
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ ترصعطغا؟
الضعرباء

 65.5% (20,565,000 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
 13.5% (4,240,000 حغضض) 

المغاه
    7.8% (2,450,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  3.9% (1,230,000 حغضض) 

الثثطات
  3.8% (1,207,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  2.7% (835,000 حغضض) 

الدرائإ
  2.3% (720,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  0.4% (118,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.1% (40,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (25,142,867 حغضض)

بلدية	ترقوميا

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ ترصعطغا 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.

تتثغث الفرص المااتئ والمسغصات الاغ تعاجه سمطغئ الاظمغئ 
شغ الئطثة.

تحثغص العضع الراعظ، وتصثغط خعرة واضتئ سظ 
المةاقت الاظمعغئ شغ الئطثة.

وضع رؤغئ تظمعغئ حاططئ لاطعغر ترصعطغا طظ وجعئ ظزر 
جضاظعا، وذلك ضمظ إذار زطظغ طثته ١٦ جظئ.

وضع أعثاف تظمعغئ طاضاططئ.

تتثغث المحروسات ذات افولعغئ وطظاذص تظفغثعا شغ 
الئطثة.

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

ترصعطغا بمعصسعا طثغظئ طاطعرة اصاخادغًا.

تسسى بطثغئ ترصعطغا فن تضعن المآجسئ الفطسطغظغئ 
المتطغئ الاظمعغئ الرائثة الاغ تساعط بامغج شغ تطعغر 

ا�ظسان والتفاظ سطى ترابه وععغاه ودسط بصاشاه 
التغئ شغ بظاء المةامع المثظغ، وذلك طظ خقل الاتثغث 

المظعةغ قتاغاجات المعاذظ الفطسطغظغ وأولعغاته، 
والسمض سطى إغةاد ا�لغات السطغمئ لقجافادة الصخعى 

طظ طخادر الامعغض المااتئ. 

 5,682,737 طاأخرات وزارة المالغئ 
10,192,160 طغاه 
1,257,856 حغضات آجطئ لط تخرف بسث 
275,000 دغعن أخرى 

17,407,753 المةمعع 

18,557 رجعم غاشطات 
20,760,112 طغاه 
13,421,534 ضعرباء 

706,307 ضرائإ 
56,334 رخص الئظاء 

 34,962,844 المةمعع 
طةمعع إغرادات الئطثغئ: (31,405,000 حغضض)

300,000 تأعغض وتسئغث ذرق رئغسغئ وبظاء جثران اجاظادغه 

2,290,000 تسئغث ذرق داخطغئ 

1,300,000 تحطغإ طئظى بطثغئ ترصعطغا 

1,500,000 تسعغئ اقراضغ والمغاه 

100,000 خط ضعرباء الدشط السالغ لمظطصئ البشرة 

12%88% 753

25848632583180
info@Tarqumia-city.org www.tarqumia-city.org

المغاه
(1,857,000 حغضض)  7.4% 

الضعرباء
(12,825,000 حغضض) 51.0%  

المحارغع
(6,240,000 حغضض)  24.8% 

رواتإ وأجعر
(1,751,734 حغضض)  7.0% 

افحشال الساطئ
(141,000 حغضض)     0.6% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(74,000 حغضض)            0.3% 

الظفاغات الخطئئ
(670,000 حغضض)     2.6%          

طخارغش عظثجغئ
(1,000 حغضض)     0.01% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(10,000 حغضض)         0.03% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(20,000 حغضض)               0.06% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

ترصعطغا؟

طخارغش إدارغئ
(1,553,133 حغضض)  6.2%   
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