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عدد	الموظفين/ات	

طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ دغر دبعان؟

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (1,877,026 حغضض)

بلدية	دير	دبوان

أعط المحارغع

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ دغر دبعان 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.

اجط المحروع

390,000 إسادة تأعغض حارع الثوارة 

184,170 تسئغث حارع المراح 

المعازظئ بالحغضض

دغعن سطى الئطثغئ 
تسجغج الاضاططغئ والحمعلغئ بغظ الثطط المتطغئ الاظمعغئ 

وا�صطغمغئ والعذظغئ �تثاث الاظمغئ المساثاطئ.

اقجاةابئ لقتاغاجات وافولعغات الاظمعغئ بحضض طثطط له، 
وبسغثًا سظ السحعائغئ، ضمظ رؤغئ واضتئ وصابطئ لطاظفغث. 

ربط سمطغات الاطعغر ا�داري والمالغ والثثطاتغ لطئطثغئ 
بالثطئ الاظمعغئ المتطغئ. 

تعذغظ سمطغئ الاثطغط وطأجساعا ضأداة تظمعغئ سطمغئ شغ 
جغاجات وصرارات وخطط الئطثغئ. 

إرجاء تصالغث السمض الاحارضغ شغ المةامع المتطغ طمبق 
بأشراده وطآجساته المثاطفئ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

طثغظئ طجدعرة، طساجة بارابعا وطظاعجاتعا الجراسغئ، 
تاطعر بحئابعا، وتربط بغظ أبظائعا شغ العذظ 

والمعةر. 

أن تئصى دغر دبعان بطث السج والفثار، بطث الامسك 
بساداتظا، بطث الةمال والاطعر السمراظغ، بطث تربى أعطعا 

سطى تإ العذظ والمتاشزئ سطغه والسمض سطى تصثم 
بطثتعط المسامر.
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2896420 2896455 deirdebwan@yahoo.com

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (1,595,795 حغضض)

deir debwan municipality - بطثغئ دغر دبعان

حغضض0

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ
المئطس بالحغضض الئظث

852,130 دغعن وزارة المالغئ لطئطثغئ   

687,876 ضرغئئ طسارف 

58,514 رخص ترف وخظاسات 

949,099 ظفاغات خطئئ 

1,695,489 المةمعع 

الدرائإ
36.0% (676,436 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
32.1% (602,590 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
14.92% (280,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
14.1% (264,000 حغضض) 

  

اقجابمارات وا�غةارات
  1.6% (30,000 حغضض) 

المظح والعئات
0.8% (15,000 حغضض) 

الثثطات
  0.32%  (6,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.16% (3,000 حغضض) 

  

المحارغع
(602,590 حغضض)  37.8% 

الظفاغات الخطئئ
(138,000 حغضض)     8.7% 

طخارغش عظثجغئ
(2,000 حغضض)            0.1% 

الاثطغط والاطعغر
المةامسغ

(10,000 حغضض)           0.6% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(3,000 حغضض)           0.2%

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(7,000 حغضض)             0.4%            

طخارغش إدارغئ
(422,400 حغضض)    26.5% 

رواتإ وأجعر
(312,805 حغضض)    19.6% 

افحشال الساطئ
(98,000 حغضض)     6.1% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 
دغر دبعان؟
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