أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

ﻄﺛﻏﻈﺋ بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺠﻐاﺖﻐﺋ آﻄﻈﺋ ﻄﺞدﻊرة.

إﺲادة تﺳﺊﻐﺛ وتأﻊﻐﻀ ﺬرق داخﻂﻐﺋ
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ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮر

1

إﺲﺛاد وتطﻌﻏر المﺚطط الﻋﻐﺿﻂﻎ لمﺛﻏﻈﺋ بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر.

2

تﺳﺞﻏﺞ وتﻈمﻐﺋ الﺑﺼاﺸﺋ المﺔﺎمﺳﻐﺋ وﻄفﻋﻌم المﻌاﺬﻈﺋ ﺸﻎ
بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر.

3

تطﻌﻏر وتﻈفﻐﺜ الﺚطط واﻓﻇﺰمﺋ والفﺳالﻐات المرتﺊطﺋ
بﺎﺗسﻐﻆ الﻌاﺻع السﻐاﺖﻎ.

4

الﺎﻈمﻐﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ وتمﺿﻐﻆ المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ وخاﺦﺋ ﺻطاع
المرأة والﺤﺊاب وذوي اﻗﺖﺎﻐاجات الﺚاﺦﺋ.

5

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر الطرق الﺛاخﻂﻐﺋ ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ.

6

تﺗﺼﻐﺺ الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ بالﺤراﺾﺋ ﻄع
المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ.

7

تﺗسﻐﻆ جﻌدة وﺾفاءة ﺣﺊﺿات ا�ﻇارة ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات
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ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر؟
الﺪرائﺈ
) 2,439,400ﺣﻐﺿﻀ(

31.8%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

الﺚﺛﻄات
) 650,000ﺣﻐﺿﻀ(

)رﺠﻌم المﻌاﺻﺷ(...،

8.5%

المﻈح والﻋﺊات
) 345,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.5%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
15.8%
)1,210,600ﺣﻐﺿﻀ(
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,550,000ﺣﻐﺿﻀ(

20.2%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 7,670,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

رواتﺈ وأجﻌر
) 944,852ﺣﻐﺿﻀ( 13.8%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 654,000ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 230,000ﺣﻐﺿﻀ(

9.6%

3.4%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
2.3%
) 160,000ﺣﻐﺿﻀ(

تأﻊﻐﻀ وتﺤطﻐﺈ ﻄطﺳﻃ ﺲﺢ غراب

400,000
3,600,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

1,146,829

رخص الﺗرف

76,606

رخص الﺊﻈاء

422,246

رﺠﻌم اﻏﺔارات الﺳﺼارات

162,807

رﺠﻌم الﻐاﺸطات

60,000
1,868,488

المﺔمﻌع

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر؟

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﺻرض بﻈك ﺸﻂسطﻐﻆ

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

920,984

دﻏﻌن ﻄﻌردﻏﻆ

1,400,000

المﺔمﻌع

2,320,984

0.4%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,060,000ﺣﻐﺿﻀ( 15.5%
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الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.3%
) 23,800ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 6,833,726) :ﺣﻐﺿﻀ(

وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ

RE

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.2%
) 13,200ﺣﻐﺿﻀ(
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خﺧﻌﻄات ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄمﻈﻌﺖﺋ
1.6%
) 110,000ﺣﻐﺿﻀ(

إﺲادة تأﻊﻐﻀ دوار ﺠﻌق الﺤﺳﺈ

43,200

بﻈاء ﺬابﺼﻐﻆ ﺸﻎ المﺔمع الﺎﺔاري

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
18.9%
) 1,455,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 3,612,874ﺣﻐﺿﻀ( 52.9%

ﺸﺗص تربﺋ وبﻈاء ﺾراجات المﻈطﺼﺋ الﺧﻈاﺲﻐﺋ

765,000
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9.2%
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90.8%

59

Palestine

تﻌرﻏﺛ وتمﺛﻏﺛ خطﻌط لﺎﺧرﻏﺷ ﻄﻐاه اﻓﻄطار
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

Beit Sahour

1,516,560
79,020
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ﻇسﺳى لﺎﺼﺛﻏﻃ أﺸﺪﻀ الﺚﺛﻄات لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ ولﻂﺞائرﻏﻆ
وﻇﺳمﻀ لﺎﺗﺼﻐﺺ الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ ﻄﻆ خﻘل اﻗﺠﺎﺑمار
الﺧﺗﻐح لﻂمﻌارد المالﻐﺋ والﺊﺤرﻏﺋ والسﻐاﺖﻐﺋ لﺎﺳﺞﻏﺞ ﺐﺼﺋ
المﻌاﺬﻈﻐﻆ والﺞائرﻏﻆ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ بﻐﺌ ﺠاﺖﻌر 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.

