أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﻄﺳاً ﻇﺗﻌ أبﻌدﻏﺟ ضاﺖﻐﺋ ﻄﺼﺛﺠﻐﺋ جاﻄﺳﻐﺋ جمﻐﻂﺋ،آﻄﻈﺋ،

تأﻊﻐﻀ ﻄﺼطع ﻄﻆ ﺣارع ابﻌ دﻏﺟ والﺳﻐﺞرﻏﺋ

ﻄﺞدﻊرة ،ﺖاضﻈﺋ لﻂﺳﻂﻃ والﺎﺼﺛم.

تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ أبﻌ دﻏﺟ؟
الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺚطﻐط وتﺧمﻐﻃ وبﻈاء وإدارة الﺊﻈﻐﺋ
اﻓﺠاﺠﻐﺋ والمراﺸﺺ والﺚﺛﻄات الﺎابﺳﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ ﻄﻆ خﻘل
اﻗﺠﺎﺑمار اﻓﻄﺑﻀ لﻂمﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ والمادﻏﺋ.

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

الﺗفاظ ﺲﻂى ﻊﻌﻏﺋ أبﻌدﻏﺟ الﺎارﻏﺚﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ وﻄﺿاﻇﺎﻋا
الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺗفاظ ﺲﻂى تراﺐﻋا وأﻊمﻐﺋ ﻄﻌﺻﺳﻋا.

2

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ وجﻌدة الﺚﺛﻄات ﺸﻎ ﻄﺔال الﺧﺗﺋ
والﺎﺳﻂﻐﻃ والرﻏاضﺋ والﺑﺼاﺸﺋ وتمﺿﻐﻆ الﺤﺊاب والمرأة.

3

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الطرق وتﺧرﻏﺷ ﻄﻐاه اﻗﻄطار وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﻐاه والﺧرف الﺧﺗﻎ والﺿﻋرباء واﻗتﺧاﻗت.

4

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال
الﺞراﺲﺋ والﺧﻈاﺲﺋ ودﺲﻃ ﻄﺊادرات الرﻏادﻏﻐﻆ والمﺤارﻏع الﻈاﺣﺆﺋ.

5

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ المﺳﻐﺤﻐﺋ لﻔﻊالﻎ وﺠﻐادة اﻗﻄﻆ والﺼاﻇﻌن،
وتﻈﺰﻐﻃ ﺻطاع السﺿﻆ والمﻌاﺦﻘت.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

اﻗﺠﺎﺑمارات واﻗﻏﺔارات
20.0%
) 942,795ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 236,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.0%

الﺚﺛﻄات
) 653,500ﺣﻐﺿﻀ(

13.8%

الﺎﺊرﺲات والﻋﺊات
) 72,500ﺣﻐﺿﻀ(

1.5%

الرخص وا�جازات
) 370,000ﺣﻐﺿﻀ(

7.7%

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

978,190

ذﻄﻃ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

1,878,495
3,816,848

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ
المﺔمﻌع

6,673,533

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,040,073ﺣﻐﺿﻀ( 33.0%

رواتﺈ وأجﻌر
) 839,736ﺣﻐﺿﻀ( 26.6%

ﺦﻐاﻇﺋ ﻄسﺎﻌﺦﺷ أبﻌ دﻏﺟ الطﺊﻎ

74,375

ذﻄﻃ رخص الﺊﻈاء

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,749,069) :ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 280,306ﺣﻐﺿﻀ( 8.9%

تأﻊﻐﻀ الﺗﺛﻏﺼﺋ الﺳاﻄﺋ

5,000

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ( 1.3%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 569,650ﺣﻐﺿﻀ(

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

30,504

وزارة الﺚارجﻐﺋ الفرﻇسﻐﺋ

32,264

ﺦﻐاﻇﺋ ﻄسﺎﻌﺦﺷ أبﻌدﻏﺟ الطﺊﻎ

40,782

دﻏﻌن ﻄﺎفرﺻﺋ

192,107

المﺔمﻌع

295,656

18.0%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.2%
) 6,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
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abudies

0.5%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,155,140) :ﺣﻐﺿﻀ(
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5.5%

المﺤارﻏع
) 364,375ﺣﻐﺿﻀ( 11.5%

300,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 264,375ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
أبﻌ دﻏﺟ؟

1,600,000

إضاﺸﺋ ﺬابﺺ لمﺔمع الﺛوائر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ دﻳﺲ
الﺪرائﺈ
) 2,209,899ﺣﻐﺿﻀ(

290,000

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ أبﻌ دﻏﺟ 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.

