مدينة بنبلة
انًٕلـــغ انجغطافٙ
رمغ ثُجهخ انًُبضح ف ٙانجُٕة انغطث ٙنًسُٚخ انًُؽزٛط ػهٗ انططٚك انجٕٓٚخ ضلى .82
 :ثجٕاضْب َجس
ثٕحجط شًبال ،ذُٛػ ثبنجُٕة انشطل ٔ ٙجًبل غطثب.

نًحخ ربضذٛخ
يسُٚخ ثُجهخ انًُبضح ْ ٙيسُٚخ ؼبحهٛخ ربثؼخ نٕالٚخ انًُؽزٛط رأؼؽذ ف ٙانؼٓس انؼطث ٙاإلؼالي ٙف ٙأٔاذط انمطٌ
انثبيٍ يٛالز٘ أ٘ يُص حٕان 1200 ٙؼُخ .يسُٚخ ثُجهخ ْ ٙيسُٚخ فالحٛخ رزٕجّ إنٗ رغٛٛط صجغزٓب إنٗ صجغخ صُبػٛخ
ذبصخ ثؼس ًَٕ ْصا انمطبع ٔ ثغز رٓٛئخ انًُبطك انصُبػٛخ ٔ رجٓٛعْب ثبنًبء ٔ انكٓطثبء ٔ انغبظ انطجٛؼ.ٙ
نفظ " ثُجهخ " انص٘ أطهك ػهٗ ْصِ انًسُٚخ ْٕ نفظ فبضؼٚ ٔ ٙؼُ ٙانٕػبء انص٘ ٚضغ ف ّٛانًحبضة ؼٓبيّ.
يٍ أٔائم انؼــبئالد انز ٙإؼزمطد ثجُجهخ ػـبئهز ٙانؼعاث ٔ ٙلعيٛم ٔ انز ٙجـبءد يٍ انًغطة ،ف ٙثُجهخ ا ٌٜانؼسٚس يٍ
انؼــبئالد ٔ انز ْٙ ٙيٍ أصٕل ػطثٛخ ٔ ثطثطٚخ ٔ رطكٛخ ٔ أَسنؽٛخ ٔ يــبنطٛخ ٔ شنك َزٛجخ انحضبضاد انًزٕانٛخ ػهٗ
رَٕػ.

ٕٚجس ػهٗ ثؼس كهٕيزطاٌ يٍ يسُٚخ ثُجهخ ٔ ثؼًبزح انًُبضح يُطمخ أثطٚخ رؽًٗ " أٔظٚزب " ٔ ْ ٙيسُٚخ ضٔيبَٛخ رأؼؽذ
حٕان ٙؼُخ  200لجم انًٛالز.
أَججذ ثُجهخ انؼاليخ انًشٕٓض انشٛد ؼٛس٘ ؼبنى ثٕ حبجت ٔ لس كبٌ انمهى انًؼجط نهًصهح ذٛط انس ٍٚثبشب إش كبٌ ٚمٕل
نّ أَب انفكط انًسثط ٔ أَذ انمهى انًؼجط.

انًسُٚخ ثبألضلبو
انًؽبحخ
ػسز انؽكبٌ
ػسز األؼط
ػسز انًؽبكٍ
انًُٕ انسًٚغطافٙ

ْ 2300كزبض
15000
3700
2858
 1.2ثبألنف

مؤشرات عبمة
َؽجخ انزغطٛخ ثشجكخ انُٕض انكٓطثبئٙ
َؽجخ انزغطٛخ ثشجكخ انًبء انصبنح نهشطاة
َؽجخ انطثظ ثشجكخ الرطٓٛط

%100
%98
%94

الجبنب البيئي

انًؽبحبد انرضطاء % 13.42 :
أحسس يرطظ انزٓٛئخ طجمب نأليط ػسز  945انًؤضخ ف 19 ٙأفطٚم 1994

مؤسسبت الصحة العمومية
 2يطاكع صحخ أؼبؼٛخ
 2ػٛبزاد طت أؼُبٌ
يؽزشفٗ يحهٙ
 2صٛسنٛبد
 2ػٛبزاد طت ػبو
مؤسسبت ثقبفية و ريبضية
 2زٔض شجبة ٔ ثمبفخ
يكزجخ ػًٕيٛخ
َبز٘ أطفبل
لبػخ يغطبح
يهؼت ثهس٘

المؤسسبت العمومية
 5ضٚبض أطفبل
 4يساضغ أؼبؼٛخ
يسضؼخ إػسازٚخ
يؼٓس ثبَٕ٘
يطكع ركٕ ٍٚيُٓٙ
مؤسسبت إدارية
يؼزًسٚخ
ثهسٚخ
يطكع شططخ
 3يكبرت ػًبزاد
لجبضخ ثهسٚخ
 2يطاكع ثطٚس
يطكع رطٓٛط

اقتصاد المنطقة
القطاع الفالحي

انًؽبحخ انجًهٛخ ْ 4875 :كزبض
انًؽبحخ الفالحٛخ ْ 4000 :كزبض
اإلَزبج انُجبرٙ

انًؽبحخ
ثبنٓكزبض
اإلَزبج ثبنطٍ

ظٚبرٍٛ

أشجبض
يثًطح

يُبطك
ؼمٕٚخ

أضاضٙ
ثٛضبء

2928

300

445

475

500

400

10 000

اإلَزبج انُجبرٙ
أثمبض
600

انؼسز

أغُبو
7 000
 1600أنف نزط
حهٛت
 50طٍ نحى

اإلَزبج

يٕاضز انًبئٛخ
انًصسض
آثبض ؼطحٛخ
ؼس َجٓبَخ

 76طٍ نحى

انؼسز
1
4

انٓٛبكم انفالحٛخ









ذهٛخ اإلضشبز انفالحٙ
ػسز  3ذالٚب اإلشؼبع انفالحٙ
إرحبز انفالحخ ٔ انصٛس انجحط٘
ؼٕق انجًهخ
ػسز َ 4مبط ثٛغ يٕاز فالحٛخ ذبصخ
ػسز  4يجبيغ شاد يصبنح يشزطكخ
ػسز  2يُبثذ ربثؼخ نٕظاضح انفالحخ
ػسز  2ثحٛطح ججهٛخ

جطاضاد 70 :
ثٕٛد حبيٛخ 800 :
انًؼبصط  6 :ػصطٚخ ٔ  8رمهٛسٚخ
طبلخ انؼصط  220طٍ ف ٙانٕٛو

زٔاجٍ
50 000
 70طٍ نحى

انًؽبحخ
ْك 38
ْك 409

يُجذ انغبثبد انؼصط٘ ثجُجهخ يجٓع ثأحسس انًؼساد
القطاع الصناعي

رؼطف ثُجهخ ثؼسٚس انُشبطبد انصُبػٛخ ٔ شنك إلَزصبة يجًٕػخ يٍ انًصبَغ شاد اإلذزصبصبد انًزؼسزح يًب أزٖ إنٗ رٕفٛط
يٕاطٍ انشغم ثبنًُطمخ حزٗ ثهغ ػسز انؼًبل  7000ػبيم ٔ ػبيهخ.
رؼس ثُجهخ يُطمز ٍٛصُبػٛز:ٍٛ
المنطقة الصنبعية عدد 1
رمغ انًُطمخ انصُبػٛخ ػسز  1ػهٗ انططٚك انطاثطخ ث ٍٛجًبل ٔ انًُؽزٛط ٔ ْ ٙرًؽح
انٕحساد انصُبػٛخ انز ٙرشغم  2000ػبيم.

ْ 20كزبض فٓٛب انؼسٚس يٍ

المنطقة الصنبعية عدد 2
أيب ثرصٕص انًُطمخ انصُبػٛخ ػسز  ٔ 2انز ٙرمغ ثبنحًـبضخ يٍ ػًـبزح انًُـبضح ػهٗ انططٚك انجٕٓٚخ انًطلًخ  82فٓٙ
رًؽح ْ 70كزبضا .أػسد نٓب انجهسٚخ يثبال يسٚطٚب ٔ ْ ٙيجٓعح ثبنًـبء ٔ انكٓطثـبء ٔ انغـبظ انطجٛؼ ٔ ٙرشًم ا ٌٜػسح
 1000ػبيم ٔ ػـبيهخ ٔ ْ ٙلبثهخ نهزٕؼغ ٔ رشغٛم انٛس انؼـبيهخ
ٔحساد صُبػٛخ ْـبيخ ٔ يزُٕػخ ٔ رشغم لطاثخ
انًزٕؼطخ.

البلدية
أحسثذ ثهسٚخ ثُجهخ انًُبضح طجمب نأليط ػسز  175نؽُخ  1966انًؤضخ ف 25 ٙأفطٚم 1966
انًحسس نجهسٚخ ثُجهخ انًُبضح ٔ رى رسش ٍٛلصطْب ؼُخ .2000

لصط انجهسٚخ ثجُجهخ

إزاضٌٕٚ
رمٌُٕٛ
ػًهخ

اإلطبر البلدي
04
02
35

ٚط
انؼُٕاٌ  :شبضع  14جبَف ٙثُجهخ انًُؽذ
انٓبرف73478308 :
انفبكػ73478720 :
انجطٚس اإلنكزطَٔ: bo.mbm@planet.tnٙ

انزُظٛى انٓٛكه ٙنهًصبنح انجهسٚخ
انزُظ ٚى انٓٛكه ٙنهجهسٚخ ٔفمب نهمطاض انًؤضخ ف 18 ٙأفطٚم  1994انًٕافك ػه ّٛيٍ ططف ٔظٚط انساذهٛخ ف 4 ٙجٕاٌ .1994

انًجهػ انجهس٘ نألطفبل





ضئٛػ انًجهػ
يؽبػس أٔل
ٌ
ػسز  4يؽبػس٘
ػسز  10يؽزشبضٍٚ

َشبط انًجهػ انجهس٘ نألطفبل




حضٕض َسٔاد انًجهػ انجهس٘
انًشبضكخ فَ ٙشبط انهجبٌ انجهسٚخ
انًشبضكخ ف ٙحًالد انُظبفخ ٔ حًبٚخ انجٛئخ ٔ انحًالد انزطٕػٛخ نهزشجٛط

