
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ سظئاا؟

الضعرباء
  61.8% (9,488,000 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
  12.1% (1,852,338 حغضض) 

المغاه
    11.6% (1,777,000 حغضض) 

الدرائإ
  4.5% (685,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  3.2% (494,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  2.3% (355,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  1.8% (280,000 حغضض) 

الخرف الختغ
  1.7% (266,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم قشاات إسقظات)
  0.7% (107,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.2% (30,000 حغضض) 

أبمان السطاءات
  0.1% (15,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (20,049,457 حغضض)

بلدية	عنبتا

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ سظئاا 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.

تطعغر الصطاع الارشغعغ/السغاتغ وترطغط افطاضظ افبرغئ 
شغ الئطثة.

دسط وتسجغج أختاب المحارغع الماعجطئ والخشغرة.

تعشغر بغؤئ طعاءطئ وجاذبئ قجابمارات الصطاع الثاص شغ 
المثغظئ. 

زغادة سثد المحارغع ا�جضاظغئ الثاخئ.

سثد المعظفغظ/ات 

1

2

3

4

افعثاف ا�جاراتغةغئ

طآجسئ خثطاتغئ رائثة شغ المتاشزئ، صابطئ لطتغاة 
تساج بارابعا وأخالاعا وظزاشئ الئطثة.

تصثغط خثطات طاظعسئ، تسسى لاطعغر الئطثة تدرغاَ 
بحضض طاعاشص غةمع بغظ التثابئ واقخالئ، وتعثف الى 
الصغام بمحارغع تثثم المةامع وتسمض سطى تطعغر الئسث 

ا�ظساظغ وذلك طظ خقل الاطعغر والاثطغط واجابمار 
المعارد المااتئ، وبظاء حراضات طع الةعات المثاخئ.

1,842,847  طغاه 
1,479,202 ضعرباء 
1,179,680 ضرائإ 
182,165 رجعم الخرف الختغ 
67,713 رجعم ترخغص افبظغئ 

205,050 إغةارات أطقك الئطثغئ 
4,956,656 المةمعع 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (15,349,338 حغضض)

150,000 حراء طسثات وآلغات 

1,817,338 إسادة إتغاء المراضج الاارغثغئ 

310,000 إسادة تأعغض وتسئغث ذرق داخطغئ 

47,000 اسادة تأعغض الثوار 

140,000 إسادة تأعغض آبار المغاه 
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دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

278,193 ظفاغات خطئئ 
6,486,517  ضعرباء 
6,764,710 المةمعع 

الضعرباء
(7,683,000 حغضض)  48.1%    

المحارغع
(2,464,338 حغضض)  15.4%      

المغاه
(849,000 حغضض)     5.3% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(5,000 حغضض)               0.03% 

رواتإ وأجعر
(1,763,367 حغضض) 11.0%

افحشال الساطئ
(325,000 حغضض)    2.0% 

طخارغش عظثجغئ
(95,000 حغضض)             0.6%    

الظفاغات الخطئئ
(410,000 حغضض)     2.6%    

طخارغش إدارغئ
(2,281,000 حغضض) 14.3% 

الخرف الختغ
(50,000 حغضض)         0.3% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(10,000 حغضض)                  0.06% 

ضرغئئ دخض 
(20,000 حغضض)            0.11% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(19,000 حغضض)            0.1% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

سظئاا؟
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