
�لد�ة : رفح                                                             الموازنة العامه 2023

 : االيرادات
ً
او�

ائب ع� الممتل�ات ال�اب االول : ��

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

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

��ة منازل41010102 ��384,000.00360,000.00339,071.44

ائب ع� الممتل�اتمجم�ع ��0.00385,000.00361,000.00339,071.44

� : رسوم محل�ة أخرى
ال�اب الثا��

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

2,578,700.002,578,700.000.00رسوم النقل ع� الطرق41010203

��ة شخص�ة41010204 768,000.00670,000.00661,466.24رسوم ��

� ال يوجد فيها مسلخ)41010206
100,000.00100,000.0073,620.00رسوم ذب�حة ( للهيئات ال��

0.003,446,700.003,348,700.00735,086.24رسوم محل�ة أخرىمجم�ع

ال�اب الثالث : رسوم الرخص واالجازات

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

4,000,000.004,000,000.003,114,543.97رسوم رخص البناء العاد�ه41020101

150,000.00160,000.00159,931.06رسوم رخص ال�افطات41020105

20,000.0020,000.000.00رسوم اذون اشغال طرق41020115

1,300,000.001,350,000.001,349,750.66رسوم رخص حرف وصناعات41020120

489,100.00489,100.00488,884.76رسوم السمك والطيور41020122

380,000.00380,000.00380,000.04رسوم اسواق الخضار والفوا�ه41020123
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170,000.00190,000.00183,210.00رسوم مخطط موقع41020127

187,000.00187,000.00182,005.35رسوم ال�سطات والمظالت41020131

وع تنظ��� 41020134 10,000.0010,000.006,850.00رسوم م��

0.006,706,100.006,786,100.005,865,175.84 رسوم الرخص واالجازاتمجم�ع

ال�اب الرابع : ايرادات من الخدمات

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

100,000.00100,000.0099,959.90رسوم شهادات وخرائط41020208

330,000.00330,000.00293,863.17تأج�� مواقف الس�ارات41020215

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

25,000.0025,000.0014,790.00ايراد تذا�ر41020221

0.00457,000.00457,000.00408,613.07 ايرادات من الخدماتمجم�ع

ال�اب الخامس : ايرادات غرامات

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

68,000.0070,000.0059,967.01غرامات محا�م41030101

7,000.005,000.004,808.00غرامات البناء غ�� المرخص41030102

5,000.005,000.000.00غرامة االعتداء ع� امالك عامة41030105

150,000.00150,000.00126,265.90غرامات مختلفة41030106

0.00230,000.00230,000.00191,040.91 ايرادات غراماتمجم�ع

ال�اب السادس : ايرادات متنوعة

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات
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20,000.0020,000.0012,689.00اثمان عطاءات41030203

2,000.002,000.00950.00رسوم اصدار و تصديق معامالت ووثائق41030204

0.0022,000.0022,000.0013,639.00 ايرادات متنوعةمجم�ع

ال�اب السابع : ايراد استخدام ممتل�ات واموال

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

180,000.00180,000.00155,100.00ايراد ا�جارات ال�ات ال�لد�ة41040103

3,000,000.003,077,924.002,244,499.58ايراد ا�جارات عقارات الهيئة المحل�ة41040104

30,000.0030,000.000.00ار�اح بيع موجودات ثابتة41040109

10,000.0010,000.001,045.63ايرادات فروقات عمالت اجن��ة41040110

100,000.00100,000.0090,200.64مب�عات فضالت طرق41040112

0.003,320,000.003,397,924.002,490,845.85ايراد استخدام ممتل�ات واموالمجم�ع

ال�اب التاسع : ايرادات منح وه�ات متنوعة

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

500,000.001,150,000.001,564,096.67ايرادات منح وه�ات اجن��ة41060102

300,000.00300,000.00217,604.89ايرادات منح وه�ات محل�ة41060103

20,000.0020,000.0011,765.75ايرادات �شاطات اللجنة ال��اض�ة41060105

0.00820,000.001,470,000.001,793,467.31 ايرادات منح وه�ات متنوعةمجم�ع

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

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

4,300,000.004,550,000.004,558,601.72رسوم نفا�ات41070101
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0.004,300,000.004,550,000.004,558,601.72 ايرادات �شغ�ل�ة - نفا�ات صل�ةمجم�ع

0.0019,686,800.0020,622,724.0016,395,541.38اجما�� اإليرادات

 : الم�وفات
�
ثان�ا

ال�اب االول : الصحة والسالمة العامة

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

3,000.003,000.001,060.00الخدمات الب�ط��ة53010101

7,000.005,000.004,640.00مصار�ف م�افحة الجرذان53010103

20,000.005,000.003,858.60التخلص من ال�الب الضالة53010104

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

73,000.0070,000.0069,937.51مطهرات وموادة طب�ة لغا�ات الصحة والسالمة العامة53010106

�ة53010111 5,000.005,000.004,000.00مب�دات ح��

1,000.001,000.00500.00ازالة المواد الخطرة53010112

5,000.005,000.003,000.00لوازم مخت�� 53010114

30,000.0020,000.0020,000.00مصار�ف انارة شوارع53010115

0.00149,000.00119,000.00106,996.11 الصحة والسالمة العامةمجم�ع

� : مصار�ف االشغال العامة
ال�اب الثا��

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

250,000.00300,000.00139,470.71لوازم االنارة53010201

15,000.0050,000.002,690.00لوازم محطة فحص الس�ارات53010202

150,000.00300,000.0038,643.90تع��ضات عن المشار�ــــع العامة53010203

50,000.0050,000.000.00ازالة م�اە االمطار53010204

50,000.0020,000.000.00ال�افطات واالشارات53010205

100,000.00600,000.00612.00مصار�ف اس�ئجار االل�ات53010206
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100,000.0050,000.000.00ص�انة االب��ه53010208

56,750.0050,000.000.00ص�انة المقابر53010209

550,000.001,018,750.00447,159.97ص�انة وترقيع طرق وشوارع53010212

ق�م53010213 250,000.00250,000.000.00ال�سم�ه وال��

300,000.00713,250.00258,880.92ص�انة امالك ال�لد�ة53010215

30,000.009,000.008,212.50اس�شارات واعمال مساح�ة53010217

0.001,901,750.003,411,000.00895,670.00مصار�ف االشغال العامةمجم�ع

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

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

2,920,000.002,740,000.00371,746.55خصومات نقد�ة/نفا�ات53010401

80,000.00130,000.00122,810.53خصومات نقد�ة/ال�افطات واالعالنات53010402

250,000.00301,000.00300,861.86خصومات نقد�ة/المسقفات53010403

100,000.00130,000.00129,849.43خصومات نقد�ة/االمالك53010404

0.003,350,000.003,301,000.00925,268.37خصومات نقد�ة ممنوحة - موازنات عامةمجم�ع

ال�اب الخامس : مصار�ف أآلمن واالطفاء

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

12,000.0012,000.009,750.00مصار�ف أمن وحراسة53010501

2,000.002,000.000.00لوازم اطفائ�ة53010502

5,000.005,000.000.00الح��ق واالنقاذ53010504

0.0019,000.0019,000.009,750.00مصار�ف أآلمن واالطفاءمجم�ع

ال�اب السادس : خدمات حضار�ة وثقاف�ة
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المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

10,000.0010,000.000.00خدمات المكت�ة العامة53010601

هات53010604 � 20,000.0020,000.0015,511.80خدمات وص�انة حدائق ومن��

6,000.005,000.004,930.00المخ�مات الص�ف�ة53010605

10,000.0010,000.003,050.00مصار�ف االع�اد الدي��ة والوطن�ة53010609

15,000.0015,000.006,313.50ال�شاطات ال��اض�ة53010612

33,485.2430,000.0029,105.04مصار�ف ا�شطة الن�ع االجتما�� (ش�اب، اطفال، �ساء..الخ)53010616

0.0094,485.2490,000.0058,910.34خدمات حضار�ة وثقاف�ةمجم�ع

ال�اب السابع : التخط�ط وتط��ر المجتمع

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

10,000.0010,000.000.00التخط�ط53010701

20,000.0020,000.005,085.00تط��ر المجتمع53010702

كة (ال �شمل ثمن الخدمة المتلقاە)53010703 50,000.0050,000.000.00رسوم ان�ساب لمجالس خدمات مش��

0.0080,000.0080,000.005,085.00التخط�ط وتط��ر المجتمعمجم�ع

ال�اب الثامن : مصار�ف هندس�ة

المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

3,000.003,000.001,144.04عدد ولوازم هندس�ة53010801

3,000.003,000.000.00اس�شارت هندس�ه53010805

0.006,000.006,000.001,144.04مصار�ف هندس�ةمجم�ع

ال�اب التاسع : مصار�ف ادارة النفا�ات الصل�ة
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المعتمد للعام 2023اسم البندرمز
المطلوب للعام 

2023
المعتمد للعام 2022

الق�مة الفعل�ة ح�� 

30 د�سم�� للعام 

2022

مالحظات

1,560,000.001,560,000.001,123,119.75مصار�ف جمع وازالة النفا�ات53010903

1,000.001,000.000.00نفقات مكب النفا�ات53010904

200,000.00200,000.00199,334.73ص�انة آل�ات ومعدات جمع النفا�ات53010906

20,000.0020,000.0013,508.72مصار�ف تعقب حركة آل�ات ومعدات النفا�ات53010907

450,000.00450,000.0082,339.00ز�وت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النقا�ات الصل�ة53010908

0.002,231,000.002,231,000.001,418,302.20مصار�ف ادارة النفا�ات الصل�ةمجم�ع

0.007,831,235.249,257,000.003,421,126.06اجما�� النفقات
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