
 الموازنة المنفذة من قبل البلدية ل
لعام 2022

الفعلي للعام 2022المقدر للعام 2022اسم بند الموازنةرقم بند الموازنة
        14,000,00014,358,127ضريبة امالك41101
          9,000,0006,352,301رسوم رخص االبنية42101
          9,000,0003,314,318رسوم الصرف الصحي ( المجاري)42102
                    2,000995رسوم مخطط موقع42104
             1,200,000563,772رسوم رخص الحرف والصناعات42201
          1,110,0002,751,322رسوم اليافطات42203
        19,000,00017,992,838رسوم جمع نفايات42301
          2,500,0002,440,090رسوم اطفاء42302
               30,00049,326رسوم قص واعادة تزفيت الطرق (الشوارع)42401
             500,000209,130مساهمة اصحاب االمالك في الطرق واالرصفة42402
          6,000,0006,386,869رسوم وغرامات النقل على الطرق42403
          1,000,0001,105,000رسوم عدادات مواقف السيارات42404
               170,00051,000رسوم مواقف السيارات42405
               22,16023,817رسوم اشتراكات مكتبة42501
               50,00061,394رسوم اشتراك مياه42502
             100,000101,943رسوم مجمع اسعاد الطفولة42503
               100,00012,218رسوم مركز شارك وطارق42504
               20,00024,354رسوم شهادات وتصديق مخططات ومعامالت42601
             4,000,000669,537ايراد بدل خدمات مساحة42602
               60,00027,081رسوم نسخ عطاءات42604
               20,00021,947رسوم المتحف42606
                      500,00040رسوم اذن اشغال42607
               24,00021,550رسوم صيانة المجاري42608
                 25,0008,948غرامات محكمة البلديات43101
          3,000,0001,107,164غرامات االبنية - تنظيم43103
          3,000,0007,341,965غرامات مواقف - رخص بناء43104
                 30,0007,594غرامات االعتداء على ممتلكات البلدية43105
             180,000156,575ايراد رسوم مخالفات سير43107
               50,00027,275غرامات متنوعة43108
          1,400,0001,526,571رسم صيانة شبكة مياه44101
        28,500,00028,957,552مبيعات المياه بواسطة الشبكة (اثمان مياه)44102
          700,0001,012,795مبيعات المياه بواسطة الصهاريج (تنكات)44103
             700,000501,567مبيعات لوازم وصالت المياه الجديدة - نثرية مياه44104
               200,00037,879مساهمات شبكة المياه والصرف الصحي44107
                 5,0005,530رسوم فحص مختبرات44108
          3,200,0003,226,200رسوم سوق الخضار والفواكه44201
          5,000,0005,185,263رسوم فحص السيارات44251
             175,000132,011رسوم الذبيحة والمسلخ44301
             302,000245,870ايراد تذاكر مرافق البلدية44401
          1,007,0001,088,516رسوم استخدام مرافق البلدية44402
          2,000,0002,003,686ايرادات رسوم محطة المركبات العمومية44601
               53,20032,200ايراد رسوم دورات مهنية44701
          4,741,2004,130,164ايجارات امالك البلدية45101
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               10,555,40028,350مفتاحيات "خلوات"45103
             675,000339,899ايرادات تلزيم ( تضمين) امالك البلدية45104
          1,000,0001,218,720رسوم استخدام اليات البلدية45201
               2,00012,502فوائد وارباح على ارصدة البلدية45301
          8,355,390ارباح تقييم عمالت اجنبية45302
          18,418,3875,597,191منح ومساعدات وهبات تشغيلية مخصصة46101
          12,527,2355,300,036منح ومساعدات وهبات راسمالية مخصصة46102
        30,000,00028,741,489ارباح مشروع الكهرباء - هيبكو47301
             50,000129,339ايراد بيع خردوات وبضائع ومواد48107
             60,000132,546ايراد تعويضات الحوادث المختلفة48202
          1,000,0001,083,825عائدات التقاعد48203
               300,00049,333ايرادات متفرقات48304
          4,000,0001,571,043تبرعات فرديه48305
               50,00031,069ايراد خصم مكتسب48306
        46,389,43748,267,898رواتب موظفين51101
          8,710,0856,625,348اجور عمال غير مثبتين51102
        14,128,89415,234,451رواتب متقاعدين51104
             1,200,000132,218مصاريف تعويض نهاية الخدمة51301
          2,445,3922,990,675أجور عمل اضافي51302
               5,500,00093,344مكافات وحوافز االنجاز والتميز51303
          1,130,0001,099,885التامين الصحي51304
               263,46090,333مصاريف االلبسة والزي الموحد51305
                 50,0004,974مصاريف تدريب وتطويرالموظفين51306
             170,000167,389تامين الحوادث / اصابات العمل51309
             116,200135,165استشارات ادارية ومالية وقانونية51402
               1,323,00033,854استشارات واتعاب فنية وهندسية51403
                    5,000470لوازم المسلخ والزرائب والذبيحة52101
               50,50035,784مبيدات الحشرات والحيوانات الضالة52102
             50,400106,499صيانة سيارات االطفائية52201
               10,00015,905لوازم اطفائية52202
                 5,0003,140معدات ولوازم مختبر52303
               164,65021,548نفقات للتنظيفات52305
        24,000,00024,938,122مشتريات مياه53101
          1,280,0001,148,887صيانة شبكة المياه والعدادات والتحكم عن بعد53102
             50,000102,957صيانة ماتورات ومضخات المياه والنوافير53103
                 150,0001,371صيانة مشروع المياه (االبار والمحطات)53104
               10,00010,751تعقيم مياه -الكلور53107
             1,029,000252,864استئجار اليات وسيارات53201
          1,500,0007,894,262ثمن بسكورس ورمل ومرابيع53202
          2,500,0001,776,558صيانة وتعبيد طرق وارصفة وساحات عامة53204
               77,90091,306صيانة االشارات الضوئية53206
               36,00035,055تسمية وترقيم الشوارع والمباني53208
             22,900460,997مصاريف االسمنت والباطون الجاهز والحديد53209
                 300,0005,420اعمال المصانعة وتنفيذ المشاريع53210
               200,00089,084صيانة موتورات ومضخات المجاري53301
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          800,0001,143,116صيانة شبكة المجاري53302
          6,003,0005,658,885مصاريف نقل وجمع وازالة النفايات53403
          5,200,0005,221,491احرة محطة الترحيل ومكب النفايات53404
               35,00017,551صيانة الحدائق والمتنزهات53501
               14,00029,101لوازم المشاتل والبستنة53502
                 15,3003,148مصاريف كتب ومراجع54101
                 3,5601,734مصاريف دوريات ومجالت54102
             50,000642,594صيانة المالعب54104
             349,900429,122مصاريف االنترنت واالتصال المرئي ونقل المعلومات54107
             30,000958,391صيانة وتعبيد ساحات المرافق54108
                 23,5003,914تكاليف اشتراكات كهرباء54112
               81,90092,821مصاريف كشفية وترفيهيه ورياضية54114
             815,000822,663االعفاءات والخصميات54201
               114,00063,132الهبات واالعانات االخرى54203
               15,10011,210اعياد واحتفاالت54204
                    5,000410لوازم المتحف54401
             168,000152,750راتب رئيس البلدية55101
             403,200339,600مكافآت أعضاء المجلس البلدي55102
               28,00015,799راتب نائب رئيس البلدية55103
             90,000108,404قرطاسية ومطبوعات55201
             304,590338,035بريد واتصاالت55202
          509,4501,376,560استهالك مياه مرافق البلدية55203
                    42,400975مصاريف التكييف والتبريد والتدفئة55205
             143,000123,526لوازم وصيانة الحاسوب واالجهزة المكتبية55206
             170,000233,335مصاريف ضيافة وتشريفات55209
               50,00016,605لوازم وادوات البوفيه والمطبخ55210
               80,00095,370أدوات ولوازم التواليت والنظافة55211
               66,00055,717مصروف االيجارات55212
                 11,6009,324مصاريف متنوعة55214
               40,00033,880مصاريف استئجار ماكنات النسخ التصوير55215
                 31,5001,970لوازم وصيانة االثاث55216
             719,400775,069اتعاب الحماية واالمن55217
               2,00020,408مصاريف عموالت بنكية ومصرفية55302
               12,498مصاريف خسائرعمالت اجنبية55303
          2,714,0003,046,141خصم تشجيعي لسداد الديون55304
                - 9,565تعديالت المخزون / تسويات المستودعات55306
                 20,0009,020مصاريف تامين النقد وضمان االمانة55307
                    4,150185مصاريف تامين السفر55308
                 2,2002,710مصاريف عالقات عامة55401
                 25,5008,537مصاريف قضائية قانونية55402
             71,700124,362مصاريف تنقل وسفر واقامة55403
               214,60081,408مصاريف االعالن والدعاية والنشر55404
               58,82054,585مصاريف رسوم ورخص واشتراكات55405
                 11,8006,515صحف ومجالت55406
                 15,0005,445تامين اخطار المسؤولية المدنية - الطرف الثالث55407
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               44,00044,000تامين الحريق والسرقة واالخطار الحليفة55408
                    4,240790لوازم وادوات هندسية56102
          500,0001,140,852صيانة االبنيه ومرافق البلدية56201
             150,500134,792لوازم انارة مرافق البلدية56203
             335,000222,258تعويضات عن المشاريع العامة56204
          1,038,5001,122,511صيانة السيارات واالليات57101
          2,247,2002,541,112زيوت ومحروقات57102
             677,780554,684تامين المركبات واالليات57103
          957,5001,210,500مصاريف نقل البضائع والمواد والمعدات57104
                 46,2004,348مصاريف المواصالت والتنقل الداخلي57105
               45,00044,533مصاريف نظام تعقب ومراقبة المركبات57106
               60,80025,060صيانة المعدات واالالت والماكنات57201
               50,00028,235صيانة مكيفات57203
               59,10097,667عدد وادوات ولوازم مستهلكة57204
                 140,5608,091لوازم الحماية واالنذار57205
               90,00090,000الصقات العمال محطة فحص السيارات57206
             198,000377,535لوحات مركبات لمحطة فحص السيارات57207
          6,013,7955,279,129مصاريف استهالك المباني58102
          1,483,5001,445,383مصاريف استهالك انظمة وشبكات المياه58201
          3,425,0003,428,174مصاريف استهالك انظمة وشبكات المجاري58202
             301,300519,045مصاريف استهالك المعدات المكتبية58301
             190,610223,889مصاريف استهالك االثاث58302
          881,4001,096,547مصاريف استهالك المركبات واالليات58303
             743,770715,677مصاريف استهالك االالت والمعدات58304


