
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ صئقن؟

الضعرباء
   46.1% (6,315,300 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
  24.5% (3,349,600 حغضض) 

المغاه
    8.7% (1,193,500 حغضض) 

الائرسات المتطغئ
  5.4% (750,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  5.3% (724,850 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  4.2% (573,508 حغضض) 

الدرائإ
  3.5% (478,000 حغضض) 

المظح والعئات
  1.1% (150,000 حغضض) 

الثثطات
  0.8% (105,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  0.3% (39,725 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.1% (15,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (13,515,965 حغضض)

بلدية	قبالن

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ صئقن 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.

تظفغث طحارغع الئظغئ الاتاغئ شغ طثاطش طةاقتعا، واغةاد 
طراشص الثثطات الساطئ.

تصثغط الثثطات المثاطفئ لسضان الئطثة (خثطئ الضعرباء 
والماء والختئ والئغؤئ والاظزغط).

الاثطغط لاطعغر الئطثة والظععض واقرتصاء بالمساعى 
السام.

السمض سطى تتصغص طئادئ الحراضئ المةامسغئ والاضاشض 
اقجاماسغ.

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

طآجسئ خثطاتغئ طاطعرة، تسمض سطى ا�رتصاء 
بالمةامع المتطغ بظجاعئ وحفاشغئ وطحارضئ شاسطئ.

تصثغط أشدض الثثطات لطمةامع المتطغ باضطفئ طظاجئئ 
وبحضض طغسر غسمض سطى دغمعطئ المحارغع، وتعشغر 

بظغئ تتاغئ وطراشص خثطاتغئ طظ خقل الاثطغط 
واجابمار المعارد المااتئ وبظاء الحراضات طع الصطاع 

الثاص والسام.
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بطثغئ صئقن

طغاه  2,126,377 
ضعرباء  7,624,586
200,000 طعردغظ 

 9,950,963 المةمعع 

1,607,969 ضعرباء 
957,019 طغاه 
39,946 ضرغئئ الترف والخظاسات 
77,383 رخص بظاء 
80,399 غراطات ودغعن اخرى 

2,762,716 المةمعع 

 250,000 طحروع تسعغات غغر طظاعغئ لفراضغ 

3,384,000 إظحاء خجان وحئضئ طغاه داخطغئ 

 160,000 إظحاء طتطئ تتعغض ضعرباء (طتعل)  

200,000 حراء رأس حاتظئ (رطسه) فحشال الئطثغئ 

 550,000 تأعغض وتسئغث ذرق داخطغئ 

المحارغع
(4,544,000 حغضض)  33.6% 

افحشال الساطئ
(353,000 حغضض)   2.6%   

رواتإ وأجعر
(972,657 حغضض)   7.2% 

الظفاغات الخطئئ
(300,000 حغضض)    2.2%   

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(49,000 حغضض)        0.4%  

افطظ وا�ذفاء
(2,500 حغضض)              0.01%  

المغاه
(765,000 حغضض)  5.7% 

طخارغش إدارغئ
(724,808 حغضض) 5.36%  

طخارغش عظثجغئ
(22,500 حغضض)             0.2% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(5,000 حغضض)   0.03% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(15,000 حغضض)              0.1%    

الضعرباء
(5,762,500 حغضض)   42.6% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

صئقن؟

طةمعع إغرادات الئطثغئ:  (13,694,483 حغضض)
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