أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﺣﺳﻂﺋ الﺔﻈﻌب ﻄﺎطﻌرة بﺚﺛﻄاتﻋا وبﻐﺆﺎﻋا السﻐاﺖﻐﺋ
)الرﻏفﻐﺋ( وجاذبﺋ اﺻﺎﺧادﻏا وﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻄﻌروﺐﻋا
الﺑﺼاﺸﻎ وذات ﺖﺿﻃ رﺣﻐﺛ.

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ
الﺿﻋرباء
) 12,255,000ﺣﻐﺿﻀ(

63.8%

المﻐاه
) 3,270,000ﺣﻐﺿﻀ(

17.0%

الﺪرائﺈ
) 1,250,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.5%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.25%

1

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺚﺛﻄات إدارة الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ،
الﺿﻋرباء ،المﻐاه والطرق.

2

تطﻌﻏر اﻓﻇﺤطﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ ورﺸع ﻄسﺎﻌى اﻗﻊﺎمام بالمﻌروث
الﺑﺼاﺸﻎ والﺎراﺐﻎ.

3

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺼطاع الﺞراﺲﺋ وتﻌﺸﻐر ﻄﻐاه لﻂري ﺲﻆ
ﺬرﻏﺺ الﺗﺧاد المائﻎ.

4

تأﻊﻐﻀ المﺊاﻇﻎ الﺼﺛﻏمﺋ وتﺤﺔﻐع السﻐاﺖﺋ الرﻏفﻐﺋ وتطﻌﻏر
اﻗﻄاﺾﻆ الﺎرﺸﻐﻋﻐﺋ.

5

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال الﺎﺔارة والﺧﻈاﺲﺋ
وزﻏادة ﺸرص الﺳمﻀ.

6

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄات الﺧﺗﻐﺋ ورﺸع ﻄسﺎﻌى وﺲﻎ
المﻌاﺬﻆ.

المﻐاه
) 2,295,000ﺣﻐﺿﻀ( 11.4%

7

تﺗسﻐﻆ جﻌدة الﺚﺛﻄات الﺎﺳﻂﻐمﻐﺋ المﺼﺛﻄﺋ.

المﺤارﻏع
) 2,500,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.5%

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

0.3%

رﺠﻌم اﺦﺛار المﺳاﻄﻘت
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

الﺚﺛﻄات الﻋﻈﺛﺠﻐﺋ
) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.13%

اﺐمان الﺳطاءات
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.05%

المﻈح والﻋﺊات
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ؟

0.05%

تطﻌﻏر المﺎﻈﺞه وﺣراء ﻄﻘﻊﻎ

325,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

9,106,435

ﻄﻐاه

18,949,718

رخص الﺗرف

100,000

أجرة ﻄﺼر الﻋﻘل اﻓﺖمر

156,840
28,312,993

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

0.5%

وزارة المالﻐﺋ
دائرة المﻐاه

14,516,443

دﻏﻌن تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ ﻄﺎفرﺻﺋ
المﺔمﻌع

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,245,000ﺣﻐﺿﻀ( 6.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 645,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%

2229157

2218301

www.baninaim.ps

bani_naim_mun@yahoo.com

بﻂﺛﻏﺋ بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ
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0.3%

200,000
29,283,593

D

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,654,837ﺣﻐﺿﻀ( 8.3%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 57,500ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
14,567,150

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.4%
) 75,000ﺣﻐﺿﻀ((
الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.3%
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

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

ﺣراء ﺠﻐارات ﺖرﺾﺋ

325,000

الﺊﻈﺛ

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,369,350ﺣﻐﺿﻀ( 6.8%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 100,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﺣراء آلﻐات ﺐﺼﻐﻂﺋ

250,000

المﺔمﻌع

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 19,209,000) :ﺣﻐﺿﻀ(
الﺿﻋرباء
) 10,047,770ﺣﻐﺿﻀ( 50.1%

إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

700,000
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رﺠﻌم الرخص وا�جازات
4.9%
) 945,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات
) 61,000ﺣﻐﺿﻀ(

تﻌرﻏﺛ وترﺾﻐﺈ ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

600,000
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ؟

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
0.65%
) 123,000ﺣﻐﺿﻀ(

تأﻊﻐﻀ وتﻌﺠﻐع ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء

300,000

M
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الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر خﺛﻄاتﻈا الﺊﻂﺛﻏﺋ لﺎﻈال رضا
واﺠﺎﺗسان المﻌاﺬﻈﻐﻆ ،وﺸﺼا لما لﺛﻏﻈا ﻄﻆ اﻄﺿاﻇات وأﻇﺰمﺋ
وتﺳﻂﻐمات ﻄﻈﺊﺑﺼﺋ ﻄﻆ خطط اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ تطﻌﻏرﻏﺋ ﺸاﺲﻂﺋ أﺲﺛت
خﺧﻐﺧا لﺎﻌﺸﻐر اﻗﺖﺎﻐاجات الﺗالﻐﺋ والمسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،والﺳمﻀ
بالﺎﺳاون ﻄع ﺣرﺾائﻈا ﺸﻎ ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ لﺎﺼﺛﻏﻃ ﻄسﺎﻌى
ﻄﺎمﻐﺞ ﻄﻆ الﺚﺛﻄﺋ ،وإظﻋار بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ بالمﺰﻋر الﻘئﺺ ﺾﺊﻐﺆﺋ
ﻄمﻐﺞة وجاذبﺋ لﻘﺠﺎﺑمار.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﻈﻎ ﻇﺳﻐﻃ 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.

