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  :بــــو تتمٌز 
     

 جهويمقابل معدل  مم507معدل أمطار ٌبلغ حوالً  

مم600 فوقٌللوالٌة  
 

 

الرطب دونو الرطببالطابق المناخً العالٌة  معتمدٌةتوجد 



معتمديػة العاليػة



   %2ما يمثل  هك7912 حوالي:   المساحة الجمليــة     
.من المساحة الجملية  لوالية بنزرت

هك   6800 :              المحترثـة لمساحةا     

هك     820 :                  الغابات مساحة     

هك     207 : للزراعة صالحة غير مساحات     

هك       85 :                 المراعي مساحة    

     



محترثة اراضي

مراعي

غابات

مساحات غير صالحة 
للزراعة











التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػم المائػػػػػػدة
ث/ل 

االستغػػػػػالل
(ل/غ)المموحة (3م م)المجموع (3م م) الصناعة (3م م) الفالحة (3م م) الشراب 

0.3-1,490.8 2047,251,280,21جومين االعمى
0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

هً مائدة  والعالٌــــة مائدة عمٌقة واحدة  بمعتمدٌةتوجد 

:بـــــــــــــــتتمٌز  و"  1 قنٌشوادي "

عميقةالالمائيـــة  اتالمائــــد

اســـــم المائــــــدة
عـدد 

اآلبـار

التدفــق

ث/ل 

االستغـــــالل

(3مم )الفالحة (3مم )الشراب 
م )الصناعة 

(3م

م )المجموع 

(3م

الملوحة 

(ل/غ)

0.4-1213204,530,6205,670,166,453.15 قنيشوادي 



التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػم المائػػػػػػدة
ث/ل 

االستغػػػػػالل
(ل/غ)المموحة (3م م)المجموع (3م م) الصناعة (3م م) الفالحة (3م م) الشراب 

0.3-1,490.8 2047,251,280,21جومين االعمى
0.5-0,390.7 612,370,290,1وادي الطين

العالٌــــة مائدة سطحٌة واحدة بمعتمدٌةتوجد 

المائيـــة السطحيـــة اتالمائــــد

اسػػػػػم 
المائػػػػػػدة

اآلبػػػػػػػػػػػػػػار
الموارد

(3مم )
االستغالل 

(3م م)
نسبة 

االستغالل 
)%(

المموحػة 
(ل/غ) المجهزة 

بالكهرباء
المجهزة 
بالمازوط

مجموع 
المجهزة

غير 
المجمػوعالمجهزة

103536107148715587,511,19149,24-1.5 1 قنيشوادي 





طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

التلية الســــــــدود

 3مليون م 1.8 ببطاقة جملٌة تقدر  تليةسدود  3العالٌة  بمعتمدٌةٌوجد  

:كما ٌلً  العماداتموزعة حسب 

العمػػػػادةالتمػػػػػػيالسػػػد 
طاقػة 

االستيعػػػاب
( 3م 1000)  

الكمية المعبئػة 
  3م 1000

( 2013ديسمبر )  
مالحظػػػػػػات

غير مبرمػج466350ختميػػػػنتشريػػػػػػػن

القلع
مبرمج لالستغالل لري الحبوب400200سيدي عمي الشبػػاب

مموث بمياه قرية سيدي عمي الشبػػاب506330سيدي عمي الشبػػابالرحيػػػب



البحيـــرات الجبليــــة

: بــــــــــــــــــتتمٌز ثالثة بحيرات جبلية العالٌــــة  بمعتمدٌةٌوجد  

كمية المياه المخزنػة المنطقة البحيػػػرة إسػػػم
المالحظػػػات(3ألؼ م)االستغالل (3ألؼ م)

S100% مترسبةخيتمينال1-ب-الطرفة

 7028خيتميػػػنالديكػػػارةواد 

 7028الخيتمينالذهيمةواد 



المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

. هك2030  العالٌة بمعتمدٌة للري القابلة المساحة تبلغ

. بالوالٌة للري القابلة المساحات من 8%

  .للمعتمدٌة محترثةال المساحة من  30%

السقويةتوزيـع المساحات  

:حسب طبٌعتها إلى السقوٌةو تتوزع المساحات 

المساحة المستغلـــةالمساحة المرويــــــةالمساحة القابلـة للـري

المجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً

155080420301670511218114004641864



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

.للوالٌة عام كمؤشر %80 مقابل   %92 : اإلستغالل نسبة      

 

.للوالٌة عام كمؤشر %93 مقابل %107 :   التكثيف نسبة      

  : الري مياه في االقتصاد لمعدات التجهيز نسبة 

كمؤشر عام للوالٌة %88مقابل  90%

%   بـنسبة التكثيـــف %   بـنسبة االستغـالل  

المجمـوعالخاصالعموميالمجمـوعالخاصالعمومي

909792108107107



:تتوزع هذه المساحات كما ٌلً

  هك1550 : العمومية السقويةالمناطق 

من جملة المساحات العمومٌة %7              

. مجمع مائي 01مسٌرة من قبل               

  هك 480:  الخاصة السقويةالمنطقة 

من جملة المساحات الخاصة 10%              

اآلبار السطحٌة مزودة من               

بالعالية السقويةالمنطقة 





المزود الرئيسي لمياه الريمصدر المياه

المنطقة السقوية 

العمومية تحت تصرف 

مجمع البركة

المنطقة السقوية العمومية 

تحت تصرف مجمع النجاح

المنطقة السقوية العمومية 

تحت تصرف مجمع 

االمتياز

المنطقة السقوية العمومية تحت تصرف 

مجمع االنطالقة

سد سيدي 
البراق

شركة قنال و أنابيب مياه 
الشمال

هك 620هك 950هك 993هك 1137

مصدر المياه
 لمياه المزود الرئيسي

الري

العمومية  السقويةالمنطقة 

بالعالية

سد سٌدي سالم عبر 

قنال مجردة

أنابٌب مٌاه  وشركة قنال 

الشمال
هك 1550





من  %74بنسبة  اي هك 5000 حوالً: مساحة الزراعات الكبرى

:حسب الصنف كما ٌلً موزعة بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 2600: ـــوبــــــــــــالحبــــ

هك 2100:   صلبقمح -                  

هك 300:  نــــقمح لي-                  

هك 100:   رــــــــشعي-                  

هك 100:     تريتيكال-                  

        

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 550: ولــــــــــــــــــــــالبق        

هك 390:يــفول عرب-

هك 150:مصريفول  -         

هك   10:جلبانـــــــــة-

حسب الصنف ع المساحاتـــتوزي



من % 15أي بنسبة  هك1000حوالً  : األشجار المثمرةمساحة 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

هك   600            :زيتون زيت- 

هك    55           :زيتون طاولة- 

هك  240                :قوارص-                     

هك    20              :عنب مائدة-                    

هك    85 : مختلفةأشجار مثمرة -           

:ٌلً كما الصنف حسب موزعة كه 1750:فالـــــــــــــــــاألع

هك 1250:             القرط-             

مروية هك 110 منها هك  250: خضراء  اعالف-             

هك    250:          السيالج-    

.دخان  هك 100 :الزراعات الصناعية



من  %16أي بنسبة  هك 1100حوالً :  مساحة الخضروات

:موزعة حسب المواسم كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة 

 

بطاطا هك 120 منها هك135:       فصلي اآلخر الموسم

بطاطا هك 80 منها هك 120 :             البدرية الخضر

هك770 : والربيعي الشتوي الموسم

بطاطا هك150 منها هك500 :            الصيفي الموسم





وبالمقارنة مع اإلنتاج اإلنتاج حسب النوع ٌتوزع 

: الى الجهوي

:الزراعات الكبرى

   %3أي بنسبة     طن6297: الحبوب*          

%3  أي بنسبة    طن 699 :  البقول *         

%4أي بنسبة   طن26045: األعالف*         

 

%10  أي بنسبة طن31016: راواتـــــــــلخضا

      

النباتي حسب النوع االنتاجتوزع 



%1 أي بنسبة     طن78: الزراعات الصناعية 

% 22 أي بنسبة    طن8005: رةـــــــالمثماألشجار 

 

قوارص طن3620 هاـــــــــــــــــمن       

        



اررا طحاورريألس طيةيةررت    خرر ط ا طكانياترري   تعتبرر   
طحترري كانررا ادتايلترري حتألنترر  طياالررة  طح ر  ترر   

 .ألفقري حلخيصتي  طحةبتعت  ألطحانيخت  حنل انةق 







تربية الماشية حسب الصنف         
:توزيع القطيع بالمقارنة مع عدد القطيع بالوالية

%8  حوالً أي     بقر رأس    3659

%1  حوالً أي      غنم رأس  1977

   

%2   حوالً أي     ماعز رأس    554

%2   حوالً أي       ارنب ام     800

%30  حوالً أي     نحل خلية     600

 %3  حوالً اي   دواجن طير10000



 فً فالحً مهنً تكوٌن مركز العالٌة بمعتمدٌة ٌوجد

: التالٌة االختصاصات

الصغرى الحيوانات تربية  

الخضروات زراعة  


