
االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  ايرادات بواسطة السمطة الباب األول

%40.51-%28.51%1.78%9.58%21.34%21060159.49   354,000.00ضريبة األمالك1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رخص المهن2

%0.02%68.11%4.25%22.89%50.97%503113100.02   503,000.00رسوم النقل عمى الطرق3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#موازتات الطوارئ4

%80.77-%3.38%0.21%1.14%2.53%2500019.23   130,000.00منح ومساعدات أخرى من السمطة5

6#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

7#REF!0.00%0.00%0.00%0.00%#REF!

98700073871474.84%74.84%33.62%6.24%100.00%-25.16%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  .ايرادات رسوم البمدية الباب الثاني

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم سوق الخضار1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم المسمخ2

%86.20-%0.90%0.05%0.27%0.85%603213.80     43,700.00رسوم الحرف والصناعات3

%2.73%20.20%1.15%6.17%19.06%135600102.73   132,000.00رسوم رخص البناء والغرامات4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم سوق الحيوانات5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم البسطات والباعة المتجولين6

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم الجاري والحفر االمتصاصية7

%0.00%48.27%2.74%14.74%45.54%324000100.00   324,000.00رسوم النفايات8

%0.00%21.27%1.21%6.50%20.07%142800100.00   142,800.00رسوم تحسين وتطوير المدارس 9

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم المالهي10

بمدية تفوح
الموازنة التشغيمية :- اوال

(االيرادات  )القسم االول 

مجموع الباب األول

.........مديرية الخميل
تقرير مالي للربع الرابع2012السنة المالية 



!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#اشتركات ومساهمات اخرى11

%38.13-%0.74%0.04%0.23%0.70%495061.88      8,000.00رسوم اعالن عطاءات12

%60.00-%0.06%0.00%0.02%0.06%40040.00      1,000.00اثمان نسخ عطاءات13

%4.17-%8.57%0.49%2.62%8.08%5750095.83     60,000.00رسوم محاجر14

71150067128294.35%94.35%30.55%5.67%100.00%-5.65% 1

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  ايرادات رسوم الخدمات الباب الثالث

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم االطفاء1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رسوم مواقف السيارات2

%11.99%100.00%0.07%0.36%111.99%7839111.99      7,000.00تصديق الشهادات3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#اشتراكات مكتبة4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#ايرادات متفرقة 5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#مسقفات0ضريبة امالك6

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

70007839111.99%111.99%0.36%0.07%100.00%11.99%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  الواردات المتنوعة الباب الرابع

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#ايجارات أمالك البمدية1

%100.00-%0.00%0.00%0.00%0.00%00.00      7,000.00بيع لوازم ومعدات2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#              -واردات حديقة3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#              -منح ومساعدات من السمطة 4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#غرامات5

%29.23-%58.53%2.00%10.79%48.19%23707470.77   335,000.00اشتركات ومساهمات وسمف6

%11.97%41.47%1.42%7.64%34.14%167952111.97   150,000.00عوائد مختمفه7

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

49200040502682.32%82.32%18.43%3.42%100.00%-17.68%

مجموع الباب الثاني

مجموع الباب الثالث

مجموع الباب الرابع



االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  عائدات استثماريةالباب الخامس

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#فوائد ارصدة1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#عوائد اوراق مالية2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#عائدات استثمارية اخرى3

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  القروضالباب السادس 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#قروض السمطة الوطنية1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#قروض اخرى الهداف تشغيمية2

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل االيراداتفعلي لمقدر لاليرادات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  تبرعات ومساهمات المجتمع المحميالباب السابع

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

.ويشترط توفر فائض في الموازنة اوال, وبعد التشاور ومصادقة الوزارة فقط  " A"يستخدم هذا الباب من قبل بمديات 

مجموع الباب السادس 

مجموع الباب الخامس



5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

7#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2197500182286182.95%82.95%15.40%-17.05%

652966847668129.82%29.82%

2850466267052993.69%-6.31%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :الرواتب واألجور : -  أوال

%0.13-%42.66%4.92%20.39%41.68%58110399.87   581,852.00رواتب الموظفين 1

%1.19-%1.45%0.17%0.69%1.42%1976298.81     20,000.00أجور العمال 2

%100.00-%0.00%0.00%0.00%0.00%00.00     43,884.00مخصص تقاعد3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#              -رواتب المستحقة4

%20.00%0.44%0.05%0.21%0.43%6000120.00      5,000.00مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة5

%63.25%4.91%0.57%2.35%4.80%66932163.25     41,000.00المكافئات والحوافز6

مجموع الباب السابع

اجمالي مجموع االيرادات التشغيمية

الميكانيك, المحاسبة , االدارة العامة 

(في حال وجود عجز )مخصص الموازنة الربحية 

مجموع الموازنة التشغيمية

(النفقات  )القسم الثاني 
النفقات عامة : الباب األول 



%6.66-%3.43%0.40%1.64%3.35%4666893.34     50,000.00اجور عمل اضافي7

%2.74-%2.50%0.29%1.19%2.44%3404297.26     35,000.00مكافئات أعضاء المجمس البمدي8

%0.00%3.52%0.41%1.68%3.44%48000100.00     48,000.00راتب رئيس البمدية9

82473680250797.30%57.56%28.15%6.80%58.91%-2.70%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :النفقات الرأسمالية :- ثانيا

1#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#زيوت ومحروقات 2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#عقارات3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أراضي4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجهزة وأدوات مكتبية5

6#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

9#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

00#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  نفقات ادارية وعمومية مختمفة :-  ثالثا

%16.86%4.46%0.51%2.13%4.36%5200060768116.86بريد وهاتف1

%77.37-%0.25%0.03%0.12%0.24%15000339422.63نفقات قضائية2

%5.54%1.94%0.22%0.93%1.89%2500026384105.54قرطاسية ومطبوعات3

%0.83%7.03%0.81%3.36%6.87%9500095787100.83التشريفات4

%21.00%1.78%0.21%0.85%1.74%2000024200121.00أجور اعالن5

%32.60-%1.48%0.17%0.71%1.45%300002022167.40نفقات اخرى متفرقة6

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#00مكافئات وحوفز7

المجموع

المجموع



%26.79%1.30%0.15%0.62%1.27%1400017750126.79االيجارات8

%19.40-%1.18%0.14%0.57%1.16%200001612080.60أجهزة وأدوات مكتبية9

%54.43-%0.50%0.06%0.24%0.49%15000683645.57أجور النقل وعالوات السفر10

%12.06-%0.23%0.03%0.11%0.22%3500307887.94عمولة بنكية11

%12.28%14.84%1.71%7.09%14.50%180000202095112.28اشتراكات و امانات وسمف12

%8.53-%3.36%0.39%1.60%3.28%500004573791.47أثاث وصيانة األثاث13

%25.19-%2.75%0.32%1.31%2.68%500003740674.81زيوت ومحروقات 14

56950055977698.29%40.15%19.64%4.74%41.09%-1.71%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  النفقات التشغيمية :- رابعا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#زيوت ومحروقات 1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة السيارات2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#تامين السيارات3

4#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

5#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

6#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

00#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

1394236136228397.71%97.71%47.79%11.54%100.00%-2.29%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :الرواتب واألجور : أوال 

%4.49-%48.33%1.24%5.13%41.37%14623395.51   153,108.00رواتب موظفي قسم الصحة1

%5.20%2.43%0.06%0.26%2.08%7364105.20      7,000.00أجور عمال قسم الصحة2

%20.73-%5.24%0.13%0.56%4.49%1585579.28     20,000.00التأمين الصحي3

المجموع

المجموع
مجموع الباب االول 

الصحة والبيئة: الباب الثاني 



%100.00-%0.00%0.00%0.00%0.00%00.00      8,401.00مخصص  تقاعد4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#المكافئات والحوافز6

%13.56%15.01%0.38%1.59%12.85%45425113.56     40,000.00اجور عمل اضافي7

22850921487794.03%60.78%7.54%1.82%71.02%-5.97%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :النفقات الرأسمالية : ثانيا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أثاث وصيانة األثاث1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجهزة ومعدات2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#نفقات تأسيسية مختمفة3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#حاويات النفميات4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#توابيت ومغاسل5

6#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

00#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  نفقات ادارية وعمومية مختمفة : ثالثا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#بريد وهاتف1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#ألبسة2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#قرطاسية ومطبوعات3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة عامة وتصميحات4

5#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#نفقات قضائية6

المجموع

المجموع



!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجور النقل وعالوات السفر7

%51.71-%2.39%0.06%0.25%2.05%724348.29     15,000.00صيانة عيادة8

9#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

10#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

11#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

15000724348.29%2.05%0.25%0.06%2.39%-51.71%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  النفقات التشغيمية: رابعا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#مكافحة المالربا وداء الكمب1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة مكب النفايات2

%5.83%3.50%0.09%0.37%2.99%10583105.83     10,000.00مبيدات/نفقات التنظيفات3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة المجاري والمراحيض4

%30.16-%23.08%0.59%2.45%19.76%6984069.84   100,000.00زيوت ومحروقات5

6#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

1100008042373.11%22.75%2.82%0.68%26.58%-26.89%

35350930254385.58%85.58%10.61%2.56%100.00%-14.42%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :الرواتب واألجور : أوال 

%2.71%16.56%1.41%5.84%15.10%162132166531102.71رواتب موظفي قسم الهندسة1

%100.00-%0.00%0.00%0.00%0.00%250000.00أجور عمال قسم الهندسة2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#التأمين الصحي3

المجموع

المجموع
مجموع الباب الثاني

والبنية التحتية/ الهندسة : الباب الثالث 



!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#رواتب المتقاعدين4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة5

%100.00-%0.00%0.00%0.00%0.00%1008900.00مخصص  تقاعد6

%50.27-%1.24%0.11%0.44%1.13%250001243249.73اجور عمل اضافي7

19972117896389.61%16.23%6.28%1.52%17.79%-10.39%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :النفقات الرأسمالية : ثانيا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أثاث وصيانة األثاث1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجهزة ومعدات2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#نفقات تأسيسية مختمفة3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجهزة وأدوات مكتبية4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#سيارات5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أراضي6

7#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

9#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

10#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

11#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

00#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  نفقات ادارية وعمومية مختمفة : ثالثا 

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#بريد وهاتف1

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#ألبسة2

%20.00%0.12%0.01%0.04%0.11%10001200120.00قرطاسية ومطبوعات3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة عامة وتصميحات4

المجموع

المجموع



!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجور اعالن5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#نفقات قضائية6

%80.83-%0.76%0.06%0.27%0.70%40000767019.18مخططات هندسية7

8#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

9#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#أجور النقل وعالوات السفر10

41000887021.63%0.80%0.31%0.08%0.88%-78.37%

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  النفقات التشغيمية: رابعا 

%2.94%51.18%4.36%18.06%46.67%500000514678102.94صيانة الشوارع واألرصفة1

%5.27%2.09%0.18%0.74%1.91%2000021054105.27صيانة األبنية2

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#هدم األبنية الخطرة3

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة الحدائق 4

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة المقابر5

!DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0#صيانة الجدران االستنادية6

%28.64-%2.48%0.21%0.88%2.26%350002497671.36زيوت ومحروقات7

%17.38-%9.86%0.84%3.48%8.99%1200009914182.62صيانة سيارات8

%8.66%1.84%0.16%0.65%1.68%1700018473108.66تامين سيارات9

10#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

%61.46-%1.92%0.16%0.68%1.75%500001926938.54تاهيل ممعب11

%12.76%8.52%0.73%3.01%7.77%7600085699112.76صيانة مدارس12

%21.41-%3.44%0.29%1.21%3.14%440003458078.59اجور غرف دراسية13

14#DIV/0!0.00%0.00%0.00%0.00%#DIV/0!

86200081787094.88%74.17%28.69%6.93%81.32%-5.12%

1102721100570391.20%91.20%35.28%8.52%100.00%-8.80%

المجموع
مجموع الباب الثالث 

المجموع



االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابع2012المقدر للعام  :الرواتب واألجور : أوال 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#رواتب موظفي قسم األمن واالطفاء1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور عمال قسم األمن واالطفاء2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#التأمين الصحي3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#رواتب المتقاعدين4

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة5

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#المكافئات والحوافز6

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#التأمين ضد الحوادث واصابات العمل7

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االثاني2012المقدر للعام  :النفقات الرأسمالية : ثانيا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أثاث وصيانة األثاث1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجهزة ومعدات2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#سيارات3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجهزة وأدوات مكتبية4

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات ادارية وعمومية مختمفة: ثالثا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#بريد وهاتف1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#ألبسة2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#قرطاسية ومطبوعات3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#صيانة عامة وتصميحات4

األمن واالطفاء:  الباب الرابع 

المجموع

المجموع



!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور اعالن5

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#نفقات قضائية6

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور النقل وعالوات السفر7

8#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

9#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام النفقات التشغيمية: رابعا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#لوازم االطفائية1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#صيانة سيارات االطفائية2

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام :الرواتب واألجور : أوال 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#رواتب موظفي قسم المكتبة العامة1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور عمال قسم المكتبة العامة2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#التأمين الصحي3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#رواتب المتقاعدين4

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة5

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#المكافئات والحوافز6

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#التأمين ضد الحوادث واصابات العمل7

التعميم والثقافة/ المكتبة العامة :  الباب الخامس 

المجموع

المجموع
مجموع الباب الرابع 



00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام :النفقات الرأسمالية : ثانيا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أثاث وصيانة األثاث1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجهزة ومعدات2

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات ادارية وعمومية مختمفة : ثالثا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#بريد وهاتف1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور النقل وعالوات السفر2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#قرطاسية ومطبوعات3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أنشطة ثقافية وتدريبية4

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#أجور اعالن5

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#التشريفات6

7#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

8#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

9#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام النفقات التشغيمية: رابعا 

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#شراء كتب وصحف ودوريات لممكتبة1

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#لوازم المكتبة2

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#تجميد وترقيم الكتب3

!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#انشطة ثقافية وتعميمية4

المجموع

المجموع

المجموع



!DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0#صيانة مدارس ومراكز ثقافية وتعميمية5

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

7#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

8#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام الرواتب واالجور: اوال 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االثانيالمقدر للعام النفقات الراسمالية: ثانيا 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات ادارية وعمومية : ثالثا 

مجموع

مجموع

المجموع
مجموع الباب الخامس

مرافق اقتصادية واجتماعية: الباب السادس 
(الحسبة  )سوق الخضار : أوال 



1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات تشغيمية: رابعا 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام الرواتب واالجور: اوال 1

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

مجموع

مجموع 

مجموع أوال

اخـــــــــــــــــــرى: ثانيا 



6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام النفقات الراسمالية: ثانيا 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات ادارية وعمومية :ثالثا 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

6#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام نفقات تشغيمية: رابعا 

1#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

مجموع

مجموع

مجموع



3#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

4#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

5#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

االنحراففعلي لفعلي للبابفعلي لمقدر لمجمل النفقاتفعلي لمقدر للنفقات التشغيليةفعلي لمقدر للبابفعلي لمقدر للبندفعلي الربع االرابعالمقدر للعام 

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!

2850466267052993.69%22.63%-0.063125468

00#DIV/0!#DIV/0!

2850466267052993.69%-0.063125468

رابعا
خامسا
سادسا

مجموع 

مجموع ثانيا

مجموع الباب السادس

مجموع الموازنة التشغيمية

سابعا

مجموع الباب السابع

اجمالي مجموع النفقات التشغيمية

(في حال وجود فائض  )الوفر 

هبات واعانات المجتمع المحمي: الباب السابع 

أوال
ثانيا
ثالثا








































