
 القيمة حتى 

 أيلول30

مجموعة 

الوظائف

نوع الموازنة

489246.00

489246.00 المجموع

8958.00

8958.00 المجموع

700.00

339390.00

128415.00

35530.00

4961.00

508996.00 المجموع

95400.00

12790.00

108190.00 المجموع

64350.00

64350.00 المجموع

85774.00

20015.00

27978.00

133767.00 المجموع

1313507.00 المجموع

1313507.00 المجموع 

الكلي

 القيمة حتى 

 أيلول30

مجموعة 

الوظائف

اسم البندنوع الموازنة رمز البند مجموعة 

البنود

مصاريف

موازنة عامة

المشاريع

التكلفة التقديرية

ايرادات 

موازنة 

النفايات 

الصلبة

-ايرادات تشغيلية 

- رسوم نفايات  نفايات صلبة

مباني سكنية

670002

- رسوم نفايات 

مباني تجارية

670003

- رسوم نفايات 

مؤسسات اكاديمية

670005

ايرادات من 

مصادر 

التمويل
مصادر التمويل

الحكومة الفرنسية 100008

ايرادات من 

إستثمارات 

وإيجارات
ايراد استخدام 

ارباح بيع ممتلكات واموال

موجودات ثابتة

640010

ايرادات 

تضمينات 

640009

620020

رسوم تصديق 

معامالت

620028

ايرادات غير 

ايرادات من ضريبية

رسوم الشوارع الخدمات

واالرصفة 

621006

رسوم التسجيل 

والتدوين

621010

رسوم الرخص 

رسوم رخص واالجازات

البناء العاديه

620001

رسوم رخص 

حرف وصناعات

ايرادات غير 

ايرادات متنوعةربحية اخرى

ايرادات خدمات 

الهندسة

632003

ضرائب ورسوم 

رسوم النقل على محلية اخرى

الطرق

611006
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اسم البند رمز البند مجموعة 

البنود

ايرادات

موازنة عامة

ايرادات 

ضريبية



27661.00

27661.00 المجموع

23850.00

6631.00

108058.00

8500.00

37397.00

48420.00

26354.00

37710.00

20713.00

19080.00

922.00

3291.00

119883.00

27500.00

488309.00 المجموع

515970.00 المجموع

515970.00 المجموع 

الكلي

403218.00: -االجمالي

547821.00 100.00% موازنة عامة

547821.00 100.00% المجموع الكلي

توزيع اجمالي المصاريف االدراية 

 أيلول30القيمة حتى على الموازنات

القيمة   النسبة المئوية

652934.00 100.00% موازنة عامة

652934.00 100.00% المجموع الكلي

توزيع اجمالي الرواتب على 

 أيلول30القيمة حتى الموازنات

القيمة   النسبة المئوية

855034

مصاريف هندسية

استشارت هندسيه 880005

مصاريف 

لوازم االنارةاالشغال العامة 855007

ازالة مياه االمطار 855011

صيانة االبنيه 855023

صيانة جدران 

استنادية

855025

صيانة  المدارس 855026

صيانة وترقيع 

طرق وشوارع

855028

استشارات 

واعمال مساحية

مصاريف ادارة 

نفقات مكب النفايات الصلبة

النفايات

917004

صيانة وشراء 

حاويات

917005

صيانة آليات 

ومعدات جمع 

917006

زيوت وشحوم 

ومحروقات جمع 

917008

موازنات غير 

الصحة والسالمة ربحية

ازالة المواد العامة

الخطرة

850014

خدمات حضارية 

خدمات مناسبات وثقافية

خاصة

865003

مصاريف

موازنة عامة

المشاريع

التكلفة التقديرية

توريد بضائع 

ولوازم

100000
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403218.00: -االجمالي


