أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪو

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

ترﺠﻐﺘ ﻄﺊﺛأ الﺎﺚطﻐط اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ ﺾمﻈﻋﺒ ﺲمﻀ أﺠاﺠﻎ
تﺳﺎمﺛ ﺲﻂﻐه الﺊﻂﺛﻏﺋ ﺸﻎ اتﺚاذ الﺼرارات.

2

بﻈاء ﺻﺛرات الﺊﻂﺛﻏﺋ وﻄﺂﺠسات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﺸﻎ ﻄﺔال
الﺎﺚطﻐط الﺎﻈمﻌي اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ.

3

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊﺛأ الﺎﺳاون والﺳمﻀ المﺤﺎرك بﻐﻆ جمﻐع ﻄﺿﻌﻇات
المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ ﺸﻎ ﺠﺊﻐﻀ تﺗﺼﻐﺺ اﻓﻊﺛاف المﺤﺎرﺾﺋ.

4

إﺸساح المﺔال لﻂﺿفاءات والمﺊادرات الرﻏادﻏﺋ ﺸﻎ دﺲﻃ جﻋﻌد
الﺎﻈمﻐﺋ المﺗﻂﻐﺋ.

5

تﺳﺞﻏﺞ ﻄﺊادئ الﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ المﺎمﺑﻂﺋ ﺸﻎ الﺤفاﺸﻐﺋ والﻈﺞاﻊﺋ
والمساءلﺋ والﺳﺛالﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

26.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 280,000ﺣﻐﺿﻀ(

16.0%

3.6%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 43,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.4%

اﺠﺎﺑمارات واﻏﺔارات
) 35,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.0%

رﺠﻌم الرخص واﻗجازات
7.3%
) 128,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 90,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.5%

رواتﺈ وأجﻌر
) 327,458ﺣﻐﺿﻀ(

16.5%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
3.1%
) 61,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.1%
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

رخص الﺗرف والﺧﻈاﺲات

63,280

ﻏاﺸطات

16,700

بﺛل اﻏﺔارات

21,600
2,217,686

المﺔمﻌع

الى أﻏﻆ
تﺜﻊﺈ أﻄﻌال
بﻂﺛﻏﺋ بﺛو؟

960,077

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,114,202ﺣﻐﺿﻀ( 56.2%

6.0%

2,116,106

دﻏﻌن وزارة المالﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,756,235) :ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 118,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

المﺤارﻏع
) 43,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 165,000ﺣﻐﺿﻀ(

8.3%

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

41,000

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

20,000

المﺔمﻌع

61,000

2471220

2471660

بﻂﺛﻏﺋ بﺛو/ﻄﺗاﺸﺰﺋ الﺼﺛس

biddumunicipality@gmail.com

خﺧﻌﻄات ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄمﻈﻌﺖﺋ
1.6%
) 31,200ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 1,982,380) :ﺣﻐﺿﻀ(
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وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

D

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.6%
) 11,520ﺣﻐﺿﻀ(
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82.6%
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المﻈح والﻋﺊات
) 460,092ﺣﻐﺿﻀ(

الﺊﻈﺛ

الﺚﺛﻄات
) 63,200ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

)
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أن تﺊﺼى بﻂﺛة بﺛو ﻄﺤرﺻﺋ بالﺊﻋﺔﺋ والﺳطاء وﺠاﺖﺋ
لﻂﺳﻐﺢ ﺸﻎ ﺠﺳادة ورخاء والمﺿان اﻓﻄﺑﻀ لﻖبﺛاع
والﺳمﻀ وا�ﻇﺎاج.

42.5%

تأﻊﻐﻀ ﻄﻈﺎﺞه الﺊﻂﺛﻏﺋ

90,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ بﺛو؟
الﺪرائﺈ
) 746,943ﺣﻐﺿﻀ(

إﻇﺤاء ﻄرﺾﺞ خﺛﻄات الﺔمﻋﻌر

426,200

M
LE

ﻄﺳاً ﻇﺗﻌ بﻂﺛة آﻄﻈﺋ ،ﻇﺰﻐفﺋ ،وﻄﺞدﻊرة اﺻﺎﺧادﻏاً
وخﺛﻄاتﻐاً وتﺿﻈﻌلﻌجﻐاً ذات إدارة رﺣﻐﺛة وبﻈﻐﺋ ﺻﻌﻏﺋ
وﻄسﺎﺛاﻄﺋ ،وﻏﺗﺰى ﺸﻐﻋا المﻌاﺬﻆ بﺚﺛﻄات أﺸﺪﻀ.
وﻄﻌاﺬﻈﻋا واعٍ وﻄﻈﺎﻃ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﺛو 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.

