
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ بغاعظغا؟
المغاه

 32.7% (6,800,000 حغضض) 

الدرائإ
  31.9% (6,626,223 حغضض) 

الامعغض خارجغ
    13.5% (2,806,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  12.5% (2,603,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  5.8% (1,200,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  1.6% (340,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  1.1% (230,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم الحعارع وافرخفئ)
   0.7% (150,000 حغضض) 

رجعم إخثار المساطقت
  0.1% (25,000 حغضض) 

أبمان سطاءات
  0.1% (20,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (21,033,736 حغضض)

بلدية	بيتونيا

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ بغاعظغا 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.

تسجغج الاضاططغئ والحمعلغئ بغظ الثطط المتطغئ الاظمعغئ 
واقصطغمغئ والعذظغئ لما لثلك طظ أعمغئ شغ إظةاح الثطئ 

الاظمعغئ المتطغئ، وإتثاث الاظمغئ المساثاطئ.

اقجاةابئ لقتاغاجات وافولعغات الاظمعغئ بحضض طثطط له، 
وبسغثا سظ السحعائغئ شغ السمض، وذلك ضمظ رؤغئ وأعثاف 

وبراطب وخطط سمض تظفغثغئ واضتئ وصابطئ لطاظفغث. 

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

تطعغر خطئ تظفغثغئ تتاعي سطى الئراطب والمحارغع الاظمعغئ  
المثاطفئ ذات افولعغئ، والمظسةمئ طع افعثاف الاظمعغئ . 

والاغ تاخش بالعاصسغئ. 

تخمغط خطئ طاابسئ وتصغغط طرتئطئ بمثى تتصغص افعثاف 
الاظمعغئ، وبما غدمظ تائع وطراجسئ وتصغغط الظةاتات 

والاطعرات المثاطفئ وا�خفاصات. 

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

وجغاتغًا،  اصاخادغًا  وجاذبئ  طاطعرة  سرغصئ  طثغظئ 
تضرس المعاذظئ الخالتئ وتصثم خثطات طمغجة وحاططئ 

بسثالئ طائظغه لممارجات التضط الرحغث.

تطثص  بتغث  الئطثغئ  لمعازظئ  وبغصئ طئسطئ  سئارة سظ 
سظعا  طسئر  الصادطئ  لطسظئ  الئطثغئ  وتعجعات  جغاجات 
بافرصام العاردة شغ عثه المعازظئ، وتمّضظ المعاذظ طظ 
المتخطئ  وا�غرادات  الظفصات  تعزغع  ضغفغئ  سطى  الاسرف 

وبثلك غساطغع المعاذظ طاابسئ ا�ظفاق.

50,317 ضعرباء 
102,644 ظفاغات خطئئ 
628,102 أصساط جغارة ظفاغات 
172,639 إغةارات 
250,000 دغعن اخرى 

 1,203,702 المةمعع 

 7,554,300 طغاه 
 2,681,285 ظفاغات خطئئ 
 172,639 رخص الترف 

 2,248,754 ضرائإ 
 1,000,000 دغعن اخرى 
 13,656,978 المةمعع 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (20,800,223 حغضض)

3,447,000 حص وتأعغض وتسئغث ذرق داخطغئ 

144,000 إظحاء تثغصئ شغ الئطثة الصثغمئ 

300,000 بظاء ذابص إضاشغ لطئطثغئ 

59,000 تةعغج طثائر الختئ 

750,000 حراء آلغات وطسثات 
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المغاه
(6,300,000 حغضض)  30.0% 

طخارغش إدارغئ
(3,762,760 حغضض)  17.9% 

افحشال الساطئ
(880,000 حغضض)       4.2% 

الظفاغات الخطئئ
(1,480,000 حغضض)   7.0%   

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(170,000 حغضض)              0.8%   

المحارغع
(4,870,000 حغضض) 23.15% 

رواتإ وأجعر
(2,435,976 حغضض)   11.6% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(1,055,000 حغضض)       5.0%  

طخارغش عظثجغئ
(70,000 حغضض)                0.3% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(10,000 حغضض)                 0.05% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

بغاعظغا؟

طعازظئ 
المعاذظ
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