أﻊﻃ المﺤارﻏع
اﺠﻃ المﺤروع

بﻂﺛﻏﺋ ﻄﺎطﻌرة بﺚﺛﻄاتﻋا المﺎمﻐﺞة وﻄﺗط أﻇﺰار ا�خرﻏﻆ
بﺼﻂﺊﻋا الﻈابﺨ بالﺗﻐاة والﺳطاء.

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻠﻔﻴﺖ
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻂفﻐﺌ؟

1

تأﻊﻐﻀ وتﺗسﻐﻆ خﺛﻄات الﺿﻋرباء واﻗتﺧاﻗت.

2

ا�رتﺼاء بمسﺎﻌى إدارة وتﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات المﻐاه والﺧرف
الﺧﺗﻎ وتﺧرﻏﺷ ﻄﻐاه اﻓﻄطار.

3

تﺗسﻐﻆ وتطﻌﻏر ﻄسﺎﻌى اﻓداء المﺂﺠساتﻎ.

4

تأﻊﻐﻀ وتﻌﺠﺳﺋ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺤﺊﺿﺋ الطرق والمﻌاﺦﻘت
وﻄﻌاءﻄﺎﻋا لﺜوي ا�ﺲاﺻﺋ.

5

تﺗسﻐﻆ الﺊﻐﺆﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ ﺸﻎ المﺛﻏﻈﺋ.

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
) 655,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.8%

42.7%

الﺿﻋرباء
) 11,157,500ﺣﻐﺿﻀ(

31.5%

المﻐاه
) 2,286,500ﺣﻐﺿﻀ(

6.4%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 570,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.6%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
5.5%
) 1,933,000ﺣﻐﺿﻀ(

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 425,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.2%

المﻈح والﻋﺊات
) 1,220,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.4%

الﺚﺛﻄات
) 203,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

الﺪرائﺈ
) 1,129,348ﺣﻐﺿﻀ(

3.2%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.01%

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 35,423,982) :ﺣﻐﺿﻀ(
المﺤارﻏع
) 18,283,768ﺣﻐﺿﻀ( 51.1%
الﺿﻋرباء
) 8,890,000ﺣﻐﺿﻀ( 24.9%
رواتﺈ وأجﻌر
) 2,557,860ﺣﻐﺿﻀ( 7.2%
المﻐاه
) 1,820,000ﺣﻐﺿﻀ( 5.1%

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﺠﻂفﻐﺌ؟

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 485,000ﺣﻐﺿﻀ(

1.4%

الﺛﻏﻈمﻌﻄﻐﺎر
) 270,000ﺣﻐﺿﻀ( 0.75%
خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ

) 213,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,803,460ﺣﻐﺿﻀ( 5.0%

0.3%

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 1,110,000ﺣﻐﺿﻀ( 3.1%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 69,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

0.05%

ﺣراء لﻌﺖات ﺣمسﻐﺋ �ﻇﺎاج ﺾﻋرباء ﻄﺊﻈى الﺊﻂﺛﻏﺋ

1,810,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﻄﻐاه

8,269,094

ﺾﻋرباء

7,285,085

ضرائﺈ

6,466,891

إﻏﺔارات

249,480

المﺔمﻌع

22,270,550

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﻐاه

4,458,143

ﺾﻋرباء

2,473,545

ﻄﻌردﻏﻆ

622,443

المﺔمﻌع

7,554,131

2515704

2515803

www.salfeet.org

salfeet@salfeet.org

بﻂﺛﻏﺋ ﺠﻂفﻐﺌ الﺳﻘﺻات الﺳاﻄﺋ

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.13%
) 49,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 35,744,088) :ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%
وزارة اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ
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ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
) 50,000ﺣﻐﺿﻀ (
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الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.07%
) 25,000ﺣﻐﺿﻀ(

تﻌﺠﺳﺋ ﺣﺊﺿﺋ الﺧرف الﺧﺗﻎ وإﻇﺤاء ﻄﺗطﺋ ﻄﺳالﺔﺋ

6,870,000

0.6%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 100,000ﺣﻐﺿﻀ(

اﻓﻄﻆ وا�ﺬفاء
) 18,000ﺣﻐﺿﻀ(

تﻌﺠﺳﺋ ﺣﺊﺿﺋ المﻐاه وﺣراء ﺲﺛادات دﺸع ﻄسﺊﺺ

1,682,000
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15.5%
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2.0%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 15,118,634ﺣﻐﺿﻀ(

إﺲادة تأﻊﻐﻀ ﺣارع جمال ﺲﺊﺛ الﻈاﺦر

)
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 706,000ﺣﻐﺿﻀ(

300,000
1,084,000

M
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تﺼﺛﻏﻃ ﺾاﺸﺋ خﺛﻄات الﺊﻂﺛﻏﺋ لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ بﺔﻌدة ﺲالﻐﺋ
وﺾفاءة ﺲالﻐﺋ وتﺗﺼﻐﺺ الرﺸاﻊﻐﺋ لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ وتﺳﺞﻏﺞ
الﺑﺼاﺸﺋ والﺗفاظ ﺲﻂى الﺎراث ﻄﻆ خﻘل اﻗﺠﺎﺚﺛام اﻓﻄﺑﻀ
لﻂمﻌارد المالﻐﺋ والﺊﺤرﻏﺋ المﺎاﺖﺋ والﺤراﺾﺋ ﻄع المﺔﺎمع
المﺗﻂﻎ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﺠﻂفﻐﺌ 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.

