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 2018السنة المالية: 
 

 

      

  

مجموعة  رمز البند اسم البند القيمة المصدقة
 الوظائف

مجموعة 
 البنود

نوع 
 الموازنة

 ايرادات                

الموازنات      
ذات الطبيعة 

 التجارية
ايرادات     

موازنة 
 الحديقة 

ايرادات    
 -تشغيلية 
 الحديقة 

ايرادات  2200000.00
 -تشغيلية 
 الحديقة 

740001 

ايرادات العاب  2400000.00
 الحديقة 

740002 

أيرادات  150000.00
 المتحف 

740003 

ايرادات  40000.00
 المسبح 

740004 

ايرادات  800000.00
 السوبرماركت 

740005 

ايرادات مطعم  400000.00
 الحديقة 

740006 

ايرادات حديقة  1105000.00
 الحيوانات 

740009 

ايرادات سينما  200000.00
 الحديقة 

740011 

 المجموع  7295000.00

ايرادات     
موازنة 

 الدينموميتر 
ايرادات    

الدينموميتر 
 التشغيلية 

ايرادات رسوم  950000.00
تراخيص 
 السيارات 

710001 

ايرادات  60000.00
فحص 

 مركبات  

710004 

 المجموع  1010000.00

ايرادات     
موازنة 

 الكراجات 
ايرادات    

 -تشغيلية 
 الكراجات 

اشتراكات  180000.00
مواقف 

السيارات 
 الربحية 

725001 

 المجموع  180000.00

ايرادات     
موازنة 

 الكهرباء 
ايرادات    

 -تشغيلية 
 الكهرباء 

ايرادات اثمان  720200.00
لوازم الربط 

مع شبكة 
 الكهرباء 

720006 

ايرادات  60000.00
مساهمات 
الربط مع 

شبكة الكهرباء 
 منزلي  -

720008 

رسوم رفع  300000.00
 قدرة الكهرباء 

720012 

رسوم قطع  30000.00
واعادة وصل 
 عداد كهرباء 

720016 

مبيعات  50500000.00
 الكهرباء 

720002 

ايرادات رسوم  850000.00
اشتراكات 

 خدمة الكهرباء 

720005 

ايرادات غير    
 -تشغيلية 

 الكهرباء 
غرامة سرقة  20000.00

 الكهرباء 

730002 

 المجموع  52480200.00

  



ايرادات     
موازنة 
 المسلخ 

ايرادات    
 -تشغيلية 
 المسلخ 

 750002 رسوم الذبيحة  190000.00

 المجموع  190000.00

ايرادات     
موازنة 

المياه 
 والمجاري 

ايرادات    
 -تشغيلية 
 مجاري 

رسوم صيانة  6500.00
ونقل عداد 

 المياه 

705004 

رسوم  100000.00
مساهمات 

انشاء شبكة 
الصرف 
 الصحي 

705001 

رسوم  1800000.00
اشتراكات 
دورية في 

شبكة الصرف 
 الصحي 

705005 

ايرادات    
 -تشغيلية 

 مياه  
ايرادات اثمان  6500000.00

مياه الشرب 
 )الشبكة( 

700004 

ايرادات اثمان  60000.00
 مياه الري   

700006 

ايرادات اثمان  50000.00
 عدادات المياه 

700010 

مساهمات  35000.00
الربط مع 

 شبكة  المياه 

700011 

ايرادات  10200.00
 مياه  -متفرقة 

700015 

رسوم  قطع  500.00
واعادة وصل 

 المياه 

700016 

ايرادات رسوم  235000.00
اشتراكات 

 خدمة المياه 

700014 

 المجموع  8797200.00

ايرادات     
موازنة 

سوق 
 الخضار 

ايرادات    
 -تشغيلية 

سوق 
 الخضار 

ايرادات  700000.00
خدمات سوق 

 الخضار 

770001 

 المجموع  700000.00

 المجموع      70652400.00

موازنة      
 عامة

ايرادات     
 ضريبية 

ضرائب    
على 

 الممتلكات 
ضريبة منازل  2400000.00

)امالك 
 ومسقفات( 

610004 

ضرائب    
ورسوم 

 محلية اخرى 
رسوم النقل  1500000.00

 على الطرق 

611006 

 المجموع  3900000.00

ايرادات     
غير ربحية 

 اخرى 
ايرادات    

 غرامات  
غرامات  50000.00

 محاكم 

631001 

غرامات البناء  50000.00
 غير المرخص 

631002 

غرامة  20000.00
االعتداء على 
 امالك عامة  

631006 

ايرادات    
 متنوعة  

 632011 اثمان عطاءات   25000.00

 المجموع  145000.00

ايرادات     
غير 

 ضريبية 
ايرادات من    

 الخدمات  
 621001 رسوم المحاكم  10000.00



رسوم  120000.00
الشوارع 

واالرصفة 
)مساهمة 

 المواطنيين( 

621006 

رسوم  7000.00
اشتراكات 

 مكتبة 

621013 

تأجير مواقف  150000.00
 السيارات 

621022 

رسوم    
الرخص 

 واالجازات 
رسوم رخص  2800000.00

 البناء العاديه 

620001 

رسوم معاينة  5000.00
 المباني 

620003 

رسوم رخص  70000.00
 اليافطات 

620005 

رسوم رخص  5000.00
المقابر,دفن 
 ونقل موتى 

620007 

رسوم رخص  380000.00
حرف 

 وصناعات  

620020 

رخص المهن  350000.00
 واالعمال 

620023 

رسوم تصديق  45000.00
 معامالت 

620028 

 المجموع  3942000.00

ايرادات     
غير مقيدة 
 االستخدام 

ايرادات منح    
وهبات 
 متنوعة 

ايرادات منح  150000.00
 وهبات محلية 

660003 

 المجموع  150000.00

ايرادات من     
إستثمارات 
 وإيجارات 

ايراد    
استخدام 
ممتلكات 
 واموال 

ارباح بيع  150000.00
موجودات 

 ثابتة 

640010 

مبيعات  130000.00
 فضالت طرق 

640013 

ايراد ايجارات  900000.00
 اليات البلدية 

640004 

ايراد ايجارات  2000000.00
عقارات الهيئة 

 المحلية 

640005 

ايراد  1100000.00
 -مفتاحيات 

 خلوات 

640007 

ايراد ايجارات  40000.00
 اكشاك 

640008 

 المجموع  4320000.00

ايرادات من     
مصادر 
 التمويل 

مصادر    
 التمويل 

صندوق  3376000.00
تطوير 

واقراض 
 البلديات 

100017 

مصادر تمويل  8643485.00
 اخرى 

100031 

 المجموع  12019485.00

ايرادات     
موازنة 
النفايات 
 الصلبة 

ايرادات    
 -تشغيلية 

 نفايات صلبة 
رسوم   80000.00

التخلص من 
نفايات 

 االنشاءات 

670014 

 670001 رسوم نفايات   3300000.00

 المجموع  3380000.00

 المجموع      27856485.00

المجموع    98508885.00
 الكلي

مجموعة  رمز البند اسم البند القيمة المصدقة
 الوظائف

مجموعة 
 البنود

نوع 
 الموازنة

                 مصاريف

     



الموازنات  المشاريع     
ذات الطبيعة 

 التجارية
التكلفة    

 التقديرية 
تملك االت  1490000.00

 ومعدات 

100000 

عقود مقاولة  950000.00
 )اشغال( 

100000 

 المجموع  2440000.00

موازنات     
 ربحية 

الصرف    
الصحي 

انشاء "
شبكات 

المجاري 
 وصيانتها" 

 906003 اغطية مناهل  300000.00

صيانة شبكات  30000.00
الصرف 
 الصحي 

906004 

تكاليف انتاج    
وتوزيع 

 الكهرباء 
صيانة شبكة  700000.00

 الكهرباء 

912002 

تكلفة خدمات    
سوق 

الخضار 
 والفواكه 

مصاريف  5000.00
صيانة مرافق 

 السوق 

890001 

تكلفة خدمة    
 الكهرباء 

تكلفة الكهرباء  42000000.00
 المباعة 

910001 

مصروف رفع  50000.00
 قدرة الكهرباء 

910003 

 صيانة تشغيلية 30000.00
 للكهرباء 

910007 

تكلفة عدادات  500000.00
 الكهرباء 

910008 

تكلفة خدمة    
 المسلخ 

مصاريف  4500.00
صيانة مرافق 

 المسلخ 

940002 

مصاريف  6500.00
 كهرباء المسلخ 

940005 

مصاريف  500.00
تنظيف وتعقيم 

 المسلخ 

940006 

لوازم  2500.00
ومستهلكات 

 المسلخ  

940007 

تكلفة خدمة    
 المياه 

مصروفات  35000.00
 -تشغيلية 

 المياه 

900001 

تكلفة خدمة    
كراجات 
 السيارات 

مصاريف  1000.00
موازنة مجمع 

 كراجات  

930001 

تكلفة موازنة    
الحدائق 

 )الربحية(
 نفقات تشغيلية 750000.00

 الحديقة  -

926001 

نفقات  600000.00
 السوبرماركت 

926005 

نفقات مطعم  250000.00
 الحديقة 

926006 

اعالف وطعام  180000.00
للحيوانات 
 والطيور 

926009 

مصاريف  15000.00
عالجات 
بيطرية 

لحيوانات 
 الحديقة 

926012 

مصاريف    
 ضخ المياه 

صيانة  120000.00
الماتورات 

 والمضخات 

904001 

صيانة شبكة  350000.00
 المياه 

904002 

 904007 متفرقات المياه  20000.00

مصاريف  40000.00
المواد 

 الكيماوية  

904009 



أثمان كهرباء  2100000.00
لمحطات ضخ 

 المياه 

904010 

عدادات مياه  50500.00
 الكنت 

904013 

صيانة  40000.00
 الخزانات 

904014 

زيوت  150000.00
 -ومحروقات 

 مياه 

904016 

مصاريف    
موازنة 

 الدينموميتر 
لوازم  10000.00

ومسهلكات 
اخرى 

 للدينموميتر 

911005 

اثمان لوحات  45000.00
 مركبات  

911001 

اثمان ملصقات  12000.00
 تراخيص 

911002 

مصاريف  20000.00
صيانة 

 الدينموميتر 

911003 

ضريبة دخل  60000.00
على انشطة 
 الدينمويتر 

911006 

ضريبة قيمة  160000.00
مضافة  على 

انشطة 
 الدينمويتر 

911007 

 المجموع  48637500.00

 المجموع      51077500.00

موازنة      
 عامة

 المشاريع     

التكلفة    
 التقديرية 

تملك االت  7433200.00
 ومعدات 

100000 

عقود مقاولة  13123285.00
 )اشغال( 

100000 

 100000 اخرى    125000.00

 المجموع  20681485.00

موازنات     
 غير ربحية 

الصحة    
والسالمة 

 العامة 
وسائل االمان  10000.00

على الطرق 
)حواجز, 

دهانات 
 ارصفة...الخ( 

850005 

مبيدات  5000.00
حشرية 

ومكافحة 
 الحشرات 

850013 

 850017 لوازم مختبر  50000.00

مصاريف  100000.00
 انارة الشوارع 

850018 

خدمات    
حضارية 

 وثقافية 
خدمات المكتبة  10000.00

 العامة 

865001 

خدمات  15000.00
وصيانة حدائق 

 ومنتزهات 

865004 

مصاريف  15000.00
دوريات كتب 

 ومراجع 

865008 

النشاطات  20000.00
 الرياضية 

865012 

 865013 لوازم زراعية  30000.00

انشطة ثقافية  15000.00
وتعليمية 
 وتوعوية 

865014 

ترميم تجليد  10000.00
الكتب 

 ودوريات 

865015 

مصاريف    
ادارة 

صيانة معدات  15000.00
 مكب النفايات 

917002 



مصاريف  700000.00
جمع وازالة 

 النفايات 

النفايات  917003
 الصلبة

صيانة وشراء  70000.00
 حاويات 

917005 

مصاريف    
االشغال 

 العامة 
 855006 انارة الشوارع  650000.00

 855023 صيانة االبنيه  150000.00

 855024 صيانة المقابر  20000.00

صيانة وترقيع  1500000.00
 طرق وشوارع 

855028 

استشارات  5000.00
واعمال 
 مساحية 

855034 

مصاريف    
 هندسية 

عدد ولوازم  81000.00
 هندسية 

880001 

مصاريف  10000.00
 هندسية متفرقة 

880004 

 المجموع  3481000.00

 المجموع      24162485.00

المجموع    75239985.00
 الكلي

 

      

  

توزيع اجمالي الرواتب على 
 الموازنات

 

  المصدقة القيمة

  المئوية النسبة القيمة

الموازنات ذات الطبيعة  1.00% 102326.72
موازنة   -التجارية 
 الكراجات

الموازنات ذات الطبيعة  9.00% 920940.51
موازنة المياه   -التجارية 

 والصرف الصحي

الموازنات ذات الطبيعة  9.00% 920940.51
موازنة الحدائق  -التجارية 

والمتاحف وحدائق 
 الحيوانات

الموازنات ذات الطبيعة  10.00% 1023267.23
 موازنة الكهرباء -التجارية 

الموازنات ذات الطبيعة  2.00% 204653.45
 موازنة المسلخ -التجارية 

الموازنات ذات الطبيعة  4.00% 409306.89
موازنة  -التجارية 
 دينموميتر

الموازنات ذات الطبيعة  0.00% 0.00
موازنة سوق  -التجارية 

 الخضار والفواكه

 موازنة عامة 65.00% 6651236.98

 المجموع الكلي 100.00% 10232672.28

توزيع اجمالي المصاريف 
 االدراية على الموازنات

 

  المصدقة القيمة

  المئوية النسبة القيمة

الموازنات ذات الطبيعة  1.00% 160253.24
موازنة   -التجارية 
 الكراجات

الموازنات ذات الطبيعة  11.00% 1762785.64
موازنة المياه   -التجارية 

 والصرف الصحي

الموازنات ذات الطبيعة  14.00% 2243545.36
موازنة الحدائق  -التجارية 

والمتاحف وحدائق 
 الحيوانات

الموازنات ذات الطبيعة  4.00% 641012.96
 موازنة الكهرباء -التجارية 

الموازنات ذات الطبيعة  1.00% 160253.24
 موازنة المسلخ -التجارية 

الموازنات ذات الطبيعة  1.00% 160253.24
موازنة  -التجارية 
 دينموميتر

الموازنات ذات الطبيعة  1.00% 160253.24
موازنة سوق  -التجارية 

 الخضار والفواكه

   



 موازنة عامة 67.00% 10736967.08

 المجموع الكلي 100.00% 16025324.00
 

      

 

 2989096.28-االجمالي: 
 

 

      

 


