
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ بظغ ظسغط؟

الضعرباء
  63.8% (12,255,000 حغضض) 

المغاه
  17.0% (3,270,000 حغضض) 

الدرائإ
    6.5% (1,250,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  6.25% (1,200,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  4.9% (945,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  0.65% (123,000 حغضض) 

الثثطات
  0.3% (61,000 حغضض) 

رجعم اخثار المساطقت
 0.3% (60,000 حغضض) 

الثثطات العظثجغئ
  0.13% (25,000 حغضض) 

ابمان السطاءات
  0.05% (10,000 حغضض) 

المظح والعئات
  0.05% (10,000 حغضض) 

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

بلدية	بني	نعيم

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ بظغ ظسغط 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 الئظغئ الاتاغئ لثثطات إدارة الظفاغات الخطئئ، 
الضعرباء، المغاه والطرق.

تطعغر افظحطئ البصاشغئ ورشع طساعى اقعامام بالمعروث 
البصاشغ والارابغ.

تطعغر الئظغئ الاتاغئ لصطاع الجراسئ وتعشغر طغاه لطري سظ 
ذرغص التخاد المائغ. 

تأعغض المئاظغ الصثغمئ وتحةغع السغاتئ الرغفغئ وتطعغر 
اقطاضظ الارشغعغئ. 

تتسغظ الئغؤئ اقجابمارغئ شغ طةال الاةارة والخظاسئ 
وزغادة شرص السمض. 

تتسغظ طساعى الثثطات الختغئ ورشع طساعى وسغ 
المعاذظ.

تتسغظ جعدة الثثطات الاسطغمغئ المصثطئ. 

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

حسطئ الةظعب طاطعرة بثثطاتعا وبغؤاعا السغاتغئ 
(الرغفغئ) وجاذبئ اصاخادغا وطتاشزئ سطى طعروبعا 

البصاشغ وذات تضط رحغث.

رضا  لاظال  الئطثغئ  خثطاتظا  وتطعغر  تتسغظ  سطى  السمض 
وأظزمئ  اطضاظات  طظ  لثغظا  لما  وشصا  المعاذظغظ،  واجاتسان 
وتسطغمات طظئبصئ طظ خطط اجاراتغةغئ تطعغرغئ شاسطئ أسثت 
والسمض  والمساصئطغئ،  التالغئ  اقتاغاجات  لاعشغر  خخغخا 
لاصثغط طساعى  طاضاططئ  طظزعطئ  شغ  طع حرضائظا  بالاساون 
ضئغؤئ  القئص  بالمزعر  ظسغط  بظغ  وإظعار  الثثطئ،  طظ  طامغج 

طمغجة وجاذبئ لقجابمار. 

 14,567,150 وزارة المالغئ 
14,516,443 دائرة المغاه 

200,000 دغعن تحشغطغئ طافرصئ 
 29,283,593 المةمعع 

9,106,435 ضعرباء 
18,949,718 طغاه 

100,000 رخص الترف 
156,840 أجرة طصر العقل افتمر  

 28,312,993 المةمعع 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (19,209,000 حغضض)
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2229157 2218301
 bani_naim_mun@yahoo.com  www.baninaim.ps

بطثغئ بظغ ظسغط

300,000 تأعغض وتعجغع حئضئ الضعرباء 

600,000 تعرغث وترضغإ سثادات طغاه طسئصئ الثشع  

700,000 إسادة تأعغض وتسئغث ذرق داخطغئ 

250,000 حراء آلغات بصغطئ 

325,000 حراء جغارات ترضئ 

325,000 تطعغر الماظجه وحراء طقعغ  

المغاه
(2,295,000 حغضض)  11.4% 

الضعرباء
(10,047,770 حغضض) 50.1% 

المحارغع
(2,500,000 حغضض)  12.5% 

رواتإ وأجعر
(1,654,837 حغضض)    8.3% 

طخارغش عظثجغئ
(100,000 حغضض)     0.5% 

طخارغش إدارغئ
(1,369,350 حغضض)  6.8% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(75,000 حغضض))           0.4%         

افحشال الساطئ
(1,245,000 حغضض)    6.2% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(57,500 حغضض)             0.3%  

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(60,000 حغضض)             0.3% 

الظفاغات الخطئئ
(645,000 حغضض)      3.2% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

بظغ ظسغط؟
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