
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ غسئث؟

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (20,925,271 حغضض)

بلدية	يعبد

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ غسئث 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.

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 

المئطس بالحغضض الئظث

تحثغص العضع الراعظ وتتثغث أولعغات وشرص وطسغصات 
السمطغئ الاظمعغئ شغ طظطصئ سمض بطثغئ غسئث.

وضع رؤغئ تظمعغئ حاططئ لاطعغر بطثة غسئث ضمظ إذار زطظغ 
طثته أربسئ جظعات.

وضع أعثاف تظمعغئ طاضاططئ، ورجط اجاراتغةغات 
لاتصغصعا.

تتثغث الئراطب والمحارغع الاظمعغئ ذات افولعغئ.

وضع خطئ تظفغث طاضاططئ ضمظ إذار زطظغ، وتصثغرات 
طالغئ.

وضع طظعةغئ لمراصئئ أداء طظفثي الئراطب المثاطفئ، 
وطصاغغج الظةاح شغ تظفغثعا، وأدوات صغاس عثا الظةاح.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

غسئث طثغظئ ذضغئ، جاذبئ، خدراء، طجدعرة، آطظئ، ذات 
بغؤئ خثطاتغئ طرضجغئ، تسجز  طفععم المعاذظئ.

تسسى بطثغه غسئث طظ خقل الرؤغئ لطعخعل الى طثغظئ 
خدراء، تاعشر بعا جمغع المراشص التضعطغئ والساطئ 

وتسجغج الئظغئ الاسطغمغئ، واقعامام بفؤئ الحئاب، 
وتثفغخ طساعى الئطالئ، طظ خقل تتسغظ الجراسئ 

وتعشغر بغؤئ اجاماسغئ طرغته لضاشئ الصطاسات.
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2,811,551 طغاه 

5,392,210 ضعرباء 

19,080 رخص الترف والخظاسات 

943,946 رجعم عظثجئ 

924,798 ظفاغات خطئئ 

10,091,585 المةمعع 
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الضعرباء
 (9,949,092 حغضض) 

المغاه
(3,419,204 حغضض) 

الامعغض خارجغ
(3,283,974 حغضض)

اقجابمارات وا�غةارات
(1,205,000 حغضض)

الدرائإ 
(1,001,373 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
(897,363 حغضض)

الظفاغات الخطئئ
(885,300 حغضض) 

 المظح والعئات
(80,000 حغضض) 

أبمان سطاءات
(17,500 حغضض) 

 48.0%

 16.5%

 15.83%

 5.8%

 4.8%

 4.3%

 4.3%

 0.39%

 0.08%

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

غسئث؟ المحارغع
(5,425,654 حغضض)   26.0% 

طخارغش إدارغئ
(1,798,085 حغضض)    8.6%    

المغاه
(1،673,110 حغضض)    8.0% 

رواتإ وأجعر
(1،371,921 حغضض)   6.55% 

الظفاغات الخطئئ
(815,000 حغضض)       3.9% 

افحشال الساطئ
(796,000 حغضض)       3.8% 

الضعرباء
(8,805,501 حغضض)   42.1%  

الخرف الختغ
(75,000 حغضض)            0.36% 

طخارغش عظثجغئ
(55,000 حغضض)             0.26% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(103,000 حغضض)             0.5% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(7,000 حغضض)             0.03% 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (20,738,806 حغضض)

24629642461111yabadmunicipal@yahoo.com
yabad municipalityبطثغئ غسئث  www.yabad.ps  

2,161,335 تسئغث الحارع الحمالغ بطعل1.7 ضط 

100,000 إضاشئ غرف خفغه شغ طثرجئ اطرغته المثاططئ 

175,000 تسئغث حارع طظغإ المخري بطعل 0.5 ضط 

1,300,000 بظاء وتحطغإ المرضج الختغ بمساته 600 م 

987,273 إظحاء طئظى طاسثد افغراض شغ اطرغته 

574,000 تسئغث ذرق داخطغئ 

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

3,182,181 ضعرباء 

261,882 طغاه 

95,012 ظفاغات خطئئ 

1,856,630 دغعن طافرصئ 

5,395,705 المةمعع 


