
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ جطفغئ؟
الامعغض الثارجغ

  42.7% (15,118,634 حغضض) 

الضعرباء
  31.5% (11,157,500 حغضض) 

المغاه
    6.4% (2,286,500 حغضض) 

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

المظح والعئات
  3.4% (1,220,000 حغضض) 

الدرائإ
  3.2% (1,129,348 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
  2.0% (706,000 حغضض) 

الثغظمعطغار
  1.8% (655,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  1.6% (570,000 حغضض) 

الخرف الختغ
  1.2% (425,000 حغضض) 

الثثطات
 0.6% (203,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.01% (20,000 حغضض) 

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

بلدية	سلفيت

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

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.

تأعغض وتتسغظ خثطات الضعرباء واقتخاقت.

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

تتسغظ وتطعغر طساعى افداء المآجساتغ.

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

تتسغظ الئغؤئ اقجابمارغئ شغ المثغظئ.

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

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

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.

4,458,143 طغاه 
2,473,545 ضعرباء 
622,443 طعردغظ 

7,554,131 المةمعع 

8,269,094 طغاه 
7,285,085 ضعرباء 
6,466,891 ضرائإ 
249,480 إغةارات 

22,270,550 المةمعع 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (35,423,982 حغضض)
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بطثغئ جطفغئ السقصات الساطئ   

300,000 تطعغر حئضئ الضعرباء 

1,084,000 إسادة تأعغض حارع جمال سئث الظاخر  

1,682,000 تعجسئ حئضئ المغاه وحراء سثادات دشع طسئص 

6,870,000 تعجسئ حئضئ الخرف الختغ وإظحاء طتطئ طسالةئ  

1,810,000 حراء لعتات حمسغئ �ظااج ضعرباء طئظى الئطثغئ 

افطظ وا�ذفاء
(18,000 حغضض)          0.05% 

الضعرباء
(8,890,000 حغضض)  24.9%   

المحارغع
(18,283,768 حغضض) 51.1%        

رواتإ وأجعر
(2,557,860 حغضض)   7.2% 

المغاه
(1,820,000 حغضض)   5.1% 

الثغظمعطغار
(270,000 حغضض)    0.75% 

الظفاغات الخطئئ
(485,000 حغضض)     1.4% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(213,000 حغضض)     0.6%      

طخارغش إدارغئ
(1,803,460 حغضض)    5.0%   

طخارغش عظثجغئ
 (69,000 حغضض)        0.2% 

الخرف الختغ
(100,000 حغضض)      0.3% 

افحشال الساطئ
(1,110,000 حغضض)    3.1% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(49,000 حغضض)           0.13%          

ضرغئئ الثخض
(50,000 حغضض )           0.1% 

الاثطغط والاطعغر المةامسغ
(25,000 حغضض)                   0.07% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

جطفغئ؟

A
PPLIE

D RESEA
RCH INSTITUTE - JERUSALEM

 (ARIJ)

وزارة احلكم احمللي


