
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ بثو؟
الدرائإ

 42.5% (746,943 حغضض) 
المظح والعئات

  26.2% (460,092 حغضض) 
الظفاغات الخطئئ

 16.0% (280,000 حغضض) 

رجعم الرخص واقجازات
7.3% (128,000 حغضض) 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (1,756,235 حغضض)

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (1,982,380 حغضض)

الثثطات
  3.6% (63,200 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
  2.4% (43,000 حغضض) 

اجابمارات واغةارات
 2.0% (35,000 حغضض) 

بلدية	بدو

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

2471220 2471660
  biddumunicipality@gmail.com بطثغئ بثو/طتاشزئ الصثس

اجط المحروع

426,200 إظحاء طرضج خثطات الةمععر 

90,000 تأعغض طظاجه الئطثغئ 

المعازظئ بالحغضض

41,000 طغاه 

20,000 ظفاغات خطئئ 

 61,000 المةمعع 

 2,116,106 ظفاغات خطئئ 

 63,280 رخص الترف والخظاسات 

 16,700 غاشطات  

 21,600 بثل اغةارات  

 2,217,686 المةمعع 

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

دغعن وزارة المالغئ لطئطثغئ       960,077

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ بثو 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.

ترجغت طئثأ الاثطغط اقجاراتغةغ ضمظعب سمض أجاجغ 
تسامث سطغه الئطثغئ شغ اتثاذ الصرارات.

بظاء صثرات الئطثغئ وطآجسات المةامع المتطغ شغ طةال 
الاثطغط الاظمعي اقجاراتغةغ.

تسجغج طئثأ الاساون والسمض المحارك بغظ جمغع طضعظات 
المةامع المتطغ شغ جئغض تتصغص افعثاف المحارضئ.

إشساح المةال لطضفاءات والمئادرات الرغادغئ شغ دسط جععد 
الاظمغئ المتطغئ.

تسجغج طئادئ التضط الرحغث المامبطئ شغ الحفاشغئ والظجاعئ 
والمساءلئ والسثالئ اقجاماسغئ.

سثد المعظفغظ/ات 

17.4%82.6% 419

طسًا ظتع بطثة آطظئ، ظزغفئ، وطجدعرة اصاخادغًا 
وخثطاتغًا وتضظعلعجغًا ذات إدارة رحغثة وبظغئ صعغئ 
وطساثاطئ، وغتزى شغعا المعاذظ بثثطات أشدض. 

وطعاذظعا واعٍ وطظاط.

أن تئصى بطثة بثو طحرصئ بالئعةئ والسطاء وجاتئ 
لطسغح شغ جسادة ورخاء والمضان افطبض لقبثاع 

والسمض وا�ظااج.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

طخارغش إدارغئ
(1,114,202 حغضض)   56.2%    

الظفاغات الخطئئ
(165,000 حغضض)           8.3%  

المحارغع
(43,000 حغضض)   2.2% 

خخعطات ظصثغئ طمظعتئ
(31,200 حغضض)             1.6% 

افطظ وا�ذفاء
    0.9% (18,000 حغضض)     

الى أغظ 
تثعإ أطعال 

بطثغئ بثو؟

رواتإ وأجعر
(327,458 حغضض)     16.5%   

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(61,000 حغضض)             3.1%      

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(11,520 حغضض)                 0.6% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(3,000 حغضض)      0.1% 

افحشال الساطئ
(118,000 حغضض)      6.0% 

طخارغش عظثجغئ
(90,000 حغضض)        4.5%  
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