
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ دغر بطعط؟
الضعرباء

  59.8% (2,747,465 حغضض) 

الدرائإ
  18.8% (866,000 حغضض) 

المغاه
  14.9% (687,530 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  3.3% (150,480 حغضض) 

رجعم الرخص واقجازات
  1.38% (63,673 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  1.1% (51,149 حغضض) 

الثثطات
  0.7%  (30,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.02% (1,000 حغضض) 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (4,597,297 حغضض)

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (4,877,102 حغضض)

بلدية	دير	بلوط

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ دغر بطعط 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

80,000 إسادة تأعغض ذرق داخطغئ 

50,000 بظاء جثران اجاظادغه وإسادة تأعغض ذرق زراسغئ 

المعازظئ بالحغضض

213,169  ضعرباء 

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

ترجغت طئثأ الاثطغط ا�جاراتغةغ 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.

إشساح المةال لطضفاءات والمئادرات الرغادغئ شغ دسط جععد 
الاظمغئ المتطغئ.

تسجغج طئادئ التضط الرحغث المامبطئ شغ الحفاشغئ والظجاعئ 
والمساءلئ والسثالئ اقجاماسغئ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

دغر بطعط زراسغئ، خدراء، خاطثة، طتاشزئ سطى ترابعا 
وأخالاعا وخثطئ طعاذظغعا.

إتثاث ظصطئ ظعسغئ بسمض الئطثغئ وا�ظاصال طظ طرتطئ 
السمض السحعائغ ضإجاةابئ لتاجات وطاططئات العاصع 

إلى طرتطئ الاثطغط المظزط والممظعب، تغث غضعن 
ذلك بإسثاد خطئ تظمعغئ اجاراتغةغئ لطئطثغئ تاتث 
شغعا الصداغا افجاجغئ وطظ بط افولعغات لةمغع 

المةاقت الاظمعغئ بمحارضئ المةامع المتطغ لاسجغج 
طئثأ الحراضئ والتضط الرحغث.

27%73% 411

197,339 دغعن وزارة المالغئ لطئطثغئ   
109,714 دغعن طغاه وضعرباء سطى العزارات 

95,817 طغاه 

129,527 ضعرباء 

17,824 طاأخرات إغراد الئاجر 

16,351 رخص الئظاء 

240 ظفاغات خطئئ 

259,762 المةمعع 

9299593992994675dairbal_mun@yahoo.com

الضعرباء
(2,250,586 حغضض)   46.1%  

طخارغش إدارغئ
(789,347 حغضض) 16.17% 

افحشال الساطئ
(250,000 حغضض)   5.2% 

المغاه
(654,450 حغضض)     13.4%  

الظفاغات الخطئئ
(212,100 حغضض)   4.4% 

المحارغع
(20,000 حغضض)                        0.4% 

ضرغئئ دخض سطى سصارات الئطثغئ
(1,600 حغضض)                           0.03% 

طخارغش عظثجغئ
(371,000 حغضض) 7.6%    

رواتإ وأجعر
(287,619 حغضض) 5.9% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(18,000 حغضض)          0.4% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(5,400 حغضض)                     0.1% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(17,000 حغضض)                          0.3%    

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

دغر بطعط؟
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