أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

دﻏر اﺠﺎﻐا ذات ﻄﺿاﻇﺋ ﺖﺪارﻏﺋ وتارﻏﺚﻐﺋ ﻄمﻐﺞة ،ﻏسﻌدﻊا
الﺳﺛل اﻗجﺎماﺲﻎ ،واﻗﺻﺎﺧاد المﺎطﻌر ،وﺠط بﻐﺆﺋ خﺪراء
ﺦﺗﻐﺋ ،ﺻﻌاﻄﻋا اﻓﻄﻆ واﻓﻄان.

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق رئﻐسﻐﺋ وداخﻂﻐﺋ
إﻇﺤاء خران ﻄﻐاه بسﺳﺋ  500ﺾﻌب

ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻳﺮ اﺳﺘﻴﺎ

1

الﺗﺛ ﻄﻆ اﻗﻇﺎﺤار الﺳﺤﻌائﻎ لﻂمﻈﺤآت الﺧﻈاﺲﻐﺋ ﺸﻎ اﻓﺖﻐاء
السﺿﻈﻐﺋ.

2

تﻌﺸﻐر المﻐاه لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ وخفﺨ الفاﺻﺛ.

3

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

4

تطﻌﻏر الﺞراﺲﺋ وتﺤﺔﻐع المﺞارﺲﻐﻆ ﺲﻂى اﺠﺎﺶﻘل أرضﻋﻃ.

5

اﺠﺎﺶﻘل المﻌروث الﺎراﺐﻎ لﺔﺜب الﺞوار.

6

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

7

تﻌجﻐه الﺎﻌﺠع الﺳمراﻇﻎ وتﻈﺰﻐﻃ ﺲمﻂﻐات الﺊﻈاء ﺖسﺈ
ﻄﺚطط ﻄﺛروس.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

49.7%

المﻐاه
) 701,000ﺣﻐﺿﻀ(

18.5%

الﺪرائﺈ
) 613,723ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 243,600ﺣﻐﺿﻀ(

6.4%

3.3%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 40,500ﺣﻐﺿﻀ(

1.1%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.5%

الﺚﺛﻄات
) 4,200ﺣﻐﺿﻀ(

)رﺠﻌم ﻗﺸﺎات ،تﺧﻌﻏر(

0.1%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,787,023) :ﺣﻐﺿﻀ(

تﻌﺠﺳﺋ وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء

350,000

تﻌﺠﺳﺋ وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ المﻐاه

1,500,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﺾﻋرباء

451,690

ﻄﻐاه

465,165

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

44,158

ضرائﺈ

90,000

رﺠﻌم تراخﻐص الﺊﻈاء

85,000

رﺠﻌم إﻇارة الﺤﻌارع

72,000
1,208,013

المﺔمﻌع

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺿﻋرباء
) 1,574,600ﺣﻐﺿﻀ( 41.8%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 468,350ﺣﻐﺿﻀ( 12.4%
المﻐاه
) 450,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 540,000ﺣﻐﺿﻀ(

14.3%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 8,000ﺣﻐﺿﻀ(

7.6%

ﺾﻋرباء
ﻄﻐاه

6.8%
0.2%

ضرﻏﺊﺋ دخﻀ
) 1,500ﺣﻐﺿﻀ(

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

1,405,767

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

28,000

دﻏﻌن اخرى

50,000

المﺔمﻌع

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.13%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

135,000

1,618,767

2514443/2514226

2514225

بﻂﺛﻏﺋ دﻏراﺠﺎﻐا

deiristiamunicipality@hotmail.com

0.13%
0.04%
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2.9%

المﺤارﻏع
) 257,700ﺣﻐﺿﻀ(

الﺊﻈﺛ

D

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 107,438ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
دﻏر اﺠﺎﻐا؟

رواتﺈ وأجﻌر
) 286,996ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
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13%

1

87%

7

الﺿﻋرباء
) 1,882,100ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 125,000ﺣﻐﺿﻀ(

250,000

ﻄﺤروع تسﻌﻏﺋ اﻓراضﻎ )الطابﻌ(

)
RI J
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ دﻏر اﺠﺎﻐا؟

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

1,080,000
6,120,000

M
LE

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

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

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.

