أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﻇﺗﻌ ﺖﻌارة ﺲرﻏﺼﺋ ،ﻄﺞدﻊرة ،ﺲاﻄرة وﻄﻈﺰمﺋ ذات بﻐﺆﺋ
ﻄسﺎﺛاﻄﺋ.

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮارة

1

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ.

2

تطﻌﻏر الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ ﺲمﻀ
ﻄﺤارﻏع.

3

تطﻌﻏر وتﺗسﻐﻆ الﺚﺛﻄات المﺎﺳﻂﺼﺋ ﺸﻎ المﺔال الﺑﺼاﺸﻎ
واﻗجﺎماﺲﻎ والﺞراﺲﻎ.

4

تطﻌﻏر الﺳمﻀ المﺂﺠسﻎ داخﻀ الﺊﻂﺛﻏﺋ.

5

اﻗﻊﺎمام بﺜوي اﻗﺖﺎﻐاجات الﺚاﺦﺋ.

6

تطﻌﻏر المﺛارس وتﻂﺊﻐﺋ اﺖﺎﻐاجاتﻋا بمﺤارﺾﺋ المﺔﺎمع
المﺗﻂﻎ.

المﻐاه
) 1,150,140ﺣﻐﺿﻀ(

37.3%

المﻈح والﻋﺊات
) 26,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 500,000ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

الﺪرائﺈ
) 168,577ﺣﻐﺿﻀ(

5.5%

ﻄﻐاه

8,135,313

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

204,329
10,457,655

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 68,200ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%
رواتﺈ وأجﻌر
) 304,711ﺣﻐﺿﻀ(
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
) 8,495ﺣﻐﺿﻀ(

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

9,382,377

المﺔمﻌع

9,382,377

9.6%
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2590460
بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة

0.3%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.6%
) 17,860ﺣﻐﺿﻀ(
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 1,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%
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وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,163,973) :ﺣﻐﺿﻀ(
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الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.01%
) 200ﺣﻐﺿﻀ(

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

2,118,013
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الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 251,584ﺣﻐﺿﻀ( 8.0%

الﺊﻈﺛ

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

المﻐاه
) 1,232,400ﺣﻐﺿﻀ( 39.0%

16.7%

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

المﺔمﻌع

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,084,817) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 527,023ﺣﻐﺿﻀ(

إضاﺸﺋ غرف ﺦفﻐﺋ لمﺛرﺠﺋ بﻈات ﺲﺼاب الﺑاﻇﻌﻏﺋ

126,000
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22%
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2.2%

المﺤارﻏع
) 336,000ﺣﻐﺿﻀ( 10.6%

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات
78%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
37.8%
) 1,167,100ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺖﻌارة؟

ﺣﺺ ﺬرق زراﺲﻐﺋ

360,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 68,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 416,000ﺣﻐﺿﻀ( 13.1%

إضاﺸﺋ غرف ﺦفﻐﺋ لمﺛرﺠﺋ ﺲمر بﻆ الﺚطاب
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة؟

1,357,200
180,000
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تﺳمﻀ بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة ﺲﻂى تﻌﺸﻐر الﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ لﺿاﺸﺋ
المﻌاﺬﻈﻐﻆ وبﺎﺿﻂفﺋ تﺎﻘءم ﻄع ﺾاﺸﺋ ﺣرائح المﺔﺎمع،
تطﻌﻏر الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ
والﺞراﺲﻐﺋ ،تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺖﻌارة 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.

