أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﻄﺂﺠسﺋ ﻄﺎطﻌرة ﻄسﺎﺼرة ﻄالﻐاً وإدارﻏاً ،ﻄﺎمﻐﺞة ﺸﻎ
تﺼﺛﻏﻃ أﺸﺪﻀ الﺚﺛﻄات بالﺎﺳاون ﻄع الﺗﺿﻌﻄﺋ
الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ وﻄﺂﺠسات المﺔﺎمع المﺛﻇﻎ وبالﺤراﺾﺋ
الفاﺲﻂﺋ ﻄع المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ.

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﺛﻠﺚ
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺾفر ﺐﻂث؟

1

تﺳﺞﻏﺞ الﺼﺛرات المالﻐﺋ وا�دارﻏﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ.

2

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄات وتطﻌﻏرﻊا باﺠﺎمرار.

3

تﺳﺞﻏﺞ الﺤراﺾﺋ ﻄع المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ وا�ﺻﻂﻐمﻎ والﺛولﻎ.

4

المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﺠﻘﻄﺋ الﺊﻐﺆﺋ والﺧﺗﺋ الﺳاﻄﺋ.

5

ﻄﻌاﺾﺊﺋ الﺗﺛاﺐﺋ والﺎطﻌر وتﻈمﻐﺋ الﺊﻂﺛة بما ﻏﺎﻌاﺾﺈ ﻄع
اﺖﺎﻐاجات الﺳﺧر.

6

تﺳﺞﻏﺞ دور المرأة والﺤﺊاب ﺸﻎ رﺠﻃ السﻐاﺠات.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

الﺪرائﺈ
) 1,821,334ﺣﻐﺿﻀ(

28.3%

المﻐاه
) 1,022,100ﺣﻐﺿﻀ(

15.7%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
1.8%
) 117,040ﺣﻐﺿﻀ(
اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 56,620ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 6,441,262) :ﺣﻐﺿﻀ(

رواتﺈ وأجﻌر
) 414,861ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%
المﻐاه
) 695,640ﺣﻐﺿﻀ( 12.5%
المﺤارﻏع
) 330,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.9%

إﻇﺤاء ﺻاﺲﺋ ﻄﺎﺳﺛدة اﻓغراض

924,000

ﺣﺺ وتﻌﺠﺳﺋ ﺬرق زراﺲﻐﺋ بطﻌل 8.5ﺾﻃ

342,000

ﺣﺺ الطرﻏﺺ الرابط بﻐﻆ ﺾفر ﺐﻂث وبﺆر الﺗمرا

85,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

431,010

ﺾﻋرباء

348,080

رخص الﺊﻈاء

40,000

المﺔمﻌع

819,090

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺿﻋرباء
) 2,509,654ﺣﻐﺿﻀ( 45.0%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 501,600ﺣﻐﺿﻀ( 8.9%

إﻇﺤاء ﻄﺔمع خﺛﻄات

1,620,000

الﺊﻈﺛ

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺾفر ﺐﻂث؟

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 305,074ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 585,363ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ
724,000

ﺾﻋرباء
5.46%
10.5%

2901127

2901288

kt.m2012@hotmail.com

بﻂﺛﻏﺋ ﺾفر ﺐﻂث

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.09%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 232,500ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

RE

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 5,582,692) :ﺣﻐﺿﻀ(
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خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.05%
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(
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49.6%

3.5%

إﻇﺤاء ﺣﺊﺿﺋ ري زراﺲﻎ
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

الﺿﻋرباء
) 3,196,600ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 227,568ﺣﻐﺿﻀ(

302,000
1,000,000
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لﻈﺔﺳﻀ ﻄﻆ ﺾفر ﺐﻂث ﻄﻈطﺼﺋ ﻇﺰﻐفﺋ ،جمﻐﻂﺋ خﺪراء
ﻏسﻌدﻊا الﺎﺳاون والمﺗﺊﺋ وإﻏﺑار المﺧﻂﺗﺋ الﺳاﻄﺋ ﺲﻂى
المﺧالح الﺚاﺦﺋ والمﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻄا تﻃ اﻇﺔازه والسﺳﻎ
�ﻇﺔاز المﺞﻏﺛ ﻄع الﺗرص ﺲﻂى تطﺊﻐﺺ ﻄﺊﺛأ الﺤفاﺸﻐﺋ
والمساواة والﺳﺛالﺋ ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات لﻂسﺿان.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺾفر ﺐﻂث 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.

