أﻊﻃ المﺤارﻏع
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع
تﺳﺊﻐﺛ الﺤارع الﺤمالﻎ بطﻌل 1.7ﺾﻃ

ﻏﺳﺊﺛ ﻄﺛﻏﻈﺋ ذﺾﻐﺋ ،جاذبﺋ ،خﺪراء ،ﻄﺞدﻊرة ،آﻄﻈﺋ ،ذات
بﻐﺆﺋ خﺛﻄاتﻐﺋ ﻄرﺾﺞﻏﺋ ،تﺳﺞز ﻄفﻋﻌم المﻌاﺬﻈﺋ.

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻳﻌﺒﺪ
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ ﻏﺳﺊﺛ؟
تسﺳى بﻂﺛﻏه ﻏﺳﺊﺛ ﻄﻆ خﻘل الرؤﻏﺋ لﻂﻌﺦﻌل الى ﻄﺛﻏﻈﺋ
خﺪراء ،تﺎﻌﺸر بﻋا جمﻐع المراﺸﺺ الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ والﺳاﻄﺋ
وتﺳﺞﻏﺞ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺳﻂﻐمﻐﺋ ،واﻗﻊﺎمام بفﺆﺋ الﺤﺊاب،
وتﺚفﻐﺨ ﻄسﺎﻌى الﺊطالﺋ ،ﻄﻆ خﻘل تﺗسﻐﻆ الﺞراﺲﺋ
وتﻌﺸﻐر بﻐﺆﺋ اجﺎماﺲﻐﺋ ﻄرﻏﺗه لﺿاﺸﺋ الﺼطاﺲات.

اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
1

تﺤﺚﻐص الﻌضع الراﻊﻆ وتﺗﺛﻏﺛ أولﻌﻏات وﺸرص وﻄﺳﻐﺼات
الﺳمﻂﻐﺋ الﺎﻈمﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺲمﻀ بﻂﺛﻏﺋ ﻏﺳﺊﺛ.

2

وضع رؤﻏﺋ تﻈمﻌﻏﺋ ﺣاﻄﻂﺋ لﺎطﻌﻏر بﻂﺛة ﻏﺳﺊﺛ ضمﻆ إﺬار زﻄﻈﻎ
ﻄﺛته أربﺳﺋ ﺠﻈﻌات.

3

وضع أﻊﺛاف تﻈمﻌﻏﺋ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ ،ورﺠﻃ اﺠﺎراتﻐﺔﻐات
لﺎﺗﺼﻐﺼﻋا.

4

تﺗﺛﻏﺛ الﺊراﻄﺒ والمﺤارﻏع الﺎﻈمﻌﻏﺋ ذات اﻓولﻌﻏﺋ.

الﺿﻋرباء
) 9,949,092ﺣﻐﺿﻀ(

48.0%

المﻐاه
) 3,419,204ﺣﻐﺿﻀ(

16.5%

الﺎمﻌﻏﻀ خارجﻎ
) 3,283,974ﺣﻐﺿﻀ(

15.83%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 1,205,000ﺣﻐﺿﻀ(

5.8%

الﺪرائﺈ
) 1,001,373ﺣﻐﺿﻀ(

4.8%

رﺠﻌم الرخص وا�جازات
) 897,363ﺣﻐﺿﻀ(

4.3%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 885,300ﺣﻐﺿﻀ(

4.3%

المﻈح والﻋﺊات
) 80,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.39%

أﺐمان ﺲطاءات
) 17,500ﺣﻐﺿﻀ(

0.08%

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 1,798,085ﺣﻐﺿﻀ( 8.6%
المﺤارﻏع
) 5,425,654ﺣﻐﺿﻀ( 26.0%

إﻇﺤاء ﻄﺊﻈى ﻄﺎﺳﺛد اﻓغراض ﺸﻎ اﻄرﻏﺗه

987,273

تﺳﺊﻐﺛ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

574,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ
المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
ﻄﻐاه

2,811,551

ﺾﻋرباء

5,392,210

رخص الﺗرف والﺧﻈاﺲات

19,080

رﺠﻌم ﻊﻈﺛﺠﺋ

943,946
924,798

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

10,091,585

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ
المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

اﺠﻃ المﺤروع

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
ﻏﺳﺊﺛ؟

ﺾﻋرباء

0.26%

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 815,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.9%

الﺧرف الﺧﺗﻎ
) 75,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.36%

46

اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 796,000ﺣﻐﺿﻀ(

3.8%

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
) 103,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.5%

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,925,271) :ﺣﻐﺿﻀ(

ﻇفاﻏات ﺦﻂﺊﺋ

95,012

دﻏﻌن ﻄﺎفرﺻﺋ

1,856,630

المﺔمﻌع

5,395,705

2462964

2461111

www.yabad.ps

بﻂﺛﻏﺋ ﻏﺳﺊﺛ yabad municipality
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6

وضع ﻄﻈﻋﺔﻐﺋ لمراﺻﺊﺋ أداء ﻄﻈفﺜي الﺊراﻄﺒ المﺚﺎﻂفﺋ،
وﻄﺼاﻏﻐﺟ الﻈﺔاح ﺸﻎ تﻈفﻐﺜﻊا ،وأدوات ﺻﻐاس ﻊﺜا الﻈﺔاح.

رواتﺈ وأجﻌر
) 1،371,921ﺣﻐﺿﻀ( 6.55%

ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 55,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﻐاه

261,882

D

0.03%

3,182,181
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5

وضع خطﺋ تﻈفﻐﺜ ﻄﺎﺿاﻄﻂﺋ ضمﻆ إﺬار زﻄﻈﻎ ،وتﺼﺛﻏرات
ﻄالﻐﺋ.

4%

1,300,000

المﺔمﻌع

المﻐاه
) 1،673,110ﺣﻐﺿﻀ( 8.0%

2

تﺳﺊﻐﺛ ﺣارع ﻄﻈﻐﺈ المﺧري بطﻌل  0.5ﺾﻃ

175,000

بﻈاء وتﺤطﻐﺈ المرﺾﺞ الﺧﺗﻎ بمساﺖه  600م

الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
) 7,000ﺣﻐﺿﻀ(

96%

إضاﺸﺋ غرف ﺦفﻐه ﺸﻎ ﻄﺛرﺠﺋ اﻄرﻏﺗه المﺚﺎﻂطﺋ

100,000

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 20,738,806) :ﺣﻐﺿﻀ(
الﺿﻋرباء
) 8,805,501ﺣﻐﺿﻀ( 42.1%

2,161,335

yabadmunicipal@yahoo.com

أﺲﺛت ﻄﻌازﻇﺋ المﻌاﺬﻆ الﺚاﺦﺋ بﺊﻂﺛﻏﺋ ﻏﺳﺊﺛ 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.

