
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ تطتعل؟

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (15,085,270 حغضض)
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أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ تطتعل 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. الئطثغئ تاتمض 

ضاطض المسآولغئ سظ ضض المسطعطات وا�راء المعجعدة شغ الظحرة.

صغادة ططعمئ تائظى ظمعذج المعاءطئ بغظ الظاائب 
وافعثاف العذظغئ والاعاخض والاظسغص داخطغًا وخارجغًا.

تطعغر المعارد الئحرغئ.

طحارضئ وإرضاء طاطصغ الثثطئ المترك الرئغسغ لاخمغط 
وتطعغر الثثطات.

إظةاز المعام المططعبئ بضفاءة وشسالغئ.

السثالئ والحفاشغئ والمساءلئ وبظاء البصئ.

ا�غمان بالاشغغر والسسغ إلى الاطعغر والاتسغظ المسامر 
ظتع افشدض.

السمض بروح الفرغص العاتث والاساون وتئادل افداء.

تسجغج وطضاشأة المئادرة وا�بثاع وتئظغ الاسطط وتئادل 
المسرشئ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

بطثغئ رغادغئ وطامغجة وسادلئ شغ تعزغع خثطاتعا، 
تسمض بمعظغئ وبحفاشغئ طع ضاشئ طآجسات المثغظئ 

سطى أجاس الحراضئ والاضاطض.

تصثغط خثطات طامغجة لسضان طثغظئ تطتعل واقرتصاء 
بالمثغظئ لاضعن طثغظئ تدارغئ طظفاتئ وتغعغئ، 

وصادرة سطى طعاضئئ الاطعر والمساعمئ شغ تتصغص 
الاظمغئ المساثاطئ سطى أجاس التصعق والسثالئ شغ 

تصثغط الثثطات اجاظادا إلى الحراضئ المةامسغئ.

10,330,655 طغاه  
1,500,000 صرض بظك ا�جضان  
745,000 طعردغظ وطصاولغظ 
615,958 طثخخات خظثوق الاصاسث 

2,441,000 حغضات برجط الثشع 
 15,632,613 المةمعع 

 18,633,547 طغاه وطةاري 
 1,916,614 طسارف 
 4,441,014 ظفاغات خطئئ 

161,176 إغةارات السعق المرضجي 
 341,877 ضرغئئ الترف والخظاسات 
 565,862 دغعن اخرى  

26,120,980 المةمعع 

60,890 دغعن وزارة المالغئ لطئطثغئ  طةمعع إغرادات الئطثغئ: (16,171,000 حغضض)

50,000 اجاضمال تأعغض المطسإ الئطثي 

1,100,000 إسادة تأعغض ذرق داخطغئ 

1,130,000 تأعغض ذرغص أرظئا- بغئ اوق 

500,000 حراء أرض لطئطثغئ  

1,800,000 إظحاء دغظاطعطار الئطثغئ 

100,000 حراء سثادات طغاه طسئصئ الثشع 
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Halhul Municipality بطثغئ تطتعل

طخارغش إدارغئ
(2,519,210 حغضض)  16.7% 

الضعرباء
(1,105,000 حغضض)    7.3% 

افحشال الساطئ
(1,068,000 حغضض)    7.1% 

الخرف الختغ
(10,000 حغضض)         0.06% 

جعق الثدار
(15,000 حغضض)          0.1% 

المحارغع
(4,680,000 حغضض)    31.0% 

الاثطغط والاطعغر
المةامسغ

(7,300 حغضض)           0.05% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(89,000 حغضض)        0.6%

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(45,000 حغضض)          0.3%            

طخارغش عظثجغئ
(55,000 حغضض)         0.36% 

المغاه
(2,270,000 حغضض)    15.0% 

رواتإ وأجعر
(2,201,760 حغضض)   14.6% 

الظفاغات الخطئئ
(1,020,000 حغضض)    6.8% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

تطتعل؟
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وزارة الحكم ا�ح�

اقجابمارات وا�غةارات
 1.4% (226,000 حغضض) 

رجعم إخثار طساطقت
 0.9% (140,000 حغضض)  

التثغصئ الساطئ
   0.9% (150,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم قشاات)
   0.6% (95,000 حغضض) 

المظح والعئات
  0.44% (70,000 حغضض) 

الدرائإ
  25.0% (4,050,000 حغضض) 

المغاه
 23.8% (3,855,000 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
   19.3% (3,130,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  14.3% (2,310,000 حغضض) 

جعق الثدار
  5.7% (920,000 حغضض) 

الضعرباء
  4.5% (720,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
   3.0% (480,000 حغضض) 

الخرف الختغ
 0.1% (15,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
 0.06% (10,000 حغضض)  

التثائص
(5,000 حغضض)           0.03% 


