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ٚكإع : الباشـــــــــــــــــڤيغ  باشڤيغ عيڗ ال
ٚكاڗ : اإقليــــــــــــــــــــږ  ب
ٚقيغ : الجـــــــــــــــــــــهغ  الش

 2كلږ 44,ت : امساحغ اإجماليـــغ
 299ة2تت53ة : الهاتــــــــــــــــــــڀ

 ةة9ة2تت53ة
 253ة2تت53ة : الفاكـــــــــــ٠

 cu-reggada@hotmail.com : البbيٖ االك&bڣني
ٛيغيغ : اللغغ السائــــــــــــٖع ٚبيغ ڣااما  الع
   :حٖٕڣ الجماعغ

ٙ  : الشماڋ  ڣا ٙ الحڤيض ٕڣ ٜڣاڗ ٕڣا ٙ بجماعغ ف  اينعا
ٙقږ  : الجنڤب ٚيڄ الڤطنيغ  ٜڣاڗ ڣالط ٚشغ بف ٙ الط  2ٕڣا

ٚب ٙقږ  : الغ ٚيڄ ااقليميغ   5تةتڣإ بڤٙڣلڤبڣالط
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 أصل تسميغ الجماعغ: -ت

ٜڣڋ  ها ڣيفي٬ أيام الخصظ ڣن ٜٙ ما ٚقـٕڤ ڣالهمـٕڤ ڣالسكڤڗ، فه عيــن يغ ٚقإع أخ٘ػ لغــغ من معن ال إڗ اسږ ال

ٚياڗ مائها، ڣانحباسڢ متعلڄ بنcڣڋ  ٚ ڣانعٖمبج ٚقٖ كلما قل امط ٚ علګامطٚ، ڣتسكن ڣتهمٖ،ڣتجڀ ڣت ٜناسن  امط جباڋ بن ي

ڣلڤت ال٘ڬ تتجمٸ مياهڢ من هاتڢ الجباڋ، ڣينحٖٙ من الجهغ الجنڤبيغ منها، ڣمتعلڄ أ إلګالڤاقعغ  ٚياڗ ڣإڬ تبــٙڤ صا بج

ٙا  ٚب منها علګ مسافغ ا تتعٖڥ امئت م&bب إلګالجنڤب في اتجاه الشماڋ ما  الغ

ٙيح لٖڥ  ٚقإع ، تخفيفا ڣقلبا )قلظ القاف كافا مثلثغ( ڣهي أ ٚكإع ،بٖڋ عيڗ ال ڣتنطڄ التسميغ عنٖ الناٝ: عيڗ ال

ٚيفا  الناطڄ ٙقإع، تع ٚقإع، أڣ عيڗ  ٙا أڣڣامستمٸب ڣاأصل فيها: العيڗ ال ٚكإع صفغ للعيڗ ڣليسـ مضافغ  أڗ، علګ إنكا ال

ٚ إليها ٚقٕڤ تخ٨ العيڗ الت تجڀ ڣتغٙڤ كلما قل امط ٚبي  أڣ ،صفغ ال ٚكإع، ڣاأصل في التسميغ ع انعٖم، ل٘ا ڣصفـ العيڗ بال

ٚقإع مٸ أڗ مڤقعها  –بشقيڢ : عيڗ  ٙاZ  ال ٛيغيغ، ڣحت أسما العيڤڗ ڣاأ ٙاZ  بن منقڤ١ الت تتحٖف اأما يقٸ ڣسط أ

ٚڬ ڣهڤ يتحٖف عن عهٖ امڤلګ  ٚها الناص ٛيغيغب ڣالتسميغ هاتڢ قٖيمغ، فقٖ ٗك ، ڣنقلڢ إسماعيلڣاأماكن امحيطغ بها أما

ٚاك٤  ٙع ڣالشباناػتمن حٛڤ م ٜٙا ٚ الس إلګلقبائل تال ٚقيغ فقاڋ : أم ٙحمڢ ه امنطقغ الش تبن عليهږ قلعغ من ناحيغ  أڗلطاڗ 

ٚقإع ) ٚڣف بـ ٚينغ ڣجٖع بامڤضٸ امع ٚڬ -ااستقصاالساحل ق ٙقإعت 2ت-تت٥:-ثج -الناص ٚڣف بـت ( ڣفيقڤلڢ بامڤضٸ امع

كيٖعلګ  ٚڣفاقبل بنا القلعغ بها ،ڣااسږ أڗت ٚبي كاڗ مع امڤصڤف ٙقإع ت صفغ مڤصڤف مح٘ڣف ڣهڤ،عيڗ، ه٘ا  " ااسږ الع

ٚقإع ٚڣف ب ٚيال٘ڬ قاڋ:ت بامڤضٸ امع ٚفتعن  "ال٘ڬ ح٘ف حتىعنٖ الناص ٙقإع ،ڣمن هنا يتضحاڗ التسميغ انح ڣلږ يقل عيڗ 

ٚقإع، اڣ عيڗأصلها ٚقإع، طلبا إلګٙقإع : العيڗ ال ٚقإع بعٖ ح٘ف :عيڗ ال  أك'b امڤصڤف طلبا لتخفيڀ  للتخفيڀ ،لتصبح :ال

ٚكإع، ڣهڤ  إلګ لتنته ٜا مخففا تنطڄ قافڢ عنٖ الناٝ مخ&cا ااسږ امستعمل:ال ٚع.گافا مڤج ٚكإع في ال٘اك الشعبيغ  ڣتحمل ال

ٚع ٚ ، تالغ خض خ ٚع ڣليغ من أڣليا: ڣيقاڋ  "اسما  ٚكتها، الغ خض ٙها النسا ه ،لها ب ٜڣ ڣيتبbكن بها ڣيشعلن الشمڤع علګ  ت

ٕٚها إلګ ڣلعل ".جنباتها ٙ ڣضعيغ العيڗ علګ حاڋ البbكغ ڣااعتقإ فيها م ٚا ٙع تلفح عٖم استق ها ڣالشم٠ حا ٚ ما  ڣاحٖع ،قٖ ينهم

ٙ تتساقط علګ ٚعاڗ ما تفٙڤ بكيفيغ مفاجئغ الڤجڤه،ڣتجڀ ڣاأمطا ،ڣس  (بت)امنطقغ، تغٙڤ مياهها لشهٙڤ
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ٙيخيغ: -2  نب٘ع تا

ٙڬ للمملكغ لسنغ  أحٖثـ ٚ التقسيږ اإٕا ٚكإع علګ اث ٙقږ  959تجماعغ عيڗ ال ٚسڤم  امتعلڄ  2-59-834تبمڤجظ ام
ٙئ فاتح جمإڥ الثانيغ  ٚڣيغ بامملكغ بتا ٚيغ ڣالق  ب959تٕجنبb  2امڤافڄ  9ث3تبإحٖاف ڣتعٖإ الجماعاػ الحض

ٚڣ  ٚيغ بعٖ أڗ كانـ جماعغ ق ٚكإع جماعغ حض ٙڬ لسنغ أصبحـ جماعغ عيڗ ال ٚ التقسيږ اإٕا بمقتض   992تيغ اث
ٙقږ  ٚسڤم  ٙئ  2-92-8ت4ام ٙ بتا ٙقږ 992تيڤنيڤ  ة3الصإ ٚسڤم  ٙئ  2-92-ت5تبكما ڣقٸ تتميمڢ ڣ تغييbه بام ٙ بتا  ثتالصإ

ٙڬ للمملكغب 992تغشـ   امتعلڄ بالتقسيږ اإٕا

ٚكإع ٜ عيڗ ال ٚك ٙتبط خلڄ م ٙضيغ علګ امحٖيثا  لقٖ ا يٸ قطٸ أ (، خاصغ 2ڤاطنيڗ من فخٖاػ قبيلغ بن منقڤ١ )بتٛڤ
ٙقـږ: ٜ الفا ـي  ٚكـ ڣلتسـهيل ااتصـاڋ فيمـا بيـنهږ ،حيـت بلغــ  ثةت الفاحـيڗ قصـٖ تجمـيعهږ مـن اجـل ااسـتفإع مـن خـٖماػ ام

ٙضــيغ حــڤالي  عـــ تت2عــٖٕ القطــٸ اأ ٙ البbنــامل العــال  للتغ٘يــغ  ڣحــٖع صــالحغ للبنــا ٛڣ تــږ فــي بكمــا  -بــام–علــګ الســكاڗ فــي إطــا
ٚب من  4ث9تسنغ  يٸ ما يق ٚڥ صـالحغ للبنـا ،هـ٘ا فضـا عـن قيـام ملسسـغ التجهيـc ڣالبنـا للمنطقـغ  293تٛڤ ٙضيغ أخ قطعغ أ

ٜئــغ  ٛ تج ٚقيغ بانجــا ٙ ب: ث99تســنغ  -أمـــاڋ–الشــ ٙاػ تشــمل  2ة علــګ مســـاحغ تقــٖ ٙضـــيغ بكمــا قامـــ ملسســـغ  84هكتـــا قطعــغ أ
ٜناسن علګ مساحغ  ٜئغ بن ي ٚڣع تج ٛ مش ٚاڗ بإنجا ٙاػ تضږ  ثةالعم ب ث8تهكتا ٙضيغ صالحغ للبنا  قطعغ أ

ٚكغ تمٖين مهمغ بسبظ اانخفا٩ في عٖٕ السكاڗ  ٚف ح ٚكإع لږ تع ٛاػ فاڗ جماعغ عيڗ ال ٚغږ من هتڢ اإنجا ڣبال
ٚع نحڤ  ٚا الهج ٚكاڗ ،ج ٚيبغ خاصغ مٖينغ ب ع الق ٚع أڣ  إماامٖڗ امجاٙڣ ٙسغ مهن ح ٙيغ أڣ مما للعمل في إحٖڥ الڤظائڀ اإٕا

ٙج البلٖ  ٚع خا ٙاستهږ، أڣ الهج ٚافقغ اأبنا ال٘ين يتابعڤڗ ٕ ٙ التجمٸ العائلي  -م ٙاسغبأڣ  –في إطا  متابعغ الٖ

ٚكإع عيڗتمتلڊ منطقغ  ٚڣمانيغ علګ اأقل، لكن ڣبسبظ عٖم التنقيظ ڣاإهماڋ  ال ٚيقا قٖ يعٕڤ إلګ الف&bع ال ٙيخا ع تا
ع يحياڣڬ بعنڤاڗ الحٖٕڣ  اه للباحثغ نٙڤ ٙسالغ ٕكتٙڤ ٚيغ إا النcٙ اليسيb فحسظ  ٚف امنطقغ من اللقى اأث ٚبيغ لږ تع الغ

ٚ حڤالي  ٚكإع اكتشاف تطاڣلغ ام٘بح امسيحيغت الت تعٕڤ للعهٖ امسيحي امبك ٚيغ، فقٖ تږ بمنطقغ عيڗ ال يتانيغ القيص مٙڤ
ٚڗ الخام٠ للميإب  الق

ٚكــإع اإســاميڣفــي العهــٖ  ٚع ال هــا إلــګ عهــٖ الســلطاڗ العلــڤڬ امــڤلګ  تقلعــغت بقصــبغ تحــتفذ ٗاكــ حيــت  إســماعيليعــٕڤ بنا
ٚڬ أڗ الســـلطاڗ  ص الناصـــ ٚ امـــٙل ٚأڗيـــ٘ك لـــڊ حـــڤالي  أمـــ ٚقـــإع ٗڣ ٚڣف ب م 9ثتتتبنـــ علـــګ قلعـــغ مـــن ناحيـــغ الســـاحل بامڤضـــٸ امعـــ

لڊ لغ٩ٚ أمن ڣهڤ   ضبط ه٘ه القبائلب إحكامٗڣ

ٚنس   ٙ الف ٚين ڣبعٖ ٕخڤڋ ااستعما ٚڗ العش لڤت إ 9ت9تامنطقغ  سنغ  إلګڣفي الق لګ هٖم عمٖ امستڤطن تجڤڗ مٙڤ
ٙ القصبغ ليڤسٸ ضيعتڢ  ، ڣكاڗ بٖاخل القصبغ مساكن قٖيمغبأسڤا

  

http://encyclopediaberkane.blogspot.com/2016/08/blog-post_30.html
http://encyclopediaberkane.blogspot.com/2016/08/blog-post_47.html
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ٚافيغ  امعطياػ الجغ
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 امڤقع -ت

ٚكإع في منطقغ سهليغ، تمثل نقطغ  التقا السهل بالجبل، الش  ال٘ڬ جعل ه٘ه تقٸ جماعغ عيڗ ال
ٚين ،ڣتتميc عيڗ  ٚڗ العش ٚكغ مكثفغ للسكاڗ في امنطقتيڗ خاڋ العقٖين اأخيbين من الق ٚف ح الجماعغ تع

ٙ مجمڤعغ من امٖڗ ،بحيت تبعٖ عن مٖينغ احفيb ب ٜها بجڤا ٚك لڊ بتم ٚكإع بمڤقعها ااس&bاتيجي ٗڣ كلږ  2ت: ـال
ٚكاڗ ب: ٙقږ  اأيمنكلږ بڣتتمڤضٸ الجماعغ علګ الجانظ  49كلږ ڣمٖينغ ڣجٖع ب: ةتڣمٖينغ ب ٚيڄ الڤطنيغ  للط

ٙ بحڤالي  2ة ٚابطغ بيڗ ڣجٖع ڣمليليغ ڣتمتٖ علګ مساحغ تقٖ  في منطقغ سهليغب 2كلږ 44,تال
 

 امسافغ )ب كلږ( امٖينغ

ٚكاڗ  ةت اب

b2ت احفي 

 49 ڣجٖع

 8ت السعيٖيغ 

 89 الناضٙڤ 

 

 امناخ بالجماعغ: -2
ٙع في فصل الصيڀ  إلګتنت  امنطقغ  ٚا ٙڬ ال٘ڬ يتميc بالجفاف ڣالح نطاځ امناص امتڤسطي شبڢ قا
ٙع  ٙع في غالبيتها معتٖلغ  اأمطاٙ ڣشٖع البbڣٕع ڣنٖ ٚا ٙجغ الح ٙا في فصل الشتا ،فٖ ٚا ٚف استق طڤڋ السنغ ،ڣتع

ٙجغب ڣتشتٖ خاڋ فصل الصيڀ بحيت تبلغ  8تتبلغ  إٗأنها ،نسبيا ٙجغ ڣتنخف٬ في فصل الشتا  35ٕ ٕ
ٚ ب إلګلتصل  ٚ ڣفبbاي ٚڬ يناي ٙجاػ ڣخصڤصا في شه بالنسبغ للتساقطاػ فتتميc بعٖ انتظامها سڤا  أماخم٠ ٕ

ٙٛ للتساقطاػ  ٕاخل مجمڤعغ من السنڤاػ، أڣ ٕاخل السنغ  ػ هناڅ سنڤا بقٖٙ ماڣلي٠ هناڅ معٖڋ با
ٚڥ جافغ  ٚڬ سبتمبb ڣماڬ، ة35ڣ ة22ڣي&bاڣح معٖلها ما بيڗ  مطيbع ڣأخ ڣتنعٖم  ملږ ،ڣتسقط خصڤصا بيڗ شه

ٚڥ انتظامها بيڗ سنغ  مڣتتميc بعٖ، اليغ يڤنيڤ ڣيڤليٛڤ ڣغشـفي الشهٙڤ الت  بڣأخ
ٚياح فاڗ امنطقغ يهظ عليها  أما ٚكي بصفغ عامغ أحيانابخصڤ٥ ال ٚياح من  ٙياح الش ڣتهظ ه٘ه ال

ٚياح ٗاػ ااتجاه الجنڤب ،ڣتت ٚياح في امنطقغ هي ال ٙتها بڣالنڤع السائٖ من ال ٚا ٙجغ ح ٙتفاع ٕ ميc بجفافها ڣا
ٚبيالشمالي  ٚطڤبغ ،الغ  بالت تتميc بضعڀ ال
 

 امتڤسط الحٖ اأقY  الحٖ اإٔنى الڤحٖع 

 ة32 ة4ت ة28 مږ اأمطاٙ

ٙع ٚا  C 14 45 28° الح

ٚياٍ  ة5 ةتت ة2 كلږ ال
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ٙيس بالجماعغ : -3  التضا

ٙ امســاحغ اإجماليــغ بالجماعــغ  ٙ ڣتمثــل منطقــغ الســهڤڋ  44تتقــٖ ٙا اڬ بنســبغ  ة3تهكتــا ڣمســاحغ  % 3,ة9هكتــا
ٙ بـ  ٙا اڬ بنسبغ  4تاحٖڥ التاڋ تقٖ  ب% ث,9هكتا

 
ٙي٠  النسبغ امساحغ الت يشغلها بالهكتاٙ نڤع التضا

 % 90,3 ة3ت السهڤل 

 % 9,7 4ت تـــل 

 % 100 44ت امجمڤع

 

  



ٚكإع 10 ٚافيا جماعغ عيڗ ال  22ة2الګ  ثتة2للف&bع من  مڤنڤغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚافيغڤ الٖيمامعطياػ   غ
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 السكاڗ: -ت
ڣتضږ قبيلغ بن منقڤ١ الشمالييڗ  ينت  معظږ ساكنغ الجماعغ الګ قبيلغ بن منقڤ١ الشمالييڗ،ب

ٚځ اڣ فخٖاػ ڣهي كالتالي: فخٖع اڣإ بڤغنږ ڣفخٖع اطغاغـ ڣفخٖع خإ ڣفخٖع بن  عبٖ ه خم٠ ف
 ڣفخٖع بن ڣكاڗب

ٚ مـــــاڬ عـــــٖٕ الســـــكاڗ بالجماعـــــغ يقٖٙ  ٚڬ خـــــاڋ شـــــه  84ت2ب  تتة2حســـــظ البحـــــت اميـــــٖاني الـــــ٘ڬ اجـــــ
ٙنغ مٸ  ببت45نسمغب ڣبلغ عٖٕ الكڤانيڗ حڤالي  ٚس  لسنغ  اإحصاڣمقا  94ت2حيت بلـغ عـٖٕ السـاكنغ  4تة2ال

 بنسمغ
 

 :ڣالجنس اأحيا**  عٖٕ السكاڗ حسظ 

تيظ ٛل  اسږ الحي ٙقږ الت  عٖٕ امنا
 عٖٕ السكاڗ

 امجمڤع العام

 ٙ  ناف ٗكڤ

ٜناسن -اأملحي  1  138 64 74 45 بن ي

 2260 1160 1100 ة42 حي بام 2

ٙڗ  3  286 141 145 42 تافڤغالـ- حي اقٖا

 2684 5ت3ت 9ت3ت ثة5 امجمڤع

 

ٚيغ**   :تڤٛيع السكاڗ حسظ الفئاػ العم
 ةت<= 59-ت4 45-9ت 8ت-2ت تت-ت 5-4 4>  الجنس الحي

ٜناسن   أمل -بن ي
 ٙ  ث2 9ت 2ت 8 4ت 3 3 ٗكڤ

 ث2 ت2 53 تت 3ت 2 2 ناف

 54 45 5تت 9ت ث2 5 5  امجمڤع

 بام
 ٙ  تت 32 تت ث 3 2 2 ٗكڤ

 9 8 25 تت ث ت 2 ناف

 ة2 ة4 ت4 23 ةت 3 4 امجمڤع

ٙڗ   تافڤغالـ -اقٖا
 ٙ  4ة2 9ثت ةت4 ت8 92 4ت ة3 ٗكڤ

 ث25 5ة2 ت43 ثث ثث 3ت 8ت ناف

 تت4 384 ت84 58ت 9تت ث2 48 امجمڤع

 535 9ت4 ث99 ةة2 تة2 35 ث5 امجمڤع العام

 

 :اإعاقغتڤٛيع عٖٕ السكاڗ حسظ نڤع ** 
ٚكيغ -ت الجنس الحي  امجمڤع اإعاقغمتعٖٕ  -4 ٗهنيغ -3 حسيغ -2 ح

ٜناسن  أمل -بن ي
 ٙ  ة ة ة ة ة ٗكڤ

 ت ة ة ة ت ناف

 ت ة ة ة ت امجمڤع

 بام
 ٙ  32 ت ث 2 ثت ٗكڤ

 ث2 5 4 4 4ت ناف

 59 تت تت ت ت3 امجمڤع

ٙڗ   تافڤغالـ -اقٖا
 ٙ  2 ة ت ة ت ٗكڤ

 2 ة ت ة ت ناف
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 4 ة 2 ة 2 امجمڤع

 4ت تت 3ت ت 34 امجمڤع العام

ڣيغ النسبغ  %4ب2 %4بة %5بة %2بة %3بت ام

 

 :تڤٛيع السكاڗ حسظ امستڤڥ التعليمي** 
ٚأ ڣا يكتظ  الحي ٚأ ڣيكتظ ايق  امجمڤع عالي ثانڤڬ  عٖإڬ أساس  يق

ٙڗ   286 17 20 35 84 33 97 تافڤغالـ -اقٖا

 ٙ  45ت ةت 3ت 22 48 تت ت3 ٗكڤ

 ت4ت ث ث 3ت ت3 ثت تت اناف

ٜناسن -اامل   138 20 22 19 37 10 30 بن ي

 ٙ  4ث 4ت 4ت تت ت2 5 9 ٗكڤ

 4ت ت 8 8 تت 5 ت2 اناف

 2260 131 233 370 647 170 709 بامحي 

 ٙ  ةةتت 84 44ت تت2 342 ث8 232 ٗكڤ

 ةتتت ث4 89 59ت 5ة3 83 ثث4 اناف

 2684 168 275 424 768 213 836 امجمڤع العام

 

 تڤٛيع السكاڗ حسظ الحالغ العائليغ** 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ  ٙق

تيظ  الت
 الجنس الحي

 الحالغ العائليغ

ٛب  ڣج  تعا ٙمل  3مطلڄ  2مت  امجمڤع العام 5مهجٙڤ  4أ

ٜناسن  1  أمل -بن ي
 ٙ  74 0 0 3 45 26 ٗكڤ

 64 0 3 0 30 31 اناف

 138 0 3 3 75 57   امجمڤع

 بام 2
 ٙ  1100 0 7 14 452 627 ٗكڤ

 1160 3 153 48 488 468 اناف

 2260 3 160 62 940 1095   امجمڤع

ٙڗ  3  تافڤغالـ -اقٖا
 ٙ  145 0 0 2 57 86 ٗكڤ

 141 2 7 2 58 72 اناف

 286 2 7 4 115 158   جمڤعام

 2684 5 170 69 1130 1310   مجمڤع العاما

 
 ** تڤٛيع السكاڗ حسظ حاملي ب ػ ڣ:

 الجنس الحي

ٚيڀ الڤطنيغمحا بٖڣڗ ب ػ ڣ  ل لبطاقغ التع
 8تأكب من 
 سنغ

 سنغ 8تب ػ ڣ أقل من 

 ا نعږ

ٙڗ   تافڤغالـ -اقٖا

 2 6 72 214 امجمڤع

 ٙ  1 3 35 110 ٗكڤ

 1 3 37 104 اناف

ٜناسن - اأمل  بن ي
 12 91 36 102 امجمڤع

 ٙ  7 54 15 59 ٗكڤ



ٚكإع 13 ٚافيا جماعغ عيڗ ال  22ة2الګ  ثتة2للف&bع من  مڤنڤغ

 5 37 21 43 اناف

 حي بام
 1 8 550 1710 امجمڤع

 ٙ  1 3 301 799 ٗكڤ

 0 5 249 911 اناف

 15 105 658 2026 امجمڤع العام

 

ٚكإعنسبغ **   :ااميغ بعيڗ ال
ٚأ ڣا يكتظ الجنس  النسبغ امائڤيغ ايق
 ٙ  %11 232 ٗكڤ
 %20 ثث4 اناف

 %ت3 836 امجمڤع العام

 
 :البطالغ بالجماعغ** نسبغ 

 النسبغ امائڤيغ عٖٕ العاطليڗ عٖٕ سكاڗ الجماعغ

 %25.4 682 84ت2

 
 

ٚع:-2  الهج
ٚإيبلغ عٖٕ  ٚكإع حڤالي  أف ٛڋ الت تڤجٖ في ملڊ 1625الجاليغ بعيڗ ال ٚين ڣيبلغ عٖٕ امنا  امهاج

ٚنسا البلٖ  ت53 حڤالي ٚين  اأڣڋ منcا، ڣتعتبb ف ٚكإع  من مجمڤع امهاج  بڣتليهاكل منامستقطظ لجاليغ عيڗ ال

يغ ڣالڤاياػ امتحٖع بڣأمانيابلجيكا ڣانجل&bا ڣالنbڣيل ڣ اسبانيا ڣهڤلنٖا  ٙڅ ڣالسعٕڤ ٚيكيغڣالٖانما ڣالكڤيـ  اأم

ٚيغ  أما ٚين فاڗ الفئغ العم ٚيغ للمهاج ٚع بڣهٖا يبيڗ  45-8تفيما يخ٨ ال&bكيبغ العم هي النسبغ الكبيbع ڣامنتش

ٙجغ  أڗ ٚع يعٕڤ بالٖ ٙاسغ ڣ البحت عن ف٥ٚ العمل  اأڣلىإلګسبظ الهج ٚع مسـ ال٘كٙڤ ٕڣڗ ب الٖ  اإنافالهج

ٚين تږ تڤظيفها في مجاڋ البنا ك ٚتبغ ڣاڗ عائٖاػ امهاج ٙيٸ ااقتصإيغ ڣالقطٸ  ثږأڣلىم الفاحغ ڣامشا

ٙضيغ  باأ
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 الخٖماػ ااجتماعيغااساسيغ
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 :قطاع التعليږ -ت

 - التعليږ ااڣلي: 

ٙاس  عٖٕ  اأطفاڋعٖٕ  امڤسږ الٖ
 اأقسام

 ٘التامي باجمعيغ 
ٙ  ا -نعږ  امجمڤع ناف ٗكڤ

 نعږ 4ة 8ةت 59 49 5تة2-4تة2

 نعږ 4ة ة2ت 59 تت تتة2-5تة2

 نعږ 4ة 9ةت ت4 48 ثتة2-تتة2

 نعږ 4ة ةتت 52 58 8تة2-ثتة2
 نعږ 4ة 2ةت 49 53 9تة2-8تة2

 

 - التعليږ اابتٖائي: 
 8تة2-ثتة2مڤسږ  ثتة2-تتة2مڤسږ  عٖٕال

ٙ ٘ال ٘التامي  2ت2 تت2 كڤ
 95ت ة4ت نافا ا ٘التامي

 3ت 3ت ااساتٖع
ٙيغ ٚ اإا  تة تة ااط

ٙس   382 355 امستفيٖين بااطعام امٖ
 48 44 الناجحيڗ مستڤڥ السإسغ

ٚكإع  ت24 ت23 التاميٖ القاطنيڗ بعيڗ ال
ٙاسغ  3ة 5ة امنقطعيڗ عن الٖ

 

 - التعليږ ااعٖإڬ 
 8تة2-ثتة2مڤسږ  ثتة2-تتة2مڤسږ  العٖٕ

ٙ ٘التاميٖ ال  ت5ت ة5ت كڤ
 94 ت8 ناف٘ اا التامي
 تت تت ع٘ااسات

ٙيغ ٚ اإا  ثة ثة ااط
 ةت 3ت امستفيٖين بنصڀ منحغ
 ت3 35 امستفيٖين بمنحغ كاملغ

 54 2ت الناجحيڗ مستڤڥ التاسعغ
ٚكإع  ة8ت 59ت التاميٖ القاطنيڗ بعيڗ ال

ٙاسغ  22 23 امنقطعيڗ عن الٖ
ٚنامٌ تيسي  ث4ت ةة طلباػ ااستفإع من ب

 
 

ٙس  -2  :النقل امٖ
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ٙاس   عٖٕ الحافاػ عٖٕ امستفيٖين امڤسږ الٖ

 ٙ  ناف ٗكڤ

 2ة 28 22 تتة2-5تة2

 3ة ة3 ث2 ثتة2-تتة2

 3ة ت3 32 8تة2-ثتة2

 

 :العمڤميغالصحغ -3
 القطاع الخاص القطاع العام عٖٕال

ٜ الصحيغ ٚاك  ةة تة ام
 تة تة ااطبا

ٙاػ ااسعاف   ةة 2ة سيا
 

 :اامن -4
ٚكٜ  العٖٕ نڤع ام

ٙڅ  ٜ للٖ ٚك  ةة املكيم
ٜ لامن ٚك  ةة م

 
 :النقل العمڤمي -5

ٚخصغ ٚخص نڤع ال  عٖٕ ال
ع ٚع الكبي ٙاػ ااج  9ة سيا
ٜٕڣج  ةة حافاػ النقل ام
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 بنياػ التحتيغمعطياػ ال
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ٚڣب -ت ٚبط باما الش  :ال

 النسبغ
ٜڣيٖ  ت
 تقليٖڬ

اػ  نافٙڤ
 عمڤميغ

شبكاػ 
ٚڥ   أخ

شبكغ م ڣ 
 م ٥ ١

ٛڋ عٖٕ   اسږ الحي امنا

ٙڗ  - تافڤغاف 42 42  ةة ةة ةة ةةبةةت   ي اقٖا

 بام ة42 ة42 ةة  ةة  ةة  100,00

ٜناسن  45 45 ةة   ةة  ةة 100,00   ي اامل -بن ي

 امجمڤع ثة5 ثة5 ةة ةة ةة ةةت

 
2- : ٚبا ٚبط بشبكغ الكه  ال

ٛڋ ٹ مجمڤع  النسبغ ٚڥ  امستفيٖعامنا ٛڋ عٖٕ  الشبكغ أنما٭ أخ  اسږ الحي امنا

ٙڗ   - -تافڤغاف 42 42 ةة ةة ةةبةةت  اقٖا

  ي بام ة42 ة42 ةة  ةة  100,00

ٜناسن  45 45 ةة   ةة 100,00  اامل -بن ي

 امجمڤع ثة5 ثة5 ةة ةة ةةت

 

السائل: -3 ٚبط بشبكغ التطهي  ال
ٚتبطغ ب النسبغ ٚتبطغ ب شبكغ الالكڤانيڗ ام ٛڋ عٖٕ  شبكغ الالكڤانيڗ غيb ام  اسږ الحي امنا

ٙڗ  -تافڤغاف 42 5ة ث3 ةةب98  اقٖا

 بام ة42 0 ة42 100,00

ٜناسن -اامل  45 0 45 100,00  بن ي

 امجمڤع ثة5 ة ثة5 ةةبةةت

 
ٚبط بشبكغ التطهي الصلظ -4  :ال

ٛڋ  اسږ الحي ٚبط عٖٕ امنا  نسبغ ال
ٙڗ  -تافڤغاف  100,00 42 اقٖا

 100,00 ة42 بام

ٜناسنبن  -اامل   100,00 45 ي

 100,00 ثة5 امجمڤع

 

ٚبط بشبكغ التطهي الصلظ -  :تابع ال

  5تة2 تتة2 ثتة2

 الكمياػ امجمعغ من النفاياػ طن ثثب2تث طن ثثب83ث طن ت9ب32ث

ٙهږ ةة,ةةةب399 ٙهږ 8ة,ةت5ب359 ٕ ٙهږ ة599,2بةت3 ٕ  ٕفڤعاػ الجماعغ اماليغ مجمڤعغ الجماعاػ ٕ
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ٚځ  -5  :الط

 الحي
ٚيڄ معبٖع ٚبڄ غي معبٖع ط  امجمڤع ط

 النسبغ
 الطڤل  النسبغ الحالغ الطڤل  النسبغ الحالغ الطڤل 

 16,34 2370 ةة,ةةت مسلڊ 2370    حي تافڤغاف
ٙڗ   02,62 ة38ة ةة,ةةت مسلڊ ة38    حي اقٖا

ٜناسن ڣ بام جٜ من حي  حي ڣ حي بن ي
 اامل

      44.40 جيٖع 439ت

      36.23 هشغ 5254 بامجٜ من حي 

     2750   11693 امجمڤع
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 قتصإيغامعطياػ اا
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ٙيغاأنشطغ  -  بالجماعغ: التجا
 

ٜناسن  ي بام عٖٕها التجهيcاػ ااقتصإيغ ٙڗب ي   ي ااملب ي بن ي  تافڤغالـ ي اقٖا
 ةة تة تة 2ة الصيٖلياػ

 ةة 4ة 5ة 9ة امقاهي

ٙع ٜا  ةة ةة ةة ةة الج

 ةة ةة 3ة 3ة بائٸ الٖجاج

 ةة ةة 2ة 2ة امحلبغ

 ةة تة 2ت 3ت امڤإ الغ٘ايغ

ٙع  ةة ةة 5ة 5ة النجا

 ةة ةة 4ة 4ة الحٖإع

ٚ ڣالفڤاكڢ  ةة ةة 3ة 3ة الخض

 ةة ةة تة تة مطحنغ الحبڤب

 Yٚمل ڣالح  ةة ةة ةة ةة نقل ال

ٙ الجملغ  ةة ةة ةة ةة تجا

 ةة ةة تة تة الحمام

ٚنغ  ةة ةة 2ة 2ة ااف

 ةة ةة تة تة امطاعږ

 ةة ةة ةة ةة بيٸ علڀ اماشيغ

ٙاػ  ةة تة تة 2ة محل غسل السا

ٜجاج  ةة ةة ةة ةة بائٸ ال

 ةة ةة تة تة قاعاػ االعاب

 ةة 3ة ةة 3ة الخياطغ 

 ةة تة 4ة 5ة الحاقغ

ٙاجاػ  ةة تة 2ة 3ة اصاح الٖ

bةة تة تة 2ة محاػ بيٸ العقاقي 

 ةة ةة تة تة البنcينمحطغ بيٸ 

 ةة تة تة 2ة محل اصاح العجاػ امطاطيغ

 ةة ةة ةة ةة بائٸ تالسفنلت

 

 قطاع الخٖماػ -
ٜناسن  ي بام عٖٕها نڤع الخٖماػ ٙڗب ي   ي ااملب ي بن ي  تافڤغالـ ي اقٖا

 ةة ةة تة تة مخإع هاتفيغ

 ةة ةة تة تة كاتظ عمڤمي

 ةة تة ةة تة اابناڅ
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 بالجماعغ: الفاحيغاأنشطغ  -
 

  ٜٙڣعغ  :امساحغ ام

امساحغ  الغابغ
ٚعڤيغ  ال

ٜٙاعغ  الحي امساحغ الصالحغ لل
يغ  مسقيغ بٙڤ

  ي تافڤغاف -  هكتاٙ 5ت هكتاٙ 5ت -

 امجمڤع ة 5ت 5ت ة

 

 اهږ امنتجاػ الفاحيغ: 
ٚع النڤع  ماحظغ اإنتاج في امڤاسږ اممط

  ةځةهـ2ت الحبڤب

  ةځةهـثة قطاني

 

 اانتاج الحيڤاني: 
 ماحظغ العٖٕ النڤع

  ٙاٝ ةة5 ااغنام

  ٙاٝ 8ت اابقاٙ

 

 قطاع الصناعغ بالجماعغ: -
 

 ٚفقطاع الصناعغ التقليٖيغ  :ڣالح
 ماحظغ العٖٕ النڤع

ٙع   5ة النجا

  3ة الخياطغ

  4ة الحٖإع

 

 :ااسڤاځ -
 ماحظغ العٖٕ النڤع

  تة سڤځ مغطى

  ةة اسبڤعيسڤځ 
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 قطاع السياحغ بالجماعغ: -
 ٚكإع  قصبغ عيڗ ال

القصبغ  ٚح  إسـماعيلالعلـڤڬ مـڤاڬ  عهـٖ السـلطاڗ إلـګ -القلعغ -يعٕڤ بنا مڤافـڄ  هــة9ةتتكـڤڗ القلعـغ قـٖ بنيــ سـنغ  أڗ، ڣيـ
ٙع ڣالشباناػ ه٘ه السنغ هي السنغ الت تږ فيها بعٖها بقليل، أڗ أڣ  م 9ثتت ٜٙا ٚقيغ إلګ نقل قبائل ال  بامنطقغ الش

ٜا أمنيـا يح ـ قبائـل بنـ إٗأمنيـغ،   أسـباب-بنيــ القصـبغ  ٚكـ ٚعڤيـغ  أنشـطتهامنقـڤ١ الشـماليغ لتمـاٝٙ  أصـبحـ م الفاحيـغ ڣال
ٚيفغ  ب   "بسهڤڋ تت

  ٚكإع  :ٙقصغ ال
ٚكإع ت ڣهڤ لــڤڗ  ٚ الجماعغ بفن مڤسيقي يٖعګ ت الـ ٜ  تشتهــ ٙ لڢ هڤ  امحـلــي، ڣلعل أهـــږ بإيقاعڢمڤسيقي شعب متميــ  إيقاعڢمصــٖ

ــ  ت كـ٘لڊ نسبــــغ الــګ قبيلــغ امصـاحظ للغنــــا الجمـــاعي ٜناســن، ڣيســ  تامنقـڤ ٚڣف عنــٖ قبائــل بنـ ي بنــ  امســ  بــتالصڀت، معــ
ٚاها ٚكــإع منقڤ١ اليcناسنيـغ، الت تحيط ق ٚها بعيڗ ال  .ڣمٖاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚكإع الڤسناڗ (ب3) : الجناح الهيماڗ منبٸ عيڗ ال   ( عبٖ امالڊ مڤمن
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 سكن ڣالتعمي ڣالبيئغمعطياػ ال
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ٙاض  : - ت ٙيغ لأ  البنيغ العقا
 (%النسبغ ) امساحغ )بالهكتاٙ( نڤع املكيغ

 71 102 ملڊ خا٥
 29 42 ملڊ الٖڣلغ

ٙاZ  الجمڤع  - - أ

ٙاZ  كي٤  - - أ

 ةةت 44ت امجمڤع

 

 نڤع السكن السائٖ : – 2
اص ٚځ   مت  اسږ الحي مشتـ  متف

 x  x  x تافڤغاف 

 x     بام 

 x     ٜناسن – اامل   ي بن ي

   x    ٙڗ  اقٖا

 

 نڤعيغ البنا السائٖ بالجماعغ: -3
ٚسانغ امسلحغ بمڤإ محليغ خٚ  اسږ الحي بالخ

 X X تافڤغاف 

  X بام 

  X ٜناسن – - اامل  بن ي

 X X  ٙڗ  اقٖا

 

ٙخص البنا ڣالسكن -4  امسلمغ: عٖٕ 
ٚخص 5تة2 تتة2 ثتة2  نڤع ال

 ٙخ٨ البنا  ت3 ة3 ة3

 ٙخ٨ السكن  3ت 5ت 2ت

 ٙخ٨ ااصاح 44 55 53

 امجمڤع 88 ةةت 95

 

 ااحيا الناقصغ التجهي بالجماعغ: -5
 

 اسږ الحي امساحغ

 تافڤغالـ هكتاٙ 2ت

ٙڗ  هكتاٙ 3ة  اقٖا
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 :الحٖائڄ -ت
 النڤع العٖٕ

 حٖيقغ عمڤميغ ةة

 من&cهاػ ةة

 

ٚافڄ العمڤميغ -ث  :ام
ٚفڄ العمڤمي العٖٕ  ام

 مكتظ البbيٖ تة

 مساجٖ تة

ٜ ال&bبيغ ڣ التكڤين تة ٚك  م
ٚب ةة  ماعظ الق
ٚع القٖم تة  ملعظ ك
ٚڗ  2ة  ف
 حمام تة
ٙ الشباب ةة  ٕا
ٙياZ  ةة ٚكظ سڤسيڤ   م
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 جمعياػ ڣالتعاڣنياػ بالجماعغال
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 :الجمعياػ امحليغ -ت
ٚ جمع عام مٖع امكتظ عنڤاڗ الجمعيغ ٙئ أخ  اسږ الجمعيغ ٙئيس الجمعيغ تا

ٚكإع ڬ محمٖ تتة2ة2تة2ت سنڤاػ 4 ملعظ اامل بعيڗ ال ٚع القٖم مقٙڤ  جمعيغ أفاځ الشباب  لك

ٚكإع ٚ جماعغ عيڗ ال ٛ  ثتة2ة5ةةة3 سنڤاػ 4 مق  جمعيغ افاځ الشباب للعمل ااجتماعي ميلڤٕ الكنٖڣ

بيغ ڣ التكڤين ٜ الت ٚك  جمعيغ امنا محڤ ااميغ ڣهابي نضيbع 4تة2ة8ةة29 سنڤاػ 4 م

ٚكإع ٚ جماعغ عيڗ ال ٚكإع خشاڗ يڤسڀ 4تة2ةتتة2ت سنتيڗ مق  جمعيغ اماڋ عيڗ ال

بيغ ڣ التكڤين ٜ الت ٚك ٚٛاڋ 8تة2ة3ةة5ت سنڤاػ 3 م  الجمعيغ النسائيغ للتنميغ ڣ التضامن فتيحغ ب

ٙقږ  ٚمايغ ٛٙڣالي حسيڗ ثتة2ة9ةةث2 سنڤاػ 4 3تالسڤځ امغطى   جمعيغ القن٨ ڣال

ٙ الطفل للتعليږ ااڣلي ٙ الطفلجمعيغ  هشام قٖاٙ 8تة2ة3ةة28 سنتيڗ ٕا  ابا ڣامهاػ اطفاڋ ٕا

ٙع محمٖ الخامس ث  جمعيغ انه٬ للتنميغ امستٖامغ ٙمضانيخالٖ  2تة2ة9ةةة3 سنڤاػ 3 شا

ٚكإع ٚ جماعغ عيڗ ال ٜٙڣعي حميٖع 4تة2ة3ةة2ة سنڤاػ 3 مق ٚكإع م  الجمعيغ السكنيغ للتنميغ بعيڗ ال

ٙقږ   جمعيغ امشا الجبلي للبيئغ ڣ السياحغ الجبليغ العيٖ يعقڤبي 5تة2ة2ةة4ت سنڤاػ 4 2تالسڤځ امغطى 

ٚكإع ٚ جماعغ عيڗ ال ٛياني ثتة2ةةتةت2 سنڤاػ 3 مق  جمعيغ ااعماڋ ااجتماعيغ مڤظفي الجماعغ يڤن٠ 

ٙع محمٖ الخامس  ث ٜماني 3تة2ة9ةةة3 سنڤاػ 3 شا ٙباب امقاهي لحسن ع  جمعيغ النٙڤ ا

ٜناسن ٜئغ بن ي ٜيٜ تتة2ة 2ةة ة2 سنڤاػ 5 تج ڬ عبٖ الع ٜناسن ينعٙڤ  جمعيغ بنا مسجٖ بن ي

ٚابت  2018/05/21 سنڤاػ 4  ٙ غ ٚع محمٖ انڤ ٙاػ ااج ٙباب ڣسائقي سيا  جمعيغ ا

ٙٛمي ٙٛمي عبٖالحڄ صالحي 2018/05/19 سنڤاػ 4 اعٖإيغ الخڤا  جمعيغ ابا ڣاڣليا تامٖع الخڤا

ٙسغ قاسږ اميڗ  جمعيغ ابا ڣاڣليا تامٖع قاسږ اميڗ محمٖ غان  2017/08/14 سنڤاػ 4 مٖ

ٙياض  ٚكظ سڤسيڤ  الٖين 2018/09/14 سنڤاػ 5 ام ٚب ٙافعي نٙڤ ٙياZ  للق  جمعيغ ٕعږ نإڬ السڤسيڤ 

ٛ  2018/09/14 سنڤاػ 5  ٚكإع سعيٖ الكنٖڣ ٙ عيڗ ال  جمعيغ التجا

ٙسغ قاسږ اميڗ ٚاڣڬ   سنڤاػ 4 مٖ ٙسغ قاسږ اميڗ يڤسڀ مغ ٚياضيغ مٖ  الجمعيغ ال

ٙسغ قاسږ اميڗ ٚاڣڬ   سنڤاػ 3 مٖ ٙسغ قاسږ  يڤسڀ مغ ٙسغ النجاح مٖ  اميڗجمعيغ ٕعږ مٖ

ٙٛمي ٙٛمي الحسيڗ انحاجي  سنڤاػ 3 اعٖإيغ الخڤا ٙسغ النجاح باعٖإيغ الخڤا  جمعيغ ٕعږ مٖ

ٙٛمي ٙٛمي الحسيڗ انحاجي  سنڤاػ 4 اعٖإيغ الخڤا ٚياضيغ اعٖإيغ الخڤا  الجمعيغ ال

 
 التعاڣنياػ امحليغ -2

ٚ التعاڣنيغ ٙئ التاسيس امٖع مق ٚئيس تا  اسږ التعاڣنيغ اسږ ال

 ٜ ٚك بيغ ڣ التكڤينم يغ شبيب 2014/04/07  الت ٚفيغ الفتح حٙڤ  التعاڣنيغ الح
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ٚيغام ٕٙ البش  ڤا
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 امجلس الجماعي   -ت
ٜب ااستقاڋببينما عضڤ ڣاحٖ ا 4تينت  بنسا 4عضڤا من بينهږ  5تيتشكل امجل٠ الجماعي من   عضڤا لح

ب ٚئي٠ ڣ منت  ٚأعنڤاب من ضمنهږ  4يتكڤڗ مكتظ امجل٠ من ال  بام
ٚ امجل٠ علګ   لجاڗ 3طبقا للقانڤڗ التنظي  يتڤف

  مجغبلجنغbانيغ ڣالشلڣڗ اماليغ ڣالبcامي 

 ڣالبيئغب لجنغ bٚياضيغ ڣالتعمي  الشلڣڗ ااجتماعيغ ڣال

 ٚيغ ڣااهتمام بشلڣڗ  لجنغ ٚأعالتنميغ البش  ڣالطفلب ام

 

ي عٖٕ ااعضا   امستڤڥ الثقا
 ابتٖائي ةت
 اعٖإڬ تة
 ثانڤڬ  تة
 عالي 3ة

 
 :امڤظفڤڗ الجماعيڤڗ  -2

ٚ امجل٠ الجماعي علګ  عڤڗ كما يلي تةمڤظفا من ضمنهږ  33يتڤف بيتٛڤ  :نسا
 8 ٚفيڗب  متص

 ب تت  تقن

 ب ثة  مساعٖ تقن

 مهنٖٝ ٕڣلغ ممتاٛب 

  ٖٙڬ مساع  إٕا

 
ٙئ الڤإع  عٖٕ امڤظفيڗ تا

 تة ةت9تسنغ  مڤاليٖ قبل

 ت2 ةث9ت-تت9تمڤاليٖ بيڗ 

 تة فما فڤځ  تث9تمڤاليٖ 
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ٕٙ اماليغ ڣاممتلكاػ الجماعيغام  ڤا
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 :ثتة2مٖاخيل سنغ  -ت
 التسيي مٖاخيل: 

 نڤع امٖاخيل  4تة2 5تة2 تتة2سنغ  ثتة2سنغ 

 الٖاتيغامٖاخيل  036,28ب649 817,97ب706 85ب3ةتب43ث 42بث4ثب9ةث

 ةةبةةةبة98ب4 ةةبةةةبةثتب5
ٚيبغ علګ القيمغ امضافغ ةة,ةةةبت93ب4 ةة,ةةةبة98ب4  الض

ٚسڤم امحڤلغ 3ث,249بث8ت 54,82ثبث9ت تةب28تبة8ت 55بتة5ب8ت2  ال

 امجمڤع تةبت28بثتثب5 9ثب2ث45ب88ب5 5.903.731.91 ث9ب253ب98ةبت

 

 التجهي مٖاخيل: 
 نڤع امٖاخيل 4تة2 5تة2 تتة2سنغ  ثتة2سنغ 

 فڤائض السنڤاػ 5ثبث8ةب985 2تب85ثب9ثةبت 3ثبت45ب889 2ثبة32بث59

امٌ ةةبةةةبةةةب3 ةة ةةبةةةبةث5 ةةبةةةبةةةب2  ٙخص الب

 امجمڤع 5ثبث8ةب985ب3 2تب85ثب9ثةبت 3ثبت45ب459بت 2ثبة32بث59ب2

 

ٙيڀ سنغ  -2  :ثتة2مصا
ٙيڀ 4تة2 5تة2 تتة2سنغ   ثتة2سنغ   نڤع امصا

 التسيي تةبت28بتتثب5 9ثب2ث5ب884ب5 93ب89ةب922ب5 ث9ب253ب98ةبت

 التجهي 33بث3ثب3ت3ب4 تتب254ب524ب2 2تب9ت4بتة3بت 54بث55بث94بت

 امجمڤع 34ب23ةب5ثةبةت 95بت82ب8ة4ب8ة 55ب9ة5ب223بث ت5بتت8ب45ةب8ة

 

ي استخاصڢ -3  :ڣضعيغ البا
ي  4تة2 5تة2 تتة2سنغ   ثتة2سنغ   استخاصڢالبا

 امبلغ 8ت,538ب438 ث959,5ب492 3تب338ب3ث5 95بتث5ب22ت

 

 :اممتلكاػ الجماعيغ -4
 العٖٕ نڤع العقاٙ

 تة مسكن

 تة مطحنغ

 9ث ٕكاڗ

ٚڗ  ٙشا١ ڣف  تة حمام 

ٙيغالبنايغ   تة لجماعغل اإٕا

ٙضيغ يغ  قطعغأ ٚبٸ تثةت بٙڤ ٚب منشاػ ضخ اما م&b م  اقام عليها امكتظ الڤطن للما الصال  للش
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 2ة مقه

 تة مقشٖع

 تة صيٖليغ

ٙ الطفل للتعليږ   تة اأڣليٕا
 تة اأململعظ 

 

ع الجماعي -4  امستٕڤ
ع البلٖڬ  عغ كما يلي ليغ تتيضږ امستٕڤ  مٛڤ

 3 ٙاػ مصلحغب  سيا

 2  ٙاػ  بإسعافسيا

 شاحنغ لجمٸ النفاياػب 

  ٚبائيغب ااعطاب إصاحشاحنغ  الكه

 ٚاٙب  ج

 3 ب ٙس   حافاػ للنقل امٖ

 


