
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ صطصغطغئ؟
الضعرباء

  55.1% (57,210,000 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
   11.2% (11,560,747 حغضض) 

المغاه
    7.0% (7,216,500 حغضض) 

تثغصئ التغعاظات
  6.52% (6,760,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
   3.8% (3,940,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  3.8% (3,940,000 حغضض) 

الدرائإ
  3.6% (3,770,000 حغضض) 

رجعم الرخص واقجازات
  3.1% (3,256,000 حغضض) 

الخرف الختغ
  1.7% (1,731,200 حغضض) 

الثغظمعطغار
  1.0% (1,010,000 حغضض) 

المظح والعئات
  1.0% (1,000,000 حغضض) 

خثطات (رجعم قشاات إسقظات)
  0.8% (837,000 حغضض) 

جعق الثدار
 0.7% (700,000 حغضض)  

إغرادات طاظعسئ
  0.32% (375,000 حغضض) 

طعاصش السغارات
  0.3% (350,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (104,874,140 حغضض)

أعط المحارغعبلدية	قلقيلية

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ صطصغطغئ 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.

رشع المساعى الئغؤغ لطمثغظئ وتطعغر خثطات الظفاغات 
الخطئئ.

زغادة اجاشقل الفائخ طظ المغاه.

تطعغر الثطئ المرورغئ لطمثغظئ.

تطعغر اقصاخاد المتطغ ورشع ضفاءته وتروغب طثغظئ 
صطصغطغئ جغاتغا.

تطعغر الثثطات المصثطئ شغ الصطاع الختغ وصطاع 
الاسطغط.

تطعغر المثطط العغضطغ لمعاضئئ اتاغاجات المثغظئ.

تسجغج طحارضئ المةامع المتطغ شغ الاثطغط اقجاراتغةغ 
خاخئ الحئاب والمرأة وذوي اقتاغاجات الثاخئ.

تطعغر الئظاء المآجسغ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

طثغظئ صطصغطغئ طثغظئ زراسغئ جغاتغئ طامغجة وطاطعرة 
وآطظئ.

تثطغط وتطعغر وإدارة طثغظئ طامغجة تاعشر بعا الثثطات 
المثاطفئ طع اقجاشقل اقطبض لطمعارد الطئغسغئ والئحرغئ 
لدمان طساعى تغاة اجاماسغئ وبصاشغئ واصاخادغئ أشدض 

لاسجغج صثرة المعاذظغظ سطى الخمعد.

101,556,066 ضعرباء 
473,370 تةار وطعردغظ 

102,029,436 المةمعع 

 18,178,739 طغاه 
 35,272,571 ضعرباء 
 8,128,042 ظفاغات خطئئ 
 765,050 ضرغئئ الترف والخظاسات 

 3,437,347 الخرف الختغ 
6,349,815 دغعن اخرى 
72,131,563 المةمعع  طةمعع إغرادات الئطثغئ: (103,746,447 حغضض)

9,700,000 تأعغض وتسئغث ذرق 

1,000,000 تطعغر طظطصئ المقعغ شغ التثغصئ 

7,200,000 اظحاء طثرجئ الصطإ الضئغر 

2,220,000 تةعغج طثائر زراسئ اقظسةئ 

2,000,000 اجاراتئ السعدة 

1,000,000 تأعغض حئضئ الخرف الختغ 

92943064 92940439
   qmuni@hotmail.com    www.qalqiliamun.ps

Q.Municipality

6%94% 37579
الظفاغات الخطئئ

(1,200,000 حغضض)           1.1% 

المحارغع
(22,538,629 حغضض) 21.5% 

الضعرباء
(44,350,000 حغضض) 42.3%   

رواتإ وأجعر
(20,457,195 حغضض)    19.5%

طخارغش إدارغئ
(11,096,916 حغضض)    10.6%

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(56,000 حغضض)      0.06%  

إغرادات طاظعسئ
(15,700 حغضض)     0.012% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(70,000 حغضض)      0.07%  

افحشال الساطئ
(1,901,000 حغضض)      1.8% 

الثغظمعطغار
(207,000 حغضض)         0.2%    

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(140,000 حغضض)        0.14%   

تثغصئ التغعاظات
(1,470,000 حغضض)      1.4% 

طخارغش عظثجغئ
(255,100 حغضض)         0.24% 

الخرف الختغ
(410,000)  حغضض)      0.4%       

المغاه
(706,600 حغضض)         0.7%    

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

صطصغطغئ؟
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