
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ أبع دغج؟
الدرائإ

  46.5% (2,209,899 حغضض) 

اقجابمارات واقغةارات
 20.0% (942,795 حغضض) 

الثثطات
 13.8% (653,500 حغضض) 

الرخص وا�جازات
 7.7% (370,000 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
  5.5% (264,375 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  5.0% (236,000 حغضض) 

الائرسات والعئات
  1.5% (72,500 حغضض) 

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

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

بلدية	أبو	ديس

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

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.

اجط المحروع

290,000 تأعغض طصطع طظ حارع ابع دغج والسغجرغئ 

1,600,000 تأعغض ذرق داخطغئ  

300,000 إضاشئ ذابص لمةمع الثوائر التضعطغئ  

5,000 تأعغض التثغصئ الساطئ 

74,375 خغاظئ طساعخش أبع دغج الطئغ 

المعازظئ بالحغضض

30,504 ظفاغات خطئئ 

32,264 وزارة الثارجغئ الفرظسغئ 

40,782 خغاظئ طساعخش أبعدغج الطئغ 

192,107 دغعن طافرصئ 

295,656 المةمعع 

978,190 ذطط الترف والخظاسات 

1,878,495 ذطط رخص الئظاء 

3,816,848 ظفاغات خطئئ 

           6,673,533 المةمعع 

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

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

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

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

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

تتسغظ الئغؤئ المسغحغئ لفعالغ وجغادة اقطظ والصاظعن، 
وتظزغط صطاع السضظ والمعاخقت.
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طخارغش إدارغئ
(1,040,073 حغضض)   33.0% 

رواتإ وأجعر 
(839,736 حغضض)   26.6% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(6,000 حغضض)              0.2% 

الظفاغات الخطئئ 
(280,306 حغضض)   8.9% 

المحارغع 
افحشال الساطئ (364,375 حغضض) 11.5% 

(569,650 حغضض)     18.0%  

طخارغش عظثجغئ 
(40,000 حغضض)     1.3% 

الختئ والسقطئ الساطئ 
(15,000 حغضض)               0.5%  

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

أبع دغج؟

طسًا ظتع أبعدغج ضاتغئ طصثجغئ جاطسغئ جمغطئ،آطظئ، 
طجدعرة، تاضظئ لطسطط والاصثم. 

السمض سطى تثطغط وتخمغط وبظاء وإدارة الئظغئ 
افجاجغئ والمراشص والثثطات الاابسئ لطئطثغئ طظ خقل 

اقجابمار افطبض لطمعارد الئحرغئ والمادغئ.
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