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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

 ةــــــــــئــــــوطــــــــــت

  

في شكؿ خرائط موضوعّية ورسـو بيانية وجداوؿ بإستمرار والمجّسمة  المحّينة البيانات قواعد أصبحت

 ىذه القواعد وتعتبر .اإلقتصادّية واإلجتماعّية لمختمؼ جيات الببلد التنميةأداة ضرورّية لرسـ سياسات 

اد األطالس الّرقمية وأحد أىـّ الوثائؽ التي يتـّ إعتمادىا مف قبؿ المصالح مصدرا أساسّيا في إعد البيانية

وزارة  شرعت طارإلوفي ىذا ا. المحّميةو  الجيوّية الجيوّية ومختمؼ المتدّخميف لرسـ سياسات التّنمية

مختمؼ لة يّ رقم عداد أطالسإ ة( فييّ ة لمتييئة الترابدارة العامّ اإل)لتييئة الترابّية اإلسكاف واو  التجييز

 .، موضوع ىذه الّدراسةسيدي بوزيد، ومف بينيا أطمس واليات الجميورية

نجازه عمى مرحمتيف وذلؾ في شكؿ إيتـ الّذي و  سيدي بوزيدوالية  أطمس عدادإراسة ف ىذه الدّ تتضمّ 

ائطية الخر  ،غرافية)منظومات المعمومات الج ماد أدوات التكنولوجيا الحديثةعتإة بة ورقميّ معطيات ورقيّ 

 ....إلخ.( ،الممتيميديا اإلستشعار عف بعد، ،الرقمية

ة ة وورقيّ ة رقميّ ووثائؽ خرائطيّ  معطيات إحصائّيةوفؽ  سيدي بوزيدقمي لوالية نجاز األطمس الرّ إ ـّ ت 

 أخرىو حديثة  اتحصائيّ إىذه المعطيات ة. وتتضّمف المصالح الجيويّ و الوزارات مؼ مختبالتنسيؽ مع 

السيناريوىات  ، وبالّتالي إستشراؼات الحاصمةر التطوّ نسؽ عمى  تعّرؼمف ال تمّكنناة تعود لفترات سابق

 .لممنطقةة المستقبميّ 

 .سيدي بوزيدألطمس والية  النيائيةتمّثؿ ىذه الوثيقة النسخة 
 

  

 

ـّ إنجاز أطمس والية   لتجييزارابية التابعة لوزارة ة لمتييئة التّ دارة العامّ إلامع بالتنسيؽ  سيدي بوزيدت

 : تحت إشراؼ لتييئة الترابّيةاإلسكاف واو 

 لتهٌئة الترابٌةار عام ــــمدٌ : الدوخ كمال دــٌـــالس -

 رئٌسة المشروع/ رئٌسة مصلحة الخرائط:  العٌاري ضحىالسٌدة  -

 :ن منعمل متكو   ريؽػػػػػػفبمشاركة  "TOPGEO"راسات مكتب الد  تكليف  وإلنجاز هذا األطلس تم  

 (جغرافً مدنً مهندس) مشروعالرئٌس  حمد المٌساوي :م الســـٌــد -

 رسم الخرائط ومختص فً الجغرافٌا  ارعً :كمال الز   الســـٌــد -

 : مختص فً الجغرفة الرقمٌة الحرٌزي شكري الســـٌــد -

  ة فً االعالمٌةمختص  :  المحفوظً رفٌقة الســـٌــدة -
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 57 ............................................................................................................... 2016و 2010 بيف القار الياتؼ في المشتركيف تطور:  32 خريطة
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 74 ......................................................................................................... 2014 سنة الجامعات لخريجي البطالة ونسب العاطميف عدد:  46 خشَطخ
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 100 ................................................................................................................................................ عسكر أوالد سبالة معتمدية:  63 خريطة
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 103 ....................................................................................................................................................... بوزياف منزؿ معتمدية:  66 خريطة
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 109 ......................................................................................................................................................... حفوز أوالد معتمدية:  72 خريطة
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 قائمة الرسوم البيانية

 

ستغبلؿ موارد:  1 رسـ  24 ............................................................................................................................... (3ـ ـ) السطحية المائية الموائد وا 

ستغبلؿ موارد:  2 رسـ  24 ................................................................................................................................ (3ـ ـ) االجوفية المائية لموائدا وا 

 26 ................................................................................................................................................................. األمبروحراري الرسـ:  3 رسـ

 35 .............................................................................................................................. 2016 -2004 والّنموالطبيعي الوفيات الوالدات، :4 رسـ

 37 ...................................................................................... 2014و 2009 بيف والجنس العمرية الفئات حسب الواليات بيف اليجري الحاصؿ: 5 سعى

 39 ........................................................................................................................................................... 2004 سنة األعمار ىـر: 6 رسـ

 39 ......................................................................................................................................................... 2014 سنة األعمار ىـر:  7 سعى

 40 ...................................................................................................................................... 2014 سنة األمييف لمسكاف األعمار ىـر:  8 رسـ

 45 ........................................................................................................................................ 2014و 2004 ثٍُ األعش رجهُض رطىس:  9 سعى

 50 ........................................................................... 2017 جواف 15 يـو لسودة مدينة مستوى عمى 13 عدد الوطنية بالطريؽ المرور حركة:  10 رسـ

 52 ......................................................................................................... 2017و 2010 ٍُث ثىصَذ عُذٌ والَخ ثكبيم انجضبئع َقم رطىس: 11 سعى

 56 ............................................................................................................................................... 2016 عُخ انجشَذ خذيبد رىصع:  12 سعى

 61 .............................................................................................. 2016/2017 سنة الجنس وحسب الجامعية المؤسسة حسب الطمبة توّزع :13 رسـ

 72 ................................................................................................................................................... 2014 سنة النشيطوف السكاف :14 رسـ

 73 ............................................................................... 2014 سنة االقتصادية القطاعات وحسب المعتمديات حسب المشتغميف السكاف توزع:  15 رسـ

 75 ......................................................................................................................... (%) 2016 سنة االستعماؿ حسب األراضي توزع : 16 رسـ

 76 ............................................................................................. (ىؾ) 2016 سنة المعتمديات حسب الفبلحية األراضي مساحات توزع : 1 17 رسـ

 81 ..................................................................................................................2016 لسنة المعتمديات حسب المثمرة األشجار توزيع : : 18 رسـ

 82 ................................................................................................................................ (المنتجة االناث)  2016 سنة الماشية تربية : 19 رسـ

 84 ............................................................................................... (بالمتر) 2016 سنة األبقار مف أنثى لكؿ المنتجة الحميب كميات توزيع:  20 سـر 

 91 .................................................................................. 2016 سنة التجاري والقطاع المعتمديات حسب والتفصيؿ بالجممة البيع نقاط توزع:  21 رسـ

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  
 7 

 
  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

 قائمة الجداول

 10 ................................................................................................................. بوزيد سيدي لوالية واالقتصادّية االجتماعّية المؤشرات أىـّ  : 1 جدوؿ

 11 .................................................................................................................................................................... االداري التقسيـ : 2 جدوؿ

 13 ........................................................................................................................................... بوزيد سيدي بوالية االبمدية المجالس : 3 جدوؿ

 13 .................................................................................................................................. 2004و 1966 بيف االداري التقسيـ تطور : 4 جدوؿ

 21 ........................................................................................................................ 2016 سنة المعتمديات حسب العميقة اآلبار توزيع:  5 جدوؿ

 21 ........................................................................................................................ 2017 سنة إستعابيا وطاقة الجبمية البحيرات توزيع:  6 جدوؿ

ستغبلؿ موارد:  7 جدوؿ  22 .............................................................................................................................................. الّسطحية ئد الموا وا 

 24 .................................................................................................................................. 2016 سنة واآلبار العميقة المائدة إستغبلؿ : 8 جذول

 25 ..................................................................................................................................................... الشيرية المناخية المعطيات:  9 جدوؿ

 26 .......................................................................................................................................................... أخرى مناخية مؤشرات: 10 جدوؿ

 29 .......................................................................................................... باليكتار 2016 سنة المؤىبلت حسب األراضي مساحة توزيع: 11 جدوؿ

 32 .................................................................................................. 2014و 2004 سنتي بيف المعتمديات حسب السّكاف وتوزع الكثافة:  12 جدوؿ

 32 .............................................................................................................. 2014 سنة المعتمدية وحسب الجنس حسب السّكاف توزع:  13 جدوؿ

 33 ..................................................................................................................................... 2014 سنة الوسط حسب السكاف توزع:  14 جذول

 34 ..................................................................................................................... 2014و 2004 سنتي بيف الوسط حسب نموالسّكاف:  15 جذول

 35 .......................................................................................................................................... )‰( غرافيالّنموالّديمو  نسب تطّور : 16 جذول

 36 .......................................................... 2014-2009 سنتي بيف بوزيد سيدي والية داخؿ الجنس وحسب المعتمديات حسب المياجريف توزع: 17 جدوؿ

 36 ...................................................................................................... 2014 سنة في اليجرة سبب حسب الوالية داخؿ المياجريف توزع:  18 جذول

 38 ................................................................................................... 2016و 2010 سنتي بيف الخارج مف الواردة البريدية نموالحواالت:  19 جذول

 39 ................................................................................................................................. 2014و 2004 بيف عمريةال الفئات تطّور:  20 جذول

 40 ....................................................................................................................................... المعتمديات حسب المدنية الحالة توزع : 21 جذول

 41 ......................................................................................................................... 2014و 2004 سنتي بيف السكف ظروؼ تطور:  22 جذول

 42 ............................................................................................................................................................ 2014 في المساكف:  23 جذول

 42 ...................................................................................................................... %( المائوية بالنسبة) 2014 سنة المساكف أصناؼ:  24 جذول

 43 .............................................................................................................................. 2014 سنة اإلستعماؿ حسب المساكف توّزع:  25 جذول

 44 ............................................................................................................................. 2014 سنة الغرؼ عدد حسب المساكف توزع:  26 جذول

 44 ........................................................................................................... (%) 2014 سنة تحتيةال البنية بشبكات المساكف ربط نسب:  27 جذول

 45 ............................................................................................................ )%( 2014 2004 سنتي بيف األسر تجييزات نسبة تطور:  28 جذول

 45 ......................................................................................................................................... 2014 سنة في األسر تجييز نسبة:  29 جدوؿ

 47 ........................................................................................................... 2016 سنة بوزيد سيدي والية لسكاف اإلجتماعية الخاصيات:  30 جذول

 48 .......................................................................................................................................... 2016 لسنة بالكمـ الطرقات شبكة : 31 جدوؿ

 50 ....................................................................................... 2017 سنة بوزيد سيدي والية في القوافؿ لمنقؿ الجيوية الشركة أنشطة تطور : 32 جذول

 50 ........................................................................................................... 2017 سنة موفى حتى البّري النقؿ لقطاع الممنوحة الرخص: 33 جدوؿ

 51 ....................................................................................................................... 2017و 2014 بيف بالقطار المسافريف نقؿ تطور : 34 جذول

 51 ..................................................................................................... 2017و 2010 بيف بوزيد سيدي والية بكامؿ البضائع نقؿ تطور : 35 جذول

 52 ..................................................................................................................................... 2016 سنة الكيربائية الطاقة ستيبلؾإ:  36 جدوؿ

 53 ................................................................................................................ 2016 سنة ب لمشرا الصالح الماء إستيبلؾ توزع رطىس:  37 جدوؿ

 54 ...................................................................................................................................... 2 لسنة لضخاو  التطيير محطات توزع : 38 جذول

 55 ........................................................................................................................... 2016 سنة في البريد مكاتب وانشطة تجييزات:  39 جذول

 56 .................................................................................... 2016و 2010 سنتي بيف الشبكة باستيعا وطاقة القار الياتؼ في المشتركيف:  40 جذول

 57 .................................................................................................. 2016 سنة االساسي التعميـ مف االولى المرحمة ومؤشرات تجييزات:  41 جذول

 59 ................................................................................................................... 2016/2017 سنة الثانوي ـالتعمي ومؤشرات تجييزات:  42 جذول

 61 ............................................................................................. 2017-2016 سنة الجنس حسب الطبلب وتوزيع الجامعية المؤسسات : 43 جذول

 62 .................................................................................................................. 2016 سنة دخميفالمت حسب الميني التكويف مؤشرات:  44 جدوؿ

 62 .................................................................................................................................... 2016 سنة لمصحة العمومية التجييزات :45 جدوؿ

 62 ......................................................................................................................................... 2016 سنة العمومي الطبي االطار:  46 جذول

 64 ................................................................................................................................... 2016 سنة الخاصة الصحية التجييزات:  47 جدوؿ

 64 ...................................................................................................................... 2016 سنة الخاص بالقطاع الطبية البشرية الموارد : 48 جذول

 66 ...................................................................................................................... 2016 سنة والخاصة العمومية الرياضية التجييزات:  49 جذول

 66 ............................................................................................................................... 2016 سنة بوزيد سيدي بوالية الشباب دور:  50 جدوؿ

 67 ......................................................................................................................... 2016 سنة بوزيد سيدي اليةبو  الطفولة فضاءات:  51 جذول

 68 ............................................................................................................................................... 2016 سنة الثقافية لتجييزاتا : 52 جذول

 70 ........................................................................................................ 2015 سنة لمتضامف التونسي البنؾ قبؿ مف الممولة المشاريع:  53 جذول

 71 ....................................................................................................................................... 2016 سنة المندمجة التنمية مشاريع:  54 جذول

 72 ...................................................................................................................... 2014و 2004 سنتي بيف النشيطيف السكاف تطور : 55 جذول

 72 ................................................................................ 2014 سنة التعميمي المستوى حسب فوؽ فما سنة 15 سف مف المشتغموف السكاف : 56 جذول

 73 ..................................................................................................................... 2014 سنة المينية الحالة حسب المشتغموف السكاف : 57 جذول

 73 .......................................................................................................................... 2014و 2004 سنتي بيف العاطميف عدد تطور : 58 جذول

 75 ............................................................................................................................. 2016 عُخ االعزغالل دغت األساضٍ رىصَع : 59 جذول

 76 ..............................................................................................................................2016 سنة باليكتار المستغّمة األراضي توّزع : 60 جذول

 77 ..................................................................................................................... 2016و 2009 سنتي بيف السقوّية المساحات تطور: 61 جذول

 78 ..................................................................................................................................... 2016 سنة يةالبيولوج الفبلحة مساحة   62: جذول

 78 .................................................................................................................................................... عُخ انجُىنىجٍ انضَزىٌ إَزبج 63 جذول

 80 ...................................................................................................................... (بالطف) 2016و 2010 بيف النباتي االنتاج تطور : 64 جذول

 82 ................................................................................................................................................... 2016 سنة في الماشية تربية 65 جذول

 83 .......................................................................................................................................... (طف) 2016 سنة الحيواني اإلنتاج : 66 جذول

 84 ...................................................................................................................... 2016 لسنة المعتمدة وس ب الفبلحية تاالستثمارا : 67 جذول

 85 .......................................................................... 2016 لسنة الجنس حسب المعممية الصناعات في( فوؽ فما سنة 15) المشتغميف توزع : 68 جذول

 86 ........................................................... 2016 سنة( أشخاص 10 مف ألكثر المشّغمة) والمؤسسات الصناعي الشغؿ لمواطف المجالي توّزعال : 69 جذول

 88 ...................................................................................................................................... 2016 سنة المييأة الصناعية المناطؽ : 70 جذول

 89 .................................................................................................................. 2016 سنة في بوزيد سيدي بػوالية السياحية المؤشرات : 71 لجذو

 89 ........................................................................................................................... 2016 سنة الحرفي النشاط مؤشرات أىـ تطور : 72 جدوؿ

 90 ...................................................................................................................................................... 2016 ةسن الجممة تجارة : 73 جذول

 92 .................................................................................................................................................... 2016 سنة التفصيؿ تجارة : 74 جذول

 94 ............................................................................................................................. 2017 سنة بوزيد سيدي بوالية البيئة مؤشرات   75 جذول

 97 ........................................................................................................................................ الغربية بوزيد سيدي معتمدية مؤشرات : 76 جذول
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 98 ....................................................................................................................................... الشرقية بوزيد سيدي معتمدية مؤشرات : 77 جذول

 99 ........................................................................................................................................................ جممة معتمدية مؤشرات  : 78 جذول

 100 ....................................................................................................................................... عسكر أوالد سبالة معتمدية مؤشرات : 79 جذول

 101 ................................................................................................................................................. الحفي بئر معتمدية مؤشرات : 80 جذول

 102 .................................................................................................................................... عوف بف عمي سيدي معتمدية مؤشرات : 81 جذول

 103 .............................................................................................................................................. بوزياف منزؿ معتمدية مؤشرات : 82 جذول

 104 .................................................................................................................................................. المكناسي معتمدية مؤشرات : 83 جذول

 105 .............................................................................................................................................. الجديد سوؽ معتمدية مؤشرات : 84 جذول

 106 .................................................................................................................................................... المزونة معتمدية مؤشرات : 85 جذول

 107 ..................................................................................................................................................... الرقاب معتمدية مؤشرات : 86 جذول

 108 .................................................................................................................................................... السعيدة معتمدية مؤشرات : 87 جذول

 109 ................................................................................................................................................ حفوز أوالد معتمدية مؤشرات : 88 جذول



 

 

  
 9 

 
  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

 صورقائمة ال

 16 ........................................................................................................................................................ الحفي ببئر معبد ضريح:  1 صىسح

 16 ........................................................................................................................ بقفصة المكناسي الرابط الطريؽ حوؿ مائي حوض : 2 صىسح

 17 ................................................................................................................................... إيطالي مستوطف الى تعود بوستيي ضيعة : 3 صىسح

 17 ......................................................................................................................... بالمكناسي األصيؿ العربي لمجواد الدولي الميرجاف : 4 صورة

 30 .................................................................................................................................................. بوىدمة بجبؿ الوطنية الحديقة:  5 صىسح

 93 ....................................................................................................................................... بوزيد سيدي بوالية مراقبة غير مصبات : 6 صورة

 94 ....................................................................................................................................... بوزيد سيدي بوالية مراقبة غير مصبات : 7 صورة

 94 ....................................................................................................................................... بوزيد سيدي بوالية مراقبة غير مصبات : 8 صورة
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عُذٌ ثىصَذوالَخ  أطهظ  ةــــمدّ ـــقــم 

 ةــــمدّ ـــقــم

مف الشماؿ والية و قفصة و اقس, مف الغرب واليتي القصريف التونسية اذ يحدىا مف الشرؽ القيرواف وصف الببلدوالية سيدي بوزيد وسط  تقع
القصريف اقميـ و الى جانب أف والية سيدي بوزيد تشكؿ مع واليتي القيرواف  .(1سميانة , أما مف الجنوب فتحدىا والية قابس )الخريطة 
كـ  270سيدي بوزيد عف العاصمة بحوالي  شار السباسب العميا. يبتعد مركز واليةتوسط غرب الببلد الذي يطغى عمى مشيده الطبيعي ان

 % 28.6كـ. كما يرتكز نشاط والية سيدي بوزيد أساسا عمى الزراعة اذ بمغت نسبة التشغيؿ في ىذا القطاع  125عف مدينة صفاقس و 
ساعة المساحات شو يعود ذالؾ أساسا الى أىمية امتداد و . % 10.5في حيف يقدر المعدؿ الوطني بػػػػ  2014مف السكاف النشطيف سنة 

ما مكنيا مف احتكار و ىو ( 1مف االجمالي التونسي ) الجدوؿ  %12.5بنسبة  ألؼ ىكتار أي 54السقوية بالمنطقة التي تغطي أكثر مف 
ألؼ طف مف البصؿ )المرتبة  112.8تساىـ في انتاج  الغبلؿ , عمى سبيؿ المثاؿ فييو مراتب متقدمة في االنتاج الوطني لمخضر 

ألؼ طف مف الطماطـ ,  148.9القيرواف في انتاج الطماطـ اد بمغت مساىمتيا و ا أنيا تحتؿ المرتبة الثالثة بعد واليتي نابؿ األولى( , كم
 . 2006ألؼ طف مف الخوخ سنة  6.1ألؼ طف كما أنتجت  6.5يقدر بػػػػػو ىذا الى جانب أنيا تحتكر المرتبة الثانية في انتاج الموز 

ىذا ما و عمى المستوى الوطني,  % 18.3مف تشغيؿ اليد العاممة مقارنة بػػػػػػ  % 6.1قطاع التصنيع إال بنسبة  لكف في المقابؿ ال يساىـ
مؤسسة ال تشغؿ  32يفسر ضعؼ االستثمار الصناعي بالجية اذ يبمغ عدد المؤسسات في جميع القطاعات االقتصادية بالوالية و يعكس أ
مف جميع المؤسسات  % 1مؤسسة في الببلد ككؿ , أي أقؿ مف  5537نفس المؤسسات أكثر , في حيف يبمغ عدد و أشخاص أ 10سوى 

 . %15.3مقابؿ معدؿ وطني ال يفوؽ  % 17.7ىذا مايعكس ارتفاع معدؿ البطالة بالجية اذ تسجؿ و الصناعية بالببلد التونسية. 
 

بحيث  خاصة منيا النشاط الفبلحيو سيدي بوزيد  عمى تركز بعض األنشطة االقتصادية بوالية ةلقد ساعدت بعض الخصائص التضاريسي
الضيقة , ىذا الى جانب أف و ذات القمـ الحادة أو أىمية السيوؿ الفيضية الممتدة بيف السبلسؿ الجبمية المميزة بامتدادىا و ساىـ انتشار 

 .2016المناطؽ السقوية لسنة  ىكتار مف 546.000صالحة لتمديد ما قدره  جوفية ىامةو السيوؿ الفيضية تزخر بمائدة مائية سطحية 
مف شرؽ  ; ما يساىـ في تزويد المائدة بشبكة مائية كثيفة متأتية مف الواليات المجاورةو ىو كما تتميز ىذه السيوؿ بتكوينيا الرممي الطمي 

دف الواقعة بالسيوؿ بواد الحطب بوالية القصريف. مع العمـ أف ىاتو األودية تشكؿ خطر عمى الم مرورا الجزائر عف طريؽ وادي الفكة
 يعتبر وادي الفكة المسبب الرئيسي في ذلؾ.و خاصة مدينة سيدي بوزيد اذ شيدت مدينة سيدي بوزيد عدة مرات فيضاف و الوسطى 

 
د االجتماعية بالوالية الموقع اليش الذي تتميز بو والية سيدي بوزيد مثميا مثؿ معظـ واليات الببلو كما تعكس مؤشرات التنمية االقتصادية 

مؤسسة بالببلد ككؿ وفي ىذا السياؽ فمؤشر عدد ىاتو الشركات ال  5537مؤسسة فقط بالوالية مقابؿ  32( اذ نجد 1الداخمية )الجدوؿ
سمة مميزة لمواليات و يعتبر ىذا المعدؿ المنخفض لمغاية ليس بخصوصية والية سيدي بوزيد فقط بؿ ىو أكثر و أشخاص أ 10يشغؿ سوى 

مف اجمالي السكاف يعني أكثر  %72.9اذ يصموف الى  أف أغمبية سكانيا مف الوسط الريفيو يز والية سيدي بوزيد ىالداخمية . لكف ما يم
. نبلحظ أف ىذا المعدؿ أعمى بكثير مف  2017ألؼ نسمة بالوالية لسنة  430ساكف مف الوسط الريفي مف مجموع  ألؼ 310مف 

 % 15.3( مقابؿ معدؿ وطني يبمغ %17.1نب معدؿ البطالة المرتفع نسبيا )ىذا الى جا % 32.2المعدؿ الوطني الذي ال يتجاوز 
 %18.8يبمغ عدد السكاف و لبقية الواليات  1/5في حيف يبمغ أقؿ مف  %29.9اضافة الى معدؿ األمية الذي يقدر بثمث السكاف تقريبا 

 

 

 

 سيدي بوزيدة لوالية االقتصاديّ و أهّم المؤكشرات االجتماعّية  : 1جدول 
 وطنً بوزٌد سٌديوالٌة   الوحدة المؤشرات

كم  المساحة    7405 162155 

 265 13  معتمدٌة المعتمدٌاتعدد 

 2084 114  عمادة عدد العمادات

 350 17  بلدٌة عدد البلدٌات

 11007.3 430.8  ألف ساكن (2017جوٌلٌة 1)تقدٌرات السكان 

 67.8 58.1 ²مساكن/كل الكثافة السكانٌة

 67.8 27.1 % البلدٌونالسكان 

 1.03 0.84 % 2014الطبٌعًونسبة النم

 18.8 29.9 %  2015األمٌة نسبة 

 السكان النشطون
 2014حسب القطاع 

 10.5 28.6 % الفالحة

 18.3 6.1 % الصناعات المعملٌة

 54.9 41.7 % الخدمات

 16.3 23.6 % أنشطة أخرى

 15.3 17.7 % 2015 نسبة البطالة

 99.8 99.4 % نسبة التنوٌر 

 98.2 93.3 % د بالماء الصالح للشرابلتزو  ا نسبة

 58.2 67.07 % بط بشبكة التطهٌر نسبة الر  

ة لكل    2.00 1.00  سرٌر ساكن  1000عدد األسر 

 1813 2529 ساكن طبٌب )عام( /السكان

سات من   5537 32 مؤسسة فما فوق ظائفو 10عدد المؤس 

 10452.7 592.2  ألف هكتار األراضً الفالحٌة

 4814.1 144.0  ألف هكتار الحلفاءوالمراعً 

 667.8 7.2  ألف هكتار الغابات

 4970.9 466.1  ألف هكتار األراضً الزراعٌة

 437.5 54.6 ألف هكتار المساحات السقوٌة

 2016 المندوبية العامة لمتنمية الجيوّية : المصدر
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طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  
 

 اإلطــــبر اإلداري

 اإلداري يمـــــســـقـــــتـــال .1

 التقسيم اإلداري حسب المعتمدّيات والعمادات 1.1
 

ػػدد( . يتراوح عدد 2عمادة )جدوؿ عػػػػػ 114ومعتمدية  13 مف , أصبحت والية سيدي بوزيد تتكوف2015بعد نشأة معتمدية السعيدة سنة 
عمادة بكؿ مف سيدي بوزيد الشرقية , سيدي بوزيد  12و يدةمعتمدية السعو بمعتمدية سبالة أوالد عسكر  5بيف  لكؿ معتمدية العمادات
عدد الّسكاف حيث ال و تظير التباينات المجالية بيف المعتمديات عمى مستويات عّدة منيا المساحة و ػػػػػدد( . 1الرقاب )خريطة عػػػػو الغربية 

رنة عمى سبيؿ المثاؿ بمعتمدية المزونة التي تمسح اذ تعتبر األقؿ توسعا مقا 2كمـ 293سوى تغطي معتمدية السعيدة "حديثة النشأة" 
 ، المتاف تتقاسماف مدينة سيدي بوزيد، األكثر تعدادا لمسكافسيدي بوزيد الشرقيةو  سيدي بوزيد الغربية . وتعتبر معتمديتي2كمـ 1137

قد و ػػػػػدد(. 2)جدوؿ عػػػػػ لشرقيةسيدي بوزيد ا ساكف بمعتمدية 49450و سيدي بوزيد الغربية ساكف بمعتمدية 73226حيث تراوحت بيف 
بمعتمدية المزونة الى  2كمـ ساكف/ 21.78بيف  تبيف المعتمديات حيث تتراوحفي الكثافة السكانية  انتج عف ىذا االختبلؿ تباين

سبيا حيث تقدر بػػػػػػ ن ضعيفةالكثافة السكانية بالجية تعد مقارنة بالمستوى الوطني و بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية.  2كمـ ساكف/ 173.11
 2014و 2010داتيا بيف سنتي افي عدد عم ا. كما شيدت الوالية تزايدوطنيا 2كمـ ساكف / 68.7 مقابؿ جيويا 2كمـ ساكف / 58.1

 ػػػػػدد(.4)جدوؿ عػػػػػ 2013سنة  عمادة 113عمادة , مع العمـ أف عددىـ كاف  114عمادة الى  111 مف حيث مر

 

 التقسيم االداري : 2جدول 
 (²لكثافة)ساكن/كمم 2014سنة  السكان المساحة عدد العمادات إسم العمادة إسم المعتمدية

   باأللف  ²كمم      

 
 سيدي بوزيد

12 423 73226 173.11 

 النور  
 سيدي سالـ  
 الييشرية  
 الفريو  
  الصداقية سيدي بوزيد الغربية

 (1أـ العظاـ )  
 ( 2أـ العظاـ )  
  الطويمة  
  النصر  
  سيدي بوزيد الجنوبية  
 سيدي بوزيد الغربية  

  
  

 األحواز
12 795 49450 62.20 

 بف نور

  
 سيدي بوزيد الكشرقية

  
  
  

 فايض
 لسودة
  العامرة
  المكاـر

 المكاـر الشرقية
 العقمة

 عيف الربوة
 حنية لبوازيد
 قرعة الحديد

 الزيتونة

 جممة

 جممة الشرقية

11 669 40239 60.15 

  جممة الغربية
 لزيرؽ
 سمتة
 زقمار

 غدير الزيتوف
 باطف الغزاؿ الجنوبية

 لشماليةباطف الغزاؿ ا
 العضمة
 الحميمة
 لبيض

 سبالة أوالد عسكر

 السبالة

5 295 20382 69.09 
 العامرة
  السد
 مغيمة
  العيوف

 
 بئر الحفي

9 515 38288 74.35 

  
  
  

 بئر الحفي
  

  المحمدية
  القصر

  بئر عمامة
 المزارة

  السبلمة
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  
 

 اإلطــــبر اإلداري

  
  

 ورغة
 رحاؿ

     بئر بوسبيع

 سيدي عمي بن عون

 سيدي عمي بف عوف

7 614 28214 45.95 

 الرابطة
 الساىمة
 الواعرة

 أوالد براىيـ
 المنصورة الشرقية
 المنصورة الغربية

 منزل بوزيان

 منزؿ بوزياف

7 555 25321 45.62 

 النوامر
 القبلؿ

  الخرشؼ
  الخروبة

 العمايرية 
 العمراف

 المكناسي

 الجباس

9 623 23789 38.18 

 الغرس الغربي
 المش

  المكناسي الشرقية
 المكناسي الغربية
 المكناسي الشمالية

 الزوارع
 المبروكة

 نصرال

 السوق الجديد

 السوؽ الجديد

7 346 21660 62.60 

 غيرويس
 القصيرة
 السكداؿ
 الرميمية
 الزفزاؼ
  بئر بدر

 
 المزونة

 الفوني  

  بوىدمة  
 الغرس الشرقيا  

 الخبنة المزونة
  الدوارة  
 الخوية  
 لبسباسا  
 السد  

 الرقاب

 الرقاب

12 741 41823 56.44 

  فرش الغريب
  أوالد عيوف

 قصر الحماـ الشرقي
 القوالب
 الرضع

 الرضع الشرقي
 بودينار

 قصر الحماـ الغربي
 قوبرار
 ريحانة
 السبيخة

  
 السعيدة

  
  

 لسعيدة الشماليةا

5 293 23175 79.09 
 السعيدة الجنوبية
 السعيدة الشرقية
 السعيدة الغربية
 الخشـ الشرقي

 أوالد حفوز

 أوالد حفوز

9 422 19579 46.39 

 الذويبات الجنوبية
 سيدي خميؼ

 الحنية
 الكسودة
 المباركية
 الشواشية

  سيدي االفي
 الذويبات الشمالية

 57.88 429912 7428 114  سيدي بوزيد والية
 2014 ،المعيد الوطني لئلحصاء : المصدر
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  
 

 اإلطــــبر اإلداري

 العمومّية تامؤّسسالو دارّية لمخدمات ألكل ااالهي 2.1

ػدد(, تشرؼ البمديات عمى 4)الجدوؿ عػػػريفيا  امجمس 13وبمدّية  17 سيدي بوزيدتضـّ والية  ،عمادة 114دّية ومعتم 13إلى  فةضاإلبا
 12كانت الوالية ال تعد سوى  2015,ففي سنة  2014التقسيـ االداري لوالية سيدي بوزيد تطورا ىاما منذ  المجاالت الحضرية .لقد تطور

 ; ىـو س البمديات الجدد ذلؾ بعد نشأة الخمس الخمو  2016بمدية سنة  17السعيدة ( الى و بمدية )وذلؾ بعد انشاء بمديتي سوؽ الجديد 
لكف تبقى البمديات العشر سابقة النشأة أي قبؿ سنة و ػػدد(. 2)الخريطة عػػػ المنصورةو األحواز , لسودة , بنور , باطف الغزاؿ , الرحاؿ 

ريفية محدود أماـ بالتالي يبقى الدور المستقبمي لممجالس الو  امتداد الحيز المجالي لعماداتيـ. بتوسع مجالي ىاـ اذ نبلحظ تحظى 2014
 التطور الياـ لمبمديات الذي يغطي كامؿ المجاؿ الترابي لموالية.و االمتداد 

 
 
 
 

 البمدية بوالية سيدي بوزيدالمجالس ا : 3جدول 
 الجلذيبد

4102عذد الظكبى لظٌخ  عذد العوبداد عذد الودبلض الجلذيخ  الجلذيبد 

  عُذٌ ثىصَذ 73226 12 30

  انشقبة 41823 12 24

  يُضل ثىصَبٌ 25321 7 24

نغىدح -األدىاص 25267 5 24   

  انًضوَخ 24766 9 18

 ثئش انذفٍ 24751 5 24

 جهًخ 24732 5 18

 ثُىس 24183 7 18

 انًكُبعٍ 23789 9 18

 انغعُذح 23175 5 18

 عىق انجذَذ 21660 7 18

 عجبنخ أوالد عغكش 20382 5 18

 أوالد دفىص 19579 9 18

 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ 18556 3 18

 ثبطٍ انغضال 15507 6 18

 انشدبل 13537 4 18

 انًُصىسح 9658 4 12

336 114 429912 01 

 
 2016البئٌة .ووزارة الشؤون المحلٌة المصدر:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 2004و 1966تطور التقسيم االداري بين  : 4جدول 
ٌّةالوحدة الترا  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ب

ٌ ات  13 12 12 12 12 12 12 عدد المعتمد

 114 114 114 113 111 111 111 العماداتعدد 

 17 12 10 10 10 10 10 البلدٌاتعدد 

 13 13 13 13 12 12 12 عدد المجالس الرٌفٌة
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طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  
 

 اإلطــــبر اإلداري

 
 2016المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء، 

 التقسيم اإلداري:  1طة خري
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  
 

 اإلطــــبر اإلداري

 
 2016المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء، 

البمديالتقسيـ :  2خريطة 
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  

طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  

طبر التبريخي و الثقبفيإلا  

 هقـــــــــذهـــــــــــــخ
 الثقافيو  التاريخي طارإلا .2

 ,اي نظرا لتعاقب الحضارات عمييثراء مخزونيا الثقافو تتميز جية سيدي بوزيد التي كانت تسمى عند الجغرافيف العرب بػػػػػػػ قمودة بتنوع 
سبلمية مرورا بالحضارة وال الى الفتوحات اإلعيف كوكة شماؿ شرؽ مدينة فايض( وصرمادية و انطبلقا مف العصر القبصي )كيؼ 

ما و ىو زيد بآخر في أغمب معتمديات والية سيدي بو و الحضارة البيزنطية. وال تزاؿ آثار ىذه المعالـ محفوظة بشكؿ أو البربرية, الرومانية 
القنوات  الحمامات, (1لعؿ مف أىميا األضرحة الرومانية بمعتمدية بئر الحفي )الصورة و  الجية بجذورىا البشرية القديمة.يعكس تأصؿ 

 ةإحتراـ المواقع األثرية القريبإلى كما دعا المعيد الوطني لمتراث  معاصر زيت الزيتوف.و ( 2األحواض المائية )الصورة و سواقي المياه و أ
المدف وىي عديدة وأىميا مناطؽ أثرية عمى أطراؼ مدينة السبالة وداخؿ المنطقة العمرانية بمدينة بئر الحفي والتي يجب أخذىا بعيف 
نة اإلعتبار في أمثمة التييئة العمرانية. كما توجد معالـ ىامة تعود إلى الحقبة اإلستعمارية في مدف سيدي بوزيد وجممة والمكناسي والمزو 

أثرية مثؿ بئر الصنب  مواقعىذا الى جانب ما تركو األغالبة مف لمتراث عند كؿ تدخؿ بمدي. لعودة بشأنيا إلى المعيد الوطني وجب ا
بنى ىبلؿ في منتصؼ القرف الحادي عشر لـ يكف سيئا لمغاية بؿ مكف الجية بمخزوف ىاـ مف ثقافة جديدة تقـو و كما اف غز  .بالييشرية

 .الترحاؿو الرعي ساىـ قدوميـ في ادخاؿ أنشطة اقتصادية جديدة مثؿ القصص. كما و عمى الشعر 

 
 المصدر: المعيد الوطني لمتراث

 بئر الحفيبضريح معبد :  1صىرح 

 

 

 

 ياستفادة مف أراضيذلؾ لؤلو األوروبيف بوالية سيدي بوزيد و استقر العديد مف المستوطنيف الفرنسييف , 1881بعد االستعمار الفرنسي عاـ 
خبلؿ ثبلثينات القرف العشريف تحتوي  طاليإي( الى مستوطف 3)الصورة  ييالزراعية الخصبة. فعمى سبيؿ المثاؿ تعود ممكية ضيعة بوست

 ىي حاليا تحت تصرؼ وزارة الفبلحة .و اسطببلت و عمى اقامة 

 

 

 

 

 

 

 
 لمتراث الوطني المعيد: المصدر

 مكناسي بقفصةبط الاالر حوض مائي حول الطريق  : 2 صىرح
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  

طيذي ثىسيذواليخ  أطلض  

طبر التبريخي و الثقبفيإلا  

  هقـــــــــذهـــــــــــــخ

 سنة 14بمغ عدد دور الشباب بالجية , حيث الخاصة أنشطة ثقافية بوالية سيدي بوزيدو المنظمات العامة و العديد مف المؤسسات تقدـ 
 .كتابا 271236ومكانا  1512 تحتوي عمىمكتبة عمومية  15الجية بنفس الفترة  تضـ, كما 2016

 

 

 

. 

 
 المصدر: المعيد الوطني لمتراث

 طاليإيتعود الى مستوطن  ييضيعة بوست : 3 صىرح
 

 

 

 

 

 

ميرجانا. نذكر منيا عمى سبيؿ الذكر ال  36أكثر مف  2016تعرؼ والية سيدي بوزيد بتعدد وثراء ميرجاناتيا التي بمغ عددىا سنة 
عريؽ ميرجاف و وى الميرجاف الدولي لمجواد العربي األصيؿ بالمكناسيو ميرجاف ليالي المدينة  ،الميرجاف الصيفي بسيدي بوزيدالحصر 

تجدر  (.4)الصورة فمسطيف و مصر  ،المغرب ،ليبيا ،فرساف ومجموعات فنية مف الجزائر 2018فيو في دورة  لو اشعاع دولي بشارؾو 
دماجو في مسالؾ ثقافية وطنية مما ينشط اإلشارة إلى أف ىذا الموروث الثقافي البّلمادي الثري يجب تث مينو في إطار سياحة بديمة وا 

 الحركية اإلقتصادية ويشجع الباعثيف الشباف عمى إحداث مشاريع سياحية توفر مزيدا مف مواطف الشغؿ.
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 المصدر: المندوبية الجيوية لمشؤوف الثقافية بسيدي بوزيد

 المهرجان الدولي لمجواد العربي األصيل بالمكناسي : 4 صورة
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

  البيومناخيو  الطبيعي االطار .3

 الهيدروغرافياو  الّتضاريس 1.3

 الّتضاريس 1.1.3

رتفاعات بوالية سيدي بوزيد تتميز , نبلحظ أف اإل 2016لسنة  SRTMاألندسات  حسب نموذج االرتفاع الرقمي المستمد مف خريطة
( . مايمفت االنتباه في خريطة تضاريس سيدي 3متر )بجبؿ مغيمة( )الخريطة 1356)بسبخة نواؿ( الى  أمتار 9اوح مف بالتيايف اذ تتر 

يطغى عمى الجزء الشرقي امتداد وشساعة السيوؿ  تفصؿ بيف جزئيف متباييف طبوغرافيا , اذ جنوب –أف سمسمة جباؿ شماؿ و بوزيد ى
 .متر 300االرتفاع بيذا الجزء  فنادرا ما يتجاوز قميؿ مف التبلؿ باستثناء جبؿ جوبار ,و 

( - أما بالنسبة الى الجزء الغربي مف سمسمة شماؿ الجباؿ ) جبؿ ز التضاريس بييمنة اليضاب و تتمي جنوب )جبؿ غبلب , جبؿ قدـو
 (.3 مغيمة...( )خريطة, بودينار , الكبار و  يبوىدمة , المموس

 
 .SRTM 2000صورة  المصدر:

 : التضاريس 3 خريطة
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

( . اذ أف المنحدرات 4 بلؿ خريطة المنحدرات )الخريطةيبرز ذلؾ مف خو ,  السبلسؿ الجبمية ز والية سيدي بوزيد بأىمية ارتفاعكما تتمي
عمى الخريطة . في  بوضوح يظير توزعيا المجاليو بيف السبلسؿ الجبمية  مف جية الى أخرى الفاصؿ درجات تعد الحد 7التي تزيد عف 

في حيف تييمف المنحدرات الجبمية بالجزء  منيا الشرقي الجزءبخاصة  تتواجدو متداد المنحدرات قميمة االرتفاع إحيف تتميز بقية الوالية ب
  . الغربي

 بنى التحتّية.الو قتصادّية اإل األنشطةو ترّكز السّكاف  عمىالّضعيؼ لمّتضاريس  اإلنحدار متداد لممنخفضات أيإلا ىذا يساعدو 

 
  .SRTM 2000صورة  المصدر:

 : المنحدرات 4خريطة 
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

  االهيدروغرافي 2.1.3

 : ختبلؼ ىيكمتيا الييدروغرافية بالجزئيفإيفسر ىذا بو بالوالية.ساىمت الطبوغرافيا شديدة االنحدار في تحديد خصائص المجاري المائية 
بسيوؿ الجزء الشرقي فيي  الممتدةو غرب باتجاه الجنوب الشرقي  -شماؿ بالفعؿ نجد المجاري المائيةو ( . 5الغربي )الخريطة و الشرقي 
المنحدرات فاف الشبكة الييدرغرافية عادة ما تكوف و تتواجد التبل ؿ  أيف بالنسبة لمجرء الغربي التعرجات . أماو قميمة االنحدار و متواصمة 
 جبمية .المنخفضات الو تصب باليضاب و متعرجة 

تصب بالسباخ )سبخة مشقيؽ , سبخة نواؿ( في المقابؿ و بالتالي فاف أغمبية المجاري المائية الشرقية ىي باألساس داخمية الصرؼ و 
 المنخفضات المغمقة مثؿو ووىي باألساس خارجية الصرؼ , تصب بواد زرود أ سبيطمةو واد حجؿ ,الفكة  تستنزؼ شبكة األودية الغربية

 (5)الخريطة  مجدوؿقرعة و النجيمة 

  المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
 : الهيدروغرافيا5خريطة 
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 2016توزيع اآلبار العميقة حسب المعتمديات سنة :  5جدول 
 

شجكخ اطتغالل  أخزي  الودوىع الٌظجخ %

تىريع الويبٍو  

ثبر الخبصخاآل اآلثبر العبهخ  الحىض 

 طيذي ثىسيذ الغزثيخ  9 25 2 10  46 3.05

 طيذي ثىسيذ الشزقيخ 76 32 1 3  112 7.44

 خلوخ 46 23 14 0  83 5.51

 طجبلخ أوالد عظكز 23 17 2 0  42 2.79

 ثئز الحفي 168 22 3 1  194 12.90

 طيذي علي ثي عىى 88 15 4 0  107 7.11

ثىسيبىهٌشل  47 28 1 0  76 5.05  

 الوكٌبطي 93 16 4 3  116 7.71

 طىق الدذيذ 44 23 1 0  68 4.52

 الوشوًخ 41 10 0 0  51 3.40

 الزقبة 441 24 3 2  470 31.25

 أوالد حفىس 119 19 1 0  139 9.24

 الودوىع 1195 254 36 19  1504 100

  2016ندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحيةالمصدر:الم

 ائيةلموارد الما 2.3

ستغبلؿ إلأدى الى ا ىذا. لكف  منذ القدـ عمى األنشطة الفبلحية ية سيدي بوزيد ضرورية وذلؾ نظرا إلعتمادىاتعتبر الموارد المائية بوال
 ما يتطمب بالضرورة االستثمار في البنية التحتية الييدرولوجية لتخزيف كميات ىامة مف مياه الجريافو ىو المفرط لممائدة السطحية بالجية 
عددىا  يبمغو  .بأقؿ التكاليؼو المنشآت التي يمكنيا استعاب كميات ىامة مف المياه السطحية  بيف مية مفبالسطحي . اذ تعد البحيرات الج

متر  210كؿ ىذه البحيرات تؤمف تعبئة سوى و  (6)الجدوؿمميوف متر مكعب  6.26بحيرة جبمية , يبمغ اجمالي طاقة استعابيا  38
قدرة التحكـ في مياه السيبلف السطحي ضمت متأخرة و لمخزف. مع العمـ أف كيفية  الطاقة الجممية المعدة مف %3.35مكعب أي ما يعادؿ 

وفي الواقع فاف غالبية ىذه البحيرات الجبمية يكمف دورىا أساسا  محدودة.أيضا مدى مشاركة ىذه البحيرات الجبمية في عممية الري ضمت و 
 ية. في تغذية المائدة المائية الجوف

مع أف و ما يمثؿ عائؽ أماـ التنمية الفبلحية بالجية . و تتعرض المائدة المائية الجوفية بوالية سيدي بوزيد الى االستغبلؿ المفرط , وى
ى ال توجد سو  الخريطة أف الثمانية موائد السطحية مف خبلؿ تغطي جزءا كبيرا مف كامؿ الوالية , اال أننا نبلحظ الجوفيةو المائدة السطحية 

 بالمناطؽ الجبمية . 

 

 

 

 

 2017توزيع البحيرات الجبمية وطاقة إستعابها سنة :  6جدول 
البحٌرات عدد (3مطاقة االستعاب)ألف   (3مالكمٌة المعبأة)ألف    المعتمدٌة 

 جهًخ  110 3617 22

 عجبنخ أوالد عغكش 55 1392 7

 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ  0 120 1

والد دفىصأ 0 412 2  

 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ 0 250 2

 انشقبة 0 150 1

 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ 0 160 1

 يُضل ثىصَبٌ 45 120 1

 عىق انجذَذ  0 42 1

 الودوىع 210 6263 38

 2017 المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
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  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 
  2009 المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
 2016حسب المعتديات و توزيع اآلبار العميقة حسب النوع :  6 خريطة

مميوف  90.58تضخ تقريبا و  2016بئرا في عاـ  12334مميوف متر مكعب مستغمة عف طريؽ  61.7توفر الثمانية موائد السطحية و 
 (.7مف الموارد المائية )الجدوؿ  مرة 1.5متر مكعب أي 

بحيث يحتوي كبلىما عمى أكثر مف نصؼ موارد المائدة الجوفية  جممة -حاجب و سيدي بوزيد  ;يف األكثر امتداداتعد المائدتيف السطحيت
أكثر الموائد المائية الجوفية استغبلال و (.  7مف اآلبار )الجدوؿ  %46بئر أي مايعادؿ  5669المستغمة عبر و مميوف متر مكعب  34.5

 (.1عمى التوالي )رسـ بياني  1.99و 2.45يقدر بػػػػػػػػػ اردبراغا مع حاصؿ استغبلؿ المو و ىي الرقاب 

مميوف متر مكعب  95.11تضخ و بئرا  1504تستغؿ بواسطة  (6موائد )خريطة  9يبمغ عدد الموائد المائية العميقة بوالية سيدي بوزيد 
برز التبايف االقميمي في االستغبلؿ ما يو ىو ( 8)جدوؿ  % 104متوسط جميع المائدة المائية بنسبة  أي بمعدؿ استغبلؿ 2016سنة 

. أما الموائد غير مستغمة فيي سبخة نواؿ  % 135حاجب جممة  % 160المفرط لممائدة المائية الجوفية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ البحيرة 
 .( 2)الرسـ البياني% 39الحجؿ و  % 25

ستغالل المواو موارد :  7جدول   طحيةئد السّ  ا 
دد اآلبارع (3ماإلستغالل )م  حاصل اإلستغالل/الموارد  (3الموارد)م م   اطن الوبئذح 

 ثشاجخ 9.0 17.46 1.94 2141

 انجذُشح 4.0 1.63 0.41 361

 دششبٌ 0.5 0.16 0.32 61

جهًخ -دبجت 15.0 20.9 1.39 2440  

 انًكُبعٍ 4.0 7.42 1.86 1512

 عجخخ َىال 2.0 0.75 0.38 261

 واد دجم 4.0 4.56 1.14 787

 انشقبة 3.7 9.06 2.45 1542

 عُذٌ ثىصَذ 19.5 28.64 1.47 3229

 الودوىع 61.7 90.58 1.47 12334

 2016المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية 
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 
  سيدي بوزيدلوالية  الفبلحيةالخريطة المصدر: 

 : الموائد السطحية 7خريطة 

 
 لوالية سيدي بوزيد  الفبلحيةالخريطة در: المص

 العميقة: الموائد  8خريطة 
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 

 
 2016المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية  المصدر:

 (3)م م السطحية المائية ستغالل الموائدا  موارد و :  1رسم 

 
 2016فبلحية المندوبية الجيوية لمتنمية ال المصدر:

 (3)م م الجوفيةا المائية ستغالل الموائدا  موارد و :  2رسم 

 

 2016سنة بار واآل المائدة العميقة ستغاللإ : 8خذول  
(3ماإلستغالل )م  عدد اآلبار % حاصل اإلستغالل  إسم المائدة 

 ثشاغب 9.89 145 112.38

 انجذُشح 5.13 147 160.31

 دششبٌ 6.19 230 42.39

جهًخ -دبجت  37.55 121 135.07  

 انًكُبعٍ 14.14 169 127.38

 عجخخ َىال 0.64 48 25.60

 واد دجم 2.27 79 39.13

 انشقبة 13.16 498 124.15

 عُذٌ ثىصَذ  6.14 67 87.71

 الودوىع 95.11 1504 104.05

 2016بلحية المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الف

 

 

 الجيومرفولوجياو  لجيولوجياا 3.3

كما نسجؿ وجود  ( تعود باألساس الى الزمف الجيولوجي الرابع9تحتوي والية سيدي بوزيد عمى تكوينات جيولوجية شديدة التنوع )خريطة
عات الجبمية . أما التكوينات حوؿ المرتف (Miocène et Oligocène)األجيوساف و الميوساف  تكوينات جيولوجية تعود الى الزمف الثالث

 ,Crétacéالترياسي )و جيراسيؾ الكريتاسي , ال الى( فيي غنية نسبيا تعود anté-pliocènes) الجيولوجية ما قبؿ البميوساف
Jurassique et au Trias)  ( .9بوىدمة )خريطة و الذيف يحتموف قمب الخطوط العمودية مثؿ جبؿ جوبار , مغيمة و 

( أىـ جزء quaternaires et miocènesالميوساف )و ينات الجيولوجية التى ترجع الى العصر الجيولوجي الرابع عموما تشكؿ التكو و 
تدة بالسيوؿ التي استفادت بشكؿ كبير مف األودية الممو التي تعتبر عنصر ىاـ مف أجؿ التنمية الفبلحية و تتوفر بو المائدة المائية الجوفية 

التي تعود الى العصر الجيولوجي الرابع تمثؿ ركيزة أساسية لتعاطي األنشطة الفبلحية و ودية البيف جبمية المنخفضات الشاسعة . فيذه األو 
. 
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  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 
  لمببلد التونسية لجيولوجيةالمصدر: الخريطة ا

 سيدي بوزيدوالية ل ةجيولوجيالخريطة ال:  9خريطة 

  يةمناخبيو ات الخاصيّ ال 4.3 

 خالمنا 1.4.3 

الذي يعرؼ مناخا شبو  بإستثناء أقصى الشماؿ الغربي (10المعتدؿ عمى معظـ أراضي والية سيدي بوزيد )الخريطة  يييمف المناخ الجاؼ
أقؿ و ؿ ديصبح أكثر جفافا بالجزء الجنوبي خبلفا الى المناطؽ بأقصى الجنوب الشرقي التي تتميز بمناخ معتو بمرتفعات جبؿ مغيمة  جاؼ

رج دقد ساىـ ىذا التو يولوجية جوب واضح عمى الخريطة المناخية الالجنو ( . وبالتالي فالتدرج البيومناخي بيف الشماؿ 10ة جفافا )الخريط
كأحواز بئر الحفي , سيدي عمي بف عوف أيف يسود المناخ شبو  جنوب في حدوث اضطرابات بالمناخات الجبمية المحمية –المناخي شماؿ 

 .(10قاحؿ المعتدؿ )خريطة 
 
 
 

 األيطبس 1.1.4.3

يفسر ذلؾ بييمنة المناخ القاحؿ العموي بالجية . بحيث ال يتجاوز المعدؿ السنوي و عدـ االنتظاـ و تتميز األمطار بوالية سيدي بوزيد بالقمة 
 7( . فمف خبلؿ ىذه االحصائيات وصؿ الفارؽ في الكميات الى 10مـ حسب محطة الرصد الجوي بالوالية )الجدوؿ 223لؤلمطار 

 (. 10مـ( )جدوؿ 27الشير الممطر )سيبتمبر و مـ(  4مرات بيف الشير األكثر جفافا )جويمية 

 

 
  

 المعطيات المناخية الكشهرية : 9جدول 
 السنة دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً المعطٌات المناخٌة 

 19.3 19.2 16.5 12.9 9.1 6.4 4.4 3.7 4.8 8.7 13.4 17.2 11.3 (C°)الدنٌا درجات الحرارة
درجات الحرارة 

 (C°)القصوى
35.6 36.1 31.3 27.5 22.4 18.7 16.3 14.0 15.2 20.2 25.7 30.7 24.5 

ل درجات  معد 
  (C°)الحرارة

27.4 27.6 23.9 20.2 15.7 12.5 10.3 8.8 10.0 14.4 19.5 23.9 17.9 

  ٌ  223 27 25 18 23 23 22 23 21 18 11 4 8  ات األمطار)مم(كم
  2012، المصدر:المعيد الوطني لمّرصد الجّوي
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  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

( أف مجاؿ الدراسة اليقتصر عمى المناخ الجاؼ 3الطقس بسيدي بوزيد )رسـ  لمحطة ((Ombrothermiqueحراري د الرسـ األمبرو يؤكّ 
يمتد الفصؿ في حيف (. 3 رسـ)الى شير أفريؿ( شير أكتوبر  )مفأشير  السبعةال يتجاوز  إذا جدّ  طويؿ نسبيا الرطبالفصؿ ففقط . 

السنوية ويزداد  األمطارات ( كميمـ1381ر السنوي )كمية التبخّ  تفوؽو  .لجاؼ عمى باقي أشير السنة، ويزداد حدة في فصؿ الصيؼا
د ػدع جدوؿ)كمية األمطار المسجمة بشير جويمية أضعاؼ  48 ريباتق تبمغ الكمية المتبخرة حيث في فصؿ الصيؼ خاصةىذا الفارؽ حدة 

10). 
 
 

 
  المصدر:المعيد الوطني لمّرصد الجّوي

 حراري: الرسم األمبرو  3رسم 
 

 أخرىمناخية  مؤكشرات :10جدول 

 

  2012، المصدر:المعيد الوطني لمّرصد الجّوي

 

 انذشاسح 4.3.12.

( بيف inter et intra annuelles)تذبذبا تخفي ىذه المعدالت و (. 9ة مائوية )جدوؿ درج 17.9 بػػػػ سيدي بوزيد بوالية الحرارة ؿمعدّ قّدر 
الى  صؿيدرجة(  8.8الشير األكثر برودة )جانفي و درجة(  27.6جويميةحرارة ) األكثر الشيربيف  (rapportالحاصؿ)ف .كبيرا سنوي
مف تسجيؿ درجة مائوية األ أنو لـ يمنع  11.3الذي قدر بػػػػ و الدنيا الحرارة درجات  معدؿ عمى لتأثير المناخ القارينظرا و  .مرة  3.13

أقؿ بكثير مقارنة بالشير و درجة مائوية( وى 24.5اضافة الى أف معدؿ درجات الحرارة المطمقة القصوى ) .مطمقة سمبية درجات حرارة
خاصة أف ىذا األخير يمكف أف و  يتفاقـ ىذا االختبلؼ بتزايد درجات الحرارة القصوى المطمقةو درجة مائوية(  27.6)جويمية األكثر حرارة 

 درجة مائوية . 40يتجاوز 

يؤثر سمبا  Sirocco) درجات حرارة مرتفعة جدا )الشييميو  (geléesسمبية )الصقيع  القصوى بيف درجاتو فتذبذب درجات الحرارة الدنيا 
 .التي في أغمبيا ذات مناخ جاؼو  مى االنشطة الفبلحيةع

 

  جانفي فيفري مارس يلأفر  ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 % الرطوبة 64 64 68 55 40 47 43 57 60 63 71 71

 التبخر )مم( 83.5 71.8 83.8 112.0 128.4 147.2 195.6 129.4 146.5 107.5 85.3 90.8

 سرعة الرياح 2.9 2.9 3.3 2.8 3.3 3.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.0 1.4
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  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 
 الفبلحة وزارة، التونسيةالمصدر: الخريطة البيومناخية لمببلد 

 : الخريطة البيومناخية 10خريطة 
 

 

 انّشَبح 1.4.33.

ـ/ث  2.6وزيد الى أف معدؿ سرعة الرياح يبمغ حوالي التي تـ تسجيميا بمحطة الرصد الجوي بسيدي بو تشير المعطيات الخاصة بالرياح 
ىذه السرعة ليا تأثير و  ـ/ث 3.3لتصؿ الى  الصيؼو تزداد سرعة الرياح خاصة خبلؿ فترة االنتقاؿ بيف فصمي الربيع و ( . 10)جدوؿ 

 .ىاـ مورفولوجيا اذ تتسبب في التعرية ونقؿ األتربة

 ةالترب 2.4.3

 توجد باألساسو وىي في أغمبيا تربة رممية ناتجة عف تراكمات األودية  (11المتطورة نسبيا )الخريطةو  غنيةتتميز والية سيدي بوزيد بتربة 
, وىي باألساس تربة  ( التي تعود الى الزمف الجيولوجي الرابعles alluvionsبالمنخفضات البيف جبمية المعروفة بػػػػمصبات األودبة )

ونظرا لخصوبتيا فيي تعتبر ركيزة ىامة لتعاطي األنشطة  المنخفضات الجبميةو توجد بالسيوؿ و متطورة و رممية غنية بالمواد العضوية 
خاصة بقمب الدلتا و في مرتبة ثانية نجد التربة المعدنية الخامة أي التي لـ تستغؿ بعد بالمرتفعات الجبمية و الفبلحية بالجية. 

(anticlinaux . ) و( تحتؿ التربةles sols bruns calcaires)  .أخيرا نجد أف التربة القاحمة أي األقؿ خصوبة لتعاطي و المرتبة الثالثة
تتكوف مف و  األراضي المستنزفةو توجد باألحواض المائية الكبرى , السباخ و  مبيف بالخريطةو نتشار حسب ماىإلاألنشطة الزراعية محدودة ا

حة لتعاطي األنشطة الرزراعية فيي باألساس تربة جبسية (. أما التربة الغير صالhalomorphes et hydromorphesالتربة ......)
 .(11تتواجد بمجاري األودية )خريطةو ىشة و 

 

 

 الغطاء النباتي 3.4.3 

ضافة الى إىذا  ،الجيولوجيةو الييدروغرافية و وبوغرافية طال ; الفزيائية ثر بالخصائصأشديد الت سيدي بوزيدالغطاء النباتي بوالية  يعتبر
يعكس ىذه  (NDVI) ر النباتيالمؤشّ ف المناطؽ.و ر حسب الفصوؿ سباسبي يتغيّ  غطاء في االصؿو ىو والعوامؿ البشرية. التربة المناخ و 

متيايف ومتناقض  الغطاء النباتيإف فوادي الفكة مستوى  ىعم التي تظير جيدازراعة الخضروات إستثنينا ذا ا  و  .(12 )خريطة الخصائص
يظير ذلؾ و غير كثيؼ عموما فالغطاء النباتي بالجية  . نباتات الغابية الطبيعية عمى جبؿ مغيمةالاال عمى مستوى  ال يظير بوضوح فيو 

 .(12بوضوح عمى خريطة الغطاء النباتي )خريطة 

ىؾ مف  466087ىؾ منيا  592154فتبيف أىمية األراضي الفبلحية لتصؿ إلى  2016أما توزع األراضي حسب المؤىبلت سنة 
في المقابؿ نبلحظ محدودية  %10ىؾ أي  123302ب 3. وتحتؿ الحمفاء المرتبة (11)جدوؿ  % 78اثة أي األراضي القابمة لمحر 

 في حيف تمثؿ المراعي ،(11مف المساحة الجممية )جدوؿ  % 0.6ىكتار أي بنسبة  7256ذ ال تمثؿ سوى إ داخؿ الوالية الغاباتامتداد 
ع عمي بف عوف , أما بالنسبة لتوز  سيدي بوزيد الشرقية وسيديخاصة بكؿ مف تتركز و مف المساحة  % 1.7ىكتار أي مايعادؿ  20816

ىكتار( الجزء األكبر أي  66830سيدي بوزيد الشرقية )و ىكتار(  67413ىكتار( , المزونة ) 90247تحتكر الرقاب ) األراضي الزراعية
 .(11مف مجموع مساحة األراضي الفبلحية بالوالية )جدوؿ  % 38مايعادؿ 



 

 

  
 28 

 
  2019 لعبهخ للتهيئخ التزاثيخاإلدارح ا
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  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 
 صدر: الخارطة الفبلحيةالم

 ةالترب نواعأ:  11خريطة 

 
 (Landsat)  2016صورة لمقمر االصطناعي  : المصدر

  (NDVI) الغطاء النباتي ِمؤكشر : 12خريطة 
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

 

 

 بالهكتار 2016توزيع مساحة األراضي حسب المؤهالت سنة  :11جدول  
 األراضي الوعتوذيّبد

 الفالحيخ
 الودوىع األراضي الوحزوثخ الحلفبء الوزاعي الغبثبد

 75976 28636 3173 667 8026 39848 طيذي ثىسيذ الغزثيخ

طيذي ثىسيذ 

 الشزقيخ
66830 8244 2230 88200 55836 139206 

 102533 39234 88222 530 428 50906 الوكٌبطي

 182013 77597 80203 8021 328 90247 الزقبة

 100662 33738 88022 8717 862 53565 خلوخ

 58831 23533 2422 8227 125 29302 طجبلخ أوالد عظكز

طيذي علي ثي  

 عىى
50324 670 1485 83062 32223 102336 

 133078 52798 80812 454 48 67413 الوشوًخ

 73715 31808 1222 8071 617 36375 أوالد حفىس

 95981 38949 80662 0275 516 41317 ثئز الحفي

 93260 34235 81222 8072 331 44182 ثىسيبىهٌشل 

 52023 17500 82672 8336 012 21845 الظىق الدذيذ

 1209615 244465 111141 14614 5134 954092 الودوىع

 2016المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئيةالبيات كشكالياإل5.3 

 لدراسة اإلشكاليات البيئية بوالية سيدي بوزيد، خاصة المناطؽ الحساسة ومشاكؿ التعرية والتصحر، قمنا بإعتماد تقنية اإلستشعار عف بعد
وىي  Tasseled Capما مكننا مف إنجاز خريطة و وى 2010فيفري  25تعود لتاريخ  +Landsat ETMلدراسة صورة قمر صناعي 

 trois( لثبلثة أشرطة طيفية )composition colorée) "فخميط مموّ  " تتكوف مف ( 13خريطة لحساسية لمتصحر )ا عبارة عف خريطة
bandes spectrales ّألزرؽ المسّطحات المّوف باو وضعية الغطاء النباتي و ألخضر كثافة المّوف وبا ة العاريةألحمر التربف اف بالموّ ( تبي

 والرطوبة المناطؽ اليشة الموف البرتقالي عمى الخريطة، وىي مناطؽ عارية قميمة النباتو لمناطؽ الحساسة أتوافؽ ا رطوبة التربة .و  المائية
وىي مناطؽ ذات قابمية عالية لمتعرية المائية، خصوصا اليضاب والسفوح المحيطة بالجباؿ مثؿ السفح الجنوبي الشرقي لجبؿ مغيمة 

(. كما تظير مجاري األودية بالموف األحمر الفاقع مثؿ 13اؿ بمعتمدية المزونة )خريطة بمعتمدية جممة والمناطؽ المحيطة بسبخة النو 
رماؿ خالية مف النباتات والرطوبة شديدة القابمية لمتعرية، تتداوؿ عمى جرفيا ونقميا  ما يعكسو وى ،وادي الفكة،غرب مدينة سيدي بوزيد

(. نمفت إنتباه القارئ 2006فاؼ األودية المقابمة إلتجاه الرياح )كماؿ الزارعي، المياه والرياح ليتـ ترسبيا عمى شكؿ كثباف رممية عمى ض
إلى أف البقع الكبيرة الحمراء شماؿ معتمدية جممة ووسط معتمدية المزونة وبيف معتمديتي الرقاب وسيدي بوزيد الشرقية ال تعود لتربة 

نما لسحب عابرة أثناء إلتقاط صورة القمر الصناعي )خ أما المونيف األزرؽ والبنفسجي فيعوداف أساسا لمسباخ (. 13ريطة عارية وا 
في  والمناطؽ الرطبة سيئة الصرؼ وىي أيضا مناطؽ حساسة قابمة لمتصحر نتيجة لتممح التربة ولمتذرية الريحية أثناء الفصوؿ الجافة

خاصة بمعتمديات سيدي بوزيد  مناطؽ السقويةبالاليضاب و الفبلحية عمى السيوؿ  األراضي امتداد الموف األخضر الفاتححيف يبّيف 
في  سيدي بوزيد الشرقية كما يعود الموف األخضر إلى الغطاء النباتي التمقائي مثؿ الغابات أعمى جبؿ مغيمةو الغربية، الرقاب، جممة 

 .(13 خريطة) الشماؿ الغربي لمعتمدية جممة
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  انجُىيُبخٍ و انطجُعٍ طبسإلا

  
 المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 حساسية المنطقة تجاه التصحر : 13خريطة 

مكونات التربة والخصائص  ففي بعض االحياف تقترف سيدي بوزيدفي بعض المناطؽ مف والية  مخاطر الفيضانات كبيرة تعدّ و 
فالسفوح شديدة  .ه المناطؽىذفيضانات استثنائية تيدد  مما يؤدي إلىئلنساف العوامؿ المناخية بتدخبلت غير واعية لالييدرولوجية و 

مدينة سيدي بوزيد التي تقع ضعؼ الغطاء النباتي تمثؿ ظروؼ مبلئمة لمسيبلف المائي. وقد تعرضت و التربة غير النافذة و االنحدار، 
ر ولمتقميؿ مف مخاط .(1990 الكبيرة )عامر الوسبلتي، 1990أسفؿ السيؿ الفيضي لوادي الفكة لفياضانات متكررة مثؿ فياضانات 

وتشكؿ مختمؼ المناطؽ الحساسة التي سبؽ  الفيضانات وجب دعـ الحماية مف تداعياتيا والقياـ بالصيانة المنتظمة لممنشآت الحالية.
التصحر والتعرية والتدخبلت الغير عقبلنية لمسكاف مما جعؿ السمطات تعطي و ذكرىا مناطؽ طبيعية ذات خصوصية نظرا ليشاششتيا نح

 .(5)صورة  الحديقة الوطنية بجبؿ بوىدمة المحميات الطبيعية مثؿإحداث ناطؽ عمى غرار عناية خاصة ببعض الم

 
  2009المصدر: أطمس مشاىد الببلد التونسية، 

 الحديقة الوطنية بجبل بوهدمة:  5 صىرح
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  
 

  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 البكشري اإلطار .4

 ة السكان حركيّ و ع المجالي التوزّ  1.4 

 ان حسب الجنس ع السكّ توزّ و الكثافة  1.1.4

 سيدي مدينة ىـ التجمعات السكانية تقع حوؿأ أف ( 14 )الخريطة عدد 2014سنة  بوزيد السكانية بوالية سيدي الكثافة تبيف خريطة
 انيةسك كثافة بئر الجديد الحفي أوالد عسكر سوؽ مثؿ سبالة المجاورة الغربية . وتظير المناطؽ بوزيد سيدي منطقة ذلؾ في بما بوزيد،
 بوالية سيدي بوزيد بيف السكانية الكثافة مربع . تتبايف نسمة / كيمومتر 79 إلى مربع نسمة / كيمومتر 62 بيف تتراوح نسبيا عالية

 الرقابو  جممة الشرقية, بوزيد سيدي كؿ مف .تحتؿ الطرفية المناطؽ المدينة بإتجاه تنخفض إنطبلقا مف سيدي بوزيد حيث المعتمديات
المعتمديتيف الجنوبيتيف  في تسجؿ الكثافة األدنىو . 2نسمة / كـ  62و 56يتراوح بيف  لث مف الكثافات السكانية بمعدؿالمركز الثا
 21يفسر انخفاض الكثافة السكانية بمعتمدية المزونة )و .  ( 14)الخريطة عدد ²نسمة / كـ  45 يتجاوز بمعدؿ ال المزونةو المكناسي 
تـ انشاؤىا سنة  لممعتمدية الحديثة السعيدة، التي (.اما بالنسبة 12الجدوؿ  ( )أنظر1137 الشاسعة )بأىمية مساحتيا  (²ساكًنا / كـ

 المرتبة السعيدة معتمدية ، تحتؿ حيث.االطراؼ إلى التي تنخفض مف المركز لمكثافة المكاني ، فيي تعد استثناء مف حيث التنظيـ2015
  كيمومتر مربع( 293) نسبيا الصغيرة يفسر ذلؾ بمساحتياو  ، 2نسمة / كـ  79نسبيا  ةعالي بكثافة الغربية بوزيد سيدي بعد الثانية

 
 2014 ،المعهد الوطنً لإلحصاءالمصدر: 

 2014 سنة كانية فيافة السّ : الكثّ  14خريطة
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  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 2014و 2004سنتي  ان حسب المعتمديات بينتوزع السكّ و : الكثافة  12جدول 

  الوعتوذيّخ

الظٌىيىالٌو  2014 2004  

 4102-4112 الكثبفخ الظكبى الكثبفخ الظكبى

 1.08 173 73226 155 65761 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

انغشثُّخ عُذٌ ثىصَذ  48371 60 49450 62 0,22 

 0.88 60 40239 55 36861 جهًخ

اوالد عغكش عجبنخ  18618 63 20382 69 0.91 

ش انذفٍثئ  33979 65 38288 74 1.20 

 1.26 45 28214 40 24896 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ

 0.68 45 25321 42 23668 يُضل ثىصَبٌ

 0.51 38 23789 36 22617 يكُبعٍ

 1.21 62 21660 55 19210 عىق انجذَذ

 0.81 21 24766 20 22839 انًضوَخ

 1.10 56 41823 50 37471 انشقبة

 0.84 79 23175 72 21305 انغعُذَخ

 0.17 46 19579 47 19910 اوالد دفىص

 0.84 57 429912 53 395506 الودوىع

 2014، المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
 

سيدي بوزيد  والية االتجاه العاـ لمسكاف في ، فإف 2014و 2004 نسمة بيف سنتي 331أوالد حفوز، التي فقدت معتمدية وباستثناء
 2004 سنةنسمة  395506 ٍ)م٪  0.84 فلمسكا يىلسنا ىلنمؿ اذمع ظسىبمغ مت، الواليةكؿ  ىىمى مستع (.12إيجابي )الجدوؿ 

فإف  ،المعتمديات مستوى عمى يتجمى ذلؾ. مجالية ميمةفوارؽ  يخفي التطور المعدؿ العاـ ليذا(. لكف 2014سنة  نسمة 429912لى إ
٪( وتبمغ  0.91و ٪ 0.68 بيف عسكر) تتراوحسبالة أوالد  ، جممة،ةالسعيد ،زونةالم، بوزياف منزؿ بكؿ مف نسبًيا تعد ضعيفة ىذه الزيادة

 كؿ مف معتمديات األعمى فيو ى 2014و 2004بيف سنتي  السنويو معدؿ النميعتبر  في حيف٪(. 0.22) الشرقية بوزيد ناىا بسيديدأ
 .(12الجدوؿ آنظر ٪( )1.26و٪ 1.21الجديد وسيدي عمي بف عوف )عمى التوالي  سوؽ

 

 

 

 2014سنة  حسب المعتمديةو ان حسب الجنس توزع السكّ  : 13جدول 
 النسبة )%(  السكان المعتمدٌات

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 49,81 50,19 73226 471 36 755 36 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

ٌ ة سٌدي بوزٌد  50,88 49,12 49450 159 25 291 24 الغرب

 50,36 49,64 40239 265 20 974 19 جلمة

 50,84 49,16 20382 363 10 019 10 اوالد عسكر سبالة

 49,30 50,70 38288 876 18 412 19 بئر الحفً

 49,68 50,32 28214 018 14 196 14 سٌدي علً بن عون

 49,84 50,16 25321 621 12 700 12 منزل بوزٌان

 49,46 50,54 23789 765 11 024 12 مكناسً

 49,89 50,11 21660 806 10 854 10 سوك الجدٌد

 50,58 49,42 24766 527 12 239 12 المزونة

 50,98 49,02 41823 322 21 501 20 الرقاب

 48,64 51,36 23175 273 11 902 11 السعٌدة

 49,91 50,09 19579 772 9 807 9 اوالد حفوز

 50,07 49,93 429912 238 215 674 214 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
 

،عمى الرغـ مف التوازف النسبي بيف الجنسيف ( 14 خريطة) بيف المعتمديات ممحوظ اختبلؼ وجود إلى لمؤشراألنوثة المكاني التوسعيشير 
  .(13 أنظر الجدوؿ )لئلناث ٪  50.07و لمذكور٪ 49.93 بوزيد اجماال بنسب سيدي مستوى والية عمى
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  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 
 2014 المعيد الوطني لئلحصاء المصدر:

 2014سنة  سيدي بوزيدتباين مؤكشر االنوثة في والية  : 15خريطة 
 

كؿ  في) معتمديات 5 الذكور في عدد االناث يفوؽ أف عدد إلى (12 خريطة)بوزيد في والية سيدي األنوثة مؤشر في التبايف تشير خريطة
في (. ذكر 100لكؿ  أنثى 101 بمؤشر جممةو  102 ، المزونة103 أوالد عسكر سبالة ،104 لرقاب بمؤشربوزيد الشرقية وا مف سيدي

مقارنة  النساء عددينخفض  المقابؿ في. الجديد سوؽو  حفوز أوالد معتمدية مف كؿ في( 100 مؤشر) الذكور عدد يعادؿ عدد االناثحيف 
 األنوثة عموما باليجرة ويرتبط مؤشر(. 14عدد خريطة) رجؿ 100 لكؿ امرأة 95 ب السعيدة في ادناىا معتمديات، 6 في الرجاؿبعدد 

 المعتمدية بيجرة الذكور في مقارنة بمؤشر االناث سيتـ دراستيا الحًقا. غالبًا ما يرتبط ارتفاع مؤشر التي لمسكاف الخارجيةو  الداخمية
أف معتمديتي  القوؿ ويمكفمختمفة.  بطرؽلكف  الجنسيف كبل تشمؿاليجرة  عمما وأف .خارج الوالية الىو أ معتمديات أخرى إلى الذكور
رجاؿ  عددسجبلف تف تاالم السعيدةو الحفي  كؿ مف بئر عكس ،(104مؤشر ) الرجاؿ أكثر مف النساء الرقاب تشدو  الشرقية بوزيد سيدي
بياتيف  القطاع الفبلحي و الرقاب يحظىبكؿ مف معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية  104وبمؤشر أنوثة يعادؿ  .(95 ثمؤشر اإلنااكبر )

 .أكبر مف اليد العاممة التي تستقطب النساء أكثر مف الرجاؿبنصيب  المعتمديتيف

 التوّزع السّكاني حسب الوسط 2.1.4

كؿ  ألف ولمعنى  ال الغير بمديةو  ئر البمديةاالدو  حسب السكاني التوزع يكوف ،2018 ماي 6 بتاريخ البمدية بعد االنتخاباتو  تونس في
 وفقاو بوزيد .  سيدي لوالية باألساس الزراعية تالدالال لدراسة اميم عالتوز  ىذا يبقىاألثناء،  ىذه في . لكفالمجاؿ التونسي أصبح بمدي

بناءا  ٪. 67.8 الوطني المعدؿ في حيف يبمغ ٪27.1 زال يتجاو بوزيد  سيدي والية في التحضر معدؿفإف  2017جويمية  1 لتقديرات
 عدد فلديي معتمدية عشر اثني مف عشرة (.14)الجدوؿ ٪ 72.92بنسبة تبمغ حوالي  الريؼ ميمة لمغاية نسبة سكاففإف  ؾ،عمى ذل
 الريفيوفتجاوز السكاف ي(. 15)خريطة  )معتمدية سوؽ جديد(كميا ينعدـ فييا المجاؿ البمدي ديكا إحداىف ،الحضرمف  أعمى الريؼ سكاف
 في حيف انووأوالد حفوز (.  لحفي، الرقاب بير عسكر، اوالد سبالة جممة، ،الشرقية بوزيد سيدي مدية)معت دياتممعت 6 في ٪ 80نسبة 
وقد ساىـ تغيير  .( 14)الجدوؿ الريفيوف الحضريوف السكاف فيتجاوز السكا مكناسيالو  الغربية بوزيد سيدي معتمديتي بكؿ مف فقط

داري في رفع نسب التحضر بالوالية  الصبغة العقارية لبعض األراضي المحيطة بالمدف وذلؾ بإحداث تقاسيـ مييأة ذات طابع سكني وا 
فتح ، ىؾ 4.5الحدائؽ ، ىؾ 13.5الروابي ، ىؾ 13؛  2الورود ، ىؾ 14.5الورود ، ىؾ 50الياسميف ومف بيف ىذه التقاسيـ: 

 . ىؾ 16فتح سبالة أوالد عسكر و  ىؾ 13المكناسي 
 2014توزع السكان حسب الوسط سنة :  14خذول 

 النسبة )%(  السكان )ساكن( المعتمدٌة

 بلدي غٌر   بلدي  المجموع بلدي غٌر   بلدي 

 42.56 57.44 73226 31163 42063 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

ٌ ة سٌدي بوزٌد  87.42 12.58 49450 43229 6221 الغرب

 85.53 14.47 40239 34418 5821 جلمة

 83.09 16.49 20382 17021 3361 د عسكراوال سبالة

 83.09 16.91 38288 31813 6475 بٌر لحفً

 67.05 32.95 2814 18917 9297 سٌدي علً بن عون

 71.91 28.09 25321 18917 7113 منزل بوزٌان

 37.90 62.10 23789 9016 14773 مكناسً

 100.0 0.0 21660 21660 0 سوك الجدٌد

 70.16 29.84 24766 17376 7390 المزونة

 82.43 17.57 64998 53578 14420 الرقاب

 87.26 12.74 19579 17085 2494 اوالد حفوز

 72.92 27.08 429912 313484 116428 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
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 زيادةو نح يتجو حسب الوسط السكاف ديناميكيات يف االتجاه العاـ فإف في مختمؼ الواليات التونسية، الحاؿو ى بوزيد، كما سيدي والية في
 عدد في زيادة بوزيد سيدي والية ، شيدت 2014و 2004 سنتي (. بيف15الريفييف )الجدوؿ  سكافمقارنًة بال الحضر سكافال عدد

 نفس يال ليس الزيادة ىذه لكف. كمعدؿ وطني ٪10أكثر مف  مقابؿ ساكف 429912إلى  ساكف 395506مف  ٪8.7 بنسبة السكاف
 بوزيد، والية سيدي في ٪20.91 بالسكاف الحضر الذيف تطوروا  تيـ أكثرالزيادة  فإف في الواقع والبمديات. المنحى لدى سكاف الريؼ

عمى المستوى ٪ 1.82 مقابؿ٪ 4.77بنسبة تعتبر الزيادة في عدد سكاف الريؼ ضعيفة  المستوى الوطني. عمىفقط ٪  15.68مقابؿ 
 ىالمستو بشكؿ متناقض مقارنة ب بوزيد سيدي والية في السكاف مجموع مف ،الريفيو  ، البمديالوسطيف نصيب توزعي(. 15)الجدوؿ الوطني 
 ٪( في كامؿ تونس.32.28األقمية ) يمثموف حيف في سيدي بوزيدب٪( 72.92) أغمبية سكاف الريؼ مثؿ ، 2014 ففي سنة الوطني

مف بينيا نسمة،  34406 ب 2014و 2004 سنتي بيف إجماال إرتفع بوزيد والية سيدي عدد سكاف أف خبلصةنستخمص مما سبؽ 
والية الر بالحضّ  السكاف لضعؼ نسبة نظرامرتفعة  تعتبر الزيادة . ىذهالزيادة٪ مف إجمالي 58بنسبة  أي رسكاف حضّ  20135

مما  ،2014-2004ت جديدة خبلؿ الفترة إنشاء بمدياإلى  ربما تعوداليامة  ىذه الزيادة(. 15)الجدوؿ  ٪ مف مجموع السكاف(27.08)
 .نسبة كبيرة مف سكاف الريؼ إلى سكاف البمديات دفعة واحدة، يضيؼ،

 

 

 2014و 2004ان حسب الوسط بين سنتي السكّ و : نم 15خذول 

 الوسط
 معدل التطور السكان

2004 % 2014 %  2014-2004 

 20.91 27.08 116428 24.35 96293 بلديوسط 

 4.77 72.92 313484 75.65 299213 وسط رٌفً

 8.70 100.00 49912 100.00 395506 والٌة سٌدي بوزٌد

 15.68 67.72 7437551 64.87 6429500 بلديوسط 

 1.82 35.13 3544922 35.13 3481400 وسط رٌفً

 10.81 100.00 10982476 100.00 9910900 ةالجمهورٌكامل 

 2014 ،الوطني لئلحصاء المصدر: المعيد
 

(. في 16)الجدوؿ الطبيعي نسبيا و بارتفاع النمفي والية سيدي بوزيد  السكانيو يمكف تفسير النم اليجرة وجاذبية المدف الكبيرة، إلى جانب
 في الحاؿو ى ااألحياف، كم بعض في زيادات مؤقتة فيناؾ ، ‰( 15) اإلنخفاض باتجاه الطبيعيو لمنم األخير المعدؿ كافو ل ، حتىالواقع
 (. 16 )الجدوؿ‰  21.7 إلى االرتفاع االستثنائي في معدؿ المواليد إلى‰  17.6الزيادة  وتعزى ىذه. (4 الرسـ البياني) 2014 عاـ

 

 
 2014 ،المعيد الوطني لئلحصاء المصدر:

 2014و 2004 بينو النمو توزع السكان حسب الوسط : 16 خزيطخ
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جو الطبيعي يتو ف التوجو العاـ لمنمأفرغـ  .(16 جدوؿ)ة ىام التي تعتبر نسبيا طبيعيالو نمالبنسبة  رتفاع عدد السكاف أيضار إيفسّ كما 
رتفاع الظرفي اإليعود ىذا  حيث ،(4 عدد رسـ) 2005الشاف لسنة و ير في بعض الفترات مثمما ىاالنخفاض فاف االرتفاع الظرفي يظو نح
 (.16 عدد جدوؿ) ‰3.7إلى  نخفاض نسبة الوفياتإ ىساسا الأ (‰13.8)ولمنم

 (‰) غرافيو يمالدّ و مالنّ نسب  رتطوّ  : 16خذول 
  2004 2014 2016 

 20.6 21.7 19.5 نسبة الوالدات

 5.6 4.1 4.2 نسبة الوفٌات

 15.0 17.6 15.3 الطبٌعًوالنم

 2016 ،صدر: المعيد الوطني لئلحصاءالم
 

 
 2016صدر: المعيد الوطني لئلحصاء الم

 2016 -2004الطبيعي و مالنّ و  الوفيات ،الوالدات :4 رسم

 ةالخارجيّ و اخمية الهجرة الدّ  2.4

 صيةخا تحدداالنخفاض.تو االرتفاع أو لمجموعة سكانية ما نح الطبيعي ، تفسر اليجرة الداخمية والخارجية االتجاه العاـو النموباإلضافة الى 
 طارد لمسكاف مف خبلؿ اىمية العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ....الو أالمجاؿ الترابي الجاذب 

الخارجييف. كغيرىا مف و المياجريف الداخمييف أ حتى جذبو ىذه العوامؿ في والية سيدي بوزيد لـ يمكنيا مف تثبيت سكانياا بلؤلسؼ, غياو 
المدف  خاص بشكؿ ميزت التي واالقتصادية االجتماعية التنمية مف تستفد لـو  االستقبلؿ منذ تيميشيا بوزيد تـ سيدي الواليات الداخمية

  ..الببلد في الساحمية

 اخميةالهجرة الدّ  1.2.4 

وعمى  2014و 2009بيف سنتي  .لطارد لمسكاف المحمييفاد طابعيا والية سيدي بوزيباالقتصادية الصعبة و  الظروؼ االجتماعيةتفسر 
 7384مياجرا ) 9137اقي الواليات التونسية. اذ فقدت الوالية ببمقارنة عيد الوطني ، سجمت والية سيدي بوزيد حاصؿ ىجري سمبي الص

 سيدي منيا توالية ، استفاد 24 بيف مف واليات 4 في الحاصؿ اليجري إيجابي فقط كافلقد (. 14)خريطة  مغادرة( 16522وواردة 
يعود الحاصؿ اليجري سمبّيا لفائدة الحواضر الكبرى لمببلد كوالية  مف والية القصريف. مف ناحية أخرىيـ من 420، مياجرا 480ب  بوزيد

  .(- 649بف عروس)و مياجر(  - 779) المنستيرمياجًرا( ،  -1421مياجًرا( تمييا سوسة ) -3835صفاقس )
.  

 
 2014 - 2009ية مقارنة بالبالد التونس زيدسيدي بو لوالية  الحاصل الهجري :17 خريطة
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(. ومع ذلؾ ، سجمت أربعة 17ة طيرلخ)ا 2014 - 2009ف بيفي الفترة الممتدة داخؿ الوالية عجزا  اجماال كما يسجؿ الحاصؿ اليجري
(. أما فيما يتعمؽ 17سيدي بوزيد الشرقية )الجدوؿ ا بمياجر  200 منيـ،  امياجر  605وامعتمديات حاصؿ ىجري إيجابي حيث استقطب

، تمييا جممة وسوؽ جديد وأوالد حفوز عمى التوالي ب  امياجر  5667 -سيدي بوزيد الغربية بمفردىا  لعجز اليجري ،فقد فقدت معتمديةبا
والية .وقد إستفادت سيدي  23الحاصؿ اليجري كاف إيجابيا في أربع واليات مف إجمالي  (17)الجدوؿ  امياجر  459-و 471-،  629-
( -1421( و سوسة ) -3835مياجرا مف والية القصريف .وفي المقابؿ إستفادت كؿ مف صفاقس)  420منيـ  ،مياجرا   480وزيد ب ب

 ( بالنصيب األوفر مف العجز اليجرى لوالية سيدي بوزيد.-649( و بف عروس ) -779و المنستير) 

 2014-2009 تيسن بيف سيدي بوزيدداخؿ والية  حسب الجنسو ات حسب المعتمدي : توزع المياجريف17جدوؿ 

 صافً الهجرة المجموع إناث ذكور  المعتمدٌة
 ساكن 100لـ

 الناتج الناتج المغادرون الوافدون الناتج المغادرون الوافدون

 13.47- 5667- 2695- 4495 1800 2972- 4657 1685 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

ٌ ة سٌدي بوزٌد  0.40 196 164 983 1147 32 1017 1049 الغرب

 1.56- 629- 310- 593 283 319- 594 275 جلمة

 0.83 169 85 217 302 84 169 253 سبالة اوالد عسكر

 0.37 141 50 378 428 91 340 431 بٌر الحفً

 0.65- 184- 71- 309 238 113- 313 200 بن عون

 0.89- 226- 126- 359 233 100- 335 235 منزل بزٌان

 1.67- 398- 208- 571 363 190- 533 343 مكناسً

 2.17- 471- 281- 413 132 190- 291 101 سوك جدٌد

 1.63- 403- 147- 458 311 256- 484 228 المزونة

 0.15 99 86 828 914 13 843 856 الرقاب

 2.34- 459- 213- 444 231 246- 431 185 اوالد حفوز

 1.82- 7832- 3666- 10048 6382 4166- 10007 5841 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء 
المياجريف  حركةأف  يبرز، 2014و 2009 في الفترة الممتدة بيف، توزع المياجريف حسب المعتمديات وحسب الجنس  17يبيف الجدوؿ 

حاصؿ ال. لكف عمى مستوى لمذكور مياجراً  15848 )قادمة ومغادرة( مقابؿ مياجرا لئلناث 16430,أي ب 582بػػػػػتفوؽ الذكور  االناث
ى ىما عمى مستمنساء. أال مياجر 3666-مقابؿ الرجاؿ  ا مفمياجر  4166-، فقدت والية سيدي بوزيد خبلاللفترة نفسيا  ياليجر 

ؿ ضمنو ذيؽ الجدىس يمعتمديت ءستثناإبالمعتمديات ،  ظىفي مع لئلناثاكثر عجزا مف نضيره  لمذكورف الحاصؿ اليجري فإ، المعتمديات
 (.17الذكور )الجدوؿ 100-و 190-مقابؿ  لئلناث 126و 281لي اىلتاعمى  مف الذكور. كثرأ دا لئلناثذعشخس زياف ، المذافىب

لمدراسة و ا ,الزواج(و أ األسرة شمؿ )لـ عائمية ألسباب ,لمبحث عف العمؿ باألساس اخارجيو أسباب اليجرة داخؿ والية سيدي بوزيد ا ترجع
مياجر, تمييا مباشرة  16522%( مف 47مياجر ) 7765. تحتؿ االسباب االسرية الصدارة مف مجموع المياجريف بمعدؿ (18جدوؿ )ال

الجامعي  القطب جذب .%(12مياجر )1983%( ثـ لمدراسة في مرتبة ثالثة ب 31.69مياجر) 5237االسباب الوظيفية ب 
الحاصؿ  توزع (. يشير18العماؿ )الخريطة و  الطبلب سيما بوزيد، ال سيدي والية مف المياجريف غالبية في والية صفاقس االقتصاديو 

 اىتماما األكثر العمرية الفئات أف إلى (5 الرسـ البياني) 2014و 2009الجنس بيف و العمرية  الفئة المعتمديات حسب اليجري بيف
 بشكؿ األعمار ىذه تتطابؽو  سنة. 34-30وسنة  29-25، سنة  24 - سنة 20تبمغ  الجنسيف ، لكبل بوزيد ، سيدي والية مف باليجرة

 مفئةل(. يعد حاصؿ اليجرة 17)خريطة  الكبيرة الساحمية المدفو  صفاقس والية خاصة القاصديف، العماؿ الشبابو  الطبلب رئيسي مع

في  األطفاؿ سرة بعد والدةشمؿ األ لـ يفسر ذلؾ باليجرة ألسبابو مف الذكور .  526-ومف اإلناث  545-ىاـ نسبيا ،  4-0العمرية 
 (. 5الرسـ البياني )مختمؼ معتمديات سيدي بوزيد 

 2014 سنة الهجرة في سببالوالية حسب  ل: توزع المهاجرين داخ 18خذول 
 عدد المغادرون أسباب الهجرة

 5237 العمل
 1256 السكن
واج  4246 الز 

 3519 تحسٌن ظروف العٌش
 3519 الدراسة

 247 أسباب أخرى

 16522 المجموع

 2014، المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
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 2014 ،المعيد الوطني لئلحصاء المصدر:

 2014و 2009توزع الهجرة الداخمية حسب المعتمديات بين  : 18خريطة

 
 2014 ،المعيد الوطني لئلحصاءالمصدر: 

 2014و 2009بين الواليات حسب الفئات العمرية والجنس بين  يحاصل الهجر ال: 5رطن 

  الهجرة الخارجّية 2.2.4 

نحاوؿ معرفة بعض المعطيات حوؿ اليجرة  2016مف خبلؿ المعطيات اإلحصائّية المتعمقة بالحواالت البريدية الواردة مف الخارج سنة 
في شكؿ حواالت واردة مف الخارج )جدوؿ  2016 عُخ دَُبس يهُىٌ 10.6مف ىذه األخيرة أكثر  ذرهقحيث  ثىصَذ. عُذٌالخارجية بوالية 

يمكف و (. 19انًجًىع )خشَطخ  يٍ ٪ 35دىانٍ  أٌدَُبس ،  يهُىٌ 3.7 ةنىدذهب  انغشثُخعُذٌ ثىصَذ  معتمدّية استأثرتقد و .(19
مف ىذه األمواؿ الواردة مف  استفادةما يجعميا األكثر و وى ،َذ انغشثُخ عُذٌ ثىص بترّكز كبرى المؤسسات المالّية بمعتمدّيةرنك تفسير 
يٍ  انزىانٍ عهً ٪10.8و ٪11 ثُغجخانذفٍ  وثُش جهًخ ثى ٪11.2 ثُغجخ عغكش" أوالد "عجبنخ يعزًذَخ انثبَُخ فٍ انًشرجخ أرٍرو. الخارج

 .( 19)خشَطخ انخبسج يٍ انىاسدح الحواالت
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 2016و 2010من الخارج بين سنتي  الواردةالحواالت البريدية و : نم 19خذول 

 المعتمدٌات
 من الخارج)باأللف دٌنار( الواردة الحواالت البرٌدٌة

معدل 
 السنويوالنم

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2012  

 9.98 3730 61091 58222  3354 3006 2189 2108 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

ٌّة سٌدي بوزٌد  21.90 269 5435 3368 172 186 98 82 الغرب

-7.8- 1178 29880 28481 1179 1986 2134 1922 جلمة  

 9.06 1200 9462 8787 438 1941 897 713 سبالة اوالد عسكر

 4.53 433 6145 3318 850 240 95 332 سٌدي علً بن عون

 19.78 257 3359 1978 208 240 95 87 منزل بوزٌان

 8.44 748 18211 13963 901 547 511 460 مكناسً

 2.64 166 2464 1334 259 324 152 142 سوقسوق الجدٌد

 14.41 563 6953 5279 510 476 245 251 المزونة

 13.73 831 18967 10669 1374 1149 367 384 الرقاب

 9.74- 160 5576 3698 200 387 311 296 أوالد حفوز

 5.09 10691 174165 144656 10784 12916 8531 7939 المجموع

 2016 ،المصدر: الديواف الوطني لمبريد/ اإلدارة الجيوية لمبريد

وىذا يشير إلى الزيادة .  2016و 2010 بيف بوزيد سيدي والية في الخارج مف الواردة البريدية الحواالت تطور ) 19 الجدوؿ( يوضح
 مميوف 12.9 إلى 9.3مف  2012و 2010زيادة طفيفة بيف فقد سجمت. 2015و 2014سنتي المستممة مف الخارج اليائمة في المبالغ

 2014 مميوف دينار سنتي174.1ثـ الى 144.6دينار،ىذا المبمغ ارتفع كثيرا الى  مميوف10.7 2013 في طفيؼ انخفاض اتبلى دينار ،
 في حدود الطبيعي مستواىا تعود اليو 2016 الخارج سنة مف الواردةلتنخفض الحواالت  ٪. 1600أي بزيادة قدرىا أكثر مف  ،2015و

 (. 19دينار)الجدوؿ  مميوف 10.6

سياسية  لظاىرة رؤيتنا حسب ياعارجيمكف ا، تفسيرىا يمكف التي الو 2015و 2014 سنتي بيف الواردة الحواالت في امةالي الزيادة ىذه 
السنوي لمحواالت و (، حيث كاف معدؿ النم19حسب المعتمديات )خريطة  ما تبّينو خريطة توزع الحواالت الواردةو ، وىالفترة نفس خبلؿ

ف امنزؿ بوزي معتمديةمييا ت،  معتمدية سيدي بوزيد٪ في والية 21.9إيجابيامع زيادة قصوى بنسبة  2016و2010الواردة بيف سنتي 
ر الحفي ئدية أوالد حفوز وجمما وب(. مف ناحية أخرى ، سجمت معتم16٪عمى التوالي )خريطة 14.41و٪ 19.78والمزونة بنسبة 

 (.19٪ في أوالد حفوز )الخريطة  - 9.74 انخفاض بنسبة عمى ا، معسمبيةو معدالت نم

 
  2016 ،لمبريداالدارة الجيوية  / الديواف الوطني لمبريدالمصدر:

 )بااللف دينار( 2016الحواالت الواردة من الخارج سنة  :19 خريطة
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  ةغرافيّ و لبنية الديما 3.4

 عمارألانية حسب االبنية السكّ  1.3.4

 في بوزيد ، كما سيدي والية سكاف عدد ، شيد في العقود األخيرة انحدار الوالداتو  الخصوبةو  الزواج سموكية في المستمر التغير بعد
 السكاف حساب عمى )البالغيف وكبار السف( بياً المتقدمة نس العمرية في نسبة الفئات ، زيادة 2014و 2004 مختمؼ الواليات ، بيف

 حد أقصىكيصؿ لكبيًرا  إيجابًيا ارتفاعاعاًما  30 فوؽ العمرية الفئات الجنسيف ، شيدت لكبل سنًا )األطفاؿ والشباب(. بالنسبة األصغر
عمى  19-15و 14- 10و 9-5 الثبلث العمرية الفئات أخرى ، فقدت مف ناحية (.20)الجدوؿ  59-50 العمرية مفئةل ٪(42.31)

 مع تقريبا ثابتة سنة 29-20 ظمت الفئة العمرية (.2014-2004) سنوات 10 لمدة ٪ - 30.12و ٪ - 36.31و ٪ - 14.7التوالي 
 يحدّ  ، مما سنوات 4-0 العمرية لمفئة ٪ + 11.46 اإليجابي التطورو ى األرقاـ ىذه في مؤكدو ى ما ، ولكف ٪2.34 بنسبة طفيفة زيادة
 6 الرسـ البياني) 2014و 2004 سنتيل يفيالعمر  اليرميف بيف المقارنة في الدراسة مبيفو كما ى بوزيد ، والية سيدي سكاف خةشيخو  مف
 القمة. لصالح 2014ضاقت في عاـ  ، 2004 التي تضخمت نسبيا في عاـ اليـر قاعدة أف عمى يدؿ مما ( ،7و

 العمر تقدـ مع اإلناث تنخفض لصالحو الشباب ، و لؤلطفاؿ  نسبياً  ور مرتفعةالذك نسبة الجنس أف حسب العمرية الفئات توزيع ويبيف
 الخارجية التيو  الداخمية اليجرةبو بالذكور  الحياة عند الوالدة الذي يكوف دائما اعمى عند االناث مقارنة بأمؿويرتبط ىذا  (.20)الجدوؿ 

 .مف ا إلناث. أكثر الذكور تيـ
تيـ و  الببلد، أنحاء جميع تراجع نسب األمية في دما يؤكو الزواج والخصوبة.وى في سموكيات التغير يضاأ لمسكاف التعميمي يفسر المستوى

ا تضّخمو القاعدة  في تضييؽيشيد  األمية أنو الرسـ البياني ليرـّ بّيف ي(.7 الرسـ البياني)السف لتقدـ في معا وتزداد النساء رئيسي بشكؿ
 .نسبياً  الشباب مرتفعو  األطفاؿ ميـوىذا داللة عمىأف مستوى تع القمة، ونح

 2014و 2004ر الفئات العمرية بين : تطوّ  20خذول 
ة  ٌّ الفئة العمر

 )بالسنوات(
 (2009 -1994) ونسبة النمّ  2009 1994

 المجموع اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور اإلناث الّذكور

 4-0 9.22 8.26 10.05 9.41 9.00 13.92 11.46 

9 - 5 11.5 11.4 7.6 7.4 -33.8 -35.6 -34.7 

10- 14  12.56 11.66 8.05 7.38 -35.91 -36.71 -36.31 

15- 19  12.42 11.81 8.63 8.3 -30.52 -29.72 -30.12 

20- 29  17.38 18.7 18.35 18.53 5.58 -0.91 2.34 

30- 39  12.43 14.53 15.3 16.38 23.09 12.73 17.91 

40- 49  10.04 10.6 11.46 12.33 14.14 16.32 15.23 

50- 59  6.23 6.41 8.79 9.2 41.09 43.53 42.31 

 15.68 20.29 11.07 10.73 10.84 8.92 9.76  سنة فما فوق 60

 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 المجموع

 2014 ،المعيد الوطني اإلحصاء المصدر:

  

 

 

 
 2004 ،المصدر: المعيد الوطني اإلحصاء

 2004: هرم األعمار سنة 6رسم 

 
 2014 ،المصدر: المعيد الوطني اإلحصاء

 2014 : هرم األعمار سنة 7رطن 
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 2014 ،المصدر: المعيد الوطني اإلحصاء

 2014 سنةن يلمسكان األمي: هرم األعمار  8رسم 
 

 

  ت العائميةحاالالان حسب ة السكّ يبن 2.3.4
بوزيد كغيرىا مف واليات  شيدت والية سيدي حيث العشريات األخيرة في ظممحو  بشكؿ الزواجية الحالة حسب السكاف ىيكؿ تغير لقد

وعدـ الحصوؿ عمى لمشباب، الموارد ونقصىذا يعود باألساس إلى طوؿ سنوات الدراسة و  الجنسيف لكؿ الزواج سف في تأخرا الجميورّية
سبة المتزوجيف والتي نمقارنة ب٪42.38 بوزيد يسيدبمغت نسبة العزوبة بوالية ،2014 سنة ففي .صحاب الشيائد العمياألعمؿ خاصة 

 (. 21 جدوؿ) مطمقة٪1وحوالي٪ 4.18أّما نسبة األرامؿ فقد بمغت ،٪ 52.55 قّدرت بػػػػ
٪(. 37.68) حفوز أوالد معتمديةب والحداألدنى٪( 47.65) الجديد سوؽ معتمديةب أقصاه العزوبة معدؿ يصؿوعمى مستوى المعتمديات،

 محدودة الطبلؽسبة ن ذلؾ،فإف ومع. الميمشة المعتمديات في ج العالية السبب الرئيسي في عزوؼ الشباب عف الزواجتعتبر تكمفة الزواو 
 االستقبلؿ ألىميةارتفاعيا في المدف الكبرى فنسب الطبلؽ اىـ نظرا  مقابؿ ىذا يعود الى العادات والتقاليد العائميةو ٪( 1 مف أقؿ) نسبيا
 .(21 الجدوؿ٪( )1.4سكرع سبالة أوالد ٪1.06 الغربيةبوزيد سيدي) لممرأة المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعتمديات حسب لة المدنيةاالح توزع : 21خذول 
ٌّة  )%( المطلّقٌن )%( األرامل )%( المتزوجون )%( العزوبة المعتمد

ٌ ةسٌدي بوزٌد   1.06 3.99 52.59 42.36 الغرب

 0.81 4.18 52.62 42.40 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 0.68 4.02 53.10 42.21 جلمة

 1.40 4.29 53.08 41.23 سبالة اوالد عسكر

 0.89 3.67 52.99 42.45 بئر الحفً

 0.73 4.16 50.46 44.64 سٌدي علً بن عون

 0.70 3.83 51.53 43.94 منزل بوزٌان

 0.91 4.79 49.24 45.06 مكناسً

 0.71 4.07 47.57 47.65 سوك الجدٌد

 0.80 4.03 53.49 41.69 المزونة

 0.86 4.13 54.98 40.03 الرقاب

 1.34 6.09 54.89 37.68 اوالد حفوز

 0.90 4.18 52.55 42.38 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 ظروف العيشو ر ــــسألا 4.4

 حجمهاو  رــــع األستوزّ .1.4.4

 مف أكثر 2014سنة  الغربية والشرقية بوزيد معتمديتي سيدي حيث تستأثر بالسكاف، اكتظاظاً  راألكث بوزيد سيديمدينة  تيتعد معتمدي
د ذبمغ ع ثحي ،ضوحفواوالد  ذيذلجؽ اىسمعتمدية في  شنى لؤلسدألا ذلحا ميسجو. الوالية إجمالي مف٪  30 أي حوالي أسرة 28000

 المعتمديات في رألسـ اما بالنسبة لحجأ (.20 ةطيشلخا) يةالوال عىمجم ٍم ٪4.9و٪4.6 أيلي اىلتاعمى  4668و 4351 تلعائبلا
في رة سأ/ صشخاأ 5 وزيتجاوز في حيف حفاوالد و  يةبرلغد ايوزبدي في سيرة سأ/ صشخ 4.36 فمؿ قألیإ ينخفض أنوف ،2014سنة 

 تنخفضو الميمشة  الريفية ناطؽفي الم (حجـ األسرة) أسرة لكؿ األفراد عدد عاـ ، يزداد بشكؿو  (.20 خريطة. )المزونة و ة جلم كؿ مف
 .عسكر وبئرالحفي اوالد سبالةو بوزيد  سيدي ؿالكبرى مث المدف في
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 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014 سنة المعتمدية فيو توزع األسر حسب الحجم  : 20خريطة

 اكنـــــــالمس 2.4.4

ب  المساكف عدد حيث قّدر بقميؿ ألسرا عدد بوزيد سيدي بوالية المساكف عدد تجاوز ،2014لسنة نى حسب التعداد العاـ لمسكاف والسك
 ( .21)الخريطة  أسرة لكؿ مسكناً  1.18 ما يعادؿ ، اي أسرة 9352 مقابؿ مسكنا 110372

 ، 2014سنة  3.89إلى  2004مسكف لكّؿ أسرة سنة 1.16األخيرة حيث مّر مف  العشرّيةشيد ىذا المعدؿ ارتفاعا ممحوظا خبلؿ 
 2004فرد بكّؿ مسكف سنة  4.43 ممحوظا حيث مّر مف انخفاضاشيد مؤّشر عدد األفراد بكّؿ مسكف  أخرى ، ناحية مف (.22)الجدوؿ 

تحّسف كذلؾ و  السكف في ظروؼ مستمر تحسف (. ىذا التطّور لممؤشرات يدّؿ عمى22جدوؿ ال) 2004/ سكف سنة  فرد 3.89إلى 
 .بوزيد سيدي لسّكاف والية ظروؼ العيش

 2014و 2004 تطور ظروف السكن بين سنتي : 22خذول 
  2004 2014 

 1.18 1.16 عدد المساكن لألسرة

 3.89 4.43 عدد األفراد بـالمسكن

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 ، مف الواقع في (.23)الجدوؿ  بوزيد سيدي والية في بمدي الغير بالوسط مساكفد العد ىيمنة حسب الوسطبالوالية  المساكف توّزع يكشؼ
 لموالية . الريفي الطابع إضافي بشكؿ يؤكد مما ٪71،92 بنسبة، أي  بمدي غير مسكناً  79،384 ىنالؾ ، مسكناً  110372إجمالي  بيف

 ٪61.23 التوالي عمى مكناسيوالالغربية  بوزيد )سيدي طفق معتمديتيف في البمدية غير المساكف نظيرتيا البمدية المساكف تتجاوز
 حفوز أوالد كؿ مف في األدنى حيث تسجؿ النسب بمديةال المساكف البمدية الغيرالمساكف  تتجاوز ,المعتمديات  باقي في أما٪ (.55.13و
 .( 21البمدية )خريطة المساكف ٪ مف0 مع جديد سوؽو  ٪(12.94)الشرقية بوزيد  ٪( ، سيدي12.49)
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 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014توزع المساكن حسب الوسط في : 21خريطة 
 

 

 2014: المساكن في  23خذول 
 نسبة المساكن فً الوسط البلدي المجموع بلدي الوسط الغٌر الوسط البلدي المعتمدٌات 

 61.23 18906 7330 11576 سٌدي بوزٌد الغربٌة
 12.94 12797 11141 1656 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 17.44 8435 6964 1471 جلمة
 20.05 5457 4363 1094 سبالة اوالد عسكر

 19.43 9714 7827 1887 بئر لحفً
 32.88 7318 4912 2406 سٌدي علً بن عون

 25.24 7067 5283 1784 منزل بوزٌان 
 55.13 6303 2828 3475 مكناسً

 0.00 5069 5069 0 سوق الجدٌد
 32.44 5352 3616 1736 المزونة
 17.57 17948 14795 3153 الرقاب

 12.49 6006 5256 750 اوالد حفوز
 28.08 110372 79384 30988 مجموع الوالٌة

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء 
 

 المساكف مف ٪ 41.3 ،2014 بمغت حصة الفيبلت أوطوابؽ الفيبلت سنة حيثالسكاف.و  حجـ الغرؼو النوع  تختمؼ المساكف مف حيث
سيدي بوزيد  بكؿ مف سيما ال الكبيرة ، رئيسي المدف بشكؿ ييـنسبيا  الفاخرة المساكف مف النوع ىذا (.24 )الجدوؿ سيدي بوزيد واليةب

المساكف أىمية نسبة  مف الميـ اإلشارة إلى (.21 )خريطة ( عمى التوالي المساكف مف ٪ 54.1و٪  55.8ة وسيدي بوزيد الشرقية )الغربي
 التي التقميدية المساكف . ىذهالفيبلت طوابؽو  الفيبلتتجاوز حصة ت انيا. حتى إجمالي المساكف٪ مف  42.62 تصؿ إلىالتقميدية التي 

مف الشقؽ  مف خبلؿ النسبة المحدودة جًداميزة أثبتت أيًضا بوزيد.  سيدي لوالية الزراعية الصبغةإلى  تشير المناطؽ الريفية تميز
 .تونس في الساحمية ٪ . ىذه االخيرة تميز خاصة المدف الكبرى لمواليات1.08 واالستوديوىات التي ال تتجاوز

 
 

 %(بالنسبة المائوية ) 2014 سنة : أصناف المساكن 24خذول 
 حوشودار عربً أ سكن متوأم طابق فٌالوأفٌال  استودٌوشقة أو مسكن بدائً المعتمدٌة

 22.50 17.36 55.82 3.97 0.34 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 27.05 17.53 54.16 0.91 0.34 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 69.27 12.65 17.50 0.28 0.30 جلمة

 56.06 11.34 31.06 1.01 0.53 سبالة اوالد عسكر

 55.47 15.43 27.32 0.99 0.79 بئر لحفً

 54.80 15.55 29.00 0.11 0.55 علً بن عون سٌدي

 62.09 7.77 29.48 0.01 0.65 منزل بوزٌان 

 39.86 23.59 35.52 0.41 0.62 مكناسً

 49.61 8.80 41.07 0.36 0.18 سوق الجدٌد

 27.18 21.14 50.15 0.77 0.77 المزونة

 47.45 7.90 44.19 0.07 0.39 الرقاب

 27.32 19.41 52.15 0.67 0.45 اوالد حفوز

 42.62 14.54 41.30 1.08 0.46 مجموع الوالٌة

 2014 المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
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معّدؿ كؿ مسكف بوالية  ثهغ 2014ويعتبر عدد الغرؼ وعدد االفراد بكؿ مسكف مؤشرا مف مؤشرات تطور ظروؼ عيش االسر. ففي سنة 
 فٍ غكٍيشخص /  4.7أكثش يٍ بيف المعتمديات حيث يصؿ إلى  ىامةاينات تب يخفيلكف ىذا المعدؿ  يغكٍ. شخًصب/ 3.9 سٌدي بوزٌد

 بالضرورة إلى الَعىددفىص أوالد(. إنخفاض ىذا المؤّشر بمعتمدّية 22)خريطة  دفىص أوالد فٍ غكٍيشخص /  3.26وال يفوؽ ، جهًخ
 إنً انًهًخ ُغجخ انهجشحَفغشثحاّدة منذ عقود بؿ  ةواجتماعي اقتصاديةعيش في ىذه المعتمدّية خاّصة وأّنيا تعاني أزمة المستوى  تحسف

 انًعذل رزجبوص انًهجىسح انزٍ انًغبكٍ يعذل اهًُخ إنً انًعزًذَبد أَذبء جًُع فٍ انصعجخ رشُش انظشوف كًب. انجالد فٍ أخشي والَبد

 ثىصَذ عُذٌ فٍ شُىًعب أقم بانغكٍ انثبَىٌ أَضً .(25جدوؿ ) (عهً انًغزىي انىطٍُ ٪1.24يقبثم ثغُذٌ ثىصَذ ٪ 1.94) انىطٍُ

 .٪( 7.16٪ يقبثم 5.57) ككمثزىَظ  يقبسَخً 
 

 2014ع المساكن حسب اإلستعمال سنة : توزّ  25خذول 
 تونس سٌدي بوزٌد نوع اإلقامة

 80.95 83.24 مسكن مشغول

 7.16 5.57 مسكن ثانوي

 8.41 6.75 مسكن شاغر 

 1.24 1.94 المجموع

 2014 ،لمصدر: المعيد الوطني لئلحصاءا 

 

 
 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014أصناف المساكن سنة و حجم  : 22خريطة
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مف إجمالي عدد المساكف  %38غرؼ حيث يستأثر ىذا النوع بحوالي  3كما يظير توّزع المساكف حسب عدد الغرؼ ىيمنة المساكف ذات 
 غشفخ راد انًغبكٍ يعذل ، فإٌ أخشي َبدُخ يٍو. %41 َزجبوص انزٌوالمعدؿ الوطني يٍ  ىذا المؤشر ادنى(. 26والية) جدوؿ بال

 .(عهً انزىانٍ انًبئخ فٍ 4.6 يقبثم 6.72)الوطني المستوىَظُشِ عهً  َفىق وادذح

 2014: توزع المساكن حسب عدد الغرف سنة  26خذول 
 تونس سٌدي بوزٌد دد الغرفع

1 4.5 6 

2 23.2 25.6 

3 41.3 37.6 

4 22.7 21.8 

5 8.2 8.9 

 100 100 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 غٌروأ البلدٌة المجتمعات فً ، سواء سٌدي بوزٌدبوالية  الريفي وبالوسط الحضري أ كؿ المساكف تربطبإستثناء شبكات الكيرباء والتي و 

تعد نسبة الربط و (. 27مف وسط إلى اخر ) جدوؿ و فاف نسبة الربط بباقي الشبكات تتبايف بوضوح مف معتمدية إلى أخرى أ ، البلدٌة
أكثر يرتفع ىذا المعدؿ ليصؿ الى و مجموع المساكف بالوالية.  مف %84بشبكة مياه الشرب أىـ مؤشر يظير ىذا التبايف حيث تصؿ إلى 

. كما يحتد التبايف المجالي في نسب التزود بمياه الشرب بيف جدٌدال معتمدٌة سوقبفقط  %30 مقابل الغربٌةوزٌد سٌدي بفي  %78 من
 بالوسط الغير بمدي. %36.63مقابؿ  بالوسط البمدي %87.83الغير بمدي حيث تصؿ نسبة الّربط الى و الوسط البمدي 

 (%) 2014بكات البنية التحتية سنة : نسب ربط المساكن بكش 27خذول 
 شبكة التطهٌر ماء صالح للشراب غاز طبٌعً كهرباء المعتمدٌات

ٌ ةسٌدي بوزٌد   57.19 78.92 0.00 94.80 الغرب
 9.43 44.79 0.00 93.25 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 7.21 48.90 0.00 93.99 جلمة
 4.38 46.56 0.00 93.32 سبالة اوالد عسكر

 1.26 47.39 0.00 93.17 بٌر الحفً
 12.35 45.35 0.00 89.79 سٌدي علً بن عون

 1.15 39.01 0.00 91.27 منزل بوزٌان
 49.39 72.91 0.00 93.17 مكناسً

 0.00 30.32 0.00 91.56 سوك الجدٌد
 2.77 45.13 0.00 91.91 المزونة
 0.83 33.85 0.00 92.73 الرقاب

 2.90 61.19 0.00 92.88 اوالد حفوز
 15.91 51.00 0.00 92.96 مجموع الوالٌة

 56.66 87.83 0.00 95.17 الوسط البلدي 
 0.00 36.63 0.00 92.10 بلدي الوسط الغٌر

 61.41 84.61 22.33 96.45 تونس 

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 
 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء 

 2014نة نسب الربط بمياه الكشرب س : 23 خريطة
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  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 األسر تجهيز 3.4.4
أما  .(2014-2004العشر االخيرة ) أىمّية التطّور الذي شيدتو الوالية مف حيث تجييز األسر خبلؿ السنوات 28يبّيف الجدوؿ عدد 
 .الخطوط الياتفية القارة استثناءب 2014و 2004التصاعّدي لمختمؼ انواع تجييز األسر بيف سنتي  وفيظير النم 8الرسـ البياني عدد 

المنزلية  التمفزيوف أجيزة ارتفعت . كما2014 سنة ٪ 89.22إلى  2004سنة ٪ 62.2 معدؿ معدات التبريد المنزلية مفتطور  حيث
لخطوط  في حيف عرفت (.2014-2004الفترة نفسيا ) خبلؿ ٪19.12 إلى ٪15مف و  ٪90.04إلى  ٪80.7 مف السيارات ومعدات
  (.9 رسـ بياني) ٪ 5.29 إلى ٪ 12.2مف  2014و 2004 بيف سنتينقاط  7 تراجعا بحوالي ة القارةالياتفي

 ويمكف القوؿ اف تراجع استعماؿ الياتؼ القار.يعود ىذا اإلنخفاض في السنوات االخيرة إلى أىمّية إستعماؿ الياتؼ النقّاؿ مف قبؿ األسرو 
وىذا النوع مف االتصاؿ في زيادة مستمرة خصوصا مع ارتفاع عدد العائبلت . نترنتاكثر حدة لوال ضرورتو لبلتصاؿ بشبكة اال يكوف

يشرجطخ  ٪ 11.04و ثهب انخبصخ انكًجُىرش أجهضح رًزهك ثىصَذ عُذٌ فٍ األعش يٍ ٪13.98،  2014 ففي سنة المجيزة بالحواسيب.

  .(29دد )جدوؿ ع ٪28.75و٪ 33.08ثًعذل وطٍُ ثهغ عهً انزىانٍ، يقبسَخ  دبثبإلَزشَ

 )%( 2014 2004نسبة تجهيزات األسر بين سنتي  : تطور 28خذول  
 2014 2004 التجهٌزات

 89.22 62.2 ثالجة 

 90.04 80.7 جهاز تلفاز

 5.29 12.2 قار هاتف 

 19.12 15.0 سٌارة 

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء 

 

 
 2014 ،ئلحصاءالمصدر: المعيد الوطني ل

 4102و 4112: تطىر تدهيش األطز ثيي  9رطن 

 مف٪ 29.52 أكثرمف حيث تمتمؾ.بوزيد سيدي الييمنة الواضحة لمدينة (24 الخريطة) سيارة تممؾ التي ألسرا  توزيع تظيرخريطة
. األسرلسيارة مف٪30.19رقاب االىتماـ ألمتبلؾ  ةفي حيف تجذب معتمدي.2004 سنة سيارات بوزيدالغربية سيدي معتمدية األسرفي

المعتمديات  مستوى وعمى. المتطورة بأنشطتياالزراعية نسبيا لمعتمدية رقاب،المعروؼة ما يدؿ عمى تحسف لمستوى العيش العاليو وى
 .( 24الخريطة) فبوزيا معتمدية منزؿ في فقط٪12.36 مقابؿ ،بوزيدالشرقية سيدي في٪21.36 في حدود ىذاالرقـ األخرى،فإف

 
 2014: نسبة تجهيز األسر في سنة  29جدول 

 مستوى تجهٌز األسر )%( التجهٌزات

 تونس  سٌدي بوزٌد

 94.97 89.22 ثالجة

 69.44 50.16 ٌحتوي على فرن خجهاز طب

 71.69 52.15 لة غسٌل مالبسأ

 20.36 05.29 هاتف قار 

 97.09 95.93 هاتف جوال 

 33.08 13.98 حاسوب

 28.75 11.04 األنترنات 

 27.23 12.07 مكٌف

 17.34 19.12 سٌارة  

 92.67 90.04 جهاز تلفاز

 07.08 01.77 مكٌف مركزي

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
 

أف والية سيدي بوزيد ليست مجاال  يبيف يالذخبلصة ما يميز التوزع السكاني بوالية سيدي بوزيد و خاصة الحاصؿ اليجري بيف الواليات 
إنتعش في  الذي النشاط الزراعي أما في أربع واليات فقط. إال إيجابيا ليس ىذا الحاصؿ اليجري بيف الوالياتمسكاف حيث أف جاذبا ل

أدى إلى تحسيف الظروؼ قد نجح في تثبيت نسبة مف السكاف العامميف و ىو ما فبعض المعتمديات )الرقاب،سيدي بوزيد الشرقية،جممة ( 
 المعيشية لؤلسر.
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  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء  
 2014 سنة نسب األسر التي تمتمك سّيارة في : 24خريطة
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  جشـــــــــشٌان بســـــــطإلا

 اإلطار اإلجتماعي 4.4.4
 

وقد أدى ىذا العدد مف األسر التي  .معوزة التي تحتاج إلى المساعدات اإلجتماعيةالعائبلت ال عددا كبيرا مفتضـ والية سيدي بوزيد 
لبحث عمى ظروؼ معيشية قصد االمدف الساحمية الكبيرة مثؿ صفاقس والساحؿ تعيش أوضاعًا صعبة إلى تغذية تدفقات اليجرة نحو 

منخفضة و  بالعبلج بتعريفة تمتعتتمنيا  ائمةع 39108عائمة مف التغطية اإلجتماعية،  56408إستفادت  2016في سنة  أفضؿ.
 يبيف(. 30ىؤالء المستفيديف في كامؿ الوالية )جدوؿ عدد لمتابعة  اجتماعيإ امرشد70و قد خصص  عائمة بالعبلج المجاني 17300
و يبمغ أقصاه  مشةخاصة في المعتمديات المي يرتفع اف ىذا المعدؿساكف  100جتماعية لكؿ لمستفيديف مف التغطية اإلا عدد مؤشر 

ف معدؿ إ و عمما, ساكف 100لكؿ   امستفيد 18.16بمعدؿ  تمييا سوؽ الجديد, ساكف 100لكؿ  مستفيد 21.32 ب أوالد حفوز بمعتمدية
بسيدي  12.25بالرقاب و 10.92ال يتجاوز في حيف  (25)خريطة  ساكف في كامؿ الوالية 100لكؿ  امستفيد13.12يبمغ  ىذا المؤشر
والية سيدي بوزيد بوقد قرر الصندوؽ الوطني لتحسيف السكف  .(25جتماعيا)خريطة إفضؿ ألو التي تعتبر مف المعتمديات ا قيةبوزيد الشر 

 تيفعائمة في السنتيف األول 120إنتفعت مف خبللو  2016و  2015، 2014ألؼ دينار خبلؿ سنوات  240رصد مبمغ سنوي يقدر ب 
 . 2016عائمة فقط سنة  114و

 

 

 

 2016سنة  سيدي بوزيدعية لسكان والية االخاصيات اإلجتم:  30 خذول

 المعتمدٌة
المستشارون 
 2016األجتماعٌون سنة 

عدد المستفٌدٌن من تغطٌة  المستفٌدون من الضمان االجتماعً
 100الضمان االجتماعً لكل 

  عالج بتعرٌفة منخفضة  مجانً عالج ساكن

ٌ ةسٌدي بوزٌد   14.48 3917 2175 11 الغرب

 12.25 4209 1850 5 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 12.35 3618 1351 6 جلمة

 16.53 2409 960 4 سبالة اوالد عسكر

 12.71 3571 1297 6 بٌر الحفً

 13.28 2550 1197 3 سٌدي علً بن عون

 15.65 2384 1579 7 منزل بوزٌان

 15.87 2471 1305 6 مكناسً

 18.16 2898 1036 4 دسوك الجدٌ

 17.59 2859 1497 7 المزونة

 10.92 5050 2051 8 الرقاب

 21.32 3172 1002 3 اوالد حفوز
 13.12 39108 17300 70 مجموع الوالٌة

 2016، سيدي بوزيداإلدارة الجيوية لمشؤوف اإلجتماعية بالمصدر: 

 

 
 2016، يدسيدي بوز اإلدارة الجيوية لمشؤوف اإلجتماعية بالمصدر:   

 2016توزع المعوقين حسب المعتمديات سنة  : 25خريطة
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صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال

  التجهيزاتو  التحتية البنية .5

 البنية التحتية 1.5 
 مرورحركة الو الطرقات  1.1.5 

 .تتميز شبكة الطرقات بوالية سيدي بوزيد بخمسة أنواع مف الطرقات
 :رر إحداثيمامقسيارة  طريقي ىنالؾ :السيارةالطريق  -

  ىي طمب عروض وطني عدد و تنتيي بجممة ,طمب عروض إنجازىا تما فتحيا و األولى عمى المدى القريب قادمة مف تونس
-، مشروع إيصاؿ الطريؽ السيارة إلى واليات القيرواف، سيدي بوزيد، القصريف وقفصة : جزء تونس2018 /أ ع ج ط/19

كـ(، القسط الثاني  26زغواف )-قسط األوؿ تونسأقساط : ال 8ريؽ السيارة عمى يبدأ المشروع بأشغاؿ فتح حوزة الطو جممة. 
كـ(، القسط الخامس  27السبيخة )-كـ(، القسط الرابع الناظور 27الناظور )-كـ(، القسط الثالث الفحص 7الفحص )-زغواف

كـ( والقسط  21.44واد زرود )-حفوزكـ(، القسط السابع  29.56حفوز )-كـ(، القسط السادس القيرواف 29القيرواف )-السبيخة
 كـ(. 18.59جممة )-الثامف واد زرود

  يقيف سيارتيف تتفرعاف عف مدينة جممة بإتجاه القصريف وتتمثؿ في طر عمى المدى البعيد  ةمقرر  يفي ةطريؽ السيارة الثانيالأما
 (.27)الخريطة عدد وبإتجاه قفصة 

 (. 24بوجود ثبلث طرقات وطنية )خريطة  سيدي بوزيدة بوالية : تتميز شبكة الطرقات الرئيسي الطرقات الوطنية -
 ( تربط والية القصريف بتونس مرورا بالقيرواف.3ػدد )ط و3الطريؽ الوطنية عػ 
 أوالد حفوز.و مدف لسودة، فايض  بوالية صفاقس عبر ( تربط والية سيدي بوزيد13و.ػدد )ط13الطريؽ الوطنية عػ 
  المكناسي و بوزياف  فاقس عبر معتمديتي منزؿص( تؤمف ربط والية سيدي بوزيد بوالية 14و.ػدد )ط14الطريؽ الوطنية عػ

 (.27)خريطة 
( وتؤّمف ىذه الطرقات ربط 125ط.جو  124، ط.ج 89ط.ج ،86، ط.ج77، ط.ج 73ستة ) ط.ج اوعددى الطرقات الجهوية -

 سيدي بوزيد. مختمؼ التجمعات السكنية داخؿ والية
 وتربط ىذه الطرقات المدف الصغرى بشبكة الطرقات المحمية والجيوية والوطنية. 10 : وعددىا الطرقات المحمية -
 .(31)الجدوؿ عدد 2016كمـ سنة  2181: أغمبيا مسالؾ فبلحية غير معّبدة، فالمسالؾ المعبدة لـ تتجاوز المسالك -
 
% مف إجمالي الشبكة 24ؿ ـ وتمثّ مك 703.2إذ تبمغ  ،احظّ  األقؿفة ىي ريؽ أف الطرقات المصنّ ع شبكة الطرقات حسب نوع الطّ توزّ ف ػػيبيّ 

وقد شيدت شبكة المسالؾ الفبلحية المعبدة تطورا  .مف جممة الطرقات %76ما يمثؿ و كـ مف المسالؾ الفبلحية المعبدة وى 2181مقابؿ 
 الطرقاتتتوزع . 2010ة مقارن %126بنسبة  2016ما يعني تطورىا سنة و كـ وى 962.8، 2010، إذ لـ تتجاوز سنة 2011ىاما منذ 
 %(36.5ـ )مك 256.8والي الجيوية والمحمية( والذي يبمغ نصيب كؿ منيا عمى التّ و  بشكؿ متشابو بيف األنواع الثبلثة )الوطنية المصنفة
 ركبأ ثاني تمتد عمىالتي  الرقابالتوزيع المجالي لشبكة الطرقات فإف معتمدية  اما%(. 35.4كـ ) 248.8 %(28.1ـ )مك 197.6
% مف المجموع. في حيف ال يتجاوز ىذا الرقـ  12.3ؿ ما يمثّ و دة، وىكـ بيف طرقات ومسالؾ معبّ  356.3 تعدّ ف (2كـ 1034) مساحة
عكس عمى  كثافة شبكة الطرقات تعتبر(. 31 جدوؿ% فقط مف المجموع )5.7ما يمثؿ و وى عمي بف عوفسيدي كـ بمعتمدية  165.9
نفس فإذا قارنا مثبل معتمديتي المكناسي والمزونة المتاف تضماف تقريبا  ى تجييز كؿ معتمدية بالطرقات،خاـ اكثر تعبيرا عمى مدالطوليا 

  2ـ/كـ 209بػػػػػػػػ كـ لكؿ منيما، إال أنو مف ناحية الكثافة تحتؿ المكناسي المرتبة األولى 70الطوؿ مف الطرقات المصنفة بقرابة 

 
 
 
 

في كؿ مف المعتمديتيف العنصر المحدد إلختبلؼ الكثافة  . وتعتبر المساحة(26)خريطة  2كــ/ 62وتحتؿ المزونة المرتبة األخيرة ب
وىي ثاني أقؿ  2كـ 346في حيف ال تغطي المكناسي سوى  2كـ 1137الطرقية بينيما إذ تمتد المزونة عمى أكبر مساحة بكؿ الوالية ب

ف اإلستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرقات يجب أف يأخذ بعيف (. نستخمص مما سبؽ أ2كـ 295مساحة بعد سبالة أوالد عسكر )
 .اإلعتبار بمساحات المعتمديات وبالكثافة السكانية حتى يكوف التوزيع أكثر عدال

ي وتجدر اإلشارة إلى أف الحالة الرديئة لبعض الطرقات وخصائصيا الفنية الغير مطابقة لممواصفات قد ساىمت في إرتفاع عدد الحوادث ف
 أىميا : و بعض النقاط السوداء 

 كـ مف المنصورة في إتجاه قفصة. 1عمى مستوى مفترؽ مسمؾ القوادرية عمى بعد  3الطريؽ الوطنية عدد  -
 .سيدي بوزيدفي إتجاه  الفائضكـ مف  7عمى بعد  المعبدمسمؾ المفترؽ عمى مستوى  888الطريؽ المحمية عدد  -
 سيدي بوزيد.في إتجاه  المكناسيكـ مف  1قرابة عمى بعد  المبروكةؽ مسمؾ مفتر عمى مستوى  83الطريؽ الجيوية عدد  -

الخرسانة و كما شيدت شبكة الطرقات المرقمة بوالية سيدي بوزيد تطورا ميما في نسب التعبيد ونوعية التغميؼ )التغميؼ بطبقتيف أ
مف حدود والية القيرواف لى  269.5لى النقطة الكيمومترية إ 253مف النقطة الكيمومترية  3اإلسفمتية( أىميا تدعيـ الطريؽ الوطنية عدد 

مف  3عدد و . كذلؾ التغميؼ السطحي لحواشي الطرقات المرقمة )ط 2018حدود والية قفصة وقد إنطمقت األشغاؿ منذ شير سبتمبر 
( وكذلؾ 1لى النقطة الكيمومترية إ 0مكرر مف النقطة الكيمومترية  3عدد و ط و  217إلى النقطة الكيمومترية  208النقطة الكيمومترية 

صبلح أضرار الفيضانات وتجميؿ مداخؿ المدف...  تركيز العبلمات العمودية وا 
 

 2016لسنة م مكشبكة الطرقات بالك : 31جدول 

 طرقات
 المعتمدية المجموع مسمك فالحي معّبد

 محمية جهوية وطنية
يدي بوزيد الغربيةس 286.3 235.8 15.0 25.5 10.0  
 سيدي بوزيد الكشرقية 269.1 206.3 23.8 17.5 21.5
 جممة 263.5 205.7 0.0 18.0 39.8
 سبالة اوالد عسكر 195.0 153.3 0.0 0.0 41.7
 بئر الحفي 261.8 208.8 19.0 17.5 16.5
 سيدي عمي بن عون 165.9 119.9 21.0 0.0 25.0
 يانمنزل بوز  223.2 181.2 24.0 0.0 18.0
 مكناسي 213.8 141.4 28.8 17.6 26.0
 سوق الجديد 207.3 162.8 16.0 28.5 0.0
 المزونة 208.1 137.5 0.0 56.1 14.5
 الرقاب 356.3 247.8 108.5 0.0 0.0
 اوالد حفوز 233.9 180.5 0.7 16.9 35.8

  المجموع 2884.2 2181.0 256.8 197.6 248.8
  2016 ،(عُذٌ ثىصَذ(انزجهُضو مهُقناالداسح انجهىَّخ انًصذس: 
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  2016 ،(عُذٌ ثىصَذ(انزجهُضوهُقم ناالداسح انجهىَّخ انًصذس: 

 2016 سنةحسب المعتمدية و توزع الطرقات حسب النوع  : 26 خريطة

 

 وصاسح انزجهُض انًصذس:

 الطرقاتخريطة  : 27 خريطة
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قاعدة ضخمة مف البيانات تتضمف معطيات عمى كؿ ساعة مف ساعات اليـو وفي كؿ جزء مف  يطة حركة المرور بصفة عامةتتطمب خر 
ساعة. غير أف قاعدة  24أجزاء الطرقات المصنفة بأنواعيا وذلؾ عف معدؿ عدد العربات التي تمر عمى كؿ جزء مف الطريؽ خبلؿ 

ما حاؿ دوف إنجاز خريطة حركة المرور. لكف و وصة عمى المستوى الزماني والمكاني وىمرور بوالية سيدي بوزيد منقبيانات حركة ال
ف كانت جزئية  عمى مستوى مدينة لسودة وذلؾ لدراسة حركة  13عف حركة المرور إخترنا جزءا مف الطريؽ الوطنية عدد إلعطاء فكرة وا 

عمما وأف ىذه الطريؽ في طور الدراسة قصد  منزؿ شاكر...( المدف التي تسبقيا )الفايض، أوالد حفوز،و مدينة صفاقس أو نحالمرور 
 24عربة بمختمؼ أصنافيا خبلؿ  1961التالى : مرور و عمى النح 2017جواف  15وكانت نتيجة تعداد حركة المرور يـو  تثنيتيا.

شاحنة ثقيمة  218و( %29.5سيارة ) 580و %53.4طف( أي ما يعادؿ  3.5وطف  1.5شاحنة خفيفة )بيف  1048ساعة، منيا 
التوزع الزمني لحركة المرور خبلؿ ساعات اليـو )رسـ (. ويبيف %0.6حافمة ) 12و( %5.2دراجة عادية ونارية ) 103و( 11.1%)

( أف ذروة الجوالف سجمت عموما بيف الساعة السادسة ومنتصؼ النيار مع إختبلؼ واضح بيف أصناؼ العربات، إذ تسجؿ 10بياني 
ومنتصؼ النيار بينما يكوف نشاط الشاحنات الثقيمة باكرا بيف الساعة السادسة والسابعة  11صى نشاطيا بيف الساعة الشاحنات الخفيفة أق

 كمـ مف مكاف التعداد. 15المجاورة لمدينة الفايض عمى بعد قرابة  ؿاجبالصباحا تحضيرا لبداية نشاط مقاطع الحجارة ب
 

 
 2017وزارة التجييز،  المصدر:

 2017جوان  15عمى مستوى مدينة لسودة يوم  13: حركة المرور بالطريق الوطنية عدد  10رسم 

حافمة منيا  76يعتبر نشاط الشركة الجيوية لمنقؿ القوافؿ في سيدي بوزيد متواضعا، إذ ال يتجاوز أسطوؿ حافبلتيا في المنطقة الحضرية 
حافمة المخصصة لمنقؿ المدرسي بنقؿ  50(. وقامت اؿ32)جدوؿ عدد  ٪65.7ما يعادؿ  حافمة مخصصة لنقؿ التبلميذ والطمبة أي 50

. نستخمص مما سبؽ 2017خط سنة  69تمميذ وطالب وذلؾ عمى جميع خطوطيا المخصصة لمنقؿ المدرسي والمقدر عددىا ب  9800

ذا أضفنا إلى ذلؾ الحالة الميترئة لمحافبلت لمتبلميذ وا لنقؿ الجيوية لمنقؿ القوافؿ بسيدي بوزيد مخصصأف أغمب نشاط الشركة لطمبة وا 
 2015حافمة بحالة سيئة، أي قرابة نصؼ األسطوؿ سنة  32حافمة تعتبر  65فإف جزءا كبيرا مف األسطوؿ في حاجة لمتجديد. فعمى 

ستوى النقؿ الجيوي وبيف . أما عمى م(٪18.5حافمة بحالة متوسطة ) 12و( ٪32.3بحالة حسنة )و حافمة جديدة أ 21(، مقابؿ 49.2٪)
بيف مدينة سيدي بوزيد خطوط جيوية  4خطا، منيا  18، 2017فيعتبر النشاط أيضا متواضعا إذ لـ يتجاوز عدد الخطوط سنة المدف، 

خط المتبقية فمخصصة لمنقؿ بيف المدف تربط مدينة سيدي  14وكؿ مف الرقاب، المكناسي، سيدي عمي بف عوف ومدينة أوالد حفوز. أما 
سفرات يوميا( والقصريف )سفرتيف يوميا(، كما تربط مدينة  3سفرات يوميا(، صفاقس ) 4بوزيد بكؿ مف قابس، القيرواف، الكاؼ، قفصة )

 .صفاقسو المكناسي بكؿ مف قابس 
 2017سنة  في والية سيدي بوزيد القوافل لمنقل الكشركة الجهويةنكشطة أتطور  : 32خذول 

 النقل الجهوي وبٌن المدن قل الحضريالن  

  -   76  الحافالتعدد 

  -   9800 *  المسافرٌنعدد 

  18   69 *  عدد الخطوط

 )* نقؿ مدرسي وجامعي( 2017 ،القوافؿالشركة الجيوية لمنقؿ  المصدر:

لنقؿ الريفي والذي يساىـ بدوره في خدمة لواج( وسيارات او أما بخصوص قطاع النقؿ البري الخاص، المتكوف مف سيارات االجرة )تاكسي 
 619رخصة تاكسي و 208منيا  رخصة 867سيدي بوزيد بوالية  2017 سنةإلى حدود التي منحت  الرخص بمغ عددالمسافريف، فقد 

ف يتركز معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والغربية، أي وتحتكر. (33خطوط داخمية )جدوؿ -رخصة سيارات أجرة 40و رخصة لمنقؿ الريفي
رخص أما فيما يخص . %30.6و %92.7معظـ سكاف الوالية، النسب األىـ مف رخص التاكسي والنقؿ الريفي والتي تبمغ عمى التوالي 

رخصة أي أكثر بقميؿ مف ربع الرخص الممنوحة لكامؿ الوالية سنة  11خطوط داخمية فأستفادت معتمدية الرقاب مف -سيارات األجرة
 .(33)جدوؿ  2017

 
 2017الرخص الممنوحة لقطاع النقل البّري حتى موفى سنة : 33ول جد

 سيارات األجرة )خطوط داخمية( النقل الريفي التاكسي المعتمدية
 5 190 193 سيدي بوزيد 

 3 34 - جممة
 0 14 0 سبالة اوالد عسكر

 4 61 2 بئر الحفي
 4 48 9 سيدي عمي بف عوف

 5 49 0 منزؿ بوزياف
 4 36 1 مكناسي

 0 44 0 سوؽ الجديد
 4 40 2 المزونة
 11 75 1 الرقاب

 0 28 0 اوالد حفوز
 40 619 208 المجموع

 2017االدارة الجيوية لمنقؿ البّري،  المصدر:
 



 

 

  
 51 

 
  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  

صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 
 
 

 الحديدي قلالنّ  2.1.5

مستوى نقؿ األشخاص ونقؿ البضائع. فقد تراجع عدد وذلؾ عمى  2011 سنة شيد النقؿ الحديدي بوالية سيدي بوزيد تراجعا حادا بعد لقد
 %86.2-أي بنسبة  2017مسافر سنة  2435إلى  2014مسافر سنة  17667ف المسافريف الواصميف لجميع محطات سيدي بوزيد م

 وقد فقدت محطة .(34 جدوؿ) %71.3-مسافر أي بنسبة  3266مسافر إلى  11404كما تراجع المغادروف في نفس الفترة مف 
 (.2017-2014سنوات ) 3مسافرا مغادرا في نفس الفترة التي ال تتجاوز  3965-ومسافرا واصبل  8466-المكناسي لوحدىا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017و 2014بين  بالقطار المسافريننقل  تطور : 34خذول 

 المحّطات
 

 المسافرون المغادرون الواصلونالمسافرون 

2014 2017 2014 2017 

 80 160 11 78 الفونً

 1008 4032 799 5774 المزونة

 1606 5571 1346 9812 المكناسً

 572 1641 280 2003 منزل بوزٌان

 3266 11404 2435 17667 المجموع

 2017، الشركة الوطنّية لمسكؾ الحديدّيةالمصدر: 

 
 
 
 
 

 
 

حيث كانت الكميات المنقولة في كؿ محطات النقؿ الحديدي بكامؿ  2011 أما عمى مستوى نقؿ البضائع فقد شيد أيضا تراجعا كبيرا منذ
طف أي  3503طف( لتشيد ىبوطا حادا في السنة الموالية إلى مستوى  7965آالؼ طف ) 8تعادؿ قرابة  2010والية سيدي بوزيد سنة 

-2013خبلؿ السنوات الثبلث الموالية )طف، لترتفع البضائع المنقولة  1320إلى  2012ليتواصؿ اليبوط سنة  %56-بتراجع قدره 
 2016طف سنة  1240بقرابة  2010طف، لتعاود النزوؿ بحدة إلى أدنى مستوى منذ  5000و 4000( إلى ما بيف 2014-2015
مف  %26طف فإف النقؿ الحديدي لمبضائع يبقى ضعيفا وال يتجاوز  2103إلى  2017ورغـ التحسف الطفيؼ سنة  .(35)جدوؿ 

ئع المنقولة عبر السكة الحديدية في والية سيدي بوزيد ىي عبارة عف مواد وأىـ البضا (.11)رسـ بياني  2010نقولة سنة البضائع الم
خاـ مف الفسفاط قادمة مف مناجـ قفصة بإتجاه المجمعات الكيميائية بواليتي صفاقس وقابس. وتعتبر اإلضرابات العشوائية واإلغبلؽ 

السبب الرئيسي لتراجع نقؿ البضائع عبر محطات النقؿ الحديدي بوالية سيدي بوزيد، عمما وأف  2011نذ الغير مسؤوؿ لمسكؾ الحديدية م
ما يزيد كثيرا في كمفة نقميا نظرا لمحدودية ثمف النقؿ الحديدي مقارنة و جزءا ميما مف المواد الفسفاطية أصبحت تنقؿ عبر الشاحنات وى

 . بالنقؿ عبر الشاحنات
 2017و 2010تطور نقل البضائع بكامل والية سيدي بوزيد بين  : 35خذول  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 2103 1240 4960 4563 3920 1320 3503 7965 البضائع بالطن

 2017، الشركة الوطنّية لمسكؾ الحديدّيةالمصدر: 
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 2017، حديدّيةالشركة الوطنّية لمسكؾ ال المصدر:

 2017و 2010رطىس َقم انجضبئع ثكبيم والَخ عُذٌ ثىصَذ ثٍُ : 11رطن 

 

 

 الماءو ء الكهربا 3.1.5

 ء انكهشثب 1.3.1.5

 فمميو  192.3ما يعادؿ  منيا ساعة/طواكيم مميوف 232.9 حوالي 2016 سنة سيدي بوزيد بوالية الكيربائية الطاقة إستغبلؿ بمغ لقد
 مميوف 40.6تقدر الطاقة المستغمة في القطاع الصناعي ب  حيف في ، المنزلي اإلستعماؿ إلحتياجات%( 82.57) ساعة/طواكيم
 (.36)الجدوؿ عدد %(17.43) ساعة/طوامكي

باالساس.زراعية  صبغةذات  والية٪( ، مما يشير إلى 17.43حصة الصناعة مف إجمالي استيبلؾ الكيرباء منخفضة )تعد    

أكثر و أشخاص أ 10 تشغؿمنشأة  32، يكفي التذكير بأف  بمختمؼ الواليات االخرى والية سيدي بوزيد مقارنةلمعرفة وزف الصناعة في  
 2016سنة  المشتركيف في الطاقة الكيربائية عدد .2016منشأة في تونس في عاـ  5537 مجموع مقابؿفي سيدي بوزيد تركيزىا يتـ 
مشترًكا  128536المنزلي مقارنًة بالصناعة: حيث يبمغ عدد المشتركيف في االستيبلؾ  المنزليالستيبلؾ ا سيطرة وزفأيًضا إلى  يشير

 .الصناعي مشترًكا فقط في االستيبلؾ 362، مقابؿ  2016في عاـ 

 

 2016سنة  ستهالك الطاقة الكهربائيةإ:  36جدول 

 المعتمدية
 2016كيموواط في  1000هالك في االست 2016المكشتركون في 

 النسبة المجموع إستعمال منزلي الصناعة إستعمال منزلي الصناعة
 )الصناعة(

 9.21 47.80 43.40 4.40 29026 39 سيدي بوزيد الغربية
 33.44 30.20 20.10 10.10 13436 90 سيدي بوزيد الشرقية

 24.56 17.10 12.90 4.20 8601 37 جممة
 6.54 10.70 10.00 0.70 6676 6 كرسبالة اوالد عس

 9.88 17.20 15.50 1.70 10385 15 بئر الحفي
 21.53 14.40 11.30 3.10  7557 28 سيدي عمي بف عوف

 8.13 12.30 11.30 1.00 7564 9 منزؿ بوزياف
 18.42 11.40 9.30 2.10 6211 19 مكناسي

 4.40 9.10 8.70 0.40 5797 4 سوؽ الجديد
 14.85 10.10 8.60 1.50 5724 13 المزونة
 21.74 25.30 19.80 5.50 13252 49 الرقاب
 30.97 15.50 10.70 4.80 7175 43 السعيدة

 9.32 11.80 10.70 1.10 7132 10 اوالد حفوز
 17.43 232.90 192.30 40.60 128536 362 لمجموعا

  2016 ،الغازو لشركة التونسية لمكيرباء ا المصدر:

 

 
 2016 ، عُذٌ ثىصَذاقهُى  ،انغبصوكخ انزىَغُخ نهكهشثبء انششالمصدر: 
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 2016ستهالك الكهرباء سنة إ : 28خريطة 

 

يظير الطابع الصناعي النسبي لبعض المعتمديات بوالية سيدي بوزيد مف خبلؿ التوزيع المكاني الستيبلؾ الطاقة الكيربائية في 
مميوف كيموواط / ساعة  40.6مميوف كيمووات / ساعة مف إجمالي  10.1ي بوزيد الشرقية تستيمؾ وحدىا الصناعة. اذ أف معتمدية سيد

مستيمكة في الصناعة ، مما يشير إلى أف الصناعة متقدمة نسبيًا مقارنة بالمعتمديات األخرى ، حيث حصة االستيبلؾ الصناعي لمطاقة 
 (.36)الجدوؿ ٪ فقط مف إجمالي االستيبلؾ الصناعي 1كيمووات / ساعة ، أي مميوف  0.4الكيربائية في سوؽ الجديد ال تتجاوز 

حصة الصناعة مف خبلؿ االستيبلؾ الجممي. ىذه الحصة مرتفعة و إستيبلؾ الكيرباء في والية سيدي بوزيد  28عدد توضح الخريطة  
مة. في حيف انيا منخفضة نسبيا في معتمدية سوؽ الجديد في جمو نسبيًا في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ، في المعتمدية الحديثة السعيدة 

 .(28)الخريطة  منزؿ بوزيافو وسيدي بوزيد الغربية 
 

 ةاشنهشّ  بنخانصّ  انًبء 2.3.1.5

، 2016 سنةتعاني مف عجز في المياه خبلؿ الفصوؿ الجافة. في مما يجعميا ( ، 8خريطة  مناخ قاحؿ )انظربوالية سيدي بوزيد تتميز 
لبلستيبلؾ  ٪(79.3متر مكعب )مميوف  6.88متر مكعب، منيا مميوف  8.68ي استيبلؾ المياه في محافظة سيدي بوزيد بمغ إجمال
 القطاع ستيبلؾ الكيرباء فيالالحاؿ و (. كما ى37عدد ٪( )الجدوؿ 4.5الصناعي ) لبلستيبلؾمميوف متر مكعب  0.37و المنزلي
،  2016لـ يتجاوز استيبلؾ مياه الشرب عاـ والية, حيث في ال ياوزن يدؿ عمى استيبلؾ مياه الشرب في الصناعة فإف،  يالصناع
٪ مف 81 أي، متر مكعبمميوف  0.3مف ىذا االستيبلؾ ) نسبة ىامة٪ مف إجمالي االستيبلؾ.  4.5مميوف متر مكعب ، فقط  0.37

نظرا  استيبلؾ الطاقة الكيربائية خبلؿ أيضا مفرز كما يب الشرقية. سيدي بوزيدبمعتمدية ( يتعمؽ الجممي ستيبلؾ الصناعياالإجمالي 
بكؿ الصناعة قطاع في ترتفع أف ىذه النسبة مف استيبلؾ المياه  29 عدد. توضح الخريطة  لمطابع الصناعي الذي تحممو ىذه االخيرة

 .السعيدةو مكناسي ال مف معتمدية

  2016لح لمكشرا ب سنة توزع إستهالك الماء الصاتطىر  : 37جدول 

 االستعمال المنزلي االستعمال الصناعي أخرى اجمالي التطور
 المعتمدية

 المكشتركين المستهمكين المكشتركين المستهمكين المكشتركين المستهمكين 
 سيدي بوزيد الغربية 17591 2012,9 29 26,8 1593 418,4 1,09
 الشرقية سيدي بوزيد 2999 912,9 17 296,5 361 175,6 21,41
 جممة 3035 510,5 3 1,2 185 69,4 0,21
 سبالة اوالد عسكر 2319 347,9 1 0,1 194 55,5 0,02
 بئر الحفي 3657 532,7 6 2,9 207 58,5 0,49
 سيدي عمي بف عوف 2670 432,7 4 2,3 167 90,9 0,44
 منزؿ بوزياف 2036 258,7 3 0,5 58 22,7 0,18
 مكناسي 4150 589,2 5 23,7 182 152,6 3,10
 سوؽ الجديد 705 87,2 0 0,0 84 28,8 0,00
 المزونة 1435 259,6 5 0,4 117 129,6 0,10
 الرقاب 1822 229,9 10 2,1 329 75,8 0,68
 السعيدة 440 258,5 27 7,8 71 84,1 2,23
 اوالد حفوز 4294 453,8 8 5,2 389 62,3 1,00

 لمجموعا 47153 6886,5 118 369,5 3937 1424,2 4,26
 2016 ،سيدي بوزيداقميـ  ،المياهتوزيع و  ستغبلؿإللشركة الوطنية ا المصدر:

 
 2016 ،الوطنية الستغبلؿ وتوزيع المياهالشركة ا المصدر:
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 2016الك مياه الكشرب سنة ع إستهتوزّ  : 29خريطة 

 

 التطهير كشبكة 4.1.5

(. تصؿ سعة ىذه 38د ,المكناسي وجممة شبكة الصرؼ الصحي في والية سيدي بوزيد )الجدوؿ تشكؿ المحطات الثبلث في سيدي بوزي
٪ مف إجمالي السعة. 63/ يـو لمحطة سيدي بوزيد وحدىا ، أي  3ـ  3125/ يـو ، منيا  3ـ  4929المحطات الثبلث مجتمعة إلى 

ًيا بيف مختمؼ المعتمديات. اذ أف معدؿ االتصاؿ بشبكة التطيير وفيما يتعمؽ بمعدؿ االتصاؿ بشبكة التطيير ، فإف المعدالت تختمؼ جذر 
(. في حيف اف االتصاؿ بشبكة التطيير غائب في أربع 30٪ فقط في الرقاب )الخريطة  14٪ في مدينة جممة ، مقابؿ  90يتجاوز 

 .(30سوؽ الجديد)الخريطة و ، السعيدة  منزؿ بوزياف،  بئر الحفيىي: و معتمديات 

 

 

 
 2لضخ لسنة او  توزع محطات التطهير : 38خذول  
 

 معدل االتصال )٪(  محطة الضخ البمدية
 88.84 3125 1 سيدي بوزيد

 77.52 1362 1 مكناسي
 90.68 442 1 جممة

 44.30 - 0 سبالة اوالد عسكر
 - - 0 بئر الحفي

 37.10 - 0 سيدي عمي بف عوف
 - - 0 منزؿ بوزياف

 - - 0 جديدسوؽ ال
 27.34 - 0 المزونة
 14.00 - 0 الرقاب
 - - 0 السعيدة

 31.78 - 0 اوالد حفوز
 67.07 4929 3 المجموع

 

  2016، سيدي بوزيدقميـ إ ،متطييرل الوطني فديواال

 
 2016، سيدي بوزيدقميـ إ ،متطييرل ف الوطنيديواال

 2016التطهير لسنةو خ ضّ وزيع محطات الت :30 خريطة
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 واالتصاالت البريد 5.1.5

مميوف  35.2 دينار )مميوف  182.2أكثر مف  نشاط تؤمف شباؾ التي 93و بريدمكتبا  45ب مجيزةسيدي بوزيد  والية، 2016 سنةفي 
الخارج )الجدوؿ  مف( حواالت واردة ٪ 5.8مميوف دينار) 10.63و حواالت واردة٪( 74دينار )مميوف  136.4صادرة، حواالت دينار 

، الغربيةو معتمدية سيدي بوزيد الشرقية في كؿ مف  تتمركز ٪(24.4) مكتب بريد إحدى عشرة مكتب مف جممة خمسة وأربعوف(. 39
ذا قارنا عدد السكاف لكؿ مكتب بريد،  مقابؿ مكتب واحد في معتمية سبالة اوالد عسكر. فاف معتمدية المكناسي تتميز باكبر عدد لمكاتب وا 

نسمة )خريطة  10،000 لكؿ مكتب 2.18بنسبة نسمة، تمييا أوالد حفوز  10،000لكؿ مكتب بريد  2.52ريد حيث تصؿ النسبة الىالب
 0.75ونسمة  10،000 مكتب بريد لكؿ 0.49 بنسبةؿ القائمة أخر  جممةو كؿ مف سبالة اوالد عسكر  ، تحتؿمف ناحية اخرى (. 30

٪ مف إجمالي 35 أيدينار،مميوف  3.73مف الخارج  الحوالت الصادرةنشير إلى أف  كما(. 31نسمة )خريطة  10،000لكؿ  مكتب بريد
أف المواطنيف التونسييف بويفسر ذلؾ  .سيدي بوزيد والية، مقر الغربيةسيدي بوزيد  معتمدية تتركز في مف الخارج الحواالت الصادرة

 .(39)الجدوؿ  يةالوالبالخارج يرسموف أمواليـ إلى مكاتب بريد أكبر مدينة في 

 

  2016 في سنةتجهيزات وانكشطة مكاتب البريد :  39خذول 

 )الف دينار(  2016النكشاط  2016التجهيزات لسنة  المعتمدية
 حواالت مستممة من الخارج حواالت مستممة حواالت مرسمة عدد النوافذ مكاتب البريد  

          
 3.73 35.70 11.66 19 6 سيدي بوزيد الغربية
 0.26 6.08 1.51 6 5 سيدي بوزيد الشرقية

 1.17 10.74 2.92 9 3 جممة
 1.20 5.14 1.29 4 1 سبالة اوالد عسكر

 1.15 11.49 2.69 8 5 بئر الحفي
 0.43 7.50 1.74 4 2 سيدي عمي بف عوف

 0.25 8.86 1.10 6 3 منزؿ بوزياف
 0.74 9.91 2.30 10 6 مكناسي
 0.16 6.21 1.01 3 2 الجديد سوؽ

 0.56 11.21 1.58 6 3 المزونة
 0.70 14.49 4.80 10 4 الرقاب
 0.12 2.44 1.08 2 2 السعيدة

 0.16 6.63 1.52 6 3 اوالد حفوز
 10.63 136.40 35.20 93 45 المجموع
 2016 ،االدارة الجيوية لمبريد المصدر:

 
 

 
 0284 ،االداسح انجهىَخ نهجشَذ المصدر:

 2016البريد سنة  مكاتبتوزع : 31خزيطخ 
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 مف األوفر النصيب سيدي بوزيد الغربية تحتكر إذ.  2016نة سل البريد ألنشطة المجالي التبايف بوضوح 12 عػػددالبياني  الرسـ يبيف

 المستممة الحواالت قيمة مف%  35بنسبةو  ستممةالم الحواالت قيمة مف% 26.1و المرسمة الحواالت قيمة مف% 33.1بنسبة  األنشطة
 .(12ينخفض نصيب باقي المعتمديات. )الرسـ البياني عدد  ، في حيفالخارج مف

بمغ عدد  2016القار وطاقة استعاب الشبكة. ففي سنة مشتركي الياتؼ  خبلؿنعكس البنية التحتية لبلتصاالت في سيدي بوزيد مف 
( . وقد فقدت شبكة 40خط )جدوؿ  34946مشترؾ في حيف تقدر طاقة إستيعاب الشبكة بحوالي  8467المشتركيف بالياتؼ القار 

االنترنت التي شيد استعماليا في السنوات و الياتؼ القار تدريجيا نسبة كبيرة مف حرفائيا لفائدة وسائؿ اإلّتصاؿ االخرى مثؿ الياتؼ النقاؿ 
٪  - 21.35 بنسبة القارفي خدمة الياتؼ  2016و 2010بيف  فض عدد المشتركيف، انخ 2016، طارفي ىذا اال األخيرة تطورا كبيرا.

٪(. مف ناحية أخرى  - 37.56 المزونةو ٪(  - 51.89 أوالد حفوز )في معتمدية  كاف بنسبة ىامةبكامميا. لكف ىذا التراجع  الواليةفي 
ة أوالد عسكر )خريطة معتمدية سبالفي  تةثاب ت النسبة٪( وظم + 28.4 جديد تطورًا إيجابيًا خبلؿ نفس الفترة )السوؽ ت معتمدية ، شيد

32). 

 

 

 
 0284 ،االداسح انجهىَخ نهجشَذ المصدر:

 4102: تىسع خذهبد الجزيذ طٌخ  12رطن 

 

 

 

 

 

 

 2016و 2010 بين سنتي ستيعاب الكشبكةاطاقة و المكشتركين في الهاتف القار  : 40خذول  

 التطور طاقة استيعاب الكشبكة
2010-2016  

المكشتركين في الهاتف القار 
2016 سنة   

المكشتركين في الهاتف القار 
 المعتمدية  2010سنة 

19962 -17.59  سيدي بوزيد الغربية 5070 4178 
 سيدي بوزيد الشرقية 276 204 26,09- 1500
 جممة 455 384 15,60- 100
 سبالة اوالد عسكر 318 318 0,00 2000
 بئر الحفي 727 475 34,66- 1500
 سيدي عمي بف عوف 476 358 24,79- 1000
 منزؿ بوزياف 531 364 31,45- 1128
 مكناسي 1171 807 31,08- 2500
 سوؽ الجديد 81 104 28,40 500
 المزونة 394 246 37,56- 1000
 الرقاب 869 838 3,57- 2756
والد حفوزا 397 191 51,89- 1000  
 المجموع 10765 8467 21,35- 34946

 0284 ،غُذٌ ثىصَذث االداسح انجهىَخ نالرصالد المصدر:

 

اغمبيا. حيث بمغ عدد المشتركيف في الياتؼ القار سنة  أّما بالنسبة إلى التوزع المجالي لتجييزات االتصاؿ فتحتكر سيدي بوزيد الغربية
فيي تحظى بعدد محدود  . أما بقية المعتمديات(32)خريطة % مف اجمالي المشتركيف  49.3ما يمثؿ و مشترؾ وى 4178حوالي  2016

  (40)جدوؿ مشترؾ فقط  81النسبة األدنى في سوؽ الجديد ب مف المشتركيف ، حيث سجمت
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال

 
 0284 ،غُذٌ ثىصَذث االداسح انجهىَخ نالرصالدالمصدر: 

 2016و 2010بين ن في الهاتف القار يالمكشتركتطور :  32خريطة 
 

 

 

  التجهيزات 2.5

 المهني والتكوين التعميم 1.2.5 
  األعبعٍ وانثبَىٌ انزعهُى 1.1.2.5 

قاعة  1656مدرسة ابتدائية تحتوي عمى  322، تـ تجييز المرحمة األولى مف التعميـ األساسي ب  2016/2017خبلؿ العاـ الدراسي 
 مربيا. 3381تمميذ يقع تأطيرىـ وتكوينيـ مف طرؼ  47955ارس حوالي يأـ ىذه المدو (، 41)جدوؿ 

مدرسة في  16يبيف التوزع المجالي لممدارس في والية سيدي بوزيد عددا متوازنا نسبيًا لممدارس في كؿ معتمدية. ىذا العدد يختمؼ مف 
(. ال يتناسب عدد المدارس مع عدد سكاف 33طة مدرسة في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية )خري 35معتمدية سبالة اوالد عسكر إلى 

أجبر تشتت السكاف ووجود مناطؽ شاسعة في ىذه المعتمديات السمطات عمى بناء المزيد مف المدارس لتحسيف كثافتيا  المعتمدية حيث
 .المكانية التي ال تزاؿ منخفضة

 

 2016سنة  التعميم االساسي لى منو مؤكشرات المرحمة اال و تجهيزات  : 41خذول 
 المؤكشرات طاقة االستيعاب التجهيزات المعتمديات

 عددالتالميذ/قاعة عددالتالميذ/مربي المنقطعون تالميذ مربين قاعات مدارس  
 33.6 14.9 48 8892 597 265 34 سيدي بوزيد الغربية
 24.2 12.3 32 4144 336 171 35 سيدي بوزيد الشرقية

 32.3 18.5 28 5204 282 161 30 جممة
 32.0 17.2 16 2497 145 78 16 سبالة اوالد عسكر

 32.0 14.2 32 4485 316 140 26 بئر الحفي
 33.0 13.5 17 3069 228 93 20 سيدي عمي بف عوف

 23.0 10.0 27 2737 274 119 28 منزؿ بوزياف
 25.5 10.4 13 2114 204 83 15 مكناسي

 22.7 11.8 30 2201 186 97 20 سوؽ الجديد
 28.8 13.8 30 3106 225 108 23 المزونة
 31.8 16.1 44 4834 301 152 34 الرقاب
 33.4 19.4 51 2837 146 85 17 السعيدة

 17.6 13.0 25 1835 141 104 24 اوالد حفوز
 29.0 14.2 394 47955 3381 1656 322 المجموع
 2016 سيدي بوزيددارة الجيوية لمتعميـ باال سيدي بوزيدالجيوية لمتعميـ ب االدارة المصدر:

 

 

 



 

 

  
 58 

 
  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  

صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
بمغ متوسط عدد المربيف  يعد عدد المعمميف لكؿ مدرسة مؤشرًا عمى البنية التحتية التعميمية لوالية سيدي بوزيد. ففي سيدي بوزيد الغربية ،

مربي / المدرسة في معتمدية  5.9المؤشر ال يتجاوز ىذا  المقابؿ،مايدؿ عمى الحجـ الكبير نسبيا لممدارس. في و ، وى 17.56/ المدرسة 
 .(33)خريطة  متوسطة الحجـو ما يعني أنيا مدارس صغيرة او أوالد حفوز ، وى

 ما جعؿو ٪( مف إجمالي عدد التبلميذ في الوالية . ى18.5تمميذا ) 8892قدر عدد التبلميذ بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية لوحدىا ب
تمميذًا / القسـ في معتمدية أوالد حفوز ، حيث  17.6تمميذ. وينخفض ىذا المعدؿ إلى  33.6ي حدود معدؿ التبلميذ داخؿ القسـ الواحد ف

٪  0.82) 394(. وأخيرا ، فإف عدد التبلميذ المنقطعيف عف الدراسة يعد في حدود 33إجمالي عدد التبلميذ يعد منخفض نسبيًا )خريطة 
 (مف اجمالي التبلميذ. 

 يشمؿ االنقطاع أساسا المعتمديات األقّؿ حظا في التنمية مثؿو في ىذا المستوى التعميمي  الدراسة ىاّمة نسبياتعتبر نسبة االنقطاع عف و 
السعيدة حيث يتجاوز عدد  يبمغ اقصاه في معتمديةو تمميذ  13تمميذ  1000معتمدية سوؽ الجديد حيث يتجاوز عدد المنقطعيف لكّؿ 

عمى  5.4و 5.5جممة ب و .ىذا المؤشر منخفض نسبيًا في سيدي بوزيد الغربية (34طة )خريتمميذ. 18 تمميذ 1000المنقطعيف لكّؿ 
 .(34)الخريطة  ساكف 1000التوالي لكؿ 

 
 2016/2017 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمتعميـ ب المصدر

 2016/2017تجهيزات المرحمة األولى من التعميم األساسي سنة  :33خريطة 
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال

 
 2016 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمتعميـ ب

 2016/2017ؤكشرات المرحمة األولى من التعميم األساسي سنة مو عدد التالميذ  : 34خزيطخ 
 

ألولى مف التعميـ يعتمد التوزيع المجالي لمعدات التعميـ الثانوي عمى الكثافة السكانية أكثر مف االعتماد عمى التجييزات لممرحمة ا
٪ مف إجمالي  18.8، أي  مدرسة13سيدي بوزيد الغربية ب  مدرسة إعدادية ومدارس ثانوية ، تحظى 69حيث مف بيف  األساسي.

 .تمميذاً  33800ومدرسا  3203قاعة ، تبمغ طاقة استيعابيا  1295(. تضـ ىذه المدارس 42)الجدوؿ  الوالية

 2016/2017سنة  مؤكشرات التعميم الثانويو جهيزات ت : 42خذول 

 المعتمدية
  

 المؤكشرات طاقة االستيعاب التجهيزات

 المدارس اإلعدادية
 المنقطعون التالميذ المربين القاعات

 عدد التالميذ عدد التالميذ

 مربي/ قاعة/ والمعاهد
 10.9 29.2 422 7240 667 248 13 سيدي بوزيد الغربية

 9.8 21.9 350 2973 302 136 7 وزيد الشرقيةسيدي ب
 12.4 31.7 299 3197 258 101 5 جممة

 11.1 29.6 182 1659 149 56 3 سبالة اوالد عسكر
 10.9 26.9 282 3284 302 122 7 بئر الحفي

 9.9 23.7 194 1774 179 75 5 سيدي عمي بف عوف
 10.2 26.7 263 2190 215 82 5 منزؿ بوزياف

 9.5 23.1 119 1943 204 84 4 مكناسي
 10.7 27.4 200 1782 167 65 3 سوؽ الجديد

 9.9 21.2 93 1781 180 84 5 المزونة
 10.8 29.1 249 3292 304 113 5 الرقاب
 10.5 22.6 102 1401 133 62 3 السعيدة

 9.0 19.2 100 1284 143 67 4 اوالد حفوز

 10.6 26.1 2855 33800 3203 1295 69 المجموع

 2016/2017 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمتعميـ ب المصدر:

(. 35الرقاب مقارنة ببقية الوالية )خريطة و نسبيًا في المدف الكبيرة مثؿ سيدي بوزيد  اعدد الفاعات والمدرسيف لكؿ مدرسة مرتفع معدؿيعد 
مدرسا / مؤسسة في معتمدية  35.75و/ مؤسسة  قاعة 16.75مقابؿ  مدرسا / مؤسسة 60.8وقاعة / مؤسسة  22.6 اذ بمغ في الرقاب

 (.35أوالد حفوز )خريطة 

 (43مف إجمالي التبلميذ)جدوؿ  % 8.44منقطعا اي ما يعادؿ  2855 حوالي 2016في االخير يعتبر عدد المنقطعيف مرتفعا جّدا إذ بمغ سنة  
. ويعود ىذا االنقطاع الكبير الى قمة وعي العديد مف %0.82ميـ األساسي اعمى بكثير مف معدؿ االنقطاع لتبلميذ المرحمة األولى مف التع المعدؿىذا

اللحاقيـ  االولياء الذيف يظنوف اف التعميـ لـ يعد وسيمة لتحسيف ظروؼ العيش كما كاف في العشريات الماضية ولذلؾ يعمدوف الى قطع دراسة ابنائيـ
 لمساعدتيـ في انشطتيـ الفبلحية. فبمغ بذلؾ عدد المنقطعيف أقصىاهو مى عمؿ ابمدارس التكويف الميني حيث تكوف حظوظيـ اوفر في الحصوؿ ع

سوؽ الجديد , و ىي : سبالة اوالد عسكر , سيدي بوزيد الشرقية , سيدي عمي بف عوف , منزؿ بوزياف و تمميذ في خمسة معتمديات  1000منقطع/100
 (.35تمميذ بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية. )خريطة 1000منقطع/ 58.3وتمميذ بمعتمدية المزونة  1000منقطع/ 52.2في حيف لـ يتجاوز
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  

صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال

 
  2016/2017 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمتعميـ ب المصدر:

 2016/2017: تجهيزات التعميم الثانوي سنة  35خريطة 

 
 2016/2017 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمتعميـ ب المصدر: 

 2016/2017مؤكشرات التعميم الثانوي سنة و : التالميذ  36خريطة 
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طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  

صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 انزّعهُى انعبنٍ 2.1.2.5

طبلب المناطؽ المجاورة. لكف ،في حيف أف طبلب ىذه الوالية ىـ و ال تشكؿ والية سيدي بوزيد قطبا جامعيا ىاما يجذب طبلب المنطقة أ
توجد ثبلث جامعات فقط في والية سيدي بوزيد ، وىي كمية العمـو والتكنولوجيا  صًة مدينة صفاقس.أكثر انجذاًبا ألقطاب أكثر أىمية ، خا

 .(43)الجدوؿ ، والمعيد العالي لمفنوف والحرؼ ، والمعيد العالي لمدراسات التكنولوجية 

 224منيـ  378ور بمغ عددىـ مف المجموع. الطبلب الذك %64 طالبة اي 672طالبا منيـ 1050بمغ عدد طمبة جامعة سيدي بوزيد 
.في حيف تنجذب الطالبات إلى كمية العمـو (43)جدوؿ  ٪ مف إجمالي الذكور(.59.2مسجميف في المعيد العالي لمدراسات التكنولوجية)

 .(13)الرسـ  . طالبًا فقط 113طالبة مقابؿ  291والتكنولوجيا التي تضـ 

مبيت جامعي تحت تنظيـ منظمة و مبيت جامعي و جامعّي  مطعـ امعّية تتمثؿ فيمؤّسسة ج 3يتمتع طبلب جامعة سيدي بوزيد بخدمات 
 .طالب في المبيتات. 920وطالب في المطعـ الجامعي  220طالب منيـ  1140التربية واألسرة.ىذه المؤسسات توفر استقباؿ 

 2017-2016المؤسسات الجامعية وتوزيع الطالب حسب الجنس سنة  : 43خذول 

 المجموع النسبة االناث النسبة الذكور المؤسسة الجامعية
 404 72.1 291 27.9 113 كمية العمـو والتكنولوجيا

 204 79.9 163 20.1 41 المعيد العالي لمفنوف والحرؼ
 442 49.4 218 50.6 224 المعيد العالي لمدراسات التكنولوجية

 1050 64.0 672 36.0 378 المجموع
 وزارة التعميـ العالي  : رالمصد

 
 2016 وزارة التعميـ العالي : لمصدرا

 2016/2017حسب الجنس سنة و ؤسسة الجامعية ع الطمبة حسب المتوزّ  :13رسم 

 انزّكىٍَ انًهٍُ 3.1.2.5

 1168وقد أمكف ليذه المراكز تكويف  (.44)جدوؿ سيدي بوزيد  بواليةالّتكويف الميني  مركز خاص 14وعمومية  مراكز خمسةتؤمف 
. ومف بيف ىؤالء الناجحيف %51.5متربص نجحوا أي بنسبة نجاح بمغت  602تخصص مختمؼ. مف بيف ىؤالء ،  48متربص في 

 (.44مف اجمالي الناجحيف )جدوؿ  % 56.8ينتموف لموكالة التونسية لمتكويف الميني، اي ما يعادؿ  1575

مف المجموع.مف  %44.6ناجحا اي ما يعادؿ  269حيث بمغ العدد  المتخرجيفبمعتمدية المكناسي بأغمبية  يحظى مركز التكويف الميني
 متخرجيفمتربص لكف بنسبة  554ناحية أخرى ، يستقبؿ مركز سيدي بوزيد متعدد االختصاصات الجزء االكبر مف المتربصيف ب

 .متخرجا 180منخفضة نسبيا بمعدؿ 

مركز إقميمي يشمؿ واليات سيدي بوزيد، القيرواف و ية المركز الجيوي لمبحوث الفبلحية بسيدي بوزيد وىكما تجدر اإلشارة إلى أىم
والقصريف يعمؿ عمى تحسيف تقنيات اإلنتاج النباتي والحيواني ومزيد الربط مع حمقة اإلرشاد بنشر نتائج البحوث والمساىمة في حمقات 

متكويف والتدريب الميني بسيدي بوزيد بتمويؿ مف الصندوؽ السعودي لمتنمية لإحداث مركز مشروع كما نشير أيضا إلى  التكويف المستمر.
 .مميوف دينار 17.8بكمفة 

مف  % h3.2ما ال يغطي سوى و عرضا، وى 209طمبا في حيف لـ تتجاوز عروض الشغؿ  8793، 2017بمغت طمبات الشغؿ سنة 
عقد التأىيؿ و منتفع(  1079فتتمثؿ في تربص اإلعداد لمحياة المينية ) 2017 الطمبات. أما برامج التشغيؿ بوالية سيدي بوزيد سنة

منتفع(. أما العمؿ المستقؿ وريادة  538عقد الكرامة )و منتفع(  2306برنامج الخدمة المدنية التطوعية )و منتفع(  822واإلدماج الميني )
زيارة  1632رات المتابعة واإلحاطة حيف بمغ عدد زيا مشروع مموؿ، في 132ومشروع مدروس  668فتتمثؿ في  2017األعماؿ سنة 

وتكويف تكميمي و منتفع(  111ببرنامج مرافقة يتكوف مف منحة المرافقة ) 2017المؤسسات الصغرى سنة و في نفس السنة. كما إنتفع باعث
منتفع(  335) (CREE+CEFE)بعث المؤسسات وتكويف الباعثيف و منتفعGERME (42  )حسب طريقة ف تكميمي حسب طريقة 
 منتفعMORAINE (212 .)منتفع( والطريقة النموذجية لمبحث النشيط  2والتربصات التطبيقية بالوسط الميني )

 كؿ ىذه المجيودات لمتشغيؿ بوالية سيدي ال يمنع وجود إشكاليات بالجية أىميا:

 

 مؤسسة فقط(.12ؤسسات المصّدرة )عّماؿ ومحدودية الم 10مؤسسة تشغؿ أكثر مف  43محدودية النسيج الصناعي بالجية  -

 الغذائية.و ضعؼ قدرة الجية عمى مستوى تثميف منتوجاتيا الفبلحية لدفع قطاعات الصناعات التحويمية  -

عدـ قدرة الجية عمى تسويؽ ميزاتيا التفاضمية خاصة في ظؿ ما تزخر بو مف مواد إنشائية ىامة كالجبس الرخاـ الطيف الرمؿ  -

 لبوتاسيوـ الفسفاط.السيميسي وبيكاربونات ا

غياب استثمارات في القطاع الصناعي ذات قدرة تشغيمية عالية وقيمة مضافة عمى غرار الصناعات التحويمية والصناعات  -

 المعممية واالقتصاد الرقمي. 

 مواطف شغؿ.  10ترّكز االستثمارات في الصناعة والخدمات عمى المشاريع الصغرى دوف   -

 زيد الغربية والشرقية بغالبية االستثمارات الصناعية بالجية. استئثار معتمديتي سيدي بو   -
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 ألؼ دينار.  104ارتفاع كمفة إحداث مواطف الشغؿ في الصناعة حيث فاقت  -

 اقتصار الفبلحة التي تعتبر مف أىـ القطاعات عمى يد عاممة أغمبيا مف غير حاممي الشيادات.  -

 ات التقميدية والسياحة.ضعؼ االستثمار الخاص في قطاعات الخدمات والصناع -

 عدـ استغبلؿ األراضي الدولية المتوفرة بالجية وتوزيعيا كمقاسـ فبلحية عمى حاممي شيادات التعميـ العالي.  -

 2016 سنةالمتدخميف  حسبمؤشرات التكويف الميني  : 44جدوؿ  

 تخرجونالم المتكونون طاقة االستعاب عدد االختصاصات المتدخمون 
التدريب و مركز التكويف 

 الميني بسيدي بوزيد
13 580 554 180 

التدريب و مركز التكويف 
 الميني بالمكناسي

13 325 224 269 

 54 120 100 04 مركز الفتاة الريفية بالمكناسي
التكويف الميني الفبلحي مركز 

 بسيدي بوزيد
01 20 10 - 

المراكز الخاّصة لمتكويف 
 (ةمؤسس 14الميني )

17 660 260 99 

 602 1168 1685 48 المجموع
 2016سيدي بوزيد ،  والتشغيؿ، ّتكويف المينيلماالدارة الجيوية المصدر: 

 الصّحة 2.2.5 

تعاني والية سيدي بوزيد مف عدـ كفاية المرافؽ الصحية العامة والخاصة. تتكوف تجييزات الصّحة العمومية بوالية سيدي بوزيد سنة 
الّطفؿ و مركًزا لرعاية األـّ  11ومركًزا لمصّحة األساسّية  121محمية( ، ىذا باإلضافة إلى  8وجيوية  1ستشفيات )م 9مف  2016

بية، أي بنسبة سيدي بوزيد الغر  منيا بمعتمدية سريراً  297سريرًا لمرضاىا ،  467. وتوفر ىذه المؤسسات أكثر مف (45)الجدوؿ 
 .(45)الجدوؿ ٪ 63.5

 2016 سنة التجهيزات العمومية لمصحة :45جدول 

 مراكز رعاية مراكز الصحة االساسية مستكشفى محمي مستكشفى جهوي المعتمدية
 االم والطفل

 المخابر عدد االسّرة

 3 297 1 14 - - سيدي بوزيد الغربية
 1 ػ - 10 - 1 سيدي بوزيد الشرقية

 1 20 1 9 1 - جممة
 1 3 1 6 - - سبالة اوالد عسكر

 1 8 1 11 1 - بئر الحفي
سيدي عمي بف 

 عوف
 1ػ 20 1 9 1 -

 1 6 1 9 1 - منزل بوزٌان

 1 38 1 7 1 - مكناسي
 1 - 1 7 - - سوؽ الجديد
 1 20 1 12 1 - المزونة
 1 35 1 12 1 - الرقاب
 1 - - 5 - - السعيدة

 1 20 1 10 1 - اوالد حفوز
 15 467 11 121 8 1 المجموع

 2016 ،سيدي بوزيدب االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا

 

. يعد (37)خريطة ونظرا لحاجة العائبلت محدودة الدخؿ لمراكز الصحة األساسية فانيا متوزعة بشكؿ متكافئ في مختمؼ المعتمديات 
الغربية بمعدؿ مركز رعاية و  مؤشر عدد السكاف لكؿ مركز لمصحة االساسية ميـ. بحيث يشيد ارتفاعا في كؿ مف سيدي بوزيد الشرقية

(.في حيف انيا تنخفض 4635جممة )و ( 4635ساكف اضافة الى السعيدة ) 4945 مركز رعاية صحية لكؿو ساكف  5230صحية لكؿ 
  .(1958( وفي اوالد حفوز )2064في كؿ مف المزونة )

طبيب عاـ،  104وطبيب مختّص  49كاالتي  يتوزعوف 2016طبيب سنة  153يتكّوف اإلطار الطّبي العمومي بوالية سيدي بوزيد مف 
.غير اف خريطة توزيع األطّباء حسب المعتمديات تبّيف ىيمنة (46)جدوؿ ممّرض  839وتقني سامي لمصّحة  339وصيدلي  13

اد يكوف مختّص. اما بالنسبة لبقية المعتمديات يك 45وطبيب عاـ  26طبيب، بينيـ  71معتمدية سيدي بوزيد مف حيث عدد االطباء بػػػػ
رغـ ترّكز عدد األطّباء ببئر الحفي اال و (، 1الرقاب )و ( 1( سيدي بوزيد الغربية )2طّب االختصاص منعدما باستثناء معتمدّية المكناسي )

ساكف لطبيب الواحد  696ساكنمكؿ طبيب في حيف ينخفض في سيدي بوزيد الشرقية ب 7658عدد السّكاف لكّؿ طبيب يبقى مرتفعا  اف
 .(38)خريطة 

 

 2016سنة  العمومي : االطار الطبي 46خذول 
 الصحةو مساعد عدد الممرضين السامون الفنيون صيادلة طب االختصاص طب عام المعتمدية

 2 137 39 1 1 11 سيدي بوزيد الغربية
 3 235 127 4 45 26 سيدي بوزيد الشرقية

 2 40 19 1 - 7 جممة
 1 33 12 ػ ػ 6 سبالة اوالد عسكر

 1 61 18 1 - 5 بئر الحفي
 2 44 19 1 ػ 6 سيدي عمي بف عوف

 1 53 16 0 ػ 7 منزؿ بوزياف
 2 56 24 1 2 7 مكناسي

 1 32 8 1 - 4 سوؽ الجديد
 1 44 14 1 ػ 7 المزونة
 2 63 28 1 1 12 الرقاب

 2 41 15 1 ػ 6 اوالد حفوز
 20 839 339 13 49 104 المجموع
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 2016، سيدي بوزيدب االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا

 

 
 2016 ،سيدي بوزيداالدارة الجيوية لمصحة بالمصدر: 

 2016توزع مراكز الصحة األساسّية سنة  : 37خريطة 
 

 

 
  2016 ،غُذٌ ثىصَذث نًصذس االداسح انجهىَخ نهصذخا
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 2016لقطاع العمومي سنة :أطّباء ا 38خريطة 

 

 47عيادة )طب عاـ ومختص( ، 72مصّحات،  3، 2016سنة  سيدي بوزيدوالية  تعدّ أما فيما يخص التجييزات الصحية الخاصة ف
 طبيب29و عاـ طب 43طبيب بينيـ  72تكّوف مفالخاص في الطبيّ اإلطار أّما  ،(47)جدوؿ بر امخ 5مركز لتصفية الدـّ و 3، صيدلّية
 .(47)جدوؿ صيدلي  47ومختّص 

 2016 سنة التجهيزات الصحية الخاصة : 47جدول  

 عدد المخابر مراكز تصفية الدم عدد الصيدليات العيادات الخاصة عدد المصحات المعتمدية
 4 2 13 44 2 سيدي بوزيد الغربية
 - - 3 2 - سيدي بوزيد الشرقية

 - - 4 3 - جممة
 - - 2 2 - د عسكرسبالة اوال
 - - 4 3 - بير الحفي

 - - 3 1 - سيدي عمي بف عوف
 - - 3 1 - منزؿ بوزياف

 - - 3 3 - مكناسي
 - - 1 1 - سوؽ الجديد

 - - 3 2 - مازونة
 1 1 6 8 1 الرقاب

 - - 2 2 - اوالد حفوز
 5 3 47 72 3 المجموع

 2016 ،سيدي بوزيدب االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا 

 2016 سنةالموارد البكشرية الطبية بالقطاع الخاص  : 48خذول 

 عدد الصيادلة طب االختصاص الطب العام المعتمدية
 13 ػ 15 سيدي بوزيد الغربية
 3 29 2 سيدي بوزيد الشرقية

 4 ػ 3 جممة
 2 ػ 2 سبالة اوالد عسكر

 4 ػ 3 بير الحفي
 3 ػ 1 سيدي عمي بف عوف

 3 ػ 1 منزؿ بوزياف
 3 ػ 3 مكناسي

 1 ػ 1 سوؽ الجديد
 2 ػ 2 مازونة
 6 ػ 8 الرقاب

 3 ػ 2 اوالد حفوز
 47 29 43 المجموع

 2016 ،سيدي بوزيدب االدارة الجيوية لمصحة :لمصدرا

تستأثر معتمدتي سيدي بوزيد  أعمؽ مف نظيره لمتجييزات الصحية العمومية. المجالي لمتجييزات الصحية الخاصة التبايف  يتبيف أف
مؤشر الكثافة السكانية لكؿ  (.39)الخريطة  القطاع الخاصطب  كؿو  العمومييفمف إجمالي األطباء  ٪39.5الشرقية و الغربية ب 

ساكف لكؿ طبيب  25321ىذا المعدؿ إلى خاص ويرتفع ساكف لكؿ طبيب  1595طبيب ضعيفة بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية ب 
 (.39بمعتمدية سيدي عمي بف عوف )الخريطة  خاصساكف لكؿ طبيب  28214مدية منزؿ بوزياف و بمعت خاص

 

 
 2016 ،سيدي بوزيدب االدارة الجيوية لمصحة : لمصدرا 

 2016:أطّباء القطاع الخاّص سنة  39خريطة 
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 

 الثقافةو  الطفولة ،الكشباب ،الرياضة اتقطاع 3.2.5

موزعة  (. 49)جدوؿ قاعات رياضية  5وممعًبا رياضًيا فقط  12افؽ الرياضية في والية سيدي بوزيد محدودة لمغاية حيث يوجد تعّد المر 
( اما بقية المعتمديات تحظى بممعب واحد في كؿ معتمدية 39قاعاتا رياضة )خريطة و مبلعب رياضية  3كاألتي في سيدي بوزيد الغربية 

 (. 39كمي لممبلعب الرياضية )خريطة  بغياب فزيد الشرقية وسوؽ الجديد المتاف تتميزاباستثناء معتمديتي سيدي بو 
,  64998لي ب مف جية أخرى يرتفع معدؿ الكثافة السكانية لكؿ ممعب رياضي في كؿ مف الرقاب, جممة وبئر الحفي عمى التوا

ساكف/لمممعب الواحد)خريطة  19579د حفوز ب ينخفض ىذا المؤشر في معتمدية اوالو  . ساكف/لمممعب الواحد 38288و 40239
39). 

 

  2016 الطفولة،و الرياضة و لمندوبية الجيوية لمشباب ا لمصدرا
 2016سنة  الرياضية المالعب توزع : 40خريطة
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 2016 سنة الخاصةو ة العمومية يتجهيزات الرياضال : 49خذول 

مديةلمعتا   قاعات الرياضة عدد المالعب 
 2 3 سيدي بوزيد الغربية
 0 0 سيدي بوزيد الشرقية

 1 1 جممة
 0 1 سبالة اوالد عسكر

 0 1 بير الحفي
 0 1 سيدي عمي بف عوف

 0 1 منزؿ بوزياف
 1 1 مكناسي

 0 0 سوؽ الجديد
 0 1 مازونة
 0 1 الرقاب

 1 1 اوالد حفوز
 5 12 المجموع
 2016، الطفولةو الرياضة و لمندوبية الجيوية لمشباب ا : المصدر

 
الشرقية و بكؿ مف سيدي بوزيد الغربية  شباب دور 4يمي  دار شباب تتوزع كما 14فيما يتعمؽ بدور الشباب ، يوجد في والية سيدي بوزيد 

بدور الشباب فاف معتمدية الرقاب تعد  أما بخصوص كثافة عدد المنخرطيف .(50)جدوؿ ومركًزا وحيًدا لمشباب لكؿ المعتمديات األخرى 
 .(41)الخريطة ساكف / دار الشباب في سبالة أوالد عسكر  20382ساكف / دار الشباب مقابؿ  64998االقؿ تجييزا ب 

 
 2016 سنة سيدي بوزيدبوالية  دور الكشباب : 50جدول 

ٌّات    دور الكشباب  المعتمد

 2 الغربٌة سٌدي بوزٌد

 2 شرقٌةال سٌدي بوزٌد

 1 جلمة

 1 سبالة اوالد عسكر

 1 ر الحفًبئ

 1 سٌدي علً بن عون

 1 منزل بوزٌان

 1 مكناسًال

 1 سوق الجدٌد

 1 زونةالم

 1 الرقاب

 1 اوالد حفوز

 14 المجموع

 2016 ،الطفولةو الرياضة و لمندوبية الجيوية لمشباب ا : لمصدرا

 
 2016 ،الطفولةو الرياضة و وية لمشباب لمندوبية الجيا: لمصدرا

 2016سنة  سيدي بوزيدالكشباب بوالية  دورتوزع  : 41خريطة
 



 

 

  
 67 

 
  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

طيذي ثىسيذ واليخ أطلض  

صفبقض واليخ أطلض  

  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
 25ونواد لؤلطفاؿ  6وروضة أطفاؿ  138ويستفيد أطفاؿ والية سيدي بوزيد )الذيف يشكموف الفئة العمرية بيف الوالدة والبموغ ( مف 

 17وروضة أطفاؿ وندياف لؤلطفاؿ  52تستأثر سيدي بوزيد الغربية بغالبية مرافؽ الطفولة حيث تضـ .(51)الجدوؿ محضنة أطفاؿ 
. في حيف عدد (51)جدوؿ مف المحاضف  %68ومف نوادي االطفاؿ  %33.3 مف رياض االطفاؿ %37.6ما يمّثؿ و ىو محضنة أطفاؿ 

 اوالد حفوز.و لكؿ مف السعيدة  3رياض األطفاؿ ال يزيد عف 

ساكف / روضة أطفاؿ وينخفض ىذا المعدؿ ب  49450معدؿ عدد السكاف لكؿ روضة أطفاؿ في سيدي بوزيد الشرقية حيث يبمغ يرتفع 
 .(42)خريطة ساكف لكؿ روضة أطفاؿ( 1408) سيدي بوزيد الغربية

 
 
 
 
 
 

 2016سنة  سيدي بوزيدفضاءات الطفولة بوالية  : 51خذول 
 المحاضن الخاّصة رياض األطفال نوادي األطفال المعتمدّيات

 17 52 2 سيدي بوزيد الغربية
 1 5 1 سيدي بوزيد الشرقية

 0 8 1 جممة
 0 4 1 سبالة اوالد عسكر

 1 12 0 بئر الحفي
 1 9 0 سيدي عمي بف عوف

 0 13 0 منزؿ بوزياف
 1 11 0 مكناسي

 0 4 0 سوؽ الجديد
 0 5 0 المزونة
 3 9 0 الرقاب
 0 3 0 السعيدة

 1 3 1 اوالد حفوز
 25 138 6 المجموع

 2016 ،الطفولةو الرياضة و لمندوبية الجيوية لمشباب ا : لمصدرا

  

 
  2016 ،الطفولةو الرياضة و مندوبية الجيوية لمشباب لا : لمصدرا

 2016توزع رياض االطفال لسنة  : 42خريطة 
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  زاتـيـهـتجـوال يةـتـحـتـال يةـنـبـال
بإستثناء سيدي و .(52)جدوؿ  دار لمثقافة 10ة عمومية ومكتب 15 تتكوف اساسا مفو ضعيفة سيدي بوزيد قافّية بوالية الث تعتبر التجييزات
دار ثقافة واحدة,في حيف و ة عمومية بمكتبة عمومية( فإف بقية المعتمديات تضـ مكت 2بئر الحفي )و مكاتب عمومية(  3بوزيد الغربية )

أكثر داللة ألنو يبرز توزع و ساكف يبد 100عدد الكتب لكؿ .أوالد حفوز إلي تواجد دار لمثقافةو عوف تفتقر كؿ مف معتمدية سيدي عمي بف 
نسمة في  100.عمى مستوى والية سيدي بوزيد يبمغ متوسط عدد الكتب لكؿ (43)الخريطة عدد حجـ السكاف و عدد الكتب بما يتناسب 

وى المعتمديات فإف أوالد حفوز الوحيدة التي يكوف فييا عدد الكتب أعمى مف اي أكثر بقميؿ مف كتاب لكؿ فرديف.أما عمى مست 63حدود 
نما يعكس وجود إجتماعية و غير أف ذلؾ ال يعد مؤشرا عمى تطور األنشطة الثقافية في المعتمدية .عدد السكاف قتصادية جعمت عدد و ا  ا 

 السكاف يتناقص نتيجة لحركات اليجرة الكبرى إلى واليات أخرى.

 

 
 
 
 

 2016 سنة لتجهيزات الثقافيةا : 52خذول 

 عدد المهرجانات المسرح دور الثقافة عدد الكتب المكتبات العمومية  المعتمدية
 6 1 1 55446 3  سيدي بوزيد الغربية
 0 0 1 23251 1  سيدي بوزيد الشرقية

 6 0 1 18334 1  جممة
 2 0 1 16873 1  سبالة اوالد عسكر

 5 0 1 15594 2  ر الحفيبئ
 1 0 0 24423 1  سيدي عمي بف عوف

 5 1 1 17896 1  منزؿ بوزياف
 3 0 1 21249 1  مكناسي

 1 0 1 18258 1  سوؽ الجديد
 3 0 1 17793 1  المزونة
 3 1 1 19755 1  الرقاب

 1 0 0 22364 1  اوالد حفوز
 36 3 10 271236 15  المجموع

 2016، الطفولةو الرياضة و لجيوية لمشباب لمندوبية اا : لمصدرا
 

 2016، الطفولةو الرياضة و لمندوبية الجيوية لمشباب ا لمصدرا
2016سنة بوالية سيدي بوزيد  توزع المكتبات العمومية : 43خريطة
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 المدن وهيكمة الحضرية ةالكشبك
 

 ومكشاريع التنمية المراكز الحضرية والريفية 3.5

  يفية. المراكز الحضرية والر 1.3.5

 (J. Pelletier et Ch. Delfante, 2000حوؿ المدف والتحضر في العالـ ) 2000دلفانت لسنة و لقد إعتمدنا عمى كتاب بيبلتيي 
 50مدينة سيدي بوزيد، مركز الوالية، مركزا جيويا بإعتبارىا تعد قرابة تمثؿ و ىيكمة المدف بوالية سيدي بوزيد. و المراكز العمرانية  لدراسة

( كما أنيا مدينة تنظـ المجاؿ المحمي المجاور ليا وتوفر خدمات عادية لسكانيا ولمسكاف 2014ساكف سنة  48399) ألؼ ساكف
 الثقافة ...و الرياضة و الشباب و الصحة عمى كؿ تجييزات التعميـ العالي وعمى أغمب تجييزات  المجاوريف ليا. وتييمف مدينة سيدي بوزيد

 14844عمى التوالي  ألىمية عدد سكانيما المذيف بمغا نظرا (44)خريطة جيوييف -كمركزيف تحتوتصنؼ مدينتي المكناسي والرقاب 
التي تعتبر مراكز المعتمديات  أغمبويعتبر نفوذ المدينتيف محدود لكنو نسبيا أىـ مف نفوذ مراكز . 2014ساكف سنة  11430وساكف 

  (.44)خريطة وتقدـ خدمات بسيطة ود جدا . ويعتبر إشعاع المراكز المحمية محد7محمية وعددىا 

 

ومف أىـ المشاكؿ التي تواجو المراكز الريفية ضعؼ إستقطابيا لمخدمات والتجييزات العمومية وذلؾ نظرا لتشتت السكاف الريفييف بوالية 
شكاليات التنمية الريفية. وتعد والية سيدي بوزيد  سيدي بوزيد. ىذا التشتت وضعؼ اإلستقطاب يمثؿ عائقا أماـ تطابؽ سياسات الدولة وا 

ىي كؿ مف لسودة، فايض، لبيض، ىذه المراكز و  نسمة 4000ال يتجاوز عدد سكاف كؿ منيا  (44)خريطة عدد  ريفيا مركزا 12
 Shéma directeur) البوعةو خرشؼ، النصر الالذويبات، السعيدة، سوؽ الجديد، الييشرية، أوالد منصر، أوالد سميماف، 

d’aménagement et de développement du gouvernorat de Sidi Bouzid, 2016).  

 
 وزارة التجييز :لمصدرا

 والبنية التحتية المراكز الحضرية :44 خريطة
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 المدن وهيكمة الحضرية ةالكشبك
 مكشاريع التنمية . 2.3.5

 انًشبسَع انًًىنخ يٍ انجُك انزىَغٍ نهزضبيٍ 5.3.2.1

نسي لمتضامف مؤشرا ميما عمى مساندة التنمية في والية ما. فقد قاـ البنؾ التونسي لمتضامف سنة مف قبؿ البنؾ التو تعد المشاريع الممولة 
موطف شغؿ  450ما ساىـ في توفير و مميوف دينار وى 6.12مشروع في والية سيدي بوزيد بإستثمارات جممية فاقت  404بتمويؿ  2015
( تمييا مف بعيد معتمدية %58مشروع أي  237األسد مف ىذه المشاريع )(. وقد فازت معتمدية سيدي بوزيد الغربية بنصيب 53)جدوؿ 

 (. %6.1مشروع ) 25( فمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية ب%6.4مشروع ) 26المكناسي ب

 

 2015سنة  التونسي لمتضامنبنك ال: المكشاريع الممولة من قبل  53خذول 
 عدد مواطن الشغل )باأللف دٌنار(رات أإلستثما المشارٌععدد  المعتمدٌة

 257 3584.7 237 سيدي بوزيد الغربية 
 25 197.3 25 سيدي بوزيد الشرقية

 11 128.5 11 جممة
 3 20.0 3 سبالة اوالد عسكر

 24 309.7 22 بئر الحفي
 20 297.5 18 سيدي عمي بف عوف

 9 92.3 7 منزؿ بوزياف
 38 381.4 26 مكناسي

 17 298.0 17 دسوؽ الجدي
 20 249.9 13 المزونة
 16 476.8 16 الرقاب

 10 93.8 9 اوالد حفوز
 450 6129.9 404 المجموع

 2015التونسي لمتضامف، بنؾ ال :المصدر

 

طف ، إذ يتراوح معدؿ مواوبالنظر إلى عدد مواطف الشغؿ المحدثة فإف مشاريع البنؾ التونسي لمتضامف تعتبر ذات قيمة تشغيمية ضعيفة
لمباعثيف، كما أف معدؿ كمفة كؿ مشروع و موطف شغؿ وىي نسبة ضعيفة تبيف الصبغة العائمية لممشاريع  1.5و 1بيف  الشغؿ لكؿ مشروع

 كؿّ لعدد مواطف الشغؿ و كمفة تّ ال توسطموباحتساب  .(45 )خريطةحسب المعتمديات  ألؼ دينار 30وآالؼ  6يعتبر ضعيؼ ويتراوح بيف 
 بالرقابفإف المشاريع التي تـ إنجازىا  ،ع ذات التكمفة المرتفعة ليست بالضرورة األكثر تشغيمية. عمى سبيؿ المثاؿفإف المشاري ،مشروع
 )خريطة (مشروعلكّؿ موطف شغؿ  1 )معّدؿ تشغيمية األقؿلكّنيا في المقابؿ ( لكّؿ مشروع ألؼ دينار 29.8بمعّدؿ تكمفة ) األعمىتعتبر 
45.) 

 

 
 2015نسي لمتضامف، التو بنؾ ال :لمصدرا

 2015 سنة توزع المكشاريع الممولة من قبل البنك التونسي لمتضامن : 45 خريطة
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 المدن وهيكمة الحضرية ةالكشبك
 

 انًشبسَع انًًىنخ يٍ قجم انجًعُبد 5.3.2.2

سيدي  محدودا في واليةتبيف المشاريع الممولة مف قبؿ الجمعيات أىمية دور المجتمع المدني في النشاط اإلقتصادي. يعتبر ىذا الدور 
مشروع(، فإف القيمة  593جمعيات. ورغـ العدد الميـ نسبيا لعدد المشاريع ) 7، 2015بوزيد، إذ لـ يتجاوز عدد الجمعيات الناشطة سنة 

 ألؼ دينار، أي بمعدؿ يقارب األلؼ دينار لكؿ مشروع. 675الجممية لئلستثمارات تعتبر محدودة ولـ تتجاوز في نفس السنة 
 

 ع انزًُُخ انًُذيجخ َسبيش 5.3.2.3

لمشاريع التنمية المندمجة أىمية كبرى عمى عديد المستويات، أىميا البنية التحتية، التجييزات واألنشطة اإلقتصادية المنتجة. وقد تـ 
ز الجممي لـ يتجاوز مميوف دينار لكؿ والية سيدي بوزيد لكف اإلنجا 63.3ناىزت  2016برمجة جممة مف مشاريع التنمية المندمجة سنة 

وقد إنتفعت جؿ معتمديات والية (. 54مستوى كامؿ الوالية )جدوؿ  عمى %53مميوف دينار، أي ما يعادؿ نسبة تقدـ لـ تتجاوز  33.9
 6.7ومميوف دينار )سيدي عمي بف عوف(  3.4سيدي بوزيد بمشاريع تنمية مندمجة، حيث تـ رصد ميزانية لكؿ معتمدية تتراوح بيف 

دينار )سيدي بوزيد الغربية( غير أف نسب التقدـ في اإلنجاز كانت متفاوتة وبمغت أدناىا بمشروع التنمية المندمجة بالمكناسي مميوف 
 (.54)جدوؿ ( %69.2( وأقصاىا بمشروع التنمية المندمجة بسيدي بوزيد الشرقية )38.6%)
 

الجيوي لمتنمية ذات أىمية كبرى خصوصا لتدعيـ البنية األساسية، وفي أخيرا تجدر اإلشارة إلى أف المشاريع الممولة في إطار البرنامج 
 15.4مميوف دينار، خصص معظميا لتييئة المسالؾ الفبلحية ) 18.6بميزانية فاقت  2016ىذا اإلطار إنتفعت والية سيدي بوزيد سنة 

تحسيف السكف و مميوف دينار(  1.2ات الصناعية )مميوف دينار(، لمفضاء 1.7( والباقي لمماء الصالح لمشراب )%82.8مميوف دينار أي 
  مميوف دينار(. 0.3)
 

 2016سنة  التنمية المندمجة: مكشاريع  54خذول 
 (%نسبة اإلنجاز ) )باأللف دٌنار(اإلنجاز  )باأللف دٌنار(البرمجة  التنمٌة المندمجةمشروع 

 52.18 1325.6 4500.1 سيدي بوزيد الغربية
 69.26 0502.8 1711.0 سيدي بوزيد الشرقية

 39.37 8617.6 2451.2 جممة
 39.55 0254.6 4041.0 سبالة اوالد عسكر

 51.07 0620.6 3344.4 بئر الحفي
 57.99 8776.0 1224.2 سيدي عمي بف عوف

 44.88 0187.7 3846.7 منزؿ بوزياف
 38.60 0002.8 3532.7 مكناسي

 57.84 1072.2 3466.6 سوؽ الجديد
 64.27 1423.9 3482.1 المزونة
 67.88 1704.1 3562.1 الرقاب

 67.38 1873.1 2528.7 اوالد حفوز
 53.59 11725.1 41127.6 المجموع

 2016، ديواف تنمية الوسط الغربي :المصدر
 

 انًشبسَع انكجشي انذُُُخ وانًجشيجخ 5.3.2.4

 
ة إيصالو إلى واليات الوسط الغربي )القيرواف، سيدي بوزيد والقصريف( ووالية قفصة إلى جانب مشروع الطريؽ السيارة الذي تمت برمج

وطني. و بالجنوب الغربي، والذي تطرقنا إليو في محور النقؿ، إنتفعت والية سيدي بوزيد بمشاريع أخرى ضخمة وذلؾ في إطار جيوي أ
 لدراسة. نذكر مف بيف ىذه المشاريع:في إطار او وىذه المشاريع الكبرى مازالت في طور األفكار األولية أ

 
  مشروع إعادة تشغيؿ الخط الحديدي الرابط بيف واليتي القصريف وسوسة مرورا بواليتي سيدي بوزيد والقيرواف. تبمغ كمفة ىذا

كـ يربط مدينة سبيطمة بمدينة منزؿ  126مميوف دينار ومف بيف مكوناتو خط حديدي جديد عمى طوؿ  500المشروع 
 رورا بشماؿ والية سيدي بوزيد عمى مستوى سد سيدي سعد.المييري م

 
 مميوف دينار وييدؼ إلى  150مشروع في طور الدراسة تبمغ كمفتو و مشروع تحسيف الشبكة الحديدية الناقمة لمفسفاط، وى

ستوى . وييـ ىذا المشروع جنوب والية سيدي بوزيد عمى مكغ/مؿ 60كغ/مؿ إلى  46تقوية قضباف الشبكة الحديدية مف 
 الخط الحديدي الرابط بيف قفصة وصفاقس.

 
  مشروع خط حديدي جديد يربط مناجـ الفسفاط بسرا ورتاف )والية الكاؼ( بميناء الصخيرة. ومف مكونات ىذا المشروع خط

ف كـ يربط سبيطمة بالمزونة مرورا بسيدي بوزيد. وىذا المشروع يبقى مرتبطا بإنجاز مشروع سراورتا 80حديدي جديد بطوؿ 
  إلستغبلؿ الفسفاط.

 
 منشأة و تقديـ المنتوجات الفبلحية يقع بأـ العظاـ بسيدي بوزيد الغربية، وىو منصة لتثميف و مشروع أسواؽ اإلنتاج بالوسط وى

 مميوف دينار. 60تبمغ تكمفتو و ىكتار مييئة  20عمومية في شكؿ شركة خفية اإلسـ. يمتد المشروع عمى مساحة 
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 القتصاديةا األنكشطة  .6

 التكشغيل 1.6
 46.55مستوى النشيطيف عمى المستوى الوطني وىي نسبة أقؿ بقميؿ مف %42.65حوالي  سيدي بوزيدمت نسبة النشيطيف بوالية مثّ 
أي بمعدؿ  2014ناشطا سنة  319933الى  2004ناشطا سنة  275408السكاف النشيطيف مف  بحيث مر مجموع . (55)جدوؿ %

في األنشطة الذكور دماج إأساسا ب 2014و 2004يفسر تزايد عدد النشيطيف بيف سنة و  سنوات . 10خبلؿ  % 16.16تزايد قدر بػػػػػػػ
لكف مف جية عدد السكاف النشطيف نبلحظ أف عدد و فقط لؤلناث .  % 14.33مقابؿ زيادة بػػػػػػ % 18.11اذ سجمت زيادة بػػػػػػ االقتصادية

 .(55)جدوؿ  2014( لسنة 157510دد الناشطيف الذكور)( أكثر مف ع162423الناشطيف االناث )

 
 2014و 2004السكان النكشيطين بين سنتي  تطور : 55خذول 

 2014ــــ  2004ونسبة النم 2014 2004 السكان النشطون

 18.11 157510 133351 ذكور 

 14.33 162423 142057 إناث

 16.16 319933 275408 المجموع  

 1.78 42.65 41.90 نسبة السكان النشطون % 

 2.08 46.55 45.60 الوطنً% نسبة النشطون على المستوى 

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 
- 2014و 2009بيف سنتي  يمكف تفسير أىمية عدد النشيطيف اإلناث مقارنة بالذكور بصافي داخؿ والية سيدي بوزيد. إذ فقدت الوالية

ىذا ما يفسر أىمية عدد االناث و ( . 17جدوؿ  ،اناث )انظر االطار البشري 3666-وذكور  4166-ياجرا , يتوزعوف كاآلتي م 7832
أف صافي اليجرة و  خاصةالساحمية ىذه اليد العاممة المياجرة أساسا اقتصاديات الواليات المجاورة  مف تستفيدو  النشيطيف مقارنة بالرجاؿ.

أكبر المستفيديف مف  الساحؿو صفاقس  والية تعتبرو والية  23والية عمى  19 ا معيسجؿ عجز  التونسية لوالياتا باقيو سيدي بوزيد  بيف
 بوزيد.المياجرة مف سيدي اليد العاممة 

 
 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014السكان النكشيطون سنة  :14 رسم

 

% 35.3 مشتغبل أي ما يعادؿ 113220 المشتغميف عدد بمغ ناشط في كامؿ الوالية 319933 ر بالذي يقد مجموع النشيطيف عمى
ويبرز التمييز مف اجمالي المشتغميف. %75 وفيتجاوز  فالجنس ىيمنة الذكور الذيلمشتغميف حسب ا ع السكافيتوز  يبرزكما  .(56جدوؿ)

وتتحسف  حيث تبدو نسبة النساء المشتغبلت أقمية في كؿ المستويات التعميمية.بالمستوى التعميمي. بيف الجنسيف في العمؿ أكثر اذا قارناه 
وتنخفض السكاف النشيطيف  (3/1)ما يقارب ثمث بأقمية  رغـ بقائيفاألمي و المستوى التعميمي العالي  اتالنسبة قميبل لدى العامبلت ذ

 .(56)جدوؿلمستوى التعميمي االبتدائي والثانوي ا في مجموع السكاف المشتغميف 5/1 الى أقؿ مف  نسبة النساء العامبلت

 

 2014حسب المستوى التعميمي سنة سنة فما فوق  15من سن  المكشتغمون السكان : 56خذول 

 2009السّكان المشتغلون سنة  المستوى التعلٌمً

 المجموع % اإلناث % الّذكور  

ٌ ون  23354 36.9 8606 63.1 14748 أم

 37178 17.6 6515 82.4 30663 ابتدائً

 37598 20.4 7637 79.6 29961 ثانوي

 15090 35.9 5417 64.1 9673 تعلٌم عالً

 113220 24.9 28175 75.1 85045 المجموع

 2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
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( يشتغموف %28.58) المشتغميفالسكاف  1/3ربأف ما يقا (57جدوؿ) 2014حسب القطاع الميني سنة  المشتغميفيبيف توزيع السكاف 

بالنشاط الفبلحي, و ىو ما يعكس الطابع الفبلحي لوالية سيدي بوزيد , ثـ يميو قطاع التعميـ ,الصحة و الخدمات االدارية الذي يستأثر 
السكاف  5/1 أي مايعادؿ %22.29واألشغاؿ العامة بنسبة  البناءثـ يميو قطاع  ،(%23.5السكاف النشطيف) ¼ بحوالي 

 . )57جدوؿ (( مف مجموع السكاف النشطيف %74.37) 4/3النشيطيف.عموما تشغؿ ىاتو القطاعات الثبلث مجتمعة 

 

 2014المهنية سنة الحالة المكشتغمون حسب  السكان : 57خذول 
ٌّة  % العدد الحالة المهن

 28.58 32358 الصٌد والزراعة 

 1.02 1156 ةالطاقوالمناجم 

 6.13 6940 الصناعات المعملٌة

 22.29 25237 األشغال العامةوالبناء 

 11.25 12737 التجارة

 3.22 3646 النقل

 23.50 26606 الخدمات االدارٌة والتعلٌم , الصحة ا

 3.76 4257 خدمات أخرى

ح به  0.25 283 غٌر مصر 

 100 113220 المجموع

 2014 ،صاءالمصدر: المعيد الوطني لئلح

 
باقي و القطاع الفبلحي  الفارؽ بيفف (15)رسـ االقتصادية  القطاعات حسبو ا فيما يخص توّزع السكاف المشتغميف حسب المعتمديات مّ أّ 

سيدي بوزيد الشرقية , سيدي بوزيد نسبة ىامة عمى مستوى  الفبلحيسكاف المشتغميف في القطاع اليمّثؿ  حيث .كبير القطاعات األخرى
لصالح قطاع  معتمدية المكناسيفي حيف تتراجع ىذه النسبة في ثمث السكاف النشيطيف  )3/1)اذ تتجاوز منزؿ بوزيافو ة , الرقاب الغربي

الذي تطور  األشغاؿ العمومّيةو البناء  عمى قطاعأيضا  ىذا الفارؽينطبؽ و . (15)رسـ  % 41.82تقدر بػػػػػ و  الصحةو االدارة , التعميـ 
 2015بحيث تـ سنة  المتأتية مف الخارج خاصة بناء المنازؿ نظرا ألىمية التحويبلت الماليةو مدية سبالة أوالد عسكر بمعت بصفة ايجابية
 مميوف دينار مف العممة الصعبة بسبالة أوالد عسكر. 9.4تحويؿ ما قدره 

 

 
 2014، المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014حسب القطاعات االقتصادية سنة و لمكشتغمين حسب المعتمديات توزع السكان ا : 15 رسم

ئة عاطؿ لمف 14371اطؿ , في حيف نجد ع 23213فما فوؽ  سنة 15لقد بمغ عدد العاطميف عف العمؿ الديف تتراوح أعمارىـ بيف 
الى  %3حيث مرت مف سنوات ب 10. نبلحظ أف نسبة البطالة ارتفعت خبلؿ (58)جدوؿ  2004عاـ  سنة 59و 18يف العمرية ب
حيث مر مف  مف المعدؿ الوطني الذي عرؼ بدوره ارتفاع طفيؼ خبلؿ نفس الفترة فيذه النسب تبقى أكثر اذف %17.7و 14.7%
 .)2014-2004( % 14.8الى  % 13.9

 

 2014و 2004عدد العاطمين بين سنتي  تطور : 58خذول 
  2004 2014 

 )سنة فما فوق 15من )  )سنة 18-59) 

 12462 10149 الّذكور

 10751 4222 اإلناث

 23213 14371 المجموع

 17.7 14.7 % سٌدي بوزٌدنسبة البطالة بوالٌة 

 14.8 13.9 نسبة البطالة على مستوى وطنً %

  2014 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
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عاطؿ  969مقابؿ  2004 ؿ سنةعاط 4716 ب ةسيدي بوزيد الغربيبمعتمدية  هأقصاعدد العاطميف عف العمؿ في والية سيدي بوزيد  بمغ

تركز ب مرتبطةألنيا  كثيرا معبرةلمعاطميف عف العمؿ ليست   الخاـ العدد(.  46أوالد حفوز )خريطة  بمعتمدية كأدنى معدؿعف العمؿ 
لمعدؿ البطالة  المجاليالتوزيع  نااستخدم لقد. كاف النشطيفبالسأكثر أىمية ألنو يرتبط  فيو معدؿ البطالة أماغاليـ. تالسكاف ومعدؿ إش

 أف معدؿ البطالة 46 عدد توضح الخريطة (. 46خريطة) بيف مختمؼ معتمديات والية سيدي بوزيدممقارنة ل العميا دى أصحاب الشيائدل
٪ 44.82)ة المكناسي و منزؿ بوزياف كؿ مف معتمدي قصى فيكحدأ٪ ويصؿ 27  غالباامرتفع ويتجاوز  أصحاب الشيائد الجامعية  لدى
 (.46)خريطة  (عمى التوالي 45.19و 

جميع المعتمديات بوفي ما يتعمؽ بتوزيع العاطميف عف العمؿ حسب المعتمديات  والجنس ، فإف أغمبية العاطميف عف العمؿ ىـ مف الذكور 
أف بويمكف تفسير ذلؾ  زيد الغربية  وسيدي بوزيد الشرقية.تقريبا. في حيف أف العاطبلت عف العمؿ ىـ األغمبية في معتمديتي  سيدي بو 

عمى عمؿ  حصوؿفرص لم ليف توجدالعاطميف عف العمؿ. في المناطؽ الريفية  اكثر فىو السبب في أني و ىجرة نحو المدف الفتيات أكثر
عمؿ الويفضموف  لمعمؿ في األرياؼف متحمسي غالبا ال يكونوف سنة ،30-20، وخاصة الفئة العمرية لذكور. لكف االفبلحيفي القطاع 

 .أو اليجرة إلى الخارج السيؿ
 

 
 2014، المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء

 2014سنة لخريجي الجامعات  نسب البطالةو العاطمين عدد  : 46خزيطخ 
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 الفالحة 2.6

 توّزع األراضي حسب االستعمال 1.2.6

تمتد عمى أكثر حيث  )األراضي الزراعية مع األراضي الصالحة لمزراعة (ي فبلحية ػػػػأراض سيدي بوزيداألراضي بوالية  ةػػػػيػػػػػػأغمب تعتبر
 (%11.92ىكتار أي  144118) أما المساحة المتبقية .(59)جدوؿ احة ػػػػػػموع المسػػػػػػػػمف مج %87 مميوف ىكتار اي عمى قرابة 1مف 
 (16رسـ) الحمفاءو المراعي  خصوصا في مثؿتتو عة اراضي غير صالحة لمزرا فيي

 4102تىسيع األراضي حظت االطتغالل طٌخ  : 59خذول 

 % المساحة بالهكتار  

 38.53 244465 أراضً مزروعة

 0.59 5134 غابات

 1.73 14614 مراعً

 10.19 111141 حلفاء

 48.96 371132 أراضً غٌر فالحٌة

 100.00 1209615 الجملٌة المساحة

 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 

 
 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 (%) 2016سنة  االستعمالتوزع األراضي حسب  : 16 رسم

 

 
 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
 )هك( 2016حسب االستعماالت سنة و توزع األراضي حسب المعتمديات : 47خريطة 
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 % 75وأوالد حفوز و الرقاب  بمعتمديتي % 92الفبلحية تفوؽ  االراضينسبة  افتوزع األراضي الفبلحّية حسب المعتمديات  يبيف

لؾ نطغى القطاع الفبلحي بالجية الى جانب ذلمزراعة حافزا لمنيوض ب تمثؿ ىده األراضي الصالحةو  (47)خريطة بمعتمدية سوؽ الجديد 
ىدا ما مف و ىكتار بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية  9047وىكتار بالرقاب  8331عمى بعض المعتمديات مناطؽ سقوية شاسعة قدرت بػػػ 

 شأنو أف يساىـ في التنمية الفبلحية بالجية .

مف  %60.8ما يمثؿو ىو ىؾ  360528ستغبلؿ إتـ  2016ففي سنة  ،مرتفعا  سيدي بوزيدالية ستغبلؿ األراضي الفبلحية بو إيعتبر 
أي ما يعادؿ ( %88. ىذه األراضي المستغمة ىي في أغمبيا مساحات أشجار مثمرة )(60)جدوؿ المساحة الجممية لؤلراضي الفبلحية 

 %2 العمفية الزراعاتو  %3.07الحبوب  ىكتار(, 22022) %6.1بنسبة  البقية موزعة بيف زراعات الخضراواتو ىكتار  317615
مف  % 19.45أي بنسبة  ىكتار 131135عمى  المرتبة األولى اذ تحتوي تحتكر الرقاب ،عمى مستوى المعتمدياتو (. 60)جدوؿ 

تجاوز نصيب ىكتار في حيف ال ي 45028بمساحة جممية قدرت بػػػػ و  %12.8ثـ سيدي بوزيد الشرقية  ،األراضي الفبلحية المستغمة
 .)17رسـ (ىكتار مف األراضي الفبلحية المستغمة  13811أي بمساحة  %3.8معتمدية سبالة أوالد عسكر 

 

 

 2016سنة  بالهكتار ةاألراضي المستغمّ  عتوزّ  : 60خذول 

 أشجار مثمرة   المعتمدٌة
الغٌر والسقوٌة 

 سقوٌة

ٌة السقوالحبوب   األعالف الخضروات  
 الغٌر سقوٌةو

 المجموع 

 32896 3220 4254 7326 18096 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 45028 450 419 2374 41785 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 20571 2850 1062 1665 14994 جلمة

 13811 1270 239 466 11836 سبالة أوالد عسكر

 30609 1510 612 1757 26730 بئر الحفً

 39452 1302 28 73 38049 سٌدي علً بن عون

 28107 2250 120 845 24892  منزل بوزٌان

 27909 0 11 731 27167 المكناسً

 17125 395 512 1439 14779 سوق الجدٌد

 14131 0 0 500 13631 المزونة

 62922 90 95 4166 58571 الرقاب

 27967 155 47 680 27085 أوالد حفوز

 360528 13492 7399 22022 317615 المجموع 

 2016 ،المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 
 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 )هك( 2016سنة  حسب المعتمديات األراضي الفالحية اتمساحتوزع  : 1 17 رسم
 

  

  راضيأل إستعمال ا 2.2.6
 غراسات الزياتيفبوالية سيدي بوزيد, تمييا  الفبلحية األراضيإستعماؿ خريطة عمى السفوح و ية المراعي التي تغطي المرتفعات الجبمتغمب 
خاصة  الحبوب ةتمتد زراعو  .(46)خريطة سيدي بوزيد الشرقية مكناسي , الرقاب , أوالد حفوز و بمعتمديات ال بالسيوؿتمتد  والتي

المزونة. في حيف تنحصر زراعة الخضروات بمعتمدية سيدي و لسعيدة , أوالد حفوز تحديدا بمعتمديات الرقاب , او بالمناطؽ الشرقية لموالية 
تمتد و جممة . أما المساحات الغابية فيي محدودة المساحة و بدرجة أقؿ بمعتمدية الرقاب و تتركز أساسا حوؿ واد الفكة و بوزيد الغربية 

 . (48) خريطة خاصة بمرتفعات جبؿ مغيمة 

 بشساعة مساحات المراعي األخير الحيواني حيث يرتبط ىذاو ضي بوالية سيدي بوزيد مؤشرات االنتاج النباتي تبرز خريطة استغبلؿ األرا
 سيدي عمي بف عوف.و المتواجدة أساسا بمعتمديات جممة , المزونة 
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 )آخر تحييف( 2012، الفبلحية سيدي بوزيدخريطة  : المصدر
 الفالحية يضاماالت األر استعخريطة :  48 خريطة

 

 المساحات الّسقوية 3.2.6

بئر سطحية  12334يتـ ري ىذه المساحات عف طريؽ و  2016ىؾ سنة  52007سيدي بوزيد بػػػػػػقدرت المساحات السقوية بوالية 
 دوؿج) ( %12.1ىؾ عمومية ) 6282و( %87.9)صة ىؾ خا 45725وتتوزع ىذه المساحات السقوية بيف  .عميقةبئر  1504و

مع ذلؾ فاف ىذه النسبة تخفي تبايف و  %17ىكتار أي بنسبة  44440شيدت ىذه المساحات السقوية تطورا نسبيا حيث لـ يتجاوز  .(61
زيادة بنسبة  مقابؿ %17.6بنسبة  2016-2009بيف سنتي  مثبل تراجعت المساحات السقوية سيدي بوزيد الغربيةففي معتمدية ،  بقوة

)خريطة  %190المساحات السقوية الخاصة خبلؿ نفس الفترة بػػػػػ  بينما تجاوز تطور .(61)جدوؿ عوف بسيدي عمي بف  115.1%
تشيد والية سيدي بوزيد تباينا كبيرا في توزع األراضي السقوية عمى مستوى المعتمديات حيث و عمى غرار التفاوت في نسب النم(.49

الرقاب , سيدي بوزيد الشرقية  وىي %47.8ىكتار(أي بنسبة  24950قوية )تحتكر ثبلث معتمديات تقريبا حوالي نصؼ المساحة الس
مف مجموع % 17.4ىكتار( بحوالي  9047المرتبة األولى مف حيث مساحة األراضي السقوية ) تحتؿسيدي بوزيد الغربية ىذه األخيرة و 

 سيدي عمي بف عوفو ىكتار  1778ة المزونة بػػػػػ المساحات السقوية بالوالية . في المقابؿ تأتي في المراتب األخيرة كؿ مف معتمدي
 . ىكتار 1108بػػػػػػ

 2016و 2009 تيسن بين السقوّيةالمساحات تطور  :61خذول 

 النموّ  (%) 2009 -2016 2016 المساحات المروٌة 2009 ا لمساحات المروٌة المعتمدٌات

 المجموع ةالخاص ةالعمومٌ المجموع ةاصالخ ةالعمومٌ المجموع ةالخاص ةالعمومٌ

 17.6- 20.0- 0.0 9047 7720 1327 10977 9650 1327 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 20.3 17.7 56.0 7580 6920 660 6303 5880 423  سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 10.1 12.8 2.5 4870 3660 1210 4425 3245 1180 جلمة

 16.7 20.9 0.8 2738 2248 490 2346 1860 486 سبالة أوالد عسكر

 24.6 27.5 1.8 3710 3372 338 2977 2645 332 بئر الحفً

 115.1 190.8 4.0- 1108 916 192 515 315 200 سٌدي علً بن عون

 63.5 72.8 25.4 3803 3231 572 2326 1870 456 منزل بوزٌان

 66.4 83.3 8.9 2800 2383 417 1683 1300 383 المكناسً

 55.0 59.3 29.9 3741 3289 452 2413 2065 348 سوق الجدٌد

 107.7 177.3 0.0 1778 1442 336 856 520 336 المزونة  

 2.6 2.4 15.6 8331 8190 141 8122 8000 122 الرقاب

 67.1 74.4 0.0 2501 2354 147 1497 1350 147 أوالد حفوز

 17.0 18.2 9.4 52007 45725 6282 44440 38700 5740 المجموع 

 2016 ،لمصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحيةا
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  2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 2016ع المساحات السقوية سنة : توزّ  49 خزيطخ

 

 الفالحة البيولوجية 4.2.6 

 11972مع قيمة انتاج تقدر بػػػػ  ىكتار 12390ناىز مى مساحة جممية تيمتد ع حيثوواعدا  يعتبر قطاع الفبلحة البيولوجّية قطاعا حديثا
 %99.6زيت الزيتوف أي بنسبة و طنا مف الزيتوف  11935تنتج و (%91.8ىكتار أي قرابة  11375)زياتيف ، أغمبيا 2016طف لسنة 

أطناف أي بنسبة  8انتاج  تقتصر عمىو حدودة أّما الزراعات البيولوجّية األخرى فيي م .(62)جدوؿ رقـ مف اجمالي االنتاج البيولوجي 
 المساحة ( مف%8.3ىكتار) 1033لكف ىذه المساحات البيولوجية األخرى تمتد عمى مساحات شاسعة تصؿ الى و ,  فقط 0.4%

 .(62)جدوؿ ىكتار لمنباتات العطرية  320بما في ذلؾ  الجممّية البيولوجية

 

 2016لفالحة البيولوجية سنة مساحة ا   62: خذول

 الفالحخ الجيىلىخيخ الوظبحخ )ثبلهكتبر( االًتبج )ثبلطي(

 انضَزىٌ 11375 11935

 انهىص 73 29

 انجغبرٍُ 54 1

 انذجىة 16 2

 انخضشواد 2 -

 انُجبربد انعطشَخ 320 5

 انزٍُ انشىكٍ 220 -

 انًشاعٍ 348 -

 الودوىع 12390 11972

 2016 ،الجيوية لمتنمية الفبلحيةالمصدر: المندوبية 

ما  مستغبلت بيولوجية حيث يغطي المجمع الفبلحي التويمة 10البيولوجية بسيدي بوزيد موزعة عمى مف الفبلحة ىؾ  12390 فمساحة
مستغبلت يتـ مراقبة ىذه الو .  (63)جدوؿ ىكتار مف اجمالي المساحة البيولوجية بالوالية  6232( أي مايعادؿ %50.2نصؼ )اليناىز 

 . CCPBمستغبلت بمنظمة  2و ECOCERTمستغبلت مراقبة عف طريؽ منظمة  8البيولوجية عف طريؽ ىياكؿ مراقبة الجودة , 

 إًتبج الشيتىى الجيىلىخي طٌخ 63 خذول

 المستغالت البٌولوجٌة هٌاكل مراقبة الجودة المساحة )بالهكتار(

6232 ECOCERT الحً التوٌلةالمجمع الف  

614 ECOCERT  االتزار طاهر بوزٌدي 

594 ECOCERT سلٌم فاندري  

500 ECOCERT CRC -وأقر    

288 ECOCERT االخوة بن عٌاد 

82 ECOCERT التونسٌة قطرانة –ومؤسسة فرانك  

1519 ECOCERT العمران 

2232 ECOCERT ًأٌمن فرحات 

249 CCPB أمٌقا التونسٌة 

80 CCPB ٌتتبر للز  
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 المجموع  12390

 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 الفالحينتاج إل ا 5.2.6 

 َزبج انُجبرٍإلا 2.65.1.

. حيث بمغ انتاج األشجار  (64)جدوؿ األعبلؼ و ينقسـ االنتاج النباتي الى أربعة أقساـ أساسية ,األشجار المثمرة , الخضروات , الحبوب 
طف مف الخوخ  6092( , %8.7)طف مف الموز  6556 ,( %54طف ) 40532طف . أغمبيا زيتوف  76014,  2016سنة  المثمرة

 27093(. فاالنتاج يرتكز أساسا بمعتمدية الرقاب بػػػ%28.2مف الغبلؿ األخرى ) 21173و( %1طف مف التفاح ) 766( , 8.1%)
( . في حيف ال تنتج معتمدية سوؽ % 17.8طف ) 13576سي بػػػػػػػ مف اجماؿ انتاج الغبلؿ , تمييا المكنا %35.6طف أي ما يعادؿ 

 ( .64مف االنتاج ككؿ )جدوؿ %0.2طف أي ما يعادؿ  195الجديد سوى 

ما يفسر بتبايف االنتاج مف سنة الى أخرى. فعمى و ىو  %43.5قدر بػػػػػػ  2016و 2010لقد شيد انتاج الغبلؿ تراجعا ىاما بيف سنتي 
سوؽ الجديد في حيف نجد أف ىذا االنخفاض ال يتعدى و بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية  %95-تجاوز ىذا االنخفاض مستوى المعتمديات 

مف أنو الى جانب االنتاج التقميدي كالزيتوف  2016خريطة انتاج الغبلؿ لسنة  جممة . كما تبيفو ببعض المعتمديات مثؿ الرقاب  5% –
التفاح حيث تجاوز ىذا األخير و خاصة الخوخ و غراسات أنواع أخرى مف األشجار المثمرة الموز تشيد بعض المعتمديات تطورا في و 

 .(50)خريطة بالرقاب  %32.77وبالمزونة  39.18%

 

 

 
 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 2016سنة  غاللانتاج ال:  50خزيطخ 
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 النوععمى مستوى  2016و 2010نباتية األخرى , شيدت والية سيدي بوزيد تباينا كبيرا في االنتاج بيف سنتي أما بالنسبة لممنتجات ال

 257945وطف مف األعبلؼ  231766طف مف الخضروات ,  656002, حيث أنتجت والية سيدي بوزيد  التوزع بيف المعتمدياتو 
فقط . أما عمى  % 6.4ثابة تقريبا بالوالية ككؿ حيث تزايدت بنسة  . في حيف ضمت زراعة الخضروات (64قنطار مف الحبوب )جدوؿ 

بالمزونة .  212.6زيادة قدرت بػػػػػ  بسيدي عمي بف عوف الى %52.1مستوى المعتمديات فالتبايف كبير حيث بمغت نسبة النقصاف بػػػػػػ 
مع ذلؾ يبقى انتاج األعبلؼ يخفي تبايف و  2016و 2010بيف سنتي  %89.7كما ارتفع انتاج األعبلؼ بالوالية ككؿ بزيادة قدرت بػػػػػ 

بسيدي بوزيد  % 156.1الى زيادة قدرت بػػػػػ  % 100سوؽ الجديد نقصاف قدر بػػػػ و كبيرا بيف المعتمديات حيث شيدت معتمدية المزونة 
 %100-بمنزؿ بوزياف الى  %29-ف الغربية . عمى عكس ذلؾ عرؼ انتاج الحبوب تراجعا كبيرا بالوالية ككؿ حيث تراوح النقصاف بي

 .(64المكناسي )جدوؿ و بالمزونة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )بالطن( 2016و 2010تطور االنتاج النباتي بين  : 64خذول 

 (قنطارالحبوب ) األعالف )طن( خضروات )طن(  أشجار مثمرة )طن( المعتمدٌات

 معدل التطور)%( 2016 2010 معدل التطور)%( 2016 2010 معدل التطور)%( 2016 2010 معدل التطور)%( 2016 2010  

 34,5- 119500 182400 156,1 127012 49595 8,3- 183010 199511 21,8- 5955 7613 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 60,6- 13200 33490 3,6 13235 12769 21,9 81801 67103 95,1- 1363 27615 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 29,9- 50250 71650 70,7 27200 15930 18,1 46696 39531 4,5- 5929 6207  جلمة

 78,6- 6150 28720 124,3 7984 3560 15,1- 14616 17206 48,7- 2061 4014  سبالة أوالد عسكر

 51,4- 25760 53020 45,5 26495 18210 1,8 68829 67595 61,4- 3812 9880 بئر الحفً

 99,5- 60 12225 52,3- 815 1710 52,1- 1889 3946 42,2- 7199 12464 سٌدي علً بن عون

 29,0- 23800 33500 148,7 4625 1860 77,6 23545 13258 55,5- 3541 7957 منزل بوزٌان

 100,0- 0 6735 29,3- 650 920 42,4 24116 16936 31,1 13576 10354 المكناسً

 52,7- 16125 34090 100,1 16450 8220 166,0 46143 17344 96,3- 195 5327 سوق الجدٌد

 100,0- 0 1841 100,0- 0 1026 212,6 19354 6192 46,1- 2635 4885 المزونة

 84,1- 2900 18250 18,2- 5975 7300 13,2- 127453 146830 5,6- 27093 28697  الرقاب

 95,1- 200 4100 24,3 1325 1066 13,0- 18550 21331 72,4- 2655 9626 أوالد حفوز 

 46,3- 257945 480021 89,7 231766 122166 6,4 656002 616783 43,5- 76014 134639  المجموع 

 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
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 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية 

 2016سنة ل سب المعتمدياتتوزيع األكشجار المثمرة ح : : 18رسم 

 

, نجد بعض الغراسات األخرى كالمشمش, الفستؽ المعروفة بالوالية )زياتيف، لوز، خوخ وتفاح(أنو الى جانب انتاج الغبلؿ  18يبيف الرسـ 
ذه الغراسات نبلحظ أف معتمدية الرقاب تحتكر أغمبية ىو طف .  21173,  2016الرماف... والتي بمغ انتاجيا سنة و , االجاص , التيف 

لعؿ ىذا ما يفسر أىمية معتمدية الرقاب في انتاج و ( 18مف اجمالي انتاج الوالية )رسـ  %87طف أي ما يعادؿ  18424الذي قدر بػػػػػػو 
 الغبلؿ بالجية .

 

جد أغمبية المعاصر . حيث ن 2016انتاج الزيت بوالية سيدي بوزيد حسب المعتمديات لسنة و توزع المعاصر  ػػػدد51عػػػػػػػتبيف الخريطة 
( بمغ أقصاه بسيدي بوزيد و تتركز بمعتمدية أوالد حفوز ثـ تمييا معتمدية سيدي بوزيد الشرقية . في المقابؿ فتحويؿ  انتاج الزيت )طف/ يـو

( . 360الغربية أيف تتركز أغمبية المعاصر ذات معدؿ تحويؿ قدر بػػػػػػ  ثانية بمعدؿ تحويؿ تحتؿ معتمدية بئر الحفي المرتبة الو ) طف / يـو
(  177طف / يـو , تمييا معتمدية أوالد حفوز بػػػػػػػ 240قدر بػػػػػػػػ   . (51)خريطة )طف / يـو

) طف / 1190بمعتمدية الرقاب حوالي ف يقع تخزينو و أف جانبا كبيرا مف زيت الزيت 2016زيت الزيتوف لسنة  التوزع المجالي النتاجبيف يو 
 ) ( خبلؿ  150ال تخزف سوى و )طف/ يـو ( 177في حيف تحوؿ معتمدية أوالد حفوز قرابة  (ـو فقط/ يطف 80التي تحوؿ )يـو )طف / يـو

 نفس الفترة .

 

 

 
  2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 2016: انتاج زيت الزيتون سنة  51خريطة 
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 االَزبج انذُىاٍَ 2.65.2.

 36000ومف الماعز االناث المنتجة رأس  45600و األغناـ االنتاجية مف رأس 234000 سيدي بوزيد الىالماشية بوالية  عينقسـ قطي
( حيث تحتكر معتمديات 19عديد الفوارؽ المجالية )رسـ  2016. يكشؼ توزع قطيع الماشية لسنة  2016سنة  مف األبقار المنتجةرأس 

مف اجمالي القطيع بالوالية في حيف تحتؿ معتمدية سبالة أوالد عسكر ( % 38.5ـ )رأس غن 125000سوؽ الجديد و الرقاب , جممة 
لكف بصفة متباينة بيف و ( . تربية قطيع الماعز آخذ في نسؽ التطور %4.32ـ )رأس غن 14000ية األغناـ قدر بػػػػػالمرتبة األخيرة في ترب

قطيع الماعز ىي في الغالب تضـ عدد متواضع مف األبقار  بيا عدد كبير مف يبيف أف المعتمديات التي يتوزع 19فالرسـ  المعتمديات
جممة عدد و العكس بالعكس . عموما فتوزع قطيع الماشية مرتبط أساسا بشساعة المراعي , فعمى سبيؿ المثاؿ تضـ معتمديتي المزونة و 

ة المزوف بصفة محدودة لمغاية نظرا لبلمتداد النسبي يتوزعوف بمعتمدي ذلؾ نظرا لمشساعة المراعي . في حيفو كبير مف قطيع الماعز 
سيدي بوزيد الغربية قطيع ىاـ مف األبقار مقارنة بقطيع و مف ناحية أخرى يوجد بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية و لممساحات السقوية . 

 ( .19الماعز )رسـ 

 

 2016الماكشية في سنة  تربية 65 خذول

وٌتدخ )رأص(الوبشيخ ال  الوعتوذيخ 

 

  انًبعض األغُبو األثقبس

 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ 1200 18000 5540

 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ 3000 22000 6450

 جهًخ 8700 42000 2645

 عجبنخ أوالد عغكش 1000 14000 107

 ثئش انذفٍ  2800 25000 4550

 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ  3500 24000 5825

ثىصَبٌ يُضل 4000 22000 45  

 انًكُبعٍ 3800 20000 216

 عىق انجذَذ 2000 35000 5490

 انًضوَخ 9000 27000 50

 انشقبة 3800 48000 4160

 أوالد دفىص 2800 27000 922

 الودوىع 45600 324000 36000

 2016 ،المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 
 2016 ،المصدر:المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 ) االناث المنتجة( 2016تربية الماكشية سنة  : 19رسم 

 

طف  14359الحميب بيف مختمؼ المعتمديات , حيث أنتجت والية سيدي بوزيد و لقد أثر التوزع المجالي لمقطيع عمى توزع انتاج المحـو 
أيف يوجد  سوؽ الجديدو تاجيـ بمعتمديات الرقاب , جممة طف وقع ان 4559أي  % 31.7, منيا  2016مف المحـو الحمراء سنة 

طف  450المزونة و ( % 4.17طف ) 600( في حيف ال يتجاوز انتاج معتمدية سبالة أوالد عسكر 66)جدوؿ  مف قطيع األغناـ 38.5%
 ( مف المحـو الحمراء .3.13%)

قع انتاجيـ بثبلث و ( %90طف أي ما يعادؿ ) 10132طف منيا  11335أما بالنسبة لمحـو البيضاء أنتجت والية سيدي بوزيد 
انتاج المحـو البيضاء بالثبلث طف.  2950أوالد حفوز و طف  3300طف , الرقاب  3882 معتمديات فقط , سيدي بوزيد الشرقية

بيذه المعتمديات  مراءحاصؿ المحـو البيضاء / المحـو الحمف  معتمديات األخيرة زاد مف نصيبيف في إنتاج المحـو بكامؿ الوالية كما زاد
 .(52)خريطة  حفوزبأوالد  3.21تجاوز و بالرقاب  1.89الى أكثر مف  الثبلث حيث وصؿ
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 )طن( 2016اإلنتاج الحيواني سنة  : 66خذول 

لتز( 1000الحليت )  المعتمدٌات   اللحىم الحوزاء)ثبلطي( اللحىم الجيضبء )ثبلطي( 

غشثُخعُذٌ ثىصَذ ان  22057 120 1630 

 1780 3882 25920 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

 1079 74 10050 جهًخ

 450 39 420 عجبنخ أوالد عغكش

 1500 576 17900 ثئش انذفٍ

 1765 344 23050 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ

 500 10 172 يُضل ثىصَبٌ

 655 3 855 انًكُبعٍ

 1730 30 22100 عىق انجذَذ

 600 6 176 انًضوَخ

شقبةان  17500 3300 1750 

 920 2950 3800 أوالد دفىص

 14359 11335 144000 المجموع

 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 

 (M. H. Zerai, 2014) مميوف لتر مف الحميب لذلؾ فيي حقيقة تمثؿ "حوض األلباف" 144,  2016أنتجت والية سيدي بوزيد سنة 
, حيث تحتؿ األربع معتمديات الذيف التوزع المجالي لقطيع األبقارب بالضرورة مرتبطاو ى بيا نتاج الحميبر الى أف إ(. كما نشي66)جدوؿ 

 % 64.5مميوف لتر أي ما يعادؿ  93يقدر انتاجيـ بػػػػػ و يوجد بيـ عدد كبير مف اناث األبقار المنتجة المرتبة األولى في انتاج الحميب 
 22.1مميوف لتر بسيدي عمي بف عوف ,  23مميوف لتر بسيدي بوزيد الشرقية ,  25.9 موزعة بينيـ كآلتيية . مف اجمالي األنتاج بالوال

لتر/لؤلناث المنتجة /  4000بالوالية ككؿ قدر فانتاج الحميب  مميوف لتر بسيدي بوزيد الغربية . 22ومميوف لتر بمعتمدية سوؽ الجديد 
مركز  18مركز تجميع بالوالية فييـ  22يتـ تحويؿ جزء ىاـ مف ىذا االنتاج بػػػػػ و ( 20سـ لتر/لؤلنثى /يـو )ر  10.5سنة أي حوالي 

يقدر اجمالي تخزينيـ و ( 53الرقاب )خريطة و سيدي بوزيد الغربية , سيدي بوزيد الشرقية  ; ( موزعيف بيف ثبلث معتمديات فقط% 81.8)
لتخزيف بالوالية . حيث تتراوح سعة المجمع الواحد لتخزيف بمعتمدية سيددي مف اجمالي سعة ا% 80.4لتر/يـو أي بنسبة  214200بػػػػػ 

مف مراكز التجميع بوالية  % 84(. فأكثر مف 53لتر/ يـو / المجمع )خريطة  20000لتر/يـو /المجمع الى  9557عمي بف عوف مف 
تمتد عمى  (Ordre 509 du JORT, 2011) 2011سنة سيدي بوزيد تزود شركة التغذية دليػػػػػس التي تـ تركيز فرع بمدينة لسودة منذ 

 فرصة عمؿ موسمية . 1000حوالي و موطف شغؿ دائـ  400توفر ىذه المؤسسة و ىكتارات  10تقدر بػػػ  مساحة

 
 

 2016 ،المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية 
 2016انتاج المحوم سنة توزع :  52 خريطة 
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 2016، المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية 

 2016سنة  قدرة تخزينها اليوميو مراكز تجميع الحميب :  53 خريطة 

 
 2016، لمصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية
 )بالمتر( 2016بقار سنة توزيع كميات الحميب المنتجة لكل أنثى من األ : 20رسم 

( . 67)جدوؿ  2016المعتمدة لسنة  Cو Bأىمية القطاع الفبلحي بوالية سيدي بوزيد مف خبلؿ الوزف الياـ لبلستثمارات الفبلحية تبرز 
بيف  , ويتراوح توزيع ىذه المبالغ حسب المعتمدياتمستثمرا 394مميوف دينار استفاد منيا  48.6حيث وصمت ىذه االستثمارات الى 

 7.8مستفيد( . كما أف اجمالي الدعـ بمغ  80مميوف دينار بالرقاب ) 12.5مستفيديف( الى  10مميوف دينار بسبالة أوالد عسكر ) 0.37
 . (67)جدوؿ  % 30.3مميوف دينار أي ما يعادؿ  2.37, احتكرت منيا الرقاب الجزء األكثر الذي قدر بػػػػػ 2016مميوف دينار سنة 

 2016االستثمارات الفالحية ب وس المعتمدة لسنة  : 67خذول 

 هجبلغ االطتثوبر  عذد الوظتفيذيي  المعتمدٌات 

 ديٌبر(1000)
 الذعن

 ديٌبر(1000)

 432 2571 49 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ

 308 1870 26 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

 523 2531 27 جهًخ

 69 377 10 عجبنخ أوالد عغكش

نذفٍثئش ا  43 4187 884 

 972 5818 42 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ

 557 3322 33 يُضل ثىصَبٌ

 492 2335 26 انًكُبعٍ

 260 1164 18 عىق انجذَذ

 332 1728 14 انًضوَخ

 2374 12520 80 انشقبة

 623 10261 26 أوالد دفىص

 7826 48684 394 المجموع
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن
 2016المعيد الوطني لؤلحصاء لسنة لمصدر: 

 ناعةالص 4.6

 مواطن الكشغلو  القطاعات :المعمميةالصناعات  1.4.6

السكاف المشتغميف سنة  113220 مف يعتبر قطاع الصناعة بوالية سيدي بوزيد قطاع ثانوي مقارنة بالقطاع الفبلحي حيث أنو مف مجموع
( موطف شغؿ بالقطاع  % 28.58) 32358( موطف فقط مقارنة بػػػػ  % 6.13) 6941, ال يوفر القطاع الصناعي سوى  2016

 الفبلحي . 
 

عددا متواضعا جدا مقارنة بالمراكز  يعتبرو  2016مؤسسة صناعية سنة  32 فتعد والية سيدي بوزيد وبخصوص المؤسسات الصناعية
 104بينيـ  2012مؤسسة صناعية سنة  667 التي تحتوي عمى نذكر عمى سبيؿ المثاؿ والية صفاقسو بتونس .  الصناعية األخرى

واحدة في قطاع الصناعات  مؤسسة ; شركة الى عدة قطاعات مف األنشطة 32موطف شغؿ . تنقسـ  39957سة أجنبية توفر مؤس
الخزؼ و مواد البناء  مؤسسات بقطاع صناعة 3,  (ITH)المبلبسو مؤسسات بقطاع صناعة النسيج  10,  (IME)المكانيكية الكيربائية 

مؤسسات بالقطاعات األخرى مف الصناعات المعممية )جدوؿ  8و (IAA)لمواد الغذائية مؤسسات في صناعة ا 10,  (IMCCV)البمور و 
سيدي بوزيد الغربية ىما األكثر استفادة مف و (. أما فيما يخص التوزع المجالي لممؤسسات فتعتبر معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية 68

,  (69)جدوؿ مف اجمالي المؤسسات بالوالية  % 56.25ؿ مؤسسة أي ما يعاد 32مؤسسة/  18المعتمديات األخرى حيث يحتكرا معا 
( في حيف اليحتوي الخمس معتمديات )سيدي عمي بف عوف , منزؿ بوزياف , سوؽ %15.6مؤسسات ) 5تمييما معتمدية الرقاب بػػػػػ 

 . (54)خريطة أوالد حفوز( عمي أي مؤسسة في أي قطاع كاف و الجديد , المزونة 
 
منيما معتمديتي  تحتكرا 2016موطف شغؿ سنة  3041الي لممواطف الشغؿ فالقطاع الصناعي ال يوفر سوى فيما يخص التوزع المجو 

في المقابؿ ال  (68)جدوؿ( مف اجمالي مواطف الشغؿ بالوالية %78.3) 2382سيدي بوزيد الشرقية ما يقارب و سيدي بوزيد الغربية 
ىـ و موطف( بيف عدة أنشطة  3041تتوزع ىذه الوظائؼ الصناعية )و ( موطف شغؿ . %0.5) 18تستقطب معتمدية بئر الحفي سوى 

موطف  167 ,(ITH)المبلبس و بقطاع صناعة النسيج  موطف 974 ,(IME)الكيربائية و موطف بالصناعات الميكانيكية  199 ; كاآلتي
ر قطاع الصناعات المعممية األخرى يوفو  (IAA) موطف بقطاع صناعة المواد الغذائية 701 ,(IMCCV) البمورو الخزؼ و في قطاع البناء 

  (.69موطف )جدوؿ  1000
 

يتركزا أساسا بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية  قطاع االنتاجو أف توزع مواطف الشغؿ الصناعي حسب المعتمديات  ػػػػدد55عػػػػػػػػػػتبيف الخريطة 
يعود ارتفاع عدد موطف . و  872ة األخرى بيما تتجاوز يسيدي بوزيد الشرقية ىذا الى جانب أف مواطف الشغؿ بقطاع الصناعات المعممو 
التي ساىمت في و الصناعات الغذائية بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية أساسا الى مؤسسة دلػيػػػػػػػس الكائنة بمدينة لسودة  طف الشغؿ بقطاعامو 

( ساكف 1000الشغؿ الصناعية لؤللؼ ) . كما تبرز نفس الخريطة مؤشر عدد مواطف (55)خريطة موطف شغؿ قار  400خمؽ ما يفوؽ 
 .(55)خريطة ساكف  1000موطف/ 10.21ساكف ثـ المكناسي بػػػػ  1000/  فموط 16.83بوزيد الشرقية بػػػػػػ تمييا معتمدية سيدي 

 
 
 
 
 

 2016سنة فما فوق( في الصناعات المعممية حسب الجنس لسنة  15توزع المكشتغمين ) : 68خذول 

 2016 ،المصدر: المعيد الوطني لئلحصاء
 

( يفوؽ عدد % 56.65أي ما يعادؿ  3932, فتوزع المشتغميف حسب الجنس بقطاع الصناعات المعممية يبيف أف عدد الذكور )اعموم
يشيد توزع المشتغميف حسب الجنس لكف عمى مستوى المعتمديات و ( عمى مستوى الوالية ككؿ . % 43.35أي بنسبة  3009النساء )

الرقاب( في المقابؿ تحتكر النساء أكثر مف نصؼ و ببعض المعتمديات )مثؿ سيدي عمي بف عوف , المزونة  %75تباينا كبيرا اذ يتجاوز 
ميف بقطاع أيف نجد العدد الجممي لممشتغ %58.66معتمدية سوؽ الجديد و  %51.48بمعتمديتي )منزؿ بوزياف بػػػػ  اجمالي المشتغميف

يكفى مؤسستيف توظفاف أكثر عدد مف النساء مقارنة بالرجاؿ . لذلؾ فمعدؿ النساء المشتغميف يفوؽ و الصناعات المعممية منخفض نسبيا , 
 .(68معدؿ الرجاؿ )جدوؿ 

  

 الودوىع (%الٌظجخ ) االًبث (%الٌظجخ ) الذكىر الصناعة
 

 1891 47.11 891 52.89 1000 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ

 1129 47.56 537 52.44 592 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

 358 43.83 157 56.17 201 جهًخ

 211 49.29 104 50.71 107 عجبنخ أوالد عغكش

 590 45.10 266 54.90 324 ثئش انذفٍ

 314 23.56 74 76.44 240 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ

 200 51.48 103 48.52 97 يُضل ثىصَبٌ

 458 33.42 153 66.58 305 انًكُبعٍ

 672 58.66 394 41.34 278 عىق انجذَذ

 180 24.44 44 75.56 136 انًضوَخ

 620 23.55 146 76.45 474 انشقبة

 318 44.01 140 55.99 178 أوالد دفىص

 6941 43.35 3009 56.65 3932 المجموع
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 2016أكشخاص( سنة  10 المؤسسات) المكشّغمة ألكثر منو ع المجالي لمواطن الكشغل الصناعي التوزّ  : 69خذول 

 عدد مواطن الشغل عدد مواطن الشغل مواطن الشغل فً المؤسسات المعملٌة المؤسسات المعملٌة المعتمدٌات

مٌكانٌك 
 كهرباءو

النسٌج 
 المالبسو

مواد البناء 
الخزف و
 البلورو

مواد 
 غذائٌة

صناعات 
 أخرى

مٌكانٌك  المجموع
 كهرباءو

النسٌج 
 المالبسو

مواد البناء 
 البلوروف الخزو

صناعات  مواد غذائٌة
 أخرى

 بـكل مؤسسة ساكن 1000لكل المجموع

 172 21.17 1550 872 103 0 376 199 9 2 3 0 3 1 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 92 16.83 832 73 384 84 291 0 9 3 2 2 2 0 سٌدي بوزٌد الشرقٌة 

 58 4.32 174 0 160 0 14 0 3 0 2 0 1 0 جلمة

 38 3.73 76 11 0 0 65 0 2 1 0 0 1 0 سبالة أوالد عسكر

 18 0.47 18 0 0 0 18 0 1 0 0 0 1 0 بئر الحفً

 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سٌدي علً بن عون

 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 منزل بوزٌان

 81 10.21 243 10 0 83 150 0 3 1 0 1 1 0 المكناسً

 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوق الجدٌد

 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المزونة

 30 2.28 148 34 54 0 60 0 5 1 3 0 1 0 الرقاب

 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أوالد حفوز

 95 7.07 3041 1000 701 167 974 199 32 8 10 3 10 1 المجموع

 2016 ،المصدر: وكالة النيوض بػالصناعة 
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن

 
 2016، ػالصناعةالمصدر: وكالة النيوض ب

 (2016قطاع االنتاج )و المعممّية حسب المعتمدّيات  الصناعات : توّزع مؤسسات 54خريطة 
 

 

 

 2016، المصدر: وكالة النيوض بػالصناعة
 (2016قطاع االنتاج )و : توّزع مواطن الكشغل الصناعي حسب المعتمدّيات  55خريطة 
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن
 التنظيم المجاليو ناعية: التوزع المناطق الص 2.4.6

ىكتارا )جدوؿ  40توجد بوالية سيدي بوزيد , حسب الوكالة العقارية الصناعية , منطقتيف صناعيتيف فقط تمتدا عمى مساحة جممية تقدر بػػػػػ
جزء  66تـ بيع  2016لغربية , حتى موفى جزء بسيدي بوزيد ا 72وجزء بسيدي بوزيد الشرقية  71ىاتو المساحة منقسمة الى و ( . 70

في  %92.9ما ساىـ في ارتفاع نسبة االستغبلؿ بيا لتصؿ الى و ىو جزء مف المنطقة الصناعية بسيدي بوزي الشرقية  71مف مجموع 
ككؿ قدر  بسيدي بوزيد الغربية . مقابؿ معدؿ اجمالي لؤلستغبلؿ بالوالية فقط %16.6جزء أي ما يعادؿ  12حيف لـ يتـ بيع اال 

 .( 70دوؿ)ج %54.5بػػػػػػ

 2016المناطق الصناعية المهيأة سنة  : 70خذول 

 المساحة المعتمدٌة المنطقة الصناعٌة
 المهٌأة )هك(

 المساحة المقاسم هدوىع
 المباعة )هك(

 )%( اإلسنادولبٌع نسبة ا 

سٌدي بوزٌد 
 الشرقٌة

 92.9 66 71 20 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

 16.6 12 72 20 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ سٌدي بوزٌد الغربٌة 

 54.5 78 143 40 - المجموع

 2016وكالة العقارية الصناعية، الالمصدر: 

مؤسسات كما تحتوي عمى  4شخصا , تابعة الى  17ترفع و متر مربع  150تأوي والية سيدي بوزيد اقامة أعماؿ واحدة تمتد عمى مساحة 
وكالة العقارية مؤسسات )المصدر ال 10تابع الى و شخص  47قابؿ الستعاب و متر مربع  461عمى امتداد  cyber parcمنتزه 

 (.2016الصناعية، 

 المناجمو الطاقة  5.6

ذلؾ نظرا لعدـ توفر و تحصمنا فقط عمى بعض البيانات عف امكانيات مواد البناء الطاقة بوالية سيدي بوزيد لقد و فيما يخص قطاع المناجـ 
تنقسـ امكانيات مواد البناء بيف أحجار , الحجر الجيري الصناعي, الحجر الجيري الضخـ و  المناجـ بالوالية .و لمعمومات المتعمقة بالطاقة ا

  : (56تتوزع ىاتو االمكانيات كاآلتي )خريطة و الجبس و ) الدولميت(, الطيف , الرماؿ 

سيدي و التي تستخدـ في زخرفة الحجارة الرخامية بئر الحفي و د الغربية الرخاـ الوردي بمنطقة الييشرية مف معتمدية سيدي بوزي -
 عمي بف عوف 

 كربونات الكمسيـو بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية  -

 حجارة الدولميت بمعتمدية المزونة  -

 الطيف األبيض بمعتمدية منزؿ بوزياف -

 الجبس بمعتمدية المكناسي -

. 

 
 2016سنة الغربي, ديواف التنمية بالوسط المصدر:  

 مواد البناء بوالية سيدي بوزيد : 56خريطة  
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن

 الصناعات التقميديةو السياحة  6.6 

 السياحة 1.6.6 

بيػػا تظػػؿ غيػػر  السػػياحية األ أف األنشػػطة...(  سػػياحة بيئيػػةو منػػاظر طبيعيػػة سػػياحية )مكانيػػات إمػػف  سػػيدي بوزيػػدز بػػو واليػػة رغػػـ مػػا تتمّيػػ
. بطاقػة اسػتيعاب  (71سػيدي بوزيػد )جػدوؿ لتحديػد بمدينػة باو  تعد سوى مؤسسػتيف سػياحيتيف غيػر مصػنفتيف بالواليػة ككػؿ متطورة حيث ال
ليمة مقضاة , تعتبػر نسػبة تعبئػة النػزؿ بيػا ضػعيفة جػدا حيػث لػـ تتجػاوز  1740وسائح  1523بعدد سياح بمغ و سرير  52جممية قدرت بػػػػػػ

يـو . لذلؾ يجب دعـ استغبلؿ ىاتو االمكانيات السياحية بوالية سيدي بوزيد بما في  1.1امة لكؿ سائح كما ال يتجاوز معدؿ االق % 9.1
 .الحدائؽ الوطنية مثؿ حديقة بوىدمةو ذلؾ السياحة البيئية 

 2016في سنة  سيدي بوزيد المؤكشرات السياحية بـوالية : 71خذول 

العدد الجملً  
للوحدات 

 ٌاحٌةالس

من بٌنها الوحدات 
 مصنفةالغٌر 

الطاقة 
الجملٌة 
 )األسّرة(

إجمالً عدد  عدد السواح
 اللٌالً المقضات

مدة  )%( نسبة التعبئة
 اإلقامة

طيذي 

 ثىسيذ
2 0 52 1523 1740 9.1 1.1 

 2016لمسياحة، المصدر: المندوبية الجيوية

 

 الصناعات التقميدية 2.6.6

واعدا , حيث بمغ عدد البطاقات المينية و بوالية سيدي بوزيد فاف قطاع الصناعات التقمدية يعتبر ىاما  رغـ محدودية النشاط السياحي
تمييا معتمدية سوؽ  %51أي ما يعادؿ  سيدي بوزيد الشرقيةو بطاقة بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية  73منيا  2016بطاقة سنة  143

( . في حيف أنيا لـ تتجاوز 57( مف اجمالي البطاقات المينية )خريطة % 30ة بطاقة أي بنسب 43الجديد بعدد ىاـ مف البطاقات )
 . ( 72)جدوؿ  بطاقات مينية (9بئر الحفي )و ( 6البطاقاتيف احترافيتيف ببقية المعتمديات , باستثناء معتمديتي المكناسي )

تعتبر معتمديتي سيدي بوزيد الغربية و  قريبا.تألؼ دينار  223قرضا مصرفيا مف مجموع  127قد استفاد أصحاب ىذه البطاقات مف و 
يختمؼ و ( . %89.9دينارا ) 200.5( بقيمة %88.1قرضا ) 112سيدي بوزيد الشرقية األكثر استفادة مف ىاتو األمواؿ بما قدره و 

سيدي و الحفي دينار لكؿ قرض بمعتمديتي بئر  2000متوسط قيمة ىاتو القروض مف معتمدية الى أخرى اذ يصؿ أقصاه الى أكثر مف 
 ( .57دينار لكؿ قرض بمعتمدية سوؽ الجديد )خريطة  420بوزيد الشرقية , خبلفا الى أقؿ مف 

أكثر المعتمديات استفادة مف ذلؾ ىـ معتمديات سيدي بوزيد و  ²ـ 845.4عموما فالمنتوجات األصمية لياتو األنشطة الحرفية تصؿ الى 
بوزيد حيث ببقبة المعتمديات يتـ تحويميا الى مدينة سيدي  العمـ أف الكميات القميمة المنتجةمع و جممة . و الغربية , سيدي بوزيد الشرقية 

 .النشاط التجاري مزدىر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 النكشاط الحرفي سنةتطور أهم مؤكشرات  : 72جدول 

 

 2016المصدر: المندوبية الجيوية لمسياحة، 

 

 

 عذد الجطبقبد الوعتوذيخا

 الوهٌيخ
 الوجلغ عذد االعتوبداد

 )ثبأللف ديٌبر(
 الوٌتىج األصلي

 241.5 131 79 54 عُذٌ ثىصَذ انغشثُخ

 483.1 69.5 33 19 عُذٌ ثىصَذ انششقُخ

 120.8 1.5 1 2 جهًخ

 0 0 0 1 عجبنخ أوالد عغكش

 0 10 4 9 ثئش انذفٍ

 0 2 1 2 عُذٌ عهٍ ثٍ عىٌ

 0 0 0 2 يُضل ثىصَبٌ

 0 3 2 6 انًكُبعٍ

 0 3 5 43 عىق انجذَذ

 0 0 0 2 انًضوَخ

 0 3 2 2 انشقبة

 0 0 0 1 أوالد دفىص

 845.4 223 127 143 المجموع



 

 

  
 90 

 
  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن

 
 2016المصدر: المندوبية الجيوية لمسياحة،  

 2016سنة  المسندة: توزيع البطاقات المهنية  57خريطة 

  ارةـــــتجــــــمـا 7.6
. لقد  (57)جدوؿ مف جممة المشتغميف  %11.25ما يمثؿ و ىو  2014عامؿ سنة  12737تشغؿ األنشطة التجارية بوالية سيدي بوزيد 

باألنشطة التجارية  حيث تشغؿ تجارة الجممة نسبة كبيرة مف السكاف المشتغميف ,2016نقطة بيع لسنة  162بمغ العدد الجممي لنقاط البيع 
لكف بوالية سيدي بوزيد نجد أف أغمبية و تجارة الجممة تتركز أساسا بوسط المدينة  عادة ما نجد نسبة ىامة مف عدد نقاطو  .(73 )جدوؿ

نقطة بيع  31(, تمييا معتمدية جممة )  % 29.6نقطة بيع بالجممة أي  48الرقاب اذ تحتؿ المرتبة األولى )بػػػػػ  نقاط البيع تتركز بمعتمدية
مف اجمالي تجار  % 12.9نقطة بيع بالجممة أي ما يعادؿ  21(. في حيف التحظى مدينة سيدي بوزيد سوى بػػػػ%19.1 بالجممة أي

 (.73)جدوؿ , ثـ تأتي معتمدية منزؿ بوزياف في آخر مرتبة بحيث التحتوى عمى أي نقطة بيع الجممة بالوالية 

( يمييا نشاط %46.2بيع التجارة ) لمواد الغذائية تمثؿ حوالي نصؼ نقاطيبيف توزع نقاط البيع بالجممة حسب األنشطة التجارية أف ا
السعيدة كؿ تجارة الجممة بالنسبة لمخضر و . أما عمى مستوى المعتمديات , تحتكر الرقاب  (73)جدوؿ ( %19.7موادالبناء بنسبة )

نقاط(, في حيف  2المبلبس )و مة بالنسبة لؤلقمشة المكناسي عمى جميع تجارة الجمو تستحوذ كؿ مف معتمدية جممة و نقاط( , 3الغبلؿ )و 
نقطة تجارة  32نقطة بيع مف أصؿ  16أي  %50سبالة اوالد عسؾ بنسبة و نقاط البيع بالجممة لممواد البناء أكثر تركزا بالرقاب  تكوف

 .(21)رسـ بالجممة 

 
 

 2016 سنة تجارة الجممة : 73خذول 

 المجموع مواد اخرى الغاللوالخضر  مواد البناء الوالثضوالٌظيح  الغذائٌة المواد المعتمدٌة

 16 0 0 1 0 15 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 5 0 0 2 0 3 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 31 15 0 3 1 12 جلمة

 17 4 0 6 0 7 سبالة أوالد عسكر

 1 0 0 0 0 1 بئر الحفً

 1 0 0 0 0 1 سٌدي علً بن عون

 0 0 0 0 0 0 منزل بوزٌان

 10 3 0 1 1 5 المكناسًا

 4 0 0 0 0 4 سوق الجدٌد

 6 0 0 1 0 5 المزونة

 48 19 2 10 0 17 الرقاب

 14 8 1 4 0 1 السعٌدة

 9 1 0 4 0 4 أوالد حفوز

 162 50 3 32 2 75 المجموع

 2016 ،االدارة الجيوية لمتجارةمراقبة األداءات،  : المصدر
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن

 
 2016، ية لمتجارةاالدارة الجيو  : المصدر

 2016القطاع التجاري سنة و حسب المعتمديات التفصيل و  توزع نقاط البيع بالجممة : 21 رسم

 

 
 2011، االدارة الجيوية لمتجارة : المصدر

 2011ري سنة القطاع التجا حسبو : توزع نقاط البيع بالتفصيل حسب المعتمديات  58خريطة  
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 ةــصاديـــتــــاالق ةـــطـــكشــاألن
 504تتركز بمعتمدية الرقاب  بشكؿ متبايف, موزعة بيف المعتمديات  2016نقطة بيع بالتفصيؿ لسنة  2697وتعد والية سيدي بوزيد 

نقطة بيع فقط أي بنسبة  19يبمغ وزف معتمدية سيدي عمي بف عوف مف التجارة بالتفصيؿ و  %18.6نقطة بيع بالتفصيؿ أي ما يعادؿ 
المواد الغذائية مكانة مرضية مف  تحتؿ تجارة التجارية,عمى مستوى توزع نقاط البيع بالتفصيؿ حسب األنشطة و . (74)جدوؿ  0.7%

 %41نقطة بيع أي بنسبة  113المبلبس بػػػػو ( تمييا تجارة النسيج % 41.5نقطة أي ما يعادؿ  1118حيث عدد نقاط البيع بالتفصيؿ )
)خريطة ساكف التركز الياـ لياتو النقاط التجارية بيف مختمؼ المعتمديات  1000التفصيؿ لكؿ  (. يبيف مؤشر عدد نقاط تجارة74)جدوؿ 

 1000نقطة تجارة بالتفصيؿ فقط / 0.67وساكف بالرقاب  1000نقطة تجارة بالتفصيؿ / 13.18بالفعؿ فيذا المؤسر يتراوح بيف و  (58
 .(58)خريطة ساكف بمعتمدية سيدي عمي بف عوف 

 

 2016التفصيل سنة تجارة  : 74خذول 

 المجموع مواد اخرى الغاللوالخضر  مواد البناء الوالثضوالٌظيح  المواد الغذائٌة المعتمدٌة

 391 255 1 8 12 115 سٌدي بوزٌد الغربٌة

 114 65 1 3 0 45 سٌدي بوزٌد الشرقٌة

 411 193 7 13 7 191 جلمة

 221 119 2 11 10 79 سبالة أوالد عسكر

 48 23 0 6 4 15 بئر الحفً

 19 12 0 1 1 5 سٌدي علً بن عون

 116 36 10 10 2 58 منزل بوزٌان

 180 73 5 7 8 87 المكناسًا

 123 38 3 8 1 73 سوق الجدٌد

 141 49 3 15 5 69 المزونة

 504 263 6 7 38 190 الرقاب

 171 85 1 3 4 78 السعٌدة

 258 113 3 8 21 113 أوالد حفوز

 2697 1324 42 100 113 1118 المجموع

 2016 ،االدارة الجيوية لمتجارة : المصدر

 
 
 
 
 
 
 

جممة و األنشطة التجارية حيث تتركز تجارة المواد الغذائية أساسا بمعتمديتي الرقاب و المعتمديات  يختمؼ توزع نقاط البيع بالتفصيؿ بيف
سيدي عمي بف عوف , و الغبلؿ غائبة تماما ببئر الحفي و في حيف نجد أف نقاط بيع الخضر  (21)رسـ %34نقطة بيع أي بنسبة  381بػػػػػػ

 .(21)رسـ المبلبس كذلؾ غائب بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية و كما نجد أف نقاط بيع النسيج 
 

العمومي ذات الصبغة  ، خاصة البنية األساسية المخصصة لممرفؽراسة مسالؾ توزيع منتجات الفبلحةتجدر اإلشارة إلى أىمية د
 اإلقتصادية ومف أىميا:

ومتوزعة عمى كؿ مف بمديات سيدي بوزيد، جممة، بئر الحفي، سيدي عمي بف عوف، الرقاب،  7المسالخ البمدية وعددىا  -
 المكناسي وأوالد حفوز.

اء بمدية سيدي بوزيد بيوميف تنتصب سوؽ أسبوعية بكؿ بمدية لمدة يـو واحد في األسبوع بإستثنو  17األسبوعية وعددىا  األسواؽ -
 في األسبوع.

أسواؽ الجممة وأىميا سوؽ سيدي بوزيد الذي يفتتح كامؿ أياـ األسبوع بإستثناء يـو األحد. تـ أيضا تركيز سوؽ جممة بكؿ مف  -
 الرقاب وجممة.

منشأة و وزيد الغربية، وىتقديـ المنتوجات الفبلحية يقع بأـ العظاـ بسيدي بو منصة لتثميف و بالوسط وى سوؽ اإلنتاج الكبرى -
 .مميوف دينار 60تبمغ تكمفتو و ىكتار مييئة  20عمومية في شكؿ شركة خفية اإلسـ. يمتد المشروع عمى مساحة 
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 المحيط وحماية وضعية

  تهاوحماي البيئة ةوضعيّ  .7

 الوضع البيئي 1.7

 مصادر التموث  1.1.7

 انُفبَبد انصهجخ 1.1.1.7

مما مصبات بمدية عشوائية صمبة أساسا في الفضبلت المنزلية، الصناعية والفبلحية. وعادة ما تمقى ىذه النفايات في تتمثؿ النفايات ال
المؤسسات إلى و المواطنيف  بعض قد أدى االنزعاج إلى قياـو  .المؤسسات العمومية القريبة منياو ازعاج لممتساكنيف و مصدر قمؽ  يشكؿ

ومف بيف النفايات الصناعية الصمبة بقايا الصناعت الغذائية ومنيا تحويؿ الطماطـ،  وضع النفايات.منع آليات البمديات مف و التظاىر 
طف يوميا. أما النفايات الفبلحية  1200مؤسسات تحويمية أوليا شركة قمودة بطاقة إستيعابيا التي تناىز  3حيث تضـ والية سيدي بوزيد 

األشجار و راعة الخضروات خاصة في ز و  في االنشطة الفبلحية قع إستعمالياسمدة التي يبقايا االو الحشرات  مبيداتفتتمّثؿ أساسا في 
طف  6000المثمرة. كما توجد أشكاؿ أخرى لمنفايات الصمبة مثؿ فضبلت محطات التطيير، مثؿ محطة سيدي بوزيد التي تفرز سنويا 

صبات البمدية. كما يمكننا أيضا الحديث عف فضبلت مذابح سنوات في الم 3مف الفضبلت الصمبة والتي يقع تجميعيا قبؿ إلقائيا كؿ 
 طف/سنة. 1611مذابح( والتي تقدر مجتمعة ب 2مذابح( والدواجف ) 10الماشية )

 

 انُفبَبد انغبئهخ  2.1.1.7

لمجاليف المنزلي تعتبر النفايات السائمة مف المصادر األساسية لمتموث في والية سيدي بوزيد وتتمثؿ أساسا في المياه المستعممة في ا
ال يقع معالجة و والصناعي. فالجزء األكبر مف مياه الصرؼ الصحي ومف النفايات السائمة الصناعية يقع إلقاءىا مباشرة في الطبيعة، 

/سنة في محطة 3ـ 3125/سنة، منيا 3ـ 4532المياه إال في ثبلث مدف وىي سيدي بوزيد والمكناسي وجممة وذلؾ بطاقة جممية تناىز 
. أما النفايات السائمة الصناعية فتتمثؿ باألساس في مرجيف معاصر زيت الزيتوف وفي المياه المموثة % 69بوزيد، أي بنسبة سيدي 

منيا  لممرجيف مصب جماعي 11إضافة ؿ ة زيتوف صر مع 104 حوالي تعد والية سيدي بوزيدالصادرة عف معمؿ الحمفاء بالقصريف. إذ 
يصؿ األمر و باقي المصبات عشوائية و  عوف موافؽ عميو مف طرؼ الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعتمدية سيدي عمي بف مصب وحيد

في الطبيعة بما مف شأنو أف يؤثر تأثيرا سمبيا عمى البيئة والمائدة المائية بسبب درجة حموضة مباشرة صاحب المعصرة إللقاء المرجيف ب
لممخمفات الضارة بالبيئة لمادة المرجيف فالمطموب مف الجيات المسؤولة اتخاذ إجراءات  نظرا. و ىذه المادة والروائح الكريية التي تفرزىا

حداث مصب مراقب بكؿ معتمدية طبقا لممواصفات لمحد مف آثاره السمبية عمى البيئة والمحيط،  ورادعة، وتكثيؼ دوريات المراقبة حازمة وا 
عادة استعمالووتثمينو ببعث مشاريع تيدؼ إلى تركيز تقنيات لمعالجتو،  باستخداـ المرجيف  نصحتلبحوث خاصة وأف عديد ا وا 

 . كمخصبات طبيعية لمتربة مف خبلؿ رش ىذه المادة في األراضي الزراعية بمعدالت مدروسة

 بعد وربما عمى حياة اإلنساف والحيواف خاصةالمحيط و البيئة خطورة عمى  متأتية مف معمؿ الحمفاء بالقصريفالمموثة المياه وتشكؿ ال
 وى منشآت فرش المياه بوادي الفكةعمى مستوذلؾ  والخضروات استعماؿ بعض الفبلحيف بالجية ليذه المياه لري األشجار المثمرة

 (.6ؿ )صورة النوايو أوالد خميفة  بالتحديد بمنطقتيو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر : جمولي براىمي، الممثؿ الجيوي لمبيئة بسيدي بوزيد

 مصبات غير مراقبة بوالية سيدي بوزيد : 6 صورة
 

 أكشكال التموث 2.1.7

 مراقبةنتيجة لمنفايات الصمبة التي تتراكـ عشوائيا في مصبات غير و التربة ى التي وقع ذكرىا اعبله، فتموث مصادربالأشكاؿ التموث  ترتبط
(. كما أف مقاطع 6محيط تتسبب في التموث وفي تكاثر الحشرات )صورة . كما أف النفايات السائمة الممقاة بدوف معالجة في ال(7)الصورة 

الحجارة والرماؿ ال تحتـر في معظميا قواعد حماية المحيط وتمقي بنفايتيا الصمبة في محيطيا وال تقـو بتييئة أماكف نشاطيا بعد نياية 
ية خطرا كبيرا عمى المحيط، خاصة األكياس الببلستيكية اإلستغبلؿ. كما تشكؿ الفواضؿ الببلستيكية مف أكياس ونفايات صناعية ومنزل

 خفيفة الوزف والتي تنقميا الرياح في كؿ اإلتجاىات مشكمة صورا سمبية ومسيئة لمببلد.
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 المحيط وحماية وضعية

 
  

 مصبات غير مراقبة بوالية سيدي بوزيد : 7 صورة
 

 
 بوزيد المصدر : جمولي براىمي، الممثؿ الجيوي لمبيئة بسيدي

 مصبات غير مراقبة بوالية سيدي بوزيد : 8 صورة

 

 حماية المحيط 2.7
لحماية المحيط وجب البحث عف حموؿ لمصادر وأشكاؿ التموث المذكورة أعبله. إذ يجب توفير المصبات البمدية المراقبة، إنجاز محطات 

لصحي والمياه الصناعية كما تجب رسكمة الفضبلت المنزلية والمواد الببلستيكية تصفية كافية لمعالجة مياه الصرؼ او تطيير وضخ 
عادة تثمينيا عمما وأف  لمنفايات الببلستيكية وذلؾ  إلنجاح برنامج الجمع بمقابؿقامت بتشجيع منظومة كاممة  الوكالة الوطنية لمتصرؼوا 

التقدـ في القضاء عمى ظاىرة تناثر النفايات  ىذه النقاط مفبوالية سيدي بوزيد حتى تتمكف  بتشجيعيا ألصحاب النقاط الخاصة
. كما يجب العمؿ 2012سنة  طف 21.7في حدود  حيث تمكنت نقاط الوكالة مف جمع كمية نفايات ببلستيكية قدرت الببلستيكية بالمدف

  عمى إنجاز وتوسعة المناطؽ الخضراء والمنتزىات والحدائؽ.

أىـ المؤشرات البيئية بوالية سيدي بوزيد سنة  الذي يبيف ػدد75ؿ عػػػػالجدو  متخذة لحماية المحيط فيوقد حاولنا تمخيص اإلنجازات ال
 خاصةو , بحيث تعتبر مراكز رسكمة النفايات عنصر أساسي  ECO-LEFمراكز  2ومراكز لرسكمة النفايات  10. حيث نجد  2017

طبيعة في شكؿ مصبات غير مراقبة. وفي ىذا الصدد تعمؿ الوكالة األلمانية التي غالبا ما يتـ رمييا بالو رسكمة نفايات الوسط البمدي 
 ذلؾ مف أجؿ استخراج األسمدة العضوية بالوالية .و التي تيدؼ الى رسكمة النفايات الحضرية  لمتعاوف الدولي الى دعـ المشاريع

طوؿ شبكة  كـ 166مف و الصرؼ الصحي لمعالجة مياه  محطتيفو محطات ضخ  5تتكوف معدات معالجة مياه الصرؼ الصحي مف و 
 الصرؼ الصحي.

 2017 والية سيدي بوزيد سنةبالبيئة  مؤكشرات   75 خذول

 المؤشرات 1415

 التصرف فً النفاٌات 

 مراكزرسكلة النفاٌات 82

0 ECO-LEF عدد مراكز   

 معالجة المٌاه المستعملة 

 محطات الضخ 3

 محطات التصفٌة 0

 البلدي%نسبة الربط بشبكة التطهٌر بالوسط  70

)كم(الصحً طول شبكة الصرف  844  

 عدد مجمعات االتصال 7822

 المناطق الخضراء 

 المناطق الخضراء بالوسط البلدي 4

 المساحات الخضراء 65

 الحدائق العمومٌة 0

التنوع البٌولوجًوالغابات    

)هك( منتزهات طبٌعٌة 8  

لفالحًاإلستغالل ا   

)هك( البٌولوجٌة مساحة األراضً الفالحٌة 88750.3  

 2017، غُذٌ ثىصَذثانًصذس: انًُذوثُخ انجهىَخ نهزًُُخ 
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 المحيط وحماية وضعية

( يتوزعوف مجاليا 75مساحات خضراء )جدوؿ  87وحدائؽ عمومية  2تنقسـ المناطؽ الخضراء الى ستة منتزىات ترفييية حضرية ,و 
عمى بقية المعتمديات  باقي المساحات الخضراء موزعوفو  بالمكناسي 20بوزيد الغربية ,  مساحة خضراء بسيدي 27:التاليو عمى النح

التي بدورىا تبيف مؤشرات توزع عدد السكاف لكؿ منطقة خضراء . نبلحظ مف خبلؿ الخريطة أف و  55مبيف بالخريطة و ذلؾ حسب ماىو 
ىذا مايفسر توفر عدد كبير نسبيا و لكؿ مساحة خضراء )  ساكف 1189ىذا المؤشر يختمؼ مف منطقة الى أخرى حيث نجد بالمكناسي 

نسبية توفر و ما يفسر بمحدودية و ىو ساكف لكؿ مساحة خضراء ببئر الحفي )  12763مف المناطؽ الخضراء بيا ( في حيف تصؿ الى 
 .(59الخضراء بيا)الخريطة المساحات 

 
 في المجاؿ البيئي نبلحظ: اإلشكالياتو مف أىـ الصعوبات 

 .التنسيؽ الضعيؼ بيف مؤسسات وزارة البيئةو  بالتصرؼ في النفايات فني يعنىو ب ىيكؿ رسمي غيا • 
 غياب معطيات شفافة وصحيحة تخص مجاؿ النفايات •
 .الترتيبيةو التنظيمية و الفنية  الصعوبات التي تعاني منيا البمديات مف النواحيو العراقيؿ  •
 Pollueur Payeur/Producteur Récupérateur ؼ في النفاياتغياب كامؿ لتفعيؿ المبادئ األساسية لمتصر  •
 .الفنيةو والبشرية  في اإلمكانيات البمدية الماديةو نقص في البنية التحتية  •
 .قمة الوعي الشامؿ لمتصرؼ في النفايات •
 .كثرة المصبات العشوائية •
 .والنقاط السوداء لحموؿ حيث تتكاثر المصبات العشوائيةلمحاولة إيجاد ا عدـ التطرؽ الجدي لموضوع النفايات المنزلية خاصة •

 

 
 2017، سيدي بوزيدبالمندوبية الجيوية لمتنمية  :المصدر

 2016توزيع المساحات الخضراء  :59خريطة 
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 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ممــــخـــــص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهّخص دغت انًعزًذَّبد
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 المعتمديات حسب ممخص .8

 الغربية سيدي بوزيد 1.8 

 
 مصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحيةال

 الغربية سيدي بوزيد: معتمدية  60خريطة 

 

 

 الغربية سيدي بوزيدمؤكشرات معتمدية  : 76خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة الغربٌةسٌدي بوزٌد مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 11.50 429912 49450 السك ان

 2014 49.12 214674 24291 عدد الذكور

 2014 50.08 215238 25159 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.34 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.66 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 12.58 116428 6221 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 87.41 313484 43229 السك 

 2014 17,12 110372 18906 عدد المساكن

 2014 - 3.89 2.61 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 173.11 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة الغربٌةسٌدي بوزٌد أخرى مؤشرات

 2016 5.71 7405 423 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 12 عدد العمادات

 2016 5.8 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 2529 927 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 78.92 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 94.80 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 57.19 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 13.33 45 6 عدد مكاتب البرٌد

 2016 2.14 466087 28636 لمزروعة بالهكتارمساحة األراضً ا

ٌ ة بالهكتار  2016 17.39 52007 9047 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016  9 - المحل

ٌ ة  2016 11.57 121 14 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 10.55 322 34 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 18.84 69 13 عدد المعاهد الثانو

 
 أهم خاصيات المعتمدية

 ىي مركز الحاضرة واألعماؿ والتجييزات والخدمات الرفيعة 
  الواليةسكاف  مف اجمالي 25.3% ساكف أي قرابة 108965تتميز بحجـ سكاني ىاـ. 
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 الكشرقية سيدي بوزيد 2.8 

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 الكشرقية سيدي بوزيد: معتمدية  61خريطة 

 الكشرقية سيدي بوزيدمعتمدية  مؤكشرات : 77خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة الشرقٌةسٌدي بوزٌد  مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 17.03  429912 73226 السك ان

 2014 50.19 214674 36755 عدد الذكور

 2014 49.81 215238 36471 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.81 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.19 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 57.44 116428 42063 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 42.55 313484 31163 السك 

 2014 11.59 110372 12797 عدد المساكن

 2014 - 3.89 5.72 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ةالكثاف ان  2014 - 57.88 62.20 ة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة الشرقٌةسٌدي بوزٌد  أخرى مؤشرات

 2016 5.71 7405 795 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 12 عدد العمادات

 2016 11.76 17 2 عدد البلدٌات

 2016 10.52 2529 2473 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بش  2016 - 93.3 44.79 بكة مٌاه الشربنسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 93.25 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 9.43 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 11.11 45 5 عدد مكاتب البرٌد

 2016 11.97 466087 55836 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 14.57 52007 7580 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ة  2016 11.57 121 14 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 15.76 322 35 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 10.14 69 7 عدد المعاهد الثانو

 

 أهم خاصيات المعتمدية

  ىكتار 55836شساعة األراضي الزراعية بحوالي 
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 جممة 3.8 

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 جممة: معتمدية  62خريطة 

 

 جممةمؤكشرات معتمدية   : 78خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة جلمة مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 9.35  429912 40239 السك ان

 2014 49.63 214674 19974 د الذكورعد

 2014 50.36 215238 20265 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 5036 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 49.64 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 14.46 116428 5821 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 85.53 313484 34418 السك 

 2014 7.64 110372 8435 عدد المساكن

 2014 - 3.89 4.77 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 60.15 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة جلمة أخرى مؤشرات
 2016 5.71 7405 669 ²انًغبدخ ثبنكهى

 2016 10.52 114 11 عذد انعًبداد

 2016 11.76 17 2 عذد انجهذَبد

 2016 14.28 2529 5748 انغكبٌ نكم طجُت )قطبع عبو(عذد 

 2016 - 93.3 48.90 َغجخ انزضّود ثشجكخ يُبِ انششة

 2016 - 99.4 93.25 َغجخ انزضّود ثشجكخ انكهشثبء

 2016 - 67.07 7.21 َغجخ اإلسرجبط ثشجكخ قُىاد انصشف انصذٍ

 2016 6.66 45 3 عذد يكبرت انجشَذ

 2016 7.23 466087 33738 يغبدخ األساضٍ انًضسوعخ ثبنهكزبس

 2016 9.36 52007 4870 انًغبدبد انغقىَّخ ثبنهكزبس

 2016 11.11 9 1 انًذهُّخوعذد انًغزشفُبد انجهىَّخ 

 2016 7.43 121 9 عذد يشاكض انصذخ األعبعُّخ

 2016 9.31 322 30 عذد انًذاسط اإلثزذائُّخ

 2016 7.24 69 5 عذد انًعبهذ انثبَىَّخ

 

 أهم خاصيات المعتمدية

 ناطؽ السقويةمة الاىمي 
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 سبالة أوالد عسكر 4.8 

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 سبالة أوالد عسكر: معتمدية  63خريطة 

 سبالة أوالد عسكرمؤكشرات معتمدية  : 79خذول 

 السنة النسبة )%( ةالوالٌ سبالة أوالد عسكر مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 4.74  429912 20382 السك ان

 2014 .49.15 214674 10019 عدد الذكور

 2014 .50.84 215238 10363 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 50.84 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 49.64 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 16.49 116428 3361 السك 

  ٌ ان الغٌر بلد  2014 83.50 313484 17021 ونالسك 

 2014 4.94 110372 5457 عدد المساكن

 3.89 3.73 عدد األفراد لكل  مسكن
 

2014 

ٌ ة ان  57.88 69.09 الكثافة السك 
 

2014 

 السنة النسبة )%( الوالٌة سبالة أوالد عسكر أخرى مؤشرات

 2016 5.71 7405 295 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 5 عدد العمادات

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 2529 3397 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 46.56 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 93.32 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 4.38 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 2.22 45 1 دعدد مكاتب البرٌ

 2016 5.04 466087 23533 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 5.26 52007 2738 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016  9 - المحل

ٌ ة  2016 4.95 121 6 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 4.96 322 16 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة عدد  2016 4.34 69 3 المعاهد الثانو

 

 أهم خاصيات المعتمدية

 اىمية التحويبل ت المالية مف الخارج 
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واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 بئر الحفي 5.8 

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

  بئر الحفي: معتمدية  64خريطة 

 ئر الحفيبمؤكشرات معتمدية  : 80خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة بئر الحفً مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 8.90  429912 38288 السك ان

 2014 50.69 214674 19412 عدد الذكور

 2014 49.03 215238 18876 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.30 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.70 نسبة الذكور %

ٌ و ان البلد  2014 16.91 116428 6475 نالسك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 83.09 313484 31813 السك 

 2014 8.80 110372 9714 عدد المساكن

 2014 - 3.89 3.94 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 74.35 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة بئر الحفً أخرى مؤشرات

²انًغبدخ ثبنكهى  515 7405 6.95 2016 

 2016 7.89 114 9 عذد انعًبداد

 2016 11.76 17 2 عذد انجهذَبد

انغكبٌ نكم طجُت )قطبع عبو(عذد   7658 12529 61.12 2016 

 2016 - 93.3 47.39 َغجخ انزضّود ثشجكخ يُبِ انششة

 2016 - 99.4 93.17 َغجخ انزضّود ثشجكخ انكهشثبء

انصذٍ َغجخ اإلسرجبط ثشجكخ قُىاد انصشف  1.26 67.07 - 2016 

 2016 11.11 45 5 عذد يكبرت انجشَذ

 2016 8.35 466087 38949 يغبدخ األساضٍ انًضسوعخ ثبنهكزبس

 2016 7.13 52007 3710 انًغبدبد انغقىَّخ ثبنهكزبس

انًذهُّخوعذد انًغزشفُبد انجهىَّخ   1 9 11.11 2016 

 2016 9.09 121 11 عذد يشاكض انصذخ األعبعُّخ

 2016 8.07 322 26 عذد انًذاسط اإلثزذائُّخ

 2016 10.14 69 7 عذد انًعبهذ انثبَىَّخ
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 سيدي عمي بن عون 6.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 : سيدي عمي بن عون: معتمدية  65خريطة 

 سيدي عمي بن عونتمدية مؤكشرات مع : 81خذول 

 سٌدي علً بن عون مؤشرات خاّصة بالسّكان
 

 السنة النسبة )%( الوالٌة

 2014 5.7  429912 24896 السك ان

 2014 50.19 214674 12700 عدد الذكور

 2014 49.81 215238 12196 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.68 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.32 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 6.35 116428 7403 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 5.58 313484 17493 السك 

 2014 6.36 110372 7318 عدد المساكن

 2014 - 3.89 3.40 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 45.95 الكثافة السك 

 سٌدي علً بن عون أخرى مؤشرات
 

 ةالسن النسبة )%( الوالٌة

 2016 5.71 7405 614 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 7 عدد العمادات

 2016 11.76 17 2 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 4702 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 45.35 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 89.79 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 12.35 إلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحًنسبة ا

 2016 2.04 45 2 عدد مكاتب البرٌد

 2016 6.91 466087 32233 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 2.13 52007 1108 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ةعدد مراكز الصحة   2016 7.43 121 9 األساس

ٌ ة  2016 6.21 322 20 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 7.24 69 5 عدد المعاهد الثانو
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 منزل بوزيان 7.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 منزل بوزيان: معتمدية  66خريطة 

 منزل بوزيانمؤكشرات معتمدية  : 82خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة منزل بوزٌان مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 5.88 429912 25321 السك ان

 2014 50.15 214674 12700 عدد الذكور

 2014 49.84 215238 12621 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.84 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.16 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 28.09 116428 7113 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 71.90 313484 18208 السك 

 2014 6.40 110372 7067 عدد المساكن

 2014 - 3.89 3.58 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 45.62 الكثافة السك 

 ةالسن النسبة )%( الوالٌة منزل بوزٌان أخرى مؤشرات

 2016 7.49 7405 555 ²انًغبدخ ثبنكهى

 2016 6.14 114 7 عذد انعًبداد

 2016 5.88 17 1 عذد انجهذَبد

 2016 10.52 12529 4617 انغكبٌ نكم طجُت )قطبع عبو(عذد 

 2016 - 93.3 39.01 َغجخ انزضّود ثشجكخ يُبِ انششة

 2016 - 99.4 91.27 َغجخ انزضّود ثشجكخ انكهشثبء

 2016 - 67.07 1.15 سرجبط ثشجكخ قُىاد انصشف انصذٍَغجخ اإل

 2016 6.66 45 3 عذد يكبرت انجشَذ

 2016 7.34 466087 34235 يغبدخ األساضٍ انًضسوعخ ثبنهكزبس

 2016 7.31 52007 3803 انًغبدبد انغقىَّخ ثبنهكزبس

 2016 11.11 9 1 انًذهُّخوعذد انًغزشفُبد انجهىَّخ 

 2016 7.43 121 9 عبعُّخعذد يشاكض انصذخ األ

 2016 8.69 322 28 عذد انًذاسط اإلثزذائُّخ

 2016 7.24 69 5 عذد انًعبهذ انثبَىَّخ
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 المكناسي 8.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 المكناسي: معتمدية  67خريطة 

 المكناسيمعتمدية  تمؤكشرا : 83خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة المكناسً مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 5.53 429912 23789 السك ان

 2014 50.54 214674 12024 عدد الذكور

 2014 49.46 215238 11765 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.46 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.54 نسبة الذكور %

ان  ٌ ونالسك   2014 62.10 116428 14773 البلد

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 37.90 313484 7844 السك 

 2014 5.71 110372 6303 عدد المساكن

 2014 - 3.89 3.77 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 38.18 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة المكناسً أخرى مؤشرات

 2016 8.41 7405 623 ²المساحة بالكلم

 2016 7.89 114 9 عدد العمادات

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.40 12529 3643 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 72.91 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 93.17 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 49.39 الصرف الصحً نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات

 2016 13.33 45 6 عدد مكاتب البرٌد

 2016 8.41 466087 39234 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 5.38 52007 2800 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ة  2016 5.78 121 7 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 4.65 322 15 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 5.79 69 4 عدد المعاهد الثانو
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 سوق الجديد 9.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 سوق الجديد: معتمدية  68خريطة 

 ق الجديدسومعتمدية  مؤكشرات : 84خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة سوق الجدٌد مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 5.08 429912 21882 السك ان

 2014 50.19 214674 10854 عدد الذكور

 2014 49.81 215238 10806 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.89 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.11 نسبة الذكور %

ٌ و ان البلد  2014 65.89 116428 14420 نالسك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 34.09 313484 7460 السك 

 2014 4.59 110372 5069 عدد المساكن

 2014 - 3.89 4.31 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 62.60 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة سوق الجدٌد أخرى مؤشرات

 2016 5.71 7405 346 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 7 عدد العمادات

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 4332 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 30.32 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 91.56 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 0.00 ف الصحًنسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصر

 2016 4.44 45 2 عدد مكاتب البرٌد

 2016 3.75 466087 17500 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 7.19 52007 3741 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 - 9 - المحل

ٌ ة  2016 5.78 121 7 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ةعد  2016 6.21 322 20 د المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 4.34 69 3 عدد المعاهد الثانو
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 المزونة 10.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 المزونة: معتمدية  69خريطة 

 المزونةمؤكشرات معتمدية  : 85خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة المزونة ة بالسّكانمؤشرات خاصّ 

 2014 5.57  429912 24766 السك ان

 2014 50.19 214674 12239 عدد الذكور

 2014 49.81 215238 12527 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 50.58 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 49.42 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 29.83 116428 7390 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 62.37 313484 15449 السك 

 2014 4.84 110372 5352 عدد المساكن

 2014 - 3.89 4.62 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 50.63 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة المزونة أخرى مؤشرات

 2016 5.71 7405 356 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 9 اداتعدد العم

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 3538 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 45.13 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 91.91 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 2.77 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 6.66 45 3 عدد مكاتب البرٌد

 2016 11.32 466087 52789 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 3.41 52007 1778 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ة  2016 3.72 121 12 عدد مراكز الصحة األساس

 2016 9.91 322 23 ٌ ةعدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 7.69 69 5 عدد المعاهد الثانو
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 الرقاب 11.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 الرقاب: معتمدية  70خريطة 

 الرقابمعتمدية  مؤكشرات : 86خذول 

 الرقاب مؤشرات خاّصة بالسّكان
 

 السنة النسبة )%( لوالٌةا

 2014 9.07  429912 41823 السك ان

 2014 49.01 214674 20501 عدد الذكور

 2014 50.98 215238 21322 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 50.98 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 49.02 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 18.86 116428 7892 السك 

ان الغٌر بل ٌ ونالسك   2014 70.72 313484 29578 د

 2014 16.26 110372 17948 عدد المساكن

 2014 - 3.89 2.33 عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  2014 - 57.88 56.44 الكثافة السك 

 الرقاب أخرى مؤشرات
 

 السنة النسبة )%( الوالٌة

 2016 10.06 7405 741 ²المساحة بالكلم

 2016 10.52 114 12 عدد العمادات

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 5000 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 33.85 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 92.73 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 0.83 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 8.88 45 4 ٌدعدد مكاتب البر

 2016 16.64 466087 77597 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 16.06 52007 8331 المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ة  2016 9.91 121 12 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 49.27 322 34 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 7.24 69 5 عدد المعاهد الثانو
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 السعيدة 12.8

 
 المصدر: المندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحية

 السعيدة: معتمدية  71خريطة 

 السعيدةمؤكشرات معتمدية  : 87خذول 

 السنة ة )%(النسب الوالٌة السعٌدة مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 4.95  429912 21305 السك ان

 2014 52.86 214674 11902 عدد الذكور

 2014 47.81 215238 10273 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 48.64 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 51.36 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 - 116428 - السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 - 313484 - السك 

 2014 - 110372 - عدد المساكن

 2014 - 3.89 - عدد األفراد لكل  مسكن

ٌ ة ان  57.88 79.09 الكثافة السك 
 

2014 

 السنة النسبة )%( الوالٌة السعٌدة أخرى مؤشرات

 2016 3.95 7405 293 ²المساحة بالكلم

 عدد العمادات
5 114 

4.38 
2016 

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 - كان لكل طبٌب )قطاع عام(السعدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 - نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 - نسبة التزو 

 2016 - 67.07 - نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 4.44 45 2 عدد مكاتب البرٌد

 2016 - 466087 - مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتار  2016 - 52007 - المساحات السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 - 9 - المحل

ٌ ة  2016 4.31 121 5 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 5.23 325 17 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 4.34 69 3 عدد المعاهد الثانو

 
. 
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  2019 اإلدارح العبهخ للتهيئخ التزاثيخ

 

واليخ طيذي ثىسيذ أطلض  
 

 المـعـــتــمـــديــات حـــســـب ـــخـــــصممـ

 أوالد حفوز 13.8

 
 مندوبية الجيوية لمتنمية الفبلحيةالمصدر: ال

 أوالد حفوز: معتمدية  72خريطة 

 أوالد حفوزمعتمدية  مؤكشرات : 88خذول 

 السنة النسبة )%( الوالٌة أوالد حفوز مؤشرات خاّصة بالسّكان

 2014 4.63 429912 19910 السك ان

 2014 49.25 214674 9807 عدد الذكور

 2014 49.75 215238 9772 عدد اإلناث

 2014 - 50.07 49.91 نسبة اإلناث %

 2014 - 49.93 50.09 نسبة الذكور %

ٌ ون ان البلد  2014 12.52 116428 2494 السك 

ٌ ون ان الغٌر بلد  2014 85.81 313484 17085 السك 

 2014 5.44 110372 6006 عدد المساكن

 2014 - 3.89 3.31 كل  مسكنعدد األفراد ل

ٌ ة ان  2014 - 57.88 46.39 الكثافة السك 

 السنة النسبة )%( الوالٌة أوالد حفوز أخرى مؤشرات

 2016 5.69 7405 422 ²المساحة بالكلم

 2016 7.89 114 9 عدد العمادات

 2016 5.88 17 1 عدد البلدٌات

 2016 10.52 12529 3263 السكان لكل طبٌب )قطاع عام(عدد 

د بشبكة مٌاه الشرب  2016 - 93.3 61.19 نسبة التزو 

د بشبكة الكهرباء  2016 - 99.4 92.88 نسبة التزو 

 2016 - 67.07 2.9 نسبة اإلرتباط بشبكة قنوات الصرف الصحً

 2016 6.66 45 3 عدد مكاتب البرٌد

 2016 6.82 466087 31808 مساحة األراضً المزروعة بالهكتار

ٌ ة بالهكتارالمساحا  2016 4.80 52007 2501 ت السقو

ٌ ة  ٌ ةوعدد المستشفٌات الجهو  2016 11.11 9 1 المحل

ٌ ة  2016 8.26 121 10 عدد مراكز الصحة األساس

ٌ ة  2016 7.38 325 24 عدد المدارس اإلبتدائ

ٌ ة  2016 5.79 69 4 عدد المعاهد الثانو
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