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 بنيونس الزياني

-المجلس، حاصل على اإلجازة في الحقوق  رئيس
، مينتو مفتش إق ليمي بوزارة  -ق انون عام

 المالية. 
 

أم       ،عل   ى لوح   ة القي   الة لبن   ي للمملوم   ام يمة   س م   اى م الم ين   ة ل    ل يا يا  ت   وف ان ال
 قواع   ليمة للتنمية المست امة.  لإر اءض لري لأ ا ي من أجل  خطيط ا ت ا يجي  

م  ن الميق  اق الجم  اعي الت  ي نر  ة عل  ى ض   لرة     خي    63ف  ي ى  لا الس  ياق ج  اءم الم  الة  
 االجتماعيين.لالف اعلين    لاإللارامكنة  ل ح ي  الحاجيام بت الر مع السا  اإلمةانيام

 

 الغي ة لحب الوطن  تحقق التنمية المست امة.حس  لنا اليقين التام أنو بالتخطيط لا تحضار  
 

لع  ين ال ك  الة بل    نا الر  غي ة  س  تحق من  ا جميم  ا المق  اب ة لالج ي  ة لنة   ان ال  لام لمواص  لة  
ن    ىا    اكنة الجماع  ة ف  ي س  ل السيا   ة  ال   لو لالمط  اء لالمم  ل ال   نلق حت  ى نحق  ق التنمي  ة الت  ي  

رائ  التنمية لم  ع الم  الرة الوطني ة للتنمي ة  لراحب الج لة الملي محم  السالس نر ه اهلل  ال شي ة  
 ال   ية.
 

الجم  اعي    ف ي  ق التقن  يبال   ة  الجزي  ل ال  ى ك  ل م  ن أعض  اء ال  أل ق   ملال  فو ن  ا ى  له الف ص  ة  
خارجي  ة لال  ى ك  ل م  ن  اللال   عو لالمجتم  ع الم   ني لالمر  ال     للمتابم  ة  ف ي  ق اإلق ليم  يل   لطة محلي  ة لال

ه المنوغ افية التي  مت   حج  اال  اس ف ي مسلس ل انج از المخخ ط  ىل  انجازاىو من ق يب أل بمي  في   
     االجماعي للتنمية.

 رئيس المجلس ال ل ي لمين ال كالة
 بنيونس الزياني                                                             
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 تقعٌٝ :

ذ ٕالؽ١خ ٌّزؼٍك ثب١ٌّضبق اٌغّبػٟ فٌٛا 00-78ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  36ئْ اٌّبكح 

ل األػّبي اٌز٠ّٕٛخ ٠ؾلرَٙو ػٍٝ ر اٌزٟٚٙغ اٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ٌٍّغبٌٌ اٌغّبػ١خ 

اٌّموه أغبى٘ب ثزواة اٌغّبػخ ٌّلح ٍذ ٍٕٛاد ،فٟ أفك رؾم١ك ر١ّٕخ َِزلاِخ ٚٚفك ِٕٙظ 

ٚونا اٌزٛعٙبد اٌؼبِخ  رْبهوٟ ٠أفن ثؼ١ٓ االػزجبه ػٍٝ اٌقٖٛٓ ِمبهثخ إٌٛع االعزّبػٟ

رى٠ٛٓ ٔظوح ١ٍّٚىٓ اٌّقطٜ اٌغّبػبد ِٓ ٌخ ٚاالرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌّٖبكق ػ١ٍٙب.ٌٍلٚ

 .اٌؼًّ اٌىف١ٍخ ثزؾم١ك ٘زٗ اٌوؤ٠خرؾل٠ل فطخ َِٚزمج١ٍخ ِْزووخ ٌَّزمجً اٌغّبػخ.

ٍٍَخ ِٓ ٍلبِذ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌّغوة ثبرقبم ٚفٟ ٘نا اإلٛبه 

ٌالِووي٠خ ٚرٛف١و اٛبه ؽل٠ش ٚرؼي٠ي اٌملهاد ِٓ اعً االٕالؽبد ٚمٌه ثٙلف رؼ١ّك ا

لٖت اٌَجك فٟ ٘زٗ  ٠ٚؾزً ٚهُ رؼ١ُّ اٌزقط١ٜ اٌغّبػٟ .االكاهح اٌفؼبٌخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ

َّٔخ  أٌف 35 ػٓري٠ٚل اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ ٠مً ػلك ٍبوٕزٙب  ئٌٝ،ؽ١ش ػّلد  ١ٍّخاٌؼ

 .فٟ ئػلاك اٌّقطٜ ثطو٠مخ ػ١ٍّخ ِٚٚجٛٛخ ا١ٌٍٍٛخ اٌفؼبٌخ ثؾكثٕظبَ ِؼٍِٛبرٟ اٌنٞ ٠ؼل 

اٌْوق رُ رٕظ١ُ كٚهاد ألب١ٌُ ٚثزؼبْٚ ِغ وً ِٓ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍطفٌٛخ ٚٚوبٌخ ر١ّٕخ 

و١ف١خ ئعواء ػ١ٍّخ  ٚرى١ٕ٠ٛخ ٌفبئلح اٌفوق اٌزم١ٕخ اٌغّبػ١خ ؽٛي اٍزؼّبي إٌظبَ اٌّؼٍِٛبرٟ 

 اٌجؾش ا١ٌّلأٟ .

 خ ِواؽً ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ:٠ٚزْىً اٌّقطٜ اٌغّبػٟ ِٓ أهثؼ

 اإلػلاك ٚاالٔطاللخ .1

 اٌؾبٌخ اٌوإ٘خ ٚاٌزْق١ٔ اٌزْبهوٟ .2

 الَٔغبَ ٚاٌجوِغخ ااٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ ٚػ١ٍّخ  .3

 .رمل٠ُ اٌؾ١ٍٖخ ٌٍفبػ١ٍٓ ٚاٌّٖبكلخ ِٓ ٛوف اٌّغٌٍ .4

ثبإلػلاك ٚاالٔطاللخ فززّضً فٟ ئػلاك  خأِب ثبٌَٕجخ ٌٍّوؽٍخ األٌٚٝ اٌّزؼٍم

ّ٘ذ ػ١ٍّخ اٌجؾش ا١ٌّلأٟ أٞ ئؽٖبء اٌىٛا١ٔٓ ٚاألٍو ٚأفواك األٍو  اٌزٟاٌّٛٔٛغواف١ب 

ٚعّغ اٌّؼط١بد اٌقبٕخ ثبٌّٖبٌؼ اٌقبهع١خ اٌّزٛاعلح ثزواة اٌغّبػخ ٚثؼل ٘زٗ اٌّوؽٍخ 

اٌّؾ١ٍخ فٟ ١ِلاْ اٌز١ّٕخ اٌَبوٕخ  ٍز١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزْق١ٔ اٌزْبهوٟ ؽ١ش ١ٍزُ اٍزْبهح

ِْبه٠غ رواث١خ رّىٓ ِٓ ٚالزواػ ٓ أْغبالرُٙ ا١ِٛ١ٌخ اٌّؾ١ٍخ ٌٍغّبػخ ِٓ اعً اٌزؼج١و ػ

ٛص١مخ ٚثبٌزبٌٟ فبْ ٘نا اٌّقطٜ ١ٍىْٛ ثبٌَٕجخ ٌٍغّبػخ اٌرٚبفو اٌغٙٛك ٚرٛف١و اٌطبلبد. 

ٛٙغ ثِٓ آ١ٌخ رَبػل ػٍٝ اٌم١بَ ثؾ١ش ١ٍّىٕٙب  ٟاالٍزوارغ ٍب١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزقط١ٜاأل

اٌّْبه٠غ.ٚ٘ٛ اٌغلاٚي اٌي١ِٕخ الٔغبى ٚر١ٛٛٓ  ٚرؾل٠ل١ِىبٔيِبد رزجغ ٚرم١١ُ ٚرٕف١ن اٌّقطٜ 

ٚٙغ ٚهٕل ْٚٔو ثْىً ٚ ِبر١ىٟٛرؾ١١ٓ ٚٙجٜ اٌّؼط١بد ثْىً أٚرآ١ٌخ رَبػل ػٍٝ 

 .أٚرِٛبر١ىٟ ٌٍّقططبد اٌغّبػ١خ ٌٍز١ّٕخ )اٌّْبه٠غ ٚاٌز٠ًّٛ ٚاٌّقططبد...(
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 تؼؽٝف اىدَبػخ .1
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 ٍؼطٞبد ػبٍخ : 1.1
 

 اٌغّبػخ اٌؾٚو٠خ ٌؼ١ٓ اٌووبكح :  خاقٌ اىدَــــــــــبػ

 ثٍل٠خ ػ١ٓ اٌووبكح :  اىدَـــــــــــبػخ ٍقؽ

 ثب٠ّٛخ ػ١ٓ اٌووبكح :  اىجبشـــــــــــــــــ٘ٝخ

 ثووبْ :  اإلقيٞــــــــــــــــــــٌ

 اٌْول١خ :  اىدـــــــــــــــــــــٖخ

 2وٍُ 1444 :  اإلخَبىٞـــخ اىَكبزخ

 0636620299 :  ــــفاىٖبتــــــــــــــــ

 0536620253 : اىفبمـــــــــــف

 cu-reggada@hotmail.com : االىنتؽّٜٗ اىجؽٝع

 اٌؼوث١خ ٚاالِبى٠غ١خ : اىكبئــــــــــــعح اىيغخ

 

 ظحٍعضو ثيعٝخ ػِٞ اىؽمب
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 أطو تكَٞخ اىدَبػخ: 1.2

 

اٌولبكح أفند ٌغــخ ِٓ ِؼٕٝ اٌولـٛك ٚاٌّٙـٛك ٚاٌَىْٛ، فٟٙ ػ١ــٓ ٠غيه اٍُ  ئْ

ٚرَىٓ ٚرّٙل،ٚرغف ٚرولل وٍّب لً اٌّطو  ٠بَ اٌقٖت ٚٔيٚي اٌّطو،ِبؤ٘ب ٠ٚف١٘ أ

عجبي ثٕٟ ٠ئبٍٓ اٌٛالؼخ اٌٝ اٌغٙخ  ٝٚأؾجبٍٗ ِزؼٍك ثٕيٚي اٌّطوػٍ ،ٚأؼلَ.عو٠بْ ِبئٙب

اٌنٞ رزغّغ ١ِب٘ٗ ِٓ ٘برٗ اٌغجبي،  اٌغٕٛث١خ ِٕٙب، ِٚزؼٍك إٔال ثغو٠بْ ٚاكٞ "ثــٛهٌٚٛ"

 ّبي ِبها اٌٝ اٌغوة ِٕٙب ػٍٝ َِبفخ ال رزؼلٜ اٌّئزٟ ِزو.٠ٕٚؾله ِٓ اٌغٕٛة فٟ ارغبٖ اٌْ

)لٍت اٌمبف  ،ثلي ػ١ٓ اٌولبكح ، رقف١فب ٚلٍجب ٚرٕطك اٌز١َّخ ػٕل إٌبً: ػ١ٓ اٌووبكح

ٚاٌَّزّغ. ٚاألًٕ ف١ٙب: اٌؼ١ٓ اٌولبكح، أٚ ػ١ٓ هلبكح،  إٌبٛك ٟٚ٘ أه٠ؼ ٌلٜ وبفب ِضٍضخ(

ٌٍؼ١ٓ ١ٌَٚذ ِٚبفخ ا١ٌٙب،ٕفخ اٌولٛك رقٔ اٌؼ١ٓ رؼو٠فب اٚ أىبها، ػٍٝ اْ اٌووبكح ٕفخ 

ٚاألًٕ فٟ اٌز١َّخ  اٌزٟ رغف ٚرغٛه وٍّب لً اٌّطو اٚ أؼلَ، ٌنا ٕٚفذ اٌؼ١ٓ ثبٌووبكح،

ِغ أْ ِٛلؼٙب ٠مغ ٍٜٚ أهاٟٙ ثٕٟ ِٕمُٛ اٌزٟ رزؾلس  اٌولبكح –ػ١ٓ  : ػوثٟ ثْم١ٗ

خ ٘برٗ ١ٚاٌزَّ .خ ثٙب أِبى٠غ١خاألِبى٠غ١خ، ٚؽزٝ أٍّبء اٌؼ١ْٛ ٚاألهاٟٙ ٚاألِبوٓ اٌّؾ١ط

ٚٔمٍٗ ٌمجبئً "اٌيهاهح  فمل موو٘ب إٌبٕوٞ ٚ٘ٛ ٠زؾلس ػٓ ػٙل اٌٌّٛٝ اٍّبػ١ً، لل٠ّخ،

فمبي : أِو اٌٍَطبْ هؽّٗ هللا اْ رجٕٝ ػ١ٍُٙ اوِ اٌٝ إٌّطمخ اٌْول١خ ٚاٌْجبٔبد"ِٓ ؽٛى ِو

-7ط -إٌبٕوٞ-ٍزمٖب)اال ثبٌّٛٙغ اٌّؼوٚف ثـولبكح ِٓ ٔبؽ١خ اٌَبؽً لو٠ٕخ ٚعلح لٍؼخ

ػٍٝ اْ االٍُ اٌؼوثٟ وبْ  رأو١ل لٌٛٗ ثبٌّٛٙغ اٌّؼوٚف ثـ"هلبكح" ٚفٟ (61-62ٓ:

،ػ١ٓ، ٘نا  هلبكح " ٕفخ ٌّٕٛٛف ِؾنٚف ٚ٘ٛ " ٚاالٍُ، ثٙب لجً ثٕبء اٌمٍؼخ ِؼوٚفب

ٌُٚ ٠مً  "ثبٌّٛٙغ اٌّؼوٚف ثولبكح اٌنٞ لبي:" إٌبٕوٞ ػٕل إٌّٛٛف اٌنٞ ؽنف ؽزٝ

هلبكح اٌٝ  اٚ ػ١ٓ ػٓ إٍٙب: اٌؼ١ٓ اٌولبكح، أؾوفذ اْ اٌز١َّخ ِٓ ٕ٘ب ٠زٚؼ،ٚ ػ١ٓ هلبكح

 إٌّٛٛف ٍٛجب ٌزقف١ف اوضو ٌزٕزٟٙ ثؼل ؽنف ،ٌزٖجؼ :اٌولبكح ٌٍزقف١ف ٍٛجب :ػ١ٓ اٌولبكح،

ٚرؾًّ .گبفب ِٛعيا ِقففب رٕطك لبفٗ ِقزيال ػٕل إٌبً ٚ٘ٛ االٍُ اٌَّزؼًّ اٌٝ :اٌووبكح،

 هللا الٌخ فٚوح ١ٌٚخ ِٓ أ١ٌٚبء: يب٠ٚم  "، "الٌخ فٚوح اٍّب آفو اٌْؼج١خ اٌووبكح فٟ اٌناووح

 اٌجووخ ٌٚؼً ".اٌّْٛع ػٍٝ عٕجبرٙب ٠ٚزجووٓ ثٙب ٠ْٚؼٍٓ ،ريٚه٘ب إٌَبء ،ٌٙب ثووزٙب

ِبؤ٘ب  ٚاؽلح ،لل ٠ّٕٙو ػلَ اٍزمواه ٚٙؼ١خ اٌؼ١ٓ ػٍٝ ؽبي ٌٝئٚاالػزمبك ف١ٙب ِوك٘ب 

إٌّطمخ، رغٛه ١ِب٘ٙب  ٚاألِطبه رزَبلٜ ػٍٝ اٌٛعٖٛ،ٚرغف ؽبهح رٍفؼ ٚاٌٌّْ

 (.1)ٌْٙٛه،ٍٚوػبْ ِب رفٛه ثى١ف١خ ِفبعئخ

 

 

 

 

 ٕجغ ػ١ٓ اٌووبكح إٌٍٛبْ.ٌّاٌغٕبػ ا١ٌّٙبْ (: ػجل اٌّبٌه ِِٕٟٛ: 1.)



 8/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثئػلاك اٌٍغٕخ اٌزم١ٕخ اٌّىٍفخ ِٓ 

 ّجػح تبؼٝطٞخ:  1.3

ٌمل اهرجٜ فٍك ِووي ػ١ٓ اٌووبكح ثزٛى٠غ لطغ أه١ٙخ ػٍٝ اٌّٛا١ٕٛٓ ِٓ فقلاد لج١ٍخ  

، فبٕخ اٌفالؽ١ٓ لٖل رغ١ّؼُٙ ِٓ اعً االٍزفبكح ِٓ فلِبد اٌّووي (2)ثٕٟ ِٕمُٛ 

 216ٌٚز١ًَٙ االرٖبي ف١ّب ث١ُٕٙ ،ؽ١ش ثٍغذ ػلك اٌمطغ األه١ٙخ ؽٛاٌٟ  107اٌفالؽٟ هلُ :

٠خ  ؼبٌّٟ ٌٍزغن ٔبِظ اٌ ّب  -ثبَ–ٚؽلح ٕبٌؾخ ٌٍجٕبء ٚىػذ ػٍٝ اٌَىبْ فٟ ئٛبه اٌجو .و

ػٓ  293رٛى٠غ ِب ٠موة ِٓ  1974رُ فٟ ٍٕخ  لطؼخ أه١ٙخ أفوٜ ٕبٌؾخ ٌٍجٕبء ،٘نا فٚال 

ئخ  غبى رغي ْول١خ ثبٔ مخ اٌ ِبي–ل١بَ ِإٍَخ اٌزغ١ٙي ٚاٌجٕبء ٌٍّٕط َبؽخ  1997ٍٕخ  -ا ِ ٍٝ ػ

مله ة: ًّْ  02ر زبهاد ر ؾبٌٟ  84٘ى لذ اٌ فٟ اٌٛ َخ  فٌ اٌّإٍ مَٛ ٔ ّب ر ١ٙخ .و ؼخ أه لط

لطؼخ أه١ٙخ ٕبٌؾخ  187 ٘ىزبهاد رُٚ 07ػٍٝ َِبؽخ  ٓثأغبى ِْوٚع رغيئخ ثٕٟ ٠ئبٍ

 ٌٍجٕبء.

ٚثبٌوغُ ِٓ ٘زٗ اإلٔغبىاد فبْ ثٍل٠خ ػ١ٓ اٌووبكح ٌُ رؼوف ؽووخ رّل٠ٓ ِّٙخ ثَجت 

ِب ااالٔقفبٗ فٟ ػلك اٌَىبْ عواء اٌٙغوح ٔؾٛ اٌّلْ اٌّغبٚهح اٌمو٠جخ فبٕخ ِل٠ٕخ ثووبْ ،

اٌن٠ٓ ٠زبثؼْٛ  ٌٍؼًّ فٟ ئؽلٜ اٌٛظبئف اإلكاه٠خ أٚ ِّبهٍخ ِٙٓ ؽوح أٚ ِوافمخ األثٕبء

 .- فٟ ئٛبه اٌزغّغ اٌؼبئٍٟ -أٚ اٌٙغوح فبهط اٌجٍل  ،كهاٍزُٙ

٠ٚالؽع أٗ ثبٌوغُ ِٓ ؽووخ اٌزّل٠ٓ اٌٚؼ١فخ، فبْ اٌغّبػخ الىاٌذ رؼبٟٔ ِٓ ػلح 

اووا٘بد الزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚروث٠ٛخ ؽبٌذ كْٚ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌْبٍِخ ٚاٌَّزلاِخ إٌّْٛكح 

ػٍٝ ر١١َو فٟ ٘نا اإلٛبه ِٓ ٛوف اٌّغبٌٌ إٌّزقجخ اٌّزٛا١ٌخ  هغُ اٌّغٙٛكاد اٌّجنٌٚخ

أٙؾٝ اٌجؾش ػٓ  ؽ١شاٌز١ّٕخ ٟ٘ اٌْغً اٌْبغً ٌٍغ١ّغ إٔجؾذ  ،اٌْأْ اٌّؾٍٟ ثبٌغّبػخ

رؾ١َٓ اٌٛٙؼ١خ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ أٍبً اٌّإ٘الد اٌجْو٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ 

 .٘لفب ِٚطٍجب ِٓ لجً اٌغ١ّغ ٚاٌّزٛفوح

 

 

 

١ٌَٛا ِٓ لج١ٍخ اىٔبرخ.ام أْ  أٚ ٘نٖ اٌز١َّخ رلي ػٍٝ أْ ثٕٟ ِٕمُٛ اْ ٘نا االٍُ، ،( ٠ٕزّٟ ِؼظُ ٍبوٕخ اٌجٍل٠خ اٌٝ لج١ٍخ ثٕٟ ِٕمُٛ اٌّْب2ٓ١١ٌ)

٠ؼ١ْْٛ فٟ  وبٔٛا ربه٠قجب أْ ٕٕٙبعخ إٌّم١١ّٛٓ اٌّؼٍـــــــَٛ لٛاكُ٘ ثٍى١ٓ إٌّمّٟٛ، ِٚٓ ٘نا ِٓ أػٍٝ اٌغلٚك اٌٖٕٙبع١١ٓ، ِٚٓ أػظُ ِٕمُٛ

ثىض١و ِٓ  "وزبثٗ " اٌؼجو ىٔبرخ ؽوٚة موو٘ب اثٓ فٍلْٚ فٟ اٌّغوة األٍٜٚ، ٚوبْ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ أِواء ػٍــــــٝ ٕؾواء ٍغٍّبٍخ، ٚلل رغٍجٛا

 بِب اْ رىْٛ ٘نٖ اٌغٙخ اٌزٟف إٌّم١١ّٛٓ، فبُٔٙ ١ٌَٛا ِٓ اىٔبرخ فٟ ١ّئ، ٌٖٕٙبعــخ ٠وعؼْٛ ؽمب اٌٝ ٘نا اٌغل األػٍٝ اٌزف١ًٖ. فبما وبْ ثٕٛ ِٕمُٛ

ِؾزفظخ ثبٍُ  ِٕٙب ٚاٍزوعؼزٙب ىٔبرخ ،فجم١ذ ٘نٖ اٌغٙخ ٛوكٚا ؽوٚثُٙ ِغ أِواء ىٔبرخ ،صُ هؽٍٛا ػٕٙب أٚ ٠َىٕٛٔٙب وبٔذ ِٕٛٛب ٌجٕٟ ِٕمُٛ أصٕبء

٘نا اٌّٛٙٛع ،اْ ٘نٖ  فٟ ثٙـــــــب الئً اٌَّزأٌٔىٔبرخ أٚ غ١و٘ــب.ِٚٓ اٌل ثٕـــــٛ ِٕمُٛ اٌؾم١م١ْٛ لٍخ، ٚاألغٍج١خ اِب ِٓ ثٕٟ ِٕمُٛ، ٚاِب اْ ٠ىْٛ

ٚػٍٝ  ٍىبٔٙب اٌملِبء وبٔٛا ِٓ ثٕٟ ِٕمــــــُٛ  ٠ف١ل اْ ٍىبٔٙب ِٓ ثٕٟ ِٕمُٛ، ٚلل ٠ف١ل اْ لــل ثٕـــــــٟ ِٕمــــــُٛ. ٚ٘نا االٛالق اٌغٙخ رلػٝ ثغجً

٠ّىٓ أْ روعغ ٚال  ٚثٕٛ ِٕمُٛ،ثً ٕ٘بن ثطْٛ فٟ ٘نٖ اٌغٙخ ال  ٔبرـــــــــخٚاى ال ٠َىٕٙب فمٜ ثٕٛ ٠ئبٍٓ أٞ اٌفوٚٗ، فبْ ٘نٖ اٌغٙخ إٌّم١ّٛخ

 .ألؽلٜ اٌمجبئً اٌضالصخ

فقلح ثٕٟ ٚ هللا فقلح ثٕٟ ػجلٚ فقلح فالكٚ فقلح اٛغبغذٚ ٚرُٚ لج١ٍخ ثٕٟ ِٕمُٛ اٌّْب١١ٌٓ فٌّ فوق اٚ فقلاد ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ: فقلح اٚالك ثٛغُٕ 

 ػ ا١ٌّٙبْ ٌّٕجغ ػ١ٓ اٌووبكح إٌٍٛبْ()ػجل اٌّبٌه ِِٕٟٛ اٌغٕب ٚوالْ



 9/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثئػلاك اٌٍغٕخ اٌزم١ٕخ اٌّىٍفخ ِٓ 

 الئسخ االزٞبء:    1.4

 
 اسم الحً الكوانٌنعدد  عدد السكان

 حً تافوغاث 47 228

 1حً بام  193 7777

 2حً بام  164 947

 3حً بام  193 7749

 حً االمل 26 727

 حً اقدارن 18 738

 المجموع 641 3654



 10/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثئػلاك اٌٍغٕخ اٌزم١ٕخ اٌّىٍفخ ِٓ 

 قؽة اىَعُ ىيدَبػخ : 1.5

 
 )ة ميٌ( اىَكبفخ اىَعْٝخ

 10 اثووبْ

 12 اؽف١و

 49 ٚعلح

 18 اٌَؼ١ل٠خ 

 89 إٌبٙٛه 

 

 زعٗظ اىدَبػخ : 1.6

 
 .فيٚاْكٚاه اٌؾ٠ٛ٘ ٚكٚاه ا٠ٕؼبه اٌزبثؼ١ٓ ٌٍغّبػخ اٌمو٠ٚخ ٌ : اٌّْــــــــــــــــــبي

 2.كٚاه اٌطوّخ اٌزبثغ ٌٍغّبػخ اٌمو٠ٚخ ٌفيٚاْ ٚاٌطو٠ك ا١ٌٕٛٛخ هلُ : اٌغٕـــــــــــــــــٛة

 اٌّإك٠خ اٌٝ اٌَؼ١ل٠خ 6015ٚاك ثٛهٌٚٛ.ٚاٌطو٠ك االل١ّ١ٍخ هلُ  : اٌغـــــــــــــــــــوة

 كٚاه اعواٚح اٌزبثغ ٌٍغّبػخ اٌمو٠ٚخ ٌفيٚاْ. : اٌْــــــــــــــــــوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثئػلاك اٌٍغٕخ اٌزم١ٕخ اٌّىٍفخ ِٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضؽٝطخ ضبطخ ثأزٞبء اىدَبػخ



 12/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 ضؽٝطخ اىدَبػخ : 1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ain-Reggada 



 13/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اىَ٘اؼظ اىجشؽٝخ .2



 14/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 ٗاىكِ االزٞبءؾٝغ قبمْخ اىدَبػخ زكت ت٘ 2.1
 

 اسم الدوار 5 > 11-6 15-12 18-16 45-19 60-46 60 < المجموع األسر المنازل

 حً تافوغاث 21 17 14 11 102 42 23 230 54 47

 إناث 9 12 8 5 48 21 14 117   

 ذكور 12 5 6 6 54 21 9 113   

 1ام حً ب 86 112 81 46 444 185 132 1086 272 193

 إناث 37 49 41 27 229 84 68 535   

 ذكور 49 63 40 19 215 101 64 551   

 2حً بام  67 71 64 44 381 199 122 948 240 164

 إناث 34 38 30 15 175 100 67 459   

 ذكور 33 33 34 29 206 99 55 489   

 3حً بام  100 114 65 47 487 186 158 1157 286 193

 إناث 45 46 33 22 234 97 86 563   

 ذكور 55 68 32 25 253 89 72 594   

 حً االمل 11 18 14 7 35 28 8 121 30 26

 إناث 2 8 5 4 23 8 5 55   

 ذكور 9 10 9 3 12 20 3 66   

 حً اقدارن 15 11 10 6 54 28 15 139 33 18

 إناث 12 5 7 1 28 14 5 72   

 ذكور 3 6 3 5 26 14 10 67   

 المجموع 300 343 248 161 1503 668 458 3681 915 641

 إناث 139 158 124 74 737 324 245 1801   

 ذكور 161 185 124 87 766 344 213 1880   

 النسبة المؤوٌة 8,15 9,32 6,74 4,37 40,83 18,15 12,44 100,00  

 

 ت٘ؾٝغ قبمْخ اىدَبػخ زكت اىكِ ٗاىدْف  2.2  

 
 السن 5 > 11-6 15-12 18-16 45-19 60-46 60 < المجموع

 إناث 139 158 124 74 737 324 245 1801

 ذكور 161 185 124 87 766 344 213 1880

 المجموع 300 343 248 161 1503 668 458 3681

 

 



 15/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 :االزٞبءّكجخ األٍٞخ ثبىدَبػخ زكت  2.3

 

 الحًاسم 

 المجموع 16-45 11-15

 العدد
العدد 

اإلجمالي 
 للفئة

 ددالع %
العدد 

اإلجمالي 
 للفئة

 العدد %
العدد 

اإلجمالي 
 للفئة

% 

 31,75 63 20 33,33 54 18 22,22 9 2 إناث  

 10,45 67 7 11,67 60 7 0,00 7 0 ذكور  

 20,77 130 27 21,93 114 25 12,50 16 2   حً تافوغاث

 19,21 302 58 23,11 251 58 0,00 51 0 إناث  

 3,58 279 10 4,29 233 10 0,00 46 0 ذكور  

 11,70 581 68 14,05 484 68 0,00 97 0   1حً بام 

 12,05 224 27 14,52 186 27 0,00 38 0 إناث  

 1,81 276 5 2,13 235 5 0,00 41 0 ذكور  

 6,40 500 32 7,60 421 32 0,00 79 0   2حً بام 

 13,38 299 40 15,23 256 39 2,33 43 1 إناث  

 5,31 320 17 6,12 278 17 0,00 42 0 ذكور  

 9,21 619 57 10,49 534 56 1,18 85 1   3حً بام 

 5,88 34 2 7,69 26 2 0,00 8 0 إناث  

 0,00 25 0 0,00 14 0 0,00 11 0 ذكور  

 3,39 59 2 5,00 40 2 0,00 19 0   حً االمل

 16,22 37 6 20,00 30 6 0,00 7 0 إناث  

 0,00 35 0 0,00 31 0 0,00 4 0 ذكور  

 8,33 72 6 9,84 61 6 0,00 11 0   حً اقدارن

 

 ػعظ اىؼبطيِٞ زكت اىدْف : 2.4

 
 نساء رجال المجموع

 الحً عدد السكان
 عدد % عدد % عدد %

 حي تافوغاث 228 25 10,96 22 9,65 47 20,61

 7حي بام  7777 68 6,31 82 7,61 150 13,92

 2حي بام  947 59 6,27 75 7,97 134 14,24

 3حي بام  7749 59 5,13 68 5,92 127 11,05

 حي االمل 727 2 1,65 7 5,79 9 7,44

 حي اقدارن 738 5 3,62 11 7,97 16 11,59

 المجموع 3654 218 5,97 265 7,25 483 13,22

 



 16/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 ت٘ؾٝغ اىَ٘ظفِٞ زكت قطبع اىْشبط ٗاىدْف ٗاىنفبءح : 2.5

 

 اىنفبءح اىقطبع
 ػعظ اىَ٘ظفِٞ

 اىَدَ٘ع اىؼبً اىَدَ٘ع غم٘ؼ إّبث

 اىظسخ
 02 02 01 01 طجٞت

 03 03 01 02 ٍَؽع

 04 04 04 00 تقْٜ فالزٜ اىفالزخ

 - - - - تقْٜ ْٕعقخ ٍعّٞخ اىْٖعقخ اىَعّٞخ

 16 16 10 06 ٍؼيٌ اىتؼيٌٞ

 38 38 33 05 ٍ٘ظفٜ اىدَبػخ اىدَبػبد

 63 63 49 14 اىَدَ٘ع

 

 :قٜاىعؼات٘ؾٝغ اىكبمْخ زكت اىَكت٘ٙ  2.6

 
 المجموع أساسً إعدادي ثانوي عالً دون سن التمدرس

 الدوار
 إناث ذكور المجموع إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 حً تافوغاث 47 76 123 26 44 14 18 4 10 3 4 12 12

 1حً بام  288 404 692 155 205 72 101 43 60 18 38 43 58

 2حً بام  242 382 624 129 157 58 104 34 84 21 37 41 39

 3حً بام  295 433 728 156 230 63 87 50 86 26 30 52 66

 حً االمل 42 51 93 19 23 9 11 7 6 7 11 2 11

 حً اقدارن 40 51 91 28 22 5 15 2 7 5 7 13 3

 المجموع 954 1397 2351 513 681 221 336 140 253 80 127 163 189
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 ظ اىطجٞؼٜاى٘ق 3



 18/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 اى٘قظ اىطجٞؼٜ: 3.1

 اىَ٘قغ:             

 
اٌْٟء اٌنٞ  ،رّضً ٔمطخ اٌزمبء اًٌَٙ ثبٌغجً رمغ ثٍل٠خ ػ١ٓ اٌووبكح فٟ ِٕطمخ ١ٍٍٙخ،

عؼً ٘نٖ اٌغّبػخ رؼوف ؽووخ ِىضفخ ٌٍَىبْ فٟ إٌّطمز١ٓ فالي اٌؼمل٠ٓ األف١و٠ٓ ِٓ اٌموْ 

غٟ ٚمٌه ثزّووي٘ب ثغٛاه ِغّٛػخ ِٓ اٌؼْو٠ٓ ،ٚرز١ّي ػ١ٓ اٌووبكح ثّٛلؼٙب االٍزوار١

 49وٍُ ِٚل٠ٕخ ٚعلح ة: 10وٍُ ِٚل٠ٕخ ثووبْ ة: 12 اٌّلْ ،ثؾ١ش رجؼل ػٓ ِل٠ٕخ اؽف١و ة:

اٌواثطخ ث١ٓ ٚعلح ١ٍ١ٍِٚخ  02وٍُ .ٚرزّٛٙغ اٌجٍل٠خ ػٍٝ اٌغبٔت اال٠ّٓ ٌٍطو٠ك ا١ٌٕٛٛخ هلُ 

 فٟ ِٕطمخ ١ٍٍٙخ. 2ٍُو 1444ٚرّزل ػٍٝ َِبؽخ رمله ثؾٛاٌٟ 

بٌوغُ ِٓ اٌّٛلغ اٌُّٙ ٚاالٍزوار١غٟ ٌٍجٍل٠خ ،فأٙب ٌُ رَزفل ِٓ ٚظ١فخ اٌّوٚه ٚث

،وّب أْ اٌزٍٛغ ػٍٝ عبٔجٟ اٌطو٠ك ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌؼجٛه ثَجت رٛعٙٙب فٟ ارغبٖ اٌلافً ػٛٗ 

اٌّووي اٌؾٚوٞ ال ٠ْوف ػٍٝ ِٕطمخ فٍف١خ ِّٙخ ِٓ إٌبؽ١خ االلزٖبك٠خ ِٓ ّبٔٙب اْ 

 رَبُ٘ فٟ ر١ّٕزٗ.

 زبىخ اىَْبش ثبىدَبػخ:            
 

اٌنٞ ٠ز١ّي ثبٌغفبف ٚاٌؾواهح فٟ ّجٗ لبهٞ رٕزّٟ إٌّطمخ اٌٝ ٔطبق إٌّبؿ اٌّزٍٛطٟ 

ا١ٌٖف ّٚلح اٌجوٚكح ٚٔلهح االِطبه فٟ فًٖ اٌْزبء ،فلهعخ اٌؾواهح فٟ غبٌج١زٙب  فًٖ

ي فًٖ ا١ٌٖف ٚرْزل فال .كهعخ 18اها َٔج١ب ،ام أٙب رجٍغ ِؼزلٌخ ٛٛي إٌَخ ،ٚرؼوف اٍزمو

كهعخ ٚرٕقف٘ فٟ فًٖ اٌْزبء ٌزًٖ اٌٝ فٌّ كهعبد ٚفٖٕٛب فٟ  35ثؾ١ش رجٍغ 

ّٙوٞ ٠ٕب٠و ٚفجوا٠و .اِب ثبٌَٕجخ ٌٍزَبلطبد فزز١ّي ثؼل أزظبِٙب ٍٛاء كافً إٌَخ اٚ كافً 

ِغّٛػخ ِٓ إٌَٛاد ،١ٌٌٚ ٕ٘بن ِؼلي ثبهى ٌٍزَبلطبد ثملهِب ٕ٘بن ٍٕٛاد عبفخ ٚافوٜ 

ٍُِ ،ٚرَمٜ فٖٕٛب ث١ٓ ّٙوٞ ٍجزّجو ِٚبٞ  350ٚ 220ػ ِؼلٌٙب ِب ث١ٓ ٠ٚزواِٚط١وح.

 ١ٛ ١ٌٛ٠ٚٛى ٚغْذ .ٚرز١ّي ثؼل أزظبِٙب ث١ٓ ٍٕخ ٚافوٜ.ٔ،ٚرٕؼلَ فٟ اٌْٙٛه اٌزب١ٌخ ٠ٛ

ه٠بػ اٌْووٟ ثٖفخ ػبِخ ٚرٙت  باؽ١ب٠ٔٙت ػ١ٍٙب فبْ إٌّطمخ  اٌو٠بػاِب ثقٖٛٓ 

اهرفبع كهعخ ؽواهرٙب .ٚإٌٛع اٌَبئل ِٓ اٌو٠بػ فٟ ٘نٖ اٌو٠بػ ِٓ اٌغٕٛة ،ٚرز١ّ١ي ثغفبفٙب ٚ

إٌّطمخ ٟ٘ اٌو٠بػ ماد االرغبٖ اٌّْبٌٟ اٌغوثٟ ،اٌزٟ رز١ّي ثٚؼف اٌوٛٛثخ ٔظوا ٌىْٛ 

إٌّطمخ رٕلهط ّٙٓ إٌّبؿ اٌّزٍٛطٟ اٌنٞ ٠ز١ّي ثبهرفبع كهعبد اٌؾواهح فٟ فًٖ ا١ٌٖف 

 أزظبَ ٍمٛٛٙب . ٚػلَٚأقفبظٙب فٟ فًٖ اٌْزبء ٚونٌه لٍخ اٌزَبلطبد 

 
 اىَت٘قظ اىسع األقظٚ اىسع األظّٚ اى٘زعح 

 320 640 280 ٌٍ األٍطبؼ

 C 14 45 28° اىسؽاؼح

 50 110 20 ميٌ اىؽٝبذ



 19/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 اىتضبؼٝف ثبىدَبػخ : 3.2

 
 اىْكجخ اىَكبزخ اىتٜ ٝشغيٖب ثبىٖنتبؼ 

 % 90,3 130 اىكٖ٘ه

 - - اىدجبه

 % 9,7 14 وـــت 

 % 100 144 اىَدَ٘ع

 

 اىطجٞؼٞخ: اىَطبطؽ 3.3

 
١ٍّب  ال ،ٙلك ٍبوٕخ عّبػخ ػ١ٓ اٌووبكحأٙؾذ رثٛهٌٚٛ ٚاك  اٌزٟ ٠ؼوفٙبئْ اٌف١ٚبٔبد 

٘نا ٚثفؼً ػ١ٍّخ اٌزؼو٠خ رُ رؾ٠ًٛ .اٌوئ١َٟ ِزغٗ ٔؾٛ ِووي ػ١ٓ اٌووبكح  ْ ِغواٖاٚ

ٜ اٌّغوٜ االٍبٍٟ ِغ رون كهع ِٙغٛه ػٍٝ َِزٛ غوة اٌغّبػخ ّغوٜ فٟ ارغبٖ عل٠لاٌ

٠زٛفو ػٍٝ ثؼ٘ إٌّؼوعبد اٌّمؼوح ٚفبٕخ ػٕل ٍِزمٝ اٌطو٠ك اٌّإك٠خ ئٌٝ  وّب اْ اٌٛاكٞ.

اٌطوّخ ٚفيٚاْ كٚاه 

ؽ١ش رْزل ػ١ٍّخ 

ٌؾذ. ٘نا ااٌزؼو٠خ ٚ

ٚرؾَجب ٌٛلٛع 

ف١ٚبٔبد ِّٙخ فالي 

رٙبًٛ و١ّخ وج١وح ِٓ 

ٚأْ  ،األِطبه ٚفبٕخ

اٌٛاك اٌّنوٛه ٠زٛفو 

ػٍٝ ؽٛٗ مٞ هٚافل 

 ثٗرٛعل  ِّٗٙخ ٚأٔ

ٍك أػٍٝ لّخ عج١ٍخ ٠ٚزؼ

ٚأْ ٘نٖ اٌؼٛاًِ اٌغغواف١خ  َ، 1532ة ؽ١ش ٠مله اهرفبػٗ  ،األِو ثوأً فٛغبي

ٚثبٌزبٌٟ أّٙبه٘ب  رٛفو اٌظوٚف اٌطج١ؼ١خ اٌّالئّخ ٌزغّغ ا١ٌّبٖ ثٙنا اٌؾٛٗ خٚاٌطجٛغواف١

١ٌّبٖ َزلػٟ اٌزفى١و فٟ ئؽلاس ٍل رٍٟ ٠ؾٛي كْٚ عو٠بْ اِّب ٠ ،ارغبٖ ِووي ػ١ٓ اٌووبكح

 ط٘ؼح خ٘ٝخ ىَدؽٙ ٗاظٛ ث٘ؼٗى٘



 20/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

٘نا .٘نا ٚٔظوا أل١ّ٘خ ٙفزٟ ٚاكٞ ثٛهٌٚٛٔؾٛ ػ١ٓ اٌووبكح ٚونا ثٕبء علهاْ ٚلبئ١خ ػٍٝ 

ٚوبٌخ اٌؾٛٗ ئٌٝ  لٟ اٌّٛٙٛعهفغ ٍِزَّبد ػٍٝ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ػًّ ٛلبئٟ اٌؾبعي اٌ

رفبك٠ب ٌإلفطبه اٌّؾللخ ثَبوٕخ ػ١ٓ اٌووبكح  لٖل ثٕبء ؽٛاعي ٚلبئ١خ ثٛعلح٠ٌٍّٛخ اٌّبئٟ 

، ٚلل ؽٟٚ ثبٌمجٛي ؽ١ش اػط١ذ االٔطاللخ الػلاك اٌلهاٍبد اٌزم١ٕخ ٌؾّب٠خ ٗبٔأصٕبء ف١ٚ

رُ اٌجلء فٟ أغبى  2010. ٚفٟ غْذ ِٓ ٍٕخ 2007ِووي ػ١ٓ اٌووبكح ِٓ اٌف١بٙبٔبد ٍٕخ 

 كهُ٘. 1.052.352400اٌّْوٚع اٌنٞ رمله رىٍفزٗ ثـ 
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 اىَ٘اؼظ اىطجٞؼٞخ.4

 



 22/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 اى٘ظٝبُ :  4.1
 

اىثبّٞخ/اىظجٞت)ً ٍ٘قَٜ ٌظائ اقٌ اى٘اظ
3

 ٝشغو فٜ ...... (

 طؽف ٍٞبٓ االٍطبؼ  x  ٗاظ ث٘ؼٗى٘

 

 اىؼُٞ٘ : 4.2
 

 ……تشغو فٜ  اىظجٞت ٍ٘قَٞخ/ظائَخ اىَ٘قغ اقٌ اىؼِٞ

 اىكقٜ  x زٜ اقعاؼُ ػِٞ اىؽمبظح

 

 
 

 )الىخ ضضؽح( ٘غؽافٞخ ىَْجغ ػِٞ اىؽمبظحطط٘ؼ ف٘



 23/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 اٟثبؼ : 4.3
 

 اىَ٘قغ
 بؼ اىطبطخاٟث اٟثبؼ اىؼٍَ٘ٞخ

 إقتؼَبه غٞؽ ٍدٖؿ ٍدٖؿ إقتؼَبه غٞؽ ٍدٖؿ ٍدٖؿ

ٍْجغ ػِٞ 

 اىؽمبظح
 x ٜاىكق x  ٜاىكق 

اػعاظٝخ 

 اىط٘اؼؾٍٜ
x  ٜاىكق x  

اىكقٜ 

 ٗاىشؽة

  x اىكقٜ  x اىظ٘ظٝب
اىكقٜ 

 ٗاىشؽة

 اىسَبً  x اىكقٜ  x اىظ٘خٞطب

    x  
غكو 

 اىكٞبؼاد

    x  
اىكقٜ 

 ٗاىشؽة

 



 24/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىتدٖٞؿاد األقبقٞخ.5



 25/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 ٗقبئو اىْقو اىَكتؼَيخ ثبىدَبػخ: 5.1

 
 ٍالزظبد اىؼعظ اى٘قٞيخ

اٌّزٛفو ؼلك اٌفٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ  01 زبفالد اىْقو اىَؿظٗج

فٟ ٠ٍٚبئً إٌمً ثبٌغّبػخ ال ِٓ 

 .لح ٌٍَبوٕخ ٠ثبٌؾبع١بد اٌّزيا

  08 اىطبمكٞبد اىنجٞؽح
  100 اىكٞبؼاد اىطبطخ

 

 اىشجنخ اىطؽقٞخ:ضؽٝطخ  5.2



 26/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 : ت٘ؾٝغ اىكبمْخ زكت اىؽثظ ثبىَبء اىشؽٗة  5.3

 

 المجموع %
تزوٌد 
 تقلٌدي

نافورات 
 عمومٌة

شبكات 
 أخرى

شبكة م و 
 م ص ش

 الحًاسم  الساكنة

 حي تافوغاث 228 147 0 77 4 147 64,47

 7حي بام  1076 1076 0 0 0 1076 100,00

 2حي بام  941 941 0 0 0 941 100,00

 3حي بام  1149 1149 0 0 0 1149 100,00

 حي االمل 121 121 0 0 0 121 100,00

 حي اقدارن 138 138 0 0 0 138 100,00

 المجموع 3653 3572 0 77 4 3572 97,78

 

 :ت٘ؾٝغ اىن٘اِّٞ زكت اىؽثظ ثبىَبء اىشؽٗة 5.4

 

% 
مجموع 
الكوانٌن 
 المستفٌدة

شبكات 
 أخرى

شبكة م و م 
 ص ش

 الحًم اس عدد الكوانٌن

 حي تافوغاث 47 28 0 28 59,57

 7حي بام  193 193 0 193 100,00

 2حي بام  164 164 0 164 100,00

 3حي بام  193 193 0 193 100,00

 حي االمل 26 26 0 26 100,00

 حي اقدارن 18 18 0 18 100,00

 المجموع 641 622 0 622 97,04

 



 27/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 : ت٘ؾٝغ اىكبمْخ زكت اىؽثظ ثشجنخ اىنٖؽثبء 5.5

 
 الحًاسم  الساكنة شبكة م و ك شبكات أخرى المجموع %

 حي تافوغاث 228 191 37 191 83,77

 7حي بام  1076 1076 0 1076 100,00

 2حي بام  941 941 0 941 100,00

 3حي بام  1150 1150 0 1150 100,00

 حي االمل 121 121 0 121 100,00

 حي اقدارن 138 138 0 138 100,00

 المجموع 3654 3617 37 3617 98,99

 

 :ت٘ؾٝغ اىن٘اِّٞ زكت اىؽثظ ثشجنخ اىنٖؽثبء 5.6

 

% 
مجموع 
الكوانٌن 
 المستفٌدة

 الشبكة أنماط أخرى
عدد 

 الكوانٌن
 الحًاسم 

 حي تافوغاث 47 39 8 39 82,98

 7حي بام  193 193 0 193 100,00

 2حي بام  164 164 0 164 100,00

 3حي بام  193 193 0 193 100,00

 حي االمل 26 26 0 26 100,00

 حي اقدارن 18 18 0 18 100,00

 المجموع 641 633 8 633 98,75

 

 :ت٘ؾٝغ اىن٘اِّٞ زكت اىؽثظ ثشجنخ اىتطٖٞؽ 5.7

 

% 

الكوانٌن 
المتوفرة على 

نظام آخر 
 للتطهٌر

الكوانٌن 
المرتبطة 

بشبكة التطهٌر 
 السائل

 اسم الحً عدد الكوانٌن 

 اثحي تافوغ 47 0 47 0,00

 7حي بام  193 193 0 100,00

 2حي بام  164 164 0 100,00

 3حي بام  193 193 0 100,00

 حي االمل 26 26 0 100,00

 حي اقدارن 18 0 18 0,00

 المجموع 641 576 65 89,86
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 تظٌَٞ ضبص ثشجنخ اى٘اظ اىسبؼ ىدَبػخ ػِٞ اىؽمبظح



 29/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 

 اىظيت ؽثظ ثشجنخ اىتطٖٞؽت٘ؾٝغ اىن٘اِّٞ زكت اى 5.8

 

% 

هل الحً 
متوفر على 

نظام للتطهٌر 
 الصلب

 اسم الحً عدد الكوانٌن 

 حي تافوغاث 47 نعم 100,00

 7حي بام  193 نعم 100,00

 2حي بام  164 نعم 100,00

 3حي بام  193 نعم 100,00

 حي االمل 26 نعم 100,00

 حي اقدارن 18 نعم 100,00

 عالمجمو 641  100,00

 
 

مله   ػخ ر ١خ اٌّغّٛ رؼوف و١ّخإٌفب٠بد إٌّي١ٌخ اهرفبػب َِزّوا، فؾَت أفو االؽٖبئ١بد فبْ اٌىّ

 ٛٓ ٠ٍٕٛب. 1055ثـ 

َجخ  0497ٚ٘ىنا فبْ ِؼلي اٌؾٖخ إٌّزغخ ِٓ إٌفب٠بد إٌّي١ٌخ رمله ثـ   ِب ثبٌٕ وٍغ/َّٔخ فٟ ا١ٌَٛ. أ

ز ٟٙ وبٌ طبع ف ١خ ٚ 4بٌٟ ٌٍّٛاهك اٌجْو٠خ اٌزٟ رْزغً فٟ ٘نا اٌم ٠بد إٌّيٌ ّغ إٌفب طبع ع فٟ ل ّقبٓ   4أ

 أفوْٚ ف١ّب ٠قٔ اٌزٕظ١ف.

لت أِب ف١ّب ٠زؼٍك   فٟ هِٟ ٘نٖ إٌفب٠بد لبْ اٌغّبػخ رمزٖو ؽب١ٌب ػٍٝ رفو٠غٙب فٟ ِطوػ غ١و ِوا

 وٍُ ػٓ اٌغّبػخ. ٠20جؼل ؽٛاٌٟ 
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 :االزٞبءفل اىؼؿىخ ػِ  5.9
 

المسافة 
الفاصلة عن 
أقرب مدرسة 

 ة بكلمابتدائٌ

المسافة 
الفاصلة عن 

اقرب مؤسسة 
 صحٌة بكلم

المسافة 
الفاصلة عن 
مسلك صالح 

لعبور 
 السٌارات بكلم

المسافة 
الفاصلة عن 
طرٌق معبدة 

 بكلم

 الحًاسم  الساكنة

 حي تافوغاث 228 0,3 0,2 1,3 1,2

 7حي بام  1076 0,1 - 0,2 0,35

 2حي بام  941 - - 0,6 0,4

 3حي بام  1150 0,05 - 0,02 0,6

 حي االمل 121 - - 0,1 0,8

 حي اقدارن 138 0,05 - 0,8 0,05

 معدل المسافة 0,13 0,20 0,50 0,57
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 االقتظبظٝخ األّشطخ.6



 32/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 :األّشطخ االقتظبظٝخ األقبقٞخ 6.1

 
 الحًاسم  الفالحة تربٌة المواشً التجارة أنشطة أخرى

 حي تافوغاث 80  07  0  0

 7حي بام  - 04  14  16 

 2حي بام   - 02  03  07 

 3حي بام   -  0 07  08

 حي االمل  - 0  03  16

 حي اقدارن  15 02  0  01 

 

 اىفالزخ ثبىدَبػخ: 6.2

 

 اىَكبزخ اىظبىسخ ىيؿؼاػخ: 6.2.1

 

 اىغبثخ
اىَكبزخ 

 اىؽػ٘ٝخ

 اىسٜ اىَكبزخ اىظبىسخ ىيؿؼاػخ

   ٍكقٞخ ث٘ؼٝخ

 ؽٟ ربفٛغبس -  ٕنتبؼ 15 ٕنتبؼ 15 - 

 اىَدَ٘ع 0 15 15 0

 

 اىجْٞخ اىؼقبؼٝخ ىألؼاضٜ : 6.2.2

 
 (%اىْكجخ )  اىَكبزخ )ثبىٖنتبؼ( ّ٘ع اىَينٞخ

 71 102 ٍِه فبٓ

 29 42 ٍِه اٌلٌٚخ

 - - أهاٟٙ اٌغّٛع

 - - أهاٟٙ و١ِ

 100 144 اٌّغّٛع
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 إٌٔ اىَْتدبد اىفالزٞخ: 6.2.3

 
 ٍالزظخ اإلّتبج فٜ اىَ٘اقٌ اىََطؽح اىْ٘ع

  ـ/ق/12ٕ اىسج٘ة

  ـ/ق/07ٕ قطبّٜ

 

 اإلّتبج اىسٞ٘اّٜ : 6.2.4

 
 ٍالزظخ اىؼعظ اىْ٘ع

  ؼاـ 500 االغْبً

  ؼاـ 24 االثقبؼ

 قطبع اىظْبػخ اىتقيٞعٝخ ٗاىسعٝثخ: 6.3

 
 المهنة عدد الممارسٌن %

 مستغل 180 11,53

 عامل مؤقت بالجماعة 21 1,34

 عامل دائم بالجماعة 09 0,57

 مقيم بالخارجعامل  390 25,00

 عامل مهاجر داخل أرض الوطن 06 0,38

 موظف 101 6,47

 خادمة بيوت 04 0,25

 ربة بيت 653 41,85

 آخر 196 12,56

 المجموع 1560 100,00
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 قطبع اىطعٍبد: 6.4

 

 اىَسالد اىتدبؼٝخ: 6.4.1

 
 اىسٜ ػعظ اىَسالد

 ؽٟ ربفٛغبس 00

 1ؽٟ ثبَ  14

 2ؽٟ ثبَ  03

 3ؽٟ ثبَ  07

 ًؽٟ االِ 03

 ؽٟ اللاهْ 00

 اىَدَ٘ع 27

 

 قطبع اىكٞبزخ: 6.5

 

 ح اىجْٞبد اىتستٞخ اىَت٘فؽ 6.5.1
 اٌمٖجــخ اٌووــبكح   

اٌّْبي،٠ٚجؼل  اٌووبكح ١ِال اٌٝ عٙخ اٌمٖجخ ػٍٝ األهٗ اٌٛالؼخ ّوق ػ١ٓ ١ّلد

ؽَت  ل١ٍال اٚ رٕمٔ.ٟٚ٘ ِوثؼخ اٌْىً اٌؼ١ٓ ثؾٛاٌٟ ف١َّٓ ِزوا،ري٠ل علاه٘ب اٌغوثٟ ػٓ

عٕجبرٙب،  اٌّؾطّخ اٌّزواوّخ ػٍٝ ثؼ٘ اٌّزجم١خ،ٚهوبَ أروثخ أٍٛاه٘ب لهأٙبثؼ٘ ِؼبٌُ ع

 .اٙالػٙب ث١ٓ ف١َّٓ اٌٝ ٍز١ٓ ِزوا ٠زواٚػ ٛٛي وً ٍٙغ ِٓ

أكهن عً  اٌغٕٛث١خ،وّب ٠وٚٞ ثؼ٘ ا١ٌْٛؿ ِّٓ ٌٍمٖجخ ثبة ٚاؽلح ِٛاعٙخ ٌٍغٙخ وبْ

فٟ  مٌه اٌّٛلغ ٌجٕبئٙب،ؽزٝ رىْٛ ٌٙب ثلا٠بد اٌموْ اٌؼْو٠ٓ.ٚلل افز١و اٍٛاه اٌمٖجخ لبئّخ فٟ

اٌّْبي اٌغوثٟ،ٚونا عٙخ  ،فٍُ رجٓ عٙخ اٌّْبي اٚ ١ِب٘ٙب ِٕأٜ ػٓ ف١٘ اٌؼ١ٓ ؽ١ٓ رّٕٙو

 ٚاٌجؼ٘ ا٢فو الٍزؾبٌخ ٕٚٛي اٌّبء ألْ ثؼٚٙب ِؼوٗ ٌف١ٚبٔبد اٌؼ١ٓ ، اٌغٕٛة،

ا١ٌٙب  ٌّبءاٌؼ١ٓ،ٚرّىٕٙب ِٓ ٕٚٛي ا رغٕت اٌمٖجخ ف١ٚبٔبد  ا١ٌٗ،فىبٔذ اٌغٙخ اٌّقزبهح

 كْٚ غ١وٖ ِورجٜ ثبٌؼ١ٓ،ػٕٖو ف١ٙب،ٚثٕبء اٌمٖجخ فٟ ٘نا اٌّىبْ ثى١ف١خ ٠ًَٙ اٌزؾىُ

 ..ا٠بَ اٌقٖت ٚرٙبًٛ األِطبه اٌؾ١بح،اٌزٟ رٛفو اٌّبء ِلهاها

  ألٍجبة- ث١ٕذ اٌؼٍٛٞ ِٛالٞ اٍّبػ١ً، اٌٝ ػٙل اٌٍَطبْ -اٌمٍؼخ -اٌمٖجخ  ٠ؼٛك ثٕبء  

اٌفالؽ١خ  ِٕمُٛ اٌّْب١ٌخ ٌزّبهً ْٔبٛبرٙب ٠ؾّٟ لجبئً ثٕٟأ١ِٕخ، ام إٔجؾذ ِوويا أ١ِٕب 

 اٌّْبي،ٚونا اٌْوق اٌٝ ؽلٚك لجبئً اٌّّزلح ِٓ اٌمٖجخ فٟ ارغبٖ   "ٚاٌوػ٠ٛخ ثَٙٛي "رو٠فخ

 .ثٕٟ ػز١ك ثٕٟ فبٌل،ٚغوثب اٌٝ ؽلٚك لجبئً

٘نٖ  َ اٚ ثؼل٘ب ثم١ًٍ، ألْ 1679ِٛافك  ٘ـ1090رىْٛ اٌمٍؼخ لل ث١ٕذ ٍٕخ  ٠وعؼ اْ

 .(3)إٌّطمخ اٌْول١خ. ٔمً لجبئً اٌيهاهح ٚاٌْجبٔبد اٌٝ إٌَخ ٟ٘ إٌَخ اٌزٟ رُ ف١ٙب
 

 

 
 ػجل اٌّبٌه ِِٕٟٛ: اٌغٕبػ ا١ٌّٙبْ ٌّٕجغ ػ١ٓ اٌووبكح إٌٍٛبْ( 3)



 35/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 
 

 ثقبٝب ٍِ قظجخ ٍ٘الٛ اقَبػٞو

 

 ٍالزظبد ػِ اىكٞبزخ ثبىدَبػخ:
 

ح ٌُ ٠زُ رو١ِّٙب ِٓ اعً ئػبكرٙب اْ لٖجخ ِٛالٞ اٍّبػ١ً اٌّغبٚهح ٌّٕجغ ػ١ٓ اٌووبك

ئٌٝ ؽبٌزٙب األ١ٍٕخ لٖل ئثواى ل١ّزٙب اٌزبه٠ق١خ ٚاٌلٚه اإلّؼبػٟ اٌنٞ ٌؼجزٗ أصٕبء ر١١ْل٘ب 

وّزؾف ٠ؾزٛٞ ػٍٝ إٌّزٛعبد اٌٖٕبػ١خ  بٚثبٌزبٌٟ اٍزغالٌٙب فٟ اٌّغبي ا١ٌَبؽٟ ثغؼٍٙ

 اٌزم١ٍل٠خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌزٟ رز١ّي ثٙب إٌّطمخ ػٓ ثبلٟ إٌّبٛك.

 اٌفٓ: اٌووــبكح   

١ٍِٛمٟ ّؼجٟ ِز١ّــي  ٌــْٛ ٚ٘ٛ" اٌـووبكح "  اٌغّبػخ ثفٓ ١ٍِٛمٟ ٠لػٝ ْزٙــوروّب 

٘نا اٌٍــْٛ  ِٓ ّٙــورٗ ثبٛاللـٗ ػٍٝ اٌّىــبْ مارـٗ. ٚر١َّــخ أوضوثب٠مــبػٗ اٌّؾـٍــٟ، 

 ثْىــً ػْــٛائٟماع رـلاٌٚـٗ  أِو َِزؾــلس غ١و لل٠ــُ،" ا١ٌٍّٛمٝ اٌفٌٛىٍٛهٞ ثـ"اٌووبكح

 ِٖــله ٌٗ ٘ٛ ا٠مبػٗ اٌّٖبؽت ٌٍغٕــبء اٌغّـبػٟ كْٚ اٌجؾش فٟ إٔـٌٛٗ، ٌٚؼً أ٘ـــُ

٠َّٚٝ "إٌّمّٟٛ " ونٌه َٔجــخ اٌٝ  ،٠ئبٍٓ اٌَّّٝ ثـ"اٌٖف"، ِؼوٚف ػٕل لجبئً ثٕٟ

اٌفٓ  ٌُ ٠َزغً ٘نا .ِٚلاّو٘ب ثؼ١ٓ اٌووــبكح ثٕٟ ِٕمُٛ ا١ٌئب١ٍٕـخ، اٌزٟ رؾ١ٜ لوا٘ب لج١ٍخ

ػٍٝ َِزٜٛ اٌغّبػخ ٚمٌه ثبلبِخ ِٙوعبْ فبٓ ثٗ اٚ رٕظ١ُ ا٠بَ صمبف١خ ؽٛي ٘نا اٌفٓ اٌنٞ 

 إجؼ ٠ؼوف اّؼبػب ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼبٌّٟ.
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 األضؽٙ ثبىدَبػخ: االقتظبظٝخاألّشطخ  6.6

 
 ػعظٕب اىتدٖٞؿاد االقتظبظٝخ

 02 اىظٞعىٞبد

 11 اىَقبٕٜ

 01 اىدؿاؼح

 08 ثبئغ اىعخبج

 03 اىَسيجخ

 16 اىَ٘اظ اىغػاٝخ

 05 اىْدبؼح

 04 اىسعاظح

 05 اىطضؽ ٗاىف٘امٔ

 02 ٍطسْخ اىسج٘ة

 02 ّقو اىؽٍو ٗاىسظٚ

 04 ٍطبظع اىٖبتف

 01 تدبؼ اىدَيخ

 02 اىسَبً

 03 االفؽّخ

 04 اىَطبػٌ

 01 ثٞغ ػيف اىَبشٞخ

 02 ٍسو غكو اىكبؼاد

 01 ثبئغ اىؿخبج

 02 مبتت ػٍَٜ٘

 01 قبػبد االىؼبة

 02 اىطٞبطخ 

 07 اىسالقخ

 07 اطالذ اىعؼاخبد

 02 ٍسالد ثٞغ اىؼقبقٞؽ

 01 ٍسطخ ثٞغ اىجْؿِٝ

 02 ٍسو اطالذ اىؼدالد اىَطبطٞخ

 02 ثبئغ "اىكفْح"
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 قطبع اىظسخ ثبىدَبػخ: 7.1

 

 :اىسٜاىتغطٞخ اىظسٞخ زكت  7.1.1

 

الساكنة 
المستفٌدة 

لتأمٌن من ا
 الصحً

نسبة 
الساكنة 
المغطاة 

بالخدمات 
 الصحٌة

الساكنة 
المغطاة 

بالخدمات 
 المتنقلة

الساكنة 
المغطاة 

بالخدمات 
 الثابتة

المسافة 
عن المركز 

الصحً 
 )بكلم(

 اسم الحً الساكنة

 حي تافوغاث 228 1,30 228 - 777 -

 7حي بام  1076 0,20 1076 - 777 -

 2بام حي  941 0,60 941 - 777 -

 3حي بام  1149 0,02 1149 - 777 -

 حي االمل 121 0,10 121 - 777 -

 حي اقدارن 138 0,80 138 - 777 -

 المجموع 3653   3653 - 100 -

 

  

 2009علٚي فبٓ ثؼلك اٌٛالكاد اٌغل٠لح فالي ٍٕخ 

 اٌّغّٛع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اٌْٙٛه

 41 07 04 05 02 02 06 03 03 00 05 01 03 اٌؼلك

 

. 

 

 األٍؽاع األمثؽ اّتشبؼا ثبىدَبػخ: 7.1.2

 
 ٍالزظخ اىَنبُ ّ٘ػٖب

 ٍؽع اىكنؽٛ-

 ٍؽع اىضغظ اىعٍ٘ٛ-

 اٍؽاع اىقيت ٗاىشؽاِٝٞ -

 أٍؽاع اىكؽطبُ-

 اّؼعاً االٍؽاع اىَؼعٝخ خَٞغ تؽاة اىدَبػخ
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 اىقجالد اىتقيٞعٝبد ثبىدَبػخ: 7.1.2

 
 الحً مكونات غٌر مكونات المجموع

 حي تافوغاث     7

 7حي بام      7

 2حي بام      7

 3حي بام    77  77

 حي االمل     7

 حي اقدارن     7

 المجموع 0 01 01

 

 قطبع اىثقبفخ: 7.2

 
تجهٌزات 
ثقاقٌة 
 اخرى

فضاءات 
 ترفٌهٌة

تجهٌزات 
 رٌاضٌة

مخٌمات 
 صٌفٌة

دور 
 الشباب

نوادي 
 نسوٌة

 الحًاسم  الساكنة

 ي تافوغاثح 228            

 7حي بام  1076            

 2حي بام  941 1     1    

 3حي بام  1150            

 حي االمل 121       1    

 حي اقدارن 138            

 المجموع 3654 1 0 0 2 0 0
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 قطبع اىكنِ: 7.3

 ّ٘ع اىكنِ ثبىدَبػخ: 7.3.1

 
 الحًاسم  مشتت  متفرق  متراص

 x  x  x حي تافوغاث 

 x      7حي بام 

 x      2حي بام 

 x      3حي بام 

 x     حي االمل 

   x   حي اقدارن 

 

 ثبىدَبػخ:ّ٘ػٞخ اىجْبء اىكبئع  7.3.2

 
 الحًاسم  بالخرسانة المسلحة بمواد محلٌة آخر

 حي تافوغاث نعم نعم  

 7حي بام  نعم    

 2حي بام  نعم    

 3حي بام  نعم    

 حي االمل نعم    

 حي اقدارن نعم    

 

 

 اىَشبمو اىؼقبؼٝخ: 7.3.3
ِٓ اٌوٍـَٛ  ١ٙخ اٌَّـزقوعخ  ٙؼ١خ اٌمطـغ االه ِٓ رَـ٠ٛخ ٚ ػخ ثؼـل  ٌُ رـزّىٓ اٌغّب

اٌجبٌغ َِبؽزٙب االعّب١ٌخ  3لطؼخ  3476/2ٚ 2لطؼخ  12452/2ٚ 1لطؼخ  16598/2اٌؼمبه٠خ 

ػخ  80اه ٚ 54٘ىزبها ٚ 15 ٙب اٌغّب زٟ الزٕ زبه٠ـ ٍٕز١به اٌ عبْ  ِٓ 01/12/1971ث ّو  اٌّؼ

 ِٛهٌٛ ٚٚىػذ ػٍٝ اٌَبوٕخ فٟ اٛبه اٌجؤبِظ اٌؼبٌّٟ ٌٍزغن٠خ لٖل فٍك لو٠خ ّٔٛمع١خ.

 

 ػعظ ؼضض اىجْبء اىََْ٘زخ: 7.3.4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 30/5/2010 

12 15 25 18 16 18 14 
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 قطبع اىْقو: 7.4
 

أن  حٌثان، مدٌنة أبرك إلىٌتلقون صعوبات عدة فً التنقل سكان الجماعة  ال زال
الكبٌرة  األجرةسٌارات  حٌث ان ،لهمتفً بالحاجٌات المتزاٌدة  المتوفرة ال وسائل النقل

 مدٌنة أبركان ال إلىالتً تقل المواطنٌن من عٌن الركادة وحافلة النقل المزدوج الوحٌدة 
نقلون لتالمٌذ الذٌن ٌتل وٌزداد االمر تفاقما بالنسبة، تغطً الخصاص المالحظ فً هذا النطاق

ٌعانون أحٌانا من مشكل غٌاب وسائل النقل وأحٌانا من اذ ٌومٌا إلى المإسسات الثانوٌة 
 .عض منهم إلى االنقطاع عن الدراسةاألمر الذي ٌإدي بالب مشكل تكدس الحافلة بالركاب،

ؤن الجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة الزالت مرتبطة بمدٌنة أبركان ف ولإلشارة
لقضاء مآربهم، كما أن  المدٌنة المذكورة إلىأن السكان ٌتنقلون ٌومٌا  إذ ،اقتصادٌا واجتماعٌا

 إلىٌضطرون للتنقل  اإلعدادٌةٌستهان بـه من التالمٌذ الذٌن ٌنهون دراستهم  عددا ال
لمتابعة دراستهم، الشًء الذي ٌكلف آباءهم وأولٌاءهم  وأحفٌر الثانوٌات المتواجدة بؤبركان

 غٌاب وسائل النقل المدرسً.، وذلك فً باهظةمصارٌف 
لى أن سٌاحٌة  إضافة إ قع بمنطقة  كادة ت عٌن الر ٌة  حاذاةبلد تً  أي بم فزوان ال مة  حا

لذي  الشًء، ٌقصدها المواطنون بمدٌنة بركان وكذا بالمدن المجاورة معدنٌةتتوفر علـى مٌاه  ا
ٌـة  باحداث تعزٌز وسائل النقلٌجب معـه  قـم خط لحافالت فوغال بالطرٌق الوطن  األمر، 2ر

قـة  الذي ٌنتـج عنه ال صادي بالمنط كذا خلق رواج اقت مواطنٌن و ناة ال من معا محالة التخفٌف 
 المحلٌة. وتفعٌل التنمٌـة
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 ت٘ؾٝغ اىكنبُ زكت اىتكدٞو ثبىسبىخ اىَعّٞخ: 8.1

 
 لحًااسم  الساكنة المسجلون غٌر المسجلٌن %

 حي تافوغاث 228 228 0 100,00

 7حي بام  1076 1072 4 99,63

 2حي بام  941 940 1 99,89

 3حي بام  1150 1150 0 100,00

 حي االمل 121 121 0 100,00

 حي اقدارن 138 137 1 99,28

 المجموع 3654 3648 6 99,84

 

 :اىكنبُ زكت اىت٘فؽ ػيٚ ثطبقخ اىتؼؽٝف اى٘طْٞخ 8.2

 
 الحًاسم  الساكنة ملحا غٌر حامل

 حي تافوغاث 228 159 4

 7حي بام  1076 723 24

 2حي بام  941 691 15

 3حي بام  1150 806 22

 حي االمل 121 72 0

 حي اقدارن 138 95 2

 

 : ت٘ؾٝغ األقؽ زكت اىت٘فؽ ػيٚ ػقع اىؿٗاج 8.3

 
 الحًاسم  عدد األسر األسر بدون عقد زواج النسبة

 حي تافوغاث 54 0 0

 7حي بام  272 0 0

 2حي بام  240 0 0

 3حي بام  286 0 0

 حي االمل 30 0 0

 حي اقدارن 33 0 0

 

 تؽمٞجخ األقؽح: 8.4
 

 نوعٌة السكن السائد
معدل األفراد بكل 

 أسرة
 الحًاسم 

 حي تافوغاث 4 متفرق

 7حي بام  4 متراص

 2حي بام  4 متراص

 3حي بام  4 متراص

 حي االمل 4 متراص

 حي اقدارن 4 قمتفر
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 زٞبح اىطفو: 9.1

 

 ػعظ األطفبه ثبىدَبػخ زكت اىكِ 9.1.1

 
 اسم الدوار 1 > 3-2 5-4 5 > 11-6 15-12 18-16 المجموع

 حً تافوغاث 3 7 11 21 17 14 11 84

 إناث 0 5 4 9 12 8 5 43

 ذكور 3 2 7 12 5 6 6 41

 1حً بام  18 32 36 86 112 81 46 411

 إناث 7 17 13 37 49 41 27 191

 ذكور 11 15 23 49 63 40 19 220

 2حً بام  12 29 26 67 71 64 44 313

 إناث 6 15 13 34 38 30 15 151

 ذكور 6 14 13 33 33 34 29 162

 3حً بام  19 43 38 100 114 65 47 426

 إناث 9 20 16 45 46 33 22 191

 ذكور 10 23 22 55 68 32 25 235

 حً االمل 1 6 4 11 18 14 7 61

 إناث 0 1 1 2 8 5 4 21

 ذكور 1 5 3 9 10 9 3 40

 حً اقدارن 2 4 9 15 11 10 6 57

 إناث 1 4 7 12 5 7 1 37

 ذكور 1 0 2 3 6 3 5 20

 المجموع 55 121 124 300 343 248 161 1352

 إناث 23 62 54 139 158 124 74 634

 ورذك 32 59 70 161 185 124 87 718

 النسبة المؤوٌة 4 9 9 22 25 18 12 100

 

 27/07/2010اىٚ غبٝخ األطفبه اىَؿظاظُٗ ثبىدَبػخ  9.1.2

 

 المجموع العام
  الوالدة الحدٌثة
 مكتب فرعً

 الوالدة الحدٌثة 
 مكتب أصلً

 الحً

نسبة 
 اإلناث

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 حي تافوغاث 0 1 0 0 0 1 0

 7 حي بام 1 1 0 0 1 1 50

 2حي بام  0 1 0 0 0 1 0

 3حي بام  1 0 0 0 1 0 100

 حي االمل 0 1 0 0 0 1 0

 حي اقدارن 0 0 0 0 0 0  

 المجموع 2 4 0 0 2 4 33
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 27/07/2010اىٚ غبٝخ  اى٘فٞبد اىَكديخ 9.1.3

 

 أسباب الوفٌات أقل من خمس سنوات
 وفٌات أقل من
 خمس سنوات

 الحًاسم 

 حي تافوغاث 0  

 7 حي بام 0  

 2حي بام  0  

 3حي بام  0  

 حي االمل 0  

 حي اقدارن 0  

 المجموع 0  

 

 

 قْ٘اد: 5-0ػعظ زبالد اإلقٖبه اىَكديخ ػْع األطفبه ٍب ثِٞ  9.1.4

 
 الحًاسم  5-0عدد األطفال  عدد الحاالت النسبة

 حي تافوغاث 24 1 4,17

 7حي بام  102 2 1,96

 2حي بام  80 1 1,25

 3ام حي ب 121 2 1,65

 حي االمل 17 0 0,00

 حي اقدارن 16 1 6,25

 المجموع 360 7 1,94

 

 ٗاىدْف: االزٞبءػعظ األطفبه اىَيقسِٞ ثبىدَبػخ زكت  9.1.5

 
 الحًاسم  الذكور اإلناث المجموع

 حي تافوغاث 15 17 32

 7حي بام  27 19 46

 2حي بام  25 17 42

 3حي بام  23 22 45

 حي االمل 10 12 22

 حي اقدارن 6 8 14

 المجموع 106 95 201
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 2009شٖؽ : 11إىٚ  0تيقٞر األطفبه  ٍِ  9.1.6

 
 ّ٘ع اىتيقٞر

 اىَيقسِٞ ميٞب %
ػعظ 

 األطفبه
 

BCG DTCP1 DTCP2 DTCP3 VAR 

 اإلّبث 66 88 58 88 66 85 66 66

 اىػم٘ؼ 85 85 066 85 66 85 65 85

 اىَدَ٘ع 028 006 52 006 025 001 025 028

 

اىٚ ٍتٌ شٖؽ  2010ٍِ فبتر ْٝبٝؽ شٖؽ : 11إىٚ  0ٍِ  –تيقٞر األطفبه  1.7.9

 ٍبٛ.

 
 ّ٘ع اىتيقٞر

 اىَيقسِٞ ميٞب %
ػعظ 

 األطفبه
 

BCG DTCP1 DTCP2 DTCP3 VAR 

 اإلّبث    21 22 05 06 00

 اىػم٘ؼ    05 22 28 26 26

 اىَدَ٘ع    86 88 88 66 60

 

 اىطفو : تَْٞخ 9.2

 

 :اىتؼيٌٞ االٗىٜ 9.2.1

 

 :بىسٜاىنتبتٞت اىقؽآّٞخ ث -اىتؼيٌٞ االٗىٜ 9.2.1.1

 

 المجموع
عدد التالمٌذ 

 إناث
عدد التالمٌذ 

 ذكور

عدد الكتاتٌب 
المرتبطة 
بشبكة 
 التطهٌر

 الحًاسم  عدد الكتاتٌب

 حي تافوغاث - - - - 0

 7حي بام  1 1 10 12 22

 2حي بام  - - - - 0

 3حي بام  - - - - 0

 حي االمل - - - - 0

 حي اقدارن - - - - 0
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 :ٍؤقكبد اىتؼيٌٞ األٗىٜ اىؼظؽٛ 9.2.1.2
 

 المجموع
عدد 

التالمٌذ 
 إناث

عدد 
التالمٌذ 

 ذكور

عدد 
 المربٌٌن

عدد 
 األقسام

عدد 
المؤسسات 
المرتبطة 
بشبكة 
 التطهٌر

عدد 
 المؤسسات

 الحًاسم 

 حي تافوغاث - - - - - - -

 7حي بام  - - - - - - -

 2حي بام  1 1 1 1 14 19 33

 3حي بام  - - - - - - -

 حي االمل - - - - - - -

 حي اقدارن - - - - - - -

 

 قْخ اىَكديُ٘ ثبىَعؼقخ االثتعائٞخ: 11ٗ  6ػعظ األطفبه ٍب ثِٞ  9.2.2

 
  الذكور اإلناث المجموع

 المسجلون النسبة

عدد 
األطفال 

6- 
11 

 المسجالت النسبة

عدد 
اإلناث 

6- 
11 

 المسجلون النسبة
عدد 

الذكور 
6- 11 

 الحًاسم 

 حي تافوغاث 5 5 100,00 11 4 36,36 16 9 56,25

 7حي بام  61 4 6,56 52 4 7,69 113 8 7,08

 2حي بام  35 6 17,14 41 3 7,32 76 9 11,84

 3حي بام  62 7 11,29 46 5 10,87 108 12 11,11

 حي االمل 8 4 50,00 8 4 50,00 16 8 50,00

 حي اقدارن 6 5 83,33 7 2 28,57 13 7 53,85

 المجموع 177 31 17,51 165 22 13,33 342 53 15,50

 

 اىََعؼقخ: بالزٞبءػعظ اىسدؽاد اىَ٘خ٘ظح ث 9.2.3

 

 الحًاسم 
عدد 

الوحدات 
 المدرسٌة

مجموع 
 الحجرات

عدد 
الوحدات 
المتوفرة 

على 
 اإلنارة

عدد 
الوحدات 
المستفٌدة 
من الماء 
 الشروب

عدد 
الوحدات 
المتوفرة 

على 
 مراحٌض

عدد 
حدات الو

المتوفرة 
على 
 مطعم

عدد 
الوحدات 
المتوفرة 

على 
 خزانة

 - - - - - - - حي تافوغاث

 - - - - - - - 7حي بام 

 0 1 1 1 1 12 1 2حي بام 

 - - - - - - - 3حي بام 

 - - - - - - - حي االمل

 - - - - - - - حي اقدارن

 0 1 1 1 1 12 1 المجموع
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 ىَ٘خ٘ظح ثبىدَبػخت٘ؾٝغ اىتالٍٞػ زكت اىَعاؼـ ا 9.2.4
  

 الوحدة المدرسية المجموعة المدرسية
 المسجلون الجدد عدد التالميذ

 المنقطعون
 عن الدراسة 

 نالمستفيدو
 من المطعم 

معدل 
عدد  المسافة

 األقسام

 جمعية 
 آباء التالميذ

 بالكلم إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور /النعم

مدرسة قاسم 
 امين

م مدرسة قاس
 امين

 نعم 75 77 86 774 77 77 22 37 787 278

  75 77 86 774 77 77 22 37 787 278  اىَدَ٘ع

 

 

 ػعظ اىَكديِٞ اىدعظ فٜ اىكيل األقبقٜ 9.2.5

 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 السنة

 مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ 

 9 5 4 77 8 3 7 4 3 5 3 2 سنوات  5

 43 77 26 47 27 26 53 29 24 67 28 39 وات سن 6

 7 7 7 - - - - 7 7 7 7 7 سنوات  7

 - - - - - - 7 7 7 2 7 7 سنوات  8

 - - - - - - - - - - - - سنوات  9

 - - - - - - - - - - - - سنوات  10

 - - - - - - - - - - - - سنوات  11

 53 22 31 58 29 29 61 34 27 75 33 42 المجموع

 

 ( ٗىٌ ٝيتسق٘ا:11-6ػعظ األطفبه اىػِٝ ثيغ٘ا قِ اىتَعؼـ) 9.2.6
 

 الذكور اإلناث المجموع

 الحًاسم 
 النسبة

غٌر 
 الملتحقٌن

عدد 
األطفال 

6- 
11 

 النسبة
غٌر 

 الملتحقات

عدد 
اإلناث 

6- 
11 

 النسبة
غٌر 

 الملتحقٌن

عدد 
الذكور 

6- 
11 

 حي تافوغاث 5 2 40,00 11 4 36,36 16 6 37,50

 7حي بام  61 1 1,64 53 2 3,77 114 3 2,63

 2حي بام  35 0 0,00 42 1 2,38 77 1 1,30

 3حي بام  64 0 0,00 46 1 2,17 110 1 0,91

 حي االمل 8 0 0,00 7 0 0,00 15 0 0,00

 حي اقدارن 6 0 0,00 7 0 0,00 13 0 0,00

 المجموع 179 3 1,68 166 8 4,82 345 11 3,19

 

 

 ػعاظٛ:ّكجخ اىتكدٞو ثبال 9.2.7
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 اىكْخ

 اىػم٘ؼ اإلّبث

اىَدَ٘ع 

% 

 اىْبخسبد

فٜ اىكْخ 

 اىكبظقخ

اىَيتسقبد 

 ثبإلػعاظٛ
% 

 اىْبخسُ٘

فٜ اىكْخ 

 اىكبظقخ

اىَيتسقُ٘ 

 ثبإلػعاظٛ
% 

2010 32 28 87.88 36 34 93.51 90486 

 

 :اىَكبفخ إىٚ أقؽة إػعاظٝخ 9.2.8

 
 الحًاسم  المسافة إلى أقرب إعدادٌة ب كلم

 غاثحي تافو 0,95

 7حي بام  0,35

 2حي بام  0,80

 3حي بام  0,15

 حي االمل 0,10

 حي اقدارن 0,85

 

 

 الئسخ خَؼٞبد آثبء ٗأٗىٞبء اىتالٍٞػ: 9.2.9

 

 الئحة جمعيات آباء و أولياء التالميذ
 الالئي هيئن برنامج عمل مع المدرسة

 اسم المدرسة اسم الجمعية

 مدرسة قاسم امٌن امٌنجمعٌة اباء واولٌاء التالمٌذ لمدرسة قاسم 

 

 زَبٝخ اىطفو: 9.3

 

 

 

 

 

 األطفبه اىَشغيُ٘ زكت اىدْف )*(: 9.3.1
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 المجموع بنات أوالد نوعية الشغل النشاط

 4  0 4 متعلم ة الخشبنجار

 2 7 2 متعلم التلحيم

 7 7 7 غسل االواني المقاهي

 7 7 7 غسل االواني المطاعم

 2 0 2 متعلم اصالح الدراجات

 1 0 1 اعد تاجرمس تجارة الخضر

 11 0 11 المجموع

 
 .ٍٕخ أْ ٠زبثغ كهاٍزٗ 15وٚف رّٕغ اٌطفً اٌجبٌغ ألً ِٓ ظ)*( : ّغً ٠ز١ّي ثّلح أٚ 
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 ٍشبؼمخ اىطفو:9.3.1
 

 

 اىتؼبّٗٞبد اىَعؼقٞخ: 9.3.1.1

 
 الحًاسم  اسم التعاونٌة النشاط المقر

 حي تافوغاث - - -

 7حي بام  - - -

 2حي بام  - - -

 3 حي بام - - -

 حي االمل مدرسة النجاح الخوارزمي االهتمام بشؤون التالميذ الثانوية االعدادية الخوارزمي

 حي اقدارن مدرسة النجاح قاسم أمين االهتمام بشؤون التالميذ مدرسة قاسم أمين
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 ت٘ؾٝغ اىكبمْخ اىْك٘ٝخ ثبىدَبػخ: 10.1
 

 اسم الدوار 18-12 45-19 60 < المجموع األمٌات المعاقات

 حي تافوغاث 13 48 14 75 47 1

 7حي بام  68 229 68 365 173 10

 2حي بام  45 175 67 287 137 3

 3حي بام  55 234 87 376 184 11

 حي االمل 9 23 5 37 11 0

 حي اقدارن 8 28 5 41 18 0

 المجموع 198 737 246 1181 570 25

 

  االزٞبءخ فٜ قِ اإلّدبة زكت ت٘ؾٝغ اىكبمْخ اىْك٘ٝ 10.2

 

نسبة النساء فً 
 سن اإلنجاب

عدد النساء فً 
 سن اإلنجاب

 الحً عدد النساء 

 حي تافوغاث 775 58 57,43

 7حي بام  537 287 54,75

 2حي بام  456 237 57,66

 3حي بام  567 297 57,69

 حي االمل 55 37 54,55

 حي اقدارن 77 36 57,77

 المجموع 1788 932 52,13

 

ػعظ اىْكبء اىس٘اٍو اىطبضؼبد ىيَؽاقجخ اىظسٞخ ٍب قجو  10.3

 اى٘ضغ:
 

 الحً
عدد الزٌادات 

 المرتقبة

عدد النساء  
الحوامل 

المستفٌدات من 
المراقبة الطبٌة 

 قبل الوضع

نسبة النساء 
الحوامل 

المستفٌدات من 
المراقبة الطبٌة 

 قبل الوضع

عدد النساء 
المستفٌدات من 
 المراقبة الطبٌة

 بعد الوضع

نسبة النساء 
المستفٌدات من 
المراقبة الطبٌة 

 بعد الوضع

 72,57 7 72,57 7 8 حي تافوغاث

 47,67 5 47,67 5 72 7حي بام 

 47,77 6 47,77 6 75 2حي بام 

 37,77 4 23,78 3 73 3حي بام 

 27,77 7 27,77 7 5 حي االمل

 33,33 7 33,33 7 3 حي اقدارن

 32,14 18 30,36 17 56 اجملموع

 



 55/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 ت٘ؾٝغ اى٘الظاد زكت اىَسٞظ : 10.4
 

المستفٌدات من دار 
 األمومة

الوالدات بأماكن  
 أخرى

الوالدات بمكان  
 مراقب صحٌا

عدد 
الوالدات 
المصرح 

 بها

 الحً
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 حي تافوغاث 2 7 57,77 7 57,77 7 7,77

 7ام حي ب 3 4 733,33 7 7,77 7 7,77

 2حي بام  4 3 75,77 7 7,77 7 7,77

 3حي بام  4 2 57,77 7 25,77 7 7,77

 حي االمل 2 3 757,77 7 7,77 7 7,77

 حي اقدارن 7 7 777,77 7 7,77 7 7,77

 المجموع 16 14 87,50 2 12,50 0 0,00
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 57/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

كت ٍدبه الئسخ اىدَؼٞبد اىفبػيخ ػيٚ ٍكت٘ٙ اىدَبػخ ز  11.1

 اىتعضو:

 

 ٍدبه اىتعضو اىَقؽ اقٌ اىدَؼٞخ
تبؼٝص 

 اىتأقٞف

 ػعظ اىَْطؽطِٞ
 ٍال زظب د

 أٛفبي ّكبء ؼخبه
اٌو٠بٙخ  ػ١ٓ اٌووبكح عّؼ١خ أفبق اٌْجبة

ٚاٌضمبفخ 

ٚاٌْإْٚ 

 االعزّبػ١خ

2001     

ثووبْ عّؼ١خ 

 ٍزؼبْٚ ٚاٌز١ّٕخٌ

ىٔمخ اثٓ 

١ٍٕبء 

ػ١ٓ  01هلُ

 اٌووبكح

االٔؼبُ 

لزٖبكٞ اال

 ٚاالعزّبػٟ 

2005 20 60 40  

اٌغّؼ١خ إٌَبئ١خ 

 ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزٚبِٓ

ىٔمخ اثٓ 

١ٍٕبء هلُ 

ػ١ٓ  01

 اٌووبكح

2010 2010 00 11 00  

عّؼ١خ ١ٍبهاد 

 االعوح

ّإْٚ إؾبة  ػ١ٓ اٌووبكح

 ا١ٌَبهاد

2010 08 00 00  

  00 00 11 2010 اٌمٕٔ ػ١ٓ اٌووبكح عّؼ١خ اٌمٕٔ

عّؼ١خ االػّبي 

عزّبػ١خ ٌّٛظفٟ اال

 ثٍل٠خ ػ١ٓ اٌووبكح

ػ١ٓ ثٍل٠خ 

 اٌووبكح

ّإْٚ 

 اٌّٛظف١ٓ

18/02/2000 29 06 00  

عّؼ١خ ِلهٍخ 

 إٌغبػ لبٍُ ا١ِٓ

ِلهٍخ لبٍُ 

ػ١ٓ ا١ِٓ 

 اٌووبكح

      ّإْٚ اٌزال١ِن

عّؼ١خ ِلهٍخ 

 إٌغبػ اٌقٛاهىِٟ

اػلاك٠خ 

اٌقٛاهىِٟ 

 ػ١ٓ اٌووبكح

      ّإْٚ اٌزال١ِن

 

 ّٞبد زكت اىقطبع:الئسخ اىتؼبٗ 11.2

 

 اىقطبع اىَقؽ اقٌ اىتؼبّٗٞخ
تبؼٝص 

 اىتأقٞف

 ػعظ اىَْطؽطِٞ
 ٍال زظب د

 أطفبه ّكبء ؼخبه

اىَؽمؿ  تؼبّٗٞخ اىسكْٞخ

 107اىفالزٜ 

اىفالزخ )خَغ 

 اىسيٞت(
2001     
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 اإلظاؼاد اىَ٘خ٘ظح ثبىدَبػخ:  11.3

 
 اىَقؽ اى٘ؾاؼح اقٌ اإلظاؼح

 ػِٞ اىؽمبظح ؾاؼح اىعاضيٞخٗ ثبش٘ٝخ ػِٞ اىؽمبظح

 ػِٞ اىؽمبظح ٗؾاؼح اىعاضيٞخ اىدَبػخ اىسضؽٝخ ىؼِٞ اىؽمبظح

 ػِٞ اىؽمبظح ٗؾاؼح اىفالزخ اىَؽمؿ اىفالزٜ

 ػِٞ اىؽمبظح ٗؾاؼح االتظبه ٍظيسخ اىجؽٝع 

ىتَْٞخ االختَبػٞخ ا ٗؾاؼح اىْبظٛ اىْك٘ٛ

 ٗاىتضبٍِٗاالقؽح 

 ػِٞ اىؽمبظح

اىظبىر اىَنتت اى٘طْٜ ىيَبء 

 ىيشؽة

ٗؾاؼح اىطبقخ ٗاىَؼبظُ ٗاىَبء 

 ٗاىجٞئخ

 ػِٞ اىؽمبظح
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 60/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 اىَ٘اؼظ اىَبىٞخ ىيدَبػخ : 12.1

 اىَعاضٞو:  12.1.1          
(2009)نوع المداخٌل  المبلغ المدرج فً المٌزانٌة النسبة  

الجماعة مداخيل 384.700,00 8,5%  

 الضريبة على القيمة المضافة 4.134.000,00 91,5%

 أخرى - -

 المجموع 4.518.700,00 100%

 

(2009)نوع المداخٌل  المبلغ المدرج فً المٌزانٌة المبالغ المحصلة النسبة  

 مداخيل الجماعة 384.700,00 624.353,60 162,30%

لقيمة المضافةالضريبة على ا 4.134.000,00 4.134.000,00 100%  

 أخرى - - -

 المجموع 4.518.700,00 4.758.353,60 105,30%

 

(2010)نوع المداخٌل  المبلغ المدرج فً المٌزانٌة النسبة  

 مداخيل الجماعة 384.200,00 8%

 الضريبة على القيمة المضافة 4.460.000,00 92%

 أخرى - -

 المجموع 4.844.200,00 100%

 ىَعاضٞو :ا                 

 
الى المبالغ المحصلة  النسبة

30/06/2010غاٌة   
(2010)نوع المداخٌل  المبلغ المدرج فً المٌزانٌة  

 مداخيل الجماعة 384.200,00 334.695,61 87,11%

 الضريبة على القيمة المضافة 4.460.000,00 1.955.000,00 % 43,83

 أخرى - - -

مجموعال 4.844.200,00 2.289.695,61 47,27%  

 

 اىَظبؼٝف : 12.1.2

 
(2009)المصارٌف نوع المبلغ المدرج فً المٌزانٌة المبلغ الذي تم صرفه  النسبة  

 التسيير 5.243.227,46 4.758.353,60 90%

 التجهيز 00, 3.910.000 2.545.818,31 65%

 المجموع 9.153.228,13 3.021.171,91 % 33
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فً المٌزانٌة المبلغ المدرج المبلغ الذي تم صرفه  النسبة (2010)المصارٌف نوع   

 التسيير 4.844.200,00 1.157.604,81 % 32

 التجهيز 1.364.032,16 5.455.536,74 % 39

 المجموع 6.208.232,16 2.113.141,55 % 34

 

 ٍَتينبد اىدَبػخ: 12.2

 

 اىؼقبؼاد اىدَبػٞخ زكت اىْ٘ع ٗاىَ٘قغ: 12.2.1

 
 اىؼعظ ّ٘ع اىؼقبؼ

 01 ٍكنِ

 01 ٍطسْخ

 79 ظمبُ

 01 زَبً ؼشبل ٗفؽُ

 01 اىجْبٝخ االظاؼٝخ ىيجيعٝخ

ػيٖٞب اىَنتت اى٘طْٜ ىيَبء اىظبىر  ٍتؽ ٍؽثغ اقبً 1071 قطؼخأؼضٞخ فالزٞخ ث٘ؼٝخ 

 ضص اىَبء ٍْشبد ىيشؽة

 02 ٍقٖٚ

 01 ٍقشعح

 01 طٞعىٞخ

 

 اىتدٖٞؿاد ٗاٟالد: 12.2.2

 
 

 ّ٘ع اٟىخ 
 

 

 تبؼٝص االقتْبء 

 1989 ُخؽاؼ ٍِ ّ٘ع فؽمٞك٘

 1990 َٝ٘ؼك *أؼثغ ػدالد *ؼ

 1996 شبزْخ *زَ٘ىخ ٍتؽِٝ ٍنؼت *

 2010 *ٍنؼت شبزْخ * قتخ أٍتبؼ

 2003 قٞبؼح ٍِ ّ٘ع فٞبط أّٗ٘

 *ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ * قٞبؼح اقؼبف ٍِ ّ٘ع قتؽٗاُ

قٞبؼح اقؼبف ٍِ ّ٘ع ث٘خ٘ 

405 

 *ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ * 2006

 2007 قٞبؼح ٍِ ّ٘ع ظاقٞب ى٘مبُ
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 دٖٞؿادّ٘ع اىت

 

 

 تبؼٝص االقتْبء 

 أؼثؼخ ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ-2005-2001-1996 *07اىسبق٘ة *

 2009+  2005أؼثؼخ  *05اىَس٘ه *

 + اثْبُ ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ 2007ثالثخ  *05االد اىطجبػخ *

 + ٗازع ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ 2008اثْبُ  *03االد اىْكص  *

 *ٕجخ ٍِ اىدَؼٞخ* 2008 *01فبمف *

 2008 *01ٍؽٗزخ *

 2005+ػشؽح2003+أؼثؼخ1996+1992+ثالثخ1978+1976اثْبُ *21اىَنبتت *

 2003+اثْب2001ُ+1994+ثالثخ1988+1981+1978+1976 *10اىطؿاّبد *

 2003 *59اىنؽاقٜ *

 2005 *02اىؽف٘ف *

 

 ٕٞنيخ اىدَبػخ: 12.2.3
 

 اىنتبثخ اىؼبٍخ -1

 قكٌ شؤُٗ اىَبىٞخ ٗاىَٞؿّٞخ -2

 بثبدٍِٖؾخ ا١ٌّيا١ٔخ ٚاٌؾَ: 2-1

 ٍِٖؾخ اٌّْزو٠بد: 2-2

 ٍظيسخ اىدجبٝبد -3

 قكٌ اىشؤُٗ االظاؼٝخ ٗاىقبّّ٘ٞخ -4

 ٍِٖؾخ رلث١و ّإْٚ اٌّٛظف١ٓ: 4-1

 ِىزت اٌٚجٜ: 4-2

 ٍٖؾخ وزبثخ اٌّغٌٍ ٚاٌٍغبْ: 4-3ِ

العزّبػ١خ ٍِٖؾخ اٌّّزٍىبرذ ٚإٌّبىػبد ٚاٌْوٛخ االكاه٠خ ٚاٌْإْٚ ا: 4-4

 ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌضمبف١خ

 .بؾخ االّٙبك ػٍٝ ٕؾخ االِٚبء ِٚطبثمخ َٔـ اٌٛصبئك الٌٍِٕٖٛٙ: 4-5

 ٍِٖؾخ اٌّّزٍىبد :4-6

 اىسبىخ اىَعّٞخ ٍظيسخ -5

 اىقكٌ اىتقْٜ -6

 اٌزؼ١ّو ٚاٌجٕبء ٚاٌّوالجخ ٍٖؾخِ: 6-1

 االّغبي اٌجٍل٠خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌٖؾخ ٍٖؾخِ: 6-2

 اٌز٠ّٛٓ ٚاٌزقي٠ٓ ٍٖؾخِ: 6-4

 اٌٖفمبد ٍٖؾخِ: 6-5

 اٌلهاٍخ ٚاٌجوِغخ ٍٖؾخِ: 6-6

 االػالٍٞبداالػالً ٗضيٞخ -7
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 64/66 بٌّقطٜ اٌغّبػٟ ٌٍز١ّٕخثاٌزمٕٟ اٌّىٍفخ  فو٠كئػلاك آٌِ 

 :َجؽٍدخ أٗ فٜ ط٘ؼ اإلّدبؾاىشبؼٝغ ىَ 13

 
 اسم المشروع

وضعٌة 
 المشروع

الهٌئة المكلفة 
بالتسٌٌر 
 والصٌانة

الهٌئة المكلفة 
 باإلنجاز

التكلفة اإلجمالٌة 
 مللمشروع بالدره

 تارٌخ البدء
التارٌخ 
المرتقب 
 لالنتهاء

 األحٌاء
 المستفٌدة

مركز التربٌة 
 والتكوٌن

 للفتاة

فً طور 
 االنجاز

الجماعة 
الحضرٌة 

 لعٌن الركادة

ٍْٗعٗثٞخ 

ُٗ باىتؼ

 ٜاى٘طْ

بلدٌة عٌن 
الركادة 

عمالة اقلٌم و
 بركان

 األحٌاءجمٌع  2011ٌناٌر  2010 شتنبر 1043562,62

حماٌة  أشغال
عٌن مركز 

الركادة من 
 الفٌضانات 

فً طور 
 االنجاز

وكالة الحوض 
 المائً لملوٌة

وكالة الحوض 
 المائً لملوٌة

 جمٌع األحٌاء 2011فبراٌر  2010غشت  1.052.352,00

 المجموع
   2.095.914,62.    
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 للفتاة مركز التربٌة والتكوٌن
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 ضبتَـــــخ

 
مٌةةة تجلةةت باالسةةاس فةةً اعةةداد المرحلةةة الحالٌةةة مةةن المخطةةط الجمةةاعً للتن إن

ٌة  حوث مٌدان جراء ب بر ا عة ع نة للجما ضعٌة الراه شخٌص الو تم ت ٌث  ٌا ،ح المونوغراف

تً  مة وال عددة وها ٌات مت ٌع معط لى تجم كادة ،ادت ا عٌن الر ساكنة  شاملة ومكثفة لجمٌع 

 اسطة النظام المعلوماتً تمت معالجتها بو

حلوستمكن المر  ٌة  ا ٌد المخطط الجممن الموال من تحد ضعفاعً  قوة وال قط ال  ن

 على ضوئها ستتحد معالم المخطط الجماعً  ٌثح

ئدة  األخٌروفً   لالزم لفا لدعم ا قدٌم ا شان المحلً ت مٌن بال ٌع المهت قى على جم ٌب

الجماعة قصد استغالل مكامن القوة التً تتمٌز بها وكذلك تهٌٌئ الظروف المالئمة لتجاوز 

   ن تحقٌق التنمٌةوللحٌلولة د ناامكامن الضعف التً تقف احٌ


