
المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

� زراع�ة41010101
1,000.001,000.001,000.000.00ض. جار�ة ع� ارا��

��ة منازل41010102 ��360,000.00400,000.00360,000.00261,535.91

��ة تجاري41010103 ��0.000.000.000.00

��ة صنا�� 41010104 ��0.000.000.000.00

ائب ع� الممتل�اتمجم�ع ��361,000.00401,000.00361,000.00261,535.91

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00مب�عات محل�ة41010201

0.000.000.000.00خدمات محل�ة41010202

2,578,700.001,970,000.001,970,000.000.00رسوم النقل ع� الطرق41010203

��ة شخص�ة41010204 660,000.00660,000.00700,000.00611,971.20رسوم ��

� وتط��ر41010205 0.000.000.000.00رسوم تحس��

� ال يوجد فيها مسلخ)41010206
100,000.00100,000.00100,000.0012,630.00رسوم ذب�حة ( للهيئات ال��

3,338,700.002,730,000.002,770,000.00624,601.20رسوم محل�ة أخرىمجم�ع

 : االيرادات
ً
او�

�لد�ة : رفح                                                         الموازنة العامه 2022

� : رسوم محل�ة أخرى
ال�اب الثا��

ائب ع� الممتل�ات ال�اب االول : ��

ال�اب الثالث : رسوم الرخص واالجازات

صفحة 1 من 15



المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

4,000,000.004,000,000.004,000,000.002,583,627.96رسوم رخص البناء العاد�ه41020101

0.000.000.000.00رسوم رخص البناء غ�� العاد�ه41020102

41020103 �
0.000.000.000.00رسوم معاينة الم�ا��

0.000.000.000.00رسوم معاينة مصاعد كه��ائ�ة41020104

120,000.00120,000.00120,000.00107,067.48رسوم رخص ال�افطات41020105

0.000.000.000.00رسوم رخص االقامة41020106

0.000.000.000.00رسوم رخص المقابر,دفن ونقل مو�� 41020107

41020108 � 0.000.000.000.00رسوم رخص �اعة متجول��

0.000.000.000.00رسوم رخص مهنة السمكرة41020109

0.000.000.000.00رسوم رخص مهن كه��ائ�ة41020110

0.000.000.000.00رسوم رخص برك الس�احة41020111

0.000.000.000.00رسوم رخص مهن م��ان�ك�ة41020112

0.000.000.000.00رسوم رخص فتح طرق41020113

0.000.000.000.00رسوم رخص المسح والبناء41020114

20,000.0020,000.0020,000.000.00رسوم اذون اشغال طرق41020115

0.000.000.000.00رسوم رخص معاينة وقا�ة من الح��ق41020116

0.000.000.000.00رسوم رخص االستعماالت الخاصة41020117

0.000.000.000.00رسوم رخص المعادن الثمينة41020118

0.000.000.000.00رسوم السالمة العامة ( الحد�قة العامة )41020119

800,000.00800,000.001,200,000.001,027,120.75رسوم رخص حرف وصناعات41020120

0.000.000.000.00رخص المهن واالعمال41020121

صفحة 2 من 15



489,100.00485,000.00485,000.00391,742.60رسوم السمك والطيور41020122

380,000.00417,000.00417,000.00385,920.83رسوم اسواق الخضار والفوا�ه41020123

0.000.000.000.00رسوم سوق الحيوانات41020124

اك بروضة أطفال41020125 0.000.000.000.00رسوم اش��

0.000.000.000.00رسوم تصديق معامالت41020126

120,000.00120,000.00135,000.00127,335.00رسوم مخطط موقع41020127

0.000.000.000.00رسوم االطفاء41020128

0.000.000.000.00رسوم عطاءات41020129

� والمقاي�س41020130 0.000.000.000.00رسوم المواز���

187,000.00210,150.00210,150.00190,129.17رسوم ال�سطات والمظالت41020131

0.000.000.000.00رسوم رخص مختلفة41020132

0.000.000.000.00رسوم تحد�د م�سوب وتحد�د شارع41020133

وع تنظ��� 41020134 10,000.0010,000.0030,000.006,010.00رسوم م��

كة للتخط�ط والتط��ر41020135 � مجالس مش��
ا�ات �� 0.000.000.000.00ايرادات اش��

6,126,100.006,182,150.006,617,150.004,818,953.79 رسوم الرخص واالجازاتمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00رسوم المحا�م41020201

0.000.000.000.00رسوم انذارات �اذ�ة41020202

0.000.000.000.00رسوم عدادات مواقف س�ارات41020203

41020204( � 0.000.000.000.00رسوم الشوارع واالرصفة ( مساهمة المواطن��

ال�اب الرابع : ايرادات من الخدمات

صفحة 3 من 15



0.000.000.000.00رسوم ال�سج�ل والتدو�ن41020205

0.000.000.000.00رسوم الحفر االمتصاص�ة41020206

ا�ات مكت�ة41020207 0.000.000.000.00رسوم اش��

100,000.00100,000.00100,000.0076,797.80رسوم شهادات وخرائط41020208

0.000.000.000.00رسوم الفتات واعالنات41020209

ان41020210 0.000.000.000.00رسوم م�افحة الف��

0.000.000.000.00رسوم نقل�ات الطرق41020211

0.000.000.000.00رسوم الدراجات41020212

41020213 � 0.000.000.000.00رسوم الحمال��

0.000.000.000.00رسوم جدران اس�ناد�ة41020214

330,000.00421,000.00421,000.00395,583.30تأج�� مواقف الس�ارات41020215

ائب لجهات اخرى غ�� الهيئة41020216 0.000.000.000.00رسوم �دالت تحص�ل ��

0.000.000.000.00رسوم تص��ر وثائق41020217

ا�ات اخرى41020218 0.000.000.000.00رسوم اش��

2,000.002,000.002,000.000.00تأج�� الم�ح والقاعة41020219

0.000.000.000.00رسوم دورات تدر���ة41020220

25,000.0025,000.0025,000.001,570.00ايراد تذا�ر41020221

0.000.000.000.00رسوم الحصول ع� معلومات41020222

0.000.000.000.00ايرادات س�ارة اسعاف41020223

0.000.000.000.00أثمان بيع كتب41020224

457,000.00548,000.00548,000.00473,951.10 ايرادات من الخدماتمجم�ع

صفحة 4 من 15



المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

50,000.0050,000.0050,000.0040,363.00غرامات محا�م41030101

5,000.005,000.005,000.002,189.00غرامات البناء غ�� المرخص41030102

0.000.000.000.00ايرادات محا�م اخرى غ�� الغرامات41030103

0.000.000.000.00غرامات تأخ�� 41030104

5,000.005,000.005,000.001,855.00غرامة االعتداء ع� امالك عامة41030105

150,000.00150,000.00200,000.00158,786.20غرامات مختلفة41030106

0.000.000.000.00غرامات مخالفات س�� وركن الس�ارات41030107

210,000.00210,000.00260,000.00203,193.20 ايرادات غراماتمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00ايرادات خدمات الهندسة41030201

0.000.000.000.00رسوم متحف41030202

20,000.0020,000.0025,000.0019,635.56اثمان عطاءات41030203

2,000.002,000.002,000.00300.00رسوم اصدار و تصديق معامالت ووثائق41030204

كة41030205 0.000.000.000.00إيرادات متنوعة - مجالس خدمات مش��

22,000.0022,000.0027,000.0019,935.56 ايرادات متنوعةمجم�ع

ال�اب السابع : ايراد استخدام ممتل�ات واموال

ال�اب الخامس : ايرادات غرامات

ال�اب السادس : ايرادات متنوعة

صفحة 5 من 15



المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00فوائد ع� اموال ال�لد�ة ( فوائد دائنة )41040101

0.000.000.000.00ايراد من اس�ثمارات-اسهم وسندات41040102

180,000.00180,000.00700,000.0092,700.00ايراد ا�جارات ال�ات ال�لد�ة41040103

3,077,924.003,205,000.003,205,000.002,764,989.30ايراد ا�جارات عقارات الهيئة المحل�ة41040104

0.000.000.000.00إيرادات تأج�� مسابح41040105

0.000.000.000.00ايراد مفتاح�ات - خلوات41040106

0.000.000.000.00ايراد ا�جارات ا�شاك41040107

� مشار�ــــع وممتل�ات41040108 0.000.000.000.00ايرادات من تضم��

30,000.0030,000.0030,000.000.00ار�اح بيع موجودات ثابتة41040109

10,000.0010,000.0010,000.000.00ايرادات فروقات عمالت اجن��ة41040110

0.000.000.000.00تع��ضات حوادث الس�� واالالت41040111

100,000.00100,000.00500,000.00239,179.00مب�عات فضالت طرق41040112

0.000.000.000.00أر�اح بيع لوازم/ الستخدامات أساس االستحقاق41040113

0.000.000.000.00أر�اح اس��عاد لوازم/ الستخدامات أساس االستحقاق41040114

0.000.000.000.00ايرادات فروقات المخزون/ الستخدامات أساس االستحقاق41040115

صفحة 6 من 15



3,397,924.003,525,000.004,445,000.003,096,868.30ايراد استخدام ممتل�ات واموالمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00غرامات تجاوز اح�ام بناء مواقف الس�ارات41050101

0.000.000.000.00إيرادات منح عي��ة مؤجلة41050102

0.000.000.000.00ايرادات مق�دة االستخداممجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00ايرادات منح وه�ات حكوم�ة41060101

350,000.00350,000.00420,000.00412,711.52ايرادات منح وه�ات اجن��ة41060102

300,000.00300,000.00220,000.00213,807.70ايرادات منح وه�ات محل�ة41060103

0.000.000.000.00ايرادات ال�شاطات االجتماع�ة41060104

20,000.0020,000.0020,000.000.00ايرادات �شاطات اللجنة ال��اض�ة41060105

0.000.000.000.00ايرادات الن�ع االجتما�� 41060106

670,000.00670,000.00660,000.00626,519.22 ايرادات منح وه�ات متنوعةمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

ال�اب العا�� : ايرادات �شغ�ل�ة - نفا�ات صل�ة

ال�اب التاسع : ايرادات منح وه�ات متنوعة

ال�اب الثامن : ايرادات مق�دة االستخدام

صفحة 7 من 15



4,000,000.004,560,000.004,235,000.003,835,813.57رسوم نفا�ات41070101

� سكن�ة41070102
0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - م�ا��

� تجار�ة41070103
0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - م�ا��

� صناع�ة41070104
0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - م�ا��

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - مؤسسات ا�اد�م�ة41070105

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات صح�ة41070106

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - مؤسسات غ�� ر�ح�ة41070107

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - مؤسسات حكوم�ة41070108

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - االمم المتحدة41070109

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات - مؤسسات محل�ة41070110

0.000.000.000.00رسوم نقل وترح�ل النفا�ات41070111

0.000.000.000.00غرامات مخالفات - نفا�ات صل�ة41070112

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات-هيئات محل�ة41070113

0.000.000.000.00رسوم التخلص من نفا�ات اال�شاءات41070114

0.000.000.000.00رسوم نفا�ات صل�ة أخرى41070115

0.000.000.000.00رسوم ص�انة حاو�ات نفا�ات من هيئات محل�ة اخرى41070116

4,000,000.004,560,000.004,235,000.003,835,813.57 ايرادات �شغ�ل�ة - نفا�ات صل�ةمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

0.000.000.000.00ايرادات متحصالت قروض41080101

ال�اب الحادي ع�� : ايرادات متحصالت قروض
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0.000.000.000.00ايرادات متحصالت قروضمجم�ع

18,582,724.0018,848,150.0019,923,150.0013,961,371.85

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

3,000.003,000.003,000.0050.00الخدمات الب�ط��ة53010101

0.000.000.000.00م�افحة امراض سار�ة53010102

5,000.005,000.005,000.003,028.75مصار�ف م�افحة الجرذان53010103

5,000.005,000.001,500.000.00التخلص من ال�الب الضالة53010104

5,000.005,000.005,000.000.00وسائل االمان ع� الطرق (حواجز، دهانات ارصفة...الخ)53010105

40,000.0040,000.0050,000.0044,755.82مطهرات وموادة طب�ة لغا�ات الصحة والسالمة العامة53010106

0.000.000.000.00ص�انة المراح�ض والمجاري العامة53010107

0.000.000.000.00مصار�ف ترك�ب االشارات الضوئ�ة53010108

0.000.000.000.00نفقات دفن المو�� 53010109

0.000.000.000.00هدم االب��ة الخطرة53010110

�ة53010111 5,000.005,000.005,000.00987.50مب�دات ح��

1,000.001,000.001,000.000.00ازالة المواد الخطرة53010112

0.000.000.000.00ازالة مواد تق�ل اعادة المعالجة53010113

5,000.005,000.005,000.000.00لوازم مخت�� 53010114

20,000.0020,000.0020,000.000.00مصار�ف انارة شوارع53010115

89,000.0089,000.0095,500.0048,822.07 الصحة والسالمة العامةمجم�ع

اجما�� اإليرادات

 : الم�وفات
�
ثان�ا

ال�اب االول : الصحة والسالمة العامة

صفحة 9 من 15



المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

200,000.00200,000.00100,000.000.00لوازم االنارة53010201

15,000.0015,000.0015,000.003,164.00لوازم محطة فحص الس�ارات53010202

150,000.00150,000.00150,000.000.00تع��ضات عن المشار�ــــع العامة53010203

50,000.0050,000.0050,000.000.00ازالة م�اە االمطار53010204

20,000.0020,000.0020,000.00500.00ال�افطات واالشارات53010205

100,000.00100,000.00100,000.000.00مصار�ف اس�ئجار االل�ات53010206

0.000.000.000.00ص�انة عدادات مواقف الس�ارات53010207

50,000.0050,000.0050,000.001,800.00ص�انة االب��ه53010208

50,000.0050,000.0050,000.000.00ص�انة المقابر53010209

0.000.000.000.00ص�انة جدران اس�ناد�ة53010210

0.000.000.000.00ص�انة المدارس53010211

518,750.00518,750.00518,750.0037,387.53ص�انة وترقيع طرق وشوارع53010212

ق�م53010213 250,000.00250,000.00250,000.0020.00ال�سم�ه وال��

0.000.000.000.00ص�انة ادراج53010214

225,000.00225,000.00225,000.00103,395.36ص�انة امالك ال�لد�ة53010215

0.000.000.000.00ص�انة وتط��ر ال�لدة القد�مة53010216

5,000.005,000.005,000.00223.28اس�شارات واعمال مساح�ة53010217

0.000.000.000.00تج��ف اود�ة53010218

1,633,750.001,633,750.001,533,750.00146,490.17مصار�ف االشغال العامةمجم�ع

� : مصار�ف االشغال العامة
ال�اب الثا��
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المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

�ة دخل ع� عقارات الهيئة المحل�ة53010301 ��0.000.000.000.00

��ة دخل ع� ا�شطة الح�م المح�� مجم�ع ��0.000.000.000.00

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

3,200,000.003,200,000.00773,000.001,911,864.97خصومات نقد�ة/نفا�ات53010401

50,000.0050,000.0050,000.0076,848.40خصومات نقد�ة/ال�افطات واالعالنات53010402

1,000.001,000.001,000.000.00خصومات نقد�ة/المسقفات53010403

50,000.0050,000.0050,000.0023,527.64خصومات نقد�ة/االمالك53010404

3,301,000.003,301,000.00874,000.002,012,241.01خصومات نقد�ة ممنوحة - موازنات عامةمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

12,000.0012,000.0012,000.005,300.00مصار�ف أمن وحراسة53010501

2,000.002,000.002,000.000.00لوازم اطفائ�ة53010502

0.000.000.000.00ص�انة س�ارات االطفائ�ة53010503

5,000.005,000.005,000.000.00الح��ق واالنقاذ53010504

��ة دخل ع� ا�شطة الح�م المح��  ال�اب الثالث : ��

ال�اب الرابع : خصومات نقد�ة ممنوحة - موازنات عامة

ال�اب الخامس : مصار�ف أآلمن واالطفاء
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0.000.000.000.00رسوم اطفائ�ة53010505

19,000.0019,000.0019,000.005,300.00مصار�ف أآلمن واالطفاءمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

10,000.0010,000.0010,000.000.00خدمات المكت�ة العامة53010601

0.000.000.000.00لوازم المتحف53010602

0.000.000.000.00خدمات مناس�ات خاصة53010603

هات53010604 � 20,000.0020,000.0020,000.0015,925.45خدمات وص�انة حدائق ومن��

5,000.005,000.005,000.00300.00المخ�مات الص�ف�ة53010605

0.000.000.000.00خدمات ال�لدة القد�مة53010606

نت53010607 0.000.000.000.00مصار�ف ان��

0.000.000.000.00مصار�ف دور�ات كتب ومراجع53010608

10,000.0010,000.0010,000.000.00مصار�ف االع�اد الدي��ة والوطن�ة53010609

0.000.000.000.00مساعدات للفقراء53010610

0.000.000.000.00مصار�ف مجلس االطفال للهيئة المحل�ة53010611

15,000.0015,000.0015,000.00200.00ال�شاطات ال��اض�ة53010612

0.000.000.000.00لوازم زراع�ة53010613

0.000.000.000.00ا�شطة ثقاف�ة وتعل�م�ة وتوع��ة53010614

0.000.000.000.00ترم�م تجل�د ال�تب ودور�ات53010615

20,000.0020,000.0020,000.0014,701.40مصار�ف ا�شطة الن�ع االجتما�� (ش�اب، اطفال، �ساء..الخ)53010616

80,000.0080,000.0080,000.0031,126.85خدمات حضار�ة وثقاف�ةمجم�ع

ال�اب السادس : خدمات حضار�ة وثقاف�ة
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المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

10,000.0010,000.0010,000.000.00التخط�ط53010701

20,000.0020,000.0020,000.002,528.80تط��ر المجتمع53010702

كة (ال �شمل ثمن الخدمة المتلقاە)53010703 50,000.0050,000.0050,000.007,400.00رسوم ان�ساب لمجالس خدمات مش��

� مؤسسات محل�ة ودول�ة53010704
ا�ات �� 0.000.000.000.00رسوم اش��

80,000.0080,000.0080,000.009,928.80التخط�ط وتط��ر المجتمعمجم�ع

المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

3,000.003,000.003,000.000.00عدد ولوازم هندس�ة53010801

0.000.000.000.00ت�لفة عدادات مواقف الس�ارات53010802

ة53010803 0.000.000.000.00لوازم وادوات هندس�ة صغ��

0.000.000.000.00مصار�ف هندس�ة متفرقة53010804

3,000.003,000.003,000.000.00اس�شارت هندس�ه53010805

وع التنظ�م اله���� 53010806 0.000.000.000.00م��

0.000.000.000.00ت�لفة ترك�ب االشارات الضوئ�ة53010807

6,000.006,000.006,000.000.00مصار�ف هندس�ةمجم�ع

ال�اب السابع : التخط�ط وتط��ر المجتمع

ال�اب الثامن : مصار�ف هندس�ة

ال�اب التاسع : مصار�ف ادارة النفا�ات الصل�ة
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المعتمد للعام 2022اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2022 االستحقاق

الموازنة المعتمدة 

للعام 2021

الق�مة الفعل�ة ح�� 30 

د�سم�� 2021

100,000.00100,000.00100,000.001,750.00لوازم انارة الشوارع54010106

0.000.000.000.00ص�انة معدات مكب النفا�ات53010902

1,560,000.001,560,000.001,560,000.00508,339.51مصار�ف جمع وازالة النفا�ات53010903

1,000.001,000.001,000.000.00نفقات مكب النفا�ات53010904

اء حاو�ات53010905 0.000.000.000.00ص�انة و��

200,000.00200,000.00200,000.00215,980.46ص�انة آل�ات ومعدات جمع النفا�ات53010906

20,000.0020,000.0020,000.009,181.38مصار�ف تعقب حركة آل�ات ومعدات النفا�ات53010907

450,000.00450,000.00450,000.00408,319.24ز�وت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النقا�ات الصل�ة53010908

0.000.000.000.00مصار�ف نفل وترح�ل النفا�ات53010909

0.000.000.000.00تنط�ف وتعق�م وتطه�� معدات جمع النفا�ات53010910

0.000.000.000.00مصار�ف وعموالت تحص�ل ذمم نفا�ات م�اعة53010911

ح�ل53010912 0.000.000.000.00مصار�ف ص�انة محطات ال��

0.000.000.000.00مصار�ف ص�انة وقطع لمرافق الفرز53010913

�ة وفحوصات53010914 0.000.000.000.00مصار�ف تحال�ل مخ��

0.000.000.000.00مصار�ف معالجة وأعمال ص�انة ونضح بركة العصارة و�رش53010915

0.000.000.000.00مصار�ف أجهزة وص�انة المواز�ن والمعايرة53010916

كة53010917 0.000.000.000.00مصار�ف تور�د م�اە وش��ات م�اە خاصة �مجالس الخدمات المش��

0.000.000.000.00مصار�ف إ�شاء نظام جمع الغاز53010918

� خل�ة النفا�ات53010919 � وت�ط�� 0.000.000.000.00مصار�ف تجه��

0.000.000.000.00مصار�ف ص�انة وقطع ما�نة النفا�ات الطب�ة53010920

0.000.000.000.00مصار�ف أعمال فرز النفا�ات53010921
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0.000.000.000.00مصار�ف أعمال إ�شاء وحف��ات ونقل طمم خل�ة النفا�ات53010922

2,331,000.002,331,000.002,331,000.001,143,570.59مصار�ف ادارة النفا�ات الصل�ةمجم�ع

7,539,750.007,539,750.005,019,250.003,397,479.49 اجما�� النفقات
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