أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

ﺣراء ﻄﺳﺛات وآلﻐات

ﻄﺂﺠسﺋ خﺛﻄاتﻐﺋ رائﺛة ﺸﻎ المﺗاﺸﺰﺋ ،ﺻابﻂﺋ لﻂﺗﻐاة
تﺳﺎﺞ بﺎراﺐﻋا وأﺦالﺎﻋا وﻇﺰاﺸﺋ الﺊﻂﺛة.

إﺲادة إﺖﻐاء المراﺾﺞ الﺎارﻏﺚﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻨﺒﺘﺎ

61.8%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 1,852,338ﺣﻐﺿﻀ(

12.1%

المﻐاه
) 1,777,000ﺣﻐﺿﻀ(

11.6%

الﺪرائﺈ
) 685,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.5%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 494,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%
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دﺲﻃ وتﺳﺞﻏﺞ أﺦﺗاب المﺤارﻏع المﺎﻌﺠطﺋ والﺧﺶﻐرة.

الﺿﻋرباء
) 7,683,000ﺣﻐﺿﻀ( 48.1%
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تﻌﺸﻐر بﻐﺆﺋ ﻄﻌاءﻄﺋ وجاذبﺋ ﻗﺠﺎﺑمارات الﺼطاع الﺚاص ﺸﻎ
المﺛﻏﻈﺋ.

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 410,000ﺣﻐﺿﻀ(
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زﻏادة ﺲﺛد المﺤارﻏع ا�ﺠﺿاﻇﻐﺋ الﺚاﺦﺋ.

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 266,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.7%

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم ﻗﺸﺎات إﺲﻘﻇات(
0.7%
) 107,000ﺣﻐﺿﻀ(
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

أﺐمان الﺳطاءات
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

2.6%

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺲﻈﺊﺎا؟

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,763,367ﺣﻐﺿﻀ( 11.0%
0.3%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,281,000ﺣﻐﺿﻀ( 14.3%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 95,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

المﺤارﻏع
) 2,464,338ﺣﻐﺿﻀ( 15.4%

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.11%

المﻐاه
) 849,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.3%

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ
ﻄﻐاه

1,842,847

ﺾﻋرباء

1,479,202

ضرائﺈ

1,179,680

رﺠﻌم الﺧرف الﺧﺗﻎ

182,165

رﺠﻌم ترخﻐص اﻓبﻈﻐﺋ

67,713

إﻏﺔارات أﻄﻘك الﺊﻂﺛﻏﺋ

205,050
4,956,656

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

278,193

ﺾﻋرباء

6,486,517

المﺔمﻌع

6,764,710

92673401

92675155

www.anabta.org

anabtamuni@yahoo.com
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وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ
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الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 19,000ﺣﻐﺿﻀ(
0.1%
الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.06%
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,049,457) :ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

D

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.03%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

إﺲادة تأﻊﻐﻀ آبار المﻐاه

140,000

المﺔمﻌع

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 325,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.0%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 50,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﺲادة تأﻊﻐﻀ الﺛوار

47,000
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1.8%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 15,349,338) :ﺣﻐﺿﻀ(

تطﻌﻏر الﺼطاع الﺎرﺸﻐﻋﻎ/السﻐاﺖﻎ وترﻄﻐﻃ اﻓﻄاﺾﻆ اﻓﺐرﻏﺋ
ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 280,000ﺣﻐﺿﻀ(

إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

)
RI J
(A

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

الﺿﻋرباء
) 9,488,000ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
2.3%
) 355,000ﺣﻐﺿﻀ(

1,817,338
310,000
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ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺲﻈﺊﺎا؟

تﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ ،تسﺳى لﺎطﻌﻏر الﺊﻂﺛة ﺖﺪرﻏاَ
بﺤﺿﻀ ﻄﺎﻌاﺸﺺ ﻏﺔمع بﻐﻆ الﺗﺛاﺐﺋ واﻗﺦالﺋ ،وتﻋﺛف الى
الﺼﻐام بمﺤارﻏع تﺚﺛم المﺔﺎمع وتﺳمﻀ ﺲﻂى تطﻌﻏر الﺊﺳﺛ
ا�ﻇساﻇﻎ وذلك ﻄﻆ خﻘل الﺎطﻌﻏر والﺎﺚطﻐط واﺠﺎﺑمار
المﻌارد المﺎاﺖﺋ ،وبﻈاء ﺣراﺾات ﻄع الﺔﻋات المﺚﺎﺧﺋ.

150,000

anabtaMunicipality

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺲﻈﺊﺎا 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.

