسم المياة  3
4116,977
289,956  زيوت ومحروقات سيارات المياة  5
65,399  اثمان مياه قسم المياه  6
28,794  صيانة سيارات المياة   7
817,572
917,250

6,100  تأمين سيارات المياه  10
114,598
558  اجهزة ومعدات واداوات مكتبية  للمياه  واثاث12
400صيانة العدادات قسم المياه13

: نافقات اداارية

:النفقات التشغيلية

  صيانة شبكة المياه-قسم المياه  

  صيانة الماتورات والمضخات /المياه  

  العددا واللوازم-قسم المياه  
  تعقيم المياه-قسم المياه  

  اللبسة-قسم المياه  



النفقات الحديقة 
المبلغالبيان رقم 

2,608,357مجموع الرواتب و الجاور والنفقات الداارية 

234,937  اثمان كهرباء الحديقه  1
398,761  نفقات تاسيسية للحديقة  2
3153,585
115,442  اثمان مياه الحديقه  4
11,042  اداويه وعلجات بيطرية للحديقة   5
62,094
4,470  اجهزة ومعدات للحديقة  7
1,835  اثاث للحديقة   8
5,309  زيوت ومحروقات الحديقة  9

927,475المجموع 

3,535,832المجموع 

: النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية

  طعام الحيونات/الحديقة  

  العددا واللوازم-الحديقة  



نافقات النفايات 
المبلغالبيان رقم 

2,488,454مجموع الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

966,249  زيوت ومحروقات سيارات النفايات   1
504,860  صيانة سيارات النفايات   2
207,600صيانة مكب النفايات3
63,755  شراء و صيانة حاويات   4
53,636  تأمين سيارات النفايات   5
320,882  تكاليف جمع ونقل النفايات ورسوم مجلس النفايات   6
11,226  شراء عربات ومكانس ولوازم تنظيف  7
5,127  اثمان كهرباء قسم النفايات  8
1,412  اجهزة واداوات مكتبية نفايات صلبة  9

6,160  البسة النفايات الصلبة   10

2,140,908المجموع 
4,629,362المجموع الكلي

:النفقات الداارية

النفقات التشغيلية



نافقات الدينمو 
المبلغالبيان رقم

386,645مجموع الرواتب والجاور والنفقات الداارية

28,155  لوازم طباعه لوحات السيارات   1
12,000  ملصقات فحص سيارات  داينمو ميتر   2
6,164  اثمان كهرباء الدينموميتر  3
2,208  اثمان مياه داينموميتر   4
3,660  اجهزة ومعدات للدينموميتر نفقات تاسيسية  5

52,186المجموع 

1264,364
238,400

302,764المجموع 
741,595المجموع الكلي

 :النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية

: الضريبة
 مصروف ضريبة المضافة الدينموميتر   (سنوات سابقة)  

2017ضريبة الدينمو 



نافقات المسلخ
المبلغالبيان رقم 

133,335الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

16,775  اثمان مياه المسلخ  1
9,212  اجهزة ومعدات للمسلخ   2
7,195  اثمان كهرباء المسلخ  3

3,383صيانة المسلخ
36,565المجموع 

169,900المجموع الكلي 

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية



نافقات الصرف الصحي
المبلغالبيان رقم 

861585مجموع الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

64,717  زيوت ومحروقات سيارات الصرف الصحي   1
55,430  اثمان كهرباء لمضخات المجاري صرف صحي  2
10,634  صيانة سيارات الصرف الصحي   3
12,424  صيانة ماتورات ومضخات المجاري  4
8,011  البسة الصرف الصحي  5
9,460  تأمين سيارات الصرف الصحي  6

160,676المجموع 

173,523  لوازم صرف صحي  1
262,410
133,567تاهيل شبكة الصرف الصحي القديمة 3

369,500المجموع 

11,408,766

2,800,527المجموع الكلي 

:النفقات الداارية

: النفقات التشغيلية

:النفقات الراسمالية
  مشروع صيانة شبكة الصرف الصحي /بلدية  

: مشاريع
  مشروع صرف صحي /فرنسا  



نافقات المكتبة 
المبلغالبيان رقم

424,656الرواتب والجور والنفقات الداارية 

11,440
28,809  اثمان كهرباء قسم المكتبة  2
12,713  صيانة مكتبة وتطويرها  3
4,100  اثاث وصيانة الثاث للمكتبة   4
1,000  انشطة ثقافية وتعليمية  5
6670
7590
8135
1,056تجليد وترقيم الكتب9

50,513المجموع 

475,169المجموع الكلي

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية
  انشطة ثقافية وتدريبية-المكتبة العامة  

شراء كتب وصحف وداوريات للمكتبة-المكتبة العامة  
  اجور اعلن-المكتبة العامة  
  اجهزة واداوات مكتبية- -المكتبة العامة  



نافقات الشاغال  
المبلغالبيان رقم 

1,280,190الرواتب والجور والنفقات الداارية 

307,906  زيوت ومحروقات سيارات الشغال   1
2129,969
88,552  صيانة سيارات الشغال   3
13,018  تأمين سيارات الشغال  4
57,005
399  اجهزة واداوات مكتبية للشغال   6

546,849المجموع 

570,658تنفيذ مشروع طرق ممول ذاتيا1
400,000تكاليف مشروع طرق دااخلية الحكم المحلي 2
128,494تكاليف بناء جدار استناداي شارع الصحة3
4722,905
57,260
683,095
769,710
865,979
939,665

2,087,765المجموع 

3,914,804المجموع الكلي

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية

  صيانة البنية-قسم هندسة  

   البسة-قسم الشغال  

: نافقات راسمالية

  صيانة الشوارع والرصفة-قسم هندسة  
 شرق المدينة4تكاليف مشروع طرق دااخلية 

3تكاليف مشروع طرق دااخلية      
1مشروع طرق دااخلية      

   العددا والداوات-قسم هندسة/ اشغال  
  صيانة المقابر-قسم هندسة  



المبلغالبيان 

394,096الرواتب والجاور والنفقات الداارية

133,285  تكاليف توسعه المخطط الهيكلي للمدينة   1
776,161  انارة الشوارع اثمان كهرباء  2
71,006انارة شوارع لوازم صيانة لنارة الشوارع3
35,145استشارات واعمال مساحية4

1,015,597المجموع 

1,409,693المجموع الكلي 

 نافقات الهندسة (التنظيم والمساحة و السير)

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية



ايراداات الزراعة

المبلغالبيان رقم 

0المجموع

نافقات الزراعة
المبلغالبيان 

646,651الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

4,000  البسة للزراعه   1
31,065  لوازم زراعية  2
322,532
7,414  اثمان مياه قسم الزراعة  4
5,400تكاليف مشروع بيوت بلستيكية شارع الحصميص5

70,411المجموع 

717,062المجموع 

31/12/2018حتى 1/1/2017الفترة 
الفهرس

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية

  صيانة الحدائق العامة والمشتل /الزراعه  

file:///var/www/adb8265e/


نافقات الصحة 
المبلغالبيان 

651,166الرواتب والجاور والنفقات الداارية 

197,350  زيوت ومحروقات قسم الصحة   1
48,321  صيانة سيارات الصحة   2
21,457  تأمين سيارات الصحة   3
414,521

749  اجهزة واداوات مكتبية الصحة  10

282,398المجموع 

933,564المجموع 

:النفقات الداارية

:النفقات التشغيلية

  نفقات التنظيفات-الصحة والبيئة  



اعاناات المجتمع المحلي 
1/1/2017-31/12/2017

المبلغالبيان رقم 
567,090فواتير كهرباء مستفى الوكالة 1
92,335بناء مكاتب اداارية للدفاع المدني 2
61,950ايجار مقر مركز التدريب المهني3
20,600مساعدة بدل ايجار مقر لجمعية مكفوفين4
12,240مساعدة مالية اجرة مقر شبكة حماية السر5
10,381مساهمة مالية لبناء سور جمعية التنمية7
10,000مساعدة مالية لناداي الهلي والسلمي8
8,600شحن كهرباء للسرى9

8,400مساعدة في راتب موظفة للعمل في العياداات الصحية 10
118,193
5,175شحن كهرباء حالت انسانية12
5,000مساعدة مالية لتركيب مكيف لمركز تحفيظ القران13
4,722مساعدة في نفقات خيمة العتصام في مستشفى الوكالة14
4,200مساعدة للعاملة في غسيل الموتى15
4,000مساعدة مالية لبناء غرف مسجد النقار16
3,580المساهمة في تجهيز كتابا مدينة قلقيلية 17
3,500تبرع للجنة الشعبية للجئين18
3,288اعفاء ذمة موظف متوفي19
2,500مساهمة في تكاليف جنازة الموظف يوسف ذرة20
2,400مساعدة طلبا متفوقين ذوي احتياجات خاصة21
2,250مساعدة في تركيب قرميد لمسجد السوق22
232,200
2,000مساعدة عن تنظيف حمامات النساء في السوق24
1,500طقم كنب تبرع لمكتب وزارة العلم25
1,500مساعدة عمل طقم كنب للذاعة والتلفزيون26
1,600مساعدة مالية حالة انسانية 27
281,000
1,000مساهمة للناداي بفعالية السباق داعما للسرى29
590مساعدة للبريد ثمن خشب 30

851,794المجموع

مساعدة لمديرية الصحة مستلزمات صيانة (مكيفات وكرميكا وشوادار...)

 مساهمة في شبكة حماية السر... مكافحة المخدرات

مساهمة للنقابة ليوم العمال / مساعدة



نافقات المشاريع والعمال التطويرية 
 1/1/2017-31/12/2017

البيان رقم 

1160,0002,855,000
21,300,000
1,000,000مشروع وزارة الحكم المحلي  تعبيد طرق 3
2,536,480تكلفة استاجار مولدات ومستلزماتها لسد النقص في حاجة المدينة من الكهرباء 4
1,100,000  تمديدات شبكة الكهرباء واعمال صيانة 5
597,289اخر دافعة من رسوم رفع الحمل الجديد6
789,000اعمال صيانة وتطوير للشوارع والرصفة دااخل المدينة 7
570,658مشروع تعبيد طرق دااخلية ممول ذاتيا8
9680,000

10630,000
340,000شراء رافعة للكهرباء 11
12224,000
439,410استكمال تاهيل الملعب القديم13
398,761اعمال تطويرية و صيانة لحديقة الحيوانات واللعابا  14
133,500تاهيل شبكة الصرف الصحي القديمة 15
16133,285
128,500بناء جدار استناداي شارع الصحة 17
18120,000
106,938اعمال بناء مبنى بئر الظهر 19
2081,584
2177,084
71,000مستلزمات انارة شوارع 22
63,755شراء حاويات نفايات وصيانتها 23
2462,410
57,000تاهيل ابار 25
40,000اعمال صيانة وتطوير دااخل المقبرة 26
32,000تاهيل مرافق الملعب البلدية 27
28,000شراء اجهزة ومعدات واثاث حسب حاجات اقسام البلدية 28
2920,568
18,000اعمال تطوير برامج 30
14,000اجهزة ومعدات واثاث للداارة 31
11,470حفل تكريم طلبا التوجيهي32
9,212اجهزة و معدات المسلخ عمل عربايات لنقل اللجوم33
6,300داراجات هوائية لقسام البلدية 34
5,150انشطة الشبابا والرياضة 35

9,685,3555,155,000المجموع

مساهمة
منحة /شيكلبلدية /شايكل

مساهمة البلدية في مشاريع الطرق الداخلية  / استكمال مشروع سابق
مشروع صرف صحي /فرنسا  /استكمال مشروع سابق  

2شراء شاحنات قلبا 
3شراء سيارات عددا

2ثمن شاحنات نفايات 

  تكاليف مخطط  (توسعه المخطط الهيكلي للمدينة )  

 عظم2م120انجاز اعمال بناء مستنبت زراعي  بمساحة 

")8"+6"+4م.ط 596لوازم صرف صحي لغراض الصيانة ومد الشبكات (مد شبكات بطول   
")2"+1متر طوالخطوط 1500اعمال تمديدات شبكة المياه واستبدال خطوط (  

مشروع صيانة شبكة الصرف الصحي /انشاء خط صرف صحي  شرق المحافظة  

وكاميرا كانون ubs تطوير برامج وشراء اجهزة  
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