
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ جغطئ الزعر؟
الضعرباء

  65.9% (5,947,000 حغضض) 

المغاه
  20.2% (1,824,000 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
    4.8% (430,000 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
  3.34% (302,000 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
 2.1% (190,000 حغضض) 

الدرائإ
  2.0% (180,000 حغضض) 

المظح والعئات
  1.3% (120,000 حغضض) 

الثثطات (رجعم حعادات وخرائط)
  0.3% (29,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
  0.06% (5,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (8,685,867 حغضض)

بلدية	سيلة	الظهر

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ جغطئ الزعر 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.

الاثطص ا�طظ طظ المغاه السادطئ والرطادغئ والتث طظ 
تطعث طغاه الغظابغع.

تتسغظ وتطعغر الئظغئ الاتاغئ لططرق شغ الئطثة.

تعشغر طراشص طظاجئئ شغ طةاقت الرغاضئ والحئاب.

تعشغر طخثر لمغاه الري.

تحةغع الاخظغع والاسعغص لطمظاةات الجراسغئ الظئاتغئ 
والتغعاظغئ.

تعشغر طخادر بثغطئ لططاصئ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

جغطئ الزعر خدراء، طجدعرة، سرغصئ، رغادغئ،طارابطئ، 
تظسط شغعا افجغال بالختئ والمسرشئ والعسغ.

سئارة سظ وبغصئ طئسطئ لمعازظئ الئطثغئ بتغث تطثص 
جغاجات وتعجعات الئطثغئ لطسظئ الصادطئ طسئر سظعا 

بافرصام العاردة شغ عثه المعازظئ، وتمّضظ المعاذظ طظ 
الاسرف سطى ضغفغئ تعزغع الظفصات وا�غرادات المتخطئ 

وبثلك غساطغع المعاذظ طاابسئ ا�ظفاق.

طعازظئ 
المعاذظ

6,157,344 ضعرباء 
2,491,768 طغاه 
375,086 ظفاغات خطئئ 
304,806 حرضئ الرؤى لطمصاوقت 

 9,329,004 المةمعع 

3,497,206 ضعرباء 
2,101,343 طغاه 
129,000 ظفاغات خطئئ 
88,490 رخص الترف والخظاسات 
12,540 رجعم غاشطات 
30,000 ضرغئئ أطقك 

 5,858,579 المةمعع 
طةمعع إغرادات الئطثغئ: (9,027,000 حغضض)

1,000,000 تسئغث ذرق داخطغه 

160,000 ترضغإ سثادات طغاه طسئصئ الثشع 

500,000 تطعغر وخغاظئ حئضئ الضعرباء 

100,000 بظاء جثران اجاظادغه 
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42505997 42437997
  selatmun@hotmail.com

بطثغئ جغطئ الزعر

الضعرباء
(4,670,000 حغضض)  53.8% 

افحشال الساطئ
(1,048,000 حغضض)  12.0% 

الظفاغات الخطئئ
(575,000 حغضض)    6.62%    

الاثطغط والاطعغر
المةامسغ

( 20,000حغضض)     0.23% 

افطظ وا�ذفاء
(3,000 حغضض)       0.03% 

طخارغش عظثجغئ
(9,000 حغضض)        0.1% 

المغاه
(1,093,000 حغضض) 12.6% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(24,000 حغضض)        0.28%   

الختئ والسقطئ
الساطئ

(21,000 حغضض)     0.24% 

طخارغش إدارغئ
(566,800 حغضض)     6.5% 

رواتإ وأجعر
(336,067 حغضض)     3.9% 

المحارغع
(320,000 حغضض)           3.7% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 
جغطئ الزعر؟
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