أﻊﻃ المﺤارﻏع
بﻂﺛة ﺲﺧرﻏﺋ ﻄﺞدﻊرة جاذبﺋ،
واﺲﺛة ﻄﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى تراﺐﻋا وأﺦالﺎﻋا وبمﺤارﺾﺋ
ﻄﺔﺎمﺳﻐﺋ ﺸاﺲﻂﺋ.

اﺠﻃ المﺤروع

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮع
ﻄﻆ أﻏﻆ تأتﻎ أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ السمﻌع؟
42.0%

الﺎمﻌﻏﻀ الﺚارجﻎ
) 3,578,500ﺣﻐﺿﻀ(

16.2%

المﻐاه
) 3,343,680ﺣﻐﺿﻀ(

15.0%

الﺪرائﺈ
) 2,626,776ﺣﻐﺿﻀ(

12.0%

1.7%

المﻈح والﻋﺊات
) 15,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.7%

ﻄسﺊح الﺊﻂﺛﻏﺋ
) 72,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.3%

اﻗﺠﺎﺑمارات وا�ﻏﺔارات
) 42,300ﺣﻐﺿﻀ(

0.2%

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

أﺐمان ﺲطاءات
) 13,818ﺣﻐﺿﻀ(

0.06%

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 937,479ﺣﻐﺿﻀ(

رﺠﻌم ﻏاﺸطات
) 3,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.01%
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تﺗسﻐﻆ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂطرق ورﺸع ﻄسﺎﻌى الﻌﺲﻎ
لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ.

3

تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌاﺬﻈﻐﻆ.

4

تطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ الﺿﻋرباء.

ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ
) 2,521,258ﺣﻐﺿﻀ( 11.5%

5

تطﻌﻏر خﺛﻄﺋ جمع الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ.

رواتﺈ وأجﻌر
) 2,471,632ﺣﻐﺿﻀ( 11.3%

6

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

المﺤارﻏع
) 4,987,500ﺣﻐﺿﻀ( 22.9%

ﻄسﺊح الﺊﻂﺛﻏﺋ
) 30,000ﺣﻐﺿﻀ(

0.1%

ﻄﻐاه

13,550,292

ﺾﻋرباء

12,825,927

ضرﻏﺊﺋ اﻓﻄﻘك

4,426,686

رخص المﻋﻆ

3,257,707

المﺔمﻌع

34,060,612

دﻏﻌن ﺲﻂى الﺊﻂﺛﻏﺋ

الى أﻏﻆ تﺜﻊﺈ
أﻄﻌال بﻂﺛﻏﺋ
السمﻌع؟

المﻐاه
) 2,606,902ﺣﻐﺿﻀ( 12.0%
ﻄﺧارﻏﺷ ﻊﻈﺛﺠﻐﺋ
) 191,878ﺣﻐﺿﻀ(

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

ﺾﻋرباء

6,196,247

ﻄﻐاه

4,685,011

المﺔمﻌع

10,881,258

0.9%
 2268001أو  2268058أو 2268554

خﺧﻌﻄات ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄمﻈﻌﺖﺋ
1.6%
) 31,200ﺣﻐﺿﻀ(

www.samou.ps

2268547
info@samou.ps

SamouMunicipality

خﺛﻄات ﺖﺪارﻏﺋ وﺐﺼاﺸﻐﺋ
0.2%
) 40,000ﺣﻐﺿﻀ(
الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ
0.06%
) 14,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﻄﺔمﻌع ﻄﺧروﺸات الﺊﻂﺛﻏﺋ 21,781,968) :ﺣﻐﺿﻀ(
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3.9%

الﺊﻈﺛ

المﺊﻂﺴ بالﺤﻐﺿﻀ

الﺊﻈﺛ
اﻓﺣﺶال الﺳاﻄﺋ
) 369,184ﺣﻐﺿﻀ( 1.7%

2,665,000

دﻏﻌن المﻌاﺬﻈﻐﻆ لﻂﺊﻂﺛﻏﺋ

D

70

الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ
) 842,000ﺣﻐﺿﻀ(

ﺣراء ﺠﻐارة ﻇفاﻏات

260,000

AP
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20%

17

ﻄﺔمﻌع إﻏرادات الﺊﻂﺛﻏﺋ 22,113,185) :ﺣﻐﺿﻀ(
ﺾﻋرباء
) 7,707,614ﺣﻐﺿﻀ( 35.4%

ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ/ات
80%

4.2%

إﻇﺤاء وتأﻊﻐﻀ ﻄﺊﻈى ﺾاﺸﺎﻐرﻏا ﻄﻈﺎﺞه الﺊﻂﺛﻏﺋ

100,000

إﺲادة إﺖﻐاء المراﺾﺞ الﺎارﻏﺚﻐﺋ

إﻏرادات ربﺗﻐﺋ
) 366,326ﺣﻐﺿﻀ(

زﻏادة ﺖﺧﺋ الفرد ﻄﻆ المﻐاه.

تمﺿﻐﻆ بﻂﺛﻏﺋ السمﻌع لﺚﺛﻄﺋ ﻄﻈاﺬﺺ ج

979,500
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اﻓﻊﺛاف ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ

الﺿﻋرباء
) 9,301,799ﺣﻐﺿﻀ(

تأﻊﻐﻀ وﺦﻐاﻇﺋ ﺬرق داخﻂﻐﺋ

503,000

M
LE

بﻂﺛﻏﺋ السمﻌع ﻊﻐﺆﺋ ﻄﺗﻂﻐﺋ تسﺳى دائماً الى الﺎمﻐﺞ
وتطﻌﻏر خﺛﻄاتﻋا ﺾماً وﻇﻌﺲاً لﺜا تﺳمﻀ ﻄﻈﺜ تأﺠﻐسﻋا
ﺲام  ١٩٩٧ﺲﻂى تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات اﻓﺠاﺠﻐﺋ والﺎﻈمﻌﻏﺋ
لﺿاﺸﺋ أﺸراد المﺔﺎمع ﺲﻂى اخﺎﻘف ﺸﺆاتﻋﻃ ،ﻄﻆ أجﻀ
تﺗسﻐﻆ ﻄسﺎﻌى ﻄﺳﻐﺤﺎﻋﻃ وتﺳﺞﻏﺞ روح ا�ﻇﺎماء لﺛﻏﻋﻃ.

المﻌازﻇﺋ بالﺤﻐﺿﻀ

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.

