ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ؟

اﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ أﻣﻮال ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ؟
32.7%

المﻐاه ) 6,800,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﻐاه
) 6,300,000ﺣﻐﺿﻀ( 30.0%

31.9%

الﺪرائﺈ ) 6,626,223ﺣﻐﺿﻀ(

13.5%

الﺎمﻌﻏﻀ خارجﻎ ) 2,806,000ﺣﻐﺿﻀ(

12.5%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات ) 2,603,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ ) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات ) 340,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,480,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.0%

المﺤارﻏع
) 4,870,000ﺣﻐﺿﻀ( 23.15%

1.1%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ) 230,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺚﺛﻄات )رﺠﻌم الﺤﻌارع واﻓرﺦفﺋ( ) 150,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.7%
رﺠﻌم إﺦﺛار المﺳاﻄﻘت ) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

أﺐمان ﺲطاءات ) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

رواتﺈ وأجﻌر
) 2,435,976ﺣﻐﺿﻀ( 11.6%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
5.0%
) 1,055,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 3,762,760ﺣﻐﺿﻀ( 17.9%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 880,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.2%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.8%
) 170,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 70,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,800,223) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 21,033,736) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

0.05%

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ/ات
16%

18

84%

96

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ﺣﺺ وتأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

3,447,000

إﻇﺤاء ﺖﺛﻏﺼﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة الﺼﺛﻏمﺋ

144,000

بﻈاء ﺬابﺺ إضاﺸﻎ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

300,000

تﺔﻋﻐﺞ ﻄﺚﺎﺊر الﺧﺗﺋ

59,000

ﺣراء آلﻐات وﻄﺳﺛات

750,000

دﻳﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

7,554,300

ﺾﻋرباء

50,317

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

2,681,285

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

102,644

رخص الﺗرف

172,639

أﺻساط ﺠﻐارة ﻇفاﻏات

628,102

ضرائﺈ

2,248,754

إﻏﺔارات

172,639

دﻏﻌن اخرى

1,000,000

دﻏﻌن اخرى

250,000

المﺔمﻌع

13,656,978

المﺔمﻌع
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www.beitunia.ps

Info@beitunia.ps

1,203,702

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﻐﺎﻌﻇﻐا 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.

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺲرﻏﺼﺋ ﻄﺎطﻌرة وجاذبﺋ اﺻﺎﺧادﻏاً
وﺠﻐاﺖﻐاً ،تﺿرس المﻌاﺬﻈﺋ الﺧالﺗﺋ وتﺼﺛم
خﺛﻄات ﻄمﻐﺞة وﺣاﻄﻂﺋ بﺳﺛالﺋ ﻄﺎﺊﻈﻐه لممارﺠات
الﺗﺿﻃ الرﺣﻐﺛ.

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

تﺳﺞﻏﺞ الﺎﺿاﻄﻂﻐﺋ والﺤمﻌلﻐﺋ بﻐﻆ الﺚطط المﺗﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ واﻗﺻﻂﻐمﻐﺋ
والﻌﺬﻈﻐﺋ لما لﺜلك ﻄﻆ أﻊمﻐﺋ ﺸﻎ إﻇﺔاح الﺚطﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ المﺗﻂﻐﺋ،
وإﺖﺛاث الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ.

1

اﻗﺠﺎﺔابﺋ لﻘﺖﺎﻐاجات واﻓولﻌﻏات الﺎﻈمﻌﻏﺋ بﺤﺿﻀ ﻄﺚطط له ،وبﺳﻐﺛا
ﺲﻆ الﺳﺤﻌائﻐﺋ ﺸﻎ الﺳمﻀ ،وذلك ضمﻆ رؤﻏﺋ وأﻊﺛاف وبراﻄﺒ وخطط
ﺲمﻀ تﻈفﻐﺜﻏﺋ واضﺗﺋ وﺻابﻂﺋ لﻂﺎﻈفﻐﺜ.

2

ربط ﺲمﻂﻐات الﺎطﻌﻏر ا�داري والمالﻎ والﺚﺛﻄاتﻎ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ بالﺚطﺋ
الﺎﻈمﻌﻏﺋ المﺗﻂﻐﺋ.

3

تطﻌﻏر خطﺋ تﻈفﻐﺜﻏﺋ تﺗﺎﻌي ﺲﻂى الﺊراﻄﺒ والمﺤارﻏع الﺎﻈمﻌﻏﺋ
المﺚﺎﻂفﺋ ذات اﻓولﻌﻏﺋ ،والمﻈسﺔمﺋ ﻄع اﻓﻊﺛاف الﺎﻈمﻌﻏﺋ،
والﺎﻎ تﺎﺧﺷ بالﻌاﺻﺳﻐﺋ.

4

تﺧمﻐﻃ خطﺋ ﻄﺎابﺳﺋ وتﺼﻐﻐﻃ ﻄرتﺊطﺋ بمﺛى تﺗﺼﻐﺺ اﻓﻊﺛاف الﺎﻈمﻌﻏﺋ،
وبما ﻏﺪمﻆ تﺎﺊع وﻄراجﺳﺋ وتﺼﻐﻐﻃ الﻈﺔاﺖات والﺎطﻌرات المﺚﺎﻂفﺋ
وا�خفاﺻات.

5

