أﻊﻃ المﺤارﻏع

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

رﺸع المسﺎﻌى الﺊﻐﺆﻎ لﻂمﺛﻏﻈﺋ وتطﻌﻏر خﺛﻄات الﻈفاﻏات
الﺧﻂﺊﺋ.

2

زﻏادة اﺠﺎﺶﻘل الفائﺨ ﻄﻆ المﻐاه.

3

تطﻌﻏر الﺚطﺋ المرورﻏﺋ لﻂمﺛﻏﻈﺋ.

4

تطﻌﻏر اﻗﺻﺎﺧاد المﺗﻂﻎ ورﺸع ﺾفاءته وتروﻏﺒ ﻄﺛﻏﻈﺋ
ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ ﺠﻐاﺖﻐا.

5

تطﻌﻏر الﺚﺛﻄات المﺼﺛﻄﺋ ﺸﻎ الﺼطاع الﺧﺗﻎ وﺻطاع
الﺎﺳﻂﻐﻃ.

6

تطﻌﻏر المﺚطط الﻋﻐﺿﻂﻎ لمﻌاﺾﺊﺋ اﺖﺎﻐاجات المﺛﻏﻈﺋ.

7

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

8

تطﻌﻏر الﺊﻈاء المﺂﺠسﻎ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

الﺿﻋرباء
) 57,210,000ﺣﻐﺿﻀ(

55.1%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 11,560,747ﺣﻐﺿﻀ(

11.2%

المﻐاه
) 7,216,500ﺣﻐﺿﻀ(

7.0%

ﺖﺛﻏﺼﺋ الﺗﻐﻌاﻇات
) 6,760,000ﺣﻐﺿﻀ(

6.52%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 3,940,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 3,940,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

الﺪرائﺈ
) 3,770,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.6%

رﺠﻌم الرخص واﻗجازات
3.1%
) 3,256,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 1,731,200ﺣﻐﺿﻀ(

1.7%

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
) 1,010,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.0%

المﻈح والﻋﺊات
) 1,000,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.0%

خﺛﻄات
) 837,000ﺣﻐﺿﻀ(

)رﺠﻌم ﻗﺸﺎات إﺲﻘﻇات(

0.7%

إﻏرادات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ
) 375,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.32%

ﻄﻌاﺻﺷ السﻐارات
) 350,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 103,746,447) :ﺣﻐﺿﻀ(
الﺿﻋرباء
) 44,350,000ﺣﻐﺿﻀ( 42.3%
المﺤارﻏع
) 22,538,629ﺣﻐﺿﻀ( 21.5%
رواتﺈ وأجﻌر
) 20,457,195ﺣﻐﺿﻀ( 19.5%
ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 11,096,916ﺣﻐﺿﻀ( 10.6%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,901,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.8%

ﺖﺛﻏﺼﺋ الﺗﻐﻌاﻇات
) 1,470,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.4%

المﻐاه
) 706,600ﺣﻐﺿﻀ(

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

اﺠﺎراﺖﺋ الﺳﻌدة

2,000,000

تأﻊﻐﻀ ﺣﺊﺿﺋ الﺧرف الﺧﺗﻎ

1,000,000

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

18,178,739

ﺾﻋرباء

35,272,571

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

8,128,042

ضرﻏﺊﺋ الﺗرف والﺧﻈاﺲات

765,050

الﺧرف الﺧﺗﻎ

3,437,347

دﻏﻌن اخرى

6,349,815

المﺔمﻌع

72,131,563

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

101,556,066
473,370

تﺔار وﻄﻌردﻏﻆ

102,029,436

المﺔمﻌع

92943064

92940439

www.qalqiliamun.ps

qmuni@hotmail.com
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0.012%

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 70,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.07%
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.14%
) 140,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
0.2%
) 207,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) (410,000ﺣﻐﺿﻀ(

تﺔﻋﻐﺞ ﻄﺚﺎﺊر زراﺲﺋ اﻗﻇسﺔﺋ

2,220,000

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
) 56,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.06%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 255,100ﺣﻐﺿﻀ(

اﻇﺤاء ﻄﺛرﺠﺋ الﺼﻂﺈ الﺿﺊﻐر

7,200,000

D

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 1,200,000ﺣﻐﺿﻀ(

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ؟

إﻏرادات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ
) 15,700ﺣﻐﺿﻀ(

تطﻌﻏر ﻄﻈطﺼﺋ المﻘﻊﻎ ﺸﻎ الﺗﺛﻏﺼﺋ

1,000,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

0.8%

ﺠﻌق الﺚﺪار
) 700,000ﺣﻐﺿﻀ(

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق

9,700,000
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ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ؟

)
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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.

اﺠﻃ المﺤروع

M
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ﻄﺛﻏﻈﺋ ﺻﻂﺼﻐﻂﻐﺋ ﻄﺛﻏﻈﺋ زراﺲﻐﺋ ﺠﻐاﺖﻐﺋ ﻄﺎمﻐﺞة وﻄﺎطﻌرة
وآﻄﻈﺋ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

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.

