
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ بغئ جاتعر؟
الدرائإ

  31.8% (2,439,400 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
 0.3% (20,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم المعاصش،...)
 8.5% (650,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
 18.9% (1,455,000 حغضض) 

المظح والعئات
 4.5% (345,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
 15.8% (1,210,600حغضض)  

الظفاغات الخطئئ
 20.2% (1,550,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (6,833,726 حغضض)

بلدية	بيت	ساحور

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ بغئ جاتعر شغ إذار الاساون المحارك بغظ 
الئطثغئ ووزارة التضط المتطغ وطسعث أرغب، وذلك طظ خقل طحروع 

"طظ أجض جغاجات طالغئ داسمئ لطاظمغئ" بثسط طظ أوضسفام.
طتاعى عثه الظحرة ق غسئر بالدرورة سظ آراء طآجسئ أوضسفام. الضاتإ غاتمض 

ضاطض المسآولغئ سظ ضض المسطعطات وا�راء المعجعدة شغ الظحرة.
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إسثاد وتطعغر المثطط العغضطغ لمثغظئ بغئ جاتعر.

تسجغج وتظمغئ البصاشئ المةامسغئ وطفععم المعاذظئ شغ 
بغئ جاتعر.

تطعغر وتظفغث الثطط وافظزمئ والفسالغات المرتئطئ 
باتسغظ العاصع السغاتغ. 

الاظمغئ اقجاماسغئ وتمضغظ المةامع المتطغ وخاخئ صطاع 
المرأة والحئاب وذوي اقتاغاجات الثاخئ.

تتسغظ وتطعغر الطرق الثاخطغئ شغ المثغظئ.

تتصغص الاظمغئ اقصاخادغئ شغ المثغظئ بالحراضئ طع 
المةامع المتطغ.

تتسغظ جعدة وضفاءة حئضات ا�ظارة شغ المثغظئ.
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طثغظئ بغئ جاتعر طثغظئ جغاتغئ آطظئ طجدعرة.

ظسسى لاصثغط أشدض الثثطات لطمعاذظغظ ولطجائرغظ 
وظسمض لاتصغص الاظمغئ المساثاطئ طظ خقل اقجابمار 

الختغح لطمعارد المالغئ والئحرغئ والسغاتغئ لاسجغج بصئ 
المعاذظغظ والجائرغظ.

920,984 صرض بظك شطسطغظ 
1,400,000 دغعن طعردغظ  
 2,320,984 المةمعع 

1,146,829 ظفاغات خطئئ 
76,606 رخص الترف 

422,246 رخص الئظاء 
162,807 رجعم اغةارات السصارات 
60,000 رجعم الغاشطات 

 1,868,488 المةمعع 
طةمعع إغرادات الئطثغئ: (7,670,000 حغضض)

 1,516,560 إسادة تسئغث وتأعغض ذرق داخطغئ 

 79,020 تعرغث وتمثغث خطعط لاخرغش طغاه افططار 

 765,000 شتص تربئ وبظاء ضراجات المظطصئ الخظاسغئ 

 43,200 إسادة تأعغض دوار جعق الحسإ 

400,000 تأعغض وتحطغإ ططسط سح غراب 

3,600,000 بظاء ذابصغظ شغ المةمع الاةاري 

طخارغش إدارغئ
(3,612,874 حغضض)  52.9% 

المحارغع
(230,000 حغضض)      3.4% 

الظفاغات الخطئئ
(1,060,000 حغضض) 15.5%   

طخارغش عظثجغئ
(25,000 حغضض)      0.4% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(13,200 حغضض)              0.2%

الختئ والسقطئ الساطئ
(23,800 حغضض)           0.3%   

رواتإ وأجعر
(944,852 حغضض)    13.8%    

افحشال الساطئ
(654,000 حغضض)     9.6%  

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(160,000 حغضض)         2.3%  

خخعطات ظصثغئ طمظعتئ
(110,000 حغضض)          1.6% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 
بغئ جاتعر؟
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