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 المــــوارد:      

 

 بيان الفصل الفصل
تقديرات ميزانية 

2018 

اإلستخالصات الحاصلة 
إلى غايــــة 

08/08/2018 

النسبة 
 المئوية

 %36 61773,378 170000,000 المعلوم على العقارات المبنية  1101

 %65 97865,805 150000,000 المعلوم على األراضي غير المبنية 1102

 %69 549482,689 800000,000 المعلوم على المؤسسات 1201

     60000,000 المبلغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات 1202

 %123 615,000 500,000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات 1203

 %25 17750,320 71000,000 الظرفيةومداخيل األسواق اليومية واألسبوعية  2101

 %59 11750,000 20000,000 مداخيل لزمات المسالخ 2201

 %15 890,000 6000,000 مدخيل مختلفة من الملك البلدي 2299

 %41 14231,216 35000,000 معلوم اإلشتغال الوقتي للطرق العام 2402

معلوم األشغال الوقتي للطريق العام عند إقامة حضائر  2404
 البناء

25000,000 16970,623 68% 

 %58 2916,000 5000,000 معلوم اإلشهار 2406

 %59 20744,250 35000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 3101

 %71 7089,250 10000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 3102

 %66 19820,000 30000,000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 3103

 %5 264,500 5000,000 ال الطريق العام لتعاطي بعض المهنمعلوم رخص إشغ 3202

 %53 9540,000 18000,000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية  3203

 %17 5121,825 30000,000 معاليم رخص البناء 3206

   84,000 0,000 معلوم رخص الدفن و اخراج الجثث 3209

 %113 1125,000 1000,000 وع قنوات تصريف المواد السائلةمعلوم اإلعتناء بفر 3301

 %79 7941,000 10000,000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 3302

     125000,000 يار الكهربائيتالمعلوم اإلضافي على السعر في ال 3303

معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت  3304
 و المهنيةالتجارية أو الصناعية أ

500,000 600,000 120% 

 %37 22085,106 60000,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 5201

 %33 6679,300 20000,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 5202

 %114 2278,566 2000,000 مداخيل كراء المالعب و القاعات الرياضية 5207



 %56 14647,084 26000,000 مدخيل االكرية االخري 5299

 %48 347311,000 730000,000 المناب من المال المشترك 6001

مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة و الشرطة  6006
 الصحية 

15000,000 4140,000 28% 

 مداخيل مالية اعتيادية اخري 99
 

1002,943 
 

 %51 1244718,855 2460000,000 الجملـــــــــــــة

 

   :اتـــــنفقال

تبعتتتتتتت   أ د  1044896.468 قيفتتتتتتتت  متتتتتتت  08/08/2018بلغتتتتتتتا نفلتتتتتتتح ود   تتتتتتت    دتتتتتتت   تتتتتتت         

 ي:ــدول التالــالج دبي ن  

النسبة 
 المئوية

النفقات إلى حدود 
08/08/2018 

 
 الفصل بيان الفصل تقديرات الميزانية

المنننننننو المخولننننننة ألعضنننننناء المجلنننننن   1000.000 الشيء الشيء
 البلدي

01.100 

 01.101 تأجير األعوان القارين 1135050.000 588223.013 52%

 02.201 نفقات تسيير المصالو العمومية 836100.000 313527.291 37%

مصننننننننننناريف اسنننننننننننتغالل وصنننننننننننيانة  185000.000 40392.459 22%
 التجهيزات العمومية

02.202 

 03.302 تدخالت في الميدان االجتماعي 50000.000 14889.384 30%

 03.303 تدخالت في ميدان التعليم والتكوين 5000.000 الشيء الشيء

المسنننننناامة لفائنننننندة الوداديننننننة بعنننننننوان  31050.000 31250.000 100%
 خدمة تذاكر األكل لألعوان

03.304 

تننندخالت فننني مينننادين الثقافنننة والشنننباب  25000.000 17000.000 68%
 والطفولة

03.305 

 05.500 الدين فوائد 80000.000 39814.321 50%

 المجــــــــمــــــوع 2348200.0000 1044896.468 51%

 
 


