أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
بﻂﺛﻏﺋ رﻏادﻏﺋ وﻄﺎمﻐﺞة وﺲادلﺋ ﺸﻎ تﻌزﻏع خﺛﻄاتﻋا،
تﺳمﻀ بمﻋﻈﻐﺋ وبﺤفاﺸﻐﺋ ﻄع ﺾاﺸﺋ ﻄﺂﺠسات المﺛﻏﻈﺋ
ﺲﻂى أﺠاس الﺤراﺾﺋ والﺎﺿاﻄﻀ.

اﺠﺎﺿمال ﻄﺤروع الﺎسﻌﻏﺋ لﻔراضﻎ واﻓبﻈﻐﺋ
إﺲادة تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻠﺤﻮل
2.6%

الﺎمﻌﻏﻀ خارجﻎ
) 4,055,000ﺣﻐﺿﻀ(

23.4%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 347,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.0%

الﺪرائﺈ والﺶراﻄات
) 3,980,000ﺣﻐﺿﻀ(

23.06%

الﺗﺛﻏﺼﺋ الﺳاﻄﺋ
) 150,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.9%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
10.8%
) 1,875,000ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم إﺦﺛار ﻄﺳاﻄﻘت
) 130,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.75%

الﺚﺛﻄات
) 95,000ﺣﻐﺿﻀ(

1

ﺻﻐادة ﻄﻂﻋمﺋ تﺎﺊﻈى ﻇمﻌذج المﻌاءﻄﺋ بﻐﻆ الﻈﺎائﺒ
واﻓﻊﺛاف الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺎﻌاﺦﻀ والﺎﻈسﻐﺺ داخﻂﻐاً وخارجﻐاً.

2

تطﻌﻏر المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ.

ﺠﻌق الﺚﺪار
) 921,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.3%

3

ﻄﺤارﺾﺋ وإرضاء ﻄﺎﻂﺼﻎ الﺚﺛﻄﺋ المﺗرك الرئﻐسﻎ لﺎﺧمﻐﻃ
وتطﻌﻏر الﺚﺛﻄات.

الﺿﻋرباء
) 710,000ﺣﻐﺿﻀ(

4.1%

4

إﻇﺔاز المﻋام المطﻂﻌبﺋ بﺿفاءة وﺸﺳالﻐﺋ.

5

الﺳﺛالﺋ والﺤفاﺸﻐﺋ والمساءلﺋ وبﻈاء الﺑﺼﺋ.

6

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

7

الﺳمﻀ بروح الفرﻏﺺ الﻌاﺖﺛ والﺎﺳاون وتﺊادل اﻓداء.

8

تﺳﺞﻏﺞ وﻄﺿاﺸأة المﺊادرة وا�بﺛاع وتﺊﻈﻎ الﺎﺳﻂﻃ وتﺊادل
المﺳرﺸﺋ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

المﻈح والﻋﺊات
) 65,000ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺖﻂﺗﻌل؟

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,591,800ﺣﻐﺿﻀ( 16.7%
رواتﺈ وأجﻌر
) 1,660,104ﺣﻐﺿﻀ( 10.7%
الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,140,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%
الﺿﻋرباء
) 790,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.1%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 655,000ﺣﻐﺿﻀ( 4.2%

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 90,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

المﻐاه
) 2,310,000ﺣﻐﺿﻀ( 14.9%

الﺊﻈﺛ
ﻄﻐاه وﻄﺔاري

17,837,643

ﻄﺳارف

1,616,177

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

3,183,345

ﺣﻐﺿات برﺠﻃ الﺎﺗﺧﻐﻀ

2,037,834

إﻏﺔارات السﻌق المرﺾﺞي

215,242

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

295,512

دﻏﻌن اخرى

168,446

الﺊﻈﺛ
ﻄﻐاه

16,098,363

ﻄﻌردﻏﻆ وﻄﺼاولﻐﻆ

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,049,457) :ﺣﻐﺿﻀ(

873,159
12,014,266

ﺾﻋرباء
ﺻرض بﻈك ا�ﺠﺿان

0.04%

649,596

المﺔمﻌع

0.06%

29,635,384

2228167

2227666

www.halhul-city.ps
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0.5%

25,354199

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.26%
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 60,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

D

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 74,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.03%

ﺠﻌق الﺚﺪار
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﺣراء ﺲﺛادات ﻄﻐاه ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

600,000

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺗﺛائﺺ
) 5,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر
المﺔﺎمﺳﻎ
) 7,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

ﺣراء أرض لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ �ﺻاﻄﺋ دﻏﻈاﻄﻌﻄﺎر

2,142,200

المﺔمﻌع

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 19,209,000) :ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 6,055,000ﺣﻐﺿﻀ( 39.1%

0.5%

ﺣراء ﺠﻐارة راﺸﺳﺋ لﺼسﻃ الﺿﻋرباء

380,000
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)رﺠﻌم ﻗﺸﺎات(

ﺣراء وتﺔﺛﻏﺛ ﺠﻐارات الﺊﻂﺛﻏﺋ

)
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

المﻐاه و الﺧرف الﺧﺗﻎ
26.2%
) 4,540,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 450,000ﺣﻐﺿﻀ(

1,863,000
500,000
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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.

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻂﺗﻌل؟

600,000

بﻂﺛﻏﺋ ﺖﻂﺗﻌل Halhul Municipality

Info@halhul-city.ps

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

