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معتمديػػة رأس الجبؿ



الرطب رأس الجبل بالطابق المناخً  معتمدٌةتوجد 

  :بــــو تتمٌز دون الرطب و

 جهويمقابل معدل  مم537معدل أمطار ٌبلغ   

.مم600ٌفوق للوالٌة   

 



من   %2ما يمثل  هك 8446:    المساحة الجمليــة     
.المساحة الجملية  لوالية بنزرت

هك 6687:             لمساحة المحترثـة ا     

هك 1281: الغابات                  مساحة      

هك 148 :مساحات غير صالحة للزراعة      

هك 330 :المراعي                 مساحة     

 



تعتبر البنية األساسية من مقومات الفةالحةة العرةر،ة   •
حيةةأ  ت تيةةو،ر  ةةبرة اليرمةةةات تيرةةن مةةن تي ةةير  

. العيل الفةالحي وخروصا خالل ت و،ق الينتوجات
وبإمرةةةةات الينترةةةةين اةةةةي الييةةةة ات اسةةةةت الل  ةةةة    •

النارطةةةةةة لتحةةةةةنيب حالةةةةةة الحةةةةةبرة و  ةةةةة ا  البةةةةةرام   
.ال نو،ة إلح اث م الك اةالحية  و تهيئتها









التدفػػؽعػدد اآلبػاراسػػػػػـ المائػػػػػػدة
ث/ؿ 

االستغػػػػػالؿ
(ؿ/غ)المموحة (3ـ ـ)المجموع (3ـ ـ) الصناعة (3ـ ـ) الفالحة (3ـ ـ) الشراب 

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

المائيـــة السطحيـــة اتالمائــــد

رأس "وهً مائدة مائدة سطحٌة واحدة رأس الجبل  بمعتمدٌةتوجد 

:بـــــــتتمٌز  و" الجبـــــل

اآلبػػػػػػػػػػػػػػار
ـ )االستغالؿ (3ــ )الموارد 

(3ـ
نسبة 
(ؿ/غ)المموحػة )%(االستغالؿ  المجهزة 

بالكهرباء
المجهزة 
بالمازوط

مجموع 
المجهزة

غير 
المجمػوعالمجهزة

7963483075315838,4410,831285-2



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3ـ 1000)  

  3ـ 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

العمػػػػادةالتمػػػػػػيالسػػػد 
طاقػة 

االستيعػػػاب
( 3ـ 1000)  

الكمية المعبئػة 
  3ـ 1000

( 2013ديسمبر )  
مالحظػػػػػػات

مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ28560سيدي عمي الشباب1بني عطا 
مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ286200القريػػػة2بني عطا 

مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ512400الجنوبية. ج.رأس شعب الدود
مبرمج لالستغالؿ لري الحبوب266210الجنوبية. ج.رأس شؾ الفمفػػؿ
مبرمج لالستغالؿ لري الحبوب600400.  ج.رأس النشمػػػػػػة

التليــــــــــــةالســــــــدود 

:هً تلٌةخمس سدود رأس الجبل  بمعتمدٌةٌوجد 



طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3ـ 1000)  

  3ـ 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

العمػػػػادةالتمػػػػػػيالسػػػد 
طاقػة 

االستيعػػػاب
( 3ـ 1000)  

الكمية المعبئػة 
  3ـ 1000

( 2013ديسمبر )  
مالحظػػػػػػات

مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ28560سيدي عمي الشباب1بني عطا 
مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ286200القريػػػة2بني عطا 

مستغؿ ضمف شبكات راس الجبؿ512400الجنوبية. ج.رأس شعب الدود
مبرمج لالستغالؿ لري الحبوب266210الجنوبية. ج.رأس شؾ الفمفػػؿ
مبرمج لالستغالؿ لري الحبوب600400.  ج.رأس النشمػػػػػػة

التليــــــــــــةالســــــــدود 

:هً تلٌةخمس سدود رأس الجبل  بمعتمدٌةٌوجد 



المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

السقويةتوزيـع المساحات            

 وهً هك2471 الجبل رأس بمعتمدٌة للري القابلة المساحة تبلغ

 و بالوالٌة للري القابلة المساحات مجموع من %10 حوالً تمثل

.هك24958 تبلغ التً

المعتمدٌة مساحة من %30 حوالً و

المساحات السقوٌة كما ٌلً تتوزع 

المساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري: 
المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

2190281247126003382938



المؤشر العاـ %  نسبة االستغػالؿ  بػ 
لموالية

المؤشر العاـ %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

و نسثح التكثيف اإلستغاللنسثح 

 عامة تكثٌف كنسبة %80 مقابل %98 : اإلستغالل نسبة      
.بالوالٌة

 عامة تكثٌف كنسبة %93 مقابل %119 :التكثيف نسبة     
.بالوالٌة

:عمومي كما يلي ووتتوسع هذه المؤشزات بين خاص 

%   بػنسبة التكثيػػػؼ %  بػنسبة االستغػالؿ  
المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

989998119120119



نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

 سنة موفى فً الرٌفً بالوسط القاطنٌن السكان عدد         

. ساكن 8377 ،2013

ساكن1502 :الرٌفٌة الهندسة بخدمات المنتفعٌن عدد          

 

 بالوسط للشراب الصالح بالماء للتزوٌد العامة النسبة         

.%9.17الرٌفٌة الهندسة طرٌق عن الرٌفً



اجــــــــــــاإلنت

يفالحــــال 



:حسة الصنف ع المساحاخـــتىزي

  من مساحة الحبوب بالوالٌة %1.5أي بنسبة  هك1580: الحبـــــــوب

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً

هك950:قمح صلب-                  

هك30:نــــقمح لٌ-                  

هك500:رــــــــشعٌ-                  

هك100:   ترٌتٌكال-                  

 من مساحة البقول الجملٌة  بالوالٌة  %1أي حوالً  هك120:البقول

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً

هك80:ًــفول عرب-

هك10:   جلبانـــــــة-         

هك30:صـــــــــحم-



من مساحة األعالف الجملٌة    %2.3أي حوالً  كه1350:األعالف       

:حسب الصنف كما ٌلًموزعة  بالوالٌة

هك930:             القرط-

هك420: خضراء اعالف-

هك3050مساحة الزراعات الكبرى حوالً              

موزعة حسب  هك2030المساحة الجملٌة حوالً  :األشجار المثمرة       

:الصنف كما ٌلً

هك440          :زٌتون زٌت-

هك30         :زٌتون طاولة-

هك350        :قــــــــوارص-                     

هك570           :ب ــــــــعن-

هك340:        اجاص وتفاح -                   

هك100:   رمـــــــــــــــــــان-                   

هك90:     لــــــــــــــــــوز-                   

هك110 :اخرىمثمرة  اشجار-        



ما ٌمثل  هك2240الجملٌة حوالً    المساحة:الخضروات 

من  %26من المساحة الجملٌة للخضر فً الوالٌة و % 19

مساحة المعتمدٌة 

:كما ٌلً الفصول موزعة حسب بطاطا  هك750منها  

هك160:       الموسم اآلخر فصلي-                 

هك720:الموسم الشتوي و الربيعي-                 

هك150:             الموسم البدري-                 

هك1200:            الموسم الصيفي-                 





النثـــــــاتي االنتــاج

من  %2أي حوالي طن  3376 :الحبوب      

.للوالية الجهوياإلنتاج 

من  % 3أي بنسبة  طن 610: البقـــول     

.للوالية الجهوياإلنتاج 

      



االنتــاج النثـــــــاتي
 

من %17أي حوالي طن 52000 : الخضراوات

.للوالية الجهوياإلنتاج 

 االنتاجمن  %4أي بنسبة طن  22090: ألعالفا

.للوالية الجهوي

       

        



القػػػػوارصزيتوف الزيتزيتوف الطاولةاالشجار المثمرة
14473272504900

: األشجار المثمرة

 طن14473األشجار المثمرة حوالً  انتاجٌبلغ معدل  

:للوالٌة منه الجهويمن اإلنتاج % 16ما ٌمثل حوالً 

                

القػػػػوارصزيتوف الزيتزيتوف الطاولة        
طف4900طف250طف27



مةةن اليوةةاور األساسةةية   خةةرا ا اإلمراايةةات  تعتبةةر  
التةةي ،يرةةن   تيا  ةةا لتوجيةة  األاحةةية الفةالحيةةة  
 .واقةا للناصيات اليبيعية واليناخية لرل منيقة







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

%9      أي بنسبة رأس بقر3960

%2  أي حوالًرأس غنم  2825

   

%2   أي حوالًرأس ماعز  450

%0.5أي حوالً  طيردواجن 2000

%15      أي حوالً ارنب ام 400

%9  أي حوالً خلية نحل 2000



الميناء
مراكة الصيد الساحلي 

اليد العاملحالمجمـىع
تدون محركمجهسج تمحرك 

207999206رفػػػػػراؼ
68333 3632كاب زبيػػب
 1 1 بني عطا

، بني عطاو كاب زبيــب و  رفـــــرافيوجد بمعتمدية رأس الجبل مرفأ 

عامال 539مركب صيد ساحلي تشغل 168بالنسبة لألسطول فيتكون من 

 :موزعة كاآلتي

الميناء
مراكة الصيد الساحلي 

اليد العاملحالمجمـىع
تدون محركمجهسج تمحرك 

207999206رفػػػػػراؼ
68333 3632كاب زبيػػب
 1 1 بني عطا



:موسعة كما يلي طنا 453يبلغ معدل اإلنتاج  بمعتمدية رأس الجبل حوالي

عن طزيق الصيد الساحلي طنا252: ميناء كاب زتية      

عن طزيق الصيد الساحلي طنا198 :ميناء رفــــــراف     

من السدود أطنان3 :         تني عطا     




