أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
ترﺻﻌﻄﻐا بمﻌﺻﺳﻋا ﻄﺛﻏﻈﺋ ﻄﺎطﻌرة اﺻﺎﺧادﻏاً.

تأﻊﻐﻀ وتﺳﺊﻐﺛ ﺬرق رئﻐسﻐﺋ وبﻈاء جﺛران اﺠﺎﻈادﻏه

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ
تسﺳى بﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا ﻓن تﺿﻌن المﺂﺠسﺋ الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ
المﺗﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ الرائﺛة الﺎﻎ تساﻊﻃ بﺎمﻐﺞ ﺸﻎ تطﻌﻏر
ا�ﻇسان والﺗفاظ ﺲﻂى تراﺐه وﻊﻌﻏﺎه ودﺲﻃ ﺐﺼاﺸﺎه
الﺗﻐﺋ ﺸﻎ بﻈاء المﺔﺎمع المﺛﻇﻎ ،وذلك ﻄﻆ خﻘل الﺎﺗﺛﻏﺛ
المﻈﻋﺔﻎ ﻗﺖﺎﻐاجات المﻌاﺬﻆ الفﻂسطﻐﻈﻎ وأولﻌﻏاته،
والﺳمﻀ ﺲﻂى إﻏﺔاد ا�لﻐات السﻂﻐمﺋ لﻘﺠﺎفادة الﺼﺧﻌى
ﻄﻆ ﻄﺧادر الﺎمﻌﻏﻀ المﺎاﺖﺋ.

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا؟
الﺿﻋرباء
) 20,565,000ﺣﻐﺿﻀ(

65.5%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 4,240,000ﺣﻐﺿﻀ(

13.5%

المﻐاه
) 2,450,000ﺣﻐﺿﻀ(

7.8%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
3.9%
) 1,230,000ﺣﻐﺿﻀ(

1

تﺗﺛﻏﺛ الفرص المﺎاﺖﺋ والمﺳﻐﺼات الﺎﻎ تﻌاجه ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻐﺋ
ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

2

تﺤﺚﻐص الﻌضع الراﻊﻆ ،وتﺼﺛﻏﻃ ﺦﻌرة واضﺗﺋ ﺲﻆ
المﺔاﻗت الﺎﻈمﻌﻏﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛة.

3

وضع رؤﻏﺋ تﻈمﻌﻏﺋ ﺣاﻄﻂﺋ لﺎطﻌﻏر ترﺻﻌﻄﻐا ﻄﻆ وجﻋﺋ ﻇﺰر
ﺠﺿاﻇﻋا ،وذلك ضمﻆ إﺬار زﻄﻈﻎ ﻄﺛته  ١٦ﺠﻈﺋ.

4

وضع أﻊﺛاف تﻈمﻌﻏﺋ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ.

المﻐاه
) 1,857,000ﺣﻐﺿﻀ( 7.4%

5

تﺗﺛﻏﺛ المﺤروﺲات ذات اﻓولﻌﻏﺋ وﻄﻈاﺬﺺ تﻈفﻐﺜﻊا ﺸﻎ
الﺊﻂﺛة.

المﺤارﻏع
) 6,240,000ﺣﻐﺿﻀ( 24.8%

2.6%

تسﻌﻏﺋ اﻗراضﻎ والمﻐاه

1,500,000

الﺚﺛﻄات
) 1,207,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 835,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.7%

الﺪرائﺈ
) 720,000ﺣﻐﺿﻀ(

2.3%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 118,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.4%

غراﻄات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ

18,557

رﺠﻌم ﻏاﺸطات
ﻄﻐاه

20,760,112

ﺾﻋرباء

13,421,534

ضرائﺈ

706,307

رخص الﺊﻈاء

56,334
34,962,844

المﺔمﻌع

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
الﺊﻈﺛ

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ترﺻﻌﻄﻐا؟

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,553,133ﺣﻐﺿﻀ( 6.2%
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 141,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.6%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.3%
) 74,000ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﻄﺎأخرات وزارة المالﻐﺋ

5,682,737

ﻄﻐاه

10,192,160

ﺣﻐﺿات آجﻂﺋ لﻃ تﺧرف بﺳﺛ

1,257,856

دﻏﻌن أخرى

275,000

المﺔمﻌع

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.03%
) 10,000ﺣﻐﺿﻀ(
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 1,000ﺣﻐﺿﻀ(

17,407,753

2584863

2583180

www.tarqumia-city.org

0.01%

الﺎﺚطﻐط والﺎطﻌﻏر المﺔﺎمﺳﻎ
0.06%
) 20,000ﺣﻐﺿﻀ(
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ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 25,142,867) :ﺣﻐﺿﻀ(

100,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

)
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الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 670,000ﺣﻐﺿﻀ(

تﺤطﻐﺈ ﻄﺊﻈى بﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا

1,300,000

M
LE

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

رواتﺈ وأجﻌر
) 1,751,734ﺣﻐﺿﻀ( 7.0%

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

2,290,000

خط ﺾﻋرباء الﺪﺶط الﺳالﻎ لمﻈطﺼﺋ الﺑﺶرة

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 31,405,000) :ﺣﻐﺿﻀ(

الﺿﻋرباء
) 12,825,000ﺣﻐﺿﻀ( 51.0%

300,000

info@Tarqumia-city.org

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ترﺻﻌﻄﻐا 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.

