أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر خﺪراء ،ﻄﺞدﻊرة ،ﺲرﻏﺼﺋ ،رﻏادﻏﺋ،ﻄﺎرابطﺋ،
تﻈﺳﻃ ﺸﻐﻋا اﻓجﻐال بالﺧﺗﺋ والمﺳرﺸﺋ والﻌﺲﻎ.

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

الﺎﺚﻂص ا�ﻄﻆ ﻄﻆ المﻐاه الﺳادﻄﺋ والرﻄادﻏﺋ والﺗﺛ ﻄﻆ
تﻂﻌث ﻄﻐاه الﻐﻈابﻐع.

2

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂطرق ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

3

تﻌﺸﻐر ﻄراﺸﺺ ﻄﻈاﺠﺊﺋ ﺸﻎ ﻄﺔاﻗت الرﻏاضﺋ والﺤﺊاب.

4

تﻌﺸﻐر ﻄﺧﺛر لمﻐاه الري.

5

تﺤﺔﻐع الﺎﺧﻈﻐع والﺎسﻌﻏﺺ لﻂمﻈﺎﺔات الﺞراﺲﻐﺋ الﻈﺊاتﻐﺋ
والﺗﻐﻌاﻇﻐﺋ.

6

تﻌﺸﻐر ﻄﺧادر بﺛﻏﻂﺋ لﻂطاﺻﺋ.

65.9%

المﻐاه
) 1,824,000ﺣﻐﺿﻀ(

20.2%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 430,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.8%

المﻈح والﻋﺊات
) 120,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.3%

المﻐاه
) 1,093,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.6%

الﺚﺛﻄات
) 29,000ﺣﻐﺿﻀ(
غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 575,000ﺣﻐﺿﻀ( 6.62%

رواتﺈ وأجﻌر
) 336,067ﺣﻐﺿﻀ(

0.06%

3.9%

رخص الﺗرف والﺧﻈاﺲات

88,490

رﺠﻌم ﻏاﺸطات

12,540

ضرﻏﺊﺋ أﻄﻘك

30,000
5,858,579

0.03%

0.1%

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

6,157,344

ﻄﻐاه

2,491,768

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

375,086

ﺣرﺾﺋ الرؤى لﻂمﺼاوﻗت

304,806

المﺔمﻌع

9,329,004
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بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر

selatmun@hotmail.com

0.24%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.28%
) 24,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 8,685,867) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

129,000

المﺔمﻌع

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر
المﺔﺎمﺳﻎ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.23%
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ
الﺳاﻄﺋ
) 21,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﻐاه

2,101,343
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3.7%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 9,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﺾﻋرباء

3,497,206

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺿﻋرباء
) 4,670,000ﺣﻐﺿﻀ( 53.8%

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

D

المﺤارﻏع
) 320,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.5%

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر؟

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
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2.0%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 9,027,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 566,800ﺣﻐﺿﻀ(

12

الﺪرائﺈ
) 180,000ﺣﻐﺿﻀ(

بﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه

100,000

الﺊﻈﺛ

)رﺠﻌم ﺣﻋادات وخرائط(

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
3.34%
) 302,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,048,000ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات
8%

الﺿﻋرباء
) 5,947,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.1%

تطﻌﻏر وﺦﻐاﻇﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء
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ﺲﺊارة ﺲﻆ وﺐﻐﺼﺋ ﻄﺊسطﺋ لمﻌازﻇﺋ الﺊﻂﺛﻏﺋ بﺗﻐث تﻂﺚص
ﺠﻐاﺠات وتﻌجﻋات الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ الﺼادﻄﺋ ﻄﺳﺊر ﺲﻈﻋا
ّ
وتمﺿﻆ المﻌاﺬﻆ ﻄﻆ
باﻓرﺻام الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه المﻌازﻇﺋ،
الﺎﺳرف ﺲﻂى ﺾﻐفﻐﺋ تﻌزﻏع الﻈفﺼات وا�ﻏرادات المﺗﺧﻂﺋ
وبﺜلك ﻏسﺎطﻐع المﻌاﺬﻆ ﻄﺎابﺳﺋ ا�ﻇفاق.

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر؟

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 190,000ﺣﻐﺿﻀ(

ترﺾﻐﺈ ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

160,000
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ﻄﻌازﻇﺋ
المﻌاﺬﻆ

1

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐه

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ

1,000,000

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﻐﻂﺋ الﺰﻋر 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.

