
القيمة حتى 

 آذار31

مجموعة 

الوظائف

نوع الموازنة

3440.00

3440.00 المجموع

92881.00

57295.00

25130.00

2020.00

177326.00 المجموع

95400.00

10340.00

105740.00 المجموع

64350.00

64350.00 المجموع

23890.00

18200.00

22978.00

65068.00 المجموع

415924.00 المجموع

415924.00 المجموع 

الكلي

القيمة حتى 

 آذار31

مجموعة 

الوظائف

نوع الموازنة

5200.00

1088.00

30504.00

مصاريف ادارة 

نفقات مكب النفايات الصلبة

النفايات

917004

خدمات حضارية 

خدمات مناسبات وثقافية

خاصة

865003

اسم البند رمز البند مجموعة 

البنود

مصاريف

موازنة عامة

موازنات غير 

الصحة والسالمة ربحية

ازالة المواد العامة

الخطرة

850014

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

ايرادات غير 

ايرادات من ضريبية

رسوم التسجيل الخدمات

والتدوين

621010

رسوم الرخص 

رسوم رخص واالجازات

البناء العاديه

620001

رسوم رخص 

حرف وصناعات

620020

رسوم تصديق 

معامالت

620028

ايرادات متنوعة

ايرادات خدمات 

الهندسة

632003
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اسم البند رمز البند مجموعة 

البنود

ايرادات

موازنة عامة

ايرادات غير 

ربحية اخرى



2100.00

4500.00

14580.00

659.00

26942.00

5738.00

19080.00

2886.00

36665.00

5500.00

155442.00 المجموع

155442.00 المجموع

155442.00 المجموع 

الكلي

189099.00 100.00% موازنة عامة

189099.00 100.00% المجموع الكلي

توزيع اجمالي المصاريف 

 آذار31القيمة حتى االدراية على الموازنات

القيمة   النسبة المئوية

209631.00 100.00% موازنة عامة

209631.00 100.00% المجموع الكلي

توزيع اجمالي الرواتب على 

 آذار31القيمة حتى الموازنات

القيمة   النسبة المئوية

مصاريف هندسية

استشارت هندسيه 880005

مصاريف 

لوازم االنارةاالشغال العامة 855007

ازالة مياه االمطار 855011

صيانة االبنيه 855023

صيانة جدران 

استنادية

855025

صيانة وترقيع 

طرق وشوارع

855028

استشارات 

واعمال مساحية

855034

مصاريف ادارة 

النفايات الصلبة

صيانة وشراء 

حاويات

917005

صيانة آليات 

ومعدات جمع 

917006

زيوت وشحوم 

ومحروقات جمع 

917008

مصاريف

موازنة عامة

موازنات غير 

ربحية
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