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ت-تحليل امعطيا 5الجغTافي:4
 مقع الجماع:4
بالرغڗ من اموقع امهڗ ڤااسًراتيجي للجماعػ ،فإنها لڗ تستفٗ من ڤظيفػ امرڤ ٚڤالعبو ٚبسبع توجهها ي اتجاه الٗاخل
عو ٪التوسع علڬ جانب الطريق الوطنيػ ،كما أژ امرك ٝالحضرڭ ا يشرف علڬ منطقػ خلفيػ مهمػ من الناحيػ
ااقتصاديػ من شانها اژ تساهڗ ي تنميتڣب

 امناخ:
تنتمي امنطقييػ الييڬ نطيياا امنيياش امتوسييط شييبڣ قيياٚڭ باژ ممي يتاؼ امنيياش السيياجٗ بالجماعييػ لييير لهييا تييلىيراؼ سييلبيػ علييڬ
اانشطػ اليوميػ للساكنػ ڤاانشطػ ااقتصاديػب

 التضاSيس:
تقييٗ ٚامسيياحػ اإجماليييػ بالجماعييػ 44ت هكتييا ٚڤتم ييل منطقييػ السييهو ة3ت هكتيياٚا اڭ بنسييبػ ,3ة % 9ڤمسيياحػ احييٗ
التا تقٗ ٚبي 4ت هكتاٚا اڭ بنسبػ % 9,7ب
ميين ابرمامشيياكل امًرتبييػ عيين نوعيييػ التضيياٚكر يتم ييل ييي كييوژ نييي تافوغالي يقييع بمنطقييػ تليييػ بحيي يقي ك جييرغ
عٌرغ امام انجام شبكػ الواد الحا ٚبهٙا الحيب

-2تحليل امعطيا 5الديمغTافي 4وامجالي:4
 تUيع السكا حس 2السن والجنس:
تتسڗ الًركيبػ العمريػ للساكنػ بغلبػ الفئػ العمريػ النشيطػب ڤكسيتنت اژ التحيٗياؼ ال ي تطيرس نفسيها يي امسيتقبل
هيي ايجياد فيرل الشييغل لهاتيڣ الفئيػ النشييطػ ال ي يتمييت بهيا الهيرم السييكان للجماعيػ ،ڤكيٙا التفكيير ييي الفئيػ العمرييػ ااكٌير ميين
ة 6سنػ ال ستشكل القاعٗغ العريضػ للهرم السكان للجماعػ بعٗ عقٗ من الٝمنب
انتقييل عييٗد اإنييا م يين 589ت حسييع حصييا 4تة 2ل ييڬ365ت حسييع البح ي اميييٗان لس يينػ 6تة ،2ييي حيييژ انتق ييل
عٗد الٙكو ٚمن 386ت نسمػ سنػ 4تة 2لڬ9ت3تب
اقل من  4سنا5

بي 4و 5

بي  6وتت

بي 2ت و8ت

بي 9ت و45

بي 46و59

اك منة6

57

35

6ة2

ةة2

997

469

535

ت%

1%

7%

7%

37%

17%

ة%2

يتمرك ٝمعظڗ السكاژ بحي البامبحي تصل النسبػ لڬ  % 84ڤيتمرك ٝالبا ي بكل اأحيا امتبقيػب

 تUيع السكا حس 2حاا 5اإعاق:4
يبل ييد ع ييٗد امع يياقيژ بالجماع ييػ ح ييوالي  64حال ييػ أڭ ح ييوالي 38ب %.2مومع ييػ ب يييژ اإعاق ييػ الحركي ييػ  34حال ييػب ڤاإعاق ييػ
الٙهنيػ 3ت حالػ .ڤ اإعاقػ الحسيػ 6ة حااؼ .ڤتت حالػ عاقػ متعٗدغب

 تUيع السكا حس 2امست التعليمي:
ياحٵ اٚتفاٶ نسبػ اأميػ بالجماعػب بحي تصل النسبػ لڬ حوالي ت % 3من مجموٶ الساكنػب

 تUيع السكا حس 2التف Tعلى بطاق 4التعTي zالطني:4
ميين خييا البحي اميييٗان تبيييژ أژ هنيياح حييوالي 5ةت شييخ ٩ايتييوفر علييڬ بطاقييػ التعريي
استفهامب
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 عدد العاطلي بالجماع:4
من خا البح اميٗان الٙڭ اجرڭ سنػ 6تة 2ياحٵ اٚتفاٶ نسبػ البطالػ ڤسط الشبابباد تصل لڬ  25.4 %ب

 الهج:3T
٘ا كاژ عٗد سكاژ عيژ الركادغ ا يتجاڤم  2684نسمػبفاژ هناح فئػ عريضػ من أفراد جاليتنا بلڤٚڤباببحي يقيٗ ٚعيٗد أفيراد
الجالي ييػ مايٝي ييٗ ع يين ةة2ت نس ييمػ ڤح ييوالي  365من ييت ه ييو ييي ملكيته ييا يظ ييل ش يياغرا ط ييوا الس يينػ ڤي ييتڗ اس ييتغالڣ أىن ييا العطل ييػ
الصيفيػب

 -3تحليل معطيا 5الخدما 5ااجتماعي 4اأساسي:4
التعلي :علڬ الرغڗ من بع٭ ااكراهاؼ ال تواجڣ قطاٶ التعليڗ فاژ هٙا القطاٶ عرف خا السنيژ اأخيرغ تطوٚا ڤ
انتعاشا ملحوظا علڬ مستو البن التعليميػ التحتيػ ڤ امتم لػ ي بنا دا ٚالطفل للتعليڗ اأڤلي ڤبنا مٗٚسػ ابتٗاجيػ جٗيٗغ
ڤتوفير النقل امٗٚس للتاميٙب
**  -التعلي ااولي :عرف التعليڗ ااڤلي تطوٚا مهما خا السنواؼ ااخيرغ بحي تڗ بنا دا ٚالطفل للتعليڗ ااڤلي ي اطاٚ
امبادٚغ الوطنيػ للتنميػ البشيريػ سينػ 3تة 2بغياف ميالي يفيوا ةةبةةةبةة5بت دٚهيڗ بشيراكػ بييژ جماعيػ عييژ الركادغبامبيادلرغ
الوطنييػ للتنمييػ البشيريػبڤكالػ تنمييػ اقياليڗ الشرابڤم سسيػ العمراژبامشييرڤٶ مكين مين اسيتقطاب جمييع اطفيا عييژ الركييادغ
بااظاف ييػ ال ييڬ ال ييٗڤاڤير امج يياڤٚغ التابع ييػ لفٝڤاژبڤكس ييتقطع امرك يي ٝس يينويا ح ييوالي ة2ت طف ييل ڤ طفل ييػ تً يراڤس اعم يياٚهڗ ب يييژ  3ڤ 5
سنواؼب
تبلد نسبػ تمٗ ٞٚااطفا بعيژ الركادغ ي اطا ٚالتعليڗ ااڤلي ةةت%ببعٗ اژ كان النسبػ اتتعٗ 6ت %سنػ ةتة2ب
** -التعلييي اابتييدا ي :يوجييٗ بالجماعييػ مٗٚسييػ ابتٗاجيييػ ڤحيييٗغ تسييتقطع حييوالي  407تلميييٗ  .241ميين عيييژ الركييادغ ڤ166
م يين فٝڤاژبامٗٚس ييػ ش يييٗؼ س يينػ 5تة 2ييي اط ييا ٚامب ييادٚغ الوطني ييػ للتنمي ييػ البش ييريػ بش يراكػ ب يييژ جماع ييػ ع يييژ الرك ييادغبامجلر
ااقليم بامبادٚغ الوطنيػ للتنميػ البشريػ ڤ نيابػ ڤماٚغ الًربيػ الوطنيػببلغ كلفػ امشرڤٶ حوالي ةةبةةةبةة2ب 3دٚهڗب
** -التعلييي ااعييداد  :بالجماعييػ م سسييػ ڤحيييٗغ شيييٗؼ سيينػ 996ت ڤتسييتقطع حييوالي  245تلميييٗ ڤتلميييٗغ بة8ت تلميييٗ
يقطنوژ بعيژ الركادغبڤ  65تلميٗ يقطنوژ بجماعػ فٝڤاژب

 النقل امدSس :
بييٗل الجماعييػ مجهييوداؼ جبيياٚغ ييي هييٗا امجييا بڤ ي اطييا ٚامبييادٚغ الوطنيييػ للتنميييػ البشييريػ تييڗ اقتنييا حييافلتيژ للنقييل
امٗٚس بغاف مالي يصل الڬ ةةبةةةبةة 9دٚهڗ ڤبشراكػ بيژ الجماعػ ڤامبادٚغ الوطنيػ للتنميػ البشريػ ڤڤكاليػ تنمييػ اقياليڗ
الشرابكما استفادغ الجماعػ بحافلػ ىال ػ مين جهيػ الشيرا يي اطيا ٚتاهييل الجماعياؼ الًرابييػبالحافاؼ مكني مين نقيل حيوالي
ة 7تلميٗ ڤتلميٗغ الڬ كل ام ساؼ التعليميػ بب

 قطاع الصح 4العممي:4
تتوفر الجماعػ علڬ مرك ٝصحي ڤاحٗ بڣ طبيع ڤاحٗ أڭ ما يشكل طبيع ڤاحٗ  2684نسمػ ڤ بٙلك يبقى التاطير
الطب بعيٗا عن امعٗ الوطن الٙڭ يقٗ ٚبطبيع ڤاحٗ لكل ةة8ت نسمػ ( تقرير الخمسينيػ)ب ڤكستفيٗ السكاژ من الخٗماؼ
اأڤليػ البسيطػ ڤ تلقيح اأطفا ڤ النسا ڤ تومكع اأدڤيػ علڬ بع٭ امرض ب
يًييردد علييڬ امستوصي سيينويا عييٗد مهييڗ ميين سيياكنػ عيييژ الركييادغ ڤسيكاژ الييٗڤاڤير امجيياڤٚغ للجماعييػ ڤالتييابعيژ لجماعييػ
فٝڤاژب
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م ييايمكن ت ي ييجيلڣ ه ييو افتقي يياٚامرك ٝلقاعي ييػ ڤادغبمم ييا يجعي ييل ك ييل عمليي يياؼ الي ييوادغ ت ييتڗ امي ييا بامستش ييفى ااقليم ي ي بابرك يياژ اڤ
امصحاؼ الخاصػ ب

 قطاع اأمن:
تفتقيير الجماعييػ مركيي ٝلاميين اڤ الييٗٚح املك ي ميين اجييل تقريييع الخييٗماؼ للمييواطنيژ اڤالحييٗ ميين امظيياهر ااجراميييػ ٚغييڗ
عٗغ ملتمساؼبب

 النقل العممي:
ا ما س ييكاژ الجماع ييػ يتلق ييوژ ص ييعوباؼ ع ييٗغ ييي التنق ييل ل ييڬ مٗين ييػ أبرك يياژ ،حيي ي أژ ڤس يياجل النق ييل امت ييوفرغ ا تفي ي
بالحاجييياؼ امًتايييٗغ لهييڗ ،حيي أژ سييياٚاؼ اأجييرغ الكبيييرغ ڤعييٗدها  9ڤال ي تقييل امييواطنيژ ميين عيييژ الركييادغ لييڬ مٗينييػ أبركيياژ ا
تغط الخصال اماحٵ ي هٙا النطاابكما أژ السكاژ يجٗڤژ صعوبػ ي التنقل صوب حامػ فٝڤاژ أڤ جماعػ احفير يي ظيل
غياب جميع أنواٶ النقل العموم من سياٚاؼ أجرغ كبيرغ أڤ حافاؼ النقل امٝدڤجب

 -4تحليل معطيا 5البني 4التحتي 4ااساسي:4
 الTبط بشبك 4اماء الصالح للشTب:
تقٗ ٚنسبػ الربط بشبكػ اما الصالح للشرب حوالي %99بڤتغط الشبكػ جميع ااحيا ڤالٗڤاڤيربڤيقوم امكتع الوطن
للما الصالح للشرب بتسيير القطاٶب يقٗ ٚعٗد امشًركيژ ي الشبكػ بي  958مشًرح،

 الTبط بشب 4الكهTباء:
تبلد نسبػ الربط بشبكػ الكهربا ةةت  %ماعٗا ني تافوغال حي تصل النسبػ الڬ % 99
الشييبكػ ييي ڤ ييعيػ جيييٗغ بعييٗ اژ عمييٗ امكتييع الييوطن للكهربييا بامالييػ ااعمييٗغ ااسييمنتيػ ڤ اسييتبٗا ااسيياح العاٚيييػ
باخر من نوٶ توٚسادڭ بغاف مالي ڤصل الڬ ةةبةةةبة75بت دٚهڗب
ڤمن اجل ترشيٗ استهاح الكهربا العموميػ تعمل الجماعػ علڬ استبٗا امصابيح العاديػ بمصابيح اقتصاديػب

امجمع

استهاك سن5 4تة2
ةةبة62ب 325دٚهڗ

استهاك سن6 4تة2
ةةب484بت 36دٚهڗ

استهاك سن7 4تة2
ةةبةةتب 363دٚهڗ

 الTبط بشبك 4التطهي السائل:
يعييود تيياٚيع ڤ ييع قنييواؼ الصييرف الصييحي اڤ مييرغ الييڬ سيينػ ت98تبڤقييٗ عمييٗؼ الجماعييػ ييي السيينواؼ ااخيييرغ ڤبييالظبط
سيينػ تتة2الييڬ تجٗيييٗ حييوالي  3429مًيير ميين قنييواؼ داؼ قطيير ةة 2م ڤحييوالي 2ت 55مًيير ميين قنييواؼ داؼ قطيير 5ت3ب بغيياف مييالي
ڤصل الڬ ةةبةةةبةةةب 4دٚهڗ بكما تڗ ٚبط دڤاٚڭ اقٗاٚژ ڤ تافوغال اڤ ميرغ بالشيبكػ بغياف ميالي يصيل اليڬ ةةبةةةبةةةبت
دٚهيڗ باا اژ امشيكل اليٗڭ تعييان منيڣ الجماعيػ هييو اژ تفركيد هيٗه اميياهيتڗ بشييكل عشيواا هوميا يشييكل خطيرا عليڬ السيياكنػ ڤ
البيئػب
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يبليد طيو شيبكػ التطهيير السياجل بعييژ الركيادغ حيوالي ةة45ت مًيربب نظيام التطهيير السياجل بًيراب الجماعيػ يستلي حسيع
ااحيييا فهييو نظييام شييبڣ منفصييل بكييل ميين نييي بييام ڤتجٝجييػ بني يٝناسيين ڤنظييام موحييٗ بتجٝجييػ اامييلب تصييل نسييبػ الييربط بالشييبكػ
حوالي % 99ب

 الTبط بشبك 4التطهي الصل:2
تستفيٗ الجماعػ من التٗبير امفو ٪لهٗا القطاٶبحي تڗ انظمام الجماعػ لاتفاقيػ سنػ3تة 2ب ڤمقابل خٗماؼ
الشركػ امعنيػ تقوم الجماعػ بادا مساهمػ ماليػ ي حٗڤد ةةبةةةبةة 4دٚهڗ مجموعػ الجماعاؼ تريفػب

 وضعي 4الط {Tبالجماع:4
يبلد طو الطرا الجماعيػ حوالي ةة45ت مًربڤڤ عيتها يمكن تلخيصها ي
  6439مًر من الطرا بالجماعػ معبٗغ ڤ ي ڤ عيػ جيٗغب % 45 5ت 43مًر من الطرا بالجماعػ ي ڤ عيػ هشػب 30% ة 275مًر من الطرا عباٚغ عن مسالك متواجٗغ بٗڤا ٚتافوغال ڤ اقٗاٚژب 19% 939 -مًر من الطرا معبٗغ en bicoucheب 06%

 -5تحليل امعطيا 5ااقتصادي:4
 اانشط 4التجاSي:4
ژ امحاؼ التجاٚيػ امتواجٗغ بالجماعػ تلب جميع الحاجياؼ اأساسيػ للساكنػ ڤيقٗ ٚعٗد امحاؼ ال تٝاڤ
اأنشطػ ااقتصاديػ ب ةةت محلبغير انڣ ي جل غياب النشاٮ التجاٚڭ بحي تافوغال ڤاقٗاٚژ ڤكٙا مشكل الخصال
ڤالنق ٩ي مواد البنا بكما ينعٗم بالجماعػ تجا ٚالجملػب

 اانشط 4الفاحي:4
يقييٗ ٚعييٗد الفاحيييژ القيياطنيژ بييالنفو٘ الًرابي للجماعييػ ب ة 9فاحييا ڤميين ىمييػ تم ييل الفاحييػ نسييبػ  %2,54ميين مجمييوٶ
اأنشطػ ااقتصاديػ امٝاڤلػ ڤتم ل أهڗ امنتجياؼ الفاحييػ يي الحبيوب اليٙڭ يقيٗ ٚمتوسيط اإنتياج يي الهكتيا ٚحيوالي 2ت قنطياٚ
،بينمييا يبلييد متوسييط اإنتيياج بالنسييبػ للقطييان حييوالي 7ة قنيياطر  ،ييي حيييژ يقييٗ ٚعييٗد اأشييخال الييٙين هتمييوژ بًربيييػ اموا ي
حييوالي 5ت شخصييا أڭ مييا يعيياد  % 8,57ميين مجمييوٶ اأنشييطػ ااقتصيياديػ امٝاڤلييػ ڤتقييٗ ٚعييٗد  ٚڤ ٞاأغنييام ب ةةٚ 5أ ٞميين
اأغنام ڤ8ت ٚأ ٞمن اأبقا ٚبڤتبلد مساحػ اأٚاض الصالحػ للٚٝاعػ 5ت هكتاٚا أڭ ما يعاد ت,4ةت  %من امساحػ اإجمالييػ
للجماعػب
 امشاكل امطرڤحػ :مشكل تربيػ اماشيػ داخل امٗا ٚالحضرڭٚ 524 :أ ٞمن اأغنام ڤاأبقاٚ

 اانشط 4الصناعي:4
ا يوجٗ بالجماعػ أڭ م سساؼ صناعيػ بمعناها العصرڭ ماعٗا بع٭ اأنشطػ ال ي تماٚسيها بعي٭ النسيوغ ڤيمكين
تصيينف ها ييمن الصييناعػ التقليٗيييػ ال ي تشييتهر بهييا امنطقييػ ككييل م ييل الخياطييػ التقليٗيييػ ڤبعيي٭ اأنشييطػ ال ي تسييتعمل فيييڣ
امواد اأڤليػ امتوفرغ بامنطقػ كالحلفا م اب


اأسا{
باستثنا بع٭ امحاؼ التجاٚيػبياحٵ افتقا ٚالجماعػ لسوا اسبوعيب
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 اانشط 4السياحي:4
ٚغييڗ اشييتها ٚالجماعييػ بوجييود قصييبػ امييولڬ اسييماعيل ڤبفيين الركيياغ الييٗااع الصييي اا اژ القطيياٶ السييياني لييڗ يتطييوٚ
ك يراب
القصييبػ لييڗ يبقييى م هييا اا بعيي٭ السييو ٚبعييٗ اژ عمييٗ امعميير الفرناي موٚلييو الييڬ هييٗم اسييوا ٚالقصييبػ ليوسييع يييعتڣ
ٚغڗ اژ هٙه القلعػ كان ما٘ا لعٗغ شخصياؼ من م هڗ اامير عبٗالقاد ٚالجٝاجرڭ سنػ 847ت مب

 -6تحليل امعطيا 5امTتبط 4بالسكن و التعمي والبيئ:4
 وضعي 4البني 4العقاSي:4
قام ي الجماعييػ بتيياٚيع تةة2تةت97ت بش يرا قطعييػ أ ٚيييػ تقييٗ ٚبحييوالي 5ت هكتييا ٚميين امعميير جيياژ موٚلييو ڤمع ي علييڬ
الس يياكنػ ييي ط ييا ٚالبرن ييام الع ييالم للتغٙي ييػ قص ييٗ خل ييق قري ييػ نمو٘جي ييػب لح ييٗ اآژ ل ييڗ ت ييتمكن الجماع ييػ م يين تس ييويػ ڤ ييعيتها
القانونيػب
تم ل نسبػ مساحاؼ اأٚاض الغير امبنيػ أميٗ من ،% 77
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 تنظي امجال:
تتمرك ٝاغلبيػ الساكنػ بمرك ٝعيژ الركادغ بحي بامب
جدول خاص بمقاSن 4عدد السكا حس 2احياء الجماع:4
اس الحي

عدد السكا

امساح4

النسب%4

ني تافوغا –ني اقٗاٚژ
ني اامل –ني بن يٝناسن
ني بام
امجموٶ العام

38ت
286
2268
2684

14
2,2

4تب05
65بةت
ت2ب84
امصٗ :ٚالبح اميٗان لسنػ 6تة2

بسصول السكن فالسكن الساجٗ بالجماعػ هو السكن امًرال ،غير اژ دڤا ٚتافوغال ٘ڤ الطابع القرڤڭ يطغڬ
عليڣ استعما امواد امحليػ ي عمليػ البنا ڤامتم لػ ي ااحجا ٚڤالًراب ڤالتبژ ،ڤاژ معظڗ الٗڤ ٚالسكنيػ ف ها توجٗ ي
ڤ عيػ غير سليمػ ڤلقٗ تڗ احصا  37دڤ ٚسكنيػ ي ڤ عيػ غير سليمػب
ڤيمكين تصييني الجماعيػ لييڬ منطقتييژ متجانسيييژ ڤيتعليق اأميير بامنطقيػ الحضييريػ ال ي تتكييوژ مين اأحيييا التالييػ :نييي بيام ڤنييي
اأمل ڤني بن يٝناسنب ڤامنطقػ ٘اؼ الطابع القرڤڭ ال تضڗ كل من ني اقٗاٚژ ڤني تافوغال ب
 - التعمي ي تتميييت الجماعييػ عيين غيرهييا بعييٗم النتشييا ٚالبنييا العشييواا ببامقابل هنيياح احيييا غييير مهيكلييػ بني ي قييٗيمابدڤاٚ
اقٗاٚژ ڤدڤا ٚتافوغال بڤهو مايحتڗ علڬ الجماعػ التفكير ڤ التعجيل باعادغ هيكليػ اليٗڤاٚين لتحسييژ مسيتو اسيتقراٚ
الساكنػ هناحب
 الحييدائ تفتقيير الجماعػلحييٗاجق مهيئييػ ڤ مجهٝغبڤهييو مييايفر ٪علييڬ امجليير الجميياعي التفكييير ييي انجييام كشيياٚكع ڤ بيرام
يكوژ هٗفها احٗا مساحاؼ خضرا ب
 امTافي ي العممي يي 4تفتق يير الجماع ييػ ل ييبع٭ امراف ييق م ييل امركب يياؼ السوس يييو ٚيا يييػبڤماعع الق ييرب ڤدڤ ٚالش ييبابب ي
امقابل تتوفر الجماعػ علڬ مرك ٝللًربيػ ڤ التكوين خال بامراغب

 -7تحليل امعطيا 5امTتبط 4بالجمعيا 5والتعاونيا:5
 الجمعيا 5امحلي:4
ٚغڗ تكاىر الجمعياؼ بالجماعػ ا أژ العمل الجمعوڭ لڗ ير ڬ لڬ مستو التطلعاؼ بڤ٘لك ٚاجع لعٗغ اعتباٚاؼب
 الجمعياؼ ا تتوفر علڬ مقراؼ مٝاڤلػ أنشطتهاب تعيان أغليع الجمعيياؼ مين صيعوبػ يي التموييل ممييا يينعكر سيلبا عليڬ مردڤدهيا ڤ فعاليتهيا ٘ ،ا يمكين لجمعييػ ميياأژ تلعييع دڤٚهييا داخييل امجتمييع ييي غييياب مييواٚد ماليييػ قيياٚغ ب اعتميياد الجمعييياؼ علييڬ الييٗعڗ اممنييوس ميين طييرف الجماعػبڤعييٗم
البح عن مواٚد افيػب
من هدا امعطى عمد امجلس الجماعي في طا Sامباد 3Sالطني 4للتنمي 4البشTي 4لى تبن مشTوع بناء فضياء خياص
بالنسيج الجمع امحليبكما تبن امجلس سياس 4بTام اتفاقيا 5مع الجمعيا 5من اجل دعمها مادياب

 التعاونيا:5
لڗ تتسع داجرغ حٗا تعاڤنياؼ بالجماعػ ڤسط الشباب ٚغڗ اأفاا الواعٗغب
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 -8تحليل امعطيا 5امTتبط 4باماSد البشTي:4
 امجلس الجماعي:
يتشكل امجلر الجماعي من 5ت عضوا من م هڗ  4نسا يًراڤس امستو الٗٚاس لأعضا بيژ ابتٗاا عشرغ أعضا ،
ڤ عٗادڭ ڤىانوڭ عضو ڤاحٗ ڤعالي ىاىػ أعضا ب
 53ي اماجػ من مجموٶ اأعضا شباب تقل أعماٚهڗ عن ة 5سنػب

 امظف الجماعي:
اماحظييػ اأساسيييػ أژ  75ميين امييوظفيژ تفييوا أعميياٚهڗ ة 5سيينػ ڤ 25تقييل أعميياٚهڗ عيين ة 5سيينػبڤهو مييايعن أژ عييٗد
مهڗ من اموظفيژ سيحالوژ علڬ التقاعٗ مع حلو سنػ 22ة2ب

 -9تحليل امعطيا 5امTتبط 4بامالي 4امحلي 4واممتلكا:5
من خا تفح ٩ميتانيػ الجماعػ يمكن ت جيل اماحظاؼ التاليػ :هيمنػ كتلػ اأجو ٚعلڬ نفقاؼ التسيير ،ڤاعتماد
الجماعػ بشكل كبير علڬ حصتها من الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ ،كما تبرم ع امواٚد الٙاتيػ للجماعػ ڤامحولػ مما
ينعكر سلبا علڬ مجهود ااست ماٚب

**ضع zامداخيل الRاتي 4للجماع:4
من خا دٚاسػ تطو ٚمٗاخيل تسيير الجماعػ خا الفًرغ 3تة7-2تة2تبيژ أنڣ بالرغڗ من ااٚتفاٶ الطفي الٙڭ
عرفڣ مجموٶ امٗاخيل ال اٚتفع من  5722677,05دٚهڗ سنػ 3تة 2لڬ  6098253,97دٚهڗ خا سنػ 7تة ،2فإژ هٙا
ااٚتفاٶ كاژ يسف ي طياتڣ انكماشا علڬ مستو امٗاخيل الٙاتيػ ال تراجع من  770460,17دٚهڗ لڬ 709747,42
دٚهڗ خا نفر امٗغ الٝمنيػب
تب ڤقٗ بلغ خا نفر الفًرغ نسبػ تغطيػ امٗاخيل الٙاتيػ مصاٚي التسيير ما قٗٚه 2ت ،%ڤهو ما يعن أژ حوالي ()% 88
من مصاٚي التسيير تڗ تمويلها بواسطػ منتوج الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ ڤالرسوم امٗبرغ من طرف الٗڤلػ ( ريبػ
التجاٚغ ڤالرسڗ امن ).
2ب ڤتعكر هٙه امعطياؼ ع امٗاخيل الٙاتيػ نتيجػ ع الوعا الضريب للرسوم الجماعيػ ڤتلك امٗبرغ من طرف
الٗڤلػ باإ افػ لڬ ع مواٚد اأماح الجماعيػ ڤامرافق العموميػ امحليػب
** اعتماد مي اني 4الجماع 4بشكل كبي على حصتها من منتج الضTيب 4على القيم 4امضاف:4
ُ
3ب تشكل حصػ الجماعػ من منتوج الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ اموٚد اأساس ميتانيػ الجماعػ ٘ ،م ل خا الفًرغ
(7تة3-2تة )2ما يفوا  % 82من مجموٶ مٗاخيل التسيير ،ڤهو ما يعكر اعتماد ميتانيػ الجماعػ بشكل كبير علڬ هٙه
الحصػب بامقابل ا تساهڗ امواٚد الٙاتيػ ا بنسبػ محٗڤدغ لڗ تتجاڤم نسبػ 8ت  %خا نفر الفًرغب

** هيمن 4مصاSي zامظفي على مصاSي zالتسيي :
شكل امصاٚي امتعلقػ باموظفيژ خا الفًرغ 3تة7-2تة2أكٌر من  % 63من مجموٶ مصاٚي التسيير ،كما
عرف هٙه النسبػ اٚتفاعا خا هٙه الفًرغ ٘ ،انتقل من حوالي  % 65خا سنػ 3تة 2لتصل لڬ حوالي  % 67خا
سنػ 7تة2ب
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ڤتجٗٚا إشاٚغ لڬ أژ امصاٚي امٙكوٚغ ت قل ميتانيػ الجماعػ ڤبالتالي ا تسمح بتوفير فاج٭ مهڗ بالج ٝاأڤ
للميتانيػ من أجل توظيفڣ ي نجام مشاٚكع ڤبنياؼ تحتيػ مهيكلػ بًراب الجماعػب

 اممتلكا 5الجماعي:4
اتسييع داجييرغ اأم يياح الجماعيييػ ييي السيينيژ اأخي ييرغ بعييٗ أژ ت ييڗ بنييا مجموع ييػ ميين امش يياٚكعبڤنس ٩بالييٙكردا ٚالطف ييل
للتعليڗ اأڤليبملعع اأملبمرك ٝالًربيػ ڤ التكوينب

 امستدع الجماعي:
تع ي ي ييٝم امس ي ي ييتودٶ الجم ي ي يياعي بع ي ي ييٗغ آليي ي يياؼبآليي ي يياؼ ت ي ي يڗ ش ي ي يرا ها ب ي ي ييٗعڗ م ي ي يين ڤماٚغ الٗاخليػبشي ي يياحنػ إصي ي يياس اإعطي ي يياب
الكهرباجيػبڤش يياحناؼ ت ييڗ التوص ييل به ييا م يين جه ييػ الش ييرا ييي ط ييا ٚتنمي ييػ جماع يياؼ اإقليڗبحافل ييػ للنق ييل امٗٚس بس ييياٚغ س ييعاف
جماعيػبشاحنػ محملػ بصهري بكما قام الجماعػ بمواٚدها الٙاتيػ بشرا سياٚغ مصلحػب
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ام ها 5وامشاكل حس 2امحاو Sاأساسي4
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ت -مح Sالتنمي 4ااجتماعي:4
القطاٶ

امشاكل

ام هاؼ

الطرا

 الطري ييق الوطني ييػ ٚق ييڗ  2تع ييرف حرك ييػ س ييير
مهمػ طوا السنػب
 ة % 5من الطرا بالجماعػ غير معبٗغب

 ةةت %م ي ي ي ي يين الط ي ي ي ي ييرا بح ي ي ي ي ييي اق ي ي ي ي ييٗاٚژ ڤن ي ي ي ي ييي
تافوغال ي ڤ عيػ مسالكب
 ة% 5من الطرا بالجماعػ غير معبٗغ

النقل

 تواجٗ الجماعػ بجانع ٮ ڤ ٚقڗ 2

 صعوبػ تنظيڗ نقل سياٚاؼ اأجرغ الكبيرغ

 استفادغ التامي ٙبالنقل امٗٚس
اما
الكهربا
التطهير الساجل

 تغطيػ شاملػ لًراب الجماعػب
* تغطييػ الشيبكػ لًيراب الجماعيػ باسيتثنا نييي
تافوغال ب
* تغطيػ الشبكػ لًراب الجماعػ ب
* ة % 5من الشبكػ ي ڤ عيػ جيٗغب

 نسبػ قليلػ بحي تافوغال غير مربوطيػ باميا
الصالح للشربب
* نسييبػ قليلييػ ميين الكييوانيژ غييير مرتبطييػ بالشييبكػ
بحي تافوغال
 تة%مي يين ني ييي تافوغال ي ي ايت ي ييوفر عل ي ييڬ نظ ي ييام
للتطهيرب
 عٗم ڤجود محطػ معالجػ امياه العادمػب

التعليڗ اابتٗاا

 التوفر علڬ مٗٚسػ جٗيٗغ جيٗغ

 عٗم ڤجود منظفػب

 التوفر علڬ دا ٚالطفل للتعليڗ اأڤلي ب
التعليڗ اإعٗادڭ
التاهيلي
اأميػ
اأنشطػ ال قافيػ
البطالػ

 توفر الجماعػ علڬ عٗاديػ

 عٗم توفر الجماعػ علڬ ىانويػب

* تواجٗ جمعياؼ نشيطػ ي مجا اأميػ

* اٚتفاٶ نسبػ اأميػ ڤسط الساكنػب

 فن الركادغ الٗااعػ الصي ب

 عٗم انتظام اأنشطػ ال قافيػ

 نسبػ مهمػ من الشباب

 نسبػ البطالػ جٗ مرتفعػ

-2مح Sالتنمي 4ااقتصادي:4
القطاٶ
الفاحػ
الصناعػ التقليٗيػ
السياحػ

العقاٚ
12

امشاكل

ام هاؼ
 اٚاض منبسطػ ڤخصبػ

 تربيػ اماشيػ داخل امٗينػ

 انتشي ي ي ييا ٚانشي ي ي ييطػ الص ي ي ي ييناعػ التقليٗيػبانشي ي ي ييطػ
حرفيػب
* تتوفر الجماعػ علڬ مي هاؼ طبيعييػ ڤ مي ىر تاٚيسييػ
(منبييع عيييژ الركييادغ ،قصييبػ مييواڭ اسييماعيل،ڤ القييرب
من حامػ فٝڤاژ)
* تواج ي ييٗ طري ي ييق اقليمي ي ييػ ت ي ييربط الجماع ي ييػ بامحط ي ييػ
السياحيػ للسعيٗيػب
* التواجٗ علڬ طو الطريق الوطنيػ ٚقڗ 2ة
* ڤجود أٚاض تابعػ للملك الخال للٗڤلػ

 ة %مي ي يين الس ي ي يياكنػ تسي ي ييتفيٗ مي ي يين
منطقػ للوحٗاؼ الحرفيػ
 ة %مي ي يين الس ي ي يياكنػ تسي ي ييتفيٗ مي ي يين
القطاٶ السيانيب

* ة %مي ي يين اأٚاض ي ي ي امومعي ي ييػ ي ي ييي ط ي يياٚ
(بام) غير مسويػ قانونياب
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التعمير

* تت ي ييوفر الجماع ي ييػ عل ي ييڬ ڤىيق ي ييػ تعمي ي يير مص ي ييادا عل ه ي ييا
ڤساٚيػ امفعو (تصميڗ التهيئػ)
*  %75مي ي يين اأٚاض ي ي ي امغطي ي يياغ بتصي ي ييميڗ التهيئي ي ييػ غيي ي يير
مسواغب

 ڤج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييود احي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ناقص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػ
التجهيتبتافوغال ڤاقٗاٚژب

-3مح Sالبيئ 4والتنمي 4امستدام:4
القطاٶ
الودياژ

 مشرڤٶ حمايػ عيژ الركادغ من الفيضااناؼ

 عٗم تهيئػ جنباؼ الوادڭب

العيوژ

 منبع عيژ الركادغ ٘ڤ موقع اسًراتيجي

 منبع عيژ الركادغ غير مه

 توفر أٚاض مسصصػ احٗا مساحاؼ خضرا
بتصميڗ التهيئػ للجماعػ

 ة نسي ي ي ي ي ي ي ييبػ ااٚاض ي ي ي ي ي ي ي ي الخاصي ي ي ي ي ي ي ييػ
بامساحاؼ الخضرا امهيئػب

امساحاؼ الخضرا

امشاكل

ام هاؼ

-4مح Sالحكام 4امحلي:4
القطاٶ
امٗاخيل ڤامصاٚي

ام هاؼ
* التحكڗ ي نسبػ نمو امصاٚي ب

امواٚد البشريػ

* عٗد مهڗ من ااطر ااداٚيػ ب

مشاٚكػ الطفل ڤ
الشباب
اإداٚاؼ

امشاكل
ةت  %نسبػ امٗاخيل الٙاتيػ للجماعػمن مجموٶ امٗاخيل
 معٗ عمر اموظفيژ يفوا ة 5سنػ-عٗم توفر الجماعػ علڬ مكتع صحي

 % 25من أعضا امجلر من الشبابب
 54 %من الساكنػ من الشبابب

 غي ي ي ي ي يياب الفض ي ي ي ي ييا اؼ الجمعوي ي ي ي ي ييػ
الخاصػ بالطفل ڤالشباب

 ڤجود قطع ا ٚيػ مجهٝغ ڤمسصصػ لاداٚاؼب

 انعٗام اإداٚاؼ العموميػ
 عٗم توفر الجماعػ علڬ مقرب

الش ڤژ الٗينيػ

 توفر الجماعػ علڬ مصلڬ

 انعٗام م جٗ بحي تافوغال
 انعي ي ي ي ييٗام م ي ي ي ي ييجٗ بتجٝجي ي ي ي ييػ بني ي ي ي ي
يٝناسنب
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ملخص اإطا Sااس اتيجي
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بعٗ انجام عمليػ التشخي ٩التشاٚك ڤالشرڤٶ ي مرحلػ التسطيط ڤاان جام تم صياغػ ااطا ٚااسًراتيجي طبقا
للمنهجيػ امٙكوٚغ أعاه ڤال يمكن تلخيصها ي مايلي:

ت -ال Tي 4التنمي 4واأهداف اإس اتيجي:4

جماع 4عي الTكاد 3تتحTك لتحقي التنمي 4امستدام4
بفضل مقعها ااس اتيجي وشهTتها بفن الTكاد3ب
- 2اأهداف اإس اتيجي:4
 مح Sالتنمي 4ااجتماعي:4
القطاٶ
الط{T
النقل
اماء
الكهTباء
التطهي السائل
التطهي الصل2
التعلي
اأمي4
الصح4
البطال4


مح Sالتنمي 4ااقتصادي:4
القطاٶ

السياحػ
اأنشطػ التجاٚيػ اأخر
العقا ٚڤالتعمير
اأنشطػ امٗٚغ للٗخل
الفاحػ ڤ تربيػ اموا
الصناعػ التقليٗيػ
15

الهٗف ااسًراتيجي
تعمي تعبيد الط {Tباأحياءب
تعمي ااستفاد 3من خدما 5النقل
تعمي ااستفاد 3بشبك 4اماء الصالح للشTب
تعمي ااستفاد 3بشبك 4الكهTباء
تعمي ااستفاد 3من خدما 5التطهي السائل
الTفع من جد 3خدما 5التطهي الصل2
تعمي التمدSسب
تقليص نسب 4اأمي4
الTفع من جد 3الخدما 5الصحي 4للساكن4
التقليص من نسب 4البطال4

الهٗف ااسًراتيجي
ال هو ٪بالقطاٶ السياني بالجماعػ
توفير ام سساؼ الخٗماتيػ
تسويػ الو عيػ القانونيػ للعقا ٚبالجماعػ ڤ توسيع النسي العمران
دعڗ النسا من اجل خلق تعاڤنياؼ مٝاڤلػ أنشطػ مٗٚغ للٗخل
تحسيژ ظرڤف العيش للسكاژ
دعڗ الصناعػ التقليٗيػ بالجماعػ
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مح Sالتنمي 4امستدام:4
العي واآباS
الودياژ
امساحاؼ الخضرا

ت هيل منبع عي الTكاد3
تلهيل ڤادڭ برڤلو
حٗا امساحاؼ ڤالفضا اؼ الخضرا

مح الحكام 4امحلي:4
امداخيل وامصاSيz
مجااؼ ڤأنشطػ مشاٚكػ اأطفا ڤالشباب ڤامرأغ
اإداٚاؼ اموجودغ بالجماعػ
الش ڤژ الٗينيػ
امشاٚكػ ڤتتبع أشغا امجلر
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الTفع من ماSد الجماع 4و خاص 4امداخيل الRاتي4
الرفع من دڤ ٚامجتمع امٗن ي تٗبير الشلژ امحلي
الرفع من عٗد اإداٚاؼ امتواجٗغ بالجماعػ
بنا م جٗ ىان بالجماعػب
الرفع من نسبػ مشاٚكػ امرأغ ي تٗبير الشلژ امحليب
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