
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ دغر اجاغا؟
الضعرباء

  49.7% (1,882,100 حغضض) 

المغاه
  18.5% (701,000 حغضض) 

الدرائإ
    16.2% (613,723 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
  6.4% (243,600 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  4.2% (158,900 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  3.3% (125,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  1.1% (40,500 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.5% (18,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم قشاات، تخعغر)
  0.1% (4,200 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (3,764,584 حغضض)

بلدية	دير	استيا

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ دغر اجاغا 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.

التث طظ اقظاحار السحعائغ لطمظحآت الخظاسغئ شغ افتغاء 
السضظغئ.

تعشغر المغاه لطمعاذظغظ وخفخ الفاصث.

زغادة ضمغئ الطاصئ الضعربائغئ طظ المخثر أو طظ طخادر 
الطاصئ الئثغطئ. 

تطعغر الجراسئ وتحةغع المجارسغظ سطى اجاشقل أرضعط. 

اجاشقل المعروث الارابغ لةثب الجوار.

تعشغر بظغئ طآجسغئ طقئمئ قتاغاجات المرأة وذوي 
اقتاغاجات الثاخئ وضئار السظ.

تعجغه الاعجع السمراظغ وتظزغط سمطغات الئظاء تسإ 
طثطط طثروس.

سثد المعظفغظ/ات 

1

2

3

4

5

6

7

افعثاف ا�جاراتغةغئ

دغر اجاغا ذات طضاظئ تدارغئ وتارغثغئ طمغجة، غسعدعا 
السثل اقجاماسغ، واقصاخاد الماطعر، وجط بغؤئ خدراء 

ختغئ، صعاطعا افطظ وافطان. 

تثطغط وتطعغر وإدارة طثظغئ طامغجة تاعشر شغعا اجاثاطئ 
رشاعغئ السغح وطصعطات الظةاح.

135,000 ضعرباء 
1,405,767 طغاه 

28,000 ظفاغات خطئئ 
50,000 دغعن اخرى 

 1,618,767 المةمعع 

451,690 ضعرباء 
465,165 طغاه 
44,158 ظفاغات خطئئ 
90,000 ضرائإ 
85,000 رجعم تراخغص الئظاء 
72,000 رجعم إظارة الحعارع 

1,208,013 المةمعع  طةمعع إغرادات الئطثغئ: (3,787,023 حغضض)

1,080,000 تأعغض وتسئغث ذرق رئغسغئ وداخطغئ 

250,000 إظحاء خران طغاه بسسئ 500 ضعب 

6,120,000 طحروع تسعغئ افراضغ (الطابع) 

350,000 تعجسئ وخغاظئ حئضئ الضعرباء 

1,500,000 تعجسئ وخغاظئ حئضئ المغاه 
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بطثغئ دغراجاغا 

الضعرباء
(1,574,600 حغضض)  41.8% 

طخارغش عظثجغئ
(540,000 حغضض)     14.3% 

طخارغش إدارغئ
(468,350 حغضض)  12.4% 

المغاه
(450,000 حغضض)    12.0% 

افحشال الساطئ
(60,000 حغضض)        1.6%  

ضرغئئ دخض
(1,500 حغضض)           0.04%   

رواتإ وأجعر 
(286,996 حغضض)     7.6%   

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(8,000 حغضض)                 0.2%  

الختئ والسقطئ الساطئ
(5,000 حغضض)              0.13%  

افطظ وا�ذفاء
5,000 حغضض)                0.13% 

المحارغع
(257,700 حغضض)        6.8%  

الظفاغات الخطئئ
(107,438 حغضض)      2.9% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

دغر اجاغا؟
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