ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
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أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﻄﺛﻏﻈﺋ ﻄﺞدﻊرة ،ﻄﺳﺎﺞة بﺎراﺐﻋا وﻄﻈﺎﻌجاتﻋا الﺞراﺲﻐﺋ،

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺣارع الﺛوارة

تﺎطﻌر بﺤﺊابﻋا ،وتربط بﻐﻆ أبﻈائﻋا ﺸﻎ الﻌﺬﻆ

تﺳﺊﻐﺛ ﺣارع المراح

والمﻋﺔر.

184,170

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ دﺑﻮان
دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ دﻏر دبﻌان؟

الﺊﻈﺛ

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

المﻈح والﻋﺊات
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.8%

الﺪرائﺈ
) 676,436ﺣﻐﺿﻀ(

36.0%

بﺳاداتﻈا ،بﻂﺛ الﺔمال والﺎطﻌر الﺳمراﻇﻎ ،بﻂﺛ تربى أﻊﻂﻋا

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 602,590ﺣﻐﺿﻀ(

32.1%

بﻂﺛتﻋﻃ المسﺎمر.

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 280,000ﺣﻐﺿﻀ(

14.92%

الﺚﺛﻄات
) 6,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.32%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
14.1%
) 264,000ﺣﻐﺿﻀ(

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.16%

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

تﺳﺞﻏﺞ الﺎﺿاﻄﻂﻐﺋ والﺤمﻌلﻐﺋ بﻐﻆ الﺚطط المﺗﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ
وا�ﺻﻂﻐمﻐﺋ والﻌﺬﻈﻐﺋ �ﺖﺛاث الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ.

2

اﻗﺠﺎﺔابﺋ لﻘﺖﺎﻐاجات واﻓولﻌﻏات الﺎﻈمﻌﻏﺋ بﺤﺿﻀ ﻄﺚطط له،
وبﺳﻐﺛاً ﺲﻆ الﺳﺤﻌائﻐﺋ ،ضمﻆ رؤﻏﺋ واضﺗﺋ وﺻابﻂﺋ لﻂﺎﻈفﻐﺜ.

3

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

4

تﻌﺬﻐﻆ ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺚطﻐط وﻄأﺠسﺎﻋا ﺾأداة تﻈمﻌﻏﺋ ﺲﻂمﻐﺋ ﺸﻎ
ﺠﻐاﺠات وﺻرارات وخطط الﺊﻂﺛﻏﺋ.

5

إرﺠاء تﺼالﻐﺛ الﺳمﻀ الﺎﺤارﺾﻎ ﺸﻎ المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﻄمﺑﻘ
بأﺸراده وﻄﺂﺠساته المﺚﺎﻂفﺋ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

رخص ﺖرف وﺦﻈاﺲات

58,514

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

949,099
1,695,489

المﺔمﻌع
دﻏﻌن وزارة المالﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

0

المﺤارﻏع
) 602,590ﺣﻐﺿﻀ( 37.8%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 422,400ﺣﻐﺿﻀ( 26.5%
رواتﺈ وأجﻌر
) 312,805ﺣﻐﺿﻀ( 19.6%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 138,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 98,000ﺣﻐﺿﻀ(

8.7%

6.1%

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
دﻏر دبﻌان؟

ﺣﻐﺿﻀ

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر
المﺔﺎمﺳﻎ
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 2,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

2896420

deirdebwan@yahoo.com

 - deir debwan municipalityبﻂﺛﻏﺋ دﻏر دبﻌان
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وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ
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خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.4%
) 7,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,595,795) :ﺣﻐﺿﻀ(

2896455

D

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.2%
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

852,130

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,877,026) :ﺣﻐﺿﻀ(
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ضرﻏﺊﺋ ﻄﺳارف

687,876

)
RI J
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ﺲﻂى ﺖﺈ الﻌﺬﻆ والمﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂﻐه والﺳمﻀ ﺲﻂى تﺼﺛم

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

M
LE

أن تﺊﺼى دﻏر دبﻌان بﻂﺛ الﺳﺞ والفﺚار ،بﻂﺛ الﺎمسك

12.5%

390,000

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ دﻏر دبﻌان 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.

