
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ جئسطغئ؟
الضعرباء

   62.5% (2,067,500 حغضض) 

المغاه
   19.9% (656,300 حغضض) 

الدرائإ
   5.6% (184,000 حغضض) 

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

الظفاغات الخطئئ
  4.7% ( 155,880حغضض) 

المظح والعئات
  0.9% (30,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  0.56% (18,733 حغضض) 

أبمان سطاءات
  0.45% (15,000 حغضض) 

رجعم إخثار طساطقت
  0.45% (15,000 حغضض) 

غراطات طاظعسئ
 0.04% (1,250 حغضض) 

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

بلدية	سبسطية

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

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.

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

تطعغر الئظى الاتاغئ شغ الصطاع الجراسغ.

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

تسجغج تماغئ المحعث البصاشغ والطئغسغ بالحراضئ طع 
المعاذظغظ والمآجسات العذظغئ.

تتسغظ الئظى الاتاغئ وتطعغر طراشص الاسطغط.

إغةاد بظغئ تتاغئ شغ المةال الرغاضغ وتفسغض الثثطات 
وافظحطئ البصاشغئ.

تتسغظ طساعى المحارضئ الحئابغئ والسمض الاطعسغ.

تتسغظ طساعى افداء وخثطات الةمععر والاعاخض طع 
المعاذظغظ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

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

162,000 طغاه 
4,000,000 ضعرباء 

44,000 ظفاغات خطئئ 
4,206,000 المةمعع 

349,552 طغاه 
248,628 ضعرباء 
67,319 ظفاغات خطئئ 
3,470 رخص الترف 
6,788 رجعم طسارف 

675,757 المةمعع 
طةمعع إغرادات الئطثغئ: (3,305,868 حغضض)

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.

طعازظئ
طعاذظ

11%89% 18

الضعرباء
(1,544,000 حغضض)  44.2% 

المحارغع
(632,000 حغضض)     18.1% 

افحشال الساطئ
(178,000 حغضض)       5.1%    

المغاه
(287,400 حغضض)     8.2%          

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(27,200 حغضض)             0.8% 

طخارغش إدارغئ
(345,018 حغضض)     9.9% 

رواتإ وأجعر
الظفاغات الخطئئ(333,711 حغضض)    9.55%       

(119,800 حغضض)       3.4% 

طخارغش عظثجغئ
(2,000 حغضض)                0.05%      

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(16,500 حغضض)               0.5%   

الختئ والسقطئ الساطئ
(7,000 حغضض)               0.2% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 
جئسطغئ؟

25324302532430  mazem.sm.75@gmail.com

2,000,466 إسادة تأعغض جاتئ الئغادر (المرتطئ افولى والباظغئ) 

1,296,000 إسادة تأعغض الحارع الرئغسغ 

1,620,000 إضاشئ ذابص شغ طثرجئ بظات جئسطغئ الباظعغئ  

720,000 إظحاء تثغصئ ساطئ 

468,000 تسئغث ذرق داخطغئ 

288,000 ترطغط المصئرة الحرصغئ الروطاظغئ والمصئرة المطضغئ 

 331,607 دغعن المآجسات التضعطغئ لطئطثغئ 
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