أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﺠﺊسطﻐﺋ ﻄرﺾﺞ جﺜب ﺠﻐاﺖﻎ تارﻏﺚﻎ ﺲالمﻎ ،ﻏسﻋﻃ ﺸﻎ
تﺗﺼﻐﺺ الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ والﺧمﻌد.

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺠﺊسطﻐﺋ؟
الﺿﻋرباء
) 2,067,500ﺣﻐﺿﻀ(

62.5%

المﻐاه
) 656,300ﺣﻐﺿﻀ(

19.9%

1

تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال الطرق ،الﺿﻋرباء والمﻐاه
لﺎﻂﺊﻐﺋ اﺖﺎﻐاجات الﺎﻌﺠع الﺳمراﻇﻎ

الﺪرائﺈ
) 184,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.6%

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

المﻈح والﻋﺊات
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
0.56%
) 18,733ﺣﻐﺿﻀ(
أﺐمان ﺲطاءات
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.45%

2

تطﻌﻏر الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ الﺼطاع الﺞراﺲﻎ.

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
4.9%
) 162,205ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم إﺦﺛار ﻄﺳاﻄﻘت
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.45%

3

تﺗسﻐﻆ الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ الﻘزﻄﺋ لﻂسﻐاﺖﺋ وإﺲادة إﺖﻐاء
المﻌاﺻع اﻓﺐرﻏﺋ والﺊﻂﺛة الﺼﺛﻏمﺋ.

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 155,880ﺣﻐﺿﻀ(

غراﻄات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ
) 1,250ﺣﻐﺿﻀ(

0.04%

4

تﺳﺞﻏﺞ ﺖماﻏﺋ المﺤﻋﺛ الﺑﺼاﺸﻎ والطﺊﻐﺳﻎ بالﺤراﺾﺋ ﻄع
المﻌاﺬﻈﻐﻆ والمﺂﺠسات الﻌﺬﻈﻐﺋ.

5

تﺗسﻐﻆ الﺊﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ وتطﻌﻏر ﻄراﺸﺺ الﺎﺳﻂﻐﻃ.

6

إﻏﺔاد بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ المﺔال الرﻏاضﻎ وتفﺳﻐﻀ الﺚﺛﻄات
واﻓﻇﺤطﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ.

7

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى المﺤارﺾﺋ الﺤﺊابﻐﺋ والﺳمﻀ الﺎطﻌﺲﻎ.

8

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى اﻓداء وخﺛﻄات الﺔمﻋﻌر والﺎﻌاﺦﻀ ﻄع
المﻌاﺬﻈﻐﻆ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,305,868) :ﺣﻐﺿﻀ(

9.9%

رواتﺈ وأجﻌر
) 333,711ﺣﻐﺿﻀ( 9.55%
المﺤارﻏع
) 632,000ﺣﻐﺿﻀ(

18.1%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 178,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.1%

ترﻄﻐﻃ المﺼﺊرة الﺤرﺻﻐﺋ الروﻄاﻇﻐﺋ والمﺼﺊرة المﻂﺿﻐﺋ

288,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

349,552

ﺾﻋرباء

248,628

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

67,319

رخص الﺗرف

3,470

رﺠﻌم ﻄﺳارف

6,788
675,757

المﺔمﻌع

331,607

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺠﺊسطﻐﺋ؟

المﻐاه
) 287,400ﺣﻐﺿﻀ(
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 119,800ﺣﻐﺿﻀ(

8.2%
3.4%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.8%
) 27,200ﺣﻐﺿﻀ(

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

162,000

ﺾﻋرباء
ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

44,000

المﺔمﻌع

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.5%
) 16,500ﺣﻐﺿﻀ(

4,206,000

2532430

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.2%
) 7,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 3,492,629) :ﺣﻐﺿﻀ(

4,000,000

2532430

SA

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

JER
U

ITU
INS T T E -

CH
AR
SE

RE

0.05%

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

468,000

D

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 2,000ﺣﻐﺿﻀ(

إﻇﺤاء ﺖﺛﻏﺼﺋ ﺲاﻄﺋ

720,000

دﻏﻌن المﺂﺠسات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺿﻋرباء
) 1,544,000ﺣﻐﺿﻀ( 44.2%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 345,018ﺣﻐﺿﻀ(

إضاﺸﺋ ﺬابﺺ ﺸﻎ ﻄﺛرﺠﺋ بﻈات ﺠﺊسطﻐﺋ الﺑاﻇﻌﻏﺋ

1,620,000
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4.7%

إﺲادة تأﻊﻐﻀ الﺤارع الرئﻐسﻎ

1,296,000
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ﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ وﺐﻐﺼﺋ ﻄﺊسطﺋ لمﻌازﻇﺋ الﺊﻂﺛﻏﺋ بﺗﻐث تﻂﺚص
ﺠﻐاﺠات وتﻌجﻋات الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ الﺼادﻄﺋ ﻄﺳﺊر ﺲﻈﻋا
باﻗرﺻام الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه المﻌازﻇﺋ وتمﺿﻆ المﻌاﺬﻆ ﻄﻆ
الﺎﺳرف ﺲﻂى ﺾﻐفﻐﺋ تﻌزﻏع الﻈفﺼات وا�ﻏرادات المﺗﺧﻂﺋ
وبﺜلك ﻏسﺎطﻐع المﻌاﺬﻆ ﻄﺎابﺳﺋ ا�ﻇفاق.

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺠاﺖﺋ الﺊﻐادر )المرﺖﻂﺋ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ(

2,000,466
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ﻄﻌازﻇﺋ
ﻄﻌاﺬﻆ

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

mazem.sm.75@gmail.com

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﺊسطﻐﺋ 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.

