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  :بــــو تتمٌز 
     

 جهويمقابل معدل  مم836معدل أمطار ٌبلغ حوالً  

مم600 فوقٌللوالٌة  
 

 

الرطب دونو الرطببالطابق المناخً سجنان  معتمدٌةتوجد 



معتمديــة سجنان



ما يمثل  هك59863 حوالي:   المساحة الجمليــة     
.من المساحة الجملية  لوالية بنزرت  16%

هك   7100 :              المحترثـة لمساحةا     

هك  40021 :                  الغابات مساحة     

هك    2600 : للزراعة صالحة غير مساحات     

هك  10142 :                 المراعي مساحة    

     











طاقػة االستيعػػػابالعمػػػػادةالسػػػد التمػػػػػػي
( 3م 1000)  

  3م 1000الكمية المعبئػة 
مالحظػػػػػػات( 2013ديسمبر )  

سقويػةمنطقة 56050كاؼ غرابزراريػػػػس

سد سجنــــان

الســــــــدود

3م مليون138: طاقة االستيعاب  

3ممليون 70:  2015فٌفري  12بتارٌخ الكمية المعبأة 

:وهً% 100انتهى انجازها بنسبة  ثالثة سدود جديدة

3م م33:سد الزياتين        

3م م28:سد الحركة        

3م م18:   القمقومسد       

:هً وسدود  4سجنــــان  بمعتمدٌةٌوجد   



البحيـــرات الجبليــــة
:بحٌرة جبلٌة تتمٌز ب 22سجنــــان بمعتمدٌةتتواجد 

المنطقة البحيـــرة إســـم
ألف )كمية المياه المخزنـة 

(3م
المالحظـــات(3ألف م)االستغالل 

 5622المعالية  الصخيــرة

0S100%مترسبةالمعاليةطواجنيـــة

 125كارةالحكارة

0S100%مترسبةالحشاشنةبوفرينينـــة

 0مترسبةالمعالية2 سوقمان

 125المعاليةالخزينفيض 

 156المعاليةجنيـــبأم 

 166المعالية1 سقومان

 166المعاليةيصلـي

 3213المعاليةالسميرة 

 125سحابنة4ب  الكناينية

 4016سحابنة5 بالحدادة 

 125سحابنة3ب-الحنيــة

 125الكرمةعين عيشون

 2811المعاليةبيض الغول

 125الموادنالمخيش

 125المعاليةالهميلة

S100% مترسبةسحابنة( الشاليبية)  الشقيفـة

 4016العبابسةالزينسيدي 

 166السحابنةأم الطبـــل

 2811العبابسةواد الـــزان

 312125معاليةالزبـــــــوز







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

سجنــــان مائدة عمٌقة واحدة هً مائدة  بمعتمدٌةتوجد 

:تتمٌز ب و" وادي سجنان"

عػدد اسػػػػػم المائػػػػػػدة
اآلبػار

التدفػػؽ
ث/ل 

االستغػػػػػالل

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

المجموع 
(3مم)

المموحة 
(ل/غ)

0.4-0,590.7 718,710,5570,03وادي سجنان

عميقةالالمائيـــة  اتالمائــــد



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

هما مائدتا  مائدتان سطحٌتانسجنــــان  بمعتمدٌةتوجد 

:تتمٌزان ب و" وادي سجنــــان" و" كــاف عبــــاد"

المائيـــة السطحيـــة اتالمائــــد

اســـــم 

المائــــــدة

اآلبــــــــــــــار
الموارد

(3م م)

االستغالل 

(3مم )

نسبة 

االستغالل 

)%(

الملوحـة 

(ل/غ) المجهزة 

بالكهرباء

المجهزة 

بالمازوط

مجموع 

المجهزة

غير 

المجهزة
المجمـوع

1-1510011518029510,62623كــاف عبــــاد

1-521782304506802,91,6155,51.5وادي سجنــــان





المساحة المستغمػػػةالمساحة المرويػػػػػػةالمساحة القابمػة لمػري

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

448510445529493312006133424110015242

. هك3850 سجنان بمعتمدٌة للري القابلة المساحة تبلغ

.بالوالٌة الجملٌة السقوٌة المساحات من 15%

  .للمعتمدٌة الجملٌة المساحة من  6%

السقويةتوزيـع المساحات  

:حسب طبٌعتها إلى السقوٌةو تتوزع المساحات 

المساحة المستغلـــةالمساحة المرويــــــةالمساحة القابلـة للـري

المجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومًالمجمـوعالخاصالعمومً

37001503850800165965800130930



المؤشر العام %  نسبة االستغػالل  بػ 
لموالية

المؤشر العام %  نسبة التكثيػػػؼ بػ 
لموالية المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

59969580%11011511193%

.للوالٌة عام كمؤشر %80 مقابل %24 : اإلستغالل نسبة      

 

.للوالٌة عام كمؤشر %93 مقابل %25 :   التكثيف نسبة      

%   بػنسبة التكثيػػػؼ %   بػنسبة االستغػالل  

المجمػوعالخاصالعموميالمجمػوعالخاصالعمومي

2287242211025

  : الري مياه في االقتصاد لمعدات التجهيز نسبة 

كمؤشر عام للوالٌة %88مقابل  41%



بسجنانالعمومية  السقويةالمنطقة 

 هك 3700:     سجنان بمعتمدٌةالعمومٌة  السقوٌةمساحة المناطق 

 %19:      من جملة المساحات العمومٌــــــــــــــــــــة   النسبة

: مجامع مائٌة 04مسٌرة من قبل 

مجمع البركة 

مجمع االنطالقة 

مجمع االمتياز

مجمع النجاح



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

 مصـادر حـسب بسجنان العمومٌة السقـوٌة المنــاطق تتـوزع

: التالً بالجدول مبٌن هو كما المٌـاه

مصدر 

المياه

المزود الرئيسي لمياه 

الري

المنطقة السقوية 

العمومية تحت 

تصرف مجمع 

البركة

المنطقة السقوية 

العمومية تحت 

تصرف مجمع النجاح

 السقويةالمنطقة 

العمومية تحت 

تصرف مجمع 

االمتياز

العمومية  السقويةالمنطقة 

تحت تصرف مجمع االنطالقة

سد سيدي 
البراق

أنابيب  وشركة قنال 
مياه الشمال

هك 620هك 950هك 993هك 1137



 

  بالوسط للشراب الصالح بالماء للتزوٌد العامة النسبة

                                                 الرٌفٌة الهندسة طرٌق عن الرٌفً

:43.79%

نسبة التزود بالمــاء الصالــح للشــراب

كما ٌبلغ عدد مجامع التنمٌة فً قطاع الماء الصالح للشراب 

مجمع 18





من  %66بنسبة  اي هك 4657 حوالً: مساحة الزراعات الكبرى

:حسب الصنف كما ٌلً موزعة بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 1430: ـــوبــــــــــــالحبــــ

هك 550:   صلبقمح -                  

هك 180:  نــــقمح لي-                  

هك 450:   رــــــــشعي-                  

هك 250:     تريتيكال-                  

        

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً هك 97: ولــــــــــــــــــــــالبق        

هك 50:يــفول عرب-

هك 40:مصريفول  -         

هك   7:جلبانـــــــــة-

حسب الصنف ع المساحاثـــتىزي



من % 23أي بنسبة  هك1630حوالً  : األشجار المثمرةمساحة 

:موزعة حسب الصنف كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةاألراضً 

هك1450           :زيتون زيت-

هك    60         :زيتون طاولة-

هك 120 : مختلفةأشجار مثمرة -         

:حسب الصنف كما ٌلًموزعة  كه 2830:األعالف

هك 2300:             القرط-

هك   370: خضراء  اعالف-

هك    160:   بذور األعالف-

من مساحة  % 21ما ٌمثل حوالً  دخان  هك 300: الزراعات الصناعية

.الزراعات الصناعٌة بالوالٌة



من  %11أي بنسبة  هك 805حوالً :  مساحة الخضروات

:موزعة حسب المواسم كما ٌلً بالمعتمدٌة المحترثةالمساحة 

 

(بطاطا)هك 5 :       فصلي اآلخر الموسم

هك 20 اخضر هك فول 20)هك100 : والربيعي الشتوي الموسم

( وربيعي   شتوي بصل                                           

هك200 و طماطم هك250 منها هك700 :            الصيفي الموسم

.بطٌخ و دالع  هك200 و فلفل                                 



محترثة اراضي

مراعي

غابات

مساحات غير صالحة 
للزراعة





النباتي حسب النىع االنتاجتىزع 

: الىٌتوزع اإلنتاج حسب النوع   

:الزراعات الكبرى

  %1أي بنسبة     طن2026: الحبوب*          

%2  أي بنسبة    طن 400 :  البقول *         

%5أي بنسبة   طن28150: األعالف*         

 

%11  أي بنسبة طن33000: راواتـــــــــلخضا

      



%11 أي بنسبة     طن587: الزراعات الصناعية 

% 3 أي بنسبة    طن2534: رةـــــــالمثماألشجار 

 

زٌتون زٌت طن1460 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

%12         حوالً أي بقر رأس    5700

%13        حوالً أي غنم رأس 19500

   

%27       حوالً أي ماعز رأس 61000

%6       حوالً أي     ارنب ام     150

%49        حوالً أي  نحل خلية 11000

 



الميناء
مراكب الصيد الساحلي 

اليد العاملتالمجمـىع
بدون محركمجهسة بمحرك 

207999206رفػػػػػراؼ
68333 3632كاب زبيػػب
 1 1 بني عطا

صٌدمركب  57      :لاألسطو

 

طن127:    اإلنتــــــاج

عامال181  : اليد العاملة

سجنان ميناء          سيدي مشرق ميناء  


