أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

ﻄﺤروع تسﻌﻏات غﻐر ﻄﻈﺎﻋﻐﺋ لﻔراضﻎ
إﻇﺤاء خﺞان وﺣﺊﺿﺋ ﻄﻐاه داخﻂﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻼن
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺻﺊﻘن؟

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

تﻈفﻐﺜ ﻄﺤارﻏع الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﻄﺔاﻗتﻋا ،واﻏﺔاد
ﻄراﺸﺺ الﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ.

2

تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات المﺚﺎﻂفﺋ لسﺿان الﺊﻂﺛة )خﺛﻄﺋ الﺿﻋرباء
والماء والﺧﺗﺋ والﺊﻐﺆﺋ والﺎﻈﺰﻐﻃ(.

3

الﺎﺚطﻐط لﺎطﻌﻏر الﺊﻂﺛة والﻈﻋﻌض واﻗرتﺼاء بالمسﺎﻌى
الﺳام.

4

الﺳمﻀ ﺲﻂى تﺗﺼﻐﺺ ﻄﺊادئ الﺤراﺾﺋ المﺔﺎمﺳﻐﺋ والﺎﺿاﺸﻀ
اﻗجﺎماﺲﻎ.
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الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 3,349,600ﺣﻐﺿﻀ(

24.5%

المﻐاه
) 1,193,500ﺣﻐﺿﻀ(

8.7%

الﺎﺊرﺲات المﺗﻂﻐﺋ
) 750,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.4%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
5.3%
) 724,850ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

الﺪرائﺈ
) 478,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.5%

المﻈح والﻋﺊات
) 150,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.1%

الﺚﺛﻄات
) 105,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.8%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 39,725ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

المﻐاه
) 765,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.7%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 724,808ﺣﻐﺿﻀ( 5.36%

ﺣراء رأس ﺣاﺖﻈﺋ )رﻄسه( ﻓﺣﺶال الﺊﻂﺛﻏﺋ
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تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

550,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﺾﻋرباء

1,607,969

ﻄﻐاه

957,019

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

39,946

رخص بﻈاء

77,383

غراﻄات ودﻏﻌن اخرى

80,399
2,762,716

المﺔمﻌع

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 13,694,483) :ﺣﻐﺿﻀ(
الﺿﻋرباء
) 5,762,500ﺣﻐﺿﻀ( 42.6%

إﻇﺤاء ﻄﺗطﺋ تﺗﻌﻏﻀ ﺾﻋرباء )ﻄﺗﻌل(

الﺊﻈﺛ

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺻﺊﻘن؟

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 300,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.2%
رواتﺈ وأجﻌر
) 972,657ﺣﻐﺿﻀ( 7.2%
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.4%
) 49,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 13,515,965) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﻌردﻏﻆ

200,000

المﺔمﻌع

9,950,963

0.2%
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بﻂﺛﻏﺋ ﺻﺊﻘن
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وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ
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الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.03%
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﺾﻋرباء

7,624,586

D

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 353,000ﺣﻐﺿﻀ( 2.6%

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 2,500ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﻐاه

2,126,377
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المﺤارﻏع
) 4,544,000ﺣﻐﺿﻀ( 33.6%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 22,500ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

)
RI J
(A

تﺼﺛﻏﻃ أﺸﺪﻀ الﺚﺛﻄات لﻂمﺔﺎمع المﺗﻂﻎ بﺎﺿﻂفﺋ ﻄﻈاﺠﺊﺋ
وبﺤﺿﻀ ﻄﻐسر ﻏﺳمﻀ ﺲﻂى دﻏمﻌﻄﺋ المﺤارﻏع ،وتﻌﺸﻐر
بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ وﻄراﺸﺺ خﺛﻄاتﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺎﺚطﻐط
واﺠﺎﺑمار المﻌارد المﺎاﺖﺋ وبﻈاء الﺤراﺾات ﻄع الﺼطاع
الﺚاص والﺳام.

الﺿﻋرباء
) 6,315,300ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 573,508ﺣﻐﺿﻀ(

3,384,000
160,000
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ﻄﺂﺠسﺋ خﺛﻄاتﻐﺋ ﻄﺎطﻌرة ،تﺳمﻀ ﺲﻂى ا�رتﺼاء
بالمﺔﺎمع المﺗﻂﻎ بﻈﺞاﻊﺋ وﺣفاﺸﻐﺋ وﻄﺤارﺾﺋ ﺸاﺲﻂﺋ.

250,000

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺻﺊﻘن 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.

