أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
دﻏر بﻂﻌط زراﺲﻐﺋ ،خﺪراء ،ﺦاﻄﺛة ،ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى تراﺐﻋا
وأﺦالﺎﻋا وخﺛﻄﺋ ﻄﻌاﺬﻈﻐﻋا.

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ ﺑﻠﻮط

1

ترﺠﻐﺘ ﻄﺊﺛأ الﺎﺚطﻐط ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻎ 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.

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

المﻐاه
) 687,530ﺣﻐﺿﻀ(

14.9%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 150,480ﺣﻐﺿﻀ(

3.3%

1.1%

الﺚﺛﻄات
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 1,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.02%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,597,297) :ﺣﻐﺿﻀ(
الﺿﻋرباء
) 2,250,586ﺣﻐﺿﻀ( 46.1%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 371,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.6%
رواتﺈ وأجﻌر
) 287,619ﺣﻐﺿﻀ( 5.9%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 789,347ﺣﻐﺿﻀ( 16.17%

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
دﻏر بﻂﻌط؟

ﺾﻋرباء

129,527

ﻄﺎأخرات إﻏراد الﺊاجر

17,824

رخص الﺊﻈاء

16,351

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

240
259,762

المﺔمﻌع
دﻏﻌن وزارة المالﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

197,339

دﻏﻌن ﻄﻐاه وﺾﻋرباء ﺲﻂى الﻌزارات

109,714

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 212,100ﺣﻐﺿﻀ( 4.4%
المﻐاه
) 654,450ﺣﻐﺿﻀ( 13.4%
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.4%
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 250,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.2%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 17,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.1%
) 5,400ﺣﻐﺿﻀ(

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ ﺲﻂى ﺲﺼارات الﺊﻂﺛﻏﺋ
) 1,600ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 4,877,102) :ﺣﻐﺿﻀ(

213,169

ﺾﻋرباء

92995939

92994675
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0.03%
وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ
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المﺤارﻏع
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(
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اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 51,149ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﻐاه

95,817

)
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

الﺪرائﺈ
) 866,000ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم الرخص واﻗجازات
1.38%
) 63,673ﺣﻐﺿﻀ(

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
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إﺖﺛاث ﻇﺼﻂﺋ ﻇﻌﺲﻐﺋ بﺳمﻀ الﺊﻂﺛﻏﺋ وا�ﻇﺎﺼال ﻄﻆ ﻄرﺖﻂﺋ
الﺳمﻀ الﺳﺤﻌائﻎ ﺾإﺠﺎﺔابﺋ لﺗاجات وﻄﺎطﻂﺊات الﻌاﺻع
إلى ﻄرﺖﻂﺋ الﺎﺚطﻐط المﻈﺰﻃ والممﻈﻋﺒ ،ﺖﻐث ﻏﺿﻌن
ذلك بإﺲﺛاد خطﺋ تﻈمﻌﻏﺋ اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ تﺎﺗﺛ
ﺸﻐﻋا الﺼﺪاﻏا اﻓﺠاﺠﻐﺋ وﻄﻆ ﺐﻃ اﻓولﻌﻏات لﺔمﻐع
المﺔاﻗت الﺎﻈمﻌﻏﺋ بمﺤارﺾﺋ المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ لﺎﺳﺞﻏﺞ
ﻄﺊﺛأ الﺤراﺾﺋ والﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ.

59.8%

بﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه وإﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق زراﺲﻐﺋ

50,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ دﻏر بﻂﻌط؟
الﺿﻋرباء
) 2,747,465ﺣﻐﺿﻀ(

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

80,000

dairbal_mun@yahoo.com

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ دﻏر بﻂﻌط 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.

