
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ السمعع؟
الضعرباء

 42.0% (9,301,799 حغضض) 

الامعغض الثارجغ
 16.2% (3,578,500 حغضض) 

المغاه
   15.0% (3,343,680 حغضض) 

الدرائإ
 12.0% (2,626,776 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  8.2% (1,812,507 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
  4.2% ( 937,479حغضض) 

إغرادات ربتغئ
  1.7% (366,326 حغضض) 

المظح والعئات
  0.7% (15,000 حغضض) 

طسئح الئطثغئ
   0.3% (72,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
 0.2% (42,300 حغضض) 

أبمان سطاءات
  0.06% (13,818 حغضض) 

رجعم غاشطات
   0.01% (3,000 حغضض) 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (22,113,185 حغضض)

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (21,781,968 حغضض)

بلدية	السموع

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

اجط المحروع

503,000 تأعغض وخغاظئ ذرق داخطغئ 

979,500 تمضغظ بطثغئ السمعع لثثطئ طظاذص ج 

100,000 إظحاء وتأعغض طئظى ضاشاغرغا طظاجه الئطثغئ 

260,000 حراء جغارة ظفاغات 

2,665,000 إسادة إتغاء المراضج الاارغثغئ 

المعازظئ بالحغضض

6,196,247 ضعرباء 

4,685,011 طغاه 

 10,881,258 المةمعع 

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ السمعع 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.

زغادة تخئ الفرد طظ المغاه.

تتسغظ الئظغئ الاتاغئ لططرق ورشع طساعى العسغ 
لطمعاذظغظ.

تتسغظ طساعى الثثطئ لطمعاذظغظ.

تطعغر حئضئ الضعرباء.

تطعغر خثطئ جمع الظفاغات الخطئئ.

تثفغخ سثد المثارس المساأجرة وزغادة الشرف الخفغئ 
الممطعضئ طظ خقل بظاء طثارس جثغثة.

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

بطثة سخرغئ طجدعرة جاذبئ،
واسثة طتاشزئ سطى ترابعا وأخالاعا وبمحارضئ 

طةامسغئ شاسطئ.

بطثغئ السمعع عغؤئ طتطغئ تسسى دائمًا الى الامغج 
وتطعغر خثطاتعا ضمًا وظعسًا لثا تسمض طظث تأجغسعا 
سام ١٩٩٧ سطى تصثغط الثثطات افجاجغئ والاظمعغئ 
لضاشئ أشراد المةامع سطى اخاقف شؤاتعط، طظ أجض 

تتسغظ طساعى طسغحاعط وتسجغج روح ا�ظاماء لثغعط.
13,550,292 طغاه 

12,825,927 ضعرباء 

4,426,686 ضرغئئ افطقك 

3,257,707 رخص المعظ 

34,060,612 المةمعع 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

السمعع؟

ضعرباء
(7,707,614 حغضض)   35.4%   

المحارغع
(4,987,500 حغضض)  22.9% 

الظفاغات الخطئئ
 3.9% (842,000 حغضض) 

المغاه
(2,606,902 حغضض) 12.0%  

افحشال الساطئ
(369,184 حغضض)    1.7%  

خخعطات ظصثغئ طمظعتئ
(31,200 حغضض)           1.6% 

طخارغش إدارغئ
(2,521,258 حغضض) 11.5% 

رواتإ وأجعر
(2,471,632 حغضض) 11.3% 

طخارغش عظثجغئ
(191,878 حغضض)        0.9% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(40,000 حغضض)             0.2% 

الختئ والسقطئ الساطئ
(14,000 حغضض)         0.06% 

طسئح الئطثغئ
 0.1% (30,000 حغضض) 

2268547 2268001 أو 2268058 أو 2268554
  info@samou.ps www.samou.ps
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