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 المقدمـــــــــــــة
 

 

مما أثر باإليجاب على مراحل  في كميات األمطار بارتفاع نسبي  2019/2020تميز الموسم الفالحي 

نمو الزراعات والغراسات وخاصة الزراعات الكبرى وعلى الحالة النباتية لغابات الزياتين واألشجار المثمرة 

 وكذلك الكساء النباتي للمراعي.
 

ألف طنا  71ألف طن أي ما يعادل  325حوالي  بخصوص قطاع الزياتين فقد شهدت الوالية إنتاجا بلغ 

 .ألف طن خالل الموسم الفارط  45مقابل من الزيت 

 

بالنسبة  ومقارنة  بالموسم  % 24في المساحات المزروعة بــنسبة   تراجعا و عرف قطاع الخضروات 

لإلنتاج الحيواني فإن حمالت التلقيح لمختلف الحيوانات والمراقبة الصحية للمفارخ والمداجن والمسالخ 

مستمرة كما يتم حث الفالحين على مواصلة عمليات التأهيل ومراكز تجميع الحليب متواصلة وبصفة 

 للمحافظة على مكانة هذا القطاع.

 

رغم أنه  2019مقارنة بسنة   %40بنسبة  تراجعافقد سجل   2020خالل سنة إنتاج الصيد البحري شهد 

منحة لتغطية مليون دينار في شكل  5,3وقد تم صرف حوالي إنخفاض مقارنة بالمواسم الفارطة هذا يبقى في

 مصاريف البحارة والمجهزين خالل فترة الراحة البيولوجية.
 

  2020بخصوص حجم اإلستثمــارات المصــادق عليها في قطاع الفالحة والصيد البحري لسنة 

مليون     10,5 حوالي مليون دينار وبقيمة إمتيازات مالية مسندة في شكل منح  47,5فقد بلغ حوالي 

 2019مقارنة  بسنة    % 5 ــبزيادة ب دينــار

 

كما تواصل إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والتي ساهمت في دفع التنمية بالجهة ومنها 

البرنامج السنوي لألشغال الغابية والمحافظة على المياه والتربة كما تواصل إنجاز أشغال برنامج تزويد 

 ل المناطق السقوية .المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب ومتابعة إستغال

 

 

 

 

 

 

 المـــوارد المائيـــة
 

  

I-  زات السنـةــاألمطــار ومميمعطيــات : 
 : األمطارشبكة قيس  .1
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و  رشاد الفالحي ، إلخاليا االمعتمديات و بمختلفمطار كامل الوالية ، حيث ركزت  ألتغّطي  شبكة قيس ا

هذه الشبكة بالعناية و المتابعة المستمرة وهو ما أثمر معطيات  ىحضو تخرى ، ألكذلك  العديد من المناطق ا

 الشبكة . كاملعلى  مطارألكميات المدقّقة 

 

بارتفاع ملحوظ في كميات األمطارمقارنة بالسنة  2020-2019تميّزت  السنة الهيدرولوجية المنقضية  

األمطار على أغلب أنحاء الوالية وقد تراوحت   كمياتاالرتفاع المسجل في ، حيث يبرز الجدول التالي الماضية

 بالمحرس.  % 182,2بالصخيرة و  % 98,6بين  نسبة التساقطات مقارنة بالمعدالت السنوية

 

 2020 - 2019خالل  جدول كميات  األمطـار المسجلـة بالمعتمديات

 

 المعتمدية
المعّدل السنوي 

 )مم(
 كمية األمطار المسجلة

 )مم(
المائوية النسبة 

(%) 
 الفارق

 )مم(
 98,6 140,9 339,7 241,1 صفاقس المدينة

 33 116,1 238 205 عقـارب
 20,9 111,2 207 186,1 بئر علي
 162,6 182,2 360,5 197,9 المحرس

 25,2 116,3 179,5 154,3 الغريبة
 2,5- 98,6 172,5 175 الصخيرة
 2, 130 151,5 374 243,8 (الرملةقرقنة )
 86,9 140,3 302,5 215,6 العامرة

 128,5 166,4 322 193,5 منزل شاكر
 93 140,1 325 232 جبنيانة
 56,3 120,2 335 278,7 الحنشة

 37,9 117,7 251,6 213,7 ساقية الزيت
 97,1 145,4 310,8 213,7 ساقية الدائــر

 68,9 134,1 271 202,1 طينة
صفاقس الجنوبية 

 )المطار(

241,1 264 109,5 22,9 
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 : شبكــة قيــــس سيـالن األوديـــة  .2

بصفاقس: ودران،  األوديـة المياه مركزة على أهم سيالنمحطات لقيـس  5تحتوي واليـة صفاقـس على 

 سيدي صالح(. -المعو –صالح وبئر الشعبة ثالثة منها في حالة استخدام )الشفار  ي، سيدو، المعرالشفا

 لم يقع تسجيل سيالن المياه باألودية المذكورة أعاله. 2019/2020الهيدرولوجية خالل السنة 

 

II- المياه الجوفية : 
 

 : االستغالل .1

 المائدة العميقة : -أ
أما معدل  .مليون متر مكعّب 25,5 بـبوالية صفاقس بالمائدة العميقة  الموارد المائية يقدر مخزون

من الموارد  % 107مليون متر مكعب أي بنسبة  27,2قدر بـ 2020الكميات المستغلة لهذه المائدة خالل سنة 

بئرا  57بئرا ارتوازية و 16لفائدة عدة قطاعات منها  بئرا عميقة 73بواسطة  المتاحة وتستغل حاليا هذه المائدة

 تعمل بواسطة الضخ.

  

الفالحة أعلى نسبة استغالل ثم قطاع  المياه الصالحة للشرب أصبح يمثلقطاع هذا وتجدر اإلشارة أن  

 .الصناعة وأخيرا قطاع

 القطاع
عـدد اآلبار المستغلّة 

 والمجهزة

 2020االستغالل سنة 

 النسبة المئوية الصبيب ل/ث 3الكمية بالم م

الماء الصالح  

 للشرب
21 14,9 471,00 54,60 

 29,60 255,00 8 37 الفالحي 

 15,80 137,00 4,3 15 الصناعي 

 المجمـوع   
73 27,2 863,00 100 
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راجع باألساس إلى تشغيل   2020وتجدر اإلشارة أن هذا االرتفاع في استغالل المائدة العميقة خالل سنة 

سيدي ، بئر 14آبار عميقة محدثة من طرف الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه وهي بئر العين كلم  4عدد 

 وبئر الكرايمة. 3، بئر سيدي عبد هللا 2عبد هللا 

ب صفاقس عن االنتاج والمبرمج نقل أما القطاع الصناعي فقد شهد انخفاضا ناتجا عن توقف مصنع سيا

 وحدات اإلنتاج إلى معتمدية الصخيرة .

 المائدة المتوسطة: -ب
 م،  وقع اكتشافها خالل  450و 70يتراوح بين أما فيما يتعلق بالمائدة متوسطة العمق والمتواجدة على عمق 

من طرف   ستغاللهاا يقع  مليون متر مكعب 11,3يقدر مخزونها بــ وحسب الدراسات  األخيرة  السنوات 

وهو ما  2020خالل سنة  3مليون م 7,6بـ ت بئرا منجزة بطاقة استغالل قدر 484الفالحين الخواص بواسطة 

ل/ث. وقد مكن هذا الخزان المائي من تزويد العديد من المستغالت الفالحية مما أدى إلى تخفيف  241يعادل 

الضغط على االستهالك المفرط التي تشهده المائدة السطحية. كما مكنت هذه المائدة من توفير احتياجات الفالحين 

 الصالحة للري.من المياه في بعض المناطق المنقوصة 

 : المائدة السطحية -ج
بنوعية أقل أو تعادل     20,61من بينها  3مليون م 39,28 بــ وارد المائية للموائد السطحيةــــقدرت الم لقد 

 ( . % 48غ/ل ) 4تفوق  3مليون م 18,67( ،  و% 52غ/ل ) 4
 

كهربائي  8468بئرا مجهزة بالكهرباء ) 9615بواسطة  3مليون م 57,32بـ  مقابل كميات إستغالل

 (. 16انظر الجدول المصاحب عدد )بمضخات آلية  1282كهربائي منزلي( و  1147مرخص و 
 

 اكثر من             السطحية، لقد تّم دراسةآلبار لالمطالب الخاصة بـدراسة المعطيـات الفنيـة  لىع إجابةو

 :ليأو التجهيز موزعة كما ي آبار جديدة   سواء كان ذلك إلحداث مطلبا 440
 

 عدد المطـــــالب نوعية المطالب

 بعدم الموافقة بالموافقة العدد الجملي 

 107 145 252 تجهيز اآلبار بالتيار الكهربائيمطالب 

 153 141 12 (APIAمطالب وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية )

 31 4 35 مطالب تقوية/تخفيض عداد فالحي

 150 290 440 الجملــــة
 

 : مراقبة مناسيب المائدات المائية   .2
 

 : المائدة العميقة –أ 

  المائدة العميقةشبكة مراقبة : 
 

، مرتين في السنة إجماال و تتم 2000بصفة مستمرة ومنتظمة منذ سنة المائدة العميقة مراقبة  تبقى 

 فترة المياه المنخفضة.الثانية خالل أثناء فترة المياه المرتفعة و األولى
 

 4و     (ين )بطرية و بليانة تآبار من بينها بئرين ارتوازي 10من للمائدة العميقة و تتكون شبكة المراقبة 

 ( لقيس المنسوب من بينهم آلتين تسجالن أيضا الناقلة الكهربائية )الملوحة(.SEBAآبار مجهزة بآالت )
 

انخفاضا مقارنة  2020-2019الهيدرولوجية  سنةالالعميقة خالل  منسوب المائدة و لقد أبرزت مراقبة 

م بالنسبة  1,35م و  1,7م لآلبار الغير ارتوازية وارتفاعا بين  0,22م و  0,6بالسنة المنقضية يتراوح ما بين 

بين فيما سجلت فترة المياه المنخفضة انخفاض يتراوح للبئرين االرتوازيتين وذلك خالل فترة مياه المرتفعة 

 .م 2م و  0,21

 

والمالحظ من النتائج المسجلة خالل الفترتين أن المائدة شهدت انخفاضا للمنسوب في أغلبها بإعتبارأن  

 موارد هذه المائدة غير متجددة.

 : المائدة المتوسطة –ب 
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  المتوسطة او الشبه العميقة المائدةشبكة مراقبة : 
، يوجىد بهىا حسىب المنىاطق متىرا 450و  70وبالنسبة للمائدة المتوسطة والمتواجدة علىى عمىق يتىراوح بىين       

و هي بئر زليانة و بئر فستقية التبن وبئر سيدي الظاهر وبئرالحاج قاسم و بئر علي. تعىد هىذه  مراقبةآبار  5عدد 

ن اآلبار في الواقع إو لمائدة تتطور بسرعة فائقة.اآلبار غير كافية لمراقبة كامل المائدة وخاصة أن استغالل هذه ا

تكىون دائمىا فىي طىور االسىتغالل  تهاالتي وقع حفرها في هذه المائدة هي تابعة إلى الفالحين الخواص وإن وضعي

الحىاالت ال يمكننىا  أغلىبفىي المستغلين لقياس المنسىوب المىائي بآبىارهم حيىث انىه  ويصعب التنسيق مع الفالحين

 Niveau( و لكىىن يقىىع قيىىاس المنسىىوب المتحىىرك للمائىىدة )Niveau statiqueلمائىىدة المائيىىة )قىىيس منسىىوب ا

dynamique.وهذه الوضعية ال تمكننا من مراقبة هذه المائدة على أسس صحيحة ) 

نالحظ أنه خالل فترة المياه المرتفعة هناك ارتفاع هام في  2019ومن النتائج المسجلة ومقارنة بالسنة الماضية 

م خاصة في جنوب الوالية  0,7و  0,28م وانخفاض يتراوح بين  1,74م و  1,56منسوب يتراوح بين ال

 )معتمدية بئر علي بن خليفة(.

م والمتمركزة  2أما خالل فترة المياه المنخفضة نالحظ ارتفاع في المنسوب لبئر المراقبة فستقية التبن بــ

بقية آبار المراقبة خاصة في جنوب الوالية والمتراوح بين في معتمدية منزل شاكر فيما سجلنا انخفاضا في 

 م . 0,89م و  0,18
 

 : المائدةالسطحية -ج 

  المائدةشبكة مراقبة : 
آبار مجهزة بمعدات  7"بيزومتر" من بينها مراقبة  بئر 77الموائد المائية السطحية بواسطة  ةراقبم تقع

(limnigraphe) 45  بئرا مجهزة بمعداتSEBA (29 لقيس تغيرات المنسوب  16لقيس تغيرات المنسوب و

  ونوعية المياه(.
 

في ما يخص آبار المراقبة للموائد المائية نالحظ أنه هناك عدد كبير من التجهيزات لهذه اآلبار قد تعطبت  

معطبة( والتي أظهرت منذ بداية استعمالها  25)SEBA Mono-paramètreوخاصة منها المجهزة بواسطة 

هشاشة مفرطة و عدم فاعلية.وهذا يعود حسب تقديرنا الى مكونات الصنع حيث ان التجهيزات من نوعية 

SEBA Multi-paramètres، ،قد اظهرت جدوى كبيرة التي تنتمي الى نفس المصنع.  

 

 نتائج مراقبة الموائد السطحية : 
خالل السنة الماضية  قد تموبصفة دورية،  مياههاالسطحية في متابعة منسوب المائية ئد تتمثّل مراقبة الموا

 بعض الموائد في حين انخفاض في أخرى منها.استقرار في منسوب تسجيل  2020

 : المائية حداث اآلبارإ .3

 : حداث اآلبار العميقةإ -أ
إنجىاز سىتة آبىار الشىروع فىي  2020وبدايىة سىنة  2019في أواخىر سىنة تّم بالنسبة للمائدة العميقة بصفاقس، 

 ( كما هو مبين في الجدول التالي :SONEDEلفائدة الشركة الوطنية لإلستغالل وتوزيع المياه )عميقة 

 

العمق  المعتمدية البئر

 المبرمج

 مقاولة الحفر بداية اإلنجاز

 شركة التجهيز المائي 07/01/2019 476 صفاقس الجنوبية 2سيدي عبد هللا

 وكالة التنقيب عن المياه 11/11/2019 418 صفاقس الجنوبية 3سيدي عبد هللا

 وكالة التنقيب عن المياه 11/11/2019 469 منزل شاكر الكرايمة

 DEJWARشركة  23/12/2019 477 صفاقس الجنوبية قرمدة تعويض

سيييييييدي صييييييال  
 تعويضي

 التنقيب عن المياهوكالة  11/05/2020 466 ساقية الزيت

طريق العين كلي  
14 

 وكالة التنقيب عن المياه 09/01/2020 480 صفاقس الجنوبية
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وقىد وقىع عطىب أثنىاء  07/01/2019قد انطلقت منىذ  2هذا وتجدر اإلشارة أن أشغال حفر بئر سيدي عبد هللا

 اإلكساء مما أجبر شركة التنقيب على إعادة الحفرية بالكامل.

 

 : المتوسطةحداث اآلبار إ -ب
بئرا من طرف فالحين خواص  54بالنسبة لحفر اآلبار بالمائدة المائية المتوسطة، فقد وقع إنجاز  

( 12)انظر الجدول المصاحب عدد 2020بئرا خالل سنة  196(. كما وقع الترخيص لحفر 10)المصاحب عدد

 في دفعة واحدة(. 2020 وأسندت الرخص في جانفي 2019ملف وقعت دراسته في  101)منها 

للحصول على الترخيص للبحث والتنقيب عن  2020ملفا خالل سنة  113إضافة إلى ذلك تمت دراسة  

 المياه الجوفية .

 بئرا منها. 484بئرا تم إنجاز  1043و أما اإلحداثات الجملية بهذه المائدة فقد وقع الترخيص لـ 
  

 : السطحيةحداث اآلبار إ -ج
 ة . ـــبئرا سطحية وقع رصدها عند التصريح ببعث مشاريعهم الفالحي 17إحداث  وقع 2020خالل سنة 

 متر تستغل الموائد السطحية. 50بئر أنبوبية أقل من  28وقع إحداث  2020وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة 

 

III- الملك العمومي للمياه : 

 : الملك العمومي للمياه رمال استغالل - 1

بوالية صفاقس قد نفذ و ذلك نظرا لكثافة االستغالل في السنوات  األوديةاستخراج الرمال من  إن 

 أّن المخزون من هذه المادّة غير متجدّد من ناحية ثانية . إلىالفارطة من ناحية و 

  

بصفاقس اثر نفاذ ما هو قابل لالستغالل حيث لم  األوديةتّم تحجير رفع الرمال من كافة  منذ سنواتو 

لعدم  نظرا، ولذلك و 2010سنة استغاللها خالل  تم ضئيلة يتبقّى سوى وادي الشعال الذي يحتوي على كميات

 المقاطع بالواليات المجاورة . إلى المستغلين شرعوا في اللجوء  نّ إالوالية فبوجود مقاطع 

 

 : الملك العمومي للمياه تحديد - 2

 ملفا متعلقا بتحديد الملك العمومي للمياه و توجيهها إلى اإلدارات المعنية. 15تمت دراسة  2020سنة 

كما وقع الشروع في التحديد النهائي للملك العمومي للمياه بالنسبة لوادي المعو ووادي سيدي خليفة. حيث 

أتمت اللجنة الفنية أعمالها بالنسبة لوادي المعو وتم نشر األمثلة في مقر الوالية ثم إحالة الملف إلى اإلدارة العامة 

لة أعمال اللجان الفنية على السيد والي صفاقس وتم تعليق للموارد المائية أما وادي سيدي خليفة فقد وقع إحا

اإلعالن لمدة شهر وتم النظر في اإلعتراضات المقدمة من طرف المواطنين، وتعديل التحديد األولي من طرف 

 اللجنة ، وفي انتظار األمثلة المعدلة من طرف ديوان قيس األراضي وتوفير اإلعتمادات لذلك.
 

 2020المتعلقة بالملك العمومي للمياه لسنة جدول حول األعمال 
 

 العــدد البيانـــــات

 15 دراسة ملفات تحديد الملك العمومي للمياه 

 26 محاضر عدلية حول اإلعتداء على الملك العمومي للمياه

  

 : استخالص معاليم استغالل الملك العمومي للمياه - 3
ملفا متعلقا أساسا بكهربة اآلبىار السىطحية  214المياه لـوقع استخالص معاليم استغالل  2020خالل سنة 

 واألنبوبية، بتقوية عداد فالحي وببعث مشاريع فالحية سقوية.

  أ.د 56 956,495قدرت القيمة الجملية لالستخالص بـ
 

 : شبكة مراقبة نوعية المياه و مواد النيترات – 4
بئر سطحية تهم  25نقطة مراقبة،  28من  2020تتكّون شبكة متابعة نوعية المياه الجوفية خالل سنة  

 آبار عميقة تهم المائدة العميقة. 3مراقبة الموائد المائية السطحية و 
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 تتم مراقبة نوعية المياه الجوفية بوالية صفاقس مرة واحدة خالل السنة وذلك خالل شهر جوان. 

 

موارد المائية السطحية بوالية صفاقس فقد أظهرت أن ال 2020أما فيما يتعلق بالتحاليل المخبرية لسنة 

 5تتجاوز   % 20غ/ل من بينها 3من اآلبار المراقبة تفوق ملوحتها  % 76تتميز جلها بملوحة مرتفعة حيث أن 

 ( بها فهي متغيرة ومتباينة عبر المكان.  teneur en nitrateغ/ل. و في خصوص  نسبة النيترات )

 

غ/ل ولكنها ترتفع بصفة مشطة بجهة  4غ/ل و  2,5ها متغيرة بين وبالنسبة للمائدة العميقة فإن ملوحت

 teneur en nitrateي ما يخص نسبة النيترات )ـــغ/ل. أما ف 10,73الصخيرة في جنوب الوالية وتصل إلى 

مغ/ل كنسبة فارق عن السنة  1(، فإن التحاليل المخبرية قد بينت أنها مستقرة من سنة إلى أخرى )ال تفوق 

 (.2019 الماضية

هذا االرتفاع المشط للملوحة في جنوب الوالية للمائدة العميقة بصفاقس هو ناتج عن تسرب المياه العميقة 

 ( الذي يمر عبر الطبقات الجيولوجية.faillesعبر االنشقاق ) Miocène moyenللطبقة الجيولوجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعتمدياتتوزيـع اآلبـار السطحيـة حسب 

 2020لسنة 
 

 المعتمدية
 العدد الجملي

 التجهيــــــز
 غير مجهز

 آلـــي كهربائي

 214 102 1379 1695 الحنشة

 357 70 1514 1941 جبنيانة

 435 121 1232 1788 العامرة

 313 82 624 1019 المحرس

 290 36 535 861 عقارب

 1 2 36 39 طينة

 351 30 1012 1393 صفاقس الجنوبية

 10 2 20 32 صفاقس 

 28 4 98 130 ساقية الزيت

 114 23 187 324 ساقية الدائر

 1المصاحب عدد 



10 

 

 

  

 217 45 630 892 منزل شاكر

 132 39 686 857 بئر علي

 637 659 1472 2768 الصخيرة

 110 86 88 284 الغريبة

 70 0 10 80 قرقنــة

 3289 1301 9513 14103 الجملــــــة
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  2020تجهيز اآلبار السطحية بالتيار الكهربائي خالل سنة 

 توزيع حسب الموائد المائية

 
  

 المائدة

 التجهيز الحالي

كهربائي  آلي غير مجهز الموافقة

 منزلي

 كهربائي مرخص مولد كهربائي

 11   06 04 01 سيدي صالح

 21  01 17 03 0 الحنشة

 04   03 01  جبنيانة

 07   06 01 0 العامرة

 24   16 08 0 الصخيرة

 01   0 01  نوال

 35  04 25 04 02 ودران -بئر علي

 11   07 03 01 المحرس

 12 -  09 03 0 الشفار

 06  0 04 02  عقارب –صفاقس 

 83   0  83 متوسطة صفاقس

 01   01 0 - بوجمل

 11   09 02 0 المدلية

 02    02 0 بوثدي

 229 0 05 103 34 87 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2المصاحب عدد 
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 2020قطــــــاع الفـــالحـــــة :  قــائمــــة اآلبـــــار المجّهــــــزة سنة 

 اســــم البئــر ع/ر
 رقم التسجيل

/5 
 المعتمـدية

 سنـــــــــة

 العمق

 ) م (

  

 دفق االستغالل )ل/ث(

 الملوحة

 ) غ/ل (

  

 المستعمـل
وضعية 

 البئر
 االستغالل االحداث

 الحالي اإلحداث

 الجمعيـة   3,47 28,8 35 680 1993 1991 الحنشــة   19686 شقـــران  1
 مستغـل

 "         "  3,2 27,5 45 526 1995 1995 "  20015 بيـر لحمر  2
 مستغـل

 "         "  3,22 32 40 763 1995 1992 منزل شاكر  19789 قصـر الريح  3
 مستغـل

 "         "  3,2 33 35 670 1999 1995 "  20170 شعـالب  4
 مستغـل

 الجمعيـة   2,9 42 70 650 1996 1993 عقـــارب   19857 1التـربــة   5
 مستغـل

 الجمعية  3,15 47 25 420 1999 1996 "  20405 3التـربة   6
 مستغـل

 الجمعيـة   3,5 30,5 40 473 1997 1995 جبنيانة  20171 بلتــش  7
 مستغـل

 الجمعيـة   3,8 31,4 50 509 2000 1997 العامرة  20401 ذراع بواليش 8
 مستغـل

 الجمعيـة   3,6 23 35 452 1996 1992 جبنيانـة  19856 منـاصـريـة  9
 مستغـل

 الجمعية  4,2 30 35 802 2005 1996 منزل شاكـر  20399 األعشـاش 10
 مستغـل

 الجمعية  3,1 20 20 523 - 1999 عقــارب  20693 التربة ديوان 11
 مستغـل

 الجمعيـة  3,4 28 30 520 2005 1998 العامــرة  20402 ذراع بن زياد 12
 مستغـل

 خـواص  3,3 55 37 480 2003 2003 الحنشة  21159 الحشيشة محمد 13
 مستغــل

 مستغل الجمعية  2,7 17,3 20 424 2006 2004 منزل شاكر  21324 بئر الملولي  14

 الجمعية 3 25 25 580 - 1999 منزل شاكر  20690 بوجربوع 15
 مستغـل

شركة العينة  16

 الفالحية

 خواص 3,9 35 30 418 2009 2008 المحرس  21658

 مستغل

 الجمعية 2,9 32 35 299 2010 2005 عقارب  21519 مكرر 2تربة  17
 مستغل

 الفراتيمحمد  18
22369 

 خواص 3,8 32 47 388 2011 2010 عقارب
 مستغل

هنشير الطاووس  19

 - مكرر

 معهد الزيتونة 3 9 39,3 340 2013 2012 منزل شاكر

 مستغل 

 الحوض مكرر 20
 

 الجمعية 3,4 36,4 35 375 2017 2014 جبنيانة
 مستغل

 وادي الرقة 21
 

 الجمعية  16,5     الحنشة
 مستغل

 بوتليلة 22
20403 

 مستغل الجمعية 3,8 35 35 320 2017 1997 عقارب

 الخشارمة مكرر 23
 

 مستغل الجمعية 3,33 23 40 478 2017 2015 العامرة

 2العامرة  24
21330 

 مستغل الجمعية 3,6 27 25 500 2006 2006 العامرة

 سيدي غريب  25
20098 

 الجمعية 4,1 27,7 35 611 2017 1995 المحرس
 مستغل

 العجانقة مكرر 26
 

 الجمعية  3,8 32 40 326,5 2018 2015 جبنيانة
 مستغل

 1المهارة  27
 

 الجمعية  3,1 15,1 20 438 2019 2001 العامرة
 مستغل

 بوجمل 28

 
 منزل شاكر

في طور 

 التعويض

       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 3المصاحب عدد 
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 2020سنة  اآلبــــار االرتــوازيـــــةقطــــــاع الفـالحــــــة :  قــائمــــة 

 ع/ر
اســــم 

 البئــر

رقم 

 التسجيل

/5 

 المعتمـديــة

 سنـــــــــة
العمق 

 ) م (

دفق االستغالل 

الملوحة  )ل/ث(

 ) غ/ل (
 المستعمـل

وضعية 

 البئر
 االستغالل االحداث

 الحالي اإلحداث

 مستغل الجمعيـة  3,7 12 30 518 2000 1999 العامــــــــرة 20468 بليانـة 1

 مستغل الجمعية  3,6 22 60 450 - 1994 قــــرقنـــــة 20092 3الرملة  2

 مستغل الجمعية  3,4 * 42 40 500 - 1995 " 20177 ملّيتـــة 3

 مستغل الجمعية  3,7 * 25 25 510 1999 1998 جبنيانـــة 20691 بطـريـة 4

 5نقطة  5

 مكرر

ديــوان  3,6 5 30 605 1989 1989 المحــــرس 19670

االراضـي 

 الدوليــة

 مستغل

 مستغل الجمعية  3,8 12 39 557 2005 2003 جبنيــــانــــــة 21262 4الحـزق  6

جانفي  جبنيانـــــــــة 21772 5الحزق  7

2008 

أفريل 

2008 

 مستغل الجمعية 3,9 25 45 510

أوالد عز  8

 الدين

ديسمبر  قرقنــــــة 21840

2009 

 مستغل الجمعية 3,3 * 36 40 395 2013

أوت  2014 جبنيانة  6حزق  9

2015 

502 46 36,1 

* 

 مستغل الجمعية 3,9

 

 * بئر ارتوازي ومجهزة بمضخة

 
 

 

 

 

 2020سنة  قطاع الفـالحــة   :  قـائمـة اآلبـار الغيــر مجّهــزة

 اســــم البئــر ع/ر

رقم 

 التسجيل

/5 
 المعتمـديــة

سنـة 

 االحـداث

 العمق

 ) م (

دفــق  

 االستغالل

 ) ل/ث ( 

  الملـوحة 

 ) غ/ل (

منســـــوب 

  االحـــداث

 ) م ( 

 33- 3,5 30 520 1998 المحرس 20406 الشاليـاعيثــة  1

 113,46- 4 27,7 650 2003 عقـــــــارب 21234 2زليانــــــة  2

 65,2- 4 30 700 1997 عقارب 20404 نوبن سهلـــ 3

 33,45- 2,7 5 680 1991 بئر علي  19790 سيدي ظاهر 4

 65,9- 3,8 35 697 1992 منزل شاكر 19855 المدليـــــة 5

- 45,14 3,5 20 500 2002 العامـــــرة 21041 المهارة الجنوبية 6  

 - 58,60 3,9 40 573 1997 الحنشة 20398 مركز مصباح 7

 - 65,20 4,0 30 444 1997 الحنشة 19512 الرحاحلة 8

 + 14 3,7 25 360 2018 قرقنة  الجوابر 9

 - 75,8 3 7 348 2017 عقارب  زهية بوزويتة 10

 4المصاحب عدد 

 5المصاحب عدد 
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 2020سنة  آبــار الشـركــــة الــوطنيــة الستــغالل و تــوزيــع الميـــاهقائمة 

 

 اسـم البئر ع/ر
 رقم التسجيل

5/ 
 المعتمدية

سنـة 

 االحـداث

منسوب 

 االحداث ) م (

دفق 

 االستغالل

 (ث/)ل

 الملوحة

 ) غ/ل (

 العمق

 ) م (
 مـالحظات

 مستغل 702 3,5 19 + 24,1 1994 قـرقنة 56115 1الـّرملة  1

 )مكرر( 11بئـــر كلم  2

Menzel chaker 
 صفـاقــس 18805

 الجنوبية

 مستغل 570 3,03 48 - 21,1 1978

 10بئـر كلم  3

Gremda  

 صفـاقــس 19059

 الجنوبية

 مستغل 497 3,16 47 - 20,35 1982

 14بئـر كلم  4

Gremda  

 صفـاقــس 19706

 الجنوبية

 مستغل 482 3,2 50 - 42,6 1990

 في طور التعويض 2000 ساقية الزيت 20729 سيـدي صالح 5

 PK 13 العـوابـد 6

gremda 

صفاقس  20740

 الجنوبية

 مستغل 500 3,1 48 - 33,75 2000

 في طور التعويض 2003 الحنشة 21365 الحنــشة 7

صفاقس  21366 بئر سيدي عبد هللا 8

 الجنوبية

 مستغل 580 3,06 41 - 57,6 2003

شهرين  مستغل 370 3,62 28 + 19,00 2004 قرقنـة 21340 4الرملة  9

 في السنة

 مستغل 360 3,6 17  - 42,6 2006 جبنيانـة 21518 أوالد يوسف  10

 مستغل 360 3,7 33 + 18,00 2009 قرقنة 21800 5الرملة  11

 مستغل 505 4 24 -40,75 1998 الحنشة 20397 بئر الشعبة 12

 مستغل 406 3,7 25 -43,2 1998 جبنيانة 20549 بلتش سان لوي 13

 في طور التعويض 2013 الحنشة - المحروقة 14

 

 2020سنة  للمائدة العميقة قـائمـــة اآلبــار المراقبة

 
 اســــم ع/ر

 البئــر 

 رقم

 5/ التسجيل 

 سنـة المعتمـدية

 االحـداث 

 العمق

 ) م (

 دفــق االستغالل

 ) ل/ث ( 

 الملـوحة

 ) غ/ل ( 

منســـــوب 

 االحـــداث) م (

 48,53- 3,2 33,8 525 2002 الحنشة 21235 دخان 1

 88,69- 3,2 23 706 2003 منزل شاكر 21261 مبروكة 2

 14,5- 3,6 27 580 1999 طينـة 20770 الحاجــــب 3

- 5,25 8 25 243 1989 الصخيرة 19710 6 ترابسا 4  

-97,29 2,9 8 539 2000 منزل شاكر 20765 بوغرارة 5  

-77,20 10,85 - 490 1992 بئر علي 19858 القندول 6  

-22,40 17,8 - 606 1990 الصخيرة 19726 صبيح 7  

 +22,40 3,7 25 510 1998 جبنيانة 20691 بطرية  8

 +23,70 3,7 30 518 1999 العامرة 20468 بليانة 9

 -22,50 4,7 50 523 1991 بئر علي 19830 طواهرية 10

 -95,90 5,15 38 602 1991 بئر علي 19729 الربايع 11

 7المصاحب عدد 

 6المصاحب عدد 
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15 PK15 -  صفاقس

 الجنوبية

 في طور التعويض 2013

سيدي العلوش  16

 عقارب

 مستغل 345 3,2 25 -86 2013 عقارب -

 مستغل 382 5,2 51 -59,60 2013 عقارب - وادي البطحة 17

 مستغل 412 3,6 35 - 111,59 2016 عقارب - مكررسيدي بوكثير  18

 مستغل 375 3,7 28 + 5 2016 قرقنة - مكرر 2الرملة  19

 مستغل 345 3,6 28 +13 2018 قرقنة - 6الرملة  20

 مستغل 521 4,1 50 -20,6 1991 الغريبة - مكرر 1جليدية  21

صفاقس  - 14العين كلم  22

 الجنوبية

 مستغل 488 3,5 35 - 65,5 2020

صفاقس  - 2سيدي عبد هللا 23

 الجنوبية

 مستغل 481 3,6 35 - 109 2020

 مستغل 417,5 3,4 35 - 113,5 2020 منزل شاكر - 3سيدي عبد هللا 24

 مستغل 496 3,6 35 - 134 2020 منزل شاكر - الكرايمة 25

 

 

 

 2020سنة  اآلبــــــارقطـــــــاع الصنــاعـــــــة :  قـائمـــة 
 

 اســــم البئــر ع/ر
 رقم التسجيل

 المعتمدية 5/
سنـة 

 االحـداث

العمق 

 ) م (

 منســـــوب االحـــداث 

 ) م (

دفــق االستغالل  

 ) ل/ث (
 الملـوحة 

 ) غ/ل (
 مــالحظات

 صفـاقـس 19472 4بئـر نـ.ب.ك  1

 المدينة

 مستغلغير  3,1 49 + 27,38 592 1987

  CFTP  بئــر 2

 س.ف.ت.ب

منـزل  19658

 شاكر

 مستغــل  2,9 11 - 120 332 1988

 

3 Shell 

 قـاز -بريتش (

1 Bis) 

-2007 المحرس 21743

2008 

 مستغــــــــل 3,5 5 + 1,04 539

   

 صفـاقــس   15سياب  4

 الجنوبية

 ـلمستغـغير  3,39 30 + 12,8 560 2012

   

  مستغـــل  8 8,5 - 6,79 240 1997 الصخيرة 19765 7ترابسا  5

 IIسيــاب  6

 مكــرر7عــدد 

 مستغــــــــل 10,3 50 - 27,49 315 1999 الصخيرة 20671

   

 ســابـت 7

(Sept) 

   مستغــل 9,26 5,7 - 10,53 263 2002 الصخيرة 21104

   مستغـــل 8,3 11.3 - 11,19 242 2004 الصخيرة 21521 مكرر 6ترابسا  8

عدد  IIسياب  9

 مكرر  1

 مستغــل 8,1 52 - 24,65 260 2008 الصخيرة 21798

10 TIPAP 

Poulina 

 مستغل  3,8 29 - 59 326 2008 عقارب 21702

 

  IIسياب  11

 مكعب 2عدد 

 مستغل    10 55 -18,4 283 2011 الصخيرة 

 مستغل   3,14 12  322 2015 عقارب  شهية 12

  ter12سياب  13

(16 Siape) 

 مستغل 3,6 30 + 8 581 2015 طينة 

 مستغل 3,6 30 +8 540 2005 طينة  14سياب  14
 مستغل     2019 عقارب  فيتولينا 15

 8المصاحب عدد 
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  2020قائمة اآلبار األنبوبية المنجزة  سنة 

 (م50 >  السطحية)المائدة 

 

 العدد إسم البئر المعتمدية المنطقة المالحظات

 1 أحمد حشيشة وقع قبول البئر ساقية الزيت أحمد حشيشة

 2 نعمان لولو وقع قبول البئر صفاقس الجنوبية نعمان لولو

 3 كمال اللواتي وقع قبول البئر الغريبة كمال اللواتي

 4 الهادي بن روينة وقع قبول البئر عقارب الهادي بن روينة

 5 شركة ضحى وقع قبول البئر الصخيرة شركة ضحى

 6 زياد بن الشعبان وقع قبول البئر الصخيرة زياد بن الشعبان

 7 ياسين أوالد داللة وقع قبول البئر الصخيرة ياسين أوالد داللة

 8 نجاة القادري وقع قبول البئر الصخيرة نجاة القادري

 9 أحمد البربري وقع قبول البئر الصخيرة أحمد البربري

 10 1إبراهيم المهدوي عدد وقع قبول البئر المحرس 1إبراهيم المهدوي عدد

 11 2إبراهيم المهدوي عدد وقع قبول البئر المحرس 2إبراهيم المهدوي عدد

 12 1شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 1شركة ألكزار أقرو عدد

 13 2شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 2شركة ألكزار أقرو عدد

 14 3شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 3شركة ألكزار أقرو عدد

 15 4شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 4شركة ألكزار أقرو عدد

 16 5شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 5شركة ألكزار أقرو عدد

 17 6شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 6شركة ألكزار أقرو عدد

 18 7شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 7شركة ألكزار أقرو عدد

 19 8شركة ألكزار أقرو عدد وقع قبول البئر المحرس 8شركة ألكزار أقرو عدد

 20 شركة أمين للتنمية الفالحية وقع قبول البئر الغريبة شركة أمين للتنمية الفالحية

 21 شركة الغصن الذهبي وقع قبول البئر الغريبة الغصن الذهبيشركة 

 22 شركة قمر الفالحية وقع قبول البئر الغريبة شركة قمر الفالحية

 23 نور الدين دريرة وقع قبول البئر ساقية الداير نور الدين دريرة

 24 أالكس نبيل لجنف وقع قبول البئر الصخيرة أالكس نبيل لجنف

 25 الهادي النوري  وقع قبول البئر منزل شاكر الهادي النوري 

 26 رياض القلسي وقع قبول البئر منزل شاكر رياض القلسي

 شركة اربي انفاست 

 )الطاهر بوزيد(

 شركة اربي انفاست  وقع قبول البئر عقارب

 )الطاهر بوزيد(

27 

 28 شركة أمل للتنمية الفالحية البئروقع قبول  صفاقس الجنوبية شركة أمل للتنمية الفالحية
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  2020قائمة اآلبار األنبوبية المنجزة  سنة    

 )المائدة المتوسطة(  

 العدد إسم البئر المعتمدية المنطقة المالحظات

 1 محمد السالمي وقع قبول البئر منزل شاكر محمد السالمي

 2 نبيلة علولو قبول البئروقع  منزل شاكر نبيلة علولو

 3 2شركة الخيرات  وقع قبول البئر منزل شاكر 2شركة الخيرات 

 4 قيس المبروكي وقع قبول البئر منزل شاكر قيس المبروكي

شركة حدائق التنمية )نزيه 

 مقني(

 5 شركة حدائق التنمية )نزيه مقني( وقع قبول البئر منزل شاكر

 6 الشركة الفالحية "نفيسة"  وقع قبول البئر منزل شاكر الشركة الفالحية "نفيسة" 

 7 محمد صالح الكشو وقع قبول البئر منزل شاكر محمد صالح الكشو

 8 آمنة الفراتي وقع قبول البئر ساقية الزيت آمنة الفراتي

 9 شركة الشاذلي للفالحة وقع قبول البئر صفاقس الجنوبية شركة الشاذلي للفالحة

 10 شركة أمل الفالحية وقع قبول البئر صفاقس الجنوبية الفالحيةشركة أمل 

 11 سنيا بن عمر وقع قبول البئر الصخيرة سنيا بن عمر

 12 سامي خروف وقع قبول البئر عقارب سامي خروف

 13 شريفة التريكي وقع قبول البئر عقارب شريفة التريكي

 14 آمنة للفالحةشركة  وقع قبول البئر عقارب شركة آمنة للفالحة

 15 شركة مباركة للتنمية  وقع قبول البئر بئر علي شركة مباركة للتنمية 

 16 الهادي بنراشد وقع قبول البئر بئر علي الهادي بنراشد

 17 مكرر 6الشعال  وقع قبول البئر بئر علي مكرر 6الشعال 

 18 الفالحيةشركة األمل  وقع قبول البئر منزل شاكر شركة األمل الفالحية

 19 شركة العزيمة وقع قبول البئر بئر علي شركة العزيمة

 20 حاتم أوالد محمود وقع قبول البئر بئر علي حاتم أوالد محمود

 21 محسن رواشد وقع قبول البئر بئر علي محسن رواشد

 22 محمد ولها وقع قبول البئر بئر علي محمد ولها

 23 خالد المنيف البئروقع قبول  بئر علي خالد المنيف

 24 برهان الدين الصيد وقع قبول البئر بئر علي برهان الدين الصيد

 25 عبد العزيز الرحال وقع قبول البئر بئر علي عبد العزيز الرحال

شركة بئر علي للفالحة 

 )الطيب بن عامر(

شركة بئر علي للفالحة )الطيب بن  وقع قبول البئر بئر علي

 عامر(

26 

 27 مراد بوخريص وقع قبول البئر بئر علي بوخريصمراد 

 28 لطفي المزغني وقع قبول البئر عقارب لطفي المزغني

 29 أنيس الصامت وقع قبول البئر عقارب أنيس الصامت

 30 سهير اللوز وقع قبول البئر الحنشة سهير اللوز

 31 علي مراد وقع قبول البئر الحنشة علي مراد

 32 راقية اللوز وقع قبول البئر الحنشة راقية اللوز

 33 شركة الينابيع وقع قبول البئر صفاقس الجنوبية شركة الينابيع

 34 فوزي شوكات وقع قبول البئر الصخيرة فوزي شوكات

 35 محمد الهادي الحديجي وقع قبول البئر عقارب محمد الهادي الحديجي

 36 زياد األمير وقع قبول البئر عقارب زياد األمير

 37 شرك العزيمة وقع قبول البئر عقارب شرك العزيمة

 38 فوزي العيادي وقع قبول البئر منزل شاكر فوزي العيادي

 39 محمد المنصف الكشو وقع قبول البئر منزل شاكر محمد المنصف الكشو

 40 معز بن عامر وقع قبول البئر منزل شاكر معز بن عامر

 41 نور الدين دريرة قبول البئروقع  منزل شاكر نور الدين دريرة

 10المصاحب عدد 
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 42 شركة فرح الفالحية وقع قبول البئر منزل شاكر شركة فرح الفالحية

 43 فتحي بن حسين وقع قبول البئر منزل شاكر فتحي بن حسين

 44 شركة ياسمين للخدمات وقع قبول البئر منزل شاكر شركة ياسمين للخدمات

 45 عماد كانون وقع قبول البئر منزل شاكر عماد كانون

 46 مهدي الفندري وقع قبول البئر منزل شاكر مهدي الفندري

 47 مراد األمين وقع قبول البئر منزل شاكر مراد األمين

 48 الهادي قطاطة وقع قبول البئر منزل شاكر الهادي قطاطة

 49 رضى النوري وقع قبول البئر منزل شاكر رضى النوري

 50 شركة قسم لإلستثمار وقع قبول البئر شاكرمنزل  شركة قسم لإلستثمار

 51 مرشد عبد الهادي وقع قبول البئر منزل شاكر مرشد عبد الهادي

 52 منير السالمي وقع قبول البئر منزل شاكر منير السالمي

سليم الرقيق )شركة التحالف 

 الفالحي(

سليم الرقيق )شركة التحالف  وقع قبول البئر عقارب

 الفالحي(

53 

شركة الريان لإلنتاج الفالحي 

 )سفيان الجراية(

شركة الريان لإلنتاج الفالحي )سفيان  وقع قبول البئر منزل شاكر

 الجراية(

54 

 

 

 2020قائمة اآلبار األنبوبية المتحصلة على قرارات سنة 

 )المائدة المتوسطة(

 
 

 الرخصة تاريخ  عدد الرخصة  المعتمدية االسم واللقب ع/ر

 04/11/2020 3762/932 الصخيرة محمد عادل الغرياني )شركة الغالل( 1

 04/11/2020 3763/933 الصخيرة محمد بن مختار المقمري 2

 04/11/2020 3764/934 الصخيرة شكري بن عيسى 3

 04/11/2020 3766/936 عقارب سليم عبد الكافي 4

 04/12/2020 3765/935 الصخيرة عالء الدين بن مبروك بن نصر 5

 04/12/2020 367/937 عقارب صالح التركي )شركة فطومة الفالحية( 6

 14/11/2020 3449/855 عقارب طه بن محمد دمق 7

 13/11/2020 3450/843 منزل شاكر حسام عبيدة 8

 13/11/2020 3451/844 منزل شاكر بالل تمر )شركة فهد الفالحية( 9

 13/11/2020 3452/845 شاكرمنزل  محمد منصف كشو 10

 13/11/2020 3453/846 منزل شاكر محمد فتحي الكشو 11

 13/11/2020 3454/847 منزل شاكر كريم الفراتي 12

 13/11/2020 3455/848 منزل شاكر صالح الدين الكراي )شركة فاطمة( 13

 13/11/2020 3432/838 عقارب رامي العش )شركة اإلحياء( 14

 13/11/2020 3433/839 الصخيرة )شركة فرح أقرو(محمد شورى  15

 13/11/2020 3434/840 عقارب منال نجاح )شركة مروى( 16

 13/11/2020 3435/841 الصخيرة سفيان لطيف 17

 13/11/2020 3436/842 الصخيرة المهدي اللوز 18

 28/08/2020 2508/489 بئر علي فرج الغنودي 19

 10/08/2020 2462/472 بئر علي بلدية بئر علي بن خليفة 20

 22/10/2020 3150/784 الحنشة عفاف بنت سعيد دمق 21

 16/12/2020 3875/1057 بئر علي جمعية التنمية )أم الشوشة( 22

 05/10/2020 3013/698 منزل شاكر خالد الحمامي )شركة المختارة للفالحة( 23

 10/08/2020 2463/473 الصخيرة محمد بن عياد 24

 24/09/2020 2822/629 منزل شاكر حسن دمق )شركة ورود( 25

 24/09/2020 2823/630 منزل شاكر محمود المذيوب 26

 24/09/2020 2825/632 قرقنة  7الشركة الوطنية للمياه الرملة  27

 11المصاحب عدد 
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 24/09/2020 2826/633 قرقنة  8الشركة الوطنية للمياه الرملة  28

 24/09/2020 2879/628 منزل شاكر محمد علي بن عامر 29

 24/09/2020 2878/627 منزل شاكر فيصل البقلوطي 30

 07/01/2020 0155/1378 صفاقس الجنوبية هيكل الحصايري 31

 07/01/2020 0156/1379 بئر علي سفيان عبد الكافي 32

 07/01/2020 0076/1382 عقارب بلحسن بن عياد )شركة آمنة للفالحة( 33

 07/01/2020 0080/1385 الصخيرة الطرابلسي )شركة الزيتونة للفالحة(الطاهر  34

 07/01/2020 0079/1386 بئر علي محمد بن األسود 35

 07/01/2020 0074/1380 بئر علي محمد ولها 36

 07/01/2020 0075/1381 الصخيرة بسمة بن عبد هللا 37

 07/01/2020 0077/1383 عقارب شريف التريكي 38

 07/01/2020 0078/1384 عقارب محمود القرمازي 39

 07/01/2020 0081/1387 عقارب حسين البحري 40

 

 07/01/2020 0082/1388 الحنشة حمادي اللواتي 41

 07/01/2020 0083/1389 الحنشة علي مراد 42

 07/01/2020 0014/1399 منزل شاكر زياد الجربوعي 43

 07/01/2020 0005/1390 صفاقس الجنوبية الطاهر خنفير 44

 07/01/2020 0006/1391 عقارب الحبيب مقني 45

 07/01/2020 0007/1392 عقارب لطفي المزغني 46

 07/01/2020 0008/1393 عقارب الساسي الطويل 47

 07/01/2020 0009/1394 عقارب مكرم بالصنارة 48

 07/01/2020 0010/1395 منزل شاكر محمد الصالح الكشو 49

 07/01/2020 0011/1396 منزل شاكر محمد فتحي الكشو 50

 07/01/2020 0012/1397 منزل شاكر محمد الحبيب الكشو 51

 07/01/2020 0013/1398 منزل شاكر محمد المنصف الكشو 52

 07/01/2020 0100/1403 بئر علي عمار بنعمر 53

 07/01/2020 0097/1400 العامرة محمد بوسنينة 54

 07/01/2020 0098/1401 بئر علي المنيفخالد  55

 07/01/2020 0099/1402 بئر علي احمد المنيف 56

 07/01/2020 0101/1404 العامرة الفتحي لولو 57

 07/01/2020 0054/1310 المحرس كمال السالمي 58

 07/01/2020 0055/1311 الصخيرة عادل رمضاني 59

 07/01/2020 0056/1312 الصخيرة عواطف عداالت 60

 07/01/2020 0057/1313 عقارب سليمة الطرابلسي 61

 07/01/2020 0058/1314 بئر علي محمد برهومي 62

 07/01/2020 0059/1351 صفاقس الجنوبية محمد سقا  63

 07/01/2020 0060/1316 ساقية الداير أنيس الهنتاتي 64

 07/01/2020 0061/1317 ساقية الزيت سفيان الصدود )شركة الرحمة( 65

 07/01/2020 0062/1318 جبنيانة نزار جبراني 66

 07/01/2020 0063/1319 بئر علي محسن ابن علي 67

 07/01/2020 0023/1330 بئر علي حاتم أوالد محمود 68

 07/01/2020 0024/1331 منزل شاكر أيمن كمون 69

 07/01/2020 0025/1332 منزل شاكر وليد النجار 70

 07/01/2020 0026/1333 منزل شاكر كريم الفراتي )شركة فرح الفالحية( 71

 07/01/2020 0027/1334 منزل شاكر مراد التركي 72

 07/01/2020 0028/1335 منزل شاكر محمد اللوز 73

 07/01/2020 0029/1336 منزل شاكر صالح بلمبروك 74
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 07/01/2020 0030/1337 الغريبة دليلة المصمودي 75

 07/01/2020 0031/1338 الغريبة فوزي الطرابلسي 76

 07/01/2020 0032/1339 ساقية الزيت آمنة الفراتي 77

 24/02/2020 1143/94 الصخيرة 2فارس العلوش  78

 19/05/2020 1535/181 بئر علي محمود المزغني 79

 19/05/2020 1536/182 عقارب  ملكة الفقي 80

 19/05/2020 1537/183 بئر علي المحسن رواشد 81

 19/05/2020 1538/194 عقارب مراد بن السويح 82

 19/05/2020 1536/182 عقارب محمد عياد 83

 19/05/2020 1510/186 عقارب فتحي الكراي 84

 24/09/2020 2871/620 منزل شاكر حورية القراطي 85

 24/09/2020 2824/631 منزل شاكر ليلى الفراتي  86

 24/09/2020 2884/613 الحنشة قريعةسميرة  87

 24/09/2020 2881/610 صفاقس الجنوبية الكراي شاكر 88

 24/09/2020 2880/609 عقارب علي األمير 89

 26/11/2020 3647/1147 الصخيرة فوزي شوكات 90

 13/07/2020 2039/390 منزل شاكر فوزية داود 91

 13/07/2020 2036/387 العامرة وليد قالل 92

 07/01/2020 0138/361 منزل شاكر منصف الفراتي 93

 07/01/2020 0137/1360 الصخيرة الحبيب مالك 94

 07/01/2020 0146/1369 منزل شاكر فتحية العش 95

 07/01/2020 0142/1365 منزل شاكر عبد الحفيظ كمون 96

 07/01/2020 0139/1362 منزل شاكر مرشد عبد الهادي 97

 07/01/2020 0140/1363 منزل شاكر المصمودي )شركة اليسر(أحمد  98

 07/01/2020 0141/1364 منزل شاكر عمر ذويب 99

 07/01/2020 0143/1366 منزل شاكر كريم بوخريص )شركة قسم( 100

 07/01/2020 0144/1367 منزل شاكر علي الغريبي 101

 24/09/2020 2887/616 جبنيانة رضوان الغول 102

 07/01/2020 0068/1304 بئر علي أحمد الزوام 103

 07/01/2020 0071/1307 ساقية الزيت فتحي المسدي 104

 كمال الكراي 105
  

 

 07/01/2020 0065/1301 الغريبة محمد الجود 106

 07/01/2020 0066/1302 بئر علي شهاب الفراتي 107

 07/01/2020 0067/1303 الحنشة محمد الهادي العزعوزي 108

 07/01/2020 0069/1305 بئر علي طارق الكراي 109

 07/01/2020 0070/1306 ساقية الزيت عبد المجيد بوخريص 110

 الصخيرة ثامر قيدارة 111
 

 

 07/01/2020 0073/1309 عقارب بريك البوحاري 112

 07/01/2020 0035/1321 صفاقس الجنوبية ميمون كمون )شركة الشاذلي للفالحي( 113

 07/01/2020 0038/1324 منزل شاكر محمد رضا كمون 114

 07/01/2020 0039/1325 منزل شاكر ماهر كمون 115

 07/01/2020 0034/1320 الغريبة عمر األشهب 116

 07/01/2020 0036/1322 بئر علي فاطمة الزريبي 117

 07/01/2020 0037/1323 صفاقس الجنوبية ألفة عمران 118

 07/01/2020 0040/1326 منزل شاكر معز بن عامر 119

 07/01/2020 0041/1327 بئر علي أمينة شقرون 120

 07/01/2020 0042/1328 بئر علي أحمد شقرون 121

 07/01/2020 0043/1329 صفاقس الجنوبية عدنان عمار 122
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 07/01/2020 0125/1348 الصخيرة كمال مشيم 123

 07/01/2020 0122/1345 عقارب أنيس البوحاري 124

 07/01/2020 0118/1341 الغريبة ياسين الفقي 125

 07/01/2020 0145/1368 صفاقس الجنوبية محمد الفقي )شركة أمل الفالحية( 126

 07/01/2020 0119/1342 بئر علي رجاء الفتوي 127

 07/01/2020 0130/1343 الحنشة سهير اللوز 128

 07/01/2020 0121/1344 الحنشة هيكل الهدار 129

 07/01/2020 0123/1346 الصخيرة حاتم بوغريو 130

 07/01/2020 0124/1347 عقارب حياة بن خالد 131

 07/01/2020 0126/1349 الصخيرة رامي الفندري 132

 07/01/2020 0136/1359 الصخيرة محمد سمير المذيوب 133

 07/01/2020 0127/1350 عقارب نجوى الحاج قاسم 134

 07/01/2020 0131/1354 بئر علي الزاير بنرجب 135

 07/01/2020 0132/1355 العامرة محمد بن بريك 136

 07/01/2020 0133/1356 عقارب محمد بن عياد 137

 07/01/2020 0134/1357 الصخيرة محمد العيادي )شركة مصرف الخشب( 138

 07/01/2020 0135/1358 عقارب سامي خريف 139

 07/01/2020 0154/1377 بئر علي التوميمحمد ابن  140

 07/01/2020 0149/1372 منزل شاكر عبد الفتاح العيادي 141

 07/01/2020 0147/1370 منزل شاكر إلياس المصمودي 142

 07/01/2020 0148/1371 منزل شاكر المختار بن غزالن 143

 07/01/2020 0150/1373 الحنشة راقية اللوز 144

 07/01/2020 0151/1374 صفاقس الجنوبية سعاد كمون 145

 07/01/2020 0152/1375 الحنشة سارة الخراط 146

 07/01/2020 0153/1376 منزل شاكر نبيلة علولو 147

 24/09/2020 2877/626 منزل شاكر شكري العفاس 148

 24/09/2020 2874/623 منزل شاكر حمادي ابن الحاج 149

 24/09/2020 2872/621 منزل شاكر رياض عباس 150

 24/09/2020 2870/619 منزل شاكر محسن بن يوسف عباس 151

 24/09/2020 2873/622 منزل شاكر شهير القراطي )شركة المنى للفالحة( 152

 24/09/2020 2875/624 منزل شاكر حافظ الكراي 153

 24/09/2020 2876/625 منزل شاكر لسعد الرقيق 154

 13/07/2020 1963/380 منزل شاكر البشير فيتوري 155

 13/07/2020 1965/382 منزل شاكر عماد معتوق 156

 13/07/2020 1961/378 منزل شاكر نزيه مقني )شركة حدائق( 157

 13/07/2020 1962/379 عقارب عبد الوهاب النوري 158

 13/07/2020 1966/383 منزل شاكر مهدي الزواوي 159

 13/07/2020 1967/384 شاكرمنزل  نبيل الفراتي 160

 13/07/2020 1968/385 منزل شاكر بسام عميش 161

 13/07/2020 2024/397 الحنشة رتيبة اللوز 162

 13/07/2020 2034/405 المحرس علي غربال 163

 13/07/2020 2027/398 الحنشة فاخر المصمودي 164

 13/07/2020 2028/399 الحنشة منير السالمي 165

 13/07/2020 2029/400 المحرس األرض الخصبة "سوتاف" شركة 166

 13/07/2020 2030/401 الصخيرة ياسين قويدر 167

 13/07/2020 2031/402 منزل شاكر محمد دربال 168

 13/08/2020 2032/403 جبنيانة سهيل زغيدي 169

 13/07/2020 2033/404 الصخيرة لسعد عداالت 170
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 13/07/2020 2037/388 عقارب صالح بوخريص  171

 13/07/2020 2038/389 منزل شاكر روضة غربال )شركة بوزيد الفالحية( 172

 13/07/2020 2040/391 منزل شاكر عبد الرزاق بوخريص 173

 13/07/2020 2045/396 الحنشة هاجر القسمطيني 174

 13/07/2020 2042/393 بئر علي محمد المزغني 175

 13/07/2020 2035/386 منزل شاكر الزيتونة الفالحية(رامي عبيد )شركة  176

 13/07/2020 2044/395 عقارب وجدي منيف 177

 13/07/2020 2043/394 الحنشة رتيبة المصمودي 178

 13/07/2020 2041/392 منزل شاكر 2فؤاد حريز  179

 24/09/2020 2889/618 منزل شاكر فتحي الحرشاني 180

 24/09/2020 2882/611 بئر علي أحمد نفاتي 181

 24/09/2020 0319/86 صفاقس الجنوبية ناجح القطي 182

 24/09/2020 2886/615 الحنشة المنصف الشاوش بلقاسم 183

 24/09/2020 2883/612 منزل شاكر أحمد الكراي 184

 24/09/2020 2885/614 عقارب حنان بوعزيز 185

 24/09/2020 2888/617 منزل شاكر محمد الهادي بن رقيقة 186

 16/12/2020 3869/1051 عقارب محمد المكور 187

 16/12/2020 3872/1054 عقارب سارة النصيري 189

 16/12/2020 3873/1055 بئر علي محمد زويتينة الخراطي 190

 16/12/2020 3874/1056 عقارب رضوان عباس 191

 16/12/2020 3870/1052 المحرس محمد المهدي 192

 16/12/2020 3871/1053 المحرس إبراهيم المهدي 193

 16/12/2020 3877/1059 الغريبة الجمعية التنموية "االنطالقة" 194

 16/12/2020 3878/1060 المحرس الجمعية التنموية "سيدي غريب" 195

 16/12/2020 3876/1058 بئر علي الجمعية التنموية "السديرات الجنوبية" 196

 

 

 

 2020قائمة اآلبار األنبوبية المتحصلة على قرارات سنة 

 )المائدة العميقة(

 المعتمدية العمادة المنتفع ع/ر

 صفاقس الجنوبية عين تركية (PK14العين و توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  1

 منزل شاكر عين تركية (PK15منزل شاكر و توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  2

 منزل شاكر بئر الملولي (3سيدي عبد هللاو توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  3

 الحنشة مركز كمون (مركز كمونو توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  4

 منزل شاكر ماجل الدرج (ماجل الدرجو توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  5

 منزل شاكر بئر الملولي (الكرايمةو توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  6

 الحنشة المحروقة (2المحروقة و توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  7

 قرقنة الكالبين (7الرملة و توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  8

 قرقنة الكالبين (8الرملة و توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  9

 الغريبة الشعال  (الغريبةو توزيع المياه ) الستغاللالشركة الوطنية  10
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 2020مداخيل استخالص معاليم االستغالل لسنة 

 

 السنة المعتمدية عدد ب ت و االسم واللقب عدد
عدد 

 تاريخ االصدار االصدار
قيمة 

 الموضوع االستخالص

1 
 احمد نعيم الكشو

01029630 
منزل 
 21,600 30/01/2020 45 2020 شاكر

التمويل 
 والتشجيعات

2 
 وسام بن المختار القطي

05309631 
منزل 
 81,000 22/09/2020 369 2020 شاكر

التمويل 
 والتشجيعات

 تقوية عداد 86,400 09/07/2020 266 2020 المحرس 05338428 منذر بن محمد سكاينة 3

 تقوية عداد 86,400 23/12/2020 502 2020 الغريبة 01143761 بن بلقاسم سودانيسالم  4

5 
فرج بن الساسي الجربوعي بئر 

 05317695 عمومية
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 43,200 31/01/2020 51 2020 شاكر

 كهربة بئر انبوبية 162,000 31/01/2020 52 2020 عقارب 11089109 احمد بن الشاذلي عمار 6

 كهربة بئر انبوبية 226,800 31/01/2020 52 2020 عقارب 01282714 المختار بن الطيب المانع 7

8 
 ابوبكر الجموسي

08526982 
صفاقس 
 كهربة بئر انبوبية 216,000 31/01/2020 52 2020 الجنوبية

 كهربة بئر انبوبية 216,000 05/02/2020 59 2020 عقارب 01343997 محمد الهادي الحديجي 9

 كهربة بئر انبوبية 216,000 05/02/2020 64 2020 الصخيرة 01110175 3عبد الرؤوف حريز عدد 10

11 
 لطفي بن محمود التريكي

01015720 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 172,800 11/02/2020 87 2020 شاكر

12 
منال العفاس وكيل شركة صفا 

 08181663 الفالحية
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 270,000 24/02/2020 116 2020 شاكر

 كهربة بئر انبوبية 129,600 14/05/2020 186 2020 عقارب 03240128 الهادي بن بلقاسم بن روينة 13

14 
مصطفى الطريقي وكيل شركة االحياء 

 كهربة بئر انبوبية 302,400 09/07/2020 263 2020 عقارب 05270214 والتنمية الفالحية العزيمة

 كهربة بئر انبوبية 216,000 09/07/2020 264 2020 الصخيرة 05359445 هللا بن الشبعانزياد بن عبد  15

16 
سفيان السالمي وكيل شركة 

 كهربة بئر انبوبية 432,000 14/07/2020 272 2020 الغريبة 01262656 الزويتينات

 بئر انبوبيةكهربة  86,400 25/08/2020 321 2020 عقارب 01277575 محمود بن بوبكر المزغني 17

18 
الطيب ابن عامر وكيل شركة بئر علي 

 كهربة بئر انبوبية 432,000 01/09/2020 331 2020 بئر علي 01280710 للفالحة

19 
فيصل برابرة وكيل شركة مباركة 

 كهربة بئر انبوبية 226,800 01/09/2020 331 2020 بئر علي 05317606 للفالحة

20 
 رضى بن محمد النوري

01016479 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 108,000 01/09/2020 332 2020 شاكر

21 
 محمد بن محسن السالمي

01267694 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 270,000 01/09/2020 332 2020 شاكر

22 
 نبيلة بنت الصادق علولو

05254812 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 216,000 01/09/2020 332 2020 شاكر

23 
 قطاطة الهادي بن محمد

01258130 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 432,000 01/09/2020 332 2020 شاكر

24 
معز بن عامر وكيل شركة بركة 

 05738431 الزيتونة
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 135,000 11/09/2020 349 2020 شاكر

25 
محمد سحنون وكيل شركة الخيرات 

 01020769 2السبعة عدد
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 378,000 11/09/2020 349 2020 شاكر

26 
محمد سحنون وكيل شركة الخيرات 

 01020769 1السبعة عدد
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 378,000 11/09/2020 349 2020 شاكر

27 
وسيم قدورة وكيل شركة ابن خلدون 

 كهربة بئر انبوبية 86,400 16/09/2020 357 2020 عقارب 05318658 الفالحية

28 
 الهادي بن البشير النوري

11004601 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 43,200 09/11/2020 431 2020 شاكر

29 
عبودة حسان عبد الكافي وكيل شركة 

 08853805 سويا للفالحة
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 378,000 09/11/2020 431 2020 شاكر

 كهربة بئر انبوبية 97,200 09/11/2020 435 2020 عقارب 01004064 سامي بن محمود خروف 30

 15المصاحب عدد 



24 

 

31 
 نور الدين دريرة

00001069 
منزل 
 كهربة بئر انبوبية 432,000 16/11/2020 447 2020 شاكر

32 
 آمنة بنت محمد الفراتي

08875575 
ساقية 
 كهربة بئر انبوبية 64,800 16/11/2020 447 2020 الزيت

 كهربة بئر انبوبية 64,800 17/11/2020 457 2020 الغريبة 01316756 كمال بن احمد اللواتي 33

34 
بلحسن بن عياد وكيل شركة آمنة 

 كهربة بئر انبوبية 432,000 20/11/2020 462 2020 عقارب 05285713 للفالحة

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 60 2020 الصخيرة 05017847 الحسين الشاذلي المشي 35

 كهربة بئر سطحية 43,200 05/02/2020 60 2020 بئر علي 04334283 حميدة بنت محمد هرابي 36

 كهربة بئر سطحية 43,200 05/02/2020 60 2020 بئر علي 08157239 المختار بن صالح شلفوح 37

 كهربة بئر سطحية 43,200 05/02/2020 60 2020 بئر علي 01251313 الصادق بن علي الطاهر ابن العيد 38

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 60 2020 بئر علي 01165468 خليفة حامدعبد المجيد بن  39

40 
 المبروك بن يوسف الفتوي

05375217 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 43,200 05/02/2020 61 2020 شاكر

41 
 لسعد بن منصور الرقيق

01337247 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 172,800 05/02/2020 61 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 62 2020 عقارب 01019877 سعيد غربال منصف بن 42

 كهربة بئر سطحية 43,200 05/02/2020 63 2020 بئر علي 08192485 لسعد بن عثمان بنعويشة 43

 كهربة بئر سطحية 64,800 05/02/2020 65 2020 العامرة 01269300 سالم بن الهادي حشيش 44

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 66 2020 عقارب 01281531 الفقيعلي بن محمد  45

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 67 2020 الحنشة 01330511 سالم بن الحبيب الجمل 46

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 67 2020 الحنشة 05301220 اصالح بن محمد الكراي 47

 كهربة بئر سطحية 86,400 05/02/2020 67 2020 الحنشة 08840072 الحمرونيمريم بنت الهادي  48

 كهربة بئر سطحية 54,000 06/02/2020 75 2020 العامرة 01266264 عبد العزيز بن احمد بنمنصور 49

 كهربة بئر سطحية 54,000 06/02/2020 75 2020 العامرة 08163858 زهرة بنت البشير محمود 50

 كهربة بئر سطحية 54,000 06/02/2020 75 2020 العامرة 05279237 الهاشمي بن سالمعلي بن  51

 كهربة بئر سطحية 86,400 11/02/2020 85 2020 الحنشة 01223329 محمد بن المختار فرج القاسمي 52

 كهربة بئر سطحية 86,400 11/02/2020 86 2020 بئر علي 05279502 الطاهر بن عمار الصبري 53

 كهربة بئر سطحية 86,400 11/02/2020 86 2020 بئر علي 01326098 عامر بن محمد ابن احمد 54

 كهربة بئر سطحية 86,400 18/02/2020 106 2020 الحنشة 05281222 سمير بن احمد المشيرقي 55

 كهربة بئر سطحية 21,500 18/02/2020 107 2020 المحرس 08160658 عبد هللا بن محمد مانعي 56

 كهربة بئر سطحية 21,600 24/02/2020 117 2020 الصخيرة 05388838 مسعودة بنت حمد بلحاج 57

 كهربة بئر سطحية 43,200 24/02/2020 118 2020 بئر علي 08772569 رجب بن محمد حامد 58

 كهربة بئر سطحية 86,400 27/02/2020 137 2020 بئر علي 11002924 احمد بن صالح بنحامد 59

 كهربة بئر سطحية 86,400 27/02/2020 137 2020 الصخيرة 03760978 بن محمد رمضانيعادل  60

 كهربة بئر سطحية 86,400 04/03/2020 147 2020 عقارب 01703577 الشاذلية بنت احمد السهيلي 61

 كهربة بئر سطحية 64,800 10/03/2020 162 2020 العامرة 05315771 بوسحاق بن حسين مسلمي 62

 كهربة بئر سطحية 86,400 20/05/2020 189 2020 المحرس 01107754 بن العروسي بنزينة محمد 63

 كهربة بئر سطحية 86,400 27/05/2020 193 2020 المحرس 01290803 الهادي بن محمد حواس 64

65 
 بوبكر بن ابراهيم )بئر عمومية(

01081337 
صفاقس 
 سطحية كهربة بئر 421,600 16/06/2020 228 2020 الجنوبية

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/07/2020 262 2020 عقارب 05322342 محمد بن رشيد الفريخة 66

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/07/2020 265 2020 المحرس 00522857 2صالح بن احمد بن عبد هللا عدد 67

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/07/2020 265 2020 المحرس 00522857 3صالح بن احمد بن عبد هللا عدد 68
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 كهربة بئر سطحية 86,400 09/07/2020 265 2020 المحرس 08198081 عماد بوعلي 69

 كهربة بئر سطحية 86,400 24/08/2020 317 2020 المحرس 01173814 مريم بنت حسن الخيتوني 70

71 
 ابراهيم بن علي الشايب

11013238 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 01/09/2020 328 2020 شاكر

72 
 محمد العادل الكراي

01134014 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 21,600 01/09/2020 328 2020 شاكر

73 
 منير بن عمر شفرود

05248697 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 43,200 01/09/2020 328 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 01/09/2020 329 2020 بئر علي 14212350 الشاذلي بن محمد بنعلي 74

75 
محمد فرج وكيل شركة أمين للتنمية 

 كهربة بئر سطحية 86,400 01/09/2020 329 2020 الغريبة 01306617 الفالحية

 كهربة بئر سطحية 86,400 01/09/2020 329 2020 بئر علي 08169561 رياض بن عبد اللطيف بنعون 76

 كهربة بئر سطحية 43,200 01/09/2020 330 2020 جبنيانة 05262747 مجيد بن احمد الجبراني 77

78 
 الحوسين بن الشايب الطياري

01265780 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 21,600 02/09/2020 335 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 02/09/2020 336 2020 بئر علي 05385174 مفتاح بن علي الخراطي 79

 كهربة بئر سطحية 86,400 02/09/2020 336 2020 عليبئر  01039074 عمر بن علي اعجيالت 80

 كهربة بئر سطحية 86,400 02/09/2020 336 2020 المحرس 08178360 رشدي بن البشير الجربي 81

 كهربة بئر سطحية 86,400 02/09/2020 336 2020 المحرس 01301450 عبد الكريم بن خليفة مرزوق 82

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 344 2020 بئر علي 01170845 الناصر بن محمد الفرجاني 83

 كهربة بئر سطحية 32,400 09/09/2020 344 2020 بئر علي 05272683 ناجح بن محمد عقيل ابن عون 84

85 
 لمية بنت عمر قدورة

00134220 
ساقية 
 كهربة بئر سطحية 43,200 09/09/2020 345 2020 الداير

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 08404375 بنسالمعلي بن محمد  86

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 05364540 علي بن عبد الرحمان بن خميلة 87

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 08827130 محمد علي بن الطاهر بنعون 88

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 05342979 المنعم بن الطاهر بنعونعبد  89

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 05398274 نجيب بن محمد الساسي قويعة 90

 كهربة بئر سطحية 32,400 09/09/2020 346 2020 بئر علي 05255657 محسن بن يوسف بنعمر 91

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 355 2020 الحنشة 05277115 توفيق بن محمود خماري 92

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 355 2020 الحنشة 08803479 سناء بنت عمار الحمروني 93

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 355 2020 الحنشة 01080814 عبد هللا بن حسن قاسم 94

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 355 2020 الحنشة 01158843 الصغير بن علي بنصالح 95

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 355 2020 الحنشة 01285848 كمال بن عمار جابر 96

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/09/2020 356 2020 بئر علي 08812320 حسين بن علي بن مبروك 97

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/09/2020 371 2020 الحنشة 08760647 عرفات بن رمضان بنجنات 98

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/10/2020 412 2020 بئر علي 01320056 علي بن بلقاسم الجويني 99

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/10/2020 412 2020 المحرس 01053642 عبد الفتاح بن علي الرمادي 100

101 
 الهادي بن البشير النوري

11004601 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 21,600 30/10/2020 425 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/11/2020 432 2020 جبنيانة 01290391 جمال الدين بن المختار البحري 102

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/11/2020 432 2020 الحنشة 11022821 كريم بن الحسين بنعلية 103

104 
 عصام بن نجيب الزايدي

08157637 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 09/11/2020 433 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 09/11/2020 434 2020 بئر علي 01025473 علي بن محمد بنعون 105
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 كهربة بئر سطحية 86,400 09/11/2020 434 2020 الصخيرة 05326845 فيصل بن الصادق الباش 106

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 448 2020 العامرة 05389217 مسعود بن محمد الشريف 107

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 448 2020 الحنشة 01330575 المحسن بن كشيدة الدرويش 108

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 448 2020 الحنشة 00351372 المختار بن مفتاح السالمي 109

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 448 2020 العامرة 08163812 جمال بن المختار البكوش 110

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 448 2020 الحنشة 05248355 نصر بن علي االحمر 111

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 449 2020 عقارب 05333320 ابراهيم بن عبد هللا عمار 112

113 
 المدلل بن معتوق الزايدي

08787909 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 450 2020 شاكر

114 
 وليد بن الطيب العزعوزي

08184706 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 450 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 451 2020 بئر علي 08870606 بسام بن محمد بنمحمد 115

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 451 2020 المحرس 00487005 عبد المجيد بن محمد الهادي كمون 116

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 451 2020 المحرس 05259121 سهيلة بنت الصادق القسمطيني 117

 كهربة بئر سطحية 86,400 16/11/2020 451 2020 بئر علي 05951077 عمريعبد اللطيف بن محمد  118

119 
 1محمد بن منصور الرقيق عدد

05363929 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 20/11/2020 460 2020 شاكر

120 
 2محمد بن منصور الرقيق عدد

00533929 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 20/11/2020 460 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 86,400 20/11/2020 461 2020 بئر علي 01077058 حمدان بن مفتاح قويعة 121

 كهربة بئر سطحية 86,400 20/11/2020 461 2020 بئر علي 01069702 البشير بن العربي ابن شريفة 122

123 
 محمد بن سليم تمر

01018015 
منزل 
 كهربة بئر سطحية 86,400 24/11/2020 470 2020 شاكر

 كهربة بئر سطحية 64,800 24/11/2020 471 2020 بئر علي 01332101 رمضان بن محمد ابن نصر 124

 كهربة بئر سطحية 43,200 22/12/2020 499 2020 عقارب 08863738 محمد بن عبد الرزاق بن ابراهيم 125

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/12/2020 500 2020 بئر علي 05281379 النفطي بن عبد المجيد بن خليفة 126

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/12/2020 501 2020 الحنشة 01316564 علي بن البشير الحاج صالح 127

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/12/2020 501 2020 الحنشة 05304490 خالد بن عبد العزيز السالمي 128

 كهربة بئر سطحية 86,400 22/12/2020 501 2020 الحنشة 01345787 فتحي بن الهادي التونسي 129

130 
 مراد بن محمد الحاج طيب

08417122 
صفاقس 
 وكالة ن ا ف 135,000 07/01/2020 6 2020 الجنوبية

 وكالة ن ا ف 54,000 07/01/2020 6 2020 المحرس 05318836 رضا بن علي مانعي 131

132 
مروان الشتيوي وكيل شركة الوداد 

 وكالة ن ا ف 151,200 07/01/2020 6 2020 المحرس 08802191 لالستثمار الفالحي

133 
ريم رشاق وكيل شركة حنبعل لالنتاج 

 وكالة ن ا ف 86,400 07/01/2020 6 2020 عقارب 08829969 الفالحي

134 
محمد قويعة وكيل شركة سعاد 

 وكالة ن ا ف 54,000 07/01/2020 6 2020 المحرس 01023356 لالستثمارات الفالحية

 وكالة ن ا ف 108,000 07/01/2020 9 2020 الحنشة 05338955 الصغير بن العكرمي العزعوزي 135

 وكالة ن ا ف 162,000 13/01/2020 14 2020 الصخيرة 11023631 رياض بن مهذب الكثيري 136

 ن ا ف وكالة 43,200 21/01/2020 30 2020 الصخيرة 05267309 عبد العزيز اذياب وكيل شركة سلسبيل 137

 وكالة ن ا ف 226,800 21/01/2020 30 2020 الحنشة 01116289 فوزي بن محمد الفقي 138

139 
عبد العزيز البهلول وحرمه آسيا 

 01108890 التونسي
ساقية 
 وكالة ن ا ف 43,200 21/01/2020 30 2020 الداير

 وكالة ن ا ف 259,200 21/01/2020 30 2020 الصخيرة 01055814 النوري بن محمد كمون 140

141 
 ايمن بن نزار الفراتي

08163397 
منزل 
 وكالة ن ا ف 86,400 21/01/2020 31 2020 شاكر
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142 
احمد الفراتي وكيل شركة الميار 

 05344443 للتنمية الفالحية
منزل 
 وكالة ن ا ف 296,000 1 21/01/2020 31 2020 شاكر

143 
عمر الكراي وكيل شركة الكراي 

 08758648 الفالحية
منزل 
 وكالة ن ا ف 270,000 21/01/2020 31 2020 شاكر

144 
 علي بن التيجاني عبيد

05390792 
منزل 
 وكالة ن ا ف 216,000 24/01/2020 36 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 162,000 24/01/2020 36 2020 الحنشة 05278100 البشير بن العكرمي العزعوزي 145

 وكالة ن ا ف 118,600 30/01/2020 46 2020 بئر علي 01103736 صالح بن الطاهر بنحمد 146

 وكالة ن ا ف 162,000 05/02/2020 71 2020 بئر علي 01191663 عادل بن عبد القادر عبيدة 147

 وكالة ن ا ف 86,400 06/02/2020 76 2020 العامرة 01340245 شريفة بنت محرز ذويب 148

 وكالة ن ا ف 86,400 28/02/2020 140 2020 المحرس 08178360 رشدي بن البشير الجربي 149

 وكالة ن ا ف 216,000 28/02/2020 140 2020 بئر علي 05293333 مهاب بن محمد زعتور 150

151 
رضا القطي وكيل شركة القطي 

 01071118 لالنتاج الفالحي
منزل 
 وكالة ن ا ف 86,400 28/02/2020 140 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 60,000 13/03/2020 169 2020 بئر علي 01276931 البشير ابن المبروكخليفة بن  152

153 
وكيل شركة  2لطفي الجربي عدد

 وكالة ن ا ف 64,800 27/05/2020 192 2020 العامرة 05307903 أوليف أنت أويل

154 
وكيل شركة  1لطفي الجربي عدد

 وكالة ن ا ف 129,600 27/05/2020 192 2020 العامرة 05307903 أوليف أنت أويل

 وكالة ن ا ف 87,600 23/06/2020 232 2020 الصخيرة 08173607 ابولبابة بن مهذب نصر 155

 وكالة ن ا ف 432,000 23/06/2020 232 2020 بئر علي 01277575 محمود بن بوبكر المزغني 156

 وكالة ن ا ف 345,600 23/06/2020 232 2020 بئر علي 05279764 مراد بن المنصف بوخريص 157

158 
 المنجي بن سالم غربال

01258304 
منزل 
 وكالة ن ا ف 432,000 25/06/2020 236 2020 شاكر

159 
ضحى الشويخ وكيل شركة ضحى 

 وكالة ن ا ف 216,000 30/06/2020 247 2020 الصخيرة 05375163 1الفالحية عدد

160 
ضحى الشويخ وكيل شركة ضحى 

 وكالة ن ا ف 86,400 30/06/2020 247 2020 الصخيرة 05375163 2عددالفالحية 

161 
محسن بن الجيالني بوسدرة الحميدات 

 وكالة ن ا ف 21,600 30/06/2020 248 2020 الغريبة 01257289 1عدد

162 
محسن بن الجيالني بوسدرة الحميدات 

 ف وكالة ن ا 21,600 30/06/2020 248 2020 الغريبة 01257289 2عدد

163 
محسن بن الجيالني بوسدرة الحميدات 

 وكالة ن ا ف 21,600 30/06/2020 248 2020 الغريبة 01257289 4عدد

164 
محسن بن الجيالني بوسدرة الحميدات 

 وكالة ن ا ف 21,600 30/06/2020 248 2020 الغريبة 01257289 3عدد

165 
محسن بن الجيالني بوسدرة الحميدات 

 وكالة ن ا ف 21,600 30/06/2020 248 2020 الغريبة 01257289 5عدد

166 
سهام ساسي وكيل الشركة الفالحية 

 04162215 مادونا
منزل 
 وكالة ن ا ف 189,400 18/08/2020 312 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 172,800 18/08/2020 312 2020 بئر علي 03161984 عبد العزيز الرحال 167

 وكالة ن ا ف 43,200 03/09/2020 339 2020 بئر علي 05242138 الهادي بن مهذب بنراشد 168

169 
 رياض بن محمد القلسي

01014588 
منزل 
 وكالة ن ا ف 172,000 11/09/2020 348 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 86,400 17/09/2020 365 2020 الغريبة 01173913 حبيب بن علي التركي 170

 وكالة ن ا ف 86,400 17/09/2020 365 2020 المحرس 05375041 زياد بن محمد بوخشيم 171

172 
كريم بوخريص وكيل شركة قسم 

 11020413 لالستثمار الفالحي
منزل 
 وكالة ن ا ف 270,000 22/09/2020 370 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 226,800 22/09/2020 370 2020 الحنشة 01116289 فوزي بن محمد الفقي 173

 وكالة ن ا ف 86,400 22/10/2020 411 2020 الصخيرة 09212495 اوالد داللةياسين بن مهذب  174

 وكالة ن ا ف 64,800 22/10/2020 411 2020 الصخيرة 05007192 احمد بن البشير بربري 175
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 وكالة ن ا ف 324,000 28/10/2020 422 2020 عقارب 11046698 شريف بن مصطفى التريكي 176

 وكالة ن ا ف 259,200 17/08/2020 310 2020 الحنشة 01314315 راقية اللوز 177

 وكالة ن ا ف 259,200 09/11/2020 430 2020 الصخيرة 06052200 فوزي بن علي شوكات 178

179 
وليد اوالد عمر وكيل شركة الكزار 

 وكالة ن ا ف 86,400 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 8اقروعدد

180 
وكيل شركة الكزار  وليد اوالد عمر

 وكالة ن ا ف 129,600 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 7اقروعدد

181 
وليد اوالد عمر وكيل شركة الكزار 

 وكالة ن ا ف 172,800 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 5اقروعدد

182 
وليد اوالد عمر وكيل شركة الكزار 

 وكالة ن ا ف 86,400 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 3اقروعدد

183 
وليد اوالد عمر وكيل شركة الكزار 

 وكالة ن ا ف 86,400 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 1اقروعدد

184 
وليد اوالد عمر وكيل شركة الكزار 

 وكالة ن ا ف 172,800 17/11/2020 454 2020 المحرس 08763649 2اقروعدد

185 
وكيل شركة مرشد مرشد عبد الهادي 

 05247207 عبد الهادي
منزل 
 وكالة ن ا ف 17,280 17/11/2020 455 2020 شاكر

 وكالة ن ا ف 86,500 17/11/2020 455 2020 الحنشة 01113870 1المنصف بن محمد السالمي عدد 186

 ا فوكالة ن  86,500 17/11/2020 455 2020 الحنشة 01113870 2المنصف بن محمد السالمي عدد 187

188 
 لطفي بن محمود التركي

01015720 
منزل 
 وكالة ن ا ف 86,400 23/11/2020 466 2020 شاكر

189 
مصطفى الطريقي وكيل شركة 

 وكالة ن ا ف 432,000 23/11/2020 466 2020 بئر علي 05270214 العزيمة

 وكالة ن ا ف 432,000 17/12/2020 490 2020 بئر علي 05316501 حاتم بن علي اوالد محمود 190

 وكالة ن ا ف 259,200 17/12/2020 490 2020 الحنشة 01029583 سهير بنت محسن اللوز 191

192 
شركة دواجن الجنوب وكيلها يوسف 

 01244640 المصمودي
ساقية 
 وكالة ن ا ف 86,400 17/12/2020 490 2020 الداير

 وكالة ن ا ف 86,400 25/12/2020 518 2020 المحرس 11063599 1ابراهيم بن محمد المهدوي عدد 193

 وكالة ن ا ف 216,000 25/12/2020 518 2020 المحرس 11063599 2ابراهيم بن محمد المهدوي عدد 194

195 
هنيدة الفراتي وكيل شركة الياسمين 

 08411680 3عدد
منزل 
 وكالة ن ا ف 216,000 25/12/2020 518 2020 شاكر

 بئر عمومية 421,600     2020 علي بئر 01263363 نور الدين الصيد 196

197 
هنيدة الفراتي وكيل شركة الياسمين 

 08411680 2عدد
منزل 
 استخالص سنوي 397,440     2020 شاكر

198 
هنيدة الفراتي وكيل شركة الياسمين 

 08411680 1عدد
منزل 
 استخالص سنوي 360,800 1     2020 شاكر

199 
 شهاب السماوي

1315641 
منزل 
 استخالص سنوي 64,800     2020 شاكر

 استخالص سنوي    86,400         2020 عقارب 1268797 معمر بوقرة 200

 استخالص سنوي    518,400        2020 الصخيرة 8759962 علي الملولي 201

202 
 1خالد الشافعي عدد 

1186720 
منزل 
 استخالص سنوي 1080,000     2020 شاكر

203 
 2عدد خالد الشافعي 

1186720 
منزل 
 استخالص سنوي 1080,000     2020 شاكر

204 
 3خالد الشافعي عدد 

1186720 
منزل 
 استخالص سنوي 1080,000     2020 شاكر

205 
 4خالد الشافعي عدد 

1186720 
منزل 
 استخالص سنوي 945,000     2020 شاكر

206 
 تونزيان سالت كامبني)سبخة بوجمل(

  
منزل 
 استخالص سنوي 21450,475     2020 شاكر

207 
 قيس كسكاس

5319772 
ساقية 
 استخالص سنوي 86,400     2020 الزيت
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208 
 حسام مصمودي

8182011 
منزل 
 استخالص سنوي 345,600     2020 شاكر

209 
 عبد الحميد عموص

1120411 
منزل 
 استخالص سنوي 432,000     2020 شاكر

210 
 عبد الحميد عموص

1120411 
 منزل
 استخالص سنوي 432,000     2020 شاكر

211 
 عبد الحميد عموص

1120411 
منزل 
 استخالص سنوي 432,000     2020 شاكر

212 
 عبد الحميد عموص

1120411 
منزل 
 استخالص سنوي 432,000     2020 شاكر

213 
 عبد الحميد عموص

1120411 
منزل 
 استخالص سنوي 432,000     2020 شاكر

 استخالص سنوي 86,400     2020 الصخيرة 8172214 صالح بنصرفريد بن  214

 956,495 56 الـمـجـمـــــــــــــــــــــــــــــوع
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Situation de l’exploitation des Nappes Phréatiques 

 (Année 2020) 

 2020الموائد السطحية سنـــــة  لوضعية استغال 

 

Nappe Code 

Nombre des puits % des puits à RS 
Ress. 

Mm3/an 
Exploit. 

Mm3/an 

Ress. 
Disponible 
Mm3/an 

Déficit 
Mm3/an 

Taux 
d'expl. 

% 

Inventaires des puits 

Eléctriques 
Diezel N. équipés Total 

< 
3g/l 

3 à 
4g/l 

> 
4g/l 

Année Actualisations 
Autorisés Domicile 

djebeniana 52110 1424 557 214 550 2745 20 27 53 3,35 9,31 0 5,96 277,91 2005 Enquête 

amra 52120 311 236 68 297 912 7 22 71 1,23 3,09 0 1,86 251,21 2005 Enquête 

sfax-agareb 52140 1030 206 33 455 1724 33 23 44 6,13 8,92 0 2,79 145,51 2005 Enquête 

chaffar 52210 769 15 181 502 1467 54 23 23 2,9 6,23 0 3,33 214,83 2005 Enquête 

mahres 52150 388 7 5 30 430 53 19 28 3,08 1,7 1,38 0 55,19 2005 Enquête 

sidi salah 52130 207 26 47 266 546 29 23 48 1,85 1,83 0,02 0 98,89 2005 Enquête 

ba wadrane 54210 888 23 310 483 1704 12 27 61 6,9 6,42 0,48 0 93,04 2005 Enquête 

skhira+nawal 52220 1437 15 289 290 2030 21 45 33 4,26 9,48 0 5,22 222,53 2005 Enquête 

hencha 51320 1490 9 20 72 1591 7 24 69 2,8 6,26 0 3,46 223,57 2005 Enquête 

meddelia 53110 314 11 44 101 470 9 45 46 1,94 2,51 0 0,57 129,38 2005 Enquête 

haj kacem 
bichka 

53320 25 18 27 27 97 35 20 45 1,2 0,45 0,75 0 37,50 2005 Enquête 

bouthadi 53210 84 9 5 26 124 14 39 46 1,5 0,74 0,76 0 49,33 2005 Enquête 

boujmel 53220 90 4 20 56 170 12 27 61 1,24 0,56 0,68 0 45,16 2005 Enquête 

mcheguigue 53410 11 1 19 25 56 6 20 74 0,7 0,14 0,56 0 20,00 2005 Enquête 

kerkennah 52160 0 10 0 70 80 1 12 87 0,2 0,12 0,08 0 60,00 2005 Enquête 

Total 

8468 1147 1282 3250 

14147   39,28 57,76 4,71 23,19 147,04   9615 
  

10897   

 

 

 

 

 16المصاحب عدد 
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 ــةــالمناطــــق السقوي
 

 

I. اإلستغـــــالل : 

 14,358 ي ـــحوال هك موزعة بينألف  18 ة للمناطق السقوية بوالية صفاقســــتبلغ المساحة الجملي

ة ـق سقويـــــهك مناط 502 منهاق سقوية عمومية ـــــمناط هكألف  3,666مناطق  سقوية خاصة وألف هك 

 ةـــــــالمعالج المستعمـلة و ياهـبالم

 

   ::  المناطق السقوية الخاصةالمناطق السقوية الخاصة .1

 : المناطق السقوية الخاصة حول اآلبار السطحية ومتوسطة العمقالمناطق السقوية الخاصة حول اآلبار السطحية ومتوسطة العمق  11--11

 تبلغ مساحة المناطق السقوية حول اآلبار السطحية والمائدة المائية المتوسطة بوالية صفاقس حوالي     

 ألف هك. 14,350

وبنسبة  % 83استغالل تبلغ  تميزت المواسم األخيرة بتكثيف اإلستغالل لآلبار السطحية وذلك بنسبة

كما مكنت المندوبية العديد من الفالحين بتراخيص   2020 /2019خالل الموسم الفالحي  % 134تكثيف تبلغ 

لكهربة هذه اآلبار وتشهد هذه المساحة ارتفعا من سنة إلى أخرى نتيجة للتراخيص الممنوحة للفالحين باستغالل 

غ/ل ) ملوحة المائدة  5متر بالنسبة للملوحة التي ال تتجاوز  150إلى  50ة متوسطة العمق من يالمائدة المائ

 غ/ل (.8,9غ/ل  إلى  1ة تتفاوت من المتوسط

شهدت  بئر سطحية وكذلك 28عديد الحفريات التي بلغ عددها  2020شهدت المائدة السطحية سنة        

غ/ل  8,9إلى  1 متر و ملوحتها من  150إلى  50بئر أنبوبية يتراوح عمقها من  75المائدة المتوسطة حفر 

 إلنجاز  مشاريع غرسات زيتون مكثف ومروي.

 

 ::  المناطق السقوية العموميةالمناطق السقوية العمومية.  .    22  

 منطقة منها: 38يبلغ العدد الجملي للمناطق السقوية العمومية بوالية صفاقس 

 36   مناطق سقوية  5هك منها  3164منطقة سقوية عمومية موزعة حول اآلبار العميقة على مساحة

 عمومية ليست في وضعية استغالل.

 2  هك  502مناطق سقوية عمومية بالمياه المعالجة على مساحة 

 

  المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجةالمناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة  11--  22      
 هك مقسمة كما يلي: 502تبلغ المساحة المروية بالمياه المعالجة 

  هك 452المنطقة السقوية بالحاجب 

  هك 50المنطقة السقوية بالحنشة 

 

  المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحاجب :المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحاجب :  11--  11  --22
 

تميز الموسم بتحديد المساحات المزروعة نظرا لقلة الموارد المائية المتأتية من محطة التطهير بصفاقس 

الجنوبية وذلك بسبب أشغال تأهيل المحطة وغياب خزان كبير لتجميع المياه المعالجة لضخها عند الحاجة 

 .  الدراسة()مشروع بصدد 

هك  190المروية بالمياه المعالجة بالحاجب   2020و قد بلغت المساحة الجملية المستغلة خالل سنة   

أما كمية المياه المعالجة فقد بلغت حسب مصالح الديوان الوطني   % 42هك أي بنسبة استغالل  452من 

لفائدة الفالحين المنخرطين بالمجمع  3م م1,14و قد تم ضخ   2020خالل سنة  3م م13,84للتطهير بصفاقس 

 .% 20أي بنسبة ضياع  3م م 0,91 و قدرت الكمية الموزعة و التي وقعت فوترتها
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 2019 بتسجيل انخفاضا مقارنة بسنة  2020سنة  3م 911156كمية مياه الري المفوترة بلغت 

دينارا  14578.496بـ   . هذا و قدرت المداخيل المتأتية من بيع الماء  3م1219538حيث بلغت الكمية 

مليم ، قيمة الديون المتخلدة  20بيعه للفالحين بـ كعب يتم بيعه للمجمع على أن يقوم بللمتر الممليم  16باحتساب 

 .2020 ديسمبرد إلى حدود شهر  392 ,30.313بذمة المجمع  
 

  المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحنشة:المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحنشة:    22  --  11--22

االستغالل شهدت المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحنشة تقلص نسبة   2020خالل سنة   

و الغاز رغم     وذلك بسبب تعطل ارجاع التيار الكهربائي للمحطة رغم سداد ديون الشركة التونسية للكهرباء 

متوقفة عن   2016بعد أن كانت سنة   % 28التي  قدر بـ و  2018التحسن النسبي  في االستغالل سنة 

االستغالل بسبب عدم إقبال فالحي المنطقة على استعمال هذه النوعية من المياه رغم الحمالت التحسيسية التي 

 قامت بها مصالح اإلدارة.

  

 إستغالل المناطق السقوية العمومية حول اآلبار العميقةإستغالل المناطق السقوية العمومية حول اآلبار العميقة  --  2.2
منطقة مجهزة يشرف على  36يبلغ عدد المناطق السقوية العمومية حول اآلبار العميقة بوالية صفاقس 

بقيت  دون  أخرى  ومناطقمنطقة يتم إستغاللها  24هك منها   3164وتغطي  تسييرها مجامع للتنمية الفالحية

مثلما هي مفصلة في   ف من طرف الفالحين أو عدم خالص الشركة التونسية للكهرباء والغازلعزوستغالل اال

 الجدول التالي:
 

 

 
 المعتمدية اسم المنطقة

 صبيب البئر

 ل/ث
المساحة 

 القابلة للري

 نسبة االستغالل

 مالحظات %

 1تربة  1

 عقارب 

45 149 60,4  

  69,7 76 30 2تربة  2

  109,6 73 45  3تربة  3

  109,5 45 20 تربة ديوان 4

  70,8 112 35 بوطليلة 5

 بئر لحمر 6

 الحنشة

30 85 44,7  

 رفع استغــالل تم يوجد ال 0 111 35 مركز مصباح 7

 ( (المعدات

  استغــــــالل يوجد ال 0 53 25 الرحاحلة 8

  70 70 35 شقران 9

 تجهيز وقتي 32,5 40 15 وادي الرقة 10

 قصر الريح 11

 منزل شاكر

18 65 20  

توقف االستغالل منذ شهر  0 71 - بو جمل 12

 عطب بالبئر 2018سبتمبر 

  100 87 36 شعالب 13

  14,3 70 35 األعشاش 14

  67,6 74 20 بئر الملولي 15

  79,7 74 25 بو جربوع 16

  استغــــــالل يوجد ال 0 52 25 مدلية 17

  28,6 70 36 المحرس  سيدي غريب 18

 العجانقة 19
 جبنيانة 

40 103 38,8  

  80,9 60 25 بطرية 20
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  70,7 99 35 المناصرية 21

  85,5 117 30 1الحزق 22

  62,5 104 25 2الحزق 23

  49,5 80 35 الحوض 24

  36,4 88 40 بلتش الحمازة 25

 ذراع بن زياد 26

 العامرة

30 48 93,8  

  54,2 65 18 الفيض 27

  62,5 88 25 بليانة 28

  43,9 82 25 الخشارمة 29

  98 102 50 ذراع بواليش 30

انطالق االستغالل خالل شهر  0 50 15 1المهارة  31

 2020أكتوبر 

 0 62 25 2المهارة  32
لم ينطلق االستغالل رغم انتهاء 

 2019منذ  األشغال 

  0 175 55 الغريبة  الجليدية  33

 الرملة 34

 قرقنة

30 180 88,9  

  68 125 40 أوالد عزالدين 35

  93,8 128 40 مليتة 36

  %55 3164 المجموع

 
يبقى استغالل المناطق السقوية حول اآلبار العميقة بوالية صفاقس دون المستوى المطلوب وذلك لعدة 

 أسباب نذكر منها :

أسباب منها عقارية، إرث، ضعف إمكانيات مادية، مديونية إهمال المالكين األصليين لضيعاتهم لعدة  -

 لدى البنوك وصعوبة في الحصول على قروض و ملوحة الماء.

عدم قيام مجامع التنمية الفالحية بالصيانة الوقائية السنوية لمحطات الضخ وشبكات توزيع المياه في  -

الذروة يمكن أن يكون لها إنعكاس سلبي على اإلنتاج الفترة الشتوية مما يكون سببا في أعطاب مفاجئة أثناء فترة 

 الفالحي.

إرتفاع نسبي في درجة الملوحة جعلت الدراسات المنجزة إلحداث مناطق سقوية حول اآلبار العميقة  -

التي تم إحداثها كآبار إستكشافية تجعل هذه المناطق السقوية مخصصة في الغالب إلنتاج األعالف غير أن 

وا إلنتاج الخضر التي لم توفر النتائج المرجوة فعزفوا عن اإلستغالل عوضا عن إتباع النصائح المستغلين توجه

المقدمة من طرف خاليا اإلرشاد الفالحي التي تحثهم إلنتاج العلف األخضر وتربية الماشية و تكثيف غراسة 

 الزياتين.

 اع تعريفة الكهرباء عدم مراجعة تعريفة بيع ماء الري من طرف المجامع بالرغم من ارتف -

 

 

 

 
 

II.  مجامع التنمية الفالحية بالمناطق السقوية : 
إستغالل المناطق السقوية يمر عبر مجامع التنمية الفالحية المشرفة على هذه المناطق ونالحظ في هذا 

الصدد أن أغلبية المجامع ال تقوم بدورها على الوجه األكمل وتتسبب في بعض األحيان في تعطيل السير العادي 

لكهربائية وبالتالي قطع الماء على المستغلين للمنطقة السقوية خاصة عندما ال تقوم بدفع فاتورة استهالك الطاقة ا

 في أوقات حساسة بالنسبة لزراعاتهم. 

هذا وإن أغلبية المجامع ال تنظم الجلسات العامة السنوية بصفة دورية وال تجدّد أعضاء هيئاتها وتجد 

اإلعتمادات  صعوبة في استخالص معاليم بيع الماء وال تقدر على التدخل إلصالح أبسط األعطاب مع محدودية
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المتوفرة لديها. وتعمل اإلدارة حاليا على تركيز مديرين فنيين لهذه المجامع وتكوينهم لضمان حسن سير مجامع 

 التنمية. 

كما نشير إلى أن بعض المجامع ال تقوم بإلتزاماتها على الوجه األكمل وال تحسن التصرف وتتسبب في 

ية وذلك خوفا من قطع الماء في األوقات الحساسة بسبب عزوف بعض الفالحين على تعاطي الزراعات السقو

قطع التيار الكهربائي لعدم الخالص رغم أن هؤالء الفالحين يقومون بخالص معلوم مياه الري في اإلبان وفي 

حاالت أخرى الحظنا بعض الفالحين الميسورين يقومون بخالص فاتورة الكهرباء على كاهلهم حتى التضيع 

 تج في أغلب األحيان على سوء التصرف والمحاباة التي يقوم بها أعضاء هذه المجامع.زراعاتهم وهذا نا

كما أن بعض المجامع ال تقوم بتسجيل كميات المياه التي يتم ضخها يوميا بدفتر المتابعة حتى أن 

ت المندوبية لم تتمكن من متابعة اإلستغالل وضبط كميات الماء الموزعة والمضخوخة رغم عديد المراسال

 الموجهة إليها. 

كما تبين أن بعض مجامع التنمية ال تمتثل لتوصيات المندوبية عند تحديد تسعيرة بيع الماء أثناء إعداد 

الميزانية السنوية للمجمع و تقوم بتغيير التسعيرة بمفردها و ال تواكب الزيادة في الطاقة الكهربائية والمحروقات 

جابهة المصاريف الالزمة للصيانة الدورية واإلصالحات البسيطة وبعض وبالتالي تجد نفسها غير قادرة على م

 األحيان ال تقدر على دفع معاليم استهالك الطاقة الكهربائية. 

 

في هذا الصدد نشير إلى أن المندوبية قد مكنت العديد من الفالحين بعدة مناطق من اإلنتفاع الوقتي بمياه            

ة بعد إمضاء التزام في الغرض في محاولة لتنشيط إستغالل المياه بهذه المناطق وقد الري خارج المناطق السقوي

بينت هذه التجربة جدواها إذ قام العديد من هؤالء الفالحين بإستثمارات في ضيعاتهم كانت في أغلب األحيان 

 هك. 10ري ـل  2020الممنوحة سنة    06الوقتية تتمثل في غراسة زياتين مكثفة مروية وبلغ عدد التراخيص 

و حيث أن هذه التراخيص هي لفترة محدودة فان االستجابة لها )ري الزياتين ( تعتبر مغالطة لطالبيها إذا 

شجرة /هك( بما يمكن الظروف المالئمة لإلنتاج  70ما تمت االستجابة لها دون شروط حد أقصى للتكثيف )

 المطري في حال عدم توفر مياه الري.
 

III.الصيانــــــة 

وإصالح  عملية تدخل في جميع المناطق السقوية العمومية بوالية صفاقس 36بــ لقــد قام فريق الصيانة 

 تمثلت في:  الت تدخال بـعديد  على إثرها قام  األعطاب الطارئة لقنوات الماء الصالح للشرب ،

 هيدروميكانيكية بمحطات ضخ.إصالح مضخات ومعدات   -

 .متابعة ومراقبة أشغال الصيانة لمحطات الضخ المنجزة من طرف المقاولين - 

 .متابعة إنجاز مشروع تحسين المسالك الفالحية - 

 .والمناطق السقوية للشرب ةالصالح هايمالمتابعة إنجاز مشروع تأهيل محطات  - 
 

 توزيع تدخالت الصيانة واإلصالح  1
بالنسبة  19ح والصيانة بالنسبة لشبكات الماء الصالح للشرب تدخال لإلصال 17قام فريق الصيانة بـ 

لمحطات الضخ وشبكات المياه بالمناطق السقوية  إلى جانب مراقبة أشغال الصيانة المنجزة عن طريق الشركات 

 على حساب المجامع مبينة حسب المعتمديات.
 

 الجملة المناطق السقوية ماء صالح للشراب المعتمدية

 10 2 8 عقارب

 8 - 8 بئر علي

 4 4 - منزل شاكر

 - - - الصخيرة

 8 8 - جبنيانة

 2 2 - العامرة

 1 1 - الحنشة

 1 1 - المحرس

 1 - 1 الغريبة

 1 1 - قرقنة
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 36 19 17 المجموع

 36 الجملة

 المشــاريـع  والدراســــات -2
 

 2019 برنامـــج
 االستشارات

 موضوع االستشارة

 و عددها 

تاريخ 

 االعالن

تاريخ فتح 

 العروض

قيمة 

 االستشارة

 " د "

صاحب 

 االستشارة

تاريخ بداية 

 األشغال

تاريخ انتهاء 

 األشغال

: صيانة معدات 01/2019

كهروميكانيكية بمحطة الضخ 

 15/03/2019 13/03/2019 عالم التجهيز 3.367,700 13/02/2019 25/01/2019 الجليدية معتمدية الغريبة.

: تفكيك، صيانة       05/2019

و تركيب مضخة كهربائية 

بمحطة الضخ بالمنطقة السقوية 

 الرملة معتمدية قرقنة. 

18/02/2019 22/03/2019 6.118,980 
شركة بسمة 

 الفالحية
15/06/2019 28/06/2019 

: صيانة معدات 07/2019

كهروميكانيكية بمحطة الضخ 

 بالمناصرية معتمدية جبنيانة.

 األشغال متوقفة 02/07/2019 عالم التجهيز 4.760,000 29/03/2019 11/03/2019

 : تفكيك، صيانة 08/2019

وتركيب محول كهربائي 

 بالمناصرية معتمدية جبنيانة.

21/03/2019 10/04/2019 3.927,000 
شركة الكهرباء 

 السريعة
15/05/2019 03/06/2019 

: تجهيز البئر 11/2019

العميقة بالمنطقة السقوية 

العمومية بليانة معتمدية 

 العامرة.

و  07

08/05/2019 
27/05/2019 

65.733,000 

 )قرض خارجي(

12.489,270 

 )ميزانية الدولة(

SOTECA 01/11/2019 في طور االنـجاز 

: تركيب معدات 14/2019

كهروميكانيكية بمحطة الضخ 

للماء الصالح للشرب بقرقور 

 معتمدية عقارب.

 27/09/2019 21/08/2019 عالم التجهيز 1.547,000 30/05/2019 21/05/2019

: اقتناء و تركيب 16/2019

محول كهربائئ ثالثي األطوار 

بمحطة الضخ بالمنطقة السقوية 

 بليانة معتمدية العامرة.

و  28

29/05/2019 
20/06/2019 19.925,36 

مقوالت بن 

 حمودة
 في طور االنـجاز 09/11/2019

: صيانة محوالت 18/2019

كهربائية بالمناطق السقوية 

 العمومية.

19/06/2019 11/07/2019 2.951,200 SERET 14/09/2019 23/09/2019 

: صيانة محركات       21/2019

 و مضخات كهربائية غاطسة.
20/08/2019      

: كهربة محطات 22/2019

الضخ للماء الصالح للشرب 

 باستعمال الطاقة الشمسية.

و  22

23/08/2019 
26/09/2019 60.397,500 AEP 

في طور فتح 

 االعتمادات
 

: اقتناء مالبس             24/2019

و معدات للوقاية من مخاطر 

 المياه المستعملة المعالجة.

23/09/2019 03/10/2019 3.418,799 SERET 07/01/2020 27/01/2020 

: صيانة معدات 26/2019

كهروميكانيكية بمحطة الضخ 

 1بالمنطقة السقوية التربة 
 معتمدية عقارب.

20/09/2019 03/10/2019 3.689,000 SOCATEM 11/11/2019 19/11/2019 
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 الصفقـــــات
 

 موضوع الصفقة

 و عددها 

تاريخ 

 االعالن

تاريخ فتح 

 العروض

قيمة 

 االستشارة

 " د "

صاحب 

 االستشارة

بداية تاريخ 

 األشغال

تاريخ انتهاء 

 األشغال

: اقتناء و تفكيك 15/2019

معدات قديمة  و تركيب معدات 

هيدروميكانيكية و كهربائية 

بمحطة الضخ للماء الصالح 

للشرب بالمغذية معتمدية 

 الصخيرة.

و  24

25/09/

2019 

23/10/

2019 

124.815,00 

 )قرض خارجي(

22.922,850 

 )ميزانية الدولة(

Ets Ben 

Romdhane 

في طور فتح 

 االعتمادات
 

 2020 برنامـــج

 االستشارات

 موضوع االستشارة

 و عددها 

تاريخ 

 االعالن

تاريخ فتح 

 العروض

قيمة 

 االستشارة

 " د "

صاحب 

 االستشارة

تاريخ بداية 

 األشغال

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال
إعادة لف محرك كهربائي لتفريغ 

حوض المياه المعالجة بمحطة 

 بالحاجب.الضخ 
 15/12/2020 12/10/2020 أحمد المجدوب 320,000 02/09/2020 -

C04/2020 صيانة محرك :

كهربائي أفقي بمحطة الضخ للمياه 

 المعالجة بالحاجب.

17/05/2020 15/07/2020 6.140,400 
شركة بسمة 

 الفالحية
28/08/2020 08/09/2020 

اقتناء قطع غيار بمحطة الضخ 

بالحاجب معتمدية للمياه المعالجة 

 طينة.

- 05/08/2020 1.824,732 SOCOOPEC 07/10/2020 20/10/2020 

C08/2020 اقتناء قطع غيار :

بمحطة الضخ للمياه المعالجة 

 بالحاجب معتمدية طينة.

16/10/2020 20/10/2020 4.462,500 SOMILECT 

تم إلغاء االستشارة لعدم 

مطابقة المواد المطلوبة حسب 

 عرض المشارك  

C09/2020صيانة محول :  

كهربائي بمحطة الضخ بالمنطقة 

السقوية الحوض من معتمدية 

 جبنيانة.

- 13/11/2020 8.080,100 SERET 
في طور فتح 

 االعتمادات
 

اصالح و تركيب مضخة  اتفاقية:

أفقية ذات محور أفقي نوع     

« BOMBAS Ideal 

بمحطة الضخ للمياه المعالجة «

 بالحاجب. 

11/12/2019 16/03/2020 7.854.000 SOCOOPEC 17/03/2020 12/06/2020 

: اصالح و تركيب مضخة اتفاقية

أفقية ذات محور أفقي نوع    

«CAPRARI» بمحطة الضخ

 للمياه المعالجة بالحاجب. 

08/03/2019 12/07/2019 39.085,312 
CAPRARI 

TUNISIE  
29/11/2019 08/09/2020 

IV. اإلقتصــاد فــي ميــاه الــري  

 12البرنامج الوطني في بلغت المساحات المجهزة بمعدات االقتصاد في مياه الري بوالية صفاقس منذ انطالق 

 هك موزعة كما يلي: 13652.978:  2020إلى نهاية سنة  1995ماي 

 هك بالمناطق السقوية العمومية  1122 -

 هك حول اآلبار السطحية واألنبوبية الخاصة.  12530.978 -
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على مساحة سقوية جملية مقدرة  %70.42نسبة التغطية بالمعدات المقتصدة في مياه الري  تبلغ -

 هكتار.  19384 بـ

 من المساحات السقوية. %59هك أي ما يعادل  7975بلغت المساحة المجهزة بالري السطحي المحسن  -

بوالية  من المساحات السقوية  % 41هك أي ما يعادل  5431.33بلغت المساحة المجهزة بالري الموضعي   -

 صفاقس.

 .دينار مليون 12.188بلغت المنح المصروفة في هذا المجال لنفس الفترة   -

 دراسـة المطالــب .1

 )الصندوق الخاص بالتنمية الفالحية: )صغار الفالحين صنف أ 

بلغ عدد الملفات  الواردة على دائرة المناطق السقوية و المتعلقة بالحصول على منح الري قطرة قطرة  

، بلغ عدد الملفات التي تم عرضها على اللجنة الجهوية السناد االمتيازات خالل سنة 2020ملفات سنة  22

ملفات  لعدة أسباب نذكر منها خاصة غراسة  04ملفات و رفض  18ملف و تمت المصادقة على  22، 2020

 .زياتين كوب و أبار أنبوبية غير مرخصة

   

 وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية  .2

    صنف ب : –فالحين متوسطي ال 

ملف من وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية إلبداء الري الفني  49ورد على دائرة المناطق السقوية    

ملف   45بخصوص عنصر االقتصاد في مياه الري وقامت الدائرة بـدراسة جميع هذه الملفات وقد تم عرض 

على أنظار اللجنة الجهوية إلسناد االمتيازات حضيت جميعها بالموافقة بعد أن تم رفع النقائص أو تعديل الدراسة 

 كما تمت دراسة ملف واحد لتغيير مزود. 16وبلغ عدد الدراسات المعدلة 

 

 2020إنـجازات  سنة  .3

خالل  هك 320.29قتصاد في مياه الري بلغت المساحات الجملية المنجزة والمجهزة بمعدات اال             

 .ألف دينارا  658وتّم صرف منحة تقدر بـ  2020سنة 

 معدات الري

 الجملة المناطق السقوية  العمومية المناطق الخاصة

 )أ د( المنحة ) هك ( مساحة )أ دنحة م مساحة )أ د ( المنحة ) هك ( مساحة

 FOSDAصغار الفالحين  -1

  ري موضعي

 - - - - - - قطارات مندمجة -أ 

 27.660 18 - - 27.660 18 قطارات جانبة -ب

 27.660 18 - - 27.660 18 1المجموع 
 متوسطي و كبار الفالحين -2

APIA ري موضعي  

 57.000 33 - - 57.000 33 قطارات مندمجة -أ 

 573.792 269.29 - - 573.792 269.29 قطارات جانبة -ب

 630.792 302.29 - - 630.792 302.29 2المجموع 

 - - - - - - معدات رش  -أ
 - - - - - - الري السطحي المحسن -ب
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 - - - - - - 3المجموع 
 630.792 302.29 - - 630.792 302.29 3+2مجموع 

 658.452 320.29 - - 658.452 320.29 المجموع العام

 
 
 



39 

 

  تطور المساحات المجهزة باالقتصاد في مياه الري في السنوات األخيرةتطور المساحات المجهزة باالقتصاد في مياه الري في السنوات األخيرة    1.31.3

  
 2020سنة  2019سنة  2018سنة  2017سنة  2016سنة  2015سنة  2014سنة  2013سنة  2012سنة  2011 سنة 2010سنة  

 

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساحات 

 )هك(

 المنح

 )أد(

المساحات 

 )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساح

ات 

 )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

المساحات 

 )هك(

 المنح

 )أد(

المساحا

 ت )هك(

 المنح

 )أد(

 ري

سطحي 

 محسن

2 2.9 20 13.9 
 

4 
 

3.3 
 

- 
 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ري 

 بالرش
4.75 3.3 - - 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ري 

 موضعي

411.3 347 246,3 272.400 
 

176 

 

192 

 

98 

 

93 
142 107 241 221 151 216 194 279 479.1 646 376.864 656.811 320.29 658.452 

 658.452 320.29 656.811 376.864 646 479.1 279 194 216 151 221 241 107 142 93 98 195.3 180 290.000 265 353 416 المجموع
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    اإلشكاليات و الصعوباتاإلشكاليات و الصعوبات. . 44    
وعدم توفر قروض  زة للمنحة الخصوصية  ضعف إمكانيات الفالحين وخاصة الصغار منهم رغم النسبة المتمي -

 وصعوبة توفير التمويل الذاتي.

 ا لتدهور الوضع األمنيتشكي الفالحين من السرقات المتكررة نظر -

 عدم دراية بعض الفالحين أّن المنحة تصرف بعد إتمام اإلنجاز وليس قبله. -

 سنوات على األقل. 7لضمان ديمومتها  تحرص اإلدارة على ضمان جودة المعدا -

نتج  2005سبتمبر  03بتاريخ  172تطبيق المنشور الوزاري الخاص بتوحيد مقاييس ملوحة المياه و التربة عدد  -

عنه حصول أغلب الملفات   المدروسة  على عدم الموافقة نظرا لخصوصية الموارد المائية بوالية صفاقس التي تتميز 

بالملوحـة أو الرتفاع نسبة الطين بالتربة و قد تّم رفض مطالب الفالحين بالمناطق السقوية العمومية و التي قامت الدولة 

ل األمثل لها خصوصا و أّن عديد الفالحين يتعاطون زراعة الخضر من بطاطا و بتهيئتها مّما يؤثر على االستغال

طماطم و ال يمكنهم التمتع بامتيازات الدولة في اإلقتصاد في مياه الري قصد تكثيف اإلنتاج و المحافظة على الموارد 

وب في الغرض لتذليل المائية و تثمينها باستعمال الري المخصب و قد تم إصدار مذكرة من طرف السيد المند

 الصعوبات.

 

  . أهم اإلجراءات واألنشطة للخليّة الجهويّة لإلقتصاد في مياه الري. أهم اإلجراءات واألنشطة للخليّة الجهويّة لإلقتصاد في مياه الري55
 411) 2010سنة  (الري الموضعي)تنفيذ البرنامج المتعلق بتعزيز استعماالت التقنيات الحديثة لالقتصاد في الماء  - 

 2014هك خالل سنة   142و  2013هك خالل سنة  93و  2012هك خالل سنة  176و  (هك  428.7) 2011و (هك 

. يتمحور هذا البرنامج إنجاز 2017خالل سنة  194و   2016هك خالل سنة  151و 2015هك خالل سنة  241و

هك مساحات زراعة خضر  435هك مساحات أشجار مثمرة مجهزة بمعدات الري الموضعي و 1275سنوات  5خالل 

 مجهزة بمعدات الري الموضعي.
 

 اإلجراءات الُمتّخذة لتدعيم االستراتيجية الجهوية لالقتصاد في مياه الري بوالية صفاقس

إحداث لجنة جهوية لمتابعة البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري بوالية صفاقس تضم رؤساء الدوائر الفنية  -

 بالمندوبية.

الممضين على الدليل الفني لتوفير و تركيز معدات الري و الذي أعدته اإلدارة العامة للهندسة بلغ عدد المزودين  - 

 مزود و الذي بمقتضاه يتعهد المزود باحترام المواصفات الفنية لهذه المعدات. 64الريفية و استغالل المياه 

بصفاقس عند إسناد منح االقتصاد في الماء تم اعتماد وثيقة شهادة التصرف المسندة من الوكالة العقارية الفالحية   -

 بالمناطق السقوية العمومية في صورة عدم توفر شهادة ملكية.

 )أراضيالوضعية العقارية للمستغلة الفالحية تحول دون الحصول على امتيازات الدولة في غياب شهائد ملكية  -

 .(سياليين ، حبس..

 : (الري الموضعي)البرنامج الوطني المتعلق بتعزيز استعمال التقنيات الحديثة لالقتصاد في الماء 

 من بين المقترحات للتحسين في نسق االقتصاد في مياه الري.

 إيجاد الحلول وتمويل عناصر تحلية مياه الري. -

 التسريع في اسناد عقود الملكية -
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 ات فنية عن المناطق السقوية العمومية بوالية صفاقسمعطي

 

 

 ـةــيــــة الريفــــــالهندس                
 

 ع/ر
 

 المنطقة السقوية
 العمومية

 المعتمدية
 

 المساحة
 الجملية )هك(

 عدد
 المستغالت

 عدد
 القطع

 عدد
 المستحقين

 مساحة أصغر
 مستغلة )هك(

 مساحة أكبر
 مستغلة )هك(

 الصبيب
 ل / ث

 الملوحة
 غ / ل

 2,7 70 10.59.70 0.26.60 85 87 59 149 عقارب 1تربة  1

 2,8 36 9.37.78 0.17.00 64 76 57 76 عقارب 2تربة  2

 3,15 45 10.00.00 0.18.36 45 56 32 73 عقارب  3تربة  3

 3,1 20 8.00.00 1.00.00 19 19 19 42 عقارب تربة ديوان 4

        120 عقارب بوطليلة 5

 3,2 45 8.27.39 0.09.77 87 88 65 85 الحنشة بئر لحمر 6

 3,9 40 25.09.85 0.05.53 43 54 38 111 الحنشة مركز مصباح 7

 4 30 10.91.73 0.16.70 31 56 19 53 الحنشة الرحاحلة 8

        70 الحنشة شقران 9

        40 الحنشة واد الرقة 10

 2 8 6.46.06 0.76.61 15 15 15 65 الحنشة قصر الريح 11

 35 35 5.59.63 0.26.15 29 28 25 71 منزل شاكر بو جمل 12

 3,2 40 8.47.46 0.20.93 50 58 45 87 منزل شاكر شعالب 13

 2,7 30 7.57.66 0.47.08 26 30 26 70 منزل شاكر األعشاش 14

 58 26 26 74 منزل شاكر بئر الملولي 15
0.24.70 10.08.26 

36 3,2 

 89 91 57 74 منزل شاكر بو جربوع 16
0.09.74 9.06.23 

35 4,2 

 29 28 23 52 منزل شاكر مدلية 17
0.53.00 7.42.63 

20 2,8 

 70 74 55 70 منزل شاكر سيدي غريب 18
0.08.72 10.42.10 

25 3 

 56 52 40 103 المحرس العجانقة 19
0.48.51 5.19.69 

36 4 

 133 143 108 68 جبنيانة بطرية 20
0.08.96 4.74.10 

50 3,5 

 109 107 82 99 جبنيانة المناصرية 21
0.13.25 5.58.88 

35 3,6 

 60 86 51 117 جبنيانة 1الحزق 22
0.05.33 8.63.45 

40 3,5 

 80 78 67 104 جبنيانة 2الحزق 23
0.37.15 5.85.48 

48 3,8 

 86 107 73 80 جبنيانة الحوض 24
0.14.81 5.28.42 

35 3,5 

 55 58 51 88 جبنيانة بلتش الحمازة 25
0.18.89 8.86.31 

25 3,7 

        48 جبنيانة ذراع بن زياد 26

 3,4 30 5.16.03 0.18.19 44 59 36 83 العامرة الفيض 27

 3,19 30 3.75.72 0.17.14 100 109 89 88 العامرة بليانة 28

 3,8 25 3.86.62 0.19.30 101 120 75 82 العامرة الخشارمة 29

 3,8 50 6.07.38 0.09.52 130 128 100 102 العامرة ذراع بواليش 30

 3,35 30 4.14.31 0.19.23 91 72 61 50 العامرة 1المهارة  31

        62 العامرة 2المهارة  32

        175 العامرة الجليدية  33

 4 70 15.25.94 0.16.03 87 132 85 180 الغريبة الرملة 34

 3,6 60 8.42.36 0.00.60 1945 2862 1945 125 قرقنة أوالد عزالدين 35

        128 قرقنة مليتة 36

 3,4 40 4.79.15 0.03.72 243 335 243 452 طينة طينة 37

 3 347 70.00.00 2.40.00 31 17 16 50 الحنشة الحنشة 38

     4091 5251 3683 3666 الجملــــــــــــــــــة
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 ةـــوطئـــتـ
شهد برنامج العمل السنوي لدائرة الهندسة الريفية بصفاقس إنجاز العديد من األنشطة الرامية إلى دعم 

المجهود الوطني في تحقيق التنمية المستديمة بالجهة وتحسين ورفع المستوى المادي واالجتماعي للمنتفعين بهذه 

 األنشطة.

 تالية:ال بعديد المهام شملت القطاعاتالدائرة تقوم  

 قطاع الماء الصالح للشرب و يتناول دراسة، إنجاز وتأهيل مشاريع الماء الصالح للشرب. -

 قطاع المناطق السقوية وبالتحديد إنجاز مناطق سقوية وتدعيم مشاريع المناطق السقوية القديمة. -

 اإلحاطة بمجامع التنمية. -
 

 رب ــح للشــاء الصالـــــالم /1

 الصالح للشرب بالوسط الريفي نسبة التزود بالماء  /1-1
 2020ساكن وقد شهدت سنة  ألف 377يبلـغ عدد السكان الجملي بالوسط الريفي لوالية صفاقس حوالي  

إنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف التزويد من جهة وتوفير الماء الصالح للشرب لبعض 

 المناطق من جهة أخرى.

 124,4رة الهندسة الريفية قرابــة ـــة لدائـــق الشبكة المائيـــاء عن طريـــويبلـغ عــدد المتزودين بالم    

زود تتم ــمن عدد السكان الجملي بالوسط الريفي. والمعلوم أن طريقة الت % 33مواطن وتكون نسبة التزود  ألف

من  ألف عائلةتمكين  تمعن طريق نقاط مياه جماعية تتمثل في حنفيات جــرار، إال أنه وخالل السنوات األخيرة 

توفرت اإلمكانية الفنية والمادية  كلماالشبكة المائية للهندسة الريفية بطريقة الربط الخاص باعتماد التزود بالماء 

 . عائلة 15438لفائدة حوالي  بالماء الصالح للشرب زودينـمن الم % 62,05نسبة ال تبلغ وبهذا
 

 الماء الصالح للشرب  دراسات /1-2
 جديدة دراسات 

 : بإعداد دراستي المصالح الفنية بدائرة الهندسة الريفية قامت  

 الغريبة   -الخوالة من معتمدية  -تأهيل منظومة الماء الصالح للشراب بالجبوسة  -

 عقارب. -من معتمدية  تأهيل منظومة الماء الصالح للشراب  ببولذياب  -

 المناطق السقوية العمومية  دراسات  / 1-3

 متواصلة اتــدراس 

 دراسة إحداث منطقة سقوية على المياه المستعملة والمعالجة: -

 :قرقنة -بالجوابر ةـــعميقالبئر المناطق سقوية حول  دراسة إحداث -

 

 بالماء الصالح للشرب أشغال إنجاز مشاريع التزود  /1-4

 مشاريع متواصلة 

  أوالد عمر مشروع اإلنطالقة  تأهيلأشغال  إنجاز -
 الغريبة                            المعتمدية         
 مواطن 3500                   عدد المنتفعين 
 البنك االفريقي للتنمية                              البرنامج 

  %نسبة التقدم مكتب الدراسات )اد( مبلغ الصفقة )هك( المساحة المنطقة

  Hydroplante 85 59 400 الحاجب

  %نسبة التقدم مكتب الدراسات مبلغ الصفقة)اد( المساحة)هك( المنطقة

 beataplus 80 18 80 قرقنة
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                 الف دينار 2.715659كلفة المشروع 
   المقاولة المكلفة بانجاز: الشركة المتوسطية لألشغال«  MEDTRAV 
 

 المجموع مكونات المشروع

 م66000 مم.  90--110مم  160قطر  اقتناء و وضع و تجربة القنوات من مادة البوليتيالن 

  1 م  12على إرتفاع  3م 50خزان علوي سعة تهيئة 

  1 م  20على إرتفاع  3م 501خزان علوي سعة بناء 

  1 م  12على إرتفاع  3م 25خزان علوي سعة تهيئة 

 1 بناء محطة دفع 

  1 م  12على إرتفاع  3م 50خزان علوي سعة تهيئة 

 1  تهيئة محطة اعادة ضخ 

 80 تفريغ(-قصاصات-)منافس لحماية الشبكة مائيةمنشآت  بناء 

  456 ربط خاص منشآتبناء 

 
 17/07/2018      :                 تاريخ انطالق المشروع 
 يوم 420        :                                    مدة االنجاز 
                      27/02/2020       :تاريخ القبول الوقتي 
 

 سيدي غريب مشروع  تأهيلأشغال  إنجاز -
     المحـرس:                 المعتمدية 
     مواطن 2000          :عدد المنتفعين 
                البنك اإلفريقي للتنمية           :البرنامج 
   ألف دينار   2173516:         كلفة المشروع 
  :المقاولة المكلفة بانجاز «  TGH 
  

 

 المجموع مكونات المشروع

 40119 مم. 90-مم 260قطر  اقتناء و وضع و تجربة القنوات من مادة البوليتيالن 

  1 م  20على إرتفاع  3م 150بناء خزان علوي سعة 

 1 م  12على إرتفاع  3م 50خزان  تهيئة 

 1 3م 150سعة محطة اعادة ضخ  تهيئة 

 134 تفريغ(-قصاصات-)منافس لحماية الشبكة مائيةمنشآت  بناء 

  476 ربط خاص منشآتبناء 

 14/07/2018  :         تاريخ إنطالق المشروع 
 يوم 420  :                              مدة االنجاز 
 17/12/2020    :               تاريخ القبول الوقتي 

   
 بوجربوع  مشروع  تأهيلأشغال  إنجاز -
 منزل شاكر     :              المعتمدية 
 عائلة 950   :      عدد المنتفعين 
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 البنك االفريقي للتنمية   :                  البرنامج 
 ألف دينار  5463: كلفة المشروع 

 

 )أ.د(  المجموع مكونات المشروع

 مم. 90-مم 260قطر  اقتناء و وضع و تجربة القنوات من مادة البوليتيالن 

  م  20 ارتفاععلى  3م 150بناء خزان علوي سعة 

 م  12على إرتفاع  3م 50خزان  تهيئة 

 3م 150سعة محطة اعادة ضخ  تهيئة 

 تفريغ(-قصاصات-)منافس لحماية الشبكة منشآت مائية بناء 

  ربط خاص منشآتبناء 

5463 

 

 
 MEDTRAV  »: الشركة المتوسطية لألشغال     المقاولة المكلفة بانجاز 

 26/06/2020   :    تاريخ إنطالق المشروع 
 يوم 180                 :      مدة االنجاز 
 12/05/2020           : تاريخ القبول الوقتي 
 

 مشاريع جديدة 

 ( 2وقسط  1الربايع      ) قسط مشروع  تأهيلأشغال  إنجاز -
                              بئر علي بن خليفة    : المعتمدية 
                        مواطن  4000   :عدد المنتفعين 
                                   للتنمية البنك  االفريقي: البرنامج 
                            الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه   :مصدر المياهSONEDE  
                       الف دينار  3430   :كلفة المشروع  

 ألف دينارا  1690:  01القسط عدد  شغالأكلفة                     

  ألف دينارا  1740: 02أشغال القسط عدد كلفة                    

 

 المجموع 02قسط  01قسط  مكونات المشروع

 مم200قطر اقتناء ووضع وتجربة القنوات من مادة البوليتيالن- 

 مم. 90-مم 110 -مم160
 كم 66 كم 30 كم 36

  01 - 01 3م 300إحداث خزان تجميع سعة 

  01 01 - م  20على إرتفاع  3م 150بناء خزان علوي سعة 

 76 40 36 تفريغ(-قصاصات-)منافس لحماية الشبكة مائيةمنشآت  بناء 

  820 70 350 ربط خاص منشآتبناء 

   الشركة المتوسطية لألشغال 01القسط عدد المقاولة المكلفة بانجاز«  MEDTRAV» 
   الشركة المتوسطية لألشغال : 02القسط عدد المقاولة المكلفة بانجاز «  MEDTRAV» 

  1قسط  

 27/05/2020      : تاريخ انطالق المشروع 
 يوم         320:                            مدة االنجاز 
 

   2قسط 



45 

 المندوبية الجهوي للتنمية الفالحية بصفاقس   2020التقرير السنوي لسنة 

   10/10/2020:     تاريخ انطالق المشروع 
 يوم 360  :                             مدة االنجاز 

 

 ( 2وقسط  1المغذية ) قسط مشروع  تأهيلأشغال  إنجاز -
 المعتمدية               الصخيرة 
        مواطن 3009عدد المنتفعين 
  للتنميةالبرنامج                  البنك  االفريقي 
   مصدر المياه            الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهSONEDE  
      الف دينار     4418كلفة المشروع 

  دينارا  ألف   773 2:  546301القسط عدد  كلفة األشغال   -       

 دينارا  ألف 1645: 02األشغال القسط عدد كلفة    -      

 02قسط  01قسط  مكونات المشروع
 المجموع

 اقتناء و وضع و تجربة القنوات من مادة البوليتيالن 

 مم. 90-مم 160قطر 

 كم 41.500

 

 كم 38.500

 

 كم 80

 

  01 م  20على إرتفاع  3م 150بناء خزان علوي سعة 

 

- 01 

 

  01 3م 100أرضي نصف مطمور سعة بناء خزان - 

 

01 

  01 01 - 3م 150تجميع سعة بناء خزان 

 ( م 4بناء محطة تقوية ضخx3 )95 01 - م 

 قصاصات-)منافس لحماية الشبكة مائيةمنشآت  بناء-

  55 40 تفريغ(

  730 260 470 ربط خاص منشآتبناء 

 

  إخوان: شركة الطريقي  01القسط عدد المقاولة المكلفة بانجاز  «S.T.F»  

 

 28/05/2020      : تاريخ إنطالق المشروع 
 يوم         320:                            مدة االنجاز 

 

 الشركة المتوسطية لألشغال02القسط عدد  المقاولة المكلفة بانجاز : «  MEDTRAV»  

 
   27/05/2020:     تاريخ انطالق المشروع 
 يوم 360  :                             مدة االنجاز 

 
 أشغال التجهيزات و الكهربة:  

  ألف دينارا 40 :الكهربة 

  ألف دينارا )مؤسسة بن رمضان(  150 :التجهيزات 

 

 عيثة الشاليا مشروع  تأهيلأشغال  إنجاز -

                   محرس     :المعتمدية 
 عائلة(  300منتفع ) 1500       : عدد المنتفعين 
 للتنمية البنك  االفريقي               : البرنامج 
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 ألف دينارا 1679:    كلفة 

 كلفة المشروع :       
 

 المجموع مكونات المشروع

 مم. 90-مم 160قطر  اقتناء و وضع و تجربة القنوات من مادة البوليتيالن 

  م  20على إرتفاع  3م 150بناء خزان علوي سعة 

  3م 100بناء خزان أرضي نصف مطمور سعة 

  3م 150تجميع سعة بناء خزان 

 ( م 4بناء محطة تقوية ضخx3 )م 

 تفريغ(-قصاصات-)منافس لحماية الشبكة مائيةمنشآت  بناء 

  ربط خاص منشآتبناء 

 أ.د  1679

 
 26/05/2020        :    تاريخ إنطالق المشروع 
 يوم    360:                             مدة االنجاز 

 

 رب ــح للشــة بالماء الصالــات التربويـــد المؤسســج تزويــــبرنام /2

  مؤسسة تربوية  13انجاز الصرف الصحي لفائدة 

                   أد  78975: الكلفة 

 

 (%نسبة االنجاز) المعتمدية المدارس االبتدائية ع/ر

 90 عقارب 1أوالد مبروك  1

 90 عقارب قرقورأوالد احمد  2

 100 الصخيرة الغرايرة 3

 90 الصخيرة وادي النخلة 4

 100 بئر علي سيدي علي بلعابد 5

 90 بئر علي وادي الرخام 6

 100 منزل شاكر مركز البرمكي 7

 100 جبنيانة تم تغييرمدرسة العجانقة بالحاليلة 8

 100 منزل شاكر وادي الظل 9

 100 منزل شاكر سوق األعشاش 10

 100 منزل شاكر بوجربوع 11

 100 منزل شاكر العوادنة 12

 100 الحنشة الحاللفة 13

  أحواض ترسبات وأبار ضياع انجاز/   2-1

         المحرس – عقارب – الغريبة – بئر علي - معتمديات )الصخيرة 7مدرسة موزعين على  14يضم - 

 منزل شاكر والحنشة(. 
      ألف دينار  112      : كلفةال 

 

 المالحظات نسبة تقدم االنجاز المعتمدية المدارس االبتدائية ع/رصاحب 
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 الصفقة

SST 

 % 100 منزل شاكر بوجربوع الشمالية 1

نسبة تقدم االنجاز 

100 % 

 %0 منزل شاكر بشكة 2
 % 100 منزل شاكر العقاير 3
 %95 منزل شاكر 2البرمكي  4
 % 100 منزل شاكر فستقية التبن 5
 - الحنشة مركز مصباح 6

 %90 الحنشة سيدي غريب 7
 % 100 المحرس الموريج 8
 - الصخيرة وادي النخلة 9

 % 100 الغريبة الحشيشينة 10
 % 100 بئر علي الحجاج أوالد عمر 11
 - بئر علي النصر أوالد ميارة 12

 % 100 عقارب 2أوالد المبروك  13
 % 100 عقارب الفالق 14

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020برنامج 

في إطار البرنامج المشترك بين وزارة التربية ووزارة الفالحة لتزويد المدارس الريفية بالماء الصالح         

للشرب وتعهد شبكة الصرف الصحي بها، ولمزيد تزويد المدارس الريفية بالماء والعناية بالصرف الصحي وقع 

 :2019برمجة المدارس التالية لسنة 

 المعتمديات المدارس الريفية نسبة تقدم االشغال كلفة المشروع
صاحب 

 الصفقة
 الصفقة

أ.د 146  

 الصخيرة الساطور % 100

SZTPH 
خزانات مائية  5إنجاز أشغال بناء 

بالمدارس الريفية بوالية  3م 10سعة 

 صفاقس

 الرفيفات % 100
 عقارب

 المصادقة % 100

 العقاير % 100
 منزل شاكر

 بوثدي % 100

  تجهيز الخزانات المائية بالمدارس الريفيةصفقات: 

 المالحظات المعتمدية المدارس االبتدائية ع/ر صاحب الصفقة

SOCATEM 

 الصخيرة حمادة اوالد النفاتي 1

نسبة تقدم االنجاز 

100 % 

 الصخيرة حمادة سيدي مهذب 2

 المحرس خاوي الغزال 3

 الصخيرة 1المغذية  4

 الصخيرة صبيح الجنوبية 5

 الغريبة الخوالة 6

 الصخيرة صبيح النور 7

 الصخيرة الغرايرة 8

 الصخيرة 2المغذية  9

 الصخيرة هنشير الرمث 10

SOCOPEC 

 عقارب أوالد الحاج سعد 11

نسبة تقدم االنجاز 

100 % 

 بئر علي الخروع 12

 عقارب 2أوالد المبروك  13

 علي بئر بئر أوالد محمود 14

 بئر علي   2الربايعة  15
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 بئر علي العروق 16

 عقارب العطاطشة 17

 عقارب 1أوالد المبروك  18

SOCATEM 

 منزل شاكر العوادنة 19

نسبة تقدم االنجاز 

100 % 

 منزل شاكر مركز البرمكي 20

 منزل شاكر أوالد سعادة 21

 منزل شاكر المهاذبة 22

 منزل شاكر الطيايرة 23

 منزل شاكر وادي الظل 24

 منزل شاكر بشكة 25

 الحنشة الجمال 26

 الحنشة النيب 27

 الحنشة مركز مصباح 28

 

 المدارس الريفية نسبة تقدم االشغال
 المعتمديات

 الصفقة صاحب الصفقة

 الصخيرة الساطور % 100

SOCATEM 
خزانات مائية سعة  5إنجاز أشغال بناء 

 بالمدارس الريفية بوالية صفاقس 3م 10

 الرفيفات % 100
 عقارب

 المصادقة % 100

 العقاير % 100
 منزل شاكر

 بوثدي % 100

 

 

 

 

 التصـــــرف فــي المنظومـــات المائيــة

 
 

 ة:ــمقدم-1

بالمناطق الريفية بمياه الشرب تقوم مجامع التنمية للماء الصالح للشرب ومياه الري بتزويد عدد هام من المواطنين 

وتنمية قدرات الفالحين بالمناطق السقوية في مجال ااِلنتاج الفالحي قصد تحقيق التنمية المستديمة وتحسين ظروف 

 العيش والمستوى المادي وااِلجتماعي للمتساكنين بالوسط الريفي لوالية صفاقس.

 ألف ساكن  389عدد سكان المناطق الريفية بوالية صفاقس 

 % 94.9نسبة التزود الجملية بالمناطق الريفية  -

 % 31.24نسبة التزود عن طريق الهندسة الريفية  -

  %  63.66نسبة التزود عن طريق الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه  -

 فالحا. 5019الي هكتار وتزود حو 3583تمسح المناطق السقوية الموضوعة تحت تصرف المجامع المائية حوالي  -
 

 ااِلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمجامع المائية:-2

 وضعت الدولة اِستراتيجية للنهوض بالمجامع المائية ترمي أساسا إلى تحقيق األهداف التالية: 1992منذ سنة 

 إنجاز أنظمة مائية في المناطق الريفية قادرة على ااِلستمرار. -

 ة المائية.تحديد دور الدولة في إنجاز األنظم -

 تكريس مبدأ ااِلعتماد على الذات اِلستغالل المشاريع من طرف المجامع. -

، شهد قطاع المجامع المائية تراجعا كبيرا، وتراكمت ديون 2011غير أنه بعد األحداث التي جدت في البالد سنة 

مالي صعب ال تقدر على المنتفعين لدى المجامع لعدم تسديد مبالغ ااِلستهالك و وجدت المجامع نفسها في وضع 

مجابهة مصاريف التسيير والصيانة، وتسديد ديونها لفائدة الشركة الوطنية اِلستغالل وتوزيع المياه، وأمام هذا الوضع 

 تم تفعيل ااِلستراتيجية الوطنية اِلستدامة المنظومات المائية بالوسط الريفي وتطبيق مفاهيمها من خالل:

 قدراتها على إحكام التصرف في منشآتها المائية. تأهيل المجامع المائية وتنمية -
 التأهيل الفني للمنشآت المائية وتحسين مردوديتها إن أمكن ذلك.  -
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 تطوير قدرات القطاع الخاص الجهوي والمحلي في مجال صيانة المنشآت المائية. -
بالوسط الريفي )السلط الجهوية تحسيس األطراف الفاعلة لمفاهيم ااِلستراتيجية الوطنية اِلستدامة األنظمة المائية  -

 والمحلية، اإلدارات والمجامع المائية(.
دعم قدرات اإلطارات المعنية بالمجامع المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية في مجاالت المتابعة والتقييم  -

 والمراقبة.
 تنشيط المجامع المائية وإدخال المزيد من الحرفية عليها. -
 

 التصرف في المنظومات المائية:مشروع تحسين  -3
 يهدف المشروع إلى:

 التصرف المستديم وااِلستعمال الناجع للموارد المائية. -
 ستدامة منظومات الماء للشرب والري.اِ  -
 دعم حرفية المجامع المائية واِعتمادها على الذات. -
 التأهيل الفني ودعم التصرف الذاتي في المنظومات المائية.  -
 إدارة وتنفيذ المشروع. اإلحاطة الفنية في -

 تدعيم المجامع وتحسين الحوكمة وأساليب التصرف. -

 إدماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للقطاع الخاص في مجال صيانة المنظومات المائية. -

 اإلحاطة الفنية في المجال المؤسساتي. -

 المجامع المائية المعنية بالمشروع: -4
مجمع وهي : المصادقة والرغاية وقرقور من معتمدية  20المعنية بالمشروع :  مجامع الماء الصالح للشرب -

، االنطالقة والخروع من معتمدية دران الجنوبي من معتمدية بئر عليم شوشة وو،أيفة االلط ،لبراج ،عقارب ، الربايع 

، والمغذية من معتمدية الصخيرةوال الغريبة ، المهاذبة وبوجربوع من معتمدية منزل شاكر ، وصبيح والجروالة ون

 والغيب و مركز مصباح من معتمدية الحنشة ، وسيدي غريب وعدال من معتمدية المحرس .

تحصال  مجامع في المجموعة األولى وهي : المصادقة والرغاية من معتمدية عقارب 4ار يحد اآلن اخت إلىتم  -

االنتفاع بتمويالت   علي في مرحلة األبراج من معتمدية بئراللطايفة و أما  على الموافقة لالنتفاع بتمويالت المشروع

نتفاع بتمويالت ختيار مجمع مركز مصباح بالحنشة وهو في مرحلة االِ ، وبالنسبة للمجموعة الثانية تم اِ المشروع

 .المشروع
 

 تقدم سير المشروع –5
( سعت الدائرة إلى دفع المشروع نحو األفضل  19رغم الظروف الصحية التي اجتاحت البالد ) كوفيد 

حيث تمت الموافقة في مرحلة أولى على تقارير التشخيص الفني ألربعة منظومات مائية للمجموعة األولى 

( و تقرير التشخيص الفني ليع اللطايفة و األبراج من معتمدية بئر)المصادقة و الرغاية من معتمدية عقارب و 

للمنظومة المائية للمجموعة الثانية )مركز مصباح من معتمدية الحنشة( ثّم في مرحلة ثانية تمت الموافقة على 

 االنتفاع بتمويالت المشروع لكل من المجمع المائي المصادقة و الرغاية 
دة مع مسيري المجامع و في خصوص منظومة اللطائفة و لبراج و مركز مصباح سعت الدائرة جاه

المذكورة في عقد عدة جلسات في مجال اإلحاطة و الدعم و المتابعة و المراقبة لغاية تحسين أداة المتصرفين الستدامة 

 المنظومة المائية و الحصول على مقاييس االنتفاع بتمويالت المشروع .

ع من معتمدية منزل شاكر واالنطالقة تّم عقد عدة اجتماعات مع كل من منظومة بوجربو 2020و في أواخر سنة 

أوالد عمر و الخروع من معتمدية الغريبة لتنشيطهم و تنمية قدراتهم لحسن إحكام التصرف في المنشآت المائية لهدف 

 توفير مقاييس التأهيل. 
 

 وضعية المجامع المائية:  -6

 مجامع الماء الصالح للشرب: -1.6

 مجمع موزعة كما يلي: 90بالوالية بلغ عدد مجامع الماء الصالح للشرب 

 عدد المجامع المعتمدية عدد المجامع المعتمدية
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 2 ساقية الزيت 10 الحنشة

 1 جبنيانة 5 المحرس

 1 صفاقس الجنوبية 10 الصخيرة

 1 العامرة 5 الغريبة

 14 منزل شاكر 25 بئر علي

   16 عقارب

 90 الجملة

 

 

 الصالح للشرب:مؤشرات األداء لمجامع الماء  - 2.6

 عدد 

الجامع 

 الجملي

 عدد المجامع

التي لها مجالس  

إدارة منتخبة 

سنوات  3في

 األخيرة

 عدد

 المجامع 

 التي 

 تسيرها 

هيئات 

 وقتية

عدد المجامع 

التي قامت 

بالمحاسبة 

المالية لسنة 

2019 

عدد المجامع 

التي لها 

مديونية من 

 ألف دينار 

 أ د 50إلى 

 عدد 

 المجامع 

 التي لها 

مديونية 

 تفوق

 أ د 50 

عدد المجامع 

التي تقوم 

بأشغال 

الصيانة 

 الكاملة

عدد المجامع 

التي تقوم 

% من 50ب

 أشغال 

 الصيانة

 عدد

 المجامع  

 التي لها 

 مدير 

 فني

عدد المجامع 

 التي تعاني

من الربط  

 العشوائي

90 44 13 39 43 5 69 21 17 4 

 
 المنتفعين بالماء الصالح للشرب على الموارد التالية :تعتمد المجامع في تزويد 

 .مجامع تتزود من اآلبار السطحية 3 - 

 .مجامع تتزود من اآلبار العميقة 7 - 

 .هستغالل وتوزيع المياالشركة الوطنية اِل  عن طريقمجمع تتزود  80 -
إطارا من  17ط خاص وتشغّل رب 17239ألف ساكن( منها  138عائلة ) 27572تقوم المجامع بتزويد حوالي  -

 حاملي الشهادات العليا.
 

 التجهيزات والمنشآت المائية لمجامع الماء الصالح للشرب: -3.6

 كلم من القنوات. 1893طول الشبكة المائية  -

 .3م 5000خزان ماء بطاقة خزن جملية تقدر بحوالي  87 -

 محطة مجهزة بالطاقة الشمسية. 11محطة ضخ محضرة منها  56 -

 ربط على الشبكة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه. 80 -

 ربط مؤسسات عمومية. 205ربط خاص للعائالت +  17239 -

 
 مجامع الري: -4.6

 مجمعا موزعة حسب المعتمديات كما يلي: 35بلغ عدد مجامع التنمية للري الفالحي 

 مجامع التنمية للري المعتمدية
مجامع التنمية )ري بالمياه 

 المعالجة(
 الجملة

 4  4 عقارب

 6  6 منزل شاكر

 5 1 4 الحنشة

 1  1 الغريبة

 7  7 جبنيانة

 7  7 العامرة

 3  3 قرقنة
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 1 1  طينة

 1  1 المحرس

 35 2 33 الجملة

 

 
 مؤشرات األداء لمجامع الري: 5.6

 عدد

المجامع 

 الجملي

 عدد

 المجامع

 التي لها

 مجالس

 إدارة منتخبة

 2018منذ 

عدد 

المجامع 

التي 

تسيرها 

 هيئات

 وقتية

عدد المجامع 

التي قامت 

بالمحاسبة 

المالية لسنة 

2019 

عدد 

المجامع 

التي أمضت 

عقود 

 التصرف

عدد 

المجامع 

 التي لها

عقود ااِلنتفاع 

بالماء أكثر 

 %50من 

عدد 

المجامع 

التي تقوم 

بأشغال 

الصيانة 

 كاملة

 عدد المجامع

التي تقوم 

% من 50ب

 أشغال

 الصيانة

 عدد

 المجامع

 التي لها

مدير 

 فني

35 21 1 11 22 18 19 14 10 

 

هكتار وتزود  3583تمسح المناطق السقوية العمومية الموضوعة تحت تصرف المجامع المائية حوالي 

 عامال . 20مديرين فنيين و  10فالحا وتشغل  5019حوالي 

 فالحا: 4997هك لفائدة  3089تمسح   33بالنسبة للمناطق السقوية المجهزة والبالغ عددها  -

 .مناطق ال تشتغل ألسباب مختلفة ) بوجمل واألعشاش و الرحاحلة و مركز مصباح ( 4 -

 .ة والجليدية والفيض (مازقة وقصر الريح والحنمناطق تعترضها صعوبات مالية ) ذراع بن زياد والعجا 6 -

 .ستغاللعد في االِ % ولم تنطلق ب 98بنسبة إنجاز  منطقة بصدد التجهيز -

 يمنتظامهم في تسديد معالوالبقية تشتغل بصفة متوسطة ال غير، مع اإلشارة إلى ارتفاع ديون بعض الفالحين وعدم اِ  -

استهالك الماء الشيء الذي انعكس سلبا على أداء بعض المجامع وجعلها غير قادرة على مجابهة مصاريف الصيانة 

 من ناحية أخرى.  والغاز لتزاماتها تجاه شركة الكهرباءوالتسيير من ناحية وعدم إيفائها باِ 

 فالحا: 22هك لفائدة  494تمسح   2بالمياه المعالجة وعددها  المرويةبالنسبة للمناطق السقوية  -

 وذلك بسبب عدم خالص فواتير اِستهالك الكهرباء .  2019متوقفة عن ااِلستغالل منذ سنة واحدة بمعتمدية الحنشة  -

ال تتطابق مع  و الثانية بمنطقة الحاجب من معتمدية طينة تالقي صعوبات فنية كبرى تتعلق بنوعية المياه التي -

التي شهدت تحسنا طفيفا بعد استكمال القسط األول من تأهيل محطة التطهير و 106.03المواصفات التونسية 

، علما و أن اإلدارة بصدد إعداد دراسة لتأهيل الشبكة وتوسعة المنطقة السقوية ، وقد بلغت هذه بصفاقس الجنوبية

 . قتراحات المقدمة من طرف مكتب الدراساتالِ الدراسة أشواطا متقدمة في انتظار البت في ا

وأن كمية الماء التي تم ضخها لفائدة  2020سنة  3م 911156تجدر اإلشارة أن كمية مياه الري الموزعة بلغت و

د  30313.392% أما الديون المتخلدة بذمة المجمع فقد بلغت  20أي بنسبة ضياع  3م1140000الفالحين قدرت بـ

 .2020إلى حدود شهر ديسمبر 
 

 بمجامع الري:التجهيزات والمنشآت المائية  -6.6

 كلم من القنوات. 224طول الشبكة المائية  -

 بئر عميقة. 34 -

 محطة ضخ )كهربائية(. 34 -

 خزان ماء. 34 -

 

 الموارد البشرية بالمجامع المائية:  -7

 النسبة% عدد المجامع التي بها مدير فني عدد المجامع النوع

 %19 17 90 مجامع الشرب

 %29 10 35 مجامع الري

 %22 27 125 المجموع
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 مديونية المجامع المائية: -8

 مجامع الماء الصالح للشرب -1.8

والقيمة الجملية للديون بلغت  63المجامع التي تعاني من المديونية تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه 

دينار ألربعة مجامع كما ألف  72مليون دينار أما تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد بلغت الديون  1.253

 ألف دينار.   71.588تراوحت مديونية المجامع لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس 

 

 الوطنية الستغالل وتوزيع المياه مديونية المجامع لدى الشركة

 

 الشركة التونسية للكهرباء والغازمديونية المجامع لدى 

 اإلجراءات المتخذة لخالص الدين قيمة الدين )د( عدد المنتفعين اسم المجمع المائي

 22000 6000 صبيح
 معالجة اإلشكال المتعلق بخالف

 مع الشركة في احتساب الدين

 جدولة الديون على أقساط 22000 4250 بولذياب

 جدولة الديون على أقساط 12000 8750 قرقور

 جدولة الديون على أقساط 16000 4250 الغيب

            72000         المجموع

 

 مجامع الري --8-2

للديون لمجامع الري تجاه مصلحة الصيانة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس تبلغ القيمة الجملية 

 ألف دينار. 87

 

 مشاريع تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشرب: -9

تم التعهد   وبالتنسيق مع دائرة الهندسة الريفية وبتمويل من طرف البنك االفريقي للتنمية 2020خالل سنة 

 :ت المائية التاليةبالمنظوما
مع العلم أنه تم  (% 100نسبة اإلنجاز )مشروع الماء الصالح للشرب بمجمع بوجربوع من معتمدية منزل شاكر  -

 .2020منذ شهر جوان  تسليم المنظومة برمتها لفائدة المجمع ومستغلة بصفة منتظمة

وتم  (%100نسبة اإلنجاز )مشروع الماء الصالح للشرب بمجمع الحاللفة سيدي حسن بالحاج من معتمدية الحنشة  -

إحالة المنظومة بجميع مكوناتها لفائدة الشركة الوطنية لالستغالل وتوزيع المياه إقليم صفاقس الشمالية حسب محضر 

 .23/11/2020بتاريخ  بين المندوبية والشركة وإمضاؤهتسليم 

مع العلم أنه  (%100نسبة اإلنجاز ) مشروع الماء الصالح للشرب بمجمع اإلنطالقة أوالد عمر من معتمدية الغربية -

 . 2020منذ شهر ماي  تم تسليم المنظومة لفائدة المجمع ومستغلة بصفة منتظمة

وتم تسليم  (%100نجاز اإل ةنسب)سيدي غريب من معتمدية المحرس  مشروع الماء الصالح للشرب بمجمع -

 . 2021 شهر جانفيالمنظومة لفائدة المجمع خالل 

 مديونية إلى 

 أ د 10حدود 

 مديونية

 أ د 30أ د إلى  10من 

 مديونية

 أ د 50أ د إلى  30من 

 مديونية أكثر

 أ د 50من 

 المجموع

 63 5 8 12 38 العدد

 1253.472 674.815 275.170 206.278 97.209 القيمة )د(
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  :هذا إلى جانب التعهد بمنظومات مائية أخرى ممولة من طرف البنك االفريقي للتنمية

 (.%60نسبة اإلنجاز)والد علية من معتمدية بئر علي أالمجمع المائي الربايع  -

 (.%50نسبة اإلنجاز)ية من معتمدية الصخيرة غذالمجمع المائي الم -

 (.%50نسبة اإلنجاز )اليا من معتمدية المحرس شة الثالمجمع المائي عدال عي -

 %.100و تم انجازها بنسبة   2020ائفة صكما تم تدعيم منظومات مائية من طرف المجلس الجهوي خالل  -

 ات التوزيع قنو م من 2500المنظومة المائية بالعتيل من معتمدية الغريبة: تأهيل  -

 ات التوزيع م من قنو 2350تأهيل   شات من معتمدية الصخيرة:يالمنظومة المائية الفر -

 ات التوزيع قنو م من  650تأهيل المنظومة المائية الزبوسة الخوالة من معتمدية الغريبة  -

 التالي:  كما سيتم دعم منظومات مائية أخرى ممولة أيضا من طرف المجلس الجهوي وهي على النحو -

 .المنظومة المائية المهاذبة من معتمدية منزل شاكر: إحداث محطة إعادة ضخ -

 .ضخ إحداث محطة إعادة: المنظومة المائية مركز مصباح من معتمدية الحنشة  -

 .إحداث مقوى للضغط: المنظومة المائية التطور أم صالح من معتمدية الحنشة  -

 .قنوات التوزيعم من  1000تأهيل : منزل شاكر   المنظومة المائية شعالب من معتمدية -

 .إحداث محطة تقوية ضخ ة:المنظومة المائية سيدي عبد الكافي من معتمدية صفاقس الجنوبي -

 .لقناة الدفع م2800التوزيع و تاوقنم من  500تأهيل :واعد من معتمدية عقارب سالمنظومة المائية ال -

 :تم اقتراح بعض المشاريع على النحو التالي 2021ولتحسين أداء المنظومات المائية لصائفة  -

 .ة(عائل 800بولذياب من معتمدية عقارب )  -

 ة(.عائل 400ة الخوالة من معتمدية الغريبة )زبوسال  -        

 عائلة ( 380الفريشات من معتمدية الصخيرة  )  -        

من معتمدية قرقنة " الجوابر " مشروع المنطقة السقوية انجاز دراسة إحداث تم الدراسات  مجالوفي 

و %(.95تأهيل مشروع المنطقة السقوية بالمياه المعالجة طينة )نسبة اإلنجاز انجاز دراسة %( و 90)نسبة اإلنجاز 

أولى انجاز دراسات تاهيل في نطاق انجاز مشروع التنمية المندمجة الممول من طرف البنك االسالمي ، تم في مرحلة 

لثمانية منظومات للماء الصالح للشرب ) ودران الشمالي و أم شوشة و لبراج من معتمدية بئر علي، الحمام وادي 

الرقة و سيدي عيسى و الشهب و البياضين من معتمدية الحنشة ، شعالب و المهاذبة من معتمدية منزل شاكر (،و 

جال المياه من طرف الممول ،تم اإلحتفاظ في مرحلة أولى بمنظومة الماء الصالح اعتبارا لإلعتمادات المرصودة في م

للشرب "الحمام وادي الرقة" من معتمدية الحنشة و منظومة الماء الصالح للشرب " شعالب "من معتمدية منزل شاكر 

ي الدراسات في التقييم و منظومة الماء الصالح للشرب " لبراج" من معتمدية بئر علي ، على أن يتم النظر في باق

 النصف مرحلي للمشروع حسب ما تسمح  به  اإلعتمادات .

 

 المنظومات المائية المعقدة: -10
تها و عدد المنتفعين بها و التي أصبح تسييرها يفوق قدرات المجامع و تتطلب االمنظومات المائية المعقدة بطول شبك

 المياه مثل:احالتها إلى الشركة الوطنية الستغالل و توزيع 

 

 

 المجمع

 

 المعتمدية

 عدد

 المنتفعين

عدد المنتفعين 

 بالربط الخاص

 طول

 الشبكة

 المديونية

 صوناد )د(

 المديونية

 ستاغ )د(

 22000 35010 كلم 120 750 ساكن 6000 الصخيرة صبيح

 12000 113597 كلم 130 1700 ساكن 9000 عقارب قرقور

 22000 28336 كلم 85 840 ساكن 5000 عقارب بولذياب

 ــــ 74408 كلم 50 1052 ساكن 6000 الحنشة بئرصالح

 ــــ 3453 كلم 85 950 ساكن 6000 بئر علي السديرات

 
 المنظومات المائية المضطربة: -11
 المنظومات المائية التي تعاني من ااِلضطراب مبينة بالجدول التالي:     
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 المنظومة

 

 المعتمدية

 عدد

 المنتفعين
 الحل المقترح أسباب ااِلضطراب المديونية )د(

ضعف ضغط المياه على  76961 3000 منزل شاكر المهاذبة

 مستوى نقطة الربط

 إحداث محطة إعادة ضخبصدد

 مركز

 مصباح

ضعف ضغط المياه على  32654 3000 الحنشة

 مستوى نقطة الربط

 إحداث محطة إعادة ضخ

 التطور

 أم صالح

 الحنشة

 

 

ضعف ضغط المياه على  5802 2000

 مستوى نقطة الربط

 إحداث مقوي للضغط

 عدم قدرة شبكة التوزيع 39022 2000 منزل شاكر شعالب

 على تحمل الدفق الالزم

تأهيل جزئي لقنوات التوزيع 

 م 1000

 سيدي

 عبد الكافي

 ضعف ضغط المياه 9538 1500 صفاقس الجنوبية

 بالمناطق المرتفعة

 إحداث محطة تقوية ضخ

 أعطاب متكررة بقناة 376 650 عقارب السواعد

 الدفع وقناة التوزيع

 م 3300تأهيل 

 بقناتي التوزيع و الدفع

 

 المنظومات المائية المتوقفة: -12
 المنظومات المائية المتوقفة مبينة بالجدول التالي:   

 المعتمدية المنظومة
 عدد المنتفعين

 )ساكن (
 الحل المقترح أسباب التوقف

 2000 المحرس غريبسيدي 
 المديونية وكثرة

 د( 35000األعطاب )

قبول المنظومة و إعادة  % و تم 100تأهيل المشروع ) تمّ 

 (2021في شهر جانفي  تشغيلها

ودران 

 الجنوبي
 د( 33000المديونية ) 3000 بئر علي

 تنشيط المجمع وتحسيس

 اللجنة المحلية المنتفعين لخالص الديون و تفعيل

 8500 عقارب قرقور

 المديونية لفائدة

 د 113597الصوناد 

 لفائدة ستاغ د 12000و 

 إحالة المشروع للشركة الوطنية اِلستغالل وتوزيع المياه نظرا
 لعدم قدرة الهيئة على التسيير

 3000 الصخيرة نوال
 المديونية لفائدة

 د 36000الصوناد 

دعوة المسيرين اِلستخالص الديون وتفعيل اللجنة المحلية 

 المجامع المائية لمتابعة

 6000 الصخيرة صبيح

المديونية لفائدة الصوناد 

 د 22000د و  35010

 لفائدة ستاغ

 دعوة المسيرين اِلستخالص

 لمتابعة المجامع المائية الديون وتفعيل اللجنة المحلية

 الربط العشوائي على المنظومات المائية: -13
 العشوائي مبينة بالجدول التالي:المنظومات المائية التي تعاني من الربط 

 المعتمدية المنظومة
 العدد الجملي

 للتوصيالت العشوائية

االجراءات المزمع اتخاذها إلزالة الربط 

 العشوائي

 تفعيل اللجنة المحلية لمتابعة المجامع 10 عقارب زليانة

 تفعيل اللجنة المحلية لمتابعة المجامع 05 صفاقس الجنوبية سيدي عبد الكافي

 تفعيل اللجنة المحلية لمتابعة المجامع 20 الحنشة الغيب

 تفعيل اللجنة المحلية لمتابعة المجامع 15 الحنشة الحمام وادي الرقة

  50 المجموع

 

 الزيارات الميدانية و جلسات العمل:-17
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المسؤولين على قام أعوان الدائرة بالعديد من الزيارات الميدانية الهدف منها تحسيس  2020خالل سنة 

المجامع إلى ضرورة خالص الديون و دعوة المنتفعين إلى خالص معاليم استهالكهم للماء و حث المجالس 

ات ــع المياه و ضبط الحسابــــاإلدارية على القيام بجدولة الديون مع الشركة الوطنية الستغالل و توزي

مجمع للماء الصالح للشرب و  39زت هذه المساعي قيام   ة و االستعداد لعقد الجلسات العامة.و قد أفرـــــالسنوي

عقد  مجمع ري بالمحاسبة المالية ،و اعتبارا للظرف الصحي الذي مرت به البالد و منع التجمعات فقد تم  11

جلسات عـــامة لمجــامع الري فقط. هذا إلى جانب الزيارات  3جلسة عامة لمجامع الماء الصالح للشــرب و  11

 المتعلقة بالتــأطير الصحي و التحسيس لترشيد استهالك الماء.

 

بعدم االستقرار على مستوى تزويد  2020و قد تميز الوضع بمجامع الماء الصالح للشراب خالل صائفة 

اه و ــــة الوطنية الستغالل و توزيع الميـــالمنتفعين بالماء من جراء اإلنقطاعات المتكررة للماء من طرف الشرك

 لك ألسباب تهم الشركة من ناحية و كذلك ارتفاع ديون المجامع من ناحية أخرى.ذ

و إزاء هذه الوضعية قام أغلب مسيري المجامع بحمالت السترجاع الديون من المنتفعين  و تسديد مبالغ هامة 

 من ديون الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه.

 

المعتمديات و بمقر الوالية للوقوف على اإلشكاليات أعوان الدائرة عدة جلسات عمل بحضر كما 

المطروحة من طرف المجامع و المساهمة في ايجاد الحلول بالتعاون مع السلط المحلية و الجهوية وتمحورت 

أهم المواضيع في معالجة المديونية و الربط العشوائي  والتعدي على الشبكات المائية و النقص المسجل في 

 نقطاعات المتكررة إلخ....كميات الماء و اإل

 

 التاطير الصحي للمجامع  : -18
قامت الدائرة بتنظيم يوم تحسيسي لفائدة مجامع الماء الصالح للشرب حول  2020جويلية 1بتاريخ 

المحافظة على جودة مياه الشرب و ذلك بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالتعاون مع اإلدارة الجهوية 

خالله تقديم مداخلة من طرف المندوبية تبين وضعية المجامع المائية بصفاقس و األطراف المتداخلة  للصحة ، تم

للنهوض بها )الوالية ،المندوبية ،أمانة المال و الصحة ( .و مداخلة من طرف اإلدارة الجهوية للصحة تفسر 

المجاورة من تفشي ألمراض  رق ووسائل معالجة و تعقيم مياه الشرب لتفادي ما حصل في بعض الوالياتـط

مستجدة مرتبطة باستهالك الماء . و قد أكد على رؤساء المجامع القيام بتعقيم الماء بمادة الجافال توقيا من 

 األمراض وعدم المجازفة بتزويد المواطنين بمياه غير معقمة .

 

لوقوف على مدى احترام و قد كان هذا اليوم مشفوعا بزيارات ميدانية مشتركة  للمنظومات المائية  و ا

الشروط الصحية بهذه المنظومات و أخذ عينات من المياه الموزعة للمواطنين لتحليلها، كما تم التأكيد على نظافة 

الخزانات و محيطها و حث المسيرين للمحافظة على سالمة المواطنين و مراقبة التجهيزات المائية وتجهيزات 

 تعقيم الماء بصفة دورية .

 

 :2020تأمين التزود لصائفة مخطط -19
و ذلك في إطار برنامج وطني يشمل كل  2020قامت اإلدارة بإعداد مخطط تامين التزود لصائفة 

الواليات و انطالقا من إيماننا بعدم توفر كميات الماء الضرورية خالل موسم الصيف، اعتمد المخطط على 

 العناصر التالية:

ائية و إيجاد السبل الكفيلة لتزويد المنتفعين بالماء:وقع تدعيم الموارد استحثاث نسق األشغال للمشاريع الم -

آبار عميقة حيز اإلستغالل .األمر  3المائية بالمحور الجنوبي للشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه بدخول 

 الذي خفض من حدة أزمة نقص المياه بالوالية.

عملية التزود بالماء و ضمان االستمرارية : وهي منظومات  تأهيل جزئي لبعض المنظومات المائية لتحسين -

الماء الصالح للشرب بالعتيل و الزبوسة الخوالة من معتمدية الغريبة و الفريشات من معتمدية الصخيرة و شعالب 

ل من معتمدية منزل شاكر. كما تم إعادة تشغيل المنظومة المائية ببوجربوع من معتمدية منزل شاكر وكذلك استكما

تأهيل منظومة الماء الصالح للشرب اإلنطالقة أوالد عمر من معتمدية الغريبة  و سيدي غريب من معتمدية 

 المحرس.
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ربط  25التصدي لظاهرة الربط العشوائي و تفعيل دور اللجان المحلية لمتابعة المجامع:تمت تسوية وضعية ل -

 ربط مبرمجة بالمخطط. 40عشوائي من 

المائية إلى حسن التصرف في الموارد المائية المتاحة و ترشيد استهالكها و الحرص  دعوة مسيري المجامع -

على عقد الجلسات العامة و القيام بالمحاسبة المالية في اآلجال: أفرزت المساعي التي قام بها أعوان الدائرة  قيام 

رف الصحي الذي مرت به مجمع ري بالمحاسبة المالية ،و اعتبارا للظ 11مجمع للماء الصالح للشرب و 39

جلسات عـــامة لمجــامع  3رب و ة عامة لمجامع الماء الصالح للشجلس 11البالد ومنع التجمعات فقد تم عقد 

 الري فقط.

مديرين  2إدخال مزيد من الحرفية على التصرف في موارد المجمع و انتداب المديرين الفنيين: وقع انتداب  -

 ح للشرب ببوجربوع و مجمع الماء الصالح للشرب اإلنطالقة اوالد عمر .فنيين بكل من مجمع الماء الصال
 

 :في والية صفاقس في النقاط التالية بالمجامع المائيةاإلشكاليات المتعلقة  أهم  تتلخص
 .% من الحاجيات المائية متأتية من خارج حدود الوالية 85الوالية إذ أن بنقص في الموارد المائية  -
كم والخط الجنوبي يمتد على  2 20)الخط الشمالي يمتد على مسافة مصادر المياه محدودية طاقة الجلب وبعد  -

 .(كم165مسافة حوالي 
وجود أغلب نقاط ربط المنظومات المائية في نهاية شبكات التوزيع بالشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه  -

 ) ضعف في الضغط و التدفق (.

ألف متر مكعب/اليوم، شرعت الشركة  50لعجز في الحاجيات المائية للوالية والمقدر بحوالي وللحد من ا

 2020ز االستغالل خالل شهر جويلية يآبار ح 3آبار وقد وضع منها  6الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بحفر 

 80 بها اإلنجازآبار أخرى متواصلة )تقدم  3ل/ث والزالت أشغال حفر  150بطاقة قصوی حددت بحوالي 

 (.بالمائة

كما شرعت الشركة في بداية إنجاز أحد عناصر محطة تحلية المياه بصفاقس والمتمثل في مد قنوات قطر 

المرتبطة بالمحطة  من انجاز جميع العناصر االنتهاءومن المنتظر  ،كلم وربط الخزانات 55مم على طول 1400

 .3م ألف100بـ بطاقة جملية أولية مقدرة 2022موفى سنة 
غ/ل 10غ/ل لتصل إلى حوالي  3,5ارتفاع نسبة الملوحــة )أكثر من والوالية بتدني نوعية مياه اآلبار العميقة  -

 .بالصخيرة( وكذلك ارتفاع نسبة الحديد
محطتي تحلية مياه البحر بصفاقس )الموازنات المائية نتيجة تأخر إنجاز المشاريع الكبرى  عجز في -

 . إستراتيجية تأمين وتدعيم المنظومات المائية الكبرى(.مما يؤثر سلبا على تنفيذ وقرقنة

نقص الموارد المائية السطحية نتيجة تواتر فترات الجفاف مما يؤدي إلى استغالل جزء من المياه المخصصة  -

 .للشرب في الري التكميلي
ألف دينار و  1253بلغت التي و الستغالل وتوزيع المياه  الوطنية لشركةلفائدة اتفاقم ديون المجامع المائية  -

لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية و دينار 72لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المقدرة ب 

 أ.د 158(بصفاقس )الصيانة
قدرات  يفوقرها والتي أصبح تسي (وعدد المنتفعينة شبكالطول )وجود العديد من المنظومات المائية المعقدة  -

 .نية الستغالل وتوزيع المياهالمتصرفين بالمجامع وتتطلب إحالتها إلى الشركة الوط
ب وبئر صالح يتقادم الشبكات المائية ترتب عنه كثرة األعطاب وارتفاع نسبة الضياع وكلفة الصيانة )الغ -

اجنية بعقارب وشعالب والحاج قاسم بمنزل شاكر دي عيسى بالحنشة وبولذياب والفريوالحمام وادي الرقة وس

 (.وأم شوشة والربايع وودران الشمالي واألبراج بئر علي والزبوسة الخوالة بالغريبة
طرف من  وخةضخمالالماء اضطرابات في التزود خاصة خالل موسم الصيف سببه الرئيسي نقص في كميات  -

% من المنظومات  86مع العلم أن  بالمحور الجنوبي للوالية  أساساالشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه و

 .شبكات الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهب مرتبطة المائية بالمناطق الريفية 
 .ةبية المعطدرفالربط العشوائي واالعتداء على الشبكات المائية وكثرة العدادات الظاهرة  انتشار -
 (.م.د 1.4المنتفعين ورفض تسديد معاليم استهالك الماء )حوالي ديون مرتفعة متخلدة بذمة  -
على  ها ساهم في تراكم الديون وعجزمن طرف بعض المجامع عدم اعتماد التسعيرة الحقيقية لبيع الماء  -

 .نحو الغير ااحترام التزاماته
ه لمدة طويلة يحدث احتساب االستهالك بنظام الحصة من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع الميا -

 .اختالال في التوازنات المالية للمجمع
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عدم مسك الدفاتر الضرورية للمحاسبة ودفاتر متابعة محطات الضخ والوثائق المتعلقة بالتصرف بالشكل  -

 .المطلوب )التحيين، الحفظ،...( وكذلك مسك الملفات الفنية واإلدارية والمالية والمحافظة عليها
 .البشرية المختصة بالمجامع وعدم حرص المسيرين على انتداب مديرين فنيينانعدام الموارد  -
لتزود بالماء الصالح للشرب وذلك لعدم ابروز عقلية غير متناغمة مع االستغالل الجماعي خاصة لمنظومات  -

 .وجود ثقة متبادلة بين المنتفعين والمجالس اإلدارية للمجامع
اإلتـكال شبه الكلي لمعظم المجامع على مصالح و  ليّات الصيانة الوقائيةالمجامع بعمالمتصرفين بعدم قيام  -

 .المندوبية في عملية الصيانة
 .تهميش مهام المديرين الفنيين من طرف بعض المجالس اإلدارية -
 .و عقد الجلسات العامة عدم قيام أغلبية المجامع سنويا بالمحاسبة المالية -
 .بأغلبية المجامع المائية يساهم في صعوبة أداء مهامها على الوجه األكملعدم وجود مقرات وظيفية  -

 

 الحلول المقترحة لحوكمة التصرف في المنظومات المائية بالمناطق الريفية:. 20

مضاعفة الجهد في عملية استخالص الديون من المنتفعين  تفعيل اللجان المحلية لمعاضدة المجامع المائية قصد-

 .مع ومجابهة مصاريف التسيير والتصرفاالمجلتسديد ديون 
 . الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه إلى لمنظومات المائية المعقدةإحالة االنظر في إمكانية  -
 .مواصلة تعهد هياكل التزود بالماء الصالح لشرب للمنظومات المائية التي تشكو صعوبات فنية كبری -
التعاقد مع المجامع  ي الصيانة لالنتصاب للحساب الخاص بالجهات قصدتحفيز و تنشيط شركات مختصة ف -

 .للقيام بالصيانة
ب القانونية الجاري بها العمل : عقد الجلسات العامة بصفة دورية، انتخاب يدعوة المجامع إلى احترام الترات -

 .مجالس إدارة قادرة على التسيير
 .والوسائل الحديثة إلصدار الوثائق المحاسبيةضبط الميزانيات السنوية واعتماد اإلعالمية  -
إعطاء األهمية الالزمة للتنظيم اإلداري وحفظ الوثائق الفنية واإلدارية و المحاسبية والعمل ضمن مخططات  -

 .تشاركية وفي إطار ميزانية سنوية
 .تدخلةطير لفائدة المنتفعين ومجالس التصرف من طرف كافة الهياكل المأالعمـل على مزيد من الت

 :ـضرورة قيام كل المجامع المائية ب -
 .من الماء 3تطبيق التسعيرة الحقيقية لبيع م  -
 .القيام بالصيانة الدورية في أوقاتها واستعمال المبالغ المخصصة لهذه العملية المحددة بالميزانية السنوية - 
 .استخالص فواتير استهالك شركتي الصوناد والستاغ -
 .ةالجهب المالية  السنوية لدى قابضالمحاسبة  -
 .تجديد مجالس إداراتها عبر االنتخاب -
 .مسك جميع وثائق االستغالل بكل دقة -
 .انتداب مديرين فنيين لتسيير المنظومات المائية -
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 ة على الميـاه والتربـةـالمـحافظ
 
 
 

وكيفا وذلك  حول مضاعفة النشاط كما 2020خالل سنة دائرة المحافظة على المياه والتربة  تركزت جهود 

 طبقا للمخططات التي وضعت في هذا الشأن حتى يتسنى الوصول إلى تحقيق األهداف المرسومة والتي تتمثل في:

 الحد من تدهور األراضي الزراعية  

  إعادة تأهيل األراضي التي تدهورت جزئيا 

  المزيد من مياه السيالن تعبئة 

هـك مـن أحواض األوديـة مـن ذوات األولويـات  1337و على هذا االساس تمـت معـالجـة حوالـي                

المختلفـة بمنشـآت تحفـظ الميـاه والتربـة وتحـد مـن آفـة االنجـراف، إضافـة إلـى العديـد مـن األشغــال اليدويـة 

األخـرى التي تهـدف إلـى صيانـة وترميـم المنشـآت القديمـة وتثبيـت المنشـآت بـالغراسـات. وقـد استعملـت 

لعديــد مـن آليـات التمويل إلنجـاز هاتـه األشغـال، نذكـر منهـا باألساس البرنامـج الوطنـي للمحافظـة علـى الميـاه ا

 . إضافـة إلـى تدخـالت الصنـدوق الخـاص للتنميـة الفالحيـة و وكالـة النهـوض باإلستثمـارات الفالحيـة.

 

 برامــــج القطــاع العــــام .1

 اوالت:ـق المقـعن طريال ــاألشغ /1-1

 تمـت برمجـة المشاريـع التـاليـة :  2020خـالل سنـة  

 تهيئة وصيانة المصاطب الميكانيكية ومنشأت تغذية المائدة وفرش المياه بمعتمدية  1حصة عدد :

 .بئرعلي

 هك(. 400أشغال إحداث مصاطب ميكانيكية على وادي ليحيرش ) -

 هك(. 200ميكانيكية على وادي األقواس )أشغال إعادة تهيئة مصاطب  -

 أشغال إعادة تهيئة منشأت فرش على وادي الشيخ و وادي ليحيرش  -

  تهيئة وصيانة المصاطب الميكانيكية ومنشأت تغذية المائدة وفرش المياه بمنزل شاكر. :  2حصة عدد 

 هك من الصاطب المكانيكية على وادي مبارك  400تهيئة  -

 هك(  200اطب ميكانيكية على وادي مبارك والقريج )أشغال إحداث مص -

أشغال إعادة تهيئة منشأت فرش المياه :وادي مبارك,وادي مقطب,وادي خليج,وادي حلوف و وادي  -

  لزرق.

  تهيئة وصيانة المصاطب الميكانيكية ومنشأت تغذية المائدة وفرش المياه بالحنشة .:  3حصة عدد 
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 مكانيكية على حوص وادي السبتي .هك من المصاطب ال 400تهيئة  -

هك من المصاطب الميكانيكية على حوص وادي دخان و وادي بئر  200الصيانة والمحافظة على  -

 الشعبة .

 أشغال إعادة تهيئة منشات فرش بأودية ام صالح ,السبتي,دخان,بئر الشعبة ,سيدي عيسى ولخضري. -

 

أد وقد  1455.179فرز العروض وانتقاء المقاولين بــ قدرت الكلفة لهذه المشاريع بعد إعداد تقارير  

 وهم حاليا في طور اإلنجاز .  01/10/2020انطلقت األشغال بداية من 

 

  عن طريق الحضائر األشغـــال /1-2 

  إحـــداث مصــاطــب يــدويــــة 

هــك بمصاطـب يدويـة تـم إنجازها بالكامل عبـر مختلـف معتمـديـات  190يشمـل هـذا المكـون علـى تهيئـة 

 الـواليـة .

    أشغــــال الصيـــانــــــة و التعهــــد 

 2020هــك بأشغـال يـدويـة في المنـاطـق و األراضـي القزميـة ضمـن برنـامـج سنـة  660تـمت صيانـة حـوالـي 

   .هك 310  هك فيما قدرت مساحة صيانة الغراسات بـ 350بـ  شملت على صيانة المنشآت بمساحة تقدر

  التهيئة الفالحية و الرعوية 

هك مـن أشغـال المحـافظـة علـى الميـاه والتـربـة بغـراسـات غــابيـة  558يشتمــل البـرنـامـج تثبيــت على 

 ورعويـة حيــث تم إنجـازها بالكـــامل.

 

 اص   ــاع الخــج القطــبرام .2

  (FOSDA)برنامج الصندوق الخاص للتنمية الفالحية  1.2 

فـي نطـاق تشجيـع الفـالحيــن عـلى القيـام بــأشغـال المحـافظـة علـى الميـاه والتـربـة بـأنفسهـم   

مطلبا بموافقة اللجنة  8و حضـي   2020مطلـب قـرض ومنحـة خـالل سنـة  9ومسـاعـدتهــم، تمـت دراســة 

أ.د عبر  28هك موزعة على عدد المنتفعين و تقدر جملة المنح ب  77لمعالجة  ناد اإلمتيازاتالجهوية إلس

 حية و الصيد البحري .الصندوق الخاص للتنمية الفال

    (APIA)برنامج وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية  2.2            

مطالب   2مطلب استثمــار عـن طـريـق وكـالـة النهـوض بـاالستثمـارات الفـالحيـة و تم انجاز  3تمـت دراســة 

 أ.د.29جملية تقدر  هك بمنحة 42 لمعـالجـة

 

  الصعوبات واالقتراحــات لتقـــدم البرنامـــج  - 3

 :الموارد البشرية 1.3 

أما التأطير العمالي  وإطار إداري 4تكون دائرة المحافظة على المياه والتربة من إطارات فنية عددها ت  

بمختلف االختصاصات. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحاالت المستمرة على  متعاقدين 3من بينهم  عامال 26فعدده 

التقاعد لإلطار التقني كما هو الشأن بالنسبة لإلطار العمالي تجعل من الصعب تغطية كل نشاطات الدائرة. وتبعا 

 لذلك نرى من الضروري التفكير في دعم اإلطار الفني والعمالي بالدائرة.

 التجهيزات والمعدات  2.3
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تعتبر المعدات والتجهيزات الموضوعة على ذمة الدائرة محدودة لذلك وجب تدعيمها بإضافة وسائل نقل  -

  جديدة كفيلة بضمان حسن سير متابعة تنفيذ المشاريع.

 

 2021برامـــــج عمل سنّــة -4

  اشغال عن طريق المقاوالت 1.4

للدائرة وعن طريق التنمية الفالحية المندمجة المشاريع عن طريق ميزانية التنمية يشتمـــل على برمجة 

 بوالية صفاقس .

   هك بمعتمدية صفاقس الجنوبية و المحرس . 167صيانة االشغال المحافظة على مساحة 
 

  اشغال عن طريق الحظائر 2.4

 :تمت برمجة االشغال االتية 

 هك. 104 : مصاطب يدوية 

  هك. 722أشغال الصيانة والتعهد على مساحة 

  هك. 468التهيئة الفالحية والرعوية على مساحة 

 

 استمارة حول الوضعية الحالية و الرؤية المستقبلية للقطاع -5

مقارنىىىة باإلمكانيىىىات  يمكىىىن إعتبىىىار الوضىىىع الحىىىالي لقطىىىاع المحافظىىىة علىىىى الميىىىاه و التربىىىة إيجىىىابي 

يئىىىة للحىىىد مىىىن خطىىىورة اإلنجىىىراف المتىىىوفرة ا فاإلنجىىىازات عديىىىدة و متنوعىىىة سىىىواء كانىىىت الخاصىىىة بأشىىىغال الته

أو المتعلقىىىة بإحىىىداث منشىىىآت إلحكىىىام إسىىىتغالل المىىىوارد المائيىىىة فضىىىال عىىىن أشىىىغال الصىىىيانة و التعهىىىد ا إال أنىىىه 

ال يىىىزال يشىىىكو العديىىىد مىىىن النقىىىائص التىىىي تسىىىتوجب حلىىىوال جذريىىىة لضىىىمان حسىىىن المردوديىىىة و سىىىير األشىىىغال 

 و منه دفع عجلة التنمية .

 خص أهم المشاكل المطروحة و الحلول المقترحة :و فيما يلي جدول يل

 الحلول المقترحة المشاكل المطروحة

 

المشىىىىاكل التنمويىىىىة حيىىىىث أن الميزانيىىىىة المخصصىىىىة للىىىىدائرة 

 سنويا ال تغطي المشاريع الممكن إنجازها في الوالية .

 

الترفيىىىع فىىىي الميزانيىىىة المخصصىىىة لهىىىذا القطىىىاع بالنسىىىبة لواليىىىة 

 صفاقس .

عملىىىىىة الحضىىىىائر حيىىىىىث تخصىىىىىص سىىىىىنويا مشىىىىاكل تخىىىىىص 

لخىىىىالص عملىىىىة الحضىىىىائر ميزانيىىىىة هامىىىىة    و فىىىىي المقابىىىىل 

فىىىىىإن مردوديتهىىىىىا ضىىىىىعيفة و تكىىىىىاد تكىىىىىون منعدمىىىىىة خاصىىىىىة 

 المركزة قرب مناطق العمران.

توجيىىىىىه هاتىىىىىه اليىىىىىد العاملىىىىىة للقيىىىىىام بأشىىىىىغال ضىىىىىمن المواسىىىىىم  -

الفالحيىىىة ) حصىىىاد ا جنىىىي زيتىىىون ا جنىىىي تمىىىور ... ( و بالتىىىالي 

قىىىىاف الحضىىىىائر و الحىىىىد مىىىىن قلىىىىة تواجىىىىدها و التىىىىأثير السىىىىلبي إي

 على المردودية و اإلنتاجية الفالحية .

تحويىىىل حيىىىز هىىىام مىىىن هىىىذه الميزانيىىىة إلنجىىىاز المشىىىاريع عىىىن  -

 طريق المقاوالت و ذلك نظرا لنجاعة مردوديتها.

اإلعتمىىىىاد علىىىىى نظىىىىام الحضىىىىائر المتنقلىىىىة حسىىىىب المتطلبىىىىات  -

غناء عىىىىن الحضىىىىائر القىىىىارة ذات صىىىىبغة الفنيىىىىة للقطىىىىاع و اإلسىىىىت

 إجتماعية.
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 برنامج المحافظة على المياه و التربة

 2020ديسمبر  31إلى غاية  2020تقدم انجاز برنامج سنة 

 واليـة صفـاقـس         

 البرنامج
 الوحدة

 م.ت.إ.ت.أ.أ البرنامج الوطني
التنمية 

الفالحية 

 المندمجة

FOSDA         
  

+ APIA             

 المجموع برامج أخرى

 منجز مبرمج منجز مبرمج منجز مبرمج منجز مبرمج منجز مبرمج منجز مبرمج نوع األشغال

 تهيئة المصبات -1

 المنشآت -1-

 مصاطب يدوية

 مصاطب ميكانيكية

 إصالح مجاري

 أحواض فردية

 أشرطة حجرية

 

 

 كـهـ

 هــك

 هــك

 هــك

 هــك

 

 

190 

0 

 

 
190 

0 

     

 

 
 

 

119 

 
 

   

 

190 

0 

 

 
190 

0 

 190 190   119      190 190 هــك (1مجموع فرعي)

  تهيئة فالحية -2

 تثبيت األشغال

 غراسات رعوية

 غراسات مثمرة

 استزراع مراعي

 تشجير األخاديد

 تشجير غابي

 

 هــك

 هـك

 هــك

 هــك

 هــك

 هــك

 

277 

 

-  

- 

81 

 

277 
 
 
 

91 

       

 

 

 

  

277 

 

-  

- 

81 

 

277 
 
 
 

91 

 558 548         558 548 هــك (2مجموع فرعي)

 التقنيات التقليدية -1

 احداث جسور

 احداث طوابي

 مسقاةاحداث 

 

 هــك

 هــك

 هــك

 

 

     

 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

              (3مجموع فرعي) 

مجموع تهيئة المصبات 

(1+2+3) 
548 558         548 558 

 الصيانة و التعهد -2

 صيانة المنشآت

 صيانة الجسور

 صيانة الغراسات

 

 هــك

 هــك

 هــك

 

 

200 
 

190 

 

 

200 
 
190 

 

         

350 
 

308 

 

 

350 
 
310 

 660 658         660 658 مجموع الصيانة و التعهد

             هك التقنيات اللينة -3

م.إصالح مجاري  -5

 األودية

 لألخاديد يةم.حجر

 جدران ساندة حجرية

 م.تعديل اإلنعراجات

 م.تعديل المجاري

 

 وحــدة

 وحــدة

 وحــدة

 وحــدة

            

             مجموع م.إصالح المجاري

 المقاوالت أشغال عن طريق
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التحكم في مياه  -6

 السيالن

 ب.الحماية والتغذية

 ب.لإلستغالل الفالحي

 منشآت فرش المياه

 منشآت تغذية المائدة

 

 

 وحــدة

 وحــدة

 وحــدة

 ةوحــد

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             التحكم في مياه السيالنمجموع 

   

 للمحافظـة على الميـاه و التربــة 2019 -2018برنامـج 

 في ميــدان التهيئــة الفالحيــة و الرعويــة ) هــك (

 2020أوت  31إلى   2019سبتمبــر  1من 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصناف 

 

 نوع األشغال

 األكاسيا

 ) هــك (
 القطب

 الهندي

 ) هـك (

األصناف 

 الرعوية

األخرى ) 

 هــك (

 الزيتون

 () هــك 

األصناف 

المثمرة 

األخرى ) 

 هــك (

األصناف 

 الغابية

 ) هــك (

 المجمــوع

 ) هــك (

تثبيت 

 األشغال
273       273 

الغراسات 

 الرعوية
        

الغراسات 

 المثمرة
     

 

 
  

تشجير 

 األخاديد
66       66 

         التشجيــر

     339 المجمـــوع
 

 
 339 

 المقاوالت أشغال عن طريق
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 بوالية صفاقس المخزون المائي بالبحيرات الجبلية و السدود التلية

 2020ديسمبر   31  إلى غاية  

 ع/ر
 اسم

 البحيرة
 المنطقة المعتمدية

طاقة 

 الخزن

 3م 1000

 3م1000  المخزون

 2020ديسمبر  31
 المالحظــــات

 30 100 القنـــة عقـارب القنـــة 1

. 

 10 30 بولذياب عقـارب يـابذبول 2

 40 170 قبــرش صفاقس غ قبــرش 3

 10 40 مغذيــة الصخيرة Iمغذيـة  4

 10 40 مغذيــة الصخيرة II مغذيـة  5

 30 60 بئر الشعبة الحنشة بئر الشعبة 6

 10 90 التربــة قاربـع روشانـة 7

 10 35 زرعــة عـقارب Iزرعـة  8

 10 30 زرعــة عـقارب II زرعـة 9

 100 370 اللطائف بئر علي Iالطرفاوي  10

 100 150 بولذياب عقـارب مـرزوق 11

 40 90 بولذياب عقـارب مدارج 12

 100 240 اللطايفة بئر علي IIالطرفاوي 13

14 
سي عبد 

 الكافي
 ص الجنوبية

سي عبد 

 الكافي
50 30 

 50 140 الشفار المحرس الجبس 15

 20 70 العقاير منزل شاكر العقاير 16

 40 110 الشعال-الحمام بئر علي عبد هللا 17

 عقارب الزروص 18
مركز 

 التيجاني
80 30 

 20 90 قرقور عقارب قرقور 19

20 
وادي 

 الغرفة
 بئر علي

 -الحمام 

 الشعال
160 50 

 760 2150 الجــــــــــملة

 500 2700 الشفار

 700 2000 سيدي صالح 
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 أشغـال المحـافظـة علـى الميـاه والتـربـة
  2020ديسمبر   31 إلـى غايــة   2020تقـدم استعمـال اعتمادات برنـامج سنـة 

                      

    واليــة صفــاقــس                          
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت. ف. :  ص. خ. 

 الصنـدوق الخـاص للتنميـة الفـالحيـة الصيـد البحـري

 مصــادر التمـويــل
البـرنـامـج 

 الـوطنـي

االتحاد 

 األوروبـي

ص خ ت 

 ف

/ و ن إ  

 ف

التنميــة 

 الريفيــة

البــرامـج 

 الجهـويـــة

البـرنـامـج 

 اإليطـالـي
 المجمــــوع

 2018ديسمبر  31فواضل اإلعتمادات في  -1

 اعتمـادات التعهــد -           

 اعتمـادات الـدفـع -           

 

15476 

195831 

      

15476 

195831 

 2019اعتمـادات مفتـوحة خالل سنـة  – 2

 اعتمـادات التعهـد -           

 اعتمـادات الـدفـع -           

 

897800 

875300 

      

897800 

875300 

 جملــة اإلعتمـادات المتـوفـرة – 3

 اعتمـادات التعهــد -           

 اعتمـادات الـدفـع -           

 

1073684 

1096131 

      

1073684 

1096131 

 اإلعتمـادات المستعملــة – 4

 اعتمـادات التعهــد -           

 اعتمـادات الـدفـع -           

 

716112 

916745 

     

 

 

 

716112 

916745 

 2019ديسمبر  31فواضـل االعتمادات  – 5

 اعتمـادات التعهـد -           

 اعتمـادات الـدفـع -           

  

 

357572 

179385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357572 

179385 
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 النهــوض باالستثمارات الفـالحيــــة و.ن. إ. ف. : وكـالــة
 

 

 2020كشف  شهري حول استهالك اعتمادات وأيام عمل البرنامج الوطني لسنة 

 
 

  
 الجملة  العمال المسترسلون و القارون عمال الحضائر  

عدد  التكلفة)د( أيام العمل عدد العملة  التكلفة)د( أيام العمل عدد العملة  الشهر 

 العملة 

أيام 

 العمل

 التكلفة)د(

 8542.704 551 21 4961.28 320 12 3581.424 231 9 جانفي

 10713.264 691 27 7131.84 460 18 3581.424 231 9 فيفري

 41953.824 2706 184 7550.448 487 18 34403.376 2219 166 مارس

 42403.44 2735 184 6666.72 430 18 35736.72 2305 166 أفريل

 51163.2 3300 220 10914.816 704 26 40248.384 2596 194 ماي

 53519.808 3452 226 11395.44 735 26 42124.368 2717 200 جوان

 54853.152 3538 235 11317.92 730 28 43535.232 2808 207 جويلية

 54729.12 3530 240 10945.824 706 28 43783.296 2824 212 أوت

 55039.2 3550 238 11302.416 729 26 43736.784 2821 212 سبتمبر

 57969.456 3739 245 12356.688 797 30 45612.768 2942 215 أكتوبر

 58217.52 3755 245 12465.216 804 30 45752.304 2951 215 نوفمبر

 60124.512 3878 240 13116.384 846 31 47008.128 3032 209 ديسمبر

 549229.2 35425 2305 120124.992 7748 291 429104.208 27677 2014 الجملة
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 ةيــال الغابــغشاأل
 
 

 

 
 

حماية والمراعي  وتهيئة التشجير الغابي ز تنمية قطاع الغابات بالوالية على أهم المكونات التالية:ـترتك 

وهي  %1,92تحسين نسبة الغطاء الغابي التي لم تتجاوز وتهدف في مجملها إلى الثروة النباتية والحيوانية البرية. 

 .نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة الغطاء الغابي على الصعيد الوطني

 

 : 2020مميّزات النشاط لسنة  /1

 ازات: ـــــــاإلنج .11

، بلغت جملة اإلعتمادات المرسمة إلنجاز برنامج 2020برنامج األشغال الغابية لسنة تنفيذ في إطار  

إلى موفى شهر    2020، كما بلغ حجم إعتمادات التعهد المحالة بعنوان سنة د.    965 000.000األشغال الغابية  

  2019لتعهد  لسنة ا  المتمثّلة في :  فواضل  إعتمادات  د  1366613.345:   إلى حدود   2020ديسمبر 

و التي بلغــت  2020إلى جانب اعتمــــادات التعّهـــــد المفتـــــوحة سنة  د. 318 413.345البــــالغة 

1048200.000.   

 .تنفيد العناصر التالية 2020و يهدف البرنامج الوطني لألشغال الغابية خالل سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اتــــالصعوب 1.2

 اف : ــل الجفــعام .أ

 المالحظات

 برنامج األشغال

 رالـــعــناص الوحدة
 المجموع

برنامج 

2020 

بقايا 

2019 

     
 التشجير الغابي 

1 

 
 عن طريق الحضائر  هك - 50 50

 
 عن طريق المقاوالت هك - - -

 

     
 التشجير الرعوي 

2 
 

 عن طريق الحضائر  هك 0 0 0

 
 عن طريق المقاوالت  هك 0 0 0

 
 3 صيانة الغراسات  هك - 200 200

 
0.5 0.5 

 
 4  البذورجمع  طن

 
500 500 

 

1000 

 ش
 5 المشاتل  إنتاج

 
10 10 

 
 6 صيانة المسالك  كلم

 
400 400 

 
 7 مقاومة الحشرات  هك

 
1 1 

 
 8 غابية مراكز صيانة وحدة
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مم  200ار السنوية   ـــتتعدى كمية األمطتقع والية صفاقس ضمن الجنوب الشرقي التونسي ذات مناخ جاف ال 

مم بمناطق جنوب الوالية وبالتالي فإن نسق التشجير ألغابي والرعوي بالجهة يتعرض  150بالمناطق الشرقية و

 .)انحباس األمطار أو نزولها بكميات قليلة  (إلى معوقات ذات الصلة خاصة بالجفاف 

  

انطلق بوالية صفاقس في ظروف مناخية عادية    فقد 2019/2020موسم التّشجير  يخص فيما أما 

 30إلى غاية  2019تراوحت كميات األمطار المسجلة خالل الموسم بمناطق التدخل إبتداءا من  غرة سبتمبر 

،  بمعتمدية منزل شاكرمم   160بقرقنة إلى  مم 200  ‚الحنشة بمعتمديه  مم 280   من  2020سبتمبر 

 %90ار خالل السنوات العادية فقد بلغت الكميات المسجلة خالل الموسم نسبة ومقارنة بمعدل كمية األمط

األمر الذي أثر  عالية   حرارة  درجات الصيف في  شهد   غير أن هذا الموسم،   منزل شاكر %100بقرقنة و 

 .على نسب النجاح

 

 االعتمادات  المخّصصة لتنفيذ برنامج األشغال الغابية  .ب

الغابي  في نسق التشجير المخصصة لتنفيذ األشغال الغابية دون المؤمل للترفيعمازالت اإلعتمادات  

 بالجهة والعناية بالمحميات الطبيعية وكذلك ترشيد التصرف في المنظومات الغابية والرعوية . 

هذا وأن اإلعتمادات المرسمة إلنجاز برامج األشغال الغابية مازالت تتضمن جانبا كبيرا منها خاصا   

ص عملة الحضائر الظرفية يثقل الميزانية ويحد من التصرف في اإلمكانيات المالية بصفة أجدى حيث بخال

وبالتالي فإن حجم  2020لسنة  بالنسبة % 70تبلغ قيمة المصاريف لتغطية أجور هذا الصنف من العملة قرابة 

ي جزئها الخاص بجهة صفاقس اإلعتمادات ال يمكننا من تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمراعي و الغابات ف

 وتحقيق األهداف المرسومة .   

 

 2020نتائج سنة  /2 

 زة:ــال المنجـــاألشغ

  عن طريق المقاوالت: .أ

في إطار تنفيذ برنامج األشغال المعد انجازها عن طريق المقاوالت، قامت دائرة الغابات بصفاقس بإعداد  

 استشارات إلنجاز األشغال التالية : 

  توفر لعدم إلغائها تم قد و عقارب معتمدية من بالقنة الطبيعية محميةأبراج مراقبة بال 02في إنشاء عدد استشارة 

 .اإلعتمادات

 اإلعتمادات توفر لعدم إلغائها تم قد و  عقارب معتمدية من بالقنة الطبيعية للمحمية سياج لتركيز استشارة. 
 خليفة بن علي بئر معتمدية من بودران هك 100 تشجير بعنوان  17/2018 عدد لالستشارة النهائي القبول تم. 

 علي بئر معتمدية من بودران  رعوية شتلة 35000 غراسة بعنوان  32/2018 عدد لالستشارة النهائي القبول تم 

 .خليفة بن

 

 عن طريق اإلدارة  .ب

 المالحظـــات

 برنامج األشغال

 نسبة ع/ر العناصر الوحدة
 اإلنجازات

 برنامج

 2020 االنجاز %

    
 

 هك

 التشجير الغابي
1 

 
 عن طريق الحضائر 50 04 08
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 لـــــالتشغي /3

 موزعة على النحو التالي:  عمل  يوم  41599    بلغت  بإنجازات   2020تميّزت سنة 

 عمليوم      22527    يد عاملة مختصة:       -                         

 عمل يوم         19072    يد عاملة عادية:        -                        

 مما أمكن تشغيل :

 ) معدل شهري ( عامل 73 عملة قــــارون       :        -                        

 ) معدل شهري ( عامل120 عملة ظرفيون        :        -                        
 

 

  2020مختلف األنشطة الُمنجزة على مستوى الدائرة لسنة  /4 

 استغالل الغابات  1.4 - 

  بيع المنتوجات الغابية                                                                                

    

 البيوعـــات الوحدة الكمية )د(الثمن 

 حطب تسخين ستار 18 154.000

 مشاتل غابية شتلة غابية 1333 399.900

 معلوم الرعي بأراضي المرعى رأس 6603 4968.4

 المجموع : 20522.3
 

  

 الصيد رخص 

 البيوعـــات الوحدة الكمية )د(الثمن 

 صغير مصيد رخصة 154 2310

 كبير مصيد رخصة 36 1620

 الزيتون عصفور رخصة 04 600

 المجموع : 4530
 

  صنع الفحم 

طن و هي تتوّزع إلى صنفين كما هو   2467.9 بحوالي  2020قُدّرت الكميات الفحم المستخرج لسنة 

 مبين بالجدول التالي: 

    
 

 هك

 التشجير الرعوي
2 

 
 عن طريق الحضائر 0 0 0

 
 3 صيانة الغراسات هك 200 277 139

 
 4 جمع االبذور طن 0.5 0.35 70

صعوبة التزود باألكياس 

 البالستيكية
 5 انتاج المشاتل شتلةألف  500 220 44

 
 6 تهيئة المنايت منبت - - -

 
 7 صيانة المسالك كلم 10 07 70

 
 8 مقاومة الحشرات هك 200 20 10

 
 9 تهيئة محمية القنة وحدة - - -
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 نقل المنتوج الغابي 

وزر( . ــ) تطاوين، مدنين، قبلي، قفصة و ت يتم نقل  الكميات المستخرجة  خاصة إلى واليات الجنوب  

 اإلشارة إلى ارتفاع عدد رخص النقل خاصة في الفترة الشتوية.كما تجدر 

 

 

 

 

 

 

   

 المخالفات المسّجلة:  2.4

 استوجبت تحرير  محاضر  جنح في الغرض 09مخالفة غابية  منها  11تسجيل  2020تّم خالل سنة  

 .تّم في شأنها الصلح و ذلك  عمال بأحكام  مجلّة الغابات  02و  دينار 1100بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 دراســة مركبـــات التربـة

 
يتميىىىز نشىىىاط دائىىىرة التربىىىة بتنىىىوع مجىىىاالت التىىىدخل ، وهىىىي مجىىىاالت تسىىىاهم بقسىىىط وافىىىر فىىىي دفىىىع 

 في : التنمية بالقطاعين الفالحي والصناعي بالجهة وتتمحور اهم هذه االنشطة

 

 : دراســة التربــة .1

تهدف دراسة التربة الى معرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة وذلك من خالل اخذ عينات تربة           

وتحليلها ثم اسناد شهادة في اختبار التربة تحتوي على استعماالت التربة والتوصيات  وشملت عملية اختبار التربة 

هك  2131ية التي تمت معاينتها ودراستها اغلب معتمديات والية صفاقس حيث بلغت مساحة االراضي الفالح

 : موزعة كاالتي ملفا 214  وذلك بدراسة

  
 المجموعالملفات الغير المنجزة  المساحة )هك( االختبارات المنجزة المـعـتمديـة

 نوع الرخص العدد الكميات المحروقة )طن( %

 عن طريق كراسات الشروط 38 2092 85

 عن طريق الخزن 20 375.9 15

 المجمــــــــــوع 2467.9

 نوع المنقول

 الفحم الحطب المحلي الزقوقو 

 (كلغ)الكمية  عدد الرخص (كلغ)الكمية  عدد الرخص (كلغ)الكمية  عدد الرخص
 

 المجموع 1753150 1685 89850 38 2000 02
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)*( 

 10 03 33 07 صفاقس الجنوبية

 09 04 7 05 ساقية الدائر

 08 05 20 03 ساقية الزيت

 01 00 2 01 قرقنة

 10 03 17 07 العامرة

 07 05 16 02 جبنيانة

 19 06 62 13 الحنشة

 53 15 469 38 منزل شاكر

 50 10 449 40 بئر علي بن خليفة

 32 05 366 28 عقارب

 48 15 405 33 الصخيرة

 12 05 152 07 الغريبة

 32 04 123 28 المحرس

 01 00 10 01 طينة

 506 80 2131 214 الجملـــــــــــة

 ملفا على كامل السنة وذلك لألسباب التالية : 80 تعذر على الدائرة انجاز عدد مالحظـــة : )*( 

 إعادة مطالب وقعت دراستها سابقا -

 عدم ثبوت ملكية بالملف -

 عدم خالص معاليم التحاليل المخبرية-

 عقار غير معروف مع صعوبة االتصال بالطالب -

 .للعقار المزمع استغاللهانتهاء صلوحية عقد التسويغ  -

 

 حماية األراضي الفالحية : .2

وكذلك   باالستغالل الفالحي تتّم دراسة الملفات الخاّصة بالتراخيص إلقامة مساكن ومشاريع مرتبطة  

تحديد صبغة عقارات أو تغيير صبغتها أو إحداث المقاطع وتوسعة أمثلة التهيئة العمرانية على األراضي الفالحية 

وكّل القوانين واألوامر  1983نوفمبر  11المؤرخ في  1983لسنة  87طبقا لقانون حماية األراضي الفالحية عــدد 

 2740الصادرة باألمر عـدد لوالية  صفاقس  ألراضي الفالحية وذلك باالعتماد على خريطة حماية ا المنقّحة له

 .  2007أكتوبر   31بتاريخ 

 ملفا بكامل معتمديات الوالية موزعة كما يلي:   467وقعت الدراسة الميدانية وإبداء الرأي في 

 

 المساحة )هك( العــــدد الملفـــــات ع/ر

 166 89   إقامــة مساكـــن  1

 72 26 فالحيـــةمشاريـــع  2

 2018 237 شهـــادة في صبغـــة أرض 3

 141 3 تغييـــر صبغــة أراضــي فالحيــة 4

 - 7 دراسة مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية 5

 - 38 تحريــر محاضــر 6

 8.5 4  إحــــداث مقاطــــع  7

 867 54  االنتفـــاع بامتيــــاز جبائـــي 8

 - 9 عمليات عقارية تتعلق ببيع شقق وأراضي بيضاء  9

 3272.5 713 المجمــــــــــــــــــــوع

 

 أنشطة الدائرة بمختلف اللجان  :  .3

 :وهذه اللجان هي  ،تمثل دائرة التربة المندوبية في عدة لجان كعضو قار
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واإلسكان والتهيئة الترابية أو بالبلديات سواء باإلدارة الجهوية للتجهيز   لجنة رخص البناء :تجتمع هذه اللجنةــ 

 جلسة. 200أيام في األسبوع وهو ما يعادل حوالي  4وذلك بوتيرة 

 ــ لجنة التقاسيم :تجتمع هذه اللجنة مرتين في األسبوع .

 ــ لجنة المقاطع :تجتمع هذه اللجنة بمقر الوالية لدراسة المطالب الخاّصة بإحداث مقاطع تقليدية حسب الطلب.

ـ اللجنة الفنية اإلستشارية لحماية األراضي الفالحية : تجتمع هذه اللجنة بمقر الوالية وذلك للنظر في المطالب ـ

 الخاّصة بتغيير صبغة األراضي الفالحية حسب الطلب.

ــ لجنة االستقصاء والمصالحة الخاّصة بملف اإلنتزاع للمصلحة العاّمة: تجتمع هذه اللجنة بمقر الوالية وذلك 

 لنظر في المطالب الخاّصة باالنتزاع لفائدة المصلحة العامةل

 ــ لجنة استقصاء ملك الدولة الخاّص:

 ــ لجنة إقامة المشاريع المرتبطة بالنشاط الفالحي:

 ــ لجنة فنية لدراسة الملفات المتعلقة باإلنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار:

 الكهربائيــ لجنة رخص التنقيب عن المياه الجوفية:ــ لجنة تجهيز اآلبار المائية بالتيار 

ــ اللجنة الجهوية االستشارية للتهيئة العقارية : تجتمع هذه اللجنة بمقر الوالية وذلك للنظر في المطالب الخاّصة 

 بالتهيئة العقارية في المناطق السقوية والبعلية

 نة بمقر وزارة الفالحة وذلك عند الطلبــ اللجنة الوطنية االستشارية العقارية : تجتمع هذه اللج

   مراقبة الملوحة بالمناطق السقوية .4

تربتها بلقد ترّكزت عمليات المراقبة في السنوات األخيرة على أربعة مناطق سقوية وهي التي  تختّص       

توجد بها مائدة  الناعمة النسجة )منطقة الحزق من معتمدية جبنيانة ومنطقة الفيض من معتمدية العامرة( أو التي

 مائية سطحية )منطقتي الرملة وملّيتة من معتمدية قرقنة(. وفي ما يلي جدول توضيحي لعملية المراقبة.

 

 

 السقوية التي شملتها عـملية المراقبة المناطق        
 

 المناطق السقوية

 عـــــــدد

نقاط 

 المراقبة

 المالحظــــــــــــات عدد العينات المساحـة

 ms/cm 7.3 سم الى/ ms/cm 3 نسبة الملوحة تتفاوت بين 25 هك 128 5 معتمدية قرقنة  ــةمليت

 ms/cm 7.3 الى ms/cm 3 نسبة الملوحة تتفاوت بين 15 هك 180 6 معتمدية قرقنة  ةــالرمل

 ms/cm 7.2 الىms/cm 3.2 نسبة الملوحة تتفاوت بين 20 هك 117 6 معتمدية جبنيانــة زق حــ

 ms/cm 7 الىms/cm 3.5  نسبة الملوحة تتفاوت بين 15 هك 83 5 الـعـامرة معتمدية  الفيــــض

       

 التحاليل المخبرية  .5

لفائدة الفالحين باعثي المشاريع وكذلك لفائدة دائرة الموارد المائية  تقوم دائرة التربة بالتحاليل المخبرية     

 مبينة كما يلي :  بصفاقس

         وكذلك  هك  508مناطق سقوية تمسح جمليا  04ومتابعة درجة الملوحة في عدد   تعيين نسجة التربة

 .لفائدة الفالحين والمتعاطين للنشاط الفالحي

        نسبة الكلس الكلي في التربة. 

        درجة ملوحة التربة. 

        درجة تفاعل التربة. 

         بالنسبة لمياه الري المستعملة من طرف الفالحينالناقلة الكهربائية. 

بط منح االستثمار بعنوان االقتصاد بنوعية مياه الري  المعتمدة في ض وفي اطار مراجعة المقاييس الخاصة        

في مياه الري  واليجاد حل لمشكلة الملوحة  مياه الري في والية صفاقس قصد مالئمتها وتكييفها وفق الخصائص 

لوجية للتربة ونوعية المحاصيل والغراسات المغروسة من اجل دعم التنمية الفالحية بوالية صفاقس تم البدء البيدو
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صاص الصوديوم ودرجة ملوحة المياه تفالح  لمعرفة نسبة ام 88في احداث تحاليل  مياه الري لفائدة 

72SAR72  

 ـلالتحاليــ ع/ر
عدد 

 العينات
 المداخيـــــل نــــوع التحليــــل

 التربـــــة 01
 دينار 1863 دينار / عينـــة 11.500بطاقة تحليل  )خــواص (   162

 ) مجانـــــي ( ( 04مراقبة المناطق السقوية ) عدد  90

 المــــــاء 02
 دينار 292 دينار  / عينـــة 2الناقلـــة الكهربائيـــــة )خــواص (   146

 ) مجانـــــي ( )دائرة الموارد المائية (الناقلــــة الكهربائيــــة  400

 708 المجمـــــوع
 

 دينار 2155 

 

 إحداث مشروع تحيين خريطة حماية االراضي الفالحية لوالية صفاقس .6

ان برمجة احداث مشروع تحيين خريطة حماية االراضي الفالحية لوالية صفاقس اقيمت بسبب التوسعات      

لم تعد تفي  2007لسنة  2740العمرانية التي شهدتها والية صفاقس حيث ان الخريطة القديمة الصادرة باالمر 

ى مدخرات صناعية وخدماتية وسياحية بالحاجة نظرا للزحف العمراني وتغيير المدخرات العقارية الفالحية ال

وان اعمال هذه الدراسة المرحلة االولى وقد قدرت   2019اوت  1ولهذا الغرض تم البد ء في هذا المشروع منذ 

الدراسة لفائدة مكتب الدراسات جيوما  فيد وتم اسناد هذه الصفقة المتعلقة  157.610.400تكاليف هذه الدراسة 

 تيكس .

 

  والصعـوباتاإلشكاليات   .7

 : المــوارد البشريـــة 

نقص الموارد البشرية وهو ما أثّر سلبا على أداء الدائرة لمختلف أنشطتها بحيث لم تعدّ دائرة التربة تتواجد      

بعدّة لجان كما وقع التقليص من برنامج مراقبة الملوحة بالمناطق السقوية سواء بإيقاف المراقبة لبعض المناطق 

أعوان للقيام بدراسات التربة وملفات  02التقليل من وتيرتها ونقترح تعزيز الدائرة على األقل بـعـدد السقوية أو 

 حماية األراضي الفالحية ومراقبة الملوحة بالمناطق السقوية ) مهندس ــ مهندس مساعد ــ تقني (.

       : تسييـــر األنشطـــة 

  القانونية نظرا لتقاعس بعض الطالبين في إنجاز المقاطع عدم اإلجابة على مختلف المطالب في اآلجال

 ومتابعة ملفاتهم.

  وجود بعض الغموض في تطبيق القوانين الخاّصة بحماية األراضي الفالحية وعدم تناسقها مع مجلّة

 التهيئة الترابية والتعمير.

  الملكية تقوم بدراستها بعض المطالب التي ترد من الوالية والخاّصة بامتياز جبائي عند عمليات تجميع

دائرة التربة غير أنه ال يوجد في دليل اإلجراءات ما ينّص على ذلك، والمرجو مدّنا ببعض اإليضاحات 

 بخصوص هذا الموضوع.

 نقص في آبار المراقبة (Piézomètres) .وكذلك في المعدّات الخاّصة بجهر وتنظيف هذه اآلبار 

  02النظر في إمكانية مساهمة مشروع Piseau  في تجهيز المخبر والحصول على بعض المعدات

 .(Piézomètres) الخاّصة بمراقبة المائدة السطحية بالمناطق السقوية بجزيرة قرقنة

  هك  200.000النظر في إمكانية دراسة المناطق الغير مغطاة بدراسات تربة بالوالية والمقدّرة بحوالي

 )اإلنجاز عن طريق مكاتب دراسات(.

 م يوم إعالمي كّل سنة بالتنسيق بين اإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية إقتراح تنظي

واإلدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية لدراسة بعض المسائل الخصوصية التي تظهر بين الحين 

ض الوثائق التي واآلخر والمتعلّقة بكيفيّة تطبيق قانون حماية األراضي الفالحية ومراجعة محتوى بع

 تمنحها اإلدارة في هذا الباب.

  إعادة النظر في القوانين والتراتيب الخاّصة بحماية األراضي الفالحية من البناء الفوضوي خاصة قرب

المدن وفي بعض المناطق السقوية العمومية وتنامي ظاهرة التقسيمات باألراضي الفالحية لبناء المساكن 
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ع، ونقترح تركيز مصلحة في كّل دائرة تعني بالمراقبة وتضّم إختصاصي في واإلنتصاب العشوائي للمقاط

القانون والتشريع، مع توفير وسائل عمل ميداني متطورة مثل السيارات رباعية الدفـع، كما نقتـرح تكوين 

تحرير لجنة مراقبة جهوية من جميع اإلدارات ) فالحـة، داخليـة، تجهيـز، بيئة ...( تقوم برفع المخالفات و

 المحاضر.

 حيث تتطلب مراجعة القوانين الخاصة   طول المدة التي تستغرقها مطالب تغيير صبغة األراضي الفالحية

 .بحماية األراضي الفالحية ودرس امكانية منح التراخيص جهويا

 الحنشــة  –جبنيانة   الوضــع العقاري غير مالئم لتطور االستغالل الفالحي خاصة في معتمديات– 

أراضي عزيزة عثمانة ( حيث يجب  –أراضي خمس عروش  -منزل شاكــــر ) أراضي سيالين –امرة الع

 اتخاذ قرار سياسي جريء لفض هذا اإلشكال

   استعمال المحراث متعدد األسطوانات خاصة في األراضي الرملية مما ينجر عن ذلك من تدهور لبنية

اإلنجراف والتصحر حيث نقترح مزيد من النصوص وهو ما يزيد من حدة   (structure)   التربة

 .القانونية تمنع هذا االستعمال مع دعم اإلرشاد في هذا المجال

  تشتت الملكية والتجزئة في المستغالت الفالحية الشيء الذي يساهم بدرجة كبيرة في نقص مرد وديتها

عائلية تضم الورثة وذلك  )إسناد منابات الورثة( حيث نقترح التشجيع على تكوين شركات ذات صبغة

لتفادي تجزئة المستغالت وتقديم الدعم المادي واللوجيستيكي للوكالة العقارية الفالحية إلنجاز البرامج 

 الخاصة بالتنظيم العقاري في المناطق السقوية والبعلية.
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 و اإلحصـاء الفالحـي الدراسـات

 

 
I.  العام للفالحةالتعداد 

)هيكلة القطاع  التعداد العام للفالحة هو عملية مسح شامل لجمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الفالحي

الفالحي( باستخدام القطع الفالحية كوحدة للعد. تشمل عملية التعداد جميع القطع الفالحية باإلضافة إلى تعداد الثروة 

 الحيوانية والمشاريع المندمجة.

 

 أهداف التعداد العام للفالحة .1
توفير معطيات محينة ودقيقة حول هيكلة المستغالت الفالحية على مستوى العمادة والمعتمدية باإلضافة  -

 الى المعطيات المتعلقة بالوالية.

تكوين قاعدة بيانات اسمية موثقة الستخدامها في سحب العينات عند انجاز االستقصاءات الخصوصية  -

 اد القاعدة المساحية لسحب العينات .والتخلي عن اعتم

اعتماد تكنولوجيا الجغرفة الرقمية الستعراض وتجسيم مختلف نتائج التعداد العام للفالحة على خرائط  -

  وصور جوية رقمية حديثة

توفير بيانات تفصيلية عن مختلف جوانب القطاع الفالحي الغراض التخطيط ورسم السياسات الفالحية  -

 للدولة.

 الكبرى للتعداد العام للفالحةالمحاور  .2

 مرحلة ما قبل العد)Pré dénombrement(  : 
تتمثل هذه المرحلة في مسح شامل للمستغالت الفالحية مع  تجميع قاعد بيانات للمستغالت باالعتماد على     

  .اللوحة الرقمية

 مرحلة العد أو االستقصاء)Dénombrement(   
ونية على اللوحة الرقمية حسب تصريحات المستغل الفالحي وفقا للبيانات يتم تعمير االستمارة اإللكتر     

 . المطلوبة

 المسح المجتمعيEnquête communautaire  : 

يشمل جميع المعطيات المتعلقة بالبنية األساسية والثقافية واالقتصادية وغيرها لوضع المستغلة الفالحية في  -

 إطارها
  االستقصاء هي العمادة.الوحدة األساسية إلنجاز هذا  -

 اخـتــيــار مـجـمـوعــــة من األشـخــاص ممثلــة للعمــادة                  -

 Panel de personnes ressourcesشخصا(    12 -10)  -

 

 ل ــق العمـــفري .3
إطار وعون مقسمين كما إطار وعون مقسمين كما   2121يتكون فريق العمل الخاص بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس من يتكون فريق العمل الخاص بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس من         

  يلي:يلي:
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 ةــــالمهم ددـــالع

  مدقـق 2

  عون إستقصاء 7

  سائــــــق 3

  الفالحي( أشخاص مورد )خاليا اإلرشاد 7

  المعطيات في المكتب تسجيل 2

 المجمـــــــوع 21

  

   تم اإلتفاق مع  خاليا اإلرشاد الفالحي حول مد فريق التعداد العام للفالحة  بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية تم اإلتفاق مع  خاليا اإلرشاد الفالحي حول مد فريق التعداد العام للفالحة  بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

  و أعوان إستقصاء.و أعوان إستقصاء.  هذه العملية في شكل أشخاص مواردهذه العملية في شكل أشخاص مواردبصفاقس بعملة أو تقنيين للمساهمة في بصفاقس بعملة أو تقنيين للمساهمة في 

  بصدد التنسيق معهم للعمل الميداني بصدد التنسيق معهم للعمل الميداني   تم التنسيق مع دائرة الغابات وقد تم مدنا بقائمة لحراس الغابات ونحنتم التنسيق مع دائرة الغابات وقد تم مدنا بقائمة لحراس الغابات ونحن

    كأشخاص موارد.كأشخاص موارد.

 تقسيم فرق العمل .4
  :99العدد الجملي لفرق العمل:العدد الجملي لفرق العمل  

   :66عدد فرق العمل بصدد إنجاز مرحلة ما قبل العد: عدد فرق العمل بصدد إنجاز مرحلة ما قبل العد  

  :44عدد وسائل النقل:عدد وسائل النقل  

 خطـــة العمـــل .5
  : مسح المستغالت الفالحية وخزنها على تطبيقة مسح المستغالت الفالحية وخزنها على تطبيقة العمل الميداني :العمل الميدانيMMAAPP  IINNRR    

  : العمل المكتبي :العمل المكتبي  

  ملفات تجميع الملكيةملفات تجميع الملكية    

   ملفات إختبارات التربة ملفات إختبارات التربة  

  ملفات إحداثات اآلبارملفات إحداثات اآلبار    

   المناطق السقوية العمومية المناطق السقوية العمومية  

   تحويل المعطيات المتأتية من تطبيقة تحويل المعطيات المتأتية من تطبيقةMMAAPP  IINNRR     وتسجيلها على تطبيقة وتسجيلها على تطبيقةAAGGRRIICCOOLLLLEECCTT  WWEEBB  

 تقدم إنجاز التعداد العام للفالحة .6

 

  التسجيل على تطبيقةMAP INR 

المستغالت عدد   %نسبة التقدم 

  المنجزة

العدد المتوقع 

  للمستغالت

60% 45000 75000 

  التسجيل على تطبيقةAGRICOLLECT WEB  

  العدد المتوقع للمستغالت  عدد المستغالت المنجزة  %نسبة التقدم 
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53% 40000 75000 

 

  المساحة المحترثة  )هك(  المساحة الممسوحة )هك(  %نسبة التقدم 

50% 260000 525000 

 

  اإلشكاليات التي تعترض سير العمل .7
 عدم تواجد نسبة كبيرة من الفالحين المقيمين بالمستغالت  -

 صغر حجم المستغالت الفالحية وتشتتها  -

 نقص في وسائل النقل  -

 غياب عنصر  التحفيز األعوان المشاركين في التعداد التابعين لخاليا اإلرشاد الفالحي  -
       

II.  االقتصاديالميـزان 
يمثل الميزان االقتصادي  دراسة فنية اقتصادية لنتائج النشاط الفالحي بالوالية خالل الموسم، وبذلك يعتبر   

خالصة لتحليل المعطيات اإلحصائية المتحصل عليها من خالل نتائج االستقصاءات السنوية. كما يهتم الميزان 

التقييم المالي السنوي لمختلف المنتوجات الفالحية والصيد  اإلقتصادي بإجراء الحسابات الضرورية المؤدية إلى

 البحري بالوالية.

ما  1990، باألسعار القـارة لسنة 2019بلغت القيمة الجملية إلنتــاج الفالحة والصيد البحري خالل سنة 

 مليون دينار باألسعار الجارية. 923مليون دينار  و 295قدره  

   : 2019منتوجات لسنة وفي ما يلي ملخص لقيمة أهم ال 
 الوحدة: مليون دينار            

 قيمة اإلنتاج باألسعار الجارية قيمة اإلنتاج باألسعار القارة 

 0,5 0,169 الحبوب

 124 30 الغـالل وزيتـون الزيـت

 303 64  الخضــــر

 337 132 الماشيـة والدواجـن

 159 69,2 الصيـد البحـري

 923,5 295,369 المجموع

 

III.  األراضي الدولية الفالحية المهيكلة 

 لمحة عن األراضي الدولية الفالحية المهيكلة  
  تم تخصيص: 1996و 1995خالل سنوات 

  47  هك  5304مقسما فنيا على مساحة 

 30  هك  374فالح شاب على مساحة 

 31  هك 529عامل فالحي على مساحة  
  :بلغت قيمة االستثمارات المنجزة 

 مليون دينار 8,9الفالحيين  + الفنيين 

 ألف دينار )منح وقروض( 360+ الفالحين الشبان والعملة:  

 

  توزيع  األراضي الدولية المهيكلة بوالية صفاقس 
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 هك 6207معتمديات على مساحة  8تـتوزع على  امقسـم 108يبلغ عدد المقـاسم الفنيـة بوالية صـفاقس 

 مفصلة كاآلتي:

 فالحين شبان وعملة  الفنيةالمقاسم  المعتمدية

 المساحة )هك( عدد المقاسم  المساحة )هك( عدد المقاسم

 62 4 1370 10 عقارب

 158 11 986 9 منزل شاكر

 181 9 1103 11 جبنيانة

 240 13 894 9 العامرة

 260 24 343 4 الحنشة

   371 2 الغريبة 

   145 1 ص. الجنوبية 

   93 1 المحرس

 903 61 5304 47 الجملــــة

 
  الزيارات الميدانية 

تقوم خلية متابعة األراضي الدولية الفالحية بمراقبة األراضي الدولية الفالحية المهيكلة بصفة دورية على 

مدار السنة و عند طلب المتسوغين أو اإلدارات المركزية إلنجاز معاينات ميدانية . وفي هذا اإلطار، ومن خالل 

الميدانية المنجزة  للمقاسم الفنية الفالحية  ومقاسم العملة والفالحين الشبان و بحضور أصحاب المقاسم .  المعاينات  

 تم إجراء  زيارات ميدانية  لألغراض التالية :  2020تجدر اإلشارة أنه خالل سنة 
 

 
 

 م

 

 ن

 
 خالل المعاينات الميدانية المجرات تم تسجيل المالحظات التالية: 

  .تواصل اإلعتداءات على  المقاسم منذ الثورة إلى اآلن 
 ل المتسوغين قاموا باألشغال الفالحية الالزمة .ك 

 .وجود ظاهرة السرقة بمقاسم التربة خاصة سرقة معدات الري 

  .آثار لرفع التربة والحجارة من بعض المقاسم 
 .الرعي الجائر خاصة بمعتمديات الحنشة وجبنيانة والمحرس 

  مطالبة ورثة المرحوم عبد الوهاب المراكشي بتعويض المقسم بآخر والتعويضات المادية

 للخسائر.
  اللجنة الفنية االستشارية 

جلسات لللجنة الفنية االستشارية تحت إشراف السيد المدير العام لمكتب إعادة هيكلة األراضي  3تم عقد  

 الدولية الفالحية وقد خصصت الجلستين لتجديد عقود كراء العملة المنتهية فترة تسوغهم : 

في انتظار  2ة على عملة وتمت الموافق 9: تمت دراسة تجديد عقد  2020فيفري  24الجلسة األولى بتاريخ  -

 تسديد الديون المتخلدة للبقية وبرمجة جلسة أخرى لدراسة ملفاتهم.

 عامل فالحي  وتمت الموافقة على مطلبه 1: تمت دراسة تجديد عقد  2020جويلية   9الجلسة الثانية بتاريخ  -

في انتظار تسديد  2لى عملة الموافقة ع 5: تمت دراسة تجديد عقد  2020سبتمبر  24الجلسة الثالثة بتاريخ -

  .الديون المتخلدة

 ملخص  لألراضي الدولية الفالحية المهيكلة

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

عدد المعاينات الميدانية 

 المشتركة
49 6 17 25 40 65 220 60 
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 الفنييـن العناصــــر
الفالحيين 

   الشبان
العملة 

 الفالحين
 الجملـــة

 108 27 34 47 عدد المقاسم المسوغة لفائدة

 المساحة )هك(

 6193 905 5288 الجملية

 400 0 400 سقوي

 5793 905 4888 بعلي

قيمة االستثمار 

 )أد(
 8300 362 7938 المبرمجة

 9392 362 9030 المنجــزة

قيمة االستثمارات 

المنجزة حسب 

 العناصر )أ.د(

 469 11 458 غراســـــــات

 957 5 952 بنــــــــاءات

 585 141 444 تربية المــاشية

 384 92 292 االقتصاد في الري

 1698 - 1698 اقتناء جرارات ومعدات جر

 385 - 385 حفر آبـــار سطحية

 663 16 647 أشغال المحافظة على المياه والتربة

 1193 17 1176 إزالة النجم

 844 - 844 معــدات نقل

 464.5 0.5 464 معــدات أخرى

 2 0 0 2 وتحت تصرف المركبات الفالحية  عدد المقاسم المسترجعة 

  %62 %37 %51 الكراءمعدل نسبة خالص معينات 

 36 13 23 عدد المقاسم المستولى عليها إثر أحداث الثورة

 

 



  

 

 خليــــة اإلعالميــــة
 

 

 ي: ــــتمثلت ف  2020اإلعالميــــة خالل سنة  خلية إنجــازات  - 
   

  تركيز معدات صوتية وضوئية Audio –visuel  ،من ميكروفينات ومكبرات صوتية وكاميرا إلى غير ذلك

 بقاعة االجتماعات لتحسين الجودة وامكانية القيام باالجتماعات عن بعد بنوعية احترافية.

 مأخذ( 15) الزيادة في عدد المآخذ لتمديد الشبكة المعلوماتية للمندوبية 

  استشارة  في إطارسكانار   2و آلة طابعة  7و حواسيب محمولة(  2حواسيب مكتبية و  8) واسيب ح 10اقتناء 

  مفاتيح  2اقتناءG04 Clé  البحري لفائدة السيد المندوب وقسم الصيد 

 .تحيين التطبيقات المعدة من طرف خلية اإلعالمية للمندوبية 

  مضاد للفيروسات في الحواسيب المرتبطة باإلنترنات لحماية  48في مجال السالمة المعلوماتية، اقتناء وتركيز

 المعطيات والشبكة.

 .متابعة استغالل المنظومات المركزة بالمندوبية 

  التدخل للقيام بعديد عمليات الصيانة للمعدات و الشبكات المعلوماتية المحلية والبرمجيات اإلعالمية لدى مختلف

 دوائر المندوبية 

 وفوترة استهالك المياه من طرف الجمعيات الفالحية لفائدة دائرة المناطق رة الصيانة تركيز منظومتي فوت

 السقوية.

  خطوط  4خطوط التراسل االلياف البصرية و 2متابعة الصيانة وحسن استعمالframe relay  خطوط 12و 

ADSL .الخاص بالمندوبية 

  خطوط    4البداية في تركيزSDSL  م.ب لفائدة دوائر البناءات والمعدات ، الغابات، االنتاج  1بسعة تدفق

نظرا  frame relayلتغيير الخطوط  FIBRE OPTIQUEالفالحي والحيواني وقسم الصيد البحري وخط 

 لمحدودية التدفق.

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 الفالحــــة البيولوجيـــة
 

 



  

 غراسىىىات الزيىىىاتينتوجىىىد الىىىنمط البيولىىىوجي حيىىىث  ضىىىمن تتميىىىز واليىىىة صىىىفاقس بتنىىىوع الغراسىىىات

اللىىىىىوز و األشىىىىىجار المثمىىىىىرة و النباتىىىىىات الطبيىىىىىة و العطريىىىىىة و كىىىىىذلك المراعىىىىىي. و تحتىىىىىل الزيىىىىىاتين و

 المساحة الجملية المخصصة للفالحة البيولوجية بالوالية. حيث البيولوجية المرتبة األولى من
 

 الوضــع الحالــي بالوالية -1
ولوجي بوالية صفاقس نسقا تصاعديا كبيرا خالل العشرية يالمستغلة حسب النمط البشهدت المساحات 

فقد تقلصت  2011.أما خالل السنوات التي تلت سنة  2011إلى حدود سنة   2007األخيرة حيث بلغت أوجها سنة 

 2020سنة   هك خالل 57624هذه المساحات نظرا التخلي المركبات الفالحية على النمط البيولوجي حيث بلغت 

 .2019هك مقارنة بسنة  8427ب بارتفاع 

هك زياتين  34602منها  2020هك خالل سنة  57624الجهوى تعد المساحة الجملية للفالحة البيولوجية ىعلى المستو

 بيولوجية.

  2020سنة خالل لزراعات والمساحات البيولوجية بوالية صفاقس ا
 

 البيولوجي )هك(المساحة المستغلة حسب النمط  الزراعات

 34602 زياتين

 643 لوز

 9 أشجار مثمرة

 6 نباتات عطرية

 1 الخضروات

 22361 مراعي طبيعية

 57624 المجموع

 
 

 اإلنتاج الفالحي البيولوجي:  -2
تتميز والية صفاقس خاصة  بغابات الزيتون الشاسعة والمؤهلة بأن تتحول بسهولة لنمط اإلنتاج البيولوجي  

فسهم بالدرجة االقبال على االنخراط في هذا النمط من االنتاج مرتبط بالتنسيق المحكم  بين المنتجين أنولكن يبقى 

قية األطراف المتدخلة في المنظومة بأكملها من محولين ومصدرين. ولمزيد تحقيق التطور األولى وكذلك بين ب

هياكل مهنية منظمة تتحكم في عمليات  المنشود للقطاع ال بد من العمل على حث المنتجين على العمل في صلب

 االنتاج والتحويل والتصدير. 

 

 :البيولوجي  الزيتون . إنتاج1.2

ساحات غابة من  مجموع  م % 9,72ألف هكتار وهو مايمثل 34.602حوالي  يمسح الزيتون البيولوجي

 الزيتون بوالية صفاقس.

 

 

 

  2020الوضعية الحالية لقطاع الزياتين البيولوجية لسنة 

 النسبة المائوية النمط البيولوجي  النمط العادي قطاع الزياتين

 %10حوالي  هك 34602 هك 356000 المساحة الجملية

 منها: مليون شجرة 8.5 عدد األصول 

 7  مليون مطري 

 1.5  مليون سقوي 

 

 شجرة )مطري( 45010

 شجرة / هك( 70)

 

 %10حوالي 

    تقديرات اإلنتاج 



  

 زيتون 

 زيت 

 طن 80000

 طن 20000

 طن 12000

 طن 2100
 %15حوالي 

 % 10حوالي 
 

طن أي ما يعادل  12000قرابة  2021- 2020لموسم يقدر إنتاج الزيتون ضمن النمط البيولوجي           

، حيث يعتبر هذا الموسم متوسطا عموما مقارنة بالمواسم الفارطة طن زيت زيتون بيولوجي 2100إنتاج 

 نظرا للظروف المناخية وقلة األمطار التي مرت بها الوالية في السنة األخيرة.  

 

 

 
 

 

 البيولوجي  إنتاج اللوز 2.

 7وبلغ اإلنتاج  من مجموع مساحة اللوز بالوالية  %0,7هك ويمثل  643يمسح اللوز البيولوجي 

 مسجال استقرارا  مقارنة بالسنة الفارطة. 2020طن خالل سنة 

 

 اإلرشاد والبرمجة في الفالحة البيولوجية: -3
بتنفيذ برامج اإلرشاد واإلحاطة والتدريب وتنفيذ البرامج  الجهوية لتحقيق األهداف  المرسومة تهتم الدائرة 

تعلقة بالقطاع وتنظيم وبرمجة ومتابعة مواسم اإلنتاج البيولوجي بالتنسيق للقطاع  وإعداد الخطط التنموية الجهوية الم

مع الهياكل المعنية وتطوير العالقات التعاقدية في القطاع والتنظيم المهني وتجميع وتحليل المعلومات والمعطيات 

 الجهوية الخاصة بالفالحة البيولوجية .
 

 :اإلرشاد والتأطير 1.3
واصلة عمليات مل دائرةال تطويرالمساحاتالبيولوجيةواستقطابمزيدمنالمنخرطينسعت إلى السعي إطار في

 عملية لتسهيلأساسية تعاونية ال أوشركشكل مجامع تنمية  في واالنضمام التعاون بضرورة المنتجين صغار حسيست

 البيولوجي. للمنتوج والترويج المصادقة

 
 :الزيارات الميدانية . 1. 1. 3

 والفنيين لمنتجين من العديد لفائدة زيارة ميدانية 20بتنفيذ الدائرة ،قامتاإلطارا هذ وفي 2020خالل سنة 

  .مزيد تأطيرهم كما تمت معاينة المقاسم الجديدة ألصحابها الراغبين في االنضمام ضمن النمط البيولوجي قصد

 البالد هذه السنة.تمر به الذي ويعود هذا التراجع في الزيارات الميدانية بسبب الوضع الصحي ا
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 :اإلعالمية و التحسيسية لفائدة الفالحين يام. األ2.1.3

الفالحي دعم االستثمار لمزيد للمنظومة البيولوجية و التنمية المستدامة و  ةاألهداف اإلستراتجيلتحقيق 

بالتعاون مع خاليا  قسم الفالحة البيولوجيةقام و ضمان صحة المستهلك  والمحافظة على التوازن البيئيالبيولوجي 

 :تمحورت حول أيام إعالمية  بتنظيم وتنشيط اإلرشاد الفالحي

 .أهمية الفالحة البيولوجية 
 .التعريف بأسس و مبادئ الفالحة البيولوجية 
 إعداد واستعمال الكمبوست. ت اإلنتاج في الفالحة البيولوجية و كيفيةتقنيا 
  البيولوجية. تقنيات الحماية من األمراض واآلفات في الفالحة 
 مراحل االنخراط في منظومة الفالحة البيولوجية.  و التصديق ودورها و  هياكل المراقبةالتعريف ب 
  لهذا القطاع.التشجيعات  و الحوافز  و االمتيازات المسندة 
  تسويق و تصدير المنتجات البيولوجية. 

 االتي ذكرها : مشاركا  بالمعتمديات 67وقد إنتظمت هذه األيام اإلعالمية لفائدة 

 عدد المشاركين التاريخ المعتمدية

 13 2020جانفي  29 معتمدية جبنيانة

 16 2020فيفري 25 معتمدية منزل شاكر

 38 2020مارس  04-05

 67 وعـــــــالمجم

 

هذا وتقوم الدائرة كذلك بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المنخرطين في المنظومة البيولوجية ولفائدة أصحاب 

 الشهائد العليا والراغبين في بعث مشاريع خاصة:

  حول " تقنيات إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية البيولوجية "  2020مارس  05و04تنظيم دورة تكوينية يومي

المنخرطين في بالتعاون مع المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي ببوغرارةو المركز الفني للفالحة البيولوجية لفائدة 

 38الفالحة البيولوجية ومجموعة من أصحاب الشهائد العليا والراغبين في بعث مشاريع خاصة وقد ضمت هذه الدورة 

 مشاركا.

  31010المشاركة في دورة تكوينية حول المواصفات الدولية ISO  بمقر  2020سبتمبر  18و  16وذلك من 
Institut Arabe des Chefs d’Entreprises 

 17065شاركة في ورشة عمل حول إجراءات التأهيل والمراقبة في الفالحة البيولوجية والمواصفات الدولية الم ISO 

  GoogleMeet عبر تطبيقة 2020نوفمبر  27و 26وذلك يومي 

  المشاركة في ورشة عمل حولCheck List   عبر تطبيقة 2020ديسمبر  04في الفالحة البيولوجية وذلك يوم 
Google Meet 

 إحداث مسلك سياحي بيولوجي بوالية صفاقس: -4
الى غاية  2019في إطار االحتفال بعشرينية الفالحة البيولوجية في تونس والذي سيمتد من شهر ديسمبر 

وبمناسبة  االحتفال  " تونس االرض البيولوجية همزة وصل بين الشمال و الجنوب "تحت شعار  2020جوان 

قام قسم الفالحة البيولوجية بانجاز مسلك  2019ديسمبر  18إلى  14بمهرجان الزيتونة بصفاقس في دورته الثالثة من 

بالضيعة الفالحية البيولوجية " الجوهرة "  سياسي بيولوجي بالوالية تنفيذا لمشاريع التنمية في الفالحة البيولوجية

هك زياتين، و  7842هك بيولوجي منها ، 18334و الصناعي بالسالمة و التي تمسح التابعة للمركب الفالحي 

هك مخصصة للمراعي، وبالمستغلة الفالحية الخاصة إلنتاج الزيتون البيولوجي التي على 10277هك لوز و 215

رف على ، حيث تم التع  هك 325  ملك السيد "محمد القرقوري" المتواجدة بمعتمدية منزل شاكر والتي تمسح

     عملية جني الزيتون وفق النمط البيولوجي.  مكونات المشروع و متابعة
 

 دائرة الشباك  الموحد للتوجيه و تيسير تسويق و تصدير المنتجات البيولوجية: -5
و متابعة المشاريع و االستثمارات الجهوية المنجزة  بتيسير تسويق و تصدير المنتجات البيولوجيةهي مكلفة 

و متابعة صرف منح المصادقة على المشاريع البيولوجية و تجميع و تحليل المعلومات الخاصة باالستثمار في القطاع 

 و التصدير.



  

في  انتظار إجراءات جديدة  2019وسنة  2017ملفا بين سنة  11تلقى قسم الفالحة البيولوجية   

 .يازاتاستثنائية في هذا الخصوص قبل عرضها على اللجنة الجهوية إلسناد اإلمت
 

 المبلغ الجملي تاريخ االيداع اسم المنتفع ع/ر

 د 2759.750  10/07/2017 صابر الفوراتي وكيل " شركة صدربعل " 01

 د 2615.286 21/08/2017 محمد الفوراتي وكيل شركة " صوفيا بيو " 02

 د 2325.974 12/03/2018 محمد الياس اللومي وكيل شركة " معمل الجنوب الكسكسي " 03

 د 3892.810 20/04/2018 عمر المزغني 04

 د2928.932  30/04/2018 سلوى حشيشة 05

 د1653.779 26/06/2018 محمد المصمودي وكيل شركة "الكوثر لزيت الزيتون" 06

 د 6199.605 18/07/2018 فوزي العيادي "شركة العيادي " 07

 د 9048.856 15/08/2018 مهدي الفندري وكيل " المجمع المتوسطي لزيت الزيتون " 08

 د 2203.460 04/10/2018 محمد الجموسي 09

 د 8069.210 04/10/2018 فوزي الجموسي 10

 د 4980.107 07/02/2019 بلحسن الكراي 11

 د 46677.769 المجموع العام 

 

 

وعليه لم يتم صرف أي مبلغ بعنوان اإلعتمادات لتغطية مصاريف تكاليف المراقبة والتصديق على 

 .2019و  2018و  2017المنتوج البيولوجي لثالث سنوات األخيرة 
 

 

 

 
 

 اإلرشــــاد و التكويـــــن
 

 
  اإلرشــــــــاد - 1

يساهم اإلرشاد في إكساب اإلنتاج الوطني القدرة التنافسية من خالل تثمين نتائج البحث العلمي الفالحي في 

الحاجيات الغذائية للمجموعة الوطنية ويتم إعداد برنامج إرشادي مستوى المستغالت الفالحية وكذلك في تأمين 

تشاركي مع فالحي النخبة والهياكل المهنية الفالحية إنطالقا من التوجهات العامة للدولة وخصوصيات الجهة 

 وتطلعات الفالحين.

ة تعالج المنظومات قسم األنشطة اإلرشادية إلى مواضيع ذات أولوية مرتبطة بخاصيات الجهة وحمالت مكثفنوت 

 اإلسترتيجية التالية: 

 تنمية وتحسين قطاع الزياتين إلنتاج زيوت جيدة. -

 تنمية وتحسين الزراعات المحمية )الباكورات( إلنتاج باكورات جيدة قابلة للتصدير. -

ومن  اإلقتصاد في مياه الري وترشيد إستعماله للحفاظ على المخزون المائي والحد من تفاقم اآلفات الزراعية -

 خالله الضغط على التكلفة والمحافظة على البيئة.

تنمية قطاع اللحوم واأللبان لتحسين اإلنتاج كما وكيفا وذلك بتقديم عليقة متوازنة لألبقار الحلوب وإحترام القواعد  -

 الصحية عند الحلب وتوفير آليات التبريد في مستوى الضيعة.



  

مساحات األعالف لتغطية أقصى ما يمكن من حاجيات القطيع من  تكثيف إستغالل المناطق العمومية والتوسع في -

 األعالف الخضراء.

 هذه األنشطة المكونة للبرنامج اإلرشادي يتم تدعيمها بزيارات ميدانية منظمة موجهة للفالحين.

كما يقوم قسم اإلرشاد بتأهيل جهازه المشرف على تنفيذ هذا البرنامج من خالل تشريكه في التظاهرات 

والورشات واأليام التكوينية والتربصات التي تنظمها وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي ومختلف مؤسسات البحث 

 والتعليم العالي الفالحي.

وتقوم مصالح اإلرشاد بمساعدة مختلف الدوائر الفنية المختصة التابعة للمندوبية على تنفيذ برامجها ومتابعة 

 مشاريعها.
 

   2019/2020ة المنجزة في الميدان الفالحـي لموسم األنشطة اإلرشادي  - 1

 حصص تطبيقية أيـام إعالمية
التدخالت 
 على الضيعة

 مجموع مشاهدة وتدعيمية طعق
المشاركون 
 والمنتفعون

 المنتفعين ددــالع المنتفعين المشاركون العدد المشاركون العدد

2299  336622  12 94 77776677  1122  1122  82358235  

 

 

  والرسكلــــةالتكويـــــن  -  2
 

      تكوين الفنيين العاملين بجهاز اإلرشادتكوين الفنيين العاملين بجهاز اإلرشادتكوين الفنيين العاملين بجهاز اإلرشاد///111---222

يهـدف هذا التكوين إلى التأهيل المستمر لإلطار المشرف على عمليات اإلرشاد بالمشاركة في التربصات واأليام 

فنيا من قسم   22ي. وفي هذا اإلطار تمت مشاركة ـي الفالحـج البحث العلمــاإلعالمية التكوينية ومواكبة أهم نتائ

 .يوم تكويـن في مواضيع مختلفة 29خالل  اإلرشاد والنهوض باإلنتاج الفالحي

 
 
 
 
 
 
 
 

   تكويـن الفالحيـن وأبنائهـم  وأصحاب الشهائد العليا واليد العاملة الفالحية المختصة تكويـن الفالحيـن وأبنائهـم  وأصحاب الشهائد العليا واليد العاملة الفالحية المختصة تكويـن الفالحيـن وأبنائهـم  وأصحاب الشهائد العليا واليد العاملة الفالحية المختصة    ///222---222

 شخصا وهي مفصلة كاآلتي: 105تم تكوين    

 العـدد الميدان الصنف

 المختصةتكوين اليد العاملة 

 45 تقليم الزياتين

 40 الزراعات المحمية

 20 األشجار المثمرة

 105 المجمــــــوع

   

   

   النهــوض بالمـــرأة الريفيـــة  النهــوض بالمـــرأة الريفيـــة  النهــوض بالمـــرأة الريفيـــة     ///333---222

لفائدة المرأة الريفية في   2019/2020تدخل قسم اإلرشاد والنهوض باإلنتاج الفالحي خـالل موسم               

إمرأة مفصلة   490مختلف األنشطة اإلرشادية والتكوين الفالحي وبلغت مشاركات المرأة في مختلف هذه األنشطة  

 طبقا للجدول التالية:

 

 
 أيـام إعالمية

التدخالت على 
 الضيعة

تكوين فالحين 
 وأبنائهم

 الحصص التطبيقية



  

 3 5 467 15 عدد المشاركات

   

   

   

   

   
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 النهــوض بالمـــرأة الريفيـــة

   
تحظى المرأة الريفية خالل السنوات األخيرة بمكانة خاصة حيث تم إقرار عديد البرامج الهادفة إلى اإلحاطة  

خاصة منها اإلستراتجية الوطنية للتمكين االقتصادي و و  بالمرأة في الوسط الريفي وجعلها شريكا فاعال في التنمية

 االجتماعي للنساء و الفتيات في المناطق الريفية .

وقد اتسم نشاط خلية اإلحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس بتعدد التدخالت  

 AFEREيادة األعمال ) ن، مشروع دعم المرأة الريفية في زضمن عديد البرامج على غرار اإلرشاد الفالحي، التكوي

 برامج وزارة المرأة و األسر و كبار السن و برامج جهوية أخرى والتي تهدف جميعاإلى:( ، 

  التقليص من نسبة بطالة النساء و الفتيات في الريف 

 تنمية قدرات الفتيات و النساء و اكتساب مهارات فنية 

 تطور حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج 

 ت و الحرفيات تسويق منتجات الفتيات و النساء المنتجا 

 ضمان السالمة وتأمين ظروف الئقة بالنسبة للعمل للنساء الذين يشتغلون في األرياف . 

 

وارتكزت منهجية عمل مكتب اإلحاطة بالمرأة الريفية على تشريك المرأة في برمجة و تطبيق ومتابعة وتقييم 

وأولويات هذه الفئة من خالل التخطيط والبرمجة األعمال التي  تم تحديدها بخطة العمل ، حيث يتم تحديد مشاغل 

 التشاركية و تتضمن هذه الطريقة عدة مراحل:

 شاركة النساء الريفيات في حصص التخطيط التشاركيم 

 تحديد مشاغل وأولويات المرأة الريفية وتحليلها من خالل طرح األسباب و اقتراح الحلول المناسبة 

  . دراسة الحلول و تحديد األنشطة الممكن إنجازها و برمجتها 

 



  

 : 2020ة ــأنشط -1
 تمحورت تدخالت المكتب على المحاور التالية: 2020خالل سنة 

                       أيام تحسيسية وإعالمية 

  التكوين الفالحي 

 بعث مشاريع صغرى 

                         زيارات لتبادل الخبرات 

 المشاركة في معارض جهوية ووطنية 

   التمكين االجتماعي 

   مشروع دعم المرأة الريفية في ريادة األعمال 

 

    األيام التحسيسية واإلرشادية :       
فاأليام التحسيسية اقتصرت على الزيارات الميدانية واإلحاطة اللصيقة بالمرأة في  19نظرا لوباء كوفيد

 . خاصة لمشاريع دجاج الضيعة و الزراعات المحمية وسطها المهني والعائلي

 

 

 

 :التكويـــن  -2
بهدف إكساب المرأة الريفية  الخبرة في العديد من التقنيات الفالحية وحذق المهارات في بعض الصناعات 

للراغبات في  و االتحاد التونسي للمرأة إعداد قائمات التقليدية الخاصة بالجهة يتم بالتنسيق مع خاليا اإلرشاد الفالحي

  . تلقي التكوين في مختلف االختصاصات و ذلك على عين المكان

قد تم برمجة قطعة مثالية تتمثل في تركيز بيت محمية في معتمدية قرقنة و تم اقتناء المعدات و تم تحديد القائمة 

 و لكن تم تأجيلها بسبب الوباء .

للتكوين في مجال دجاج الضيعة بالتنسيق مع اإلدارة نساء من معتمدية بئر علي  10وقد تم تحديد قائمة لــ 

بيضة ( من مكتب اإلحاطة بالمرأة الريفية كما تم تحديد  510الجهوية للتنمية و ذلك لالنتفاع بحاضنة بيض )سعتها 

ن امرأة من معتمدية الغريبة للتكوي 15نساء من معتمدية منزل شاكر للتكوين في الزراعات المحمية و  10قائمة لــ 

في دجاج الضيعة في إطار برنامج وزارة المرأة و األسرة و كبار السن بالتنسيق أيضا مع اإلدارة الجهوية للتنمية 

 للتمتع بمشاريع صغرى و تتمثل في معدات سواء البيوت المحمية أو حاضنة بيض.

 2020و يبين الجدول التالي مجاالت التكوين  لسنة 
 

 التكوينمدة  المكان موضوع التكوين

 )يوم(

عدد المنتفعات 

 بالتكوين

عدد المتحصالت على 

 شهائد تكوين

مركز التكوين الفالحي  تقليم الزياتين

 ببوغرارة

 1 1 شهر

 

 

 

 

 

 الصخيرة

  1+ فريق 

2+ فريق   

 

2 

2 

 

2 

2 

 

23 

24 

 

23 

24 

 عقارب

  1+ فريق 

  2+ فريق 

 

26 

19 

 

26 

19 

ريادة األعمال في إطار 

سالسل القيمة في 

مجالي اللوز و الطريزة 

 في إطار مشروع دعم 

 العامرة

1+ فريق   

2+ فريق   

 
2 

2 

 

25 

25 

 

25 

25 

المرأة الريفية في 

 ريادة األعمال

 بئر علي

1+ فريق   

2+ فريق   

 
2 

2 

 

25 

25 

 

25 

25 



  

 الحنشة 

1+ فريق   

 

2 

 

18 

 

18 

 قرقنة 

1+ فريق   

  2+ فريق 

 
2 

2 

 

20 

17 

 

20 

17 

1المجموع     247 247 

التصرف المالي و 

 برنامج أعمال

 15 15 5 بوثدي و منزل شاكر

 (plan d’affaire)  14 14 5 جبنيانة 

 4 4 5 صفاقس 

 16 16 5 قرقنة  

 17 17 5 بئر علي 

2المجموع  66 66 

 

 :ارات المنظمة والحصص التطبيقيةــــالزي -3
 

حول دجاج الضيعة و لتحفيزهن على تركيز هذا  ةتثمين المعرفة التي تلقينها خالل الدورة التكوينيلمزيد  

 مستفيدة . 7زيارة ميدانية لمجامع التنمية الفالحية بوالية المهدية  لفائدة  المشروع و كيفية العمل المشترك تم تنظيم

 بعث المشاريع: -4
 اإلحاطة بالمرأة الريفية خالل هذا الموسم على النقاط التالية:في مجال بعث المشاريع تمثل تدخل مكتب 

   تأطير الفتيات الراغبات في تركيز المشاريع حول مراحل بعث المشاريع ومؤسسات التمويل

 ومساعدتهن على تسيير مستغالتهن وتسويق المنتوج. 

  وبهدف دعم بعض الهياكل الفالحية النسائية تم دعم المجمع التنموي الفالحي عروس البحر بقرقنة

 بمحضنة تفريخ لتثمين المهارات المحلية للمنتفعات بالتكوين . 

  بيت حامية ( عن طريق  20مشاريع في البيوت المحمية  )  8تم بعثBTS   بمعتمدية العامرة 
 

 ظاهرات الجهوية و الوطنية :المشاركة في األنشطة و الت -5
بهدف إعانة النساء الريفيات على ترويج منتوجهن التقليدي من خالل المشاركة في المعارض   

امرأة بمختلف التظاهرات و المعارض ) معرض منتجات  13الوطنية و الجهوية و التظاهرات تم تشريك 

   يوما(. 15 أيام ومعرض صفاقس الدولي لمدة 3بقفصة لمدة  المرأة الريفية

                                                                                       

 : التمكين االجتماعي  للمرأة الريفية -7

 االنخراط في برنامج تعليم الكبار 

عشية كل ثالثاء و  منتفعة في برنامج تعليم الكبار بمكتب منسقة مكتب اإلحاطة بالمرأة الريفية 27يتم تكوين   

   خميس و كامل يوم الجمعة من كل أسبوع .

 

  التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصية 

عضوة باللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخاصة  

منتفعة  12بمعتمدية طينة و منتفعة  13منتفعة )  25ألف دينار ،  و تم اختيار  100بقيمة 

 بمعتمدية الصخيرة ( .

 



  

  ال:ـادة األعمــمشروع دعم المرأة الريفية في ري - 8
عضوة باللجنة الجهوية و المركزية للمشروع و تتمثل المهام في تحسيس النساء بالمشروع ،            

 متابعة انجاز مختلف مكوناته و التدخل في الجهات المعنية لتيسير مهام المتدخلين . 
 

 

 

 

 

 

 

 اج النباتـــياإلنتــ
 

  قطــاع األشجــار المثمــرة والزيـــاتـين. – 1 

 
ألف  420ات  الوالية حيث تبلغ مساحة الغراسـيعتبــر قطــاع األشجـار المثمرة ذا أهمية بالغـة في إقتصاد 

مليون  أصل  1,277مليون شجرة من بينها حوالي  8,5ألف هكتـارا زيتون زيت تشمل حوالي   356هكتارا منها 

 ألف هك لوز  والباقي أشجار مثمرة. 59حديثة الغراسة و

 

  ــنــالزياتيــ/1-1

يعتبـر قطاع الزياتين ذا أهمية في التنمية اإلقتصادية لوالية صفاقس حيث تغطى غابة الزيتون مساحة   

من المساحة على المستوى  % 20من مساحة الغراسات بالجهة و % 83والتي تمثل حوالي  ألف هكتـار 356حوالي 

 من مجموع اإلنتاج الوطني. %20و يمثـل ـوه ألف طن 201الوطني وقد بلغ معدل حجم إنتاج الزيتون 
 

 اإلنتــــاج .أ

طن  ألف 71ألف طن أي ما يعادل 325حوالي   2019/2020بلغ إنتاج زيتون الزيت خالل الموسم الفالحي      

 من الزيت .
  

 األسعـــار  .ب

بيع  سعارأالواحد ود  1,2د للكغ الواحد وكان السعر األكثر تداوال  1,4د و 0,7تراوحت أسعار بيع الزيتون بين  

 تر الواحد.للل )أواخر الموسم( د 3.5و 7.5الزيت في السوق الوطنية بين 
 

 سوق قرمدة .ت

طن من صفاقس  5730طن زيتون منها  11970قدرت كميات الزيتون الواردة على سوق قرمدة بـحوالي   

 من الجنوب. 131طن من الشمال و  848من  الساحل و  921طن من الوسط و  4260و
 

 التحويــل .ث

معصرة بطاقة  175و قد عملت حوالي  2020 أفريل 29و اختتم يوم  2019 نوفمبر 3انطلق موسم الجني يوم 

 134ا ـــمنه ألف طن زيت( 115)  لف طنأ 459 ـب حولةالم يتونكميات الزقدرت طن و  آالف 5تقدر بـ تحويل يومية 

  .ألف طن من الواليات المجاورة 

 : المرجين  .ج



  

تم رش   3ألف م 459اعتبارا للكميات المحولة من الزيتون بالوالية تقدر كمية المرجين المنتجة بحوالي       

  .هك 5500داخل غراسات الزيتون بالطرق الفنية على مساحة تقدر بـ   3ألف م 275تقدر بـ  كمية كبيرة منها

 : استخراج الزيتنسبة  .ح

 . % 25حيث بلغت النسبة العامة  % 30إلى  % 22عند إنطالق موسم الزيتون تراوحت نسبة إستخراج الزيت من 
 

 : البرنامج اإلستثنائي لتخزين زيت الزيتون .خ

مليم لم يكن في مستوى طموحات  800نظرا إلنخفاض أسعار بيع الزيتون في بداية الموسم في حدود 

تواصل هذا التراجع مما ادى إلى تدخل ديوان الزيت إلعطاء منحة استثنائية لتخزين زيت الزيتون لمدة الفالحين و 

 :فالح موزعة كاآلتي حسب األشهر 40طن لفائدة  18122ستة أشهر و قد بلغت الكميات المخزنة  

 طن. 6812.547 :شهر فيفري 

 طن. 8938.160:شهر مارس 

 طن. 2371 :شهر أفريل 

  

  األشجـار المثمـرة/2- 1

حيث بلغت المساحة الجملية  اتينيحتل قطاع األشجار المثمرة بجهة صفاقس أهمية أقل مقارنة بقطاع الزي 

 ألف هك لوز.59ألف هك منها   64للغراسات 
 

 مقارنة  بالموسم الفــارط. % 5ألف طن مسجال تراجعا  بنسبة  16إنتــاج األشجار المثمرة  بلغ

 اج األشجار المثمرة ـإنت
 الوحدة )ألف الطن(                                                                                                                                       

 موسم  

2012/2013 

 موسم 

2013/2014 

 موسم 

2014/2015 

 موسم 

2015/2016 

 موسم 

2016/2017 

 موسم 

2017/2018 

 موسم 

2018/2019 

 موسم 

2019/2020 

 8,22 10,24 9 6 5 9,34 7 3,23 اللــوز

 0,122        فستق 

 0,73 0,627 1 0,534 0,45 1 0,56 0,55 التفــاح

 0,382        إجاص

 0,29        رمان

 1,66 0,743 0,4 0,94 0,84 1,48 0,38 0,76 التيـــن

 0,549        بيثر

 1,875 1,717 1,1 1 0,7 0,8 0,8 0,8 عنب 

 0,096        عوينة

 0,18        مشمش

 1,9 2,391 1,6 2,3 0,6 1,6 1,3 1,2 خوخ

 16 17,138 13,45 12,99 7,75 16,17 10,48 6,8 المجمــوع

 

 لغراســـات الجـــديدة ا /3.1

 .هك زيتون زيت 713هك منها  810منه ،أنجز هك زيتون 1065 هك منها  1215تم برمجة غراسة 

 

 غراسةنوع ال    

 (هك)االنجاز  (هك) البرنامج

 المجموع بعلي سقوي بعلي سقوي

 713 258 455 415 650 زيتون زيت

 3 - 3 - 10 زيتون طاولة

 70 50 20 55 20 لوز

 23 18 5 45 20 أشجار مختلفة



  

 810 326 483 515 700 الجملة

 

 

 القطاعتشجيعات  /14. 

 تم معاينة حوالي: 2019/2020خالل الموسم الفالحي      

 منحة جرارات. مطلب للحصول على 27  -

  .النجمإزالة منحة  مطالب للحصول على 11 -

 مطالب للحصول على منحة غراسة زيتون. 42 -

 مطلب للحصول على منحة بيوت حامية. 03 -

 :حوالي حـــوتم من

 .أصل زيتون 522رخصة لتقليع  14 -

 ة.ـــنخل 35رخص لتقليع   4 -

 بصفاقس فيما يخص قلع اإلبتدائيةمحاضر عرضت على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة  10كما تم تحرير  

  .زيتون بدون رخصة من اإلدارة 500حوالي  

 

 الخضرواتقطــاع  – 2    

على مساحـة  طن ألف 309حوالـي  2019/2020بلـغ إنتـاج قطـاع الخضروات خالل الموسـم الفالحي  

 مقارنة بالموسم الفارط. %24ألف هـك  مسجال  تراجعا من حيث المساحة   بــ  7,6حوالي 

 ورقية صيفية صيفية ورقية شتوية تحت االنفاق تحت البيوت شتوية آخر فصلية الزراعة

 250 1620 800 1600 300 1425 1410 البرنامج )هك(

 414 1717 883 1393 321 1468 1393 االنجاز )هك(

 56 106 110 87 107 103 99 % النسبة

 1962.5 95713 16960 69893 28124 31153 65378 االنتاج بالطن

 
 

 البطــاطا /   2-1

 /2019آالف طن خالل الموسم الفالحي  6,3بلـغ اإلنتـاج الجملي للبطاطا المعدة لإلستهالك حوالي  

 . 2018/2019مقارنة بموسم  % 3مسجال ارتفاعا  بحوالي  2020

 

 تطــور إنتـاج البطـــاطا

 الموســم

2018/2019 2019/2020 

 المساحات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 المساحات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 14 3108 222 13 3575 275 آخر فصلي

 14 1872 87 18 1872 104 بدري

 25 1362 54,5 14 658 47 فصلي

 - 6342 363,5 - 6105 426 الجملــة

 

 

 الطمـــاطم   /  2-2



  

هك  862حوالــي طن على مساحة  ألف 59حوالي  2019/2020بلغ اإلنتاج الجملي للطماطم خالل موسم  

 في االنتاج مقارنة بالموسم الفارط. %  24بانخفاض بنسبة 

 

 تطور زراعة الطماطم
 

 الموسـم

2018/2019 2019/2020 

 المساحات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 المساحات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 120 120 1 80 104 1,3 بيوت محمية 

 60 5220 87 70 20650 295 تحت األنفاق 

 70 13160 188 80 19120 239 فصلي

 70 41020 586 60 36600 617 آخر فصلي

   59520 862   76474 1145,3 المجموع
 

 الفلفـــل /  2-3

 هك  1335ألف طن على مساحة  83حوالي  2019/2020موسم بلغ اإلنتاج الجملي للفلفل خالل  

 في المساحة . %15في االنتاج مقارنة بالموسم الفارط وبــ %  35بارتفاع  بنسبة  
 

  تطور زراعة الفلفل
 

 الموسـم

2018/2019 2019/2020 

 المردودية اإلنتاج المساحات المردودية اإلنتاج المساحات

 )طن / هك( )طن( )هك( )طن / هك( )طن( )هك(

 100 24750 247,5 60 14118 235 بيوت محمية 

 48 6578 136 43 4790 112 تحت األنفاق 

 65 37375 575 55 24970 454 فصلي

 40 15080 377 50 17750 355 آخر فصلي

   83783 1335,5   61628 1156,3 المجموع

 

  الـــدالع والبطيـخ/   2-4

على  دالع ألف طن  34هك منها حوالي 1206طنا على  مساحة   ألف 65بلغ إنتاج الدالع والبطيخ حوالي  

 مقارنة بالموسم الفارط .  %10بــ   إرتفاعاهك. هذا وقد شهد اإلنتاج  611مساحة 

 الموســم

 بطيخ دالع 

 المساحــات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 المساحــات

 )هك(

 اإلنتاج

 )طن(

 اإلنتاجية

 )طن / هك(

 50 1822 36,5 40 1360 34 بيوت محمية 

 50 22250 445 54 18695 341 تحت األنفاق 

 60 6780 113 60 14160 236 فصلـي

           آخر فصلي

  30852 595  34215 611 المجمـوع

 

  تبقيــة الخــضروا / 2-5



  

طنا، مثلما يبينه الجدول  ألف 98هك إلنتاج حوالي  3700بلغت المساحة المنجزة لبقية الخضروات حوالي 

 التالــي: 

 

 اإلنتـــاج  )طن( المساحــات )هك( المنتــوج

 27708,5 683,6 فقوس

 263 8 بروكلو

 3060 51 قرع صيفي

 6293 167 قرع مستطيل

 495 16,5 باذنجان 

 14600 292 سفنارية 

 6240 156 لفــت

 16960 1024 خضر ورقية 

 3344,5 346 فول أخضـر 

 948 474 جلبانة خضراء 

 7720 193 بصل أخضر

 9880 247 بصل صيفي

 609 20,1 مختلفات

 98121 3678,2 المجمـوع

 

   الــزراعات المتشاركـة /5.3

بالمناطق السقويـة الخاصة. وقد تم إستعمال هذه  أغلبهاهك  40بلغت مساحة الزراعات المتشاركة حوالي  -

 .والفقوسالمساحات خاصة لزراعة الفلفل الفصلي والدالع البدري 

 .هك فلفـل بـدري 247هك منها  321تقـدر مساحـة الزراعـات تحـت البيـوت الحامية بحوالي  -
 

 المــوارد العلـفيـة :    - 3

 أعالف خريفية. %65هك منها   800بلغت المساحة الجملية المخصصة لألعالف بحوالي  
 

 الخريفية : األعـالف 

هك  بإنتاج بلغ  525حوالي  2019/2020بلغـت مساحة األعالف الخريفية المبذورة خالل الموسم الفالحي  

 طن موزعة حسب األصناف كما يلي:  20750

 اإلنتاج  )طن( المساحة المبذورة  )هك( النوع

 750 150 قرط

 750 25 سيالج

 19250 350 أعالف خضراء 

 20750 525 المجموع

 

 

 ةـــالف الصيفيـاألع:  

 هك منها: 275بلغت مساحة األعالف الصيفية 

 اإلنتاج  )طن( المساحة المبذورة  )هك( النوع



  

 6650 95 الدرع العلفي

 350 5 العلفيةالذرة 

 13840 173 الفصة 

 20840 275 المجموع

 

 رى : ـــــالزراعات الكب   - 3

 :الحــبوب  /1.3

 :المساحات المزروعة 

في  كميات التساقطات شملت كافة المعتمديات مما ساهم في  ارتفاعا  2020 /2019شهد الموسم الفالحي 

  .الفارط مقارنة بالموسم %9بحوالي  تضاعف مساحة الحبوب المبذورة

 

 2019/2020المساحات المبذورة خالل موسم 

 )هك(الجملــة )هك(مـروي )هك(مطـري الصنف

 630 25 605 قمح صلب 

 140 - 140 قمح لين 

 1520 95 1425 شعير 

 2290 120 2170 المجمــوع 

 

 

 : اإلنتــــاج 

  المطريـةالحبـوب : 

 الصنـف المساحة المحصودة )هك( المردودية ) ق/ هك( اإلنتاج )ق(

 قمح صلب 565 6 3390
 قمح لين 125 6 750
 شعير 1235 5 6175

 المجمــوع 1925 - 10315

 

 الحبــوب السقويـة : 

 الصنـف المساحة المحصودة )هك( المردودية ) ق/ هك( اإلنتـاج )ق(

 قمح صلب 25 10 250

 قمح لين - - -

 شعير  95 10 950

 المـجموع  120 - 1200

 

 

 

 حمايـة النباتـــات   - 5

 : الحملة الوطنية لحماية الزياتين من اآلفات الضارة.  1.5

بنزول كميات هامة من األمطار أول الخريف وتواصل إنحباسها  2019/2020تميزت بداية الموسم الفالحي 

إلى بداية الربيع. وتميز الموسم الفارط بصابة قياسية وتأخر لعملية الجني مما أثر سلبا على الحالة الفيزيولوجية 

 للصابة الحالية. 



  

الشامل تأثير على عمليات المراقبة اليومية لمحطات المتابعة. وقد كان لجائحة كورونا والحجر الصحي  : مالحظة

ساهمت مجهودات المندوبية عبر الحمالت الوطنية لحماية الزياتين من اآلفات الضارة في المحافظة على صابة 

ة ألف أصل زيتـون ضد آفـات العث 247رغم قلتها. حيث تم إعالن المداواة لحوالي  2020-2019الزيتون لموسم 

 .% 80.04أصل زيتون أي بنسة  197.714والذبابة وتمت مداواة 
 

 اآلفــــــــــة
عدد األصول المعلنة 

 للمداواة

عدد األصول 

 المداواة

نسبة اإلنجاز 

(%) 

العثىىىىة فىىىىي جيلهىىىىا الثمىىىىري )مىىىىداواة 

 جزئية(

30000 14750 49.19 

 83.06 51500 62000 ذبابة الزياتين ) مداواة جزئية(

 84.81 131464 155000 الزياتين ) مداواة كلية(ذبابة 

 80.04 197714 247000 الجملة

 

 : .متابعة حشرة العثة1.1.5

 تمت متابعة هاته الحشرة من خالل أجيالها الثالث الورقي والزهري والثمري على امتداد كامل الموسم الفالحي 
 

 متابعة حشرة العثة في جيلها الورقي  
منطقة من مختلف معتمديات الوالية  17تم تركيز محطات المراقبة منذ بداية الموسم الفالحي وذلك بحوالي 

وكانت نسبة تواجد الحشرة مرتفعة نسبيا خاصة بمعتمدية المحرس و جزيرة قرقنة .ورغم أن اإلصابات بالعثة في 

استشراف اإلصابات المحتملة في الجيلين الزهري جيلها الورقي ليس لها تأثير مباشر على الصابة فإنها تمكننا من 

 والثمري . 

 

 متابعة حشرة العثة في جيلها الزهري : 

بداية من أواخر شهر فيفري وإعتمادا على نتائج متابعة حشرة العثة في جيلها الورقي تم تركيز المصائد 

ي الجنوبي لوالية صفاقس إلى جانب محطات بمختلف معتمديات الشريط الساحل 10الفيرومونية لكهول العثة بحوالي 

 بعض المعتمديات الداخلية.
 

وبتحليل العينات من العناقيد الزهرية بالمحطات التي سجلت نسبة مرتفعة لطيران الكهول، تم تسجيل إصابات 

 . % 2بمنطقتي الرملة وأوالد عز الدين من معتمدية قرقنة لم تتجاوز 

 

 

 

موسم  لوالية صفاقس  العثة في جيلها الورقي بمحطات الشريط الساحلي الجنوبينتائج المتابعة المخبرية لحشرة 

2019/2020 

 المحطة المعتمدية
مجموع الكهول 

 بالمصائد

تاريخ الكشف المخبري 

 للعينات
 الطور الفيزيولوجي   %نسبة اإلصابة 

 D-E 0 18/03/2020 121 موريج المحرس

 D-E 0 18/03/2020 199 قرقور عقارب

 C-D 2 19/03/2020 12 الرملة قرقنة

 B-C 0 19/03/2020 71 مليتة 

 C-D 2 19/03/2020 18 أوالد عز الدين 



  

 

 متابعة حشرة العثة في جيلها الثمري : 

 13إنطلقت متابعة حشرة العثة في جيلها الثمري في أواخر شهر أفريل وذلك بتركيز المصائد الفيرومونية بحوالي 

محطة على كامل الشريطين الساحليين الشمالي والجنوبي لوالية صفاقس. وإعتمادا على نتائج تعداد الكهول بالمصائد 

من شهر ماي في تحليل العينات من الثمار لتحديد نسب  وعند بداية بروز الثمار تم الشروع من األسبوع األول

اإلصابة، وعلى ضوء النتائج المسجلة كما هو مبين بالجدول التالي، أقرت اللجنة الجهوية لحماية الزياتين من اآلفات 

  ألف أصل زيتون بمعتمدية المحرس. 30إعالن المداواة لحوالي  2020ماي  19الضارة في إجتماعها المنعقد يوم 
 

 2019/2020موسم  نتائج المتابعة المخبرية لحشرة العثة في جيلها الثمري بمحطات الشريط الساحلي الجنوبي لوالية صفاقس

 المحطة المعتمدية
تاريخ الكشف 

 %نسبة اإلصابة  المخبري للعينات

 نسبة التفقيص

% 

نسبة البيض 

 %  الفارغ

عدد األصول 

 المعلنة للمداواة

 المحرس 

  20 45 13.3 14/05/2020 المواساتضيعة 

  26 33 18 14/05/2020 4المحرس كلم 

  25 46 7.5 13/05/2020 قطيفة سيدي غريب

  28 37 12.9 13/05/2020 خاوي الغزال

   0 0 13/05/2020 التقدم

   84 6 14/05/2020 سيدي غريب 

 30000 23 50 22 14/05/2020 المواسات )البطحة( 

   80 2 13/05/2020 الضبعة

   75 1 07/05/2020 السمارة

   0 0 13/05/2020 صيادة

   0 0 11/05/2020 الحمادة الصخيرة

 30000  المجموع

 

أصل من جملة  14750حيث تمت مداواة 2020ماي  28وتوقفت  2020ماي  26إنطلقت حملة المداواة يوم 

 %49.16أصل معلنة أي بنسبة  30000

 

 

 

 

 

 2019/2020ملخص حملة المداواة ضد العثة في جيلها الثمري موسم 

 مالحظات

نسبة 

 االنجاز

% 

 عدد األصول المعلنة عدد األصول المداواة

مداواة  المعتمدية المنطقة

 جزئية

مداواة 

 كلية

مداواة 

 جزئية

مداواة 

 كلية

أصل زيتون  15250

المتبقية غير حاملة 

 للصابة

49.16 14750 - 30000 - 
البطحة 

 المواسات

 المحرس

 

 

 

 : متابعة حشرة العسيلة . 

مع بداية بروز العناقيد الزهرية ألشجار الزياتين، إنطلقت المعاينة المخبرية للعينات لتحديد نسبة اإلصابة   

 بحشرة العسيلة ولم يتم تسجيل أي إصابات بمناطق الوالية.

 



  

 : متابعة حشرة ذبابة الزياتين . 

 11ي ــــلحوال 2020جوان  08المصائد الغذائية لمتابعة المجموع الحشري لذبابة الزياتين بداية من تم تركيز 

 محطة على طول الشريطين الساحلي الشمالي والجنوبي لوالية صفاقس وببعض المناطق الداخلية.

 

مبيض الإلناث الذي وبظهور النتائج األولية لتعداد المجموع الحشري لذبابة الزياتين وللتشريح المخبري ل

 14إلى  2020جوان  22أثبت خصوبة عالية ببعض المحطات، أقرت اللجنة الجهوية في إجتماعاتها الدورية من 

ألف أصل زيتون بمعتمدية المحرس كما أقرت  62المداواة الجزئية بإستعمال المادة الجذابة لحوالي  2020جويلية 

ألف أصل زيتون بمعتمديتي المحرس وقرقنة، ويضم  155يد جهازي لـ اللجنة إعالن المداواة الكلية بإستعمال مب

 الجدول التالي نسب اإلصابة التي وقع إعتمادها في إعالن المداواة الجزئية والكلية. 
 

حيث تمت مداواة  2020جويلية  23وتواصلت إلى يوم  2020جوان  24وقد إنطلقت عملية المداواة يوم 

و يضم الجدول ملخصا لحملة المداواة   %84.31ألف أصل معلنة أي بنسبة  217أصل زيتون من جملة  182964

 .ضد ذبابة الزياتين

 

 :أمراض و آفات أخرى على الزياتين 

خالل الدوريات المستمرة ألعوان مكتب حماية النباتات واعتمادا على ما يرد من تشكيات من بعض الفالحين 

جزئي أو كلي على األصول سواء كانت فتية أو منتجة. وحسب نتائج سجلنا تواجد حاالت مرضية ينجر عنها تيبس 

 المعاينات الميدانية والتحاليل المخبرية تبين أن أسباب هاته الحاالت:

 .)......تواجد فطريات على الجذوربسبب الغراسات المخللة بين الزياتين )قرعيات وباذنجانيات 

   تواجد فطريات على األوراق متمثلة أساسا في فطرCercosporiose  

 خاصة بمنطقة سيدي حسن بالحاج من معتمدية الحنشة.

  ظهور إصابات بحشرة الهيليزيونHylésine  وحشرة قلف الزيتونCécidomyie de 

l’écorce  وحشرة القشرياتCochenilles. 

  تعفن الجذور من جراء اإلفراط في السقي والغراسة ظهور حاالت تيبس للغراسات الجديدة بسبب

 العميقة للمشاتل.

  ظهور حاالت مرضية متمثلة في تيبس بعض األغصان وتسوس على الجذوع واألغصان الكبيرة

ألشجار الزياتين بإحدى المستغالت بمنطقة زعيبط من معتمدية منزل شاكر. وهذه الحاالت 

 أو التبرومة. la carie de l’olivierمعروفة بمرض تسوس الزياتين 

  إنتشار كبير لحشرة سوسة أوراق الزيتون بمستغلتي يوسف غربال ببئر ملولي من معتمدية منزل

شاكر وذكرى عبد الكافي بعيثة الشاليا من معتمدية المحرس وقد تم التنسيق مع معهد الزيتونة 

 مكنة للفالحين المتضررين.واإلدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالجنوب لتقديم الحلول الم

 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يتم التعامل بايجابية تامة مع كل التشكيات من حاالت التيبس المفاجئ للزياتين 

 xylellaخاصة في اطار االحتياطات المستمرة من ظهور المرض البكتيري :مرض التدهور السريع للزياتين 

fastidiosa. 

 

 ثمرة:الصحية لألشجار الم ةالحال 

 )مكافحة األفات الضارة بالرمان )دودة الخروب 

في إطار الحملة الوطنية للمكافحة البيولوجية لدودة الخروب بغراسات الرمان تم دمج والية صفاقس ضمن            

ـدد فالحين 07. وقد شملت التجربة األولى عـ2019/2020هذا البرنامج التشاركي لمكافحة هذه اآلفة خالل موسم 

 .هك  29حاب مستغالت بمساحة تقدر بـأص

ـدد 23و في هذا اإلطار تم تركيز مصائد فيرومونية لمراقبة طيران الكهول و أخذ عينات بإستمرار )عـ          

 عينة( لتحديد فترة نثر طفيل التريكوغرام.

 



  

عينات بإستمرار بالتنسيق مع معهد  ويجدر اإلشارة أنه خالل الفترة الممتددة بين جويلية/أوت/سبتمبر تم أخذ            

 الزيتونة بصفاقس وتبعا لنتائج التحليل المخبري لم يتم تسجيل وضع للبيض أو تواجد للطور اليرقي.

 

وتبعا لنتائج التحليل المخبري المذكورة أعاله قامت مصلحة مكتب حماية النباتات بدائرة اإلنتاج النباتي            

 ذا الطفيل على أصحاب المستغالت الفالحية المعنية بالبرنامج كما هو مبين بالجدول التالي.بتوزيع ثالث دفعات من ه

  تاريخ التوزيع عدد الفالحين المنتفعين                                                                                                  

 الدفعة األولى 02/06/2020 – 30/05/2020 07 29

 الدفعة الثانية 07/07/2020 – 22/06/2020 07 29

 الدفعة الثالثة 01/10/2020– 28/09/2020 05 21

 
  متابعة الحالة الصحية لألشجار المثمرة 

خالل الدوريات المستمرة ألعوان مكتب حماية النباتات واعتمادا على ما يرد من تشكيات من بعض                  

الفالحين من تسجيل حاالت مرضية على األشجار المثمرة وحسب نتائج المعاينات الميدانية والتحاليل المخبرية لبعض 

 العينات تم تسجيل عديد الحاالت المرضية العادية على األشجار المثمرة ومنها:

  المرض الفطريTavelure .الذي يصيب غراسات التفاحيات والبوصاع 

  األمراض الفطرية /oïdium/mildiou  والتي تصيب باألساس غراسات العنب وبعض األشجار

 المثمرة األخرى.

  اإلصابات بحافرة األوراقmineuse والحشرات العنكبوتيةacariens .على غراسات القوارص 

  االصابات بالحشرات القشريةcochenilles .والتي تصيب خصوصا غراسات التين والقوارص 

 

يع الحاالت المذكورة بايجابية حيث تم إرشاد الفالحين المعنيين إلى الحلول الوقائية وقد تم التعامل مع جم

 والعالجية الالزمة.

 

 الصحية للخضروات: ةالحال 

 :متابعة حشرة ذبابة القرعيات 

في إطار الخطة الوطنية لحماية لحماية غراسات القرعيات من اآلفة الوافدة حديثا: ذبابة القرعيات. ونظرا لما 

تسببه هاته الحشرة من أضرار كبيرة على إنتاج القرعيات وعمال بتوصيات اللجنة الجهوية المكلفة برصد ومتابعة 

تركيز شبكة من المصائد الغذائية ببعض مستغالت القرعيات  2019/2020هاته اآلفة، تم خالل الموسم الفالحي 

سجلنا في المراحل االولى للغراسات . ة القرعياتبمختلف معتمديات الوالية وذلك لتعداد المجموع الحشري لذباب

تواجدا كثيفا للحشرة بسبب تكاثرها في المخلفات الزراعية لغراسات القرعيات الفصلية للموسم الماضي والتي شهدت 

اإلصابات على الغراسات  إصابات كبيرة وأضرارا فادحة على االنتاج وخاصة غراسات الفقوس والقرع. كما كانت

 بيرة مما اضطر عديد الفالحين إلى إزالة غراساتهم وإتالفها قبل استكمال مرحلة اإلنتاج.الجديدة ك

 

  نبتة الشويكة الصفراء: ةمكافح 

تعتبر نبتة الشويكة الصفراء من أخطر اآلفات على القطاع الفالحي حيث تتسبب في إضعاف مردودية               

والقضاء تدريجيا على الغراسات الموجودة بها.وهي نبتة غازية سريعة األراضي الفالحية من خالل اكتساحها 

 االنتشار نظرا لسهولة تكاثرها وصعوبة مكافحتها .

 



  

 167وعمال بالتوصيات الواردة في منشور السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري عدد              

ارتفاع  نسبة المساحات المصابة، قام فريق مكتب حماية النباتات  للعمل على الحد من تواصل 17/09/2015بتاريخ 

بالتعاون مع قسم اإلرشاد والنهوض باإلنتاج الفالحي  بمسح جديد للمساحات المصابة مع أخذ المعطيات الخاصة 

ن الشويكة بالمناطق المصابة :قائمة اسمية للفالحين المتضررين ,المساحة الفالحية للمستغلة، المساحة المتضررة م

الصفراء، االحداثيات الجغرافية الخاصة بالمستغالت المعنية، نوع الغراسات، والعمليات المنجزة من طرف الفالحين 

 لمكافحة هاته النبتة.

 

وقد شهدت المساحات المكتسحة من طرف هاته النبتة خالل هذا الموسم ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع الموسم              

 هك في الموسم الماضي.188.5هك في مقابل 202.5بلغت  الماضي حيث

 

 عصفور الزيتون: ةمكافح 

في إطار حماية صابة الزياتين من آفة عصفور الزيتون وبناءا على قرار السيد وزير الفالحة والموارد المائية    

, تم يوم  2019/2020والمتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري لموسم  2019أوت  15والصيد البحري المؤرخ في 

بمقر دائرة الغابات القيام بعملية القرعة لصيادي هذا النوع من الطيور بالمراقد التقليدية بجهة  2019نوفمبر  8

 صفاقس:

 

 مرقد وادي المعو بمعتمدية طينة. -

 مرقد وادي المجمع الكيميائي بالصخيرة . -

فوقين بوسائل الصيد )الشباك,الملطم( حيث تم التثبت صيادين مر 04وقد تمت عملية القرعة بحضور                 

نوفمبر  10أسبوعا تمتد من  18من صلوحيتها لعملية الصيد.وقد أفضت عملية القرعة إلى تقسيم موسم الصيد إلى 

تاريخ غلقه حيث يلتزم كل صياد بالقيام بالصيد في الفترة المسندة له حسب  2020مارس 15تاريخ افتتاحه إلى  2019

دينار لقابض محاصيل الدولة. كما يلتزم الصياد بالتصريح  150ئج القرعة بعد تعمير كراس الشروط ودفع معلوم نتا

 لإلدارة بالحصيلة الحقيقية من الطيور التي يتم اصطيادها يوميا.

 حسب تصاريح الصيادين إلى النتائج التالية:  2019/2020وقد أفضت نتائج عملية الصيد خالل موسم 

 تابعة الحملة الوطنية للقبض على عصفور الزيتون جدول م

 والية صفاقس 2019/2020موسم 

 نسبة التفخيخ
 نتائج التفخيخ

 )تقدير العدد(

نسبة األضرار 

 المتواجدة

الوسيلة 

المستعملة 

 للصيد

تقدير العدد الجملي 

 للطيور بالمرقد
 المرقد

%8  

 ضئيلة الشيء
 الشباك الثابتة

 أعداد ضئيلة غير مستقرة  
مرقد وادي المعو بمعتمدية       

 طينة

 ضئيلة  12.000
 الشباك الثابتة

150.000 
مرقد وادي المجمع الكيميائي 

 بالصخيرة

 الجملة 150.000   12000

 طير 12000  %8
 

 مجموع الطيور التي وقع تفخيخها منذ انطالق عملية الصيد الى نهاية الحملة

 

 الجراد الصحراوي كافحةم 

في إطار التوقي من خطر الجرادالصحراوي تم تنظيم دورة تكوينية في مجال الجراد الصحراوي بالمندوبية  

الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس، بالتنسيق مع اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت الفالحية، وذلك 

مثلين عن خاليا اإلرشاد الفالحي بصفاقس ودائرة الغابات ودائرة الفالحة لفائدة م 2020أوت  04جويلية و  27يومي 

 البيولوجية ودائرة اإلنتاج النباتي. 



  

 

 07وم ـــة دورة تكوينية حول النظام المعلوماتي لمتابعة تحركات الجراد الصحراوي يـــكما تمت مواكب

 سيدي ثابت. بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر ب 2020جويلية 

  مراقبة البذور والمشاتل 

 مراقبة المنابت. 

إلنتاج شتالت الزيتون المتأتية من العقل الخضرية  امصادق عليهمنابت  3يوجد بوالية صفاقس 

  .بصفة دورية لمتابعة الحالة الصحية والفيزيولوجية للمشاتل ابتالمن هتتم مراقبة هذشتالت الزينة والخضروات و
 

 عدد المشاتل نوع المشاتل المكان المنبتاسم صاحب 

 خضروات -زيتون  المحرس -الشفار  محمد السالمي

 8610كورونيكي + 8151) زيتون 17.896

 .(أربوزانا 1135+شماللي

 طماطم...(. -الف خضروات )فلفل  500

 )طماطم / فلفل / بطيخ / دالع ...(. 5.000.000 خضروات الصخيرة أنيس البقلوطي

 15.000 شتالت الزينة ساقية الدائر محمود بودية 

 

 :2019/2020و قد تم خالل الموسم الفالحي 

أخذ عينات من جذور مشاتل الزيتون بمنبت السيد محمد السالمي و قد أظهرت التحاليل النيماتودية سالمتها  -

 من اإلصابة.

 تجديد رخصة إنتاج شتالت الزينة بآسم السيد محمود بودية. -

  ملفات للحصول على رخصة إنتاج شتالت األشجار المثمرة و األشجار اإلستوائية للنظر فيها. 03دراسة عـ -

 

 -مراقبة نقاط البيع 

نقطة بيع بذور ومشاتل ومبيدات مصادق عليها وتقوم مصالح المراقبة بدائرة االنتاج  61توجد بالوالية 

النباتي مرتين في السنة باخذ عينات من حصص البذورالشتوية و الصيفية المعروضة لدى كافة نقاط البيع بالوالية 

 لتحليلها مخبريا والتثبت من صالحياتها )نسبة التنبيت( .

ام أعوان المراقبة بحجز كميات البذور التي التتوفر فيها المواصفات و الشروط القانونية خالل هذا الموسم ق    

 إرسال عينات للمخبر المركزي بوزارة الفالحة للتحليل.هذا وتم 

 

  في انتظار نتائج التحليل كميات البذور المحجوزة      
 

 

 :كما تقوم أعوان المراقبة بـ

 لدى نقاط البيع المتواجدة بالوالية. 45و السوبر  دأبمتابعة كميات األمونيتر و  -

 رقم الحصة الكمية )كغ( النوع رقم الحصة الكمية )كغ( النوع

Blette 50 1641/BV/01 Persil 20 2008/FG/02 

Navet violet 20 1132/BR/01 Melon 6 DG1289 

Petit pois 2 1727/PS/01 Chou cabus 10 1732/BO/01 

Petit pois 200 1738/PS/01 Poivron 2500 graines HZ0078B 

Petit pois 1 OM0044 Pastèque 10.000 DL1870 

Epinard 30 125BSP02 Oignon 4 1708AC22 

Celeri 4 611BC01 Aubergine 5 133SM002 

Chou-fleur 4 1198B001 Chou cabus 4 1733B001S 

Pastèque 20.000 

graines 

DL1297    



  

محاضر حجز في المبيدات التي فاقت السنتين من تاريخ صنعها و التنبيه على ضرورة القيام متابعة وتحرير  -

 بتحاليل و الحصول على بطاقة تحليل من المخبر الوطني بوزارة الفالحة.

 المراقبة الصحية لبذور البطاطا لدى نقاط بيع البذور و المشاتل بالوالية. -

 مخالت الفالحية.دد رخص إلحداث نقاط بيع ال 04منح عــتم 

 .التصدي لظاهرة اإلنتصاب الفوضوي-3.5

 ةعلى إثر تشكيات بعض أصحاب نقاط البيع من تضررهم نتيجة اإلنتصاب العشوائي قمنا بزيارة ميدانية فجئي

 لسوق بير علي بن خليفة و أخذ التدابير الالزمة لمنع البيع الالقانوني للمشاتل الغير مراقبة.

 .رخص التوريد-4.5

تقوم مصالح  الترخيص الوقتي لملفات توريد بعض المنتجات الفالحية بالتنسيق مع مصالح اإلدارة العامة 

 رخص توريد بذور دد  03للصحة النباتية و مراقبة جودة المنتجات الفالحية و تم خالل هذا الموسم منح عــ

 و مشاتل. 

 

 

 اإلنتـــــاج الحيوانــي
 
 

 

الحيواني بصفاقس بالتنسيق مع كافة الدوائر الفرعية بالمعتمديات بنشاطات التنميـة والتفقد تقـوم دائـرة اإلنتاج 

 النوعي الصحي في عديد من المجاالت منها بالخصوص:

 اإلرشاد البيطري الالزم للمربي.و التغطية الصحية للقطيع -

 مراقبة المسالخ والمواد الغذائية من أصل حيواني . -

 اجن.تأهيل قطاع تربية الدو -

 تأهيل قطاع الصيد البحري مع مراقبة سوق الجملة ومراكب الصيد ومصانع التصدير. -

 مراقبة مناطق إنتاج المحار وكذلك محطات التنقية . -

 مراقبة نقط تجميع الحليب والقيـام باألبحاث الفنية المختلفة . -

 القيام بأيام إعالمية وإجتماعات تحسيسية وفنيـة.  -

 

 ةـالماشيع ــداد قطيـــتع – 1
 من حوالي: 2019/2020يتكون قطيع الماشية خالل موسم 

 مربي 2870رأس أبقار لفائدة   26000 -

 . ألف رأس من األغنام 440مربي منها 27800لفائدة ألف رأس من المجترات الصغرى  484 -
 

 الحمــــالت الوقائيــــــة   - 2
تقـوم دائرة اإلنتاج الحيواني بإنجاز العديد من البرامج الوطنية لمقاومة األمراض الحيوانية بكامل تراب  

 الوالية. 

 ويبين الجدول التالي مختلف الحمالت الوقائية المنجزة: 

  

 عدد الرؤوس الملقحة  الحمـالت
 نسبة التغطية

(%) 

 100 24973 الحمى القالعية  لألبقار

 100 413566 للغن  والماعزالحمى القالعية 

 100 397067 مقاومة مرضى الجدري لألغنا 

 70,2 17548 مقاومة داء الكلب

  
 

 البرنامج الوطني لمقاومة ســــل األبقار - 3



  

للضيعات  اتزيار 5واجراء زيارات  لضيعتين  تابعتين لديوان األراضي الدولية  2020تـم خـالل سنة  

إصابة كما تم إسناد تعويضات للضيعات الخاصة بقيمة حاالت  3حالة وتم تسجيل  393الخاصة حيث تم تشخيص 

 ألف دينار .  188,8

 8ة  ــمراقب 2020ة ـث تم سنـفاقس حيـهذا وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه يتم مراقبة المسالخ البلدية بوالية ص

 137من الذبائح المعاينة وقد تم حجز عدد  18707املة لمرض السل من بين ذبيحة ح 1176مسالخ بلدية وتسجيل 

 حالة.

 
 
 
 
 

 ة للمؤسساتــالمراقبــة الصحي - 4
  المسالـخ/  1 -4 

يتـم إنجاز برنامج المراقبـة الصحية لللحوم الحمـراء داخل المسالخ بصفة يومية حيث تمت مراقبة سنة  

ألف رأس من الماعز هذا باإلضافة  5,25ألف رأس من األغنام و 75,4ألف رأس من األبقار و 18,7حوالي  2020

 طنا. 38,8ألف طنـا من اللحم حجز منها حوالي  4,76إلى اإلبل والخيول والخنزير  بكمية جملية بلغت حوالي 

 
 مراقبة مذابح الدواجن /   4-2

من الدواجن المذبوحة بين دجاج لحم مليون رأس  8,9ة تتم متابعة مذابح الدواجن دوريا حيث تمت مراقب 

  183,8ألف طن من اللحم وتم حجز حوالي  30,4شركات بوزن جملي وأنتجت  3وديك رومي  ودجاج مسن لفائدة 

 طنا من اللحم إلصابتها ببعض األمراض.

 

 مراقبة مراكز تجميع الحليب الطازج /  4-3

 2و تعاضدية و شركة خاصة و 16منها الحليب الطـازج موزعة مركزا ناشطا لتجميع  18تمـت مراقبة  

مليون لتر وتم توجيه  57,8بلغت الكميات المجمعة خالل السنـة حوالي ،ديوان األراضي الدولية ضيعات تابعة ل

 مليون لتر من الكميات المجمعة نحو التصنيع. 57,17
 

وكذلك زيادة في تصنيع الحليب قدر  % 11,3قدر بــتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل زيادة  في تجميع الحليب 

 .2019مقارنة بسنة   % 11,8بــ

 

 تصديـر وتوريـد منتوجات الصيد البحري /5
 

 تتم مراقبة المنتوجات البحرية عند عمليات التصدير والتوريد. 

من  %25من القشريات و  %74ألف طن  منها  7,8حوالي  2020التصدير: بلغت الكميات المصدرة سنة  -

 الرخويات .

من %  55ألف طنا منهـا  36حوالـي  2020التوريد : بلغـت الكميات الموردة  للمنتوجات البحرية لسنة  -

 .من السمك المجمد الذي يستعمل كعلف لتسمين التن  %43و   األسماك

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



  

 
 

 

 
 
 

   
 

 القـــروض واإلمتيــازات الفالحيـة
 
 
   

 التنظيم الهيكلي لدائرة التمويل والتشجيعات   - 1
 تشتمل  دائرة التمويل والتشجيعات على ثالث مصالح وهي:

 

 مصلحة القروض الفالحيــة  -أ
 تقوم هذه المصلحة بإعداد ملفات صغار الفالحين وعرضهم على أنظار اللجنة الجهوية لـ:    

إسناد اإلمتيازات الممنوحة في قطاعي الفالحة والصيد البحري عن طريق  الصندوق الخاص للتنمية  الفالحية  -

 والصيد البحري. 

 إسناد اإلمتيازات الخاصة بقطاع الزياتين عن طريق صندوق  النهوض  بقطاع الزياتين. -

طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع  إسناد اإلمتيازات لقطاع الصيد البحري والفالحة البيولوجية عن -

 الفالحة والصيد البحري.

 إسناد اإلمتيازات للمشاريع الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن. -

 متابعة إستعمال القروض واإلمتيازات -

الراحة ن طريق صندوق القيام بمتابعة واسناد االمتيازات والمساعدات المالية الخاصة بنظام الراحة البيولوجية ع - 

والعمل على متابعة التغطية االجتماعية للمنتفعين بهذا النظام وذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان  البيولوجية

 االجتماعي.
 

 مصلحة المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفالحية -ب
وعرضهم على أنظار اللجنة الجهوية إلسناد تعنى هذه المصلحة بإعداد ملفات جميع أصناف الفالحين    

 اإلمتيازات المالية المتأتية من اإلنخفاض في معاليم الوقود المستعملة في تشغيل التجهيزات  الفالحيــة.
 

 مصلحة النهوض بالهياكل المهنية  -ج
لخىدمات الفالحيىة( مىن تقوم هذه المصلحة باالشراف وبمتابعىة الهياكىل المهنيىة )مجىامع تنميىة وشىركات تعاونيىة ل   

 حيث :

 اإلحاطة والمتابعة لهذه المؤسسات  اإلقتصادية والسهر على تطبيق القوانين الخاصة بها. -

 تركيز خطة جهوية للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفالحية األساسية -

 المساهمة في الدراسات الفنية اإلقتصادية عند تكوينها أو توسيع أنشطتها. -
 

  اإلستثمــــارات الفالحية – 2
 

 اإلعتمادات المخصصة لتمويل االستثمارات الفالحية  -أ
 

 اإلعتمادات المخصصة لتمويل اإلستثمارات الفالحية
 

 

 الصندوق
اإلعتمادات 

 المفتوحة )أ.د(
اإلعتمادات  
 المسندة )أ.د(

 نسبة اإلستغالل%
قيمة 

 اإلستثمار)أ.د(

الصندوق الخاص للتنمية 
 والصيد البحري الفالحية

600 497.611 82.9 1331.898 

صندوق النهوض بقطاع 
 الزياتين

12 9.469 78.9 18.677 



  

 13.222 - 3.967 0 البنك التونسي للتضامن

 1363.797 - 511.047 600 الجملــة

 
 

 توزيع  اإلستثمارات حسب صناديق التمويل -ب
مىن طىىرف اللجنىة الجهويىىة إلسىىناد  2020جلسىىات فىي سىىنة  07بـىـلغت اإلسىىتثمارات المصىادق عليهىىا  خىالل 

 منتفعا . 209ألف دينار لفائدة   1363.797اإلمتيازات لصغار الفالحين   حوالي 

 توزيع اإلستثمارات حسب صناديق التمويل

 مصادر التمويل
عمليات 

 اإلستثمار

 قيمة التمويل )أ.د(
قيمة اإلستثمار 

قروض  )أ.د(

 بنكية
 ذاتيتمويل  منح

الصندوق الخاص للتنمية 

 1331.898 834.287 497.611 0 199 الفالحية والصيد البحري

صندوق النهوض بقطاع 

 18.677 9.208 9.469 0 8 الزياتين

 13.222 1.322 3.967 7.933 2 البنك التونسي للتضامن

 1363.797 844.817 511.047 7.933 209 الجملــة

 
 

 الفالحية والصيد البحريلصندوق الخاص للتنمية ا 
  إسىتثمار جملىي  منتفعا بمبلغ 199ألف دينار لـفائدة  497.611: 2020بلغت اإلمتيازات المسندة خالل سنة  

 أ.د(. 1990.326) 2019من حجم االستثمار مقارنة بسنة   %  33ألف دينار  بانخفاض حوالي  1331.898قــدر ب

 النحو التالي : تنقسم هذه اإلمتيازات حسب األنشطة على 

 توزيع األنشطة وعدد المنتفعين ضمن الصندوق الخاص للتنمية الفـالحية

 نوع النشاط
عمليات 

 اإلستثمار

قيمة اإلمتيازات 

 )أ.د(

قيمة 

 اإلستثمار)أ.د(

 259.548 87.284 36 الري الفالحي

 40.35 15.693 4 تربية الماشية

 238.8 131.116 14 معدات فالحية

 6.531 1.959 6 االشجارتنمية زراعة 

 62.445 34.345 10 مقاومة االنجراف

 5.536 1.661 1 بناءات ريفية

 718.688 225.553 128 الصيد البحــرى

 1331.898 497.611 199 المجموع

 
 



  

 

 صندوق  النهوض بقطاع الزياتيــن 
غراسات الزيتون هك من  10.5هك  زيتون وصيانة عدد   21.2في نطاق هــذا الصندوق تمت غراسة  

 . ألف دينار 18.677 ار جملي قدره ألف دينار بقيمة استثم 9.469 ـدةتفـعين وبلغت المنح المسنـمن 08وذلك لفائدة 

 المشاريع الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن 
ألف    3.967    بلغت اإلمتيازات المسندة بالنسبة للمشاريع الممولة عن طريق البنك التونســي للتضـــامن     

 %96.75دينار حيث سجل  تراجعا  بنسبة  ألف  13.222منتفعين، أما قيمة اإلستثمار  فإنها بلغت  02دينار لـ 

 أد(  407.931) 2019مقارنة بسنة 

 توزيع األنشطة وعدد المنتفعين ضمن  البنك التونسي للتضامن
 نوع النشاط

عدد 

 المنتفعين
 اإلمتيازات )أ.د(قيمة  القروض البنكية )أ.د(

قيمة 

 اإلستثمارات)أ.د(

 13.222 3.966 7.937 2 الصيد البحري

 13.222 3.966 7.937 2 الجملــة

 
 توزيع االستثمارات حسب مصادر التمويل : -ت

% مىن جملىة اإلسىتثمارات و  لىم  تتجىاوز  نسىبة  37.4تمثل مساهمة المنح والتشجيعات من طرف الدولة حوالي 

 % من جملة اإلستثمارات.0.5من قبل المؤسسات المالية الـ  القروض  الممولة

 توزيع اإلستثمارات حسب مصادر التمويل
 النسبة % القيمـــــة أ د  

 61.946 844.817 تمويل الذاتي

 37.472 511.047 منح

 0.582 7.933 قروض

 100 1363.797 الجملة

 
 توزيع اإلستثمارات حسب المعتمديات : -ث

% مىىن عىىدد العمليىىات وخصوصىىا  51.2% مىىن قيمىىة اإلسىىتثمارات و 43.8معتمديىىة قرقنىىة  نسىىبة إسىىتقطبت  

%  11% مىن قيمىة اإلسىتثمارات و 12.1نشاط الصيد البحري الذي تمتاز به الجزيرة  وتليها معتمدية عقىارب بنسىبة 

 من عدد عمليات اإلستثمار وفيما يلي التوزيع البياني لذلك:
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توزيع قيمة االستثمار حسب المعتمديات

صفاقس المدينة

صفاقس الغربية

ساقية الزيت

ساقية الدائر

ةصفاقس الجنوبي

طينة

عقارب

جبنيانة

العامرة

الحنشة

منزل شاكر

الغريبة

بئر علي

الصخيرة

المحرس

قرقنة

1,0%
0,5% 0,5%

8,1%

1,4%

0,5%

11,0%

3,3%
1,0%

2,9%

3,8%

1,4%

4,3%
6,2%

2,9%

51,2%

توزيع عدد عمليات االستثمار حسب المعتمديات
صفاقس المدينة صفاقس الغربية

ساقية الزيت ساقية الدائر

صفاقس الجنوبية طينة

عقارب جبنيانة

العامرة الحنشة

منزل شاكر الغريبة

بئر علي الصخيرة

المحرس قرقنة



  

 توزيع قيمة المنح واإلستثمارات ) أد ( وعدد عمليات اإلستثمار حسب الصناديق و المعتمديات

 

 المعتمديات

 المجموع حسب المعتمدية البنك التونسي للتضامن صندوق تنمية قطاع الزياتين صندوق خاص تنمية فالحية وصيد البحري

عمليات 

 استثمار
 قيمة اإلستثمار قيمة المنح عمليات استثمار قيمة اإلستثمار قيمة المنح عمليات استثمار قيمة اإلستثمار المنحقيمة 

عمليات 

 استثمار
 قيمة اإلستثمار قيمة المنح

 4.05 2.227 2             4.05 2.227 2 صفاقس المدينة

 3.779 1.134 1             3.779 1.134 1 صفاقس الغربية

 4.3 2.365 1             4.3 2.365 1 ساقية الزيت

 126.496 51.259 17       3.6 1.98 1 122.896 49.279 16 س الدائر

 9.61 5.008 3             9.61 5.008 3 صفاقس الجنوبية

 3.679 1.104 1             3.679 1.104 1 طينة

 164.981 71.305 23       1.275 0.701 1 163.706 70.604 22 عقارب

 84.964 38.79 7             84.964 38.79 7 جبنيانة

 10.679 3.204 2             10.679 3.204 2 العامرة

 25.721 8.726 6       1.662 0.914 1 24.059 7.812 5 الحنشة

 79.082 42.732 8       1.8 0.99 1 77.282 41.742 7 منزل شاكر

 19.03 9.546 3             19.03 9.546 3 الغريبة

 58.414 20.842 9       5.003 2.126 2 53.411 18.716 7 بئر علي

 137.672 57.447 13 7.937 2.381 1 4.625 2.544 1 125.11 52.522 11 الصخيرة

 34.339 10.302 6       0.712 0.214 1 33.627 10.088 5 المحرس

 597.001 185.056 107 5.285 1.586 1       591.716 183.47 106 قرقنة

 1363.797 511.047 209 13.222 3.967 2 18.677 9.469 8 1331.898 497.611 199 الجملـة



  

 وزيع قيمة المنح واإلستثمارات )أد( وعدد عمليات اإلستثمار حسب االنشطة و المعتمدياتت
 الصندوق الخاص للتنمية الفـالحية والصيد البحري

 معتمدية

 المجموع حسب المعتمدية صيد بحري مقاومة اإلنجراف تنمية زراعة األشجار معدات فالحية تربية الماشية بناءات ريفية الفالحي الري

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار 
 اإلستثمار منحة

صفاقس 

 المدينة
                                    2 2.227 4.05 2 2.227 4.050 

صفاقس 

 الغربية
                                    1 1.134 3.779 1 1.134 3.779 

 4.300 2.365 1                   4.300 2.365 1                   س الزيت

 122.896 49.279 16 55.393 17.998 7             28.776 15.827 2       5.536 1.661 1 33.191 13.793 6 س الداير

صفاقس 

 الجنوبية
                        2 0.333 1.11 1 4.675 8.5       3 5.008 9.610 

 3.679 1.104 1 3.679 1.104 1                                     طينة

 163.706 70.604 22       47.043 25.874 7 1.971 0.591 1 30.065 16.332 4             84.627 27.807 10 عقارب

 84.964 38.789 7 31.765 9.529 4             50.849 27.967 1 2.35 1.293 2             جبنيانة

 10.679 3.204 2 10.679 3.204 2                                     العامرة

 24.059 7.812 5                                     24.059 7.812 5 الحنشة

 77.282 41.743 7       6.902 3.796 2 3.05 0.915 2 52.330 28.782 1 12 6.6 1       3 1.65 1 م شاكر

 19.030 9.546 3 3.68 1.104 1             15.350 8.442 2                   الغريبة

 53.411 18.716 7                   5.500 3.025 1             47.911 15.691 6 بئر علي

 125.110 52.522 11 6.4 3.519 1       0.4 0.12 1 51.550 28.352 1             66.76 20.531 8 الصخيرة

 33.627 10.088 5 33.547 10.064 4             0.080 0.024 1                   المحرس

 591.716 183.47 106 565.716 175.67 105                   26 7.8 1             قرقنة

 1331.898 497.611 199 718.688 225.553 128 62.445 34.345 10 6.531 1.959 6 238.80 131.116 14 40.35 15.693 4 5.536 1.661 1 259.548 87.284 36 الجملة
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 لمعتمدياتاوزيع قيمة المنح واإلستثمارات  وعدد عمليات اإلستثمار حسب االنشطة و ت
 ) أد ()الصندوق الخاص لتنمية قطاع الزياتين

 

 معتمدية

 تنمية زراعة األشجار

 اإلستثمار منحة عمليات استثمار

 6.442 3.543 2 س الداير

 0.364 0.2 1 صفاقس الجنوبية

 22.779 11.703 4 عقارب

 0.700 0.385 1 العامرة

 2.305 1.268 2 الحنشة

 14.822 6.27 7 منزل شاكر

 27.151 12.683 7 بئر علي

 6.863 3.775 3 الصخيرة

 81.426 39.827 27 الجملة

 

 

 البنك التونسي للتضامن (والمعتمديات  األنشطةتوزيع قيمة المنح واإلستثمارات  وعدد عمليات اإلستثمار حسب  

 ) أد ()
 

 معتمدية

 المجموع حسب المعتمدية صيد بحري معدات فالحية الري الفالحي

عمليات 

 استثمار
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار
 اإلستثمار منحة

عمليات 

 استثمار
 اإلستثمار منحة

س 

       الداير
1 1.5 5 1 1.5 5 

 57.232 18.696 5 4.532 1.36 1 46.6 13.98 2 6.1 3.356 2 جبنيانة

 294.589 97.748 23    257.1 77.13 12 37.489 20.618 11 العامرة

 الصخيرة
      

1 2.335 7.785 1 2.335 7.785 

 قرقنة
      

5 12.997 43.325 5 12.997 43.325 

 407.931 133.276 35 60.642 18.192 8 303.7 91.11 14 43.589 23.974 13 الجملة
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 توزيع اإلستثمارات حسب األنشطة:  -ج
 2020تتوزع اإلستثمارات الفالحية المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية إلسناد اإلمتيازات خالل  سنة   

 كما يلي :

 ـدد : توزيع اإلستثمارات الفـالحية حسب األنشطة12جدول عـ
 

 النشاط
عمليات 

 استثمار

النسبة          

% 

 قيمة التمويل  )أ.د(
قيمة 

اإلستثمار 

 )أ.د(

النسبة         

 % 

 الجملة منح قروض

 19.0 259.548 87.284 87.284 0 17.2 36 الري الفالحي

 3.0 40.35 15.693 15.693 0 1.9 4 تربية الماشية

 17.5 238.8 131.116 131.116 0 6.7 14 معدات فالحية

تنمية زراعة 

 االشجار
14 6.7 0 11.428 11.428 25.208 1.8 

المحافظة على 

 المياه والتربة
10 4.8 0 34.345 34.345 62.445 4.6 

 0.4 5.536 1.661 1.661 0 0.5 1 بناءات ريفية

 53.7 731.91 237.453 229.52 7.933 62.2 130 الصيد البحري

 100.0 1363.797 518.98 511.047 7.933 100.0 209 الجملــة

 

ومن أهم ما يمكن مالحظته من خالل األرقام المسجلة في هذا المجال تصدر اإلستثمارات  في مجال الصيد 

من عدد العمليات وذلك لما تمتاز به والية صفاقس من    %62.2من قيمة اإلستثمار  و  %  53.7البحري  بنسبة 

 نشاط في هذا المجال.
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17,2%

1,9%
6,7%

6,7%

4,8%0,5%
62,2%

طةتوزي    ع عدد عمليات االستثمار حسب االنش

الري الفالح   تربية الماشية معدات فالحية

تنمية زراعة االشجار بة المحافظة عىل المياه والتر بناءات ريفية

الصيد البحري

19,0%

3,0%

17,5%

1,8%

4,6%0,4%

53,7%

توزي    ع قيمة االستثمار حسب االنشطة

الري الفالح   تربية الماشية معدات فالحية

تنمية زراعة االشجار بة المحافظة عىل المياه والتر بناءات ريفية

الصيد البحري
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 في الصيد البحري:  صندوق تنمية القدرة التنافسية -ح

 

 المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر األقمار االصطناعية:  -

  2020جويليىة  13فىي   المىؤرخ 129عىدد السىيد وزيىر الفالحىة والمىوارد المائيىة والصىيد البحىري  بمنشورعمال 

والمتعلىىق بتعمىىيم العمىىل بالمنظومىىة الوطنيىىة لمراقبىىة مراكىىب الصىىيد البحىىري عبىىر األقمىىار االصىىطناعية وضىىبط كيفيىىة 

 (.% 50االنتفاع باالمتيازات المسندة على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية )

أ.د في ثالث لجان جهوية بتاريخ   90.421أ.د بجملة مساعدات ناهزت  180842ملفا بمبلغ جملي قدر بـ  23تم عرض 

 . 17/12/2020و  14/09/2020و   16/03/2020

توزيع االمتيازات الخاصة لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر األقمار االصطناعية حسب الجلسات خالل سنة  
 )د( 2020

 مساعدات )د( المبلغ المصادق عليه )د( عدد المطالب الجلسات

بتاريخ  1ج
16/03/2020 

11 85474 42737 

بتاريخ  2ج
14/09/2020 

4 32000 16000 

بتاريخ  3ج
17/12/2020 

8 63368 31684 

 90421 180842 23 المجموع

 

 :2020صرف االمتيازات خالل سنــة   -3

بلغت قيمة منح  وأ.د   511.047بلغت اإلمتيازات التي وقع صرفها للمشاريع من صنف "أ"  2020خالل سنة 

 من جملة االمتيازات.  % 97نسبة  للتنمية الفالحية والصيد البحريملفات الصندوق الخاص 
 

 ألنشطة المصاحبة: ا -4

 الشباك الموحد: -4-1

كان للتنسيق المحكم بين وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية الممثلة                  

 .في الدوائر الفنية دورا هاما في تذليل الصعوبات للمستثمرين 

استثمار عن طريق وكالة النهوض  طلب رأي فني لملفات 59ت دراسة عدد وفي هذا اإلطار تم              

إلحداث  آبار عميقة وسطحية بكامل معتمديات الوالية  طلبا في اختبار ماء 20كما تم احالة عدد  االستثمارات الفالحيةب

 .وتم إحالتها لدائرة الموارد المائية

  

 

 العالقة مع المواطن.  -4-2
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  1600 سىنويا مىا ال يقىل عىنفىي إطىار دراسىة و متابعىة ملفىات االسىتثمار تسىتقبل دائىرة التمويىل و التشىجيعات          

مواطن من اجل االستفسىار عىن مطىالبهم أواالمتيىازات المخولىة لهىم وإيىداع تصىاريح اسىتثمار إلحىداث مشىاريع جديىدة 

 )إضبارة(.

كما تبقى الدائرة وجهة للبحارة لالستفسار عن وضىعيتهم و منابىاتهم المتحصىلين عليهىا طبقىا للضىوابط المعمىول          

 الراحة البيولوجية.بها في نطاق 

ممىىا  183كمىىا تىىرد علىىى دائىىرة التمويىىل و التشىىجيعات العديىىد مىىن الشىىكايات و العىىرائض و المراسىىالت قىىدرت بىىـ         

 تستوجب اإلجابة عليها سواء للمصالح المركزية أو الجهوية .

 

 الراحة البيولوجية: -5

لسىنة   918وعلىى االمىر الحكىومي عىدد  2017ديسىمبر  18المؤرخ فىي  2017لسنة  66عمال بالقانون عدد           

والمتعلىىق  2010جويليىة  19المىؤرخ فىىي  2010لسىىنة  1766المىنقح  لألمىىر عىدد  2016جويليىىة  27المىؤرخ فىي  2016

 2009لسىنة  17بضبط طرق تىدخل صىندوق تمويىل الراحىة البيولوجيىة فىي قطىاع الصىيد البحىري  وعمىال بالقىانون عىدد 

و المتعلىق بنظىام الراحىة البيولوجيىة فىي قطىاع الصىيد البحىري وعمىال بمقىرر السىيد وزيىر  2009س مىار 16المؤرخ في 

حىىول تنظىىيم الراحىىة البيولوجيىىة لسىىنة  2018جويليىىة  02بتىىاريخ  3214الفالحىىة والمىىوارد المائيىىة والصىىيد البحىىري عىىدد 

ومنطقىة  ةللموسىم المعنىي بالراحىة البيولوجيى ، تسند المساعدات الخاصة باإلعتمىاد علىى معىدّل أيىام اإلبحىار الفعليىة2018

 سبتمبر(. 30ة إلى جويل 01النشاط خالل الفترة المحدّدة ) من  الصيد المعنية شريطة إلتزام المجهز بالتوقف عن

 

ويتم صرف المساعدة عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسىند األّول 

الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها وذلك عن طريق حواالت الكترونية بالنسبة للبحارة وتحويالت بنكية بالنسبة خالل فترة 

 للمجهزين.

 المساعدات المالية: -     

 2020ديسمبر  17جويلية وآخرها  يوم  29عقدت اللجنة الجهوية إلسناد اإلمتيازات ثالث جلسات أّولها يوم                

بحارا بقيمة جملية  1424ملفا و تمت المصادقة عليها كلها وبلغ عدد البحارة المنتفعين بالمساعدات  110في للنظر 

 د. 5328587.887قدرت بـ

 

 : منحة المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفالحية -6

ق بقانون المالية لسنة المتعل 1997ديسمبر  22المؤرخ في  1997لسنة  88من القانون عـدد  03تطبيقا للفصل 

حول إحداث منحة بعنوان المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفالحية وتبعا لقرار وزير المالية ووزير  1998

من قانون المالية  65و  64و 63الصادر تطبيقا ألحكام الفصول  1998نوفمبر  4الفالحة والموارد المائية  المؤرخ في 

ة التمويل والتشجيعات بالمندوبية بإعداد الملفات الخاصة بمنحة المحروقات وعرضها على ،  قامت دائر1998لسنة 

لتر   4304878اللجنة الجهوية إلسناد االمتيازات في جلستين للجنة الجهوية ، حيث صادقت على كمية محروقات بلغت  

 .2019سبتمبر  30ى ـــال 2018أكتوبر  01ن ــــم منتفعا للفترة 1287دينار لفائدة    309951.216من القازوال أي 

 2020منح المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفالحية المسندة سنة 
 

 المنحة )د( كمية القازوال )ل( المقبولةالمطالب   

 01/10/2018من 
 31/03/2019الى 

664 2834312 204070.464 
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 01/04/2019من 
 30/09/2019الى 

623 1470566 105880.752 

 309951.216 4304878 1287 المجموع

 

 الشركات التعاونية األساسية للخدمات الفالحية:  -7
  
 : توطئة -1

تعتبر الشركات التعاونية األساسية للخدمات الفالحية من الحلقات األساسية في التنمية نظرا لدورها الهام في 

الصغار والمتوسطين منهم وذلك لمساعدتهم على تحسين اإلنتاجية تدعيم القدرة اإلنتاجية للفالحين والبحارة خاصة 

 والرفع من جودة المنتوج والتحكم في الكلفة.

وتمثل الشركات التعاونية بوالية صفاقس ركيزة أساسية ألغلب األنشطة في الميدان الفالحي، حيث تقوم هذه        

الهياكل المهنية الفالحية بترويج إنتاج المنخرطين والفالحين )حليب، بيض، زيوت( وتزودهم بجّل المستلزمات 

ت، أسمدة، فلوس دجاج اللحم...(، كما اقتحمت بعض الفالحية )أعالف، بذور علفية، ماء صالح للشراب، محروقا

الشركات التعاونية ميدان التحويل مثل عصر الزيتون وإنتاج العلف المركب، عالوة على بعض األنشطة األخرى مثل 

 التلقيح االصطناعي وتأطير المنخرطين.

حية وهي موزعة على النحو التالي حسب شركة تعاونية أساسية للخدمات الفال 19تعدّ والية صفاقس حاليا              

 أنشطتها :
 

 قطاع األلبان :*

صعوبات كبيرة على مستوى ترويج  2011شهدت الشركات التعاونية الناشطة في قطاع األلبان بعد سنة   

الحليب لدى مركزيات الحليب وشركات التصنيع مّما أجبر الشركات التعاونية على إتالف البعض من هذه الكميات 

المؤّسسات التي أصبحت تعاني من أزمات  وبيع البعض اآلخر بأسعار  منخفضة، وقد أثّر هذا األمر على وضعية هذه

مادية خانقة جعلتها ال تفي بتعهداتها المالية المتمثلة في التأخير في خالص مستحقات المنخرطين واألعوان والعّمال 

والمزّودين والصندوق الوطني للضمان االجتماعي.... باإلضافة إلى المنافسة الكبيرة من طرف شركات تجميع الحليب 

، وكذلك التفويت بالبيع الكثير من المربين لقطيعهم )البقر الحلوب( الذي أثّر على كميات الحليب المقبولة التي الخاّصة

انخفضت بكيفية ملحوظة، مّما تسبب في تراكم عجز هذه الشركات التعاونية التي أصبحت مهدّدة في استمرارية نشاطها 

 لبان منها سبعة توقفت عن النشاط وهي :شركات تعاونية في قطاع األ 10ومستقبلها حيث نجد 

 .2005"النجاح" بقرقنة توقفت عن النشاط منذ سنة  -

 .2009"المكارم" باللطايفة من معتمدية بئر علي توقفت عن النشاط منذ نهاية شهر جويلية  -

 .2010"العزيمة" ببئر علي توقفت عن النشاط منذ منتصف شهر أفريل  -

 .2014يانة توقفت عن النشاط في بداية شهر سبتمبر "النصر" بالقاللجة بجبن -

وينحصر نشاطها حاليا في  2017"النهوض"  ببليانة بالعامرة توقفت عن نشاط تجميع الحليب في بداية شهر  فيفري  -

 تزويد المنخرطين والفالحين بمادة السداري المدعم .

وينحصر نشاطها حاليا في  2017شهر أكتوبر  "األعشاش" باألعشاش بمنزل شاكر توقفت عن النشاط في بداية -

 تزويد المنخرطين والفالحين بمادة السداري المدعم .

وينحصر  2018" البساتين " بالسلطنية من معتمدية ساقية الدّائر توقفت عن نشاط تجميع الحليب خالل شهر أوت  -

 المدعم . نشاطها حاليا في تزويد المنخرطين والفالحين بمادتي السداري والشعير 

 بقية الشركات التعاونية الناشطة في ميدان الحليب وهي: 

 "اإلزدهار" بحزق من معتمدية جبنيانة . - 

 "الرحمة" بالحاجب من معتمدية طينة . - 

 "البركة" ببوعكازين بالشفار من معتمدية المحرس . - 
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مراكز لتجميع الحليب  5في عدد  2020سنة تتصرف هذه الشركات التعاونية الثالثة الناشطة في ميدان الحليب خالل 

لترا وكل مراكزها  69200لترا وتسخر معدات لنقل الحليب طاقتها  58600مجهزة بمعدات تبريد طاقة خزنها الجملية 

مجهزة بالتبريد الحيني وتقوم بعملية التلقيح االصطناعي للبقر الحلوب، كما تقوم الشركة التعاونية "االزدهار" بحزق 

 العلف المركب . بإنتاج

 

 قطاع تحويل الزيتون :  *       

شركات تعاونية مختصة في تحويل الزيتون والبيع المشترك للزيوت ويتعلق نشاطها بحجم صابة  2عدد             

طنا يوميا وطاقة خزن الزيوت تقدر بحوالي  130الزيتون، وتمتلك هذه الشركات معدات عصر طاقتها الجملية حوالي 

التي لم تقم بتحويل الزيتون منذ موسم بصفاقس  "طنا وهي "إتحاد منتجي الزيوت بالجنوب التونسي 1860

التي تلجأ في أغلب الحاالت إلى كراء المعصرة التابعة لها للخواص مع اإلشارة  و"النجاح" بالمحرس 2008/2009

 .الحي الجهة لفائدة منخرطي وف 2019/2020إلى أّن الشركة قد شغلت المعصرة خالل موسم 
      

 : قطاع الدواجن*

شركات تعاونية في قطاع الدواجن تعمل األولى وهي"كورافيس" بصفاقس على توفير فلوس دجاج اللحم  3عدد        

، وقد قامت هذه الشركة التعاونية بإحداث مركزا لتربية أمهات دجاج اللحم يحتوي على اوالمستلزمات لمنظوريه

بيت لخزن البيض سعتها مليونين ومائتين  2بيوت تبريد منها عدد  4، كما قامت ببناء منخرطيهال مدجنتين تقوم بكرائها

 في إطارسنويا الشركة وتتمتع طنا يقع كرائها للمذابح التابعة للخواص،  220بيت لخزن اللحم حمولتها  2بيضة  وعدد 

 . بطريقة المناولة اللحم تقوم بتربيتهم جبحصة من أمهات دجا اللجنة الوطنية للبرمجة

الثانية وهي"الكرامة" برأس فرطوط من معتمدية بئر علي تقوم بتزويد المنخرطين بالمستلزمات  التعاونية الشركة       

اللحم تقوم  جبحصة من أمهات دجا اللجنة الوطنية للبرمجة في إطارسنويا الشركة وتتمتع وفلوس دجاج  اللحم، 

  . بتربيتهم بطريقة المناولة

تقوم بتزويد و 2020انطلقت في النشاط خالل سنة  أّما الشركة التعاونية الثالثة "كوساس" فهي حديثة العهد      

اللحم  جبحصة من أمهات دجا اللجنة الوطنية للبرمجة في إطارسنويا الشركة وتتمتع فلوس دجاج  اللحم، بالمنخرطين 

 . تقوم بتربيتهم بطريقة المناولة

 

 

 

 البحري :قطاع الصيد *

 : شركات تعاونية في ميدان الصيد البحري 3عدد 

عن منتوجات الصيد البحري المعدّة للتصدير بميناء صفاقس ل الجملة سوق تستغلّ األولى وهي"اإلخالص" بصفاقس 

صعوبات ناتجة عن خروج جّل بعض الب وتمّر حاليا موانئ وتجهيزات الصيد البحري طريق الكراء والتابع لوكالة

في النشاط مّما التعاونية سوق وعدم تسديدهم  لمعلوم كراء المربعات بالسوق منذ انطالق الشركة الوكالء البيع من 

بالرغم من تخفيض هذا المعلوم كراء لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التسبّب في عدم خالص الشركة لمعلوم 

ألف دينار إلى  109ن مألف دينار في المّرة األولى، و 109ألف دينار إلى  136لة من من طرف وزارة أمالك الدو

خالل مجلس  2015نوفمبر  12في                 كّل سنة( في المّرة الثانية وذلك % 5)مع إضافة  دينار 42583

سندة إليهم حسب كراس الشروط وزاري مضيق، وعلى إثرها تّم االتفاق على دعوة وكالء البيع الستغالل المربعات الم

الممضي من طرفهم وإيجاد السبل الكفيلة الستخالص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الشركة التعاونية و جدولة الديون 

 .المتخلدة بذّمة الشركة لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري 

الة موانئ وتجهيزات الصيد البحري مع عدم لوك البعض من ديونهاهذا وقد قامت الشركة التعاونية بتسديد 

احترام الوكالة بغلق األسواق العشوائية المتواجدة بالميناء مّما أدّى إلى تقلّص عدد وكالء البيع بسوق منتوجات الصيد 

  .15البحري المعدّة للتصدير إلى ثالثة من جملة 
 

الثانية وهي"االمتياز" بجبنيانة التي كانت تقوم بتسيير سوق منتوجات الصيد البحري بميناء  التعاونية الشركة       

تّم إصدار قرار من طرف السيد وقد ، 2010واتة من معتمدية جبنيانة وهي متوقفة عن النشاط منذ أواخر سنة اللوزة اللّ 

لتعاونية وتعيين لجنة إدارية وقتية تتركب من يتمثل في حّل مجلس إدارة الشركة ا 2012ماي  21والي صفاقس بتاريخ 

ممثل عن مصالح التابعة لألمانة الجهوية للمال بصفاقس وممثل عن مصالح التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
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ذه بصفاقس وممثل عن اإلتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بصفاقس لمدّة سنة قابلة للتجديد مّرة واحدة وتتولّى ه

اللجنة القيام بالتسيير اإلداري والمالي للشركة التعاونية واإلعداد لعقد جلسة عامة عادية النتخاب أعضاء المجلس 

استحال على اللجنة اإلدارية الوقتية القيام بمهامها على الوجه األكمل، واقترحت على السيد الوالي قد اإلداري الجديد، و

 ركة على القضاء لحلّها وتعيين مصفي لها.حالة ملف الشإ 2012جوان  29بتاريخ 

الشركة التعاونية الثالثة وهي " اإلتحاد " بالرملة من معتمدية قرقنة تقوم فإن نشاطها محدود ويتمثل في إنتاج قشور       

 .    ثلج لفائدة منخرطيها وبحارة الجهة 
   

 قطاع التزويد :*

عن  وتوقفت 2011"األمل" بالحنشة والتي تأسست في أواخر سنة  شركة تعاونية واحدة في ميدان التزويد وهي     

بالرغم من عديد  2012منذ سنة لم يقم بدعوة الجلسة العامة العادية  حيث أن مجلس إدارتها،  2016سنة  النشاط منذ

تّم  توجيه مقترح إلى السيد والي صفاقس لتكليف المصالح  هذا وقدالمراسالت والزيارات الميدانية التأطيرية للشركة، 

للشركة التعاونية بسبب وجود تجاوزات من وتدقيق جبائي مالي إداري والجهوية ألمانة المال قصد القيام بعملية تفقد 

 ة.مجلس اإلداررئيس طرف 
 

 األنشطة :   -2

التعاونية األساسية للخدمات الفالحية تضّم إطارا واحدا، وقد تقوم بمتابعة وتأطير هذه الهياكل خلية النهوض بالشركات 

 باألنشطة التالية: 2020قامت خالل سنة 
 

 حضور إجتماعات مجالس إدارة الشركات التعاونية: -2-1 
 اجتماعا لمجالس إدارة الشركات التعاونية األساسية التالية:  19المشاركة في      

"الرحمة"  "النهوض" ببليانة"اإلزدهار" بحزق، "البركة" بالشفار،  ،بصفاقس "كورافيس" "البساتين" بالسلطنية،

 برأس فرطوط و"اإلخالص" بميناء صفاقس."الكرامة"  ،س" بصفاقسسا"كو بالحاجب،
   

 الجلسات العامة العادية : -2-2
 : لسات عامة عادية شملت الشركات التعاونية التاليةج 3المشاركة في 

 . 2020سبتمبر  3وذلك يوم   2016و  2015من معتمدية المحرس لعرض القوائم المالية لسنتي  "البركة" بالشفار -

 . 2020نوفمبر  18ذلك يوم و 2019  ةاس" بصفاقس لعرض القوائم المالية لسنس"كو  -

تعيين مراقب و 2017و 2016و 2015وات لعرض القوائم المالية لسنالعامرة من معتمدية  بليانة" بنهوض"ال -

 . 2020نوفمبر  26  ذلك يوموتجديد كامل أعضاء المجلس اإلداري و 2020و 2019و 2018حسابات لسنوات 
 

 الجلسات العامة الخارقة للعادة : -2-3
 : شملت الشركات التعاونية التالية خارقة للعادةجلسات عامة 2المشاركة في 

حّل توقيف النشاط و نشاطها أوالشركة التعاونية  مواصلةإمكانية لنظر في ل"البركة" بالشفار من معتمدية المحرس  -

 1وذلك يوم  ، وقد تقرر خالل هذه الجلسة عدم حّل الشركة ومواصلة نشاطهالها وتعيين مصف الشركة التعاونية

 .  2020سبتمبر  3و 2020أوت  6بعد أن تأجلت مرتين بسبب عدم توفر النصاب القانوني في  2020أكتوبر 
حّل توقيف النشاط و نشاطها أوالشركة التعاونية  مواصلةإمكانية لنظر في لبليانة من معتمدية العامرة  "النهوض" ب -

 21وذلك يوم  ، وقد تقرر خالل هذه الجلسة عدم حّل الشركة ومواصلة نشاطهالها وتعيين مصف الشركة التعاونية

 . 2020ديسمبر  24و 2020نوفمبر  26في بعد أن تأجلت مرتين بسبب عدم توفر النصاب القانوني  2021جانفي 
 

 متابعة وتأطير الشركات التعاونية : -2-4
 : القيام دوريا بمتابعة سير العمل بكل الشركات التعاونية المتواجدة بالوالية وتأطير مستخدميها على أ(

 مسك الحسابات اليومية للشركة . -

 إعداد كراس المنخرطين وكيفية تحيينها سنويا. -

 وتنظيم كراس محاضر جلسات اجتماعات مجالس اإلدارة. مسك -

 . التنظيم الداخلي للشركة والتسيير والرقابة الداخلية -

 . الجرد السنوي -

 االستعداد لعقد الجلسات العامة وكيفية تخصيص النتائج. -
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في شهرية وإعداد كشوف  القيام بالمتابعة الشهرية لتجميع الحليب وترويجه لجميع المراكز المتواجدة بالوالية ب(

 . الغرض

شركة تعاونية أساسية المتواجدة بالوالية ومذكرة حول وضعية هذه الشركات  19القيام بإعداد بطاقات إرشادات لـ  ج(

 : مصحوبة بالجداول التالية وإرسالها إلى اإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفالحة

 الهياكل المهنية القاعدية.معطيات حول  -

 .2019حول الشركات التعاونية األساسية بصفاقس إلى موفى ديسمبرعامة معطيات  -

 .2019و 2018نشاط تجميع وترويج الحليب لسنتي  -

والبرنامج الرئاسي  2121البرنامج الوطني لتشغيل حاملي الشهادات العليا ضمن تدخالت الصندوق الوطني للتشغيل  -

 إلطارات الفالحية.لتشغيل ا

 اإلمكانيات البشرية والمادية لمتابعة أنشطة الشركات التعاونية بالمندوبية. -

 جتماعات اللجان الجهوية لمتابعة الهياكل المهنية في قطاع الفالحة والصيد البحري منذ إحداثها.ا -

 ميدان الدواجن. الملف التكويني للشركة التعاونية المحدثة  "كوساس" بصفاقس والتي تنشط في -

 لإلحاطة بالشركات التعاونية وتحديد حاجيات دائرة التمويل والتشجيعات في الغرض.  2020برنامج عمل لسنة  -
     

 

 

 التحسيس والتكوين وجلسات العمل : -2-5
  تّم تنظيمها من طرف مشروع التنمية  2020جويلية  9و  2020ماي  21المشاركة في جلستي عمل يومي

منزل شاكر( حول تنفيذ عنصري اقتناء خزانات تبريد الحليب وآالت ، الحنشة، بئر علي)المندمجة بوالية صفاقس 

قشة هذين العنصرين وتحديد قائمة رحي األعالف المدرجين ضمن محور نظم اإلنتاج والتسويق لهذا المشروع ومنا

 الهياكل المهنية التي ستنتفع بهذه المعدات لتوزيعها على مستحقيها المنضوين ضمنها .

  بمعهد الزيتونة  وذلك في  2020جويلية  20القيام بتقديم  مداخلة حول الشركات التعاونية للخدمات الفالحية يوم

لمؤسسات الفالحية بصفاقس حول "مناخ االستثمار في القطاع إطار الدورة التكوينية التي نظمتها محضنة ا

 رافقين المختصين في بعث المشاريع.الفالحي" لفائدة حوالي خمسين من الم

 بمقر  2020ديسمبر  1 تمدية ساقية الدائر  وذلك يومالمشاركة في جلسة عمل اللجنة المحلية للتنمية الفالحية  بمع

 البساتين" بالسلطنية وموضوع توزيع األعالف المدعمة. المعتمدية لتدارس وضعية الشركة التعاونية "

  المشاركة في زيارة الشركة التعاونية "اإلزدهار" بحزق من معتمدية جبنيانة  صحبة وفد من البنك العالمي وذلك

 .  corridor économiqueفي إطار مشروع   2020ديسمبر  16يوم 

 

 : معطيات عامة  -3
   لتها كما يلي:اتتوزع حسب ح  19العدد الجملي للشركات التعاونية 

 . تعاونية حالتها حسنة وهي "االزدهار" بحزق ةشرك 1  -

"الرحمة" ، الكرامة" براس فرطوط بئر علي، "شركات تعاونية حالتها متوسطة وهي " كورافيس" بصفاقس 6 -

 . و"النجاح"  بالمحرس ساقية الدائر "البساتين" بالسلطنية ،"اإلخالص" بميناء صفاقسطينة،  بالحاجب

"إتحاد منتجي الزيوت بالجنوب التونسي" ، شركات تعاونية تعترضها صعوبات وهي "النهوض" ببليانة 4 -

 "اإلتحاد" بالرملة من معتمدية قرقنة . المحرس و بالشفار ، "البركة"بصفاقس

 ،"المكارم" باللطايفة ،"النجاح" بقرقنة ،نية متوقفة عن النشاط وهي "األعشاش" باألعشاششركات تعاو 7 -

 ."األمل" بالحنشةو "النصر" بالقاللجة ،"اإلمتياز" للصيد البحري بجبنيانة ،"العزيمة" ببئر علي

 شركة تعاونية حديثة العهد في طور االنطالق . 1 -

 1568اونية: العدد الجملي المنخرطين بالشركات التع 

 978بالشركات التعاونية:  ءالعدد الجملي للحرفا 

 :إطارات أخرى  6ومن حاملي الشهادات العليا  14إطار ) 20منها  60 الموارد البشرية العاملة بالشركات التعاونية

 . أعوان وعملة 40( و

  :ألف دينار. 1371,750الرأس المال الجملي للشركات التعاونية 

  :ألف دينار. 23384,026الرقم المعامالت الجملي للشركات التعاونية 
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   مراكز تتصرف فيها الشركات التعاونية  5منها  2020مركزا لتجميع الحليب نشط خالل سنة  18تعدّ الوالية

 ما قدره  2020 خالل سنة مركزا يتصرف فيها الخواص وقد بلغت كميات الحليب المجمعة  13األساسية و

 لترا من الحليب مجمعة كما يلي:   61070909

 .%   13,2بـ  2019بعد أن كانت سنة  % 11,8أي بنسبة  ترا من طرف الشركات التعاونيةل 7205649 - 

 . %   86,8بـ    2019بعد أن كانت سنة  % 88,2أي بنسبة  لترا من طرف المراكز الخاصة 53865260 -

 زيادة قدّرت ب  2020فقد شهدت كميات الحليب المجّمعة  بوالية صفاقس خالل سنة  2019ومقارنة بسنة 

 . % 8,5أي بنسبة  لتر 5239818
 

 

 
 

 

 

 : و المقترحات تالصعوبا -4
 الصعوبات واإلشكاليات : -4-1

تعترض بعض الشركات التعاونية األساسية للخدمات الفالحية عدة صعوبات جعلتها غير قادرة على بلوغ األهداف     

 المرسومة وتتلخص هذه اإلشكاليات فيما يلي: 

عدم احترام التراتيب واإلجراءات القانونية عند بعض الشركات التعاونية المتمثلة خاصة في التأخير في إعداد القوائم  -

 . المالية وعدم االنتظام في عقد الجلسات العامة العادية

% وذلك بسبب انقطاع بعض المنخرطين عن  5ضعف نسبة تغطية الفالحين عند الشركات التعاونية حيث ال تتعدّى  -

 .بسبب المنافسة الكبيرة لها  الخاصة التعامل مع هذه الهياكل وااللتجاء إلى التعامل مع شركات

التخطيط والبرمجة في أنشطة الشركات التعاونية وعدم إعداد ميزانيات تقديرية لتصرفها قبل بداية كل عدم اعتماد  -

 . سنة مالية

قلة استيعاب الكفاءات البشرية المختصة في التسيير والعمليات التجارية والمحاسبة عند بعض الشركات التعاونية التي  -

 .دير وال أعوان ليس لها م

للترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات التعاونية وعدم إلمام أعضائها بأساليب التصرف المالي  عزوف المنخرطين -

استقرار مجالس اإلدارة حيث يتّم تجديد األعضاء بحساب  مواإلداري والقانوني ويعود ذلك لغياب برامج التكوين وعد

 الثلث كّل سنتين. 

انقطاعهم عن التعامل معها  ونية وخاصة في ميدان الحليب بسببارتفاع مديونية المنخرطين لفائدة الشركات التعا -

الخاصة من غير تسديد الديون المخلدة بذمتهم مّما تسبب في تخبط  تجميع الحليب راكزموااللتجاء إلى التعامل مع 

 . عن النشاط أغلبهابعض الشركات التعاونية في صعوبات مالية وتوقف 

ت التعاونية المحدثة وعدم إعدادها لدراسة فنية اقتصادية مّما يؤدي إلى ضعف رأس المال االجتماعي للشركا -

 .وضعف سبل نجاحها صعوبات عند االنطالق في النشاط وعدم قدرتها على توسيع خدماتها وبعث مشاريع جديدة

التي  صعوبة الحصول على القروض البنكية نظرا لهشاشة القطاع وعدم توفر الضمانات الضرورية مثل العقارات -

 تطلبها البنوك من الشركات والتي يصعب عليها توفيرها.
 

 : المقترحات -4-2
التنسيق بين المصالح الفالحية المتدخلة في القطاع لإلحاطة بهذه المؤسسات وتطوير طرق تصرفها وأساليب عملها  -

 حتى تستقطب أكثر عدد ممكن من الفالحين وتتمكن من إسداء خدماتها بأكثر نجاعة .

توسيع أنشطة الشركات التعاونية واقتحام مجاالت جديدة مثل ترويج الخضر والغالل وخدمات أخرى في إطار تأهيل  -

 . المهنة

تنمية الموارد البشرية العاملة خاصة بالشركات التعاونية التي ليس لها إطارات وذلك بانتداب أصحاب الشهادات العليا  -

 . تسيير والتجارة والمحاسبةقصد النهوض بهذه الهياكل في ميدان ال

 . القيام بحمالت تحسيسية الستخالص الديون المخلدة بذمة المنخرطين والقيام بالتتبعات العدلية إن استوجب ذلك -

 . إيجاد الحلول المناسبة لموضوع تمويل الشركات التعاونية  -

، بجبنيانة، "النجاح" بقرقنة، "العزيمة" ببئر عليحّل وتصفية الشركات التعاونية المتوقفة عن النشاط: "اإلمتياز"  -

 .، "النصر" بالقاللجة و"األعشاش" باألعشاش "المكارم" باللطايفة
 

 الخاصة من صنف "ب" و "ج":االستثمارات الفالحية  -8
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 : االستثمارات المصّرح بها ـ1      
 

مشروعا  479 الفالحية بـ باالستثماراتبوالية صفاقس التصريح لدى وكالة النهوض  2020خالل سنة تّم 

 104.384 المرتبطة بهما بحجم إستثمار والصيد البحري وأنشطة الخدماتفي قطاعي الفالحة  وعمليّة استثمار

موطن شغل ، مسّجلة بذلك تراجعا من حيث  883، و ذلك في اطار قانون االستثمار واعدة باحداث  مليون دينار

و من حيث عدد مواطن   % 10.43و تطورا من حيث حجم االستثمار بنسبة  % 20.30عدد المشاريع بنسبة  

 . 2019مقارنة مع سنة   % 12.92الشغل بنسبة 
 

 2020/2019 نسبة التطور 2020سنة  2019سنة  

- 479 601 عدد المشاريع  20.30 %  

 %+ 10.43 104.385 94.526 "م.د"  حجم اإلستثمار

 %+ 12.92 883 782 مواطن الشغل
 

 : حسب القطاعات المصّرح بهااالستثمارات توزيع  ـ 
 حجم اإلستثمار بالمليون دينار                         

 
 حجم االستثمار

 2020سنة  2019سنة 

 52.943 58.466 فالحـة

 8.067 1.697 تحويل أولي

 25.822 21.987 و تربية أحياء مائيةصيد بحري 

 17.553 12.376 خدمات

 104.385 94.526 الـجـمـلـة
 

 : توزيع االستثمارات المصرح بها حسب المعتمديات -
حجم                                                                                                    

 اإلستثمار بالمليون دينار

 المعتمدية
 مواطن الشغل المصرح بهحجم االستثمار  عدد المشاريع المصرح بها

 2020سنة  2019سنة  2020سنة  2019سنة  2020سنة  2019سنة 

 96 47 10.653 8.696 40 58 عقارب

 30 34 6.175 5.215 37 54 بئر علي

 17 35 1.955 7.223 21 30 الحنشة

 78 62 7.428 3.230 32 29 جبنيانة

 167 17 7.324 8.097 25 35 المحرس

 84 73 13.892 13.604 83 93 منزل شاكر

 28 57 1.818 3.406 31 44 قرقنة

 255 279 33.765 22.650 69 87 صفاقس المدينة

 0 1 0 0.064 0 2 صفاقس الغربية

 31 31 4.801 3.289 36 38 الجنوبية صفاقس

 29 62 158 .5 9.496 37 65 الصخيرة

 9 14 1.915 3.542 15 21 الغريبة

 13 13 1.196 2.022 14 11 العامرة

 15 10 2.308 1.889 11 11 ساقية الزيت

 8 4 0.612 0.245 10 5 طينة
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 23 43 5.385 1.858 18 18 ساقية الدائر

 883 782 104.385 94.526 479 601 الجملة

 

 

 

 

 

 

 

  :2020خالل سنة االستثمارات المصادق عليها  ـ 2

مشروعا  181على منح اإلمتيازات المالية لـ  2020خالل سنة  صادقت وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

 و أنشطة الخدمات المرتبطة بهما،  و ذلك في قطاعي الفالحة و الصيد البحري و عملية استثمار في والية صفاقس

نسبة  يمثلمليــون دينـار أي ما  9.358مليون دينار، تمتعت بامتيازات مالية قيمتها  045.46بحجم إستثمار جملي قدره 

من  ارتفاعاموطن شغل قار ، مسّجلة بذلك  235و ستساهم في إحداث  من قيمة االستثمارات المصادق عليه % 32.20

، و استقرارا من حيث قيمة المنح  % 54.2و من حيث قيمة القروض بنسبة  % 44.29حيث حجم االستثمار بنسبة 

 . 2019بالمقارنة مع سنة  % 18.83سبة من  حيث عدد المشاريع  بنالمصادق عليها، و تراجعا 
  

 2020/2019 نسبة التطور  2020سنة  2019سنة   

 18.83%- 181 223 عدد المشاريع

 29.44%+ 46.045 35.572 "م.د"  حجم اإلستثمار

 = 9.358 9.357 قيمة المنح "م.د"

 2.54%+ 10.393 10.136 قيمة القروض "م.د"

 6.37%- 235 251 مواطن الشغل

 

 : توزيع االستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات -

        حجم اإلستثمار بالمليون دينار   

 

 حجم االستثمار

 2020سنة  2019سنة 

 22.296 15.418 فالحـة

 7.537 4.968 تحويل أولي

 9.960 8.616 صيد بحري و تربية أحياء مائية 

 6.252 6.570 خدمات

 46.045 35.572 الـجـمـلـة

 حسب لجنة المصادقة كما يلي: 2020وتتوزع االستثمارات المصادق عليها خالل سنة 
 

 بالمليون دينار االستثمارحجم 

 2020سنة  2019سنة  لجنة المصادقة

 حجم اإلستثمار عدد المشاريع حجم اإلستثمار عدد المشاريع 

 19.296 172 22.032 216 جهويا

 26.749 9 13.540 7 وطنيا

 46.045 181 35.572 223 الجملة
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 : توزيع االستثمارات المصادق عليها حسب المعتمديات -

 حجم اإلستثمار بالمليون دينار                                                                                               

 المعتمدية

عدد المشاريع المصادق 

 عليها
 مواطن الشغل االستثمار المصادق عليهحجم 

 2020سنة  2019سنة  2020سنة  2019سنة  2020سنة  2019سنة 

 11 8 2,72 4.108 14 14 عقارب

 14 9 1,309 0.897 15 13 بئر علي

 8 9 0,629 0.981 9 11 الحنشة

 36 10 2,354 0.700 13 11 جبنيانة

 11 10 7,97 1.391 10 18 المحرس

 27 34 3,419 5.047 27 35 منزل شاكر

 27 30 1,537 1.897 25 31 قرقنة

 38 77 16,549 10.704 26 28 صفاقس المدينة

 0 0 0 0 0 0 صفاقس الغربية

 12 6 2,011 2.115 11 7 الجنوبية صفاقس

 14 37 3,343 5.518 14 24 الصخيرة

 3 6 0,333 1.032 5 12 الغريبة

 7 2 0,588 0.228 8 4 العامرة

 1 2 0,063 0.115 1 2 ساقية الزيت

 1 3 0,061 0.315 1 4 طينة

 25 8 3,159 0.524 2 9 ساقية الدائر

 46,045 35.572 181 223 الجملة
251 235 

 

  :2020خالل سنة المصادق عليها  القروض العقارية ـ 3

ة الصىخيرة و ـىـبمعتمدي 5)  اريّةـــىـقىروض عق 6ى إسناد ـــــبوالية صفاقس المصادقة عل 2020تّم خالل سنة 

مليىون  0.885إنىاث ( بقيمىة جمليّىة تبلىغ  2ذكىور و  4بىاعثين شىبان ) مىنهم   6بمعتمدية  بئر علي بن خليفة ( لفائىدة  1

مليىون دينىار  0.379هىك ، و  103.26مليىون دينىار خّصصىت لتمويىل شىراء األراضىي بمسىاحة  0.506دينار ، منها 

 اآلبار و الربط الكهربائي  و اقتناء تجهيزات الّربط بالكهرباء .خّصصت لتمويل عمليّات حفر 
 

 :عليهاالمصادق متابعة المشاريع  ـ 4

 2020/2019 نسبة التطور  2020سنة  2019سنة   

 23.07%- 160 208 عدد المعاينات الميدانية

عىىدد أذون صىىرف المىىنح 

 التي تمت احالتها للبنك
215 131 -%39.07 

 43.02%- 3.909 6.861التىي تىّم اإلذن قيمة المىنح 
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 بصرفها "م.د"

 

و الحجر الصّحي و البروتوكوالت الصّحية التّي تّم اعتمادهىا علىى نسىق إنجىاز المعاينىات  الكوفيدأثّرت جائحة 

الميدانيّة و كذلك على نسق انجاز اإلستثمارات المصّرح بها و المصادق عليها، اضافة الى ذلك تسبّب نقص اإلعتمادات 

مقارنىة  2020اإلذن بصىرفها خىالل سىنة  فىي تراجىع قيمىة المىنح التّىي تىمّ  2020التّي تىّم رصىدها للّصىرف خىالل سىنة 

 .2019بسنة

 

 : 2020سنة  قائمة المشاريع الكبرى المصادق عليها خالل -5
معمل الجنوب للكسكسي بمعتمدية صفاقس المدينة و يتمثل في وحدة لتحويل العجين الغذائي البيولوجي بطاقة  مشروعـ 

 م د. 6.500بحجم استثمار طن/سنة  750انتاج 

دجاجة  45000شركة مسعودة لتربية الدواجن بمعتمديّة المحرس و يتمثّل في وحدة لتربية دجاج البيض   ـ مشروع

 م د . 6.558بحجم استثمار 

ـ مشروع شركة لنقوست + بمعتمدية صفاقس المدينة و يتمثل في صنع مركب للصيد بالجر في اطار التعويض بحجم 

 م د. 2.900استثمار 
 د .   3.100ـ مشروع شركة دواجن الجنوب بمعتمدية ساقية الدائر و يتمثل في مفرخ دجاج لحم بحجم استثمار 

صنع مركب للصيد بالجر في اطار الباعث يوسف الشعري و من معه بمعتمدية صفاقس المدينة و يتمثل في  ـ مشروع

 د . 2.065بحجم استثمار التعويض 

العيثة بمعتمدية الصخيرة و يتمثّل في توسعة مشروع لغراسة الزياتين المرويّة بحجم ـ مشروع الشركة الفالحية 

 م د . 2استثمار 

ـ مشروع شركة التعاضدية الصفاقسية العمالية لإلنتاج كوسوب بمعتمدية صفاقس المدينة و يتمثّل في تجديد مركب 

  م د . 1.389للصيد بالجّر بحجم استثمار 

صنع مركب للصيد بالجر في اطار لشعري و من معه بمعتمدية صفاقس المدينة و يتمثل في الباعث يوسف ا ـ مشروع

 د . 1.228بحجم استثمار التعويض 

ـ مشروع شركة شهية بمعتمدية عقارب و يتمثّل في تجهيز مداجن بتجهيزات انتاج الكهرباء بالطاقة الفوطوضوئية 

 م د .  1.009بحجم استثمار 

لبري المبرد بمعتمديّة جبنيانة و يتمثّل في احداث وحدة للنقل المبّرد للحوم الدواجن بحجم ـ مشروع شركة النقل ا

 م د .  0.997استثمار 

ـ مشروع شركة المجمع المتوسطي لزيت الزيتون بمعتمدية صفاقس الجنوبية و يتمثل في احداث معصرة زيتون وفق 

 م د . 0.840النمط البيولوجي بحجم استثمار 

 م د.0.775بحجم استثمار ة سوريبا بمعتمدية عقارب و يتمثل في تجديد وحدة لتربية دجاج البيض ـــــركش ـ مشروع

شركة مسعودة لتربية الدواجن بمعتمدية المحرس و يتمثّل في توسعة مشروع لتربية دجاج البيض بحجم   ـ مشروع

 م د . 0.640استثمار  

 0.565دينة و يتمثّل في تجديد مركب للصيد بالجّر بحجم استثمار    بمعتمدية صفاقس المالباعث أحمد دمق  ـ مشروع

  م د .

ـ مشروع شركة النقل المبرد للمنتوجات الفالحية بمعتمدية جبنيانة و يتمثّل في احداث وحدة للنقل المبّرد للحوم الدواجن 

 م د . 0.537بحجم استثمار 

دجاجة  21472الجنوبية و يتمثّل في وحدة لتربية دجاج البيض ـ مشروع شركة نور لتربية الدواجن بمعتمدية صفاقس 

 م د .0.493بحجم استثمار 

 

 

 

 

 و التربيـة المائيـة ريـد البحــيصلا     
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، حيث زيادة على االجتماعيةيمثل قطاع الصيد البحري بوالية صفاقس عنصرا هاما في تنمية الحياة االقتصادية 

بالغة األهمية وخلق مواطن شغل قارة، يحقق هذا القطاع مداخيل هامة من العملة  مساهمته في توفير مادة غذائية

 .الغذائي للبالدو الصعبة تساهم في خلق التوازن التجاري

الترفيع في مواسم الصيد البحري ومتابعة وتربية األسماك والصيد تطوير تقنيات بري ـــقسم الصيد البح يهتم

النصوص المتعلقة بممارسة الصيد البحري وإدارة الصيادين البحريين وتطوير الهياكل اإلنتاج وتحسين نوعيته وبتطبيق 

 المهنية ومساعدة المهنة.

 وتشتمل الدائرة المذكورة على:

 .مصلحة المواسم وتطوير اإلنتاج -

 .مصلحة إدارة الصيادين البحريين ومساعدة المهنة -

 

 يمميزات نشاط الصيد البحر -1
صيد البحري على طول الشريط الساحلي بتنوع الثروات البحرية فنجد الجر القاعي والصيد تتنوع أساليب ال  

والصيد على  (التقليدي)بالشباك الدائرة الموجه لألسماك العائمة وخاصة التنيات، إلى جانب أساليب الصيد الساحلي 

 األقدام والصيد الترفيهي.

 الصيـدول ــأسط  -2
، وتتوزع 2020)ناشطة و غير ناشطة( وحدة صيد خالل سنة  4680يعـد أسطـول الصيـد بالوالية         

 الوحدات على مرافئ ومواني الصيد وفقـا للبيانات الواردة بالجدول التالي:

 المينـــاء
 وحدات صيد مراكب صيد ساحلي

 المجموع
 التن الجر القاعي السمك األزرق بدون محرك مجهزة بمحرك

 666 25 232 16 99 294 صفاقس

 2674 0 0 0 1753 921 قرقنة

 303 0 0 5 235 63 المحرس

 419 0 0 0 105 314 اللواتة-اللوزة

 371 0 0 0 144 227 سيدي منصور

 58 0 0 4 13 41 الصخيرة

 130 0 0 0 70 60 العوابد

 59 0 0 0 37 22 الزبوسة

 4680 25 232 25 2456 1942 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رخــص الصيــد-3
من  % 50 رخصـة، من بينها 2067ا تم تجديده التيبلـغ العدد الجملي لرخص الصيد  2020خـالل سنـة 

 2152حوالي  2019الرخص تخص نشاط الصيد الساحلي، في حين بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها في سنة 

 رخصة.
 

 اليد العاملة المباشرة -4
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بحارا  13141دد اليد العاملة المباشرة والناشطة على أسطول الصيد البحري بكامل سواحل الوالية ـغ عـبل

 موزعين حسب نوعية وحدات الصيد وهي كما يلي: 

 

 عدد اليد العاملة الناشطة نوع نشاط الصيد  

 2532 صيد بالجر

 352 صيد التن

 168 صيد السمك األزرق

 2360 صيد ساحلية بدون محرك

 6729 صيد ساحلية مجهزة بمحرك

 1000 القفالة خالل موسم صيد الصيد على األقدام

 13141 المجموع

 
 

 الوقود المدعم  / إستهالك 5
 ما يعادل 2020في سنة امن طرف وحدات الصيد بجميع أصنافه ومالجملي للوقود المدع االستهالكسجل 

 .℅ 0,4انخفاضا طفيفا بنسبة مسجال بالتالي  2019في سنة  لترا  32564480لترا مقابل  32434329
 

 / اإلنـتــــاج 6
 :توزيع اإلنتاج حسب األنشطــة /6-1

انخفاضا ألف طن مسجال بالتالي  18,12بلغ اإلنتاج الجملي للصيد البحري حوالي  2020سنة خالل                 

 إنتاج الصيد الساحلي.القفالة والنخفاض إنتاج وهو راجع أساسا  2019مقارنة بسنة  %40بنسبة 

 الفارق النسبة )%(
 اإلنتاج )طن(

 نوع الصيد
2020 2019 

 صيد ساحلي 24514,98 11291,31 -13223,67 -53,94

 القاعي صيد بالجر 5423,37 6150,52 727,15 13,41

 صيد السمك األزرق 292,74 630,85 338,11 115,50

 القفالة صيد 155,57 44,29 -111,28 -71,53

 تربية أسماك 4,59 5,14 0,55 11,98

 صيد اإلسفنج 0 0 0 0

 المجموع )طن( 30391,25 18122,11 -12269,14 -40,37

 
 
 
 
 
 : وى الموانــيــتوزيع اإلنتاج على مست /6-2

في  قرقنة واللوزة و سيدي منصور و الصخيرة و العوابد و الزبوسة تراجعاشهدت مواني اإلنزال بشهدت 

. أما بقية المواني بالجهة 2019مقارنة بالكميات المنزلة بسنة  2020كميات المنتجات البحرية المنزلة خالل سنة 

 .% 30و 15تراوح بين متفاوتا فقد شهدت ارتفاعا  (4)جدول عدد 

 تطور إنتاج الصيد البحري حسب المواني:  4 جدول عدد
 النسبة )%( الفارق اإلنتاج )بالطن( اإلنزال ئموان
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2019 2020 

 15,67 996,64 7357,10 6360,46 صفاقس

 -66,20 -13020,85 6649,41 19670,26 قرقنة

 30,76 306,99 1304,89 997,9 المحرس

 -13,31 -182,06 1185,98 1368,04 اللوزة

 -12,35 -147,12 1044,10 1191,22 سيدي منصور

 -14,18 -69,34 419,80 489,14 الصخيرة

 -23,54 -29,92 97,17 127,09 العوابد

 -65,98 -123,48 63,66 187,14 الزبوسة

 -40,37 -12269,14 18122,11 30391,25 )طن( المجموع

 
     

 متابعة مواسم الصيد البحري -7
 موسم صيد القفالة  -7-1

 16المنقح بالقرار المؤرخ في و  1994سبتمبر  20قرار وزير الفالحة المؤرخ في ل وفقا ينتظم موسم صيد القفالة

 15سبتمبر غير أنه يمكن التمديد في فترة التحجير إلى يوم  30ماي إلى  15يحجرصيد القفالة من  .1997جوان 

 .نوفمبر بمقتضى مقرر من السلطة المختصة  و ذلك حسب الظروف البيولوجية و المناخية في كل منطقة صيد

 

  مناطق الصيد 

 :إنتاجمناطق  6تتكون منظومة صيد القفالة بوالية صفاقس من 

  (1منطقة صفاقس الشمالية )ص 
  (2منطقة قرقور )ص 
  (3منطقة القتيفة )ص 
  (4منطقة وادي مالطين الشمالية )ص 
  (5منطقة وادي مالطين الجنوبية )ص 
  ( 6منطقة الصخيرة )ص 

 ةــــمنطقة وادي المالطين الجنوبيو( 2ص قرقور )منطقة هي ومناطق  ثالثعلى  اإلنتاجمناطق  اقتصرت  

 (. 6ص منطقة الصخيرة )و ( 5ص )

 

 اإلنتاج 

طنا خالل طنا 177,88مقابل ( 5)جدول عدد طنا  44,92ما يعادل  2019/2020بلغ إنتاج القفالة في موسم   

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل فتح مناطق   .(5)جدول عدد%74,75بنسبة  انخفاضامسجال بالتالي 2018/2019موسم 

 2) )رسم عدد .يوما خالل الموسم الفارط 63يوما مقابل  48 اإلنتاج خالل هذا الموسم بلغ

 

 2019/2020:تطور إنتاج القفالة خالل موسم  5جدول 

 
 2018/2019موسم  

موسم 

2019/2020 

 التطور

 ℅النسبة  الكمية
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اإلنتاج  حسب 

 المناطق )طن(

 -88,78 -80,97 23,10 91,20 2ص

 100 21,34 21,34 0 4ص

 -85,31 -73,95 12,73 86,68 5ص

 0 0 0 0 6ص

 عدد   اللقاطة

 -72,21 -239 92 331 2ص

 100 132 132 0 4ص

 -74,55 -208 71 279 5ص

 0 0 0 0 6ص

معدل سعر  الكغ 

 الواحد )مليم(
 85إلى  35من  49إلى  15من 

 

 

  مراكز التنقية 

يقوم اللقاطة في مرحلة أولى بصيد القفالة في مناطق  .تمثل مراكز تنقية القوقعيات الوجهة الرئيسية لمنتوج القفالة

و قد ضبط اإلتحاد .فرزه قبل ترويجه إلى مراكز التنقية حيث تتم تنقيته و إعداده للتصديريتم الصيد المرخص لها ثم 

بلغ عدد مراكز التنقية الذين قاموا باقتناء . التي يجب على هذه المراكز أن تستجيب لهااألوروبي مجموعة من الشروط 

مركزا موزعين على كامل المناطق الساحلية  خمسة عشر  2019/2020من القفالة بوالية صفاقس في موسم  كميات

 .مراكز تابعة لوالية صفاقس ثمانية منها 

 

  المشاغل 

المراقبة الشديدة لمراحل اإلنتاج و النقل و الترويج من أجل فرض إحترام المقتضيات رغم المتابعة اليومية و 

 فإن بعض حلقات الشبكة تتطلب المزيد من اليقظة و خاصة لألسباب التالية : ،القانونية و الصحية المعمول بها

 الحلول المقترحة اإلشكاليات المعترضة

 غياب دور مجامع التنمية في منظومة القفالة

إعادة هيكلة مجامع التنمية نظرا لدورها في تأطير 

اللقاطة ومزيد تأمين تمثيلية أكثر للمرأة صلب هذه 

 المجامع 

العديد من اللقاطة ال يتمتعون برخصة صيد القفالة مما ال 

 يمكن من تحديد مجهود الصيد الفعلي

إعادة النظر في هيكلة مجامع التنمية ألهمية دورها في 

 اللقاطة و توعيتهمتأطير 

صعوبة تنقل حراس صيد البحري إلى مناطق صيد 

 القفالة نظرا لبعد المسافة بين اإلدارة ونقاط الجمع.

البحري تخصيص وسيلتي نقل ألعوان حرس الصيد 

أن  ومن المستحسنصيد القفالة طيلة الموسم  لمراقبة

في  والمراقبة توجدانتكونا شاحنتين ألن مناطق الجمع 

 وعرةأماكن 

تشتت جهود حرس صيد البحري وصعوبة مراقبة 

عدم توفير عدد كاف من حراس مناطق الصيد نظرال

 الصيد البحري

الدعم البشري لقسم الصيد البحري من طرف اإلدارة 

العامة للصيد البحري وتربية األسماك والمندوبية 

 الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس

بإدارات المحرسو الصخيرة غياب الخط الهاتفي والفاكس 

 و الزبوسة

لضمان وصول  الهاتفي والفاكساإلسراع بتوفير الخط 

 .المعلومة في االبان
 

 

 موسم صيد القمبري بمراكب الجر  2.7

في خليج قابس  للمشاركة في مواسم صيد القمبريميناء صفاقس أهم نقطة تتجمع فيها مراكب الصيد بالجر 

مشاركة سنويا ضافة إلى المراكب التابعة لوالية صفاقس فإننا نسجل . فباإلكل سنةمن الذي يتواصل على مدى فترتين 

 .بعض المراكب التابعة لواليات ساحلية أخرى
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تد على و يم 2001ديسمبر  19ينتظم موسم صيد القمبري بالجر في كل سنة كما ورد بقرار وزير الفالحة المؤرخ في  

متر للمراكب التى لها  40ح ب و  500مترا للمراكب التى لها محركات دون أو تساوي  30فترتين في أعماق تفوق الـ

 :ح ب 500محركات تفوق 

  جوان 30ماي إلى  15الفترة األولى : من 

  وذلىك حسىب وضىعية ديسىمبر  15نوفمبر مىع إمكانيىة التمديىد فيهىا إلىى غايىة  30أكتوبر إلى  16الفترة الثانية : من

 .المخزون المحدد على إثر القيام بخرجة بحرية مشتركة بين البحث العلمي والمهنة واإلدارة
 

 اإلنتاج الجملي لموسم صيد القمبري 

وهىو   2019طنا في سنة  967,01طنا مقابل 1790,1ما يعادل 2020سجل إنتاج موسم صيد القمبري خالل سنة 

 .85,12%ما حقق ارتفاعا  بنسبة 

  جوان 30ماي إلى  15الفترة األولى : من 

طنا موزعة بين القمبري الملكي  414,68ما يعادل  2020بلغ إنتاج القمبري خالل الفترة األولى من سنة  

ارتفاعا و يشار إلى أن اإلنتاج الجملي للقمبري  للفترة األولى من هذا الموسم شهد  6واألبيض حسب الجدول عدد 

 .% 38,07بنسبة 
 (2020جوان  30ماي إلى  15ولى )من القمبري خالل الفترة األ إنتاج: 6عدد  جدول 

  2019 2020 الفارق ℅()النسبة 

 الجملي للقمبري )طن( اإلنتاج 322,37 414,68 92,31 28,63

 القمبري الملكي )طن(  إنتاج 110,03 157,94 47,91 43,54

 القمبري األبيض )طن( إنتاج 212,34 256,74 44,4 20,91

 الرخص المسندةعدد  142 158 16 11,27

 عدد الخرجات 439 409 -30 -6,83
 معدل اإلنتاج بالخرجة البحرية )طن( 0,73 1,01 0,28 38,07

 
 
 
 
 
 
 

  نوفمبر 30لى إأكتوبر  16الفترة الثانية : من 

موزعة بين القمبري الملكي طنا 1375,42لموسم القمبري  2020لسنة بلغت جملة محاصيل الفترة الثانية 

مقارنة بالكميات المسجلة بنفس  %144,93. و قد شهد اإلنتاج الجملي ارتفاعا بنسبة  7واألبيض حسب الجدول عدد

 الفترة من الموسم الفارط.

 

 (2020نوفمبر  30أكتوبر إلى  16لثانية )من القمبري خالل الفترة ا إنتاج: 7عدد جدول 

  2019 2020 قالفار ℅()النسبة 

 الجملي للقمبري )طن( اإلنتاج 561,56 1375,42 813,86 144,93

 القمبري الملكي )طن(   إنتاج 245,95 684,67 438,72 178,38

 القمبري األبيض )طن( إنتاج 315,61 690,75 375,14 118,86

 الرخص المسندةعدد  221 304 83 37,56
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 عدد الخرجات 681 746 65 9,54
 معدل اإلنتاج بالخرجة البحرية )طن( 0,82 1,84 1,02 123,59

 

  صيد القمبري بالمراكب الساحلية 

 صيد الساحلي بنسبة هامة في تزويدتساهم مراكب ال ،لى إنتاج القمبري المتأتي من المراكب بالجرإضافة إ

الشباك الثالثية غير  باعتمادو المالحظ أن صيد القمبري  .بمنتوج القمبري الملكي و األبيض المحلية و الخارجية السوق

بلغ وقد    .أواخر شهر أفريل من كل سنة في محدد بموسم و لكن عموما تنطلق هذه الوحدات في نشاط صيد القمبري

بنسبة انخفاضا  مسجال بالتالي 2019طنا سنة  917,75مقابل  طنا516,41ما يعادل  2020خالل سنة إنتاج القمبري

43,73%. 

 
 موسم صيد األخطبوط  7-3

 استغاللهيتم  .وصفاقسمن أهم المنتجات البحرية التي تساهم بصفة عالية في صادرات جهة  يعتبر األخطبوط

حيث ينطلق الصيد بالحجر ثم  .بشباك الجر من جهة و بأساليب الصيد الساحلي التقليدية من جهة أخرى

 .هجرة األخطبوط نحو األعماق الكبيرة ابتداءالشباك الثالثية عند  باستعمالالقارورليتواصل 

في ه يحجر صيد. و 1994سبتمبر  20يخضع تنظيم موسم صيد األخطبوط لقرار وزير الفالحة المؤرخ في 

أو نوفمبر  15أكتوبر من كل سنة غير أنه يمكن التمديد في فترة التحجير إلى يوم  14ماي إلى  16الفترة الممتدة من 

كما يحجر  .تقديمها إلى غرة أفريل بمقتضى مقرر من السلطة المختصة و ذلك حسب الظروف البيولوجية للمخزون

 .كلغ ماعدا األخطبوط من صنف بومسك 1الذي يقل وزنه عن صيد األخطبوط 

 

وقد بلغ  .2019نوفمبر  09 يومبكافة السواحل التونسية بداية من  2020/ 2019موسم صيد األخطبوط انطلق

طنا موزعة بين الصيد بالجر والصيد الساحلي  1713,53ما يعادل 2019/2020اإلنتاج الجملي لألخطبوط في موسم 

مقارنة بالكميات المسجلة بنفس الفترة من   %36,42. و قد شهد اإلنتاج الجملي انخفاضا بنسبة 8حسب الجدول عدد

 الموسم الفارط. 

 

 
 2019/2020خالل موسم  خطبوط تطور إنتاجاأل:8عددجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحمر موسم صيد التن - 7-4

المؤرخ في  و الموارد المائية والصيد البحريوزير الفالحةمن كما ورد بقرار  تن األحمرينتظم موسم صيد ال

الفصل (األحمر و المتعلق بتنظيم صيد التن 2008 ماي21القرار المؤرخ في و إتمام ح ينقالمتعلق بت و 2020ماي  28

 .جويلية 01ماي إلى  26إبتداء من )األول جديد

 
 موسم

2018/2019 
 موسم

2019/2020 
 التطور

 ℅النسبة  الكمية
 -36,33 -969,48 1698,9 2668,38 )طن( انتاج الصيد الساحلي

 -45,61 -12,27 14,63 26,9 )طن( انتاج الصيد بالجر
 -36,42 -981,75 1713,53 2695,28 المجموع

  35إلى  23من  34إلى  25من  معدل سعر الكغ الواحد بالدينار
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بلغت حصة البالد التونسية من صيد التن في ، حسب التوصيات الواردة من المنظمة العالمية لصون التنيات

وحدة  44بمشاركة ) 2019طنا في سنة  2376مقابل   وحدة صيد 49بمشاركةطنا   2608 ما يعادل 2020سنة 

 (.صيد
 

 ري ــمخالفات الصيد البح / 8
والمسجلة  بلغ عدد محاضر مخالفات الصيد البحري الواردة على المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس 

 2019محضرا مسجال في سنة  326مقابل  لوحدات الصيدبالنسبة 2020في سنة محضرا  309بمكتب المتابعة 

 .ع عدد المخالفات حسب نوع المخالفةيو يوضح الجدول التالي توز .يةبالنسبة للمراكب التونسية و المراكب األجنب

 : مخالفات الصيد البحري9عدد جدول

 2020العدد  2019العدد  ةــوع المخالفــــن

 31 54 الممنوع لكيسامسك 

 7 8 الكيسباستعمال صيد 

 3 12 بحري مجهول المصدرنقل منتوج 

 40 17 صيد بمنطقة محجرة

 0 4 بوسيلة غير مؤهلةنقل منتوج 

 1 5 تشغيل بحار بدون دفتر مهني

 49 44 الصيد عدم االستظهار برخصة

 0 2 و التصرف في المحجوز عرقلة عملية الحجز

 3 27 بحرييحجر صيده نقل منتوج

 4 10 بدفتر الطاقم عدم تسجيل بحار

 94 107 مسك معدات صيد محجرة

 5 1 تعاطي الصيد دون رخصة 

 13 1 )حجر صيده بحريي منتوجبيع   (منتوجات فالحية على خالف التراتيب الجاري بها العملبيع 

 2 8 انتهاء صلوحية رخصة صيد

 0 2 صيد منتوج غير مرخص فيه 

 5 3 عدم  االمتثال لألوامر و اإلشارات الصادرة عن أعوان المعاينة والفرار 

 0 1 مترا حول الحقل البترولي ميسكار  500الصيد على مسافة  أقل من 

 4 1 المالحة بدون أوراق 

 2 1 ( )مراكب أجنبية( ZPRالصيد بالجر بمنطقة الصيد الخاصة )

 4 2 نقل و ترويج منتوج بحري دون عرضه على السلطة المختصة 

 0 3 اإلرساء بمكان غير مرخص فيه 

 2 8 مكان غير معد للغرض بيع منتوج بحري في

 0 1 الصيد باألضواء المبهرة 

 4 4 بيع أصناف مائية دون  الحجم  القانوني 

 1 0 دخول ميناء غير ميناء اإلرتفاق

 1 0 م( 27م ) 50بالشباك  المجرورة جنوب موازي راس كبودية بأعماق تقل عن صيد 

 2 0 عدم رسم اسم السفينة 

 3 0 الصيد بالموانى و الممرات 

 1 0 تعاطي الصيد على غير الصيغ القانونية المنظمة للراحة البيولوجية 

 1 0 م 40تعاطي صيد القمبري بخليج قابس بعمق أقل من 

 3 0 تعاطي صيد القمبري بخليج قابس بدون رخصة 

ممارسة الصيد بخليج قابس دون تشغيل الجهاز الطرفي الخاص بالمنظومة الوطنية لمراقبة 

 مراكب الصيد البحري عبر االقمار االصطناعية 
0 22 

 2 0 مسك أشياء مجهولة المصدر 
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 309 326 وعــــــالمجم
 

 

 التصديـــر /9

طنا سنة 10345,66مقابلطنا7882,84ما يعادل  2020المصدرة خالل سنة  كمية المنتجات البحريةبلغت 

هذا التراجع للحالة االستثنائية التي تمر بها البالد إثر انتشار يعود . و%23,81بنسبة بالتاليانخفاضا مسجلة  2019

 .(10)جدول  ( 19-فيروس كورونا )كوفيد 

 2020لسنةالصيد البحري  منتجات: تطور صادرات  11عدد جدول

المنتوجات 

 البحرية

 )كلغ(الكمية 
 )℅(النسبة 

2019 2020 

 -2,94 1778944,5 1832879 جراد البحر

 2197774,1 حبار

 

1249205,6 43,16- 

 983124,5 أخطبوط

 

634036,28 35,51- 

 229566 بومسك

29892,2 

 

87760 

 

61,77- 

 29892,2 مطيق

 

20309,5 

 

32,06- 

 29984,93 سمك

 

13463,2 

 

55,10- 

 19084 تن )مصبرات(

4897223,6 

 

0 100- 

 4897223,6 سرطان البحر

 

4034069,64 

 

17,63- 

 2262 3033 إسفنج طبيعي

 

25,42- 

 6,51 25214 23672 سردينة

 -62,42 37370 99430 قوقعيات

Cigale 0 208 100 

 -23,81 7882842,72 10345663,33 المجموع )كلغ(
 

 

 

 الخدمــات اإلداريــة /-10
 ترسيــم البحـارة: 

تمكينه  مقابل ه به كامل الموجباتتقديم ملف وجب عليهكل من يرغب في العمل في قطاع الصيد البحري على  

هناك ثالث وثائق مهنية يمكن إسنادها لمتعاطي الصيد  .تعاطي الصيد بكامل السواحل التونسيةلمن وثيقة عمل تؤهله 

و ال يمكن إعطاء هذا األخير إال بعد موافقة  .الدفتر المهنيالبطاقة المهنية و دفتر التسجيل الوقتي و هي البحري 

وثيقة مسندة في  1554مقابل  2020تهم رجال البحر طيلة سنة ( 16)جدول وثيقة  846إسناد و قد تم  .الشرطة الفنية

 .% 45,56بنسبة  مسجال انخفاضا 2019سنة 
 2020كامل سنة  امتدادعلى المسندة لرجال البحر : توزع وثائق الصيد البحري 15عدد جدول 

 
 المجموع بطاقة مهنية بطاقة تسجيل وقتي دفتر مهني كشف إبحار

 107 14 49 13 31 جانفي

 111 6 68 14 23 فيفري

 55 3 22 12 18 مارس

 1 0 0 1 0 أفريل

 62 0 35 21 6 ماي

 121 1 56 38 26 جوان

 57 0 25 11 21 جويلية
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 63 0 40 10 13 أوت

 77 2 47 8 20 سبتمبر

 42 0 21 9 12 أكتوبر

 66 2 43 6 15 نوفمبر

 84 1 50 9 24 ديسمبر

 846 29 456 152 209 المجموع

 

 زالـــاإلبحار و اإلن 

 .في نفس المركب االستقراريتميز نشاط رجال البحر على متن وحدات الصيد البحري بكثرة الحركية و عدم 

تأشيرة  2382،وتأشيرة إبحار 2263ما يعادل  2020و قد سجلنا في سنة  تعدد عمليات اإلبحار و اإلنزال.لذلك ت

وذلك بميناء  2019في سنة تأشيرة  7068مقابل 5193إعالم بغياب و بالتالي يكون العدد الجملي 548إنزال و 

 .صفاقس فقط

نشاط  استئنافو يعود ذلك إلى يأكتوبر و نوفمبر أكبر عدد من عمليات اإلبحار و اإلنزال في شهرتم تسجيل 

 ه معسبتمبر( و تزامن و أوت - وحدات الصيد بالجر إثر الراحة البيولوجية الممتدة على مدى ثالث أشهر )جويلية

 .نوفمبر( 30 –أكتوبر  16بداية الفترة الثانية من موسم صيد القمبري )

 

 مـــر الطاقــــدفت /11

حجمي  طن 5حمولتها أو تساوي يعتبر دفتر الطاقم من أهم الوثائق التي تلتزم كل وحدة صيد بحري تفوق 

التي تم و قد بلغ عدد الدفاتر  .تسلم إحداها للمجهز و يبقى األخر بإدارة الصيد البحري. باستخراجها في نظريين

توزع تجديد  16. و يبين الجدول عدد 2019سنة دفترا تم تجديدها في  84مقابل 2020سنة  فيدفترا  37تجديدها 

 دفتر الطاقم حسب نوع النشاط.
 

 2020توزع دفاتر الطاقم شهريا حسب نوع الصيد خالل سنة  :16عدد  جدول

 
 المجموع صيد التنيات صيد السمك األزرق صيد بالجر صيد ساحلي

 6 0 0 2 4 جانفي

 4 0 0 1 3 فيفري

 5 0 0 2 3 مارس

 0 0 0 0 0 أفريل

 0 0 0 0 0 ماي

 0 0 0 0 0 جوان

 0 0 0 0 0 جويلية

 0 0 0 0 0 أوت

 6 0 0 6 0 سبتمبر

 3 0 0 3 0 أكتوبر

 5 0 0 5 0 نوفمبر

 8 0 0 5 3 ديسمبر

 37 0 0 24 13 المجموع
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 مطالب صنع و تحوير و حدات الصيد البحري 
البحري، يتقدم مجهزو المراكب بمطالب  بهدف تحسين مورد رزق البحارة و تطوير إنتاج وحدات الصيد

إحداث تحويرات، الترفيع في قوة المحرك أو الصنع في إطار التعويض للمراكب التي تهالكت أو غرقت ، إضافة إلى 

 مطالب تسوية الوضعية. و تتولى اللجنة االستشارية إلسناد تراخيص صنع و توريد وحدات الصيد البحري البت فيها.

 تتوزع كما يلي: 2020مطلب في سنة   188وقد تم إيداع 

 48 مطلب صنع في إطار التعويض 

 16 مطلب إدخال تحويرات 
 7 مطلب تغيير محرك 
 30 مطالب تحيين ترخيص صنع في إطار التعويض 
 07 مطالب تحيين ترخيص إدخال تحويرات 
 03  مطالب تحيين ترخيص تسوية وضعية 
 57 مطلب في تسوية وضعية 
 02 مركبمرافقلمركبصيداألسماكالعائمةماعدىالتناألحمربالشباكالدائرةمطلب صنع 
 01 مطلب صنع مركب الستغالله في سد 
 12  مطلب تغيير نشاط 
 05 مطلب صنع وحدة صيد ساحلي 

سبتمبر و لجنة  29أوت ،  21جوان ،  لجنة  10لجان  وطنية )لجنة  04أما بخصوص اللجان، فقد تم عقد  

 ترخيصا.  75ناد ديسمبر( تمكنت من إس 10

 133في إطار تسوية وضعية وحدات الصيد البحري بالمحرس، الزبوسة، الصخيرة، اللوزة، وصفاقس، تم إسناد 

 ترخيص تسوية وضعية .

 
 

 2020الراحـة البيولوجيـــة لسنة  /13
إقرار منظومة أهمها  تم اتخاذ عدة إجراءات منفي إطار المحافظة على الموارد السمكية و تأمين ديمومتها، 

و المتعلق بنظام الراحة  2009مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  17خّصت بالقانون عدد  قدو  .الراحة البيولوجية

 2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71والمنقح بالقانون عدد البيولوجية في قطاع الصيد البحري و بتمويلها 

المتعلق بقانون المالية  2011ديسمبر  31المؤرخ في  2011لسنة  7ون عدد قانو ال 2010المتعلق بقانون المالية لسنة 

واألوامر التي صدرت والمتعلقة بضبط  2016ديسمبر   17المؤرخ في  2016لسنة  78و القانون عدد  2011لسنة 

  2016ة جويلي 27المؤرخ في  2016لسنة  918صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري والمنقحة 

و المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق  2010جويلية  19المؤرخ في  2010لسنة  1766عدد المتعلق بتنقيح األمر 

والمقررات التي تصدر كل سنة لضبط شروط المشاركة في الراحة تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 

 كالتالي: 2020المساعدات, وكانت نتائج سنة  احتسابالبيولوجية وكيفية 

 2019مركب سنة 95مقابل  2020مركب سنة 110المتحصل أصحابها على المساعدات :  مراكبعدد ال -

 2019بحار في سنة 1295مقابل 2020بحار في سنة 1424عدد البحارة المتحصلين على المساعدات :  -

 2019في سنة د 4628291.225مقابل2020د في سنة 5328587.887الجملي للمساعدات:  مبلغ ال -
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 2016لسنة  918ذلك إثر صدور األمر عدد  و هاتطوير قصد منظومة الراحة البيولوجيةلإجراء تنقيحات تم 

و المتعلق  2010جويلية  19المؤرخ في  2010لسنة  1766و المنقح لألمر عدد  2016جويلية  27المؤرخ في 

 الصيد البحري و تمثلت هذه التعديالت في :بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع 

 .عدم ربط المساعدات التي تمنح للمجهز بالمساعدات التي تمنح للبحارة -

خالل أخر موسم والذي ينطلق من غرة أكتوبر اإلبحار المسجل بوثيقته المهنية منح المساعدات للبحار حسب عدد أيام  -

 .إلى موفى جوان من السنة الموالية

 مساعدات للبحارة عن طريق تحويل بنكيتسند ال -
 

 2016لسنة  918ذلك إثر صدور األمر عدد  و هاتطوير قصد منظومة الراحة البيولوجيةلإجراء تنقيحات تم 

و المتعلق  2010جويلية  19المؤرخ في  2010لسنة  1766و المنقح لألمر عدد  2016جويلية  27المؤرخ في 

 البيولوجية في قطاع الصيد البحري و تمثلت هذه التعديالت في : بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة

 .عدم ربط المساعدات التي تمنح للمجهز بالمساعدات التي تمنح للبحارة -

خالل أخر موسم والذي ينطلق من غرة أكتوبر اإلبحار المسجل بوثيقته المهنية منح المساعدات للبحار حسب عدد أيام  -

 .الموالية إلى موفى جوان من السنة

 تسند المساعدات للبحارة عن طريق تحويل بنكي -

 

 اداتـمتي و وضعـية االعـر المالـتقريال
 مـقـدمـة

دائرة المالية على إعداد و تنفيذ ميزانية المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس بعنوانيها  نشاط  يرتكز     

القانون األساسي للميزانية و جل األوامر و التراتيب الجاري بها العمل األول و الثاني وفق مجلة المحاسبة العمومية ، 

 في الصفقات العمومية والتصرف المالي .

 ، نبين أهم األعمال التي قامت بها الدائرة على مدى السنة المالية:2020في إطار تنفيذ ميزانية السنة المالية 

 إعداد ميزانية التصرف العنوان األول  -

 و المنح  الميزانية المفوضة لألجورإعداد مشروع  -

 إدراج ميزانية التصرف العنوان األول بمنظومة أدب -

 إعداد اقتراحات تعهد النفقات للتأجير و نفقات وسائل المصالح و نفقات التنمية  -

 إدراج الصفقات المبرمة بمنظومة أدب مؤسسات -

 إعداد أذون التزود -

 إعداد أوامر الصرف -

 و المسؤولية للعملة إعداد قائمة منحة التعهد -

إعداد أجور و منح أعوان المندوبية المترسمين و الوقتيين و المتعاقدين و تحيين الوضعيات  و إعداد القرارات على  -

 المستوى المالي باستغالل المنظومات اإلعالمية "أدب" و" إنصاف"

 متابعة البطاقات الفردية لألعوان و تحيين عناصر التأجير -

إعداد الحساب الثالثي لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان التغطية و لحضائر خالص أجور عملة ا -

  2002مارس  12المؤرخ في  32ضمن النظام المحدث بالقانون عدد  االجتماعية لعملة الحضائر 

 متابعة تنفيذ الميزانية   -

 مع وزارة الفالحة إعداد مطالب فتح االعتمادات المرسمة بميزانية التجهيز و متابعتها  -

 إعداد مطالب تحويل االعتمادات تعهدا و دفعا بالعنوان الثاني -
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 مشاريع تنقيح ميزانية التصرف بالعنوان األول إعداد  -

 القيام ببعض المصاريف على وكالتي الدفوعات بالمندوبية -

  فتح الظروف الخاصة باالستشارات -

 المحروقات  منحةخالص  -

 التقلبات المناخيةمترتبة خالص منحة تعويض األضرار ال -

 إعداد شهادات في الخصم من المورد  -

  2020 نيةنتائج تنفيذ ميزا /1

 العنوان األول -

 ــة بــــطبقا لقرار السيد وزير الفالح2020لسنة قدرت االعتمادات المرسمة بميزانية التصرف العنوان األول   

د ثم في  1130167.98 لتصبح جملة االعتمادات  2019أد. وقد تم تنقيحها بإضافة الفواضل الصافية لسنة  1023

 د. 1150167.980لتصبح التقديرات النهائية أد في منحة الدولة للتسيير بعنوان دعم   20ادة ـمرحلة الحقة بزي

 

 تنفيذ ميزانية الموارد:  1 -1

 ، موزعة كما يلي: موارد ذاتيةمن جملة الموارد المتوقعة من منحة لدولة و   %90.7حققت الموارد المنجزة نسبة 

 102.4 %  د 853000.000لمنحة الدولة بمبلغ 

 34% د   يمكن تفصيلها كما يلي :64510.380 ,للموارد الذاتية بمبلغ 

 د10052.137    بمبلغ % 35.9.مداخيل بيع الماء قد حققت  نسبة 

  د 4211.362بمبلغ  %42.1 المداخيل المحققة لبيع المعدات القديمة  حققت نسبة 

  د 1999بمبلغ   % 33.3 المداخيل المحققة لصيانة التجهيزات المائية سجلت نسبة 

  د2540.800.بمبلغ    %   42.3مداخيل أشغال االختبار و التحاليل و البحوث سجلت نسبة . 

  32.6د أي بنسبة  45707.081أما المداخيل العرضية المختلفة فقد بلغت  % . 

 نوعية المداخيل الفقرة الفصل
 حجم المداخيل

 النسبة
 المحققة المقدرة 

 %100 6000.000 6000.000 منحة الدولة بعنوان التأجير 00 01

 %102.4 847000.000 827000.000 العموميةمنحة الدولة بعنوان التسيير و استغالل التجهيزات  00 02

  
 %102.4 853000.000 833000.000 مجموع منحة الدولة

 %35.9 10052.137 28000.000 بيع الماء 03 05

 %42.1 4211.362 10000.000 بيع معدات قديمة 07 05

 %33.3 1999.000 6000.000 التجهيزات إصالحصيانة و  07 06

 %42.3 2540.000 6000.000 االختبارات و التحاليل و البحوثموارد أشغال  09 06

 %32.6 45707.081 140000.000 مداخيل عرضية مختلفة 99 50

  
 % 34 313433.593 190000.000 مجموع الموارد الذاتية

 %100 107167.980 107167.980 2019فواضل ميزانية  01 51

 %90.7 1024678.360 1130167.980 الجملة  

 

 تنفيذ ميزانية النفقات:   2 -1

 %   89.08و الثاني )وسائل المصالح(نسبة استهالك النفقات المنجزة بقسميها األول )تأجير عمومي (حققت 
 

 نوعية المصاريف الفصل
االعتمادات 

 المفتوحة 
االعتمادات 

 المتعهد بها
االعتمادات التي 

 تم صرفها
 النسبة %

االعتمادات 

 المتبقية
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 1412.961 76.45% 4587.039 4587.039 6000.000 الخصوصية المتغيرةالمنح  01101

 119209.276 88.73% 938958.704 938958.980 1058167.980 العمومية نفقات تسير المصالح 02201

02202 
مصاريف استغالل و صيانة 

 التجهيزات العمومية
86000.000 80978.338 80978.338 %94.16 5021.662 

 125643.899 89.08 % 1024524.081 1024524.081 1150167.980 الجملة  

 الفواضل الصافية من الموارد بالنسبة للمصاريف االعتيادية: 1-3  

لما حققته من موارد و نفقات سجلت المندوبية فواضل صافية من الموارد بالنسبة للمصاريف االعتيادية على   نتيجة

 مفصلة كالتالي: د 154.279بلغت قيمتها  2020ميزانية العنوان األول لسنة 

 1/  د -125489.620بين مبلغ الموارد التي تحققت و التقديرات المرسمة تم حصره ب  سلبي   فارق 

 2/  د. 125643.899وفورات مسجلة على المصاريف بلغت 

 

 االعتمادات المفوضة للمرتبات و األجور بالعنوان األول /2

      تقوم الدائرة بطبع و استخراج قوائم األجور البيضاء ابتداء من اليوم الخامس من الشهر للقيام باإلصالحات

 الضرورية ،كما تقوم باستخراج القوائم النهائية لألجور ابتداء من اليوم العاشر من الشهر 

 و          ملحقات األجور يتم تسييلها عند استخراج قوائم األجور أو منحة اإلنتاج أو منحة الشهر الثالث عشر أو

 إعداد التعهدات و أوامر الصرف  الخاصة بها 

  تعهد بنفقة في إطار التأجير العمومي  107ب  القيام  2020السنة وقد تطلب تنفيذ ميزانية األجور المفوضة خالل

تم د  11696109.013: أمر بالصرف و ذلك باعتماد منظومة أدب مركزي و بلغت االعتمادات المفتوحة 117و 

 % 100صرفها بنسبة 

 المبلغ النشاط الفصل البرنامج

1 

1J101 1 594380.834 

  5 1335373.792 

 1929754.626 1مجموع البرنامج 

2 2c101 1 1163284.942 

 1163284.942 2مجموع البرنامج 

3 3k101 5 1132934.302 

 1132934.302  3مجموع البرنامج 

4 
 

4K101 1 2070192.149 

4k102 1 22.163 

  2 733191.258 

 2803405.570 4مجموع البرنامج 

5 5K101 1 1544898.883 

 1544898.883       5مجموع البرنامج

9 9K101 5 3121830.690 

 3121830.690   9مجموع البرنامج  

 11696109.013 مجموع البرامج

 يــوان الثانـــالعن /3
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 الميزانية: توزيع   1 - 3
التي تمت إحالتها  2020لوثيقة النهائية لميزانية التنمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس لسنة تبعا ل             

من قبل السيد المدير العام للتمويل و االستثمارات و الهياكل المهنية، فإن جملة االعتمادات لميزانية المندوبية العنوان 

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية  أ.د دفعا، موزعة بين 10888أ.د تعهدا و  10310قدرت بـ  2020نة الثاني لس

 ضمن االستثمارات المباشرة كما هو مبين بالجدول أسفله. و اعتمادات على القروض الخارجية الموظفة 

 المشاريع

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

 الخزينة الجملة تمويل خارجي الخزينة
تمويل 

 خارجي
 الجملة

 10888 5640 5248 10310 4907 5403 الـجــمــلـــة

 

 

 

)باعتبار القروض الخارجية وباعتبار االعتمادات الجزء األول لميزانية التنمية   2 – 3

 التي اليمكن استعمالها(
 فواضل ميزانيات   ألف دينار 13163.38ألف دينار متكون من  23473.38تم ضبط هدف اعتمادات التعهد  ب

 % 84.37وقد بلغت نسبة االنجاز   2020ألف دينار ميزانية مرسمة لسنة  10310و      سابقة 

  ألف دينار على  6156ألف دينار متكونة من 10634و تم انجاز  لف دينار 10888تم ترسيم اعتمادات الدفع ب

باعتماد اعتمادات الدفع المتوفرة على  % 90.04تمويل خارجي وقد بلغت نسبة االنجاز  4478حساب الميزانية و 

 الميزانية و المتكونة من االعتمادات المفتوحة وفواضل اعتمادات السنة السابقة 

  

الفواضل إلى 

غاية 

2019/12/31 

االعتمادات 

المرسمة 

2020 

جملة 

االعتمادات 

 الهدف

االعتمادات 

 المفتوحة
االعتمادات 

 المتوفرة
االعتمادات 

 المنجزة
  نسبة

 اإلنجاز

اعتمادات 

التعهد   

)الجزء 

 األول(

 %69.05 6054.77 11830.72 8465.36 8768.36 5403.00 3365.36 خزينة 

قرض 

 خارجي 
9798.02 4907.00 14705.02 3971.14 13769.16 13749.09 93.50% 

 %84.37 19803.86 25599.88 12436.5 23473.38 10310.00 13163.38 الجملة

اعتمادات 

الدفع     

)الجزء 

 األول(

 %90.04 6156 6837 6365 5720 5248 472 خزينة 

قرض 

  خارجي 
5640 5640 4478 4974 4478 

 

 %90.04 10634 11811 10843 11360 10888 472 الجملة

 

 :نشاط وكالتي الدفوعات -4
وكالتي للدفوعات تم احداثهما و توزيع مهامهما لتأدية بعض النفقات الطفيفة أو لسبب تعذر تأديتها  للمندوبية  

 . بأمر سابق بصرفها كخالص أجور عملة الحضائر
 



 

136 

دينار حسب قرار  تعديل وكالة 203300.000حدد مبلغ التسبقة لوكيل الدفوعات ب  :1وكالة الدفوعات عدد 4-1

 .2019لسنة 10الدفوعات عدد 

بالعنوان الثاني لخالص أجور عملة الحضائر ولتغطية  د 1313101.482الدفوعات بصرف مبلغ قام وكيل 

  عدة نفقات بمختلف بنود الميزانية

 المبلغ المدفوع البيان ف-ف الفقرة الفصل
 696184.963 تأجير عملة الحضائر الغابات 007 901 06675
 616760.519 م ت متأجير عملة الحضائر  007 901 06676

 156.000 مصاريف أخرى  تبويب مختلف
 1313101.482 المجموع

 

 :2وكالة الدفوعات عدد  4-1

 . 2016لسنة  8د حسب قرار تعديل وكالة الدفوعات عدد  10000.000حدد مبلغ التسبقة لوكيل الدفوعات ب 
 .العنوان األول لتغطية عدة نفقات ب د14171.341 بصرف الدفوعاتقامت وكيل 

 

 المبلغ المدفوع البيان ف-ف الفقرة الفصل

 10526.690 نفقات صيانة و استغالل وسائل النقل 002 0010 02201

 3644.651 مختلف نفقات العنوان األول تبويب مختلف

 14171.341 المجموع

 

 2020  لسنة ميزانيتي العنوان األول و العنوان الثاني حول انجازإحصائيات  /5
  دارـــتم انجاز و إص 2020خالل سنة: 

 د  7855771.899بالعنوان الثاني  بمبلغ جملي قدره  211بالعنوان األول و  176تعهد  :   387 -

 د 699842.829بالعنوان الثاني بمبلغ جملي قدره  82بالعنوان األول و  28الغاء تعهد :  110 -

 ان الثاني أمر صرف بالعنو 421و  أمر صرف بالعنوان األول 970:  صرفأمر   1391 -

 بطاقة بيانية لصفقة 26 -

 1731595.586طلب تزود بمبلغ جملي قدره  872 -

 2020جلسات خالل سنة  3: تم عقد نشاط لجنة الصفقات  

 2020جلسات خالل سنة  10: تم عقد نشاط لجنة الشراءات  

   2020جلسات خالل سنة 5: تم عقد  نشاط اللجنة االستشارية 
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 ـواناألعـــ
      

 
 

تخضع دائرة األعوان وفقا للهيكل التنظيمي للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس المنصوص عليه      

إلى إشراف القسم اإلداري والمالي وتتولى بالخصوص  1989أوت  31المؤرخ في  1989لسنة  1234باألمر عدد 

المتصلة بالمسار المهني ألعوان وعملة المندوبية القيام بالتصرف فـي الموارد البشرية و إنجاز مختلف العمليات 

 )العطل والتأديب والتدرج واألعداد المهنية والتغطية اإلجتماعية واألرشيف ...(. 

 أعوان موزعين كما يلي: 06تضم الدائرة 

 .رئيس دائرة األعوان )كاهية مدير(–( 1متصرف مستشار ) -
 .مكلفة بالنزاعات  -رئيس مصلحة -(1متصرف) -
 .تقاعد –مناظرات  -(1متصرف) -
 .منظومة إنصاف -(1ملحق إدارة) -
 .مكتب الضبط  -(1مستكتب  إدارة ) -
 .   الملفات اإلدارية -(1عامل إداري) -

 

 : الموارد البشرية  -1

 متابعـة قانون اإلطـار: /  1- 1
موزعين كالتالي حسب السلك  عونا 509،  2020بلغ عدد األعوان القارين التابعين للمندوبية في موفى سنة     

 و الرتبة :
 

 العدد الرتبة

 02 متصرف  رئيس

 04 متصرف مستشار

 12 متصرف

 10 متصرف مساعد

 07 كاتب تصرف

 13 مستكتب إدارة

 03 عون إستقبال

 51 اإلداري مجموع السلك

 01 متصرف في الوثائق واألرشيف

 01 مكتبي مساعد أو موثق مساعد

 02 المتصرفين في الوثائق واألرشيفمجموع سلك 

 01 مهندس عام

 22 مهندس رئيس

 32 مهندس أول
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 05 مهندس أشغال

 60 مجموع السلك المهندسين

 13 تقني رئيس

 23 تقني أول

 41 تقني

 18 مساعد تقني

 12 عون تقني

 107 مجموع السلك التقنيين

 03 رئيس أشغال مخبر

 03 للمخبر مجموع سلك اإلطارات المشتركة

 01 طبيب بيطري متفقد مركزي
 06 طبيب بيطري متفقد جهوي

 07 مجموع األطباء البياطرة المتفقدين

 01 طبيب بيطري صحي رئيس

 01 طبيب بيطري صحي أول

 05 طبيب بيطري صحي

 07 مجموع  األطباء البياطرة الصحيين

 02 محلل رئيس

 01 محلل مركزي

 01 محلل أول

 01 محلل

 020 واضع برامج

 10 تقني مخبر إعالمية

 8 مجموع سلك المعالجة اآللية لإلعالمية
 67 عملة الوحدة األولى
 164 عملة الوحدة الثانية

 33 عملة الوحدة الثالثة

 264 مجموع سلك عملة الدولة

 509 المجموع العام
 
 

 :2020نتدابات خالل سنة / اإل 2 – 1
في رتبة مهندس  2عدد  2020خالل سنة  بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس بلغ عدد األعوان المنتدبين

 أول.

شهد المسار المهني لبعض االطارات تطورا من خالل مشاركتهم في مناظرات الترقية وذلك على النحو  كما

 التالي: 
 

 العدد  رتبة الترقية 

 03 طبيب بيطري متفقد جهوي

 07 مهندس رئيس

 02 رئيسمتصرف 

 02 ملحق إدارة

 02 تقني رئيس

 02 تقني أول 
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 05 تقني

 01 مساعد تقني

 24 المجموع

 

 

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل السنة الماضية تم تنظيم إمتحان مهني لترقية العملة في الصنف وتم إجراء 

المتعلق بفتح  2019نوفمبر  27في  المؤرخ 3850تبعا لقرار السيد وزير الفالحة عدد  2020جانفي  15االمتحان يوم 

 : عامل وكانت النتائج على النحو التالي 43قد شارك في هذا االمتحان ان مهني لترقية العملة في الصنف إمتح
 
 

 العدد رتبة الترقية

 25 5عامل صنف 

 13 6عامل صنف 

 05 7عامل صنف 

 01 8عامل صنف 

 01 9عامل صنف 

 01 10عامل صنف 

 46 المجموع
 

 :شهد قانون اإلطار تغير في بعض الرتب اإلدارية وذلك من خالل اإلدماج 
 

 العدد الوضعية الجديدة الوضعية األولية

 01 مستكتب إدارة راقن

 01 عون إستقبال راقن مساعد

 03 مكتب تصرف كاتب راقن

 11 متصرف مساعد ملحق إدارة

 16 وعــــــالمجم
 

 التصـــرف اإلداري :  - 2

 :المنـــح العائليـــة 

قامت الدائرة بإصدار منشور  لدعوة أعوان المندوبية المعنيين بالمنحة العائلية إلى تقديم شهادات الحضور ألبنائهم  

قصد تحيين البيانات الخاصة بهذه المنحة و تولت عن طريق منظومة إنصاف القيام باإلجراءات المتعلقة بصرف أو 

 المنحة العائلية في آجاله ودون تأخير . بمواصلة صرف أو إيقاف صرف

 :اإلنقطاع النهائي  

 عون كما هو مبين بالجدول التالي: 11بلغ عدد المنقطعين نهائيا عن العمل 

 العدد اإلجراء

 06 اإلحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية

 01 تقاعد ألسباب صحية 

 03 (57/37تقاعد نسبي )

 01 الشطب من أجل التخلي

 11 المجموع
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 بعض التغييات الحاصلة في القانون اإلطاري كالتالي : 2020كما تم خالل سنة 

 

 العدد التغييرات

 07 نقل إلى المندوبية 

 01 نقل من المندوبية 

 01 إنهاء إلحاق

 09 المجموع

 

 : نشاط مكتب العالقات مع المواطن  - 3

تم إحداث مكتب العالقات مع  1993جويلية  26و  9المؤرخين في  1549و 1476األمرين عدد وفقا لمقتضيات أحكام

 المواطن بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس .
 

و طبقا للمهام المنوطة بعهدة مكتب العالقات مع المواطن تم إستقبال المواطنين و إجابتهم على تساؤالتهم  

اإلجراءات و المسالك اإلدارية المعمول بها ، وقبول عرائضهم وتشكياتهم قصد إيجاد الحلول وإرشادهم في خصوص 

 المالئمة لها من طرف المصالح المعنية .

حول تحسين اإلستقبال و  01/12/2016المؤرخ في  291و تنفيذا ، لمقتضيات منشور السيد وزير الفالحة عدد 

تم إحداث فضاء إستقبال جديد للمقر الرئيسي للمندوبية انطلق العمل فيه في متابعة جودة الخدمات بالمصالح العمومية 

، القي ب للضبط المركزي و مكتب النزاعاتو ضم إضافة إلى مكتب العالقات مع المواطن ، مكت 2017أواخر 

 استحسان جميع الزائرين و ساهم في إضفاء الجودة على اإلستقبال .

مواطنا خالل هذه السنة ، كان لدائرة الموارد المائية الجزء    150قرابة  و تجدر اإلشارة إلى أنه تم قبول 

أنظر الجدول تي فدائرة التمويل والتشجيعات )، فدائرة اإلنتاج النباالمواطنين، تليها دائرة التربة األكبر من طلبات

 اإلحصائي (.

، و تعلقت مطالبهم بالتنمية الفالحيةن مواطنا من جملة الزائرين تم إرشاد م 233در اإلشارة إلى أن ــكما تج 

، أما الفئة مة صلب مكتب العالقات مع المواطنتوجيههم إلى تكوين ملفاتهم و تمكينهم من المطبوعات اإلدارية الالز

األخرى فقد تم توجيهها حسب نوع الطلب إلى المؤسسات أو المنشآت ذات الصلة بموضوع الطلب ) الوالية ، 

األراضي الدولية ، الديوان الوطني للزيت ، ديوان الحبوب ، ديوان تربية الماشية و توفير المرعى  المعتمدية ، دواوين

، البنك التونسي للتضامن ، الالتحاد الجهوي للفالحة و الصيد البحري ، المجامع المهنية ، الوكالة الوطنية لحماية 

قانون الجديد لإلستثمار في القطاع الفالحي و الصيد المحيط ....( كما تمت االشارة ألغلب هؤالء الزائرين إلى ال

( و ذلك بالتعريف و التحسيس بالحوافز المالية  2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة   71البحري  ) القانون عدد 

والجبائية و التشجيع على المبادرة و تم فتح الحوار مع بعض الزائرين حول مسائل متنوعة كمشاريع ختم الدراسة 

 غيرها........ووالتربصات 

ويندرج هذا التوجه للمكتب في إطار مزيد تخفيف الضغط اإلجرائي و التوجيهي على الدوائر الفنية بصفة  

خاصة و اإلدارة بصفة عامة ، وفي هذاالسياق كان عدد المواطنين الذين طلبوا مقابلة السيد المندوب عن طريق مكتب 

مواطنين  فقط على السيد المندوب   06تمت إجابة أغلبهم عن طريق المكتب وإحالة مواطنا   45العالقات مع المواطن 

 لدواع موضوعية تتطلب تدخله المباشر .
مكالمة هاتفية قصد اإلبالغ أو اإلستفسار  299وفي إلطار التخفيف على المواطن من أعباء التنقل تلقى المكتب 

جلسة عمل مشتركة بين المواطنين واإلدارة  18الزائرين تم عقد  أو متابعة ملف وإلضفاء مزيد من المجاعة في خدمة

تحت إشراف رئيس مكتب العالقات مع المواطن بحضور رئيس الدائرة أو من ينوبه بمقر المكتب او بمقر الدائرة 

 المعنية.

 جدول إحصائي لعدد الزائرين
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 لمكتب العالقات مع المواطن حسب موضوع الخدمة و /أو الوجهة
 

 الزائرينعدد   

 233 إرشاد و توجيه صلب مكتب العالقات مع المواطن  1

 6 مقابلة السيد المندوب الجهوي عن طريق مكتب العالقات مع المواطن  2

 239 المجموع  

  

  الموضوع و /أو الوجهة عدد الزائرين

 1 دائرة الموارد المائية 291

 2 دائرة التربة 249

 3 دائرة التمويل و التشجيعات  169

 4 دائرة االنتاج النباتي 82

 5 دائرة اإلنتاج الحيواني 51

 6 قسم الصيد البحري و التربية المائية 40

 7 دائرة المناطق السقوية  34

 8 دائرة المحافظة على المياه و التربة 34

 9 القسم اإلداري و المالي  23

 10 دائرة الغابات 22

 11 النفاذ إلى المعلومة خلية 21

 11 تكوين  وطلب الشغل  21

 12  قسم الدراسات و التنمية الفالحية  18

 13 خلية  النزاعات 15

 14 دائرة الهندسة الريفية 13

 15 مشروع التنمية الفالحية المندمجة  11

 16  خاليا اإلرشاد الفالحي 7

 17 قسم الفالحة  البيولوجية 7

 18 المخبر 6

 19 التربصات  6

 20 المرأة الريفية 4

  المجموع 1130

 

  الموضوع و/أو الجهات أخرى ) خارج المندوبية ( عدد الزائرين

 1 وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية 45

 2 االدارة الجهوية ألمالك الدولة  و الشؤون العقارية  24

  الترابيةاالدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة  12

 3 االدارة الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط 9

 4 االدارة الجهوية للوكالة العقارية الفالحية  8

 5 البنك الوطني الفالحي 7

 6 اإلتحاد الجهوي للفالحة و الصيد البحري 7

 7 البنك التونسي للتضامن 6

 8 محطة حماية النباتات بالجنوب 3

 9 االدارة الجهوية   للديوان الوطني لقيس األراضي والمسح العقاري  4

 10 المركبات الفالحية لديوان األراضي الدولية 4

 11 االدارة الجهوية للملكية العقارية 1

 وع :ــــــــالمجم 133

 المجموع العام لعدد الزائرين  : 1502

   

  ةـــى المعلومــاذ إلـــالنفة ـخلي
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خطة العمل الوطنية لتعزيز النزاهة صلب القطاع العمومي وتكريس الشفافية والمقاربة التشاركية في ل اتنفيذ

المتعلق بالحق و 2016مارس  24   بتاريخ 2016لسنة  22القانون االساسي عدد تم اصدار    تقديم الخدمات للمواطن

ماي  18مؤرخ في  19عددتحت  رئاسة الحكومة   التوضيحي  الصادر عن  شورنمال و    في النفاذ الى المعلومة

2018  

   بمقتضيات  المنشور على تنزيل أحكام هذا القانون واإللتزام بصفاقس وقد حرصت المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

 : التدابير التاليةو تم اتخاذ 

  ملحق  من هذا القانون . 34إعداد خطة عمل المكلف بالنفاذ تتضّمن أهدافا واضحة وفقا لمقتضيات الفصل عدد(

 (1عدد 
 المكلف باإلعالمية  تتركب من رؤساء األقسام  بمستوى المندوبية المعلومة إلى النفاذ حول استشارية لجنة إحداث ،

وتتولى تقديم اإلستشارة للمكلف بالنفاذ  يرأسها السيد المندوب  ;،المكلف بالنفاذ ونائبه والمكلف بخلية األرشيف 

 حول المسائل المتعلقة بالنفاذ.

  لتطبيقالتابعة للمندوبية  المصالح جميع دعوة، المعلومة  إلى النفاذ بحق للتعريف داخلية مذكرات عدة إصدار 

 التلقائي بالنشر يتعلق فيما وخاصة   22عدداألساسي  بالقانون المضمنة اإلجراءات

 عليها والّرد المعلومة ومعالجتها إلى النفاذ مطالب تلقي مسار حول إجراءات دليل وضع وتم في هذا اإلطار.  

 (2)ملحق عدد

وقد تولت خلية النفاذ بالتنسيق مع الدوائر  البت  في مطالب النفاذ الواردة على المندوبية   ومتابعتها  لتبلغ 

كما تعلقت  طبيعة المعلومة  المطلوبة  بملفات إدارية  ، قائمة الضيعات والهياكل  ،100%نسبة اإلستجابة 

 يتون خالل العشريات  الماضيةمعطيات حول العقار الفالحي وخاصة إ نتاج الز الفالحية ،

  من جهة أخرى  و في اطار استكمال و تحيين  قاعدة بيانات  حول األشخاص الخاضعين لواجب التصريح

والمتعلق   2018أوت   01في  46من   القانون  عدد  8بالمكاسب والمصالح المنصوص عليها بالفصل 

مشروع  وتضارب المصالح ،  وإجابة على مراسلة بالتصريح بالمكاسب  والمصالح و مكافحة اإلثراء غير ال

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحصر قائمة  األعوان  واإلطارات التابعين للمندوبية الجهوية  للتنمية الفالحية 

، تولت خلية النفاذ إلى المعلومة مهمة جمع  المعطيات لخطط الموجبة للتصريح بكل وزارةبصفاقس وفق جدول ا

 والخاصة بقائمة األعوان واإلطارات الخاضعين للتصريح  وموافاة الهيئة الوطنية  لمكافحة الفساد بها . المطلوبة 

 اتـات وتوصيـاقتراح 
 ل.ــعقد جلسات الجنة اإلستشارية  للنفاذ إلى المعلومة  وذلك مرة كل ثالث أشهر على األق دورية   --

ضرورة تعيين  مخاطب وحيد من كل دائرة يتولى التنسيق  مع  خلية النفاذ  إلعداد عناصر اإلجابة على مطالب   --

النفاذ  في اآلجال المحددة كما يتم تكليفه بالتنسيق مع المكلف بالبيانات المفتوحة  لتوفير  المعطيات  التي يمكن  

مع الحرص على   مشروع البوابة الوطنية للبيانات المفتوحةنشرها بموقع  المندوبية  وموقع الوزارة   ضمن 

 التحيين  المستمر 

توفير االمكانيات  البشرية والمادية  لخلية النفاذ إلى المعلومة  حتى تتمكن  من التنقل  للدوائر والقيام بالعمل    --

 22المطلوب في اآلجال المنصوص عليها  بقانون  النفاذ عدد

 كوين  حول النفاذ إلى المعلومة  إعداد مخطط ت   --

 في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف    --

يعتبر األرشيف  الركيزة  األساسية  لتركيز النظام المعلوماتي   لألرشيف و لتطبيق برنامج  النفاذ إلى المعلومة ،   

نقترح تعزيز  خلية  األرشيف   بمختص  في  التصرف  في  الوثائق  و األرشيف   والتأكيد على ترتيب  األرشيف 

المشتركة بين الوزارات و نظام التصنيف  صنيف الوثائق حسب نظام تبتطبيق نظام تصنيف الوثائق  اإلدارية 

 .األنموذجي للوثائق  الفنية الخصوصية للمندوبيات الجهوية

 

 

http://www.femme.gov.tn/fileadmin/_temp_/Loi2016_22Arabe__1_.pdf
http://www.femme.gov.tn/fileadmin/_temp_/Loi2016_22Arabe__1_.pdf
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 مبانـــي والمعــــدات ال       
 

   

I. ة للدائرة :ـــالهامة ــــاألنشط 

 المساهمة في النظافة والعناية بالبيئة.  -   

 . المساهمة في التوقي ومجابهة الكوارث الطبيعية  -  

 حضور إجتماعات اللجنة الجهوية للنقل والنظافة .  -

 التدخل لتنظيف عديد من األودية  -

 صيانة المساكن حسب األولوية.  -

 بالمعدات اإلدارية .تدعيم بعض الخاليا   -

 القيام بالجرد السنوي للمندوبية و الخاليا  -
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 متابعة استهالك الوقود للسيارات اإلدارية - 

 إسناد  و تحيين مساكن وظيفية لألعوان واإلطارات -

 ملفات إسناد سيارات مصلحة وبصفة ثانوية وألغراض شخصية لألعوان واإلطارات  -

 للسياراتمتابعة ملفات الحوادث  -

 تأمين مختلف وسائل النقل -

 متابعة ملفات إستهالك الماء الصالح للشراب والكهرباء والهاتف بالنسبة لإلدارات -

 القيام بالجرد السنوي بمغازة قطع غيار و مغازة المعدات الهيدروميكانيكية  -

 إعداد اتفاقيات القتناء أدوات مكتبية و إعالمية و مواد دهن للسيارات   - 

 

II.  التسيير المرصودة للمندوبية على العنوان األول و الثاني   صرف اعتمادات و إنجازمتابعة 

 خلية التزود  .1

، 2020لسىىىىىنة  متابعىىىىىة وإنجىىىىىاز صىىىىىرف االعتمىىىىىادات المخصصىىىىىة للعنىىىىىوان األول والثىىىىىاني فىىىىىـي إطىىىىىار

 تم إبرام: 

 مع مؤسسة بطاريات نور 2020اتفاقية القتناء بطاريات لسنة   /1

 2020اتفاقية مع مؤسسة العيادي و شركاؤه القتناء قطع غيار أصلية  لسنة  /2

 .2020اتفاقية مع مصرف شركة شعبان القتناء عجالت مطاطية لسنة   /3

  420000.000صىىىىىىىىفقة مىىىىىىىىع الشىىىىىىىىركة الوطنيىىىىىىىىة لتوزيىىىىىىىىع البتىىىىىىىىرول للتىىىىىىىىزود بالمحروقىىىىىىىىات بمبلىىىىىىىىغ  /4

 دينار.

 دينارا 20000.000بمبلغ قدره   SNDPصفقة القتناء زيوت من  /5

 .2020استشارة  اقتناء بدلة  الشغل لسنة  /6

اتفاقيىىىىىىات مىىىىىىع مؤسسىىىىىىات علىىىىىىى إثىىىىىىر استشىىىىىىارات موسىىىىىىعة  دائىىىىىىرة المبىىىىىىاني و المعىىىىىىدات كمـىىىىىىـا أبرمىىىىىىت

 متعلقة بـ:

 pompes d’injectionإصالح مضخات المازوط لوسائل النقل  /1

  alésage – tournage - rectificationخدمات ميكانيكية  /2

 إقتناء أدوات مكتبية وإعالمية /3

 اتفاقيات القتناء قطع غيار آالت ناسخة /4

 أمير العفاس لصيانة اآلالت الناسخة إتفاقية مع مؤسسة  /5

 إتفاقية مع مؤسسة عالم التكنولوجيا لصيانة معدات إعالمية . /6

 اتفاقية لصيانة المكيفات الهوائية  /7

 ء مواد دهن و كهرباء للسيارات و مواد أخرى مختلفة  القتنا SPRMاتفاقية مع شركة  /8

 اتفاقية لصيانة المنظومة اإلعالمية  /9

 اتفاقية لصيانة أجهزة الهاتف /10

 اتفاقية لبيع األرشيف /11

عمليىىىىىىة متعلقىىىىىىة بمشىىىىىىتريات مختلفىىىىىىة  270كمـــىىىىىىـا قامىىىىىىت خليىىىىىىة التىىىىىىزود بطلىىىىىىب قىىىىىىوائم تقديريىىىىىىة إلنجىىىىىىاز  

وبيىىىىىىة و إحالتهىىىىىا علىىىىىى دائىىىىىرة الماليىىىىىىة إلعىىىىىداد أذون تزود.ولقىىىىىد بلىىىىىغ عىىىىىىدد لفائىىىىىدة مختلىىىىىف مصىىىىىالح المند

 إذن . 950أذون التزود ما بين العنوان األول والثاني 

 خلية العالقة بالمؤسسات الوطنية .2

 قامت الخلية بالتثبت و بمتابعة صرف فواتير :
 الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه –أ 

 )بالدينار(المبلغ  3الكمية م البيان

 1762.900 737 اقليم صفاقس الجنوبية

 1352.400 653 اقليم صفاقس الشمالية

 6279.800 5950 اقليم صفاقس المدينة
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 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز –ب 

 المبلغ )بالدينار( الكمية بالكيلوواط البيان

 796.460 934 اقليم صفاقس الجنوبية

 99.960 0 اقليم صفاقس الشمالية

 64191.438 121734 اقليم صفاقس المدينة

 2692.99 9240 اقليم جبناينة

 4579.362 15742 اقليم المحرس

 

 

 اتصاالت تونس – ج

 

 

 

 

 

 المطبعة الرسمية –د 

 قامت اإلدارة الستخراج مطبوعات من المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مفصلة كاآلتي :   

   دينارا  2079.047األول: مطبوعات خاصة للسير العادي لإلدارة بقيمة العنوان 
 13356.114 التربة بقيمةخاصة بدائرة اإلنتاج الحيواني ودائرة المحافظة على المياه و العنوان الثاني: مطبوعات 

 .دينارا
 

 الشركة الوطنية لتوزيع البترول –هـ 

 دينارا و كانت المقتنيات موزعة كاآلتي: 330581بلغت القيمة المسددة القتناء المحروقات 

 

 كمية المقتنيات )بالدينار( النوع 

 17176.704 بنزين بطاقات

 162606 بنزين بطاقات ذكية

 111959 قازوال بطاقات ذكية

 38840 بطاقات 50قازوال 

 330581.704 الجملة

 

 دينارا. 13217.462أما قيمة الزيوت فقد بلغت 
 

III. عملية الصيانة و التعهد   انجاز متابعة و تحيين المساكن و المباني اإلدارية و 

مسىىىىىىكن  49ة فىىىىىىي سىىىىىىاكن اإلداريىىىىىىة حيىىىىىىث تتصىىىىىىرف المندوبىىىىىىقىىىىىىام مكتىىىىىىب المبىىىىىىاني بتحيىىىىىىين ملفىىىىىىات الم 

تشىىىىىىكل هىىىىىىاجس مسىىىىىىتمر حيىىىىىىث أنهىىىىىىا دائمىىىىىىا  14مشىىىىىىغولة مىىىىىىع العلىىىىىىم أن المسىىىىىىاكن الشىىىىىىاغرة  31منهىىىىىىا 

عرضىىىىىىة  للتجىىىىىىاوزات و التعىىىىىىديات مىىىىىىن قبىىىىىىل مجهىىىىىىولين فهىىىىىىي مىىىىىىالذ للمفسىىىىىىدين ممىىىىىىا اضىىىىىىطر اإلدارة 

 بسد األبواب بحائط إسمنتي.

 المبلغ )بالدينار( البيان 

 8208.366 الهاتف

Internet 19484.110 

 27692.476  المجموع 
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و يتضىىىىىىمن كىىىىىىل ملىىىىىىف شىىىىىىهادة ملكيىىىىىىة )إن تىىىىىىوفرت طبعىىىىىىا( و مقىىىىىىرر إسىىىىىىناد المسىىىىىىكن و محضىىىىىىر معاينىىىىىىة 

عنىىىىىد اإلسىىىىىناد أو عنىىىىىد االسىىىىىترجاع و تبعىىىىىا لىىىىىذلك يقىىىىىع مراسىىىىىلة دائىىىىىرة األعىىىىىوان فيمىىىىىا يخىىىىىص   المسىىىىىكن

 خصم منحة السكن للمعني باألمر.

و اعىىىىىىدت االدارة لكىىىىىىل مسىىىىىىكن شىىىىىىهادة ملكيىىىىىىة تىىىىىىم اسىىىىىىتخراجها مىىىىىىن  اإلدارة الجهويىىىىىىة ألمىىىىىىالك الدولىىىىىىة و 

رة الجهويىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىؤون العقاريىىىىىىىىىة بصىىىىىىىىىفاقس و ديىىىىىىىىىوان قىىىىىىىىىيس األراضىىىىىىىىىي و رسىىىىىىىىىم الخىىىىىىىىىرائط و اإلدا

للملكيىىىىىىة العقاريىىىىىىة .و يوجىىىىىىد بعىىىىىىض المسىىىىىىاكن التىىىىىىي ال تتىىىىىىوفر فيهىىىىىىا شىىىىىىهادة ملكيىىىىىىة فهىىىىىىي فىىىىىىي طىىىىىىور 

 االنجاز  .
 

  الشاغرة االدارية المبانيجدول: 
 

 تاريخ الشغور الوضعية الحالية المعتمدية المركز ع/ر

 2010-10-30 حالة رديئة جدا جبنيانة مركز اإلشعاع الفالحي بالحزق 1

 2010-10-30 حالة متوسطة جبنيانة اإلشعاع الفالحي بالعجانقة مركز 2

 2006-06-01 حالة حسنة جبنيانة مركز اإلشعاع الفالحي بالقاللجة 3

 2004-10-30 حالة رديئة العامرة مركز اإلشعاع الفالحي ببليانة 4

 2007-12-03 حالة رديئة العامرة مركز اإلشعاع الفالحي بالعوابد 5

 2003-10-01 حالة متوسطة الحنشة اإلشعاع الفالحي بالغرابةمركز  6

 1994-04-01 حالة رديئة بئر علي بن خليفة مركز اإلشعاع الفالحي بودران 7

 1996-07-19 حالة رديئة بئر علي بن خليفة مركز اإلشعاع الفالحي بأم شوشة 8

 2006-09-20 حالة رديئة جدا الغريبة مركز اإلشعاع الفالحي بالحشيشينة 9

 2006-12-01 حالة رديئة جدا الصخيرة مركز اإلشعاع الفالحي بصبيح 10

 2008-04-01 حالة متوسطة منزل شاكر ز اإلشعاع الفالحي ببوجربوعمرك 11

 2011-06-28 حالة حسنة المحرس عاع الفالحي ببوعكازينمركز اإلش 12

 

  المساكن الشاغرةجدول: 
ع/

 ر

 تاريخ الشغور الوضعية الحالية المعتمدية المسكن

 2010-10-30 حالة رديئة جدا جبنيانة  بمركز اإلشعاع الفالحي بالحزق 1

 2010-10-30 حالة متوسطة جبنيانة  بمركز اإلشعاع الفالحي بالعجانقة 2

 2006-06-01 حالة حسنة جبنيانة بمركز اإلشعاع الفالحي بالقاللجة 3

 2004-10-30 حالة رديئة جدا العامرة ببليانةبمركز اإلشعاع الفالحي  4

 2007-12-03 حالة رديئة جدا العامرة بمركز اإلشعاع الفالحي بالعوابد 5
بئىىىىىىر علىىىىىىي بىىىىىىن  بمركز اإلشعاع الفالحي بودران 6

 خليفة

 1994-04-01 حالة رديئة جدا

بئىىىىىىر علىىىىىىي بىىىىىىن   بمركز اإلشعاع الفالحي بأم شوشة 7

  خليفة

 1996-07-19 حالة رديئة جدا

 2006-09-20 حالة رديئة جدا الغريبة بمركز اإلشعاع الفالحي بالحشيشينة 8
 2006-12-01 حالة رديئة جدا الصخيرة بمركز اإلشعاع الفالحي بصبيح 9
 2008-04-01  حالة سيئة منزل شاكر بمركز اإلشعاع الفالحي ببوجربوع 10
مسىىىىىىىىىكن حىىىىىىىىىذو الخليىىىىىىىىىة الترابيىىىىىىىىىة لإلرشىىىىىىىىىاد  11

 الفالحي بالغريبة

 2004-10-09 حالة متوسطة الغريبة

مسىىىىىىىىىكن حىىىىىىىىىذو الخليىىىىىىىىىة الترابيىىىىىىىىىة لإلرشىىىىىىىىىاد  12

 الفالحي  بالصخيرة

 1998-10-31  حالة سيئة الصخيرة

 2002-06-12 حالة رديئة منزل شاكر بمنزل شاكر طريق الحاج قاسم 13
 01/12/2018 حالة متوسطة الحنشة  بمركز اإلشعاع الفالحي بالغرابة 14

 

 اإلصالحات والتحسينات: 
 

 صيانة  المباني االدارية /1          

 استشارة العادة تهيئة قسم الصيد البحري -
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 تهيئة الخلية الترابية لالرشاد الفالحي بالحنشة  -

 دهن وتبييض بعض االدارات بالمندوبية -

 اعادة تجهيز االركان الصحية بمختلف االدارات -

 بالمندوبيةتهيئة المشربة  -

 اعادة شبكة التطهير بالمندوبية -

 تنوير المندوبية والمستودع ودائرة االنتاج الحيواني بكشافات ضوئية تشتغل بالطاقة الشمسية -

 تهيئة بيت الحصة المستمرة بالمندوبية -

 صيانة المساكن االدارية /2 -

 تهيئة المسكن االداري طريق المطار وتجهيزه بكاميرا مراقبة وباب خارجي -

 نهيئة المسكن االداري بالخزانات -

 تهيئة المسكن االداري بالحاجب -

 اعادة شبكة التطهير بالمساكن االدارية طريق المطار ) السفلي والعلوي( المحاذية لدائرة االنتاج الحيواني -

 

 

 

 

 صيانات مختلفة -

 المباني اإلدارية -  

 المساكن اإلدارية -

 

 التدخل اليومي للمساكن و المباني و اإلدارية كما هو مبين :كما استوجب على اإلدارة 

 صيانة مباني إدارية  -

 صيانة مساكن إدارية -

 تصليح يومي لالنارة و الشبكة المائية -

 إصالح النوافذ و االبواب -

 دهن و تبييض المساكن و اإلدارات -

 –دهان  –حداد  –بناء  -هذا التدخل اليومي لالشغال يأمنه مجموعة متكاملة من عمال تابعة للمندوبية تتمثل في نجار

كهربائي و سباك ويكون تدخلها يومي و بصفة مستمرة حسب اقتضاء الحاجة و مكلفة من طرف رئيس دائرة 

 المباني و المعدات

 قيمة التدخل )بالدينار( نوع التدخل الخلية او االدارة

  تغيير بعض قنوات الصرف الصحي المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس 

 1100.000 تركيب باب حديدي قسم الصيد البحري

قيمة التدخل  نوع التدخل المسكن االداري

 )بالدينار(

  اعادة تبليط و تعبيد االرضية للمسكن مسكن اداري بالرائد البجاوي

  صيانة مسكن اداري بطريق تونس مسكن اداري بطريق تونس

 3808.000 محرك كهربائي لباب حديدي مسكن اداري بطريق المطار

 2278.000 تركيب كاميرا مسكن اداري بطريق المطار

  صيانة بئر عميقة للمندوبية مسكن اداري بطريق المطار
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IV.   والورشة النّقــل خليةنشــاط: 
يحتوي أسطول النقل التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصفاقس والذي تم  :متابعة أسطول النقل /1  

 . 218تعهده بالصيانة واإلصالح بالورشة أو خارجها 

 و الموزعة كما يلي:
 02:    سيارة وظيفية 

 59:  سيارات مصلحة ألغراض شخصية 

 63:    سيارات مصلحة 

 8:   سيارات غير صالحة 

  :                                        1حافلة    

 04:    شاحنات ثقيلة   

 

 

 

 

  معدات ثقيلة    : 
  02:   تراكس *

 01:   تراكتوبال *

  01:  9581رافعــة داستا  *

 15:    جرارات فالحية  

 63:    دراجات نارية  

 

مع تطبيق إسناد الحصص الشهرية للوقود تم ضبط السيارات الوظيفية والسيارات المسندة ألغراض شخصية 

تبعا لمقررات صادرة عن السيد وزير الفالحة، كما تابعت استعمال سيارات المصلحة وبقية الوسائل للضغط على 

 .مصاريف التصرف فيها من حيث استهالك الوقود واإلصالح

 

 التصرف في الوقود والزيوت. /2

 :موزعة كاالتيلتر  198318بلغ استهالك أسطول السيارات  

 ل 93881:البنزين -

 ل104437:القازوال -

 ل  1952:بما قدره 2020و بلغ استهالك الزيوت والشحوم لسنة     

 

 متابعة إستهالك الوقود و الزيوت خالل الخمس  سنوات الماضية

 المازوط البنزين         السنة 
 الزيت ل

 البطاقات ل ل صبة البطاقات ل صبة ل

2016 13397 83580 72341 59680 3311 

2017 10140 81000 65255 53720 2312 

2018 9170 79680 56025 48380 1819 

2019 11465 88764 24448 79720 2029.5 

2020 0 93881 0 104437 1952 
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 متابعة بعض الملفات:  /3

  تابعت خلية النقل ملفات مختلفة أهمها:  
 أ  (  تجديد أوراق السيارات )شهادة تأمين معلوم الجوالن و األداء عن الجوالن(          

 ب ( مذكرات تنقل األعوان )موظفين وعملة(
 ج ( متابعة ملفات حوادث المرور

 د ( النفقات المدفوعة الخاصة بتعهد وصيانة وسائل النقل 

 الستعمالهـ ( ملف وسائل النقل و المعدات المحالة على عدم ا

 

 

 

 

 

 

 

   أ(  تجديد أوراق السيارات     

       :تأميــن وسائل النّقل 

ـد تّمت عمليّة استخراج شهادات التّأمين لوسائل النّقل لدى شركة التّأمين و إعادة التّأمين في اآلجال لسنة ـلق
 مفّصلة بالجدول التّالي: 2020

 
 العدد التّعييــن   

 116 المندوبيّة سيّارات 

 15 المندوبيّة جّرارات 

 2 المندوبيّة تراكس

 1 المندوبيّة رافعة

 4 المندوبيّة شاحنة ثقيلة

 63 المندوبيّة دراجة نارية

 8 المندوبيّة مجرورات

 11 المندوبيّة صهاريج

 1 المندوبيّة حافلة
 

 د   51879.401جملي قدره  بمبلغ 2020فواتير التّأمين لسنة  استخالصكما تابعت الخليّة 

  :معلــوم الجوالن و األداء على الجوالن 
 

 المبلـغ العدد التّعييـن نوع العمليّـة

 8575.000 59 المندوبيّة معلوم الجوالن

 6216.000 68 المندوبيّة األداء على الجوالن

 665.000 19  دراجات نارية

 15456.000 146 ـوعـالمجمـــ

 

بمتابعة و مسك أذون المأموريات خارج والية صفاقس و جزر قرقنة  و الّذي بلغ عددها ا قامت خلية النّقل كمـــ
 إذن مأموريّة. 400حوالي 

 وان:ـل األعــّ ات تنقــرمذّكـ -أ
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قبل  على العنوان األول لمندوبيّةلفائدة العملة و الموظفين للقـد قامت الخليّة بالتّثبّت في مذّكرات تنقّل 
 دينارا.    33215.215لغ المبلغ و قد ب 2020لسنة صرفها 

 

 ارات:ـــرور للسيّ ــــوادث المـحـمتابعة ملفات   -ب
والحرس  ة مكتب النّقل بإعداد ملفّات حوادث المرور للسيّارات ومتابعتها لدى الّشرطةـــت خليّ ـــد قامــلقـ

 .  الوطني وشركة التّأمين كما قامت بإبالغ اإلدارات المعنيّة

 

 

 

 

 :المدفوعة الخاصة بتعهد وصيانة وسائل النقلالـنفــقات   -ت
  الفحص الفنـــي: 

عملية فحص فني لوسائل النقل اإلدارية وذلك بكلفة جملية بلغت  100سجلت الدائرة خالل كامل السنة عدد 

 .دينار 3500

 

   اإلصالحات الخارجية: 

ذلىىىىك بمجهىىىىود دينىىىىارا و  8000لقىىىىد تقلصىىىىت مصىىىىاريف االصىىىىالحات خىىىىارج الورشىىىىة و التىىىىي بلغىىىىت 

 كل األطراف

 ملف وسائل النقل و المعدات المحالة على عدم االستعمال    -ث

لقد قمنا بمتابعة بعض المنقوالت و المعدات التي زال االنتفاع بها مما أفضى الى اعداد ملفات للتفويت بالبيع  
  سيارات. 7جرارت و  2و عددها  

 

V. ة ــــــة مختلفـــنشطأ: 

 متابعة و تحيين عملية الجرد للورشات الخاصة بالميكانيك و الهيدروليك و المنقوالت  - -
العمل على تنظيم اإلدارات و المكاتب و ذلك بوضع أرقاما للمكاتب و إزالة المعدات و األثاث الزائد عن الحاجة  - -

 والغير قابل لإلستعمال .
 لإلعالمية .صيانة و تحيين منظومة المنقوالت بالمركز الوطني  - -
 المشاركة في ورشات العمل حول التصرف في الميزانية حسب األهداف. - -
أثاث والقيام بالجرد السنوي لجميع الدوائر و خاليا اإلرشاد الفالحي الخاص بلوازم اإلعالمية و األدوات المكتبية  - -

 اإلدارة.
 

VI.  ف ــم المصاريــــملخص أله: 

   المبلغ بالدينار   أو الصفقة   موضوع االستشارة   مـرق

 950000 اقتناء قطع غيار للسيارات اإلدارية  1

 10098.817 صفقة القتناء بطاريات 2

 25964.322 صفقة القتناء عجالت و هوائيات مطاطية 3

 10000 صفقة القتناء مواد كهربائية و دهن سيارت  4

 2871.5 تعمير بطاقات الطريق السيارة   5

 5400 اقتناء دراجات نارية 6

 18550.550 أثاث المكاتب 7

 19812.661 اقتناء مكيفات  8

 - اقتناء آالت ناسخة 9

 22650 اقتناء أدوات مكتبية و طوابع بريدية 10

 330581 صفقة القتناء محروقات 11

 13217.462 صفقة القتناء زيوت 12
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 34317.365 اعتناء بالبناءات و صيانتها 13

 104502 شغلصفقة القتناء بدالت  14

 13339 تعهد و صيانة المعدات و االثاث 15

 16932.303 اقتناء معدات اعالمية 16

 1578236.98 الجملة

 

- IX )تقييم األنشطة و النقائص بدائرة المباني و المعدات 

في إطار متابعة برامج التنمية قامت دائرة المبىاني بانجىاز جميىع التعهىدات التىي وقعىت برمجتهىا خىالل السىنة         

الماضية في حدود االعتمادات المرصودة و قد تىم انجىاز العديىد مىن االشىغال و االنشىطة لحمايىة المبىاني و المعىدات 

 ومراقبة وسائل النقل داخل الورشة .

مىىىن النقىىىائص ال زالىىىت تشىىىكل عائقىىىا فىىىي تطىىىوير وسىىىائل العمىىىل و قىىىدرات المىىىوظفين والعملىىىة و  غيىىىر آن العديىىىد

 التي تتمثل في :

 ضيق مقر دائرة المباني و المعدات التي تشمل موظفي المستودع و الدائرة  - -

 ضعف الميزانية أدى إلى عدم : - -

 يرة رغم تداعيه إلى السقوطإعادة بناء مقر الخلية الترابية بالصخ *                        -

 عدم توفر عمال لنظافة المستودع  *                        -

 عدم توفر عمال لصيانة حدائق الدوائر التابعة إلى المندوبية    *                        -

 اإلداريةنقص عدد العمال المختصين في البناءات و الدهن و صيانة المباني *                        -

 عدم وجود آلة كبيرة لتفكيك العجالت المطاطية لوسائل النقل الثقيلة *                       -

-  
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 مشـروع التنميــة الفالحيــة المندمجــة                                               
 بمعتمديــات الحنشــــة بئر علــــي ومنـــزل شاكـــــر                                 

  

 

يندرج انجاز مشاريع التنمية الفالحية المندمجة ضمن سياسة الحكومة التي تسعى من خاللها لدعم                     

ة الفقر في دّ العيش وتخفيف حظروف إلى تحسين  هدفتالمشاريع الوطنية المدرجة بالمخطط الخماسي للتنمية حيث 

 الفوارق االجتماعية واالقتصادية.  قليصت مواطن شغل و دعم االستثمار الخاص والمناطق الريفية من خالل خلق 

   وفي هذا اإلطار تم إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ

بشأن تمويل انجاز مشــروع التنميـــة الفالحية المندمجة بوالية صفاقس )بــئر علـــي، الحـنشة   2016أفريل 5

 ومنـــزل شاكر(.

 إلى : المشروع يهدف 

 البنية التحتية الريفية،  تنمية و تطوير( 1) 

 ، تنمية القطاع  الفالحي عبر تطوير أنظمة اإلنتاج و التسويق (2)

 ،التشاركي تعزيز القدرة االقتصادية من خالل التمويل ( 3)

المؤشرات من خالل ( خليفةر علي بن ئشاكر وب حنشة ومنزل منطقة المشروع )ال يكناسمتل يتمثل الهدف اإلنمائيو 

 في : 2025المنتظرة بحلول سنة 

 ٪ على األقل في السنة10بنسبة  الفالحين( زيادة دخل األسرة من 1)

ر علي بن ئحنشة ومنزل شاكر وب٪ في ال16.3و  11.2و  10.7٪ من 12.5و  9.7و  8.3( تخفيض الفقر إلى 2) 

 ، تباعا ا  خليفة

 ٪ على التوالي ا 20٪ و 15٪ و 25جار المثمرة وإنتاج اللحوم بنسبة ( زيادة إنتاج الزيتون واألش3)

 لشرب. الصالحة لمياه البشبكات أسرة على األقل  2000 ربط (4)

 ألف  130شخص بشكل مباشر وأكثر من  ألف 30على حياة وسبل معيشة أكثر من ايجابيا تؤثر هذه النتائج س حيث

 .شخص بشكل غير مباشر
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 المشروع النجازالتنظيم الهيكلي لوحدة التصرف حسب األهداف  

 

 2017لسنة  766تم إحداث وحدة تصرف حسب األهداف النجاز المشروع وفق األمر الحكومي عــــدد 

و تشتمل وحدة التصرف بحكم المشموالت   .سيرها تنظيمها وطرق بضبط و المتعلق   2017جوان  9المـــــؤرخ في 

 المناطة بعهدتها خمسة مصالح  تحت إشراف إدارة الوحدة.

 

 
 

 إدارة وحدة التصرف حسب األهداف  .أ

  :تعنى إدارة الوحدة بالسهر على تنفيذ مختلف مكونات المشروع وذلك بــ 

  المتدخلة.إعداد الجدول الزمني النجاز مكونات المشروع بالتنسيق مع األطراف  

 مع األهداف المرسومة. تنسيق مراحل االنجاز الفعلي للمشروع قصد مالئمتها  

 .اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع  

 ذات العالقة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني لحسن  الجهوية التنسيق الفعال مع اإلدارات المركزية والسلط

 مشروع إنجاز ال

  التواصل مع الممول الخارجي وإعداد كل تقارير الرقابة المطلوبة من طرفه 

 مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع الحرص على إحترام 

 مصلحة البنية التحتية  .ب

 : ـتعنى هذه المصلحة ب

  الفنية المعنية.متابعة انجاز الدراسات التنفيذية وإعداد ملفات طلب العروض مع المكتب االستشاري والدوائر  

 .إعداد الجدول الزمني النجاز مكونات البنية التحتية بالتنسيق مع الدوائر الفنية والمكتب االستشاري  

 .متابعة االنجاز الفعلي لجميع مكونات البنية التحتية بالتنسيق مع الدوائر الفنية  

 المحلية والهياكل المهنية  والسلطالفنية  المواطنين عند مرحلة االنجاز مع الدوائر المشاركة في معالجة تشكيات

  والمكتب االستشاري.

 .إعــــداد اتفاقية عنصر تثمين نتائج البحث العلمـــي مع الدوائر الفنية المعنية  واإلشراف على متابعة انجازها  

 

  : المشاركة في مختلف المراحل التالية 

 داد ملفات طلب العروض اختيار المكتب االستشاري ومتابعة انجاز الدراسات وإع 

لاحن   ة  الف  من 
ن  هوي  للن  دوب  الج  ة  المن 

س
اق  صف  ب 

صرف  حسب  الاهداف   س وحدة  الت  ن 
رئ 

روع ار  المش  ج 
لان 

ن  عمر  مراد ب 
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  اختيار المقاولين ومتابعة االنجاز الميداني 

  إعداد كشوفات الحساب الجزئي والنهائي وملفات الختم النهائي 

  .التنسيق مع مصلحة التقييم والصفقات إلعداد أذون استخالص المتعاقدين 

 .إعداد تقارير المتابعة  

 مصلحة تأطير الفالحين  .ت

 تعنى هذه المصلحة ب :

  عقد اجتماعات إعالمية وتوجيهية مع الفالحين والمربين ومختلف الهياكل المتدخلة في مناطق المشروع

  للتعريف بمكوناته.

 تدخل المشروع إلعداد البرامج السنوية. بمعتمديات التنسيق مع خاليا اإلرشاد الفالحي  

 المحلية والهياكل الفنية والمجتمع المدني الختيار المنتفعين. التنسيق مع السلط  

 التي يمكن أن تحصل خالل فترة  انجاز المشروع مع األطراف المتدخلة. معالجة كل اإلخالالت  

 .إعداد اتفاقية عنصر تأقلم الزياتين مع التقلبات المناخية  واإلشراف على متابعة انجازها 

  كالة العقارية الفالحية.متابعة تنفيذ اتفاقية الو  

  . إعداد تقارير المتابعة 

 مصلحة القروض الصغرى  .ث

 تعنى هذه المصلحة ب :

  عقد اجتماعات إعالمية وتوجيهية مع الفالحين والمربين والمرأة الريفية والشباب للتعريف بكيفية الحصول

  على هذا النوع من القروض .

 ت شراكة مع القطاع البنكي الخاص لصرف هذا النوع من التنسيق مع الممول الخارجي إلعداد اتفاقيا

  القروض.

 للضغط على كلفة انجاز المشاريع الصغرى بالتنسيق مع المجالس المحلية للتنمية والمصالح  تجميع الشراءات

  الفنية.

 ذات العالقة بدفع التشغيل واالستثمار لحسن انجاز هذا المكون. التنسيق مع الهياكل الجهوية  

 ركة مع جميع األطراف ذات العالقة لتحديد مقاييس اختيار المنتفعين.المشا  

 .الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بهذه القروض  

 . إعداد تقارير المتابعة  

 

 

 مصلحة المتابعة و التقييم  .ج

 تعنى هذه المصلحة ب :

  المشاركة في كل مراحل إعداد االتفاقيات وملفات طلب العروض 

 المشاركة في جميع مراحل متابعة األشغال المنجزة 

  المشاركة في متابعة انجاز اتفاقيات البحث العلمي والوكالة العقارية الفالحية 

   .)إعداد مختلف تقارير التقييم والمتابعة )الشهرية والنصف سنوية والسنوية ومقارنتها باألهداف المرسومة 
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 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية    .ح

 تعنى هذه المصلحة ب :

  .إعداد وتقديم الميزانية السنوية للمشروع والسهر على حسن تنفيذها  
   العام للممول الخارجي في هذا العنصر. التمشيالمشاركة في إعداد مختلف الصفقات مع احترام  
  الخارجي(.مسك ميزانيات التعهد والدفع وحسابات الصرف لكل مكونات المشروع )الميزانية والقرض  
 .المساهمة في إعداد ملفات الختم النهائي لمختلف الصفقات  
   .حفظ مختلف مكونات الصفقات بعنوان األرشيف 

 

 مناطق التدخل .خ

ل المشروع الثالث معتمديات الداخلية لوالية صفاقس  : الحنشة و منزل شاكر وبئر علي ـــتشمل منطقة تدخ      

 9عمـادة )الحنشة تضم  33مـن مساحـة الواليـة ( وتعـد   %48ألـف هكتار )   333بن خليفة . وتمسح  حوالــي  

 .عمادة( 12عمادة  و بئر علي بن خليفة تضم 12عمادات، منزل شاكر  تضم  

 

 المكونات المالية .د
 مليون دينارا مقسمة كاآلتي  67القيمة الجمليـة للمشروع بحوالي : تقدر  الكلفــــة: 

 م.د() البنك اإلسالمي للتنمية )م.د( خزينة الدولة
قروض صغرى من طرف 

 البنك اإلسالمي للتنمية )م.د(

 وعـــالمجم

 )م.د(

13 40 14 67 

 

 توزيع التمويل حسب مكونات المشروع : 

مليون يورو، يساهم البنك في تمويله إلى جانب الجمهورية التونسية بمبلغ  30.62تقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 

مليون يورو،  3.62مليون يورو و إجارة الخدمة بمبلغ  8.50مليون يورو عبر تمويل مشترك من قرض يبلغ  24.33

 فاصيل التكلفة فيما يلي: مليون يورو. و تستعرض ت 12.22و االستصناع بمبلغ 

 

 

 

 الوحدة: مليون دينارا                 

 الكلفة اإلجمالية الميزانيــة القرض الخارجي مكونات المشروع

 30,46 4,31 26,15 تطوير البنية التحتية الريفية 

 5,47 0,59 4,88 دعم أنظمة اإلنتاج والتسويق 

التمكين االقتصادي عن طريق التمويل 

 التشاركي )قروض صغرى (
14 - 14 

 10,99 7,00 3,99 وحدة انجاز المشروع

 60,92 11,90 49,02 التكلفة األساسية 

 6,09 1,19 4,9 االحتياطي 

 67,01 13,09 53,92 اإلجمالي العــــام
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  دينارا  تكون 2.2254يورو =  1الذي يعادل    2016جانفي  21باعتبار  سعر الصرف  ابتداءا  من و

 تفاصيل  تكلفة المشروع باليورو كما يلي :

  مليون يوروالوحدة:                       

 مكونات المشروع
 صيغة تمويل البنك

 مبلغ التمويل

تمويل 

الحكومة 

 التونسية

 الكلفة

 اإلجمالية
 استصناع قرض ارةــإج

 13.66 1.95 11.71 11.08 - 0.63 تطوير البنية التحتية الريفية 

 2.23 0.27 1.96 0.02 1.38 0.55 دعم أنظمة اإلنتاج والتسويق 

التمكين االقتصادي عن طريق 

التمويل التشاركي )قروض صغرى 

) 

0.45 6.34 - 6.79 - 6.79 

 5.16 3.50 1.66 - - 1.66 وحدة انجاز المشروع

 27.84 5.72 22.12 11.11 7.72 3.29 التكلفة األساسية 

 2.78 0.57 2.21 1.11 0.78 0.33 %10االحتياطي  

 30.62 6.29 24.33 12.22 8.50 3.62 اإلجمالي العــــام

 

 المكونات المادية للمشروع .ذ

الفالحي، إحداث مشاريع مدرة للدخل لفائدة  باإلنتاجإلى دعم البنية األساسية ، النهوض  يهدف المشروع

 و ترتكز هذه العناصر أساسا  على :  .دعم وحدة تنفيذ المشروعو  الشباب والمرأة الريفية

 

 تنمية البنية التحتية  األساسية 

 ( و تهيئة المصاطب  4800أشغال المحافظة على المياه و التربة : إحداث مصاطب ميكانيكية )هك

منشأة        و  30منشأة لفرش المياه و تغذية المائدة المائية و تعهد  44هك( و إحداث 1800المتواجدة )

 بحيرات تلية. 4وإحداث دراسة 
 ( مجهزة بمعدات االقتصاد في مياه الري حسب الدراسات الفنية الخاصة  50إحداث مناطق سقوية )هك

 وإحداث آبار و حفر آبار استكشافية مع إدخال تقنيات جديدة لتحلية مياه اآلبار.
  هك. 4000التهيئة الرعوية على مساحة 
  للشرب. عائلة بالماء الصالح 2000تزويد حوالي 
  كلم. 63تطوير المد الكهربائي في الوسط الريفي على مسافة 
  هك. 1100التسوية العقارية على مساحة 
  كلم مسالك فالحية  53إحداث 
  كلم من المسالك الفالحي 7تهيئة 

 
 تطوير أنظمة اإلنتاج و التسويق 

  هك .1200التنمية الفالحية : تجديد غابة  الزيتون الهرمة على مساحة 

 خزان لتبريد األلبان و معدات لصنع األعالف و تنمية زراعة  210اإلنتاج الحيواني : اقتناء  دعم

 وحدات. 07الشعير المستنبت  باقتناء 

  .دعم البحث العلمي لقطاع الزيتون بالجهة 

 تطوير قطاع الفالحة البيولوجية 
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 دورة تكوينية( 40عدية )حوالي التنمية المحلية : دعم قدرات الفالحين و تكوين الهياكل المهنية القا 
 

 التمكين االقتصادي عبر التمويل التشاركي 

   مشروع  مدر للدخل لفائدة الشباب   والمرأة  500مليون دينارا لبعث  14تركيز خط تمويل بقيمة

  الريفية مع توفير التكوين و دراسات الجدوى و الدعم الفني للمنتفعين

 تنمية قدرات وحدة تنفيذ المشروع 

  دعم قدرات اإلطارات و توفير وسائل العمل الضرورية 

 انتداب مكتب دراسات لتوفير الخدمات االستشارية 

  2019لمحة عن برنامج عمل وحدة التصرف خالل سنة 

 انتداب المكاتب االستشارية .أ

 

 انتداب مكتب استشاري للقيام بالدراسات ومراقبة مشاريع البنية التحتية األساسية

بىىىىىاالجراءات  الخاصىىىىىة بانتىىىىىداب المكتىىىىىب  2019التصىىىىىرف حسىىىىىب األهىىىىىداف خىىىىىالل سىىىىىنة قامىىىىىت  وحىىىىىدة 

 االستشاري وكانت كما يلي :

  بتىىىىاريخ      المصىىىىادقة علىىىىى القائمىىىىة المقتصىىىىرة لمكاتىىىىب الدراسىىىىات مىىىىن طىىىىرف البنىىىىك اإلسىىىىالمي للتنميىىىىة

 .2019أفريل 30

  مرحلىىىة تفعيىىىل الفنيىىىة و الماليىىىة دعىىىوة مكاتىىىب الدراسىىىات المضىىىمنين بالقائمىىىة المقتصىىىرة لتقىىىديم عروضىىىهم(

 .2019جويلية 12بتاريخ  اجل لتقديم العروض  و تحديد أخر  2019ماي  29بتاريخ  المنافسة(

  مكاتىىىىىب  04صىىىىىباحا )مشىىىىىاركة  11علىىىىىى السىىىىىاعة 2019جويليىىىىىة  12بتىىىىىاريخفىىىىىتح العىىىىىروض الفنيىىىىىة

 دراسات(

  03وتىىدقيق الصىىفقات العموميىىة بتىىىاريخ اللجنىىة العليىىا لمراقبىىىة تىىم عىىرض تقريىىر التقيىىيم الفنىىىي علىىى أنظىىار 

 .2019ديسمبر 

وانتدددداب مؤسسدددة أو مؤسسدددات ماليدددة التدددي سدددتعهد  انتدددداب مكتدددب استشددداري للتمكدددين االقتصدددادي التشددداركي

 إليها التصرف في الموارد المالية المخصصة للقروض الصغرى

داب المكتىىىىب بىىىىاالجراءات  الخاصىىىىة بانتىىىى 2019قامىىىىت  وحىىىىدة التصىىىىرف حسىىىىب األهىىىىداف خىىىىالل سىىىىنة 

 االستشاري الذي سيعنى بعنصر التمكين االقتصادي  و كانت كما يلي :

  2019أفريل  19بتاريخالمصادقة على القائمة المقتصرة لمكاتب الدراسات من طرف البنك اإلسالمي للتنمية ←

 2019 نوفمبر 14بتاريخمن طرف البنك اإلسالمي للتنمية  تقييم العروض الفنيةتقرير المصادقة على ←

 نىوفمبر 28 بتىاريخ  اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العموميةمن طرف  تقييم العروض الفنيةتقرير المصادقة على ←

2019 

 12مراسلة مكاتب الدراسات التي تم قبول عروضها الفنية لحضور جلسة فتح العروض المالية التي حددت بتىاريخ ←  

 2019ديسمبر 

 2019ديسمبر  12لمكاتب الدراسات المقبولة فنيا بتاريخ  فتح العروض المالية← 

ديسىمبر  23إحالة ملف تقرير التقييم الفني و المالي على أنظىار اللجنىة الجهويىة لمراقبىة الصىفقات العموميىة بتىاريخ ← 

2019 

ميىىىة اللجنىىىة الجهويىىىة لمراقبىىىة الصىىىفقات العمومىىىن طىىىرف والمىىىالي  تقيىىىيم العىىىروض الفنىىىيتقريىىىر المصىىىادقة علىىىى ←

  2019ديسمبر26بتاريخ

  قصد المصادقة. 2019ديسمبر 26إحالة ملف تقرير التقييم الفني و المالي للبنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ←

 

 لجفافلقاومة الزيتون ما ـتكنولوجير ـــتطوي .أ
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 01مىىىع معهىىىد الزيتونىىىة  بتىىىاريخ   اتفاقيىىىةع إبىىىرام ـــىىىـبهىىىدف تطىىىوير تقنيىىىات مقاومىىىة الزيتىىىون للجفىىىاف، وق

يومىىىىا. و قىىىىد انطلقىىىىت  1095دينىىىىارا. و قىىىىدرت مىىىىدة االنجىىىىاز ب 160 500و بمبلىىىىغ جملىىىىي  قىىىىدر ب 2019أفريىىىىل 

 (.2019أفريل  17بتاريخ  2718)إذن إداري عدد  2019أفريل  20األشغال بتاريخ 

 وترتكز األشغال على ما يلي .

  الجفىاف وأمىراض شىجرة الزيتىون )أحىدثت لجنىة حسىب مقىرر مىن معهىد إحداث خلية يقظة للتوقي من مخاطر

 (2019ديسمبر  16الزيتونة بتاريخ 

 للجفاف نإعداد دليل فني للفالح لتطوير تقنيات متجددة لمقاومة أشجار الزيتو 

  تنظيم و تنشيط اجتماعات تحسيسية و توعوية للفالحىين بكىل معتمديىة حىول االنخىراط فىي عنصىر تجديىد غابىة

 الزيتون لتقديم اإلحاطة الفنية الالزمة عند تجديد الغراسات )تركيز قطع نموذجية( 

 تجديد غابة الزيتون الهرمة .ب

ي معهىىىد الزيتونىىىة و إطىىىارات وحىىىدة وقىىىع تنظىىىيم أيىىىام إعالميىىىة و تحسيسىىىية لفائىىىدة الفالحىىىين نشىىىطها بىىىاحث

 التصرف في المشروع وفقا للجدول الزمني التالي :

 :  2019أكتوبر 24معتمدية بئر علي   

  : 2019أكتوبر  30معتمدية الحنشة  

  : 2019نوفمبر  07معتمدية منزل شاكر 

 

 العقارية هيئةالت .ت

، وقىىىع التحتيىىىة األساسىىىية بنيىىىةنميىىىة الفىىىي إطىىىار تنفيىىىذ عنصىىىر التسىىىوية العقاريىىىة المىىىدرج ضىىىمن مكىىىون ت

و بمبلىىىغ جملىىىي يقىىىدر  2019نىىىوفمبر  12إبىىىرام صىىىفقة بالتفىىىاوض المباشىىىر مىىىع الوكالىىىة العقاريىىىة الفالحيىىىة بتىىىاريخ 

دينىىىارا. و قىىىد شىىىملت هىىىذه االتفاقيىىىة أشىىىغال التهيئىىىة العقاريىىىة بمنطقتىىىي شىىىعالب مىىىن معتمديىىىة منىىىزل  161700ب 

نىىىوفمبر  14خ ـــىىىـهىىىك(. و قىىىد انطلقىىىت األشىىىغال بتاري 500حنشىىىة )هىىىك( و الحاللفىىىة مىىىن معتمديىىىة ال 600) شىىىاكر

 يوما. 730و تقدر مدة االنجاز ب  2019
 

 دعم وحدة التصرف حسب األهداف النجاز المشروع .ث

 تنظيم عدة دورات تكوينية : 2019في إطار دعم وحدة التصرف تم خالل سنة 

 بمبلىىىىىىغ جملىىىىىىي يقىىىىىىدر 2019مىىىىىىن أفريىىىىىىل : تىىىىىىم  انجىىىىىىاز الىىىىىىدورة التكوينيىىىىىىة ابتىىىىىىداءا اللغددددددة االنقليزيددددددة

 يناراد 6.497,400ب

 Autocad   20-19-18     أيىامو ذلىك  دينىارا  5.337,150بمبلغ جملي يقىدر ب : تم انجاز الدورة التكوينية 

 .2019 نوفمبر
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 2020تقرير حول انشطة وحدة التصرف سنة 
 

 

 األساسيةتنمية البنية التحتية  -العنصر األول 

 المكتب االستشاري .1

 Selfمصادقة البنك اإلسالمي على تقرير تقييم العروض الفنية و المالية و إسناد الصفقة لمجمع مكاتب الدراسات  -

Engineering & SSSI  2020أفريل  29بتاريخ. 

 2020فريل أ  30بتاريخ   Self Engineering & SSSIاإلعالن عن إسناد الصفقة لمجمع مكاتب الدراسات  -

 11 بتىاريخ 1321تكوين لجنة لمناقشة مشروع العقد مع مجمع مكاتب الدراسات بمقىرر مىن السىيد المنىدوب عىدد  -

 2020ماي 

 2020ماي  06مراسلة المجمع حول برمجة عقد جلسة عمل لمناقشة مشروع العقد بتاريخ  -

عىداد المناقشىة مشىروع العقىد و  Self Engineering & SSSIعقد جلسة عمىل مىع مجمىع مكاتىب الدراسىات  -

 . 2020ماي  15 محضر تفاوض في الغرض بتاريخ

 2020ماي  29تقديم برنامج العمل و قائمة الخبراء بتاريخ   -

 2020جوان  10إرسال مشروع العقد و محضر التفاوض إلى البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ  -

 .2020جويلية   08 بتاريخمن طرف البنك اإلسالمي للتنمية مشروع العقد المصادقة على  -

  2020جويلية  16إمضاء العقد بتاريخ  -

 (2020جويلية  17بتاريخ  2842)إذن إداري عدد   2020جويلية    21بداية  االنجاز  بتاريخ   -

 :المهام الموكولة لمجمع مكاتب الدراسات الجدول التالي  يبين

 المهاموصف  المكونات العنصر

أشغال  .1

المحافظة على 

 المياه و التربة

 هك ( 4800إحداث مصاطب )  -

 هك( 1800إعادة تهيئة مصاطب ) -

 تغذية المائدة المائيةمنشأة  44إحداث  -

 تغذية المائدة المائيةمنشأة  30إعادة تهيئة  -

 بحيرات تلية 4إحداث  -

 المصادقة على مناطق التدخل  -

العروض إعداد الدراسات و ملفات طلبات  -

 ة و منشات الفرشالخاصة بالبحيرات التليّ 

 و تغذية المائدة

 مراقبة األشغال -

أشغال تطوير  .2

 هك 4000غراسات رعوية على مساحة  - المراعي

 المصادقة على مناطق التدخل  -

 إعداد ملفات طلبات العروض   -

 مراقبة األشغال -
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إحداث آبار  .3

استغالل  و 

 آبار استكشافية

 آبار استكشافية 04استغالل و آبار  09إحداث  -

إعداد الدراسات و ملفات طلبات  -

 العروض.

 مراقبة األشغال -

مشاريع  .4

الهندسة 

 الريفية

 مشاريع للماء الصالح للشرب 07إحداث  -

 مشاريع للماء الصالح للشرب 08إعادة تهيئة  -

 هك( 50مناطق سقوية  ) 09إحداث  -

إعداد الدراسات و ملفات طلبات  -

 العروض.

 األشغالمراقبة  -

المسالك  .5

 الفالحية
 كم من المسالك الفالحية 53إحداث  -

 كم من المسالك الفالحية 07إعادة تهيئة  -

إعداد الدراسات و ملفات طلبات  -

 العروض.

 مراقبة األشغال -

  تكوين إطارات المندوبية حول محاور فنية  - برنامج تكوين  .6

 تطبيقاتو

إطار من المندوبية حول محاور  12تكوين 

 و تطبيقاتفنية 

 

 أشغال المحافظة على المياه و التربة .2

 صاحب الصفقة 02/2020 الصفقة

مبلغ الصفقة 

 داءاتباعتبار األ

 )د(

مدة 

 االنجاز

 )يوما(

 بداية االنجاز
مّدة توقف 

 األشغال )يوما(

مدة االنجاز 

)يوما(  الفعلية

إلى غاية 

31/12/2020 

 تقدمال

المادي 

 النجازل

: أشغال المحافظة  1عدد الحصة

على المياه والتربة بمعتمدية بئر 

 علي بن خليفة

أشغال إحداث مصاطب   -

ميكانيكية  على وادي 

 هك( 400ليحيرش )

أشغال إعادة تهيئة مصاطب  -

ميكانيكية  على وادي 

 هك( 200األقواس )

أشغال إعادة تهيئة منشات  -

فرش على وادي الشيخ و 

 وادي ليحيرش.

 مجمع
 ياسين لألشغالشركة 

 ICRو شركة 

431408.082   210 

أكتوبر  01

2020 

 

إداري  )إذن

النطالق األشغال 

 2869عدد 

بتاريخ 

28/09/2020) 

07 

 

إداري  )إذن

األشغال  إليقاف

 2885عدد 

بتاريخ 

و  03/12/2020

إداري  إذن

 ستئنافال

األشغال عدد 

بتاريخ  2885

03/12/2020) 

86 

(41)%  

 

تقدم االنجاز 

 عادينسق ب

 

(20)% 

: أشغال المحافظة  2عدد الحصة

على المياه و التربة بمعتمدية منزل 

 شاكر

أشغال إحداث مصاطب   -

ميكانيكية  على وادي مبارك 

 هك( 400)

أشغال إعادة تهيئة مصاطب  -

ميكانيكية  على وادي مبارك 

 هك( 200ريج )ڤو ال

أشغال إعادة تهيئة منشات  -

فرش بأودية مبارك، مقطب، 

 ڤريج، الحلوف و لزرڤال

 مجمع
 شركة ياسين لألشغال

 ICRو شركة 

520127.580   210 

أكتوبر  01

2020 

 

)إذن إداري 

النطالق األشغال 

 2870عدد 

بتاريخ 

28/09/2020) 

07 

 

إداري  )إذن

األشغال  إليقاف

 2886عدد 

بتاريخ 

و  03/12/2020

إداري  إذن

 ستئنافال

األشغال عدد 

بتاريخ  2886

03/12/2020) 

86 

(41)%  

تقدم االنجاز 

 عادينسق ب

 

(15 %) 

 



 

161 

 صاحب الصفقة 02/2020 الصفقة

مبلغ الصفقة 

 داءاتباعتبار األ

 )د(

مدة 

 االنجاز

 )يوما(

 بداية االنجاز
مّدة توقف 

 األشغال )يوما(

مدة االنجاز 

)يوما(  الفعلية

إلى غاية 

31/12/2020 

 تقدمال

المادي 

 النجازل

: أشغال المحافظة  3عدد الحصة

على المياه و التربة بمعتمدية 

 الحنشة

أشغال إحداث مصاطب   -

ميكانيكية  على وادي السبتي 

 هك( 400)

أشغال إعادة تهيئة مصاطب  -

ميكانيكية  على وادي دخان 

 هك( 200و بئر الشعبة )

تهيئة منشات أشغال إعادة  -

فرش بأودية أم صالح، 

السبتي، دخان، بئر الشعبة، 

 سيدي عيسى و لخضري

شركة نور لألشغال 

 العامة

SONOUTRAP 

462196.000   210 

أكتوبر  01

2020 

 

)إذن إداري 

النطالق األشغال 

 2871عدد 

بتاريخ 

28/09/2020) 

07 

 

إداري  )إذن

األشغال  إليقاف

 2887عدد 

بتاريخ 

و  03/12/2020

إداري  إذن

 ستئنافال

األشغال عدد 

بتاريخ  2887

03/12/2020) 

86 

(41)%  

تقدم االنجاز 

 نسق عاديب

 

(30 %) 

 

 

 : أشغال المحافظة على المياه و التربة.  .3

  2القسط عــــدد : 

  ثم اإلعالن عن طلب العروضفي انتظار مصادقة البنك اإلسالمي للتنمية 

  طلب العروض
مدة االنجاز 

 )يوما(

الكلفة التقديرية 

 )ألف. د(

تاريخ اإلعالن عن طلب 

 العروض

 أشددددغال المحافظددددة علددددى الميدددداه  1القسددددط عدددددد :

 والتربة بمعتمدية بئر علي بن خليفة

أشىىىىغال إحىىىىداث مصىىىىاطب ميكانيكيىىىىة  علىىىىى وادي  -

رأس فرطىىىىوط   - القىىىىارات و وادي حمىىىىودة -الشىىىىيخ

 هك( 600)

وادي أشىىغال إعىىادة تهيئىىة مصىىاطب ميكانيكيىىة علىىى  -

 هك( 200الشيخ )

210 

 2021فيفري  1.725

 أشددددغال المحافظددددة علددددى الميدددداه 2القسددددط عدددددد :           

 و التربة بمعتمدية منزل شاكر

أشىىىىغال إحىىىىداث مصىىىىاطب ميكانيكيىىىىة  علىىىىى وادي  -

 هك( 600العقاير و وادي العسكرية )

أشىىغال إعىىادة تهيئىىة مصىىاطب ميكانيكيىىة  علىىى وادي  -

 هك( 200) السكوم الخروف والسعادة

210 

 أشدددغال المحافظدددة علدددى الميددداه و  3القسدددط عددددد :

 التربة بمعتمدية الحنشة

أشغال إحداث مصاطب ميكانيكية  على وادي العيثة   -

 هك( 600و أوالد أحمد و العرافة )

أشىىغال إعىىادة تهيئىىة مصىىاطب ميكانيكيىىة  علىىى وادي  -

 هك( 200أوالد عمر و أوالد بوعجيلة و الشواش )

210 

  3القسط عــــدد : 
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 اإلعالن عن طلب العروض - الكلفة التقديرية - آجال االنجاز -

 2021أوت  - أ.د 370 - يوما 150 -

  منشاة فرش مياه و تغذية  المائدة 44دراسة إحداث : 
ثم تم القيام بزيارات ميدانية لتحديد مواقع التدخل بالتنسيق مع  دائىرة المحافظىة علىى الميىاه و التربىة  و ائىرة    

 الموارد المائية وبالتشاور و حضور السلطات المحلية بكل معتمدية  وفقا للجدول التالي :
 

 المتفق عليهامناطق التدخل المبرمجة  و تاريخ  الزيارة الميدانية المعتمدية

 2020نوفمبر  26 بئر علي بن خليفة

 وادي الشعال )العلو( -

 وادي صالح -

 وادي العوايد -

 2020نوفمبر  30 منزل شاكر

 وادي مبارك -

 وادي العقاير -

 وادي األزرق -

 2020ديسمبر  01 الحنشة
 وادي سيدي عيسى -

 وادي بئرالشعبة -

)إذن  2020ديسىمبر  08فىرش ميىاه و تغذيىة المائىدة بتىاريخ  منشىأة  44تم اإلذن بانطالق الدراسة الخاصة بإحداث      

 (2020ديسمبر  4 بتاريخ 2888إداري النطالق المرحلة األولى من الدراسة عدد 

o  2020ديسمبر  08:   انطالق المرحلة األولى من الدراسة 

o  يوما 150:    المدة الجملية النجاز الدراسة 

o  يوما  80:    مدة انجاز المرحلة األولى 

o  يوما 24:   2020ديسمبر  31مدة االنجاز الفعلية إلى غاية 

 : يـــتطوير المراع  - .4

 : معتمدية كما يلي حسب كلالمساحات المؤهلة  تتوزع

 المساحة )هك( المنطقة المعتمدية
المساحة 

 الجملية )هك(

 بئر علي بن خليفة

 290 قطعة( 13ودران )

620 
 90 ودران )عمشة(

 210 مركز فارح -المرازيق

 30 وادي الرخام

 منزل شاكر

 60 1الحاج قاسم 

 270 2 الحاج قاسم 380

 50 3الحاج قاسم 

 الحنشة
ال يوجد أراضي خاضعة للنظام 

 الغابي بهذه المعتمدية

- - 

 1000   المجموع

 

المسىىاحة ¼ و هىىو مايعىىادل  هىىك 1000 مسىىاحتها ال تتجىىاوزالخاضىىعة للنظىىام الغىىابي اتضىىح أن هىىذه األراضىىي  -

 المدرجة باتفاقية القرض.
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 -بئر علي -)بوزويتة الصناعيةبقية المساحات ضمن أراضي المركبات الفالحية و إمكانية برمجة  تم دراسة

 الشعال( -السالمة
 يبين الجدول التالي توزيع الغراسات الرعوية المتفق عليها  : -

 المالحظات و التوصيات الغراسات /المنطقة تاريخ  الجلسة المعتمدية

 بئر علي بن خليفة

 هندي أملس - 2020نوفمبر  06

 أكاسيا -

 قطف -

 حالب  -

أكاسديا  هدك 90هدك هنددي أملدس و  200غراسة  -

 بمنطقة ودران.

هددددك قطددددف بمنطقددددة ودران عددددين  90غراسددددة  -

 العمشة.

هك هندي أملدس بمنطقدة المرازيدق  210غراسة  -

 مركز فرح. –

هدددك أكاسددديا و حدددالب بمنطقدددة وادي  30غراسدددة  -

 الرخام.

إبددرام اتفاقيددة مددع ممثلددي الدددواوين تضددمن تمتيددع  -

 الفالحين بالمنتوج و الرعي.

 منزل شاكر

 الهندي األملس ب :  2020أكتوبر  30

 دخان -

 عوينو  حايمة ال -

 الحاج قاسم. -

غراسة الهندي األملس و انجاز حدواجز ترابيدة و  -

 استغالل ثماره.

 إعطاء األولوية في المرعى ألبناء المنطقة. -

إبدددرام اتفددداق مدددع ممثلدددي الددددواوين علدددى صددديغة  -

االسددتغالل للمراعدددي التددي تنددددرج تحددت تصدددرف 

 الديوان )السالمة و بوزويتة(

 الهندي األملس ب : 2020نوفمبر  05

 منطقة الحاج قاسم

 (35)قطعة عدد  2هك بالحاج قاسم  60 -

 (36)قطعة عدد  2هك بالحاج قاسم  200 -

 (13)قطعة عدد  3هك بالحاج قاسم  80 -

 (04)قطعة عدد  3هك بالحاج قاسم  60 -

 المصادقة على دراسة مناطق التدخل واألصناف الرعوية

هىك حيىث تضىمنت  4000بناءا على ما سبق، أعد مكتىب الدراسىات دراسىة خاصىة بالتهيئىة الرعويىة علىى مسىاحة 

تحديد مناطق التدخل الخاضعة للنظام الغابي و المؤهلة  إلدراجها ضمن المشروع و أصناف الغراسات وذلىك بالتنسىيق 

 التام  مع السلطات المحلية واتحاد الفالحين و دائرة الغابات. 

  : 2020نوفمبر  19تقديم النسخة األولية من الدراسة وملف طلب العروض 

  : 2020ديسمبر  02تاريخ مناقشة  النسخة األولية من الدراسة وملف طلب العروض 

  : 2020ديسمبر  14مناقشة النسخة المعدلة من الدراسة وملف طلب العروض 

  2020ديسمبر  21العروض : تاريخ تقديم النسخة النهائية من الدراسة و ملف طلب 

  2020ديسمبر  22استالم الدراسة و إعداد محضر في الغرض : تاريخ 

 (1طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة الرعوية )القسط عدد

  وإرسىاله   هىك  1000تم إعداد كراس الشروط الخاصة بانجاز القسط األول من أشغال التهيئة الرعويىة علىى مسىاحة

 .2020ديسمبر  21للتنمية قصد إبداء عدم الممانعة بتاريخ للبنك اإلسالمي 

 في انتظار مصادقة البنك اإلسالمي للتنمية على كراس الشروط و ملف طلب العروض 

  طلب العروض
مدة االنجاز 

 )يوما(

الكلفة 

التقديرية 

تاريخ اإلعالن عن 

 طلب العروض
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 )ألف. د(

  1عدد الحصة

 منزل شاكربمعتمدية هك  380تهيئة رعوية على مساحة  أشغال
390  450 

 2021مارس  01
  2عدد الحصة

  بمعتمدية بئر علي بن خليفةهك  620تهيئة رعوية على مساحة  أشغال 
390 870 

 

 

  (2)القسط عدد 2021أشغال التهيئة الرعوية المبرمجة لسنة 

  طلب العروض
مدة االنجاز 

 )يوما(

الكلفة 

التقديرية 

 )ألف. د(

اإلعالن عن تاريخ 

 طلب العروض

  1عدد الحصة

المركبات بهك  1200تهيئة رعوية على مساحة  أشغال

 بمعتمدية بئر علي بن خليفةالفالحية 

390  2000 

 2021أوت 
  2عدد الحصة

هك  1800تهيئة رعوية على مساحة  أشغال 

 منزل شاكر بمعتمديةالمركبات الفالحية ب

390 2800 

 : الموارد المائية –5

)إذن    2020سىىبتمبر  08آبىىار استكشىىافية بتىىاريخ  04آبىىار اسىىتغالل و 09انطلقىىت الدراسىىة الخاصىىة بإحىىداث 

 : (2020سبتمبر  07بتاريخ  2861إداري عدد 

 المعتمدية
 جلسات العملتاريخ  

 و الزيارات الميدانية

 مناطق التدخل المتفق عليها

 آبار استكشافية آبار االستغالل

 منزل شاكر

 الحاج قاسم - 2020نوفمبر  10جلسة عمل:  

 معدان -

 بوثدي -

ماجىىىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىىىدرج  -

 )القوادرية(
 2020أكتوبر  13زيارة ميدانية : 

 2020نوفمبر  12زيارة ميدانية : 

 

 بئر علي بن خليفة 

 الكمم - 2020نوفمبر  25جلسة عمل:  

 أوالد محمود -

 وادي الرخام -

الشىىىىىىىىىعّال )اللطايفىىىىىىىىىة  -

PK47) 

 2020أكتوبر  14زيارة ميدانية :  الّرواشد )القندول( -

 2020نوفمبر  30زيارة ميدانية : 

 2020ديسمبر  09زيارة ميدانية : 

 بئر الشعبة   - الشهب مركز مصباح - 2020سبتمبر  09جلسة عمل:   الحنشة
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  2020أكتوبر 16زيارة ميدانية : 

 2020نوفمبر  18زيارة ميدانية :

 الغطاطسة  البياضين -

 أوالد طاهر -

 

 : مشاريع الهندسة الريفية  -6
  مشاريع للماء الصالح للشراب. 8إعادة تهيئة 

قام مكتب الدراسات بتشخيص كل المنظومات المائية المندرجة ضمن هذا المشروع فاتضح أن كمية األشغال      

 الفعلية تفوق بكثير الكمية المبرمجة مثلما يبينه الجدول التالي :

 المشروع المعتمدية
العائالت  عدد

 حسب الصفقة

عدد العائالت 

حسب دراسة 

 التشخيص

طول الشبكة 

)كلم( حسب 

 الصفقة

طول الشبكة حسب 

 دراسة التشخيص
 الفارق )+ كلم(

 الحنشة

 8 28 20 286 250 وادي الرقة

 39 55 16 361 135 سيدي عيسى

 23 43 20 472 450 الشهب –البياضين 

بئر علي بن 

 خليفة

 162.5 183 20.5 1152 400 ودران الشمالي

 91 126 35 953 800 أم الشوشة

الخروع، لبراج و 

 باطن السحاق
56 581 30 11.3 8.3 

 منزل شاكر
 12 31 19 400 350 شعالب 

 1.7 5.7 04 490 350 المهاذبة

 345.5 483 137.5 4695 2791  المجموع

 

 أهم اإلشكاليات المعترضة : 

المنظومىات المائيىة المندرجىة ضىمن المشىروع تبىين أن مجمىوع طىول الشىبكات المزمىع بعد القيام بتشخيص كل   -

 كلم. 137.5كلم في حين أن طول الشبكات المضمنة بعقد الصفقة مع مكتب الدراسات تقدر ب  480تأهيلها قرابة 

أدى إلىى تم ضم مجمعي الشوشة والعيايدة إلىى مجمىع سىيدي عيسىى المقتىرح بالصىفقة وهىو مىا  2019خالل سنة  -

 كلم. 55كلم إلى  16ارتفاع طول الشبكة المزمع دراستها من 

عدم توفر نقطة الماء بالنسبة لمشروع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة ودران الشمالي. و قىد تىم فىي هىذا  -

انيىة الىربط الغرض  مراسلة إقليم الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه بصفاقس الجنوبية حول النظر فىي إمك

على الشبكة الراجعة إليها بالنظر مع مد المندوبية بالخصائص الفنية لنقطة الربط ، إال أن الشركة أجابت بالرفض 

 ل/ث.30نظرا لنقص الموارد المائية بالجهة حيث يقدر العجز المائي بما يناهز 

  الحلول المتبعة: 

  مكتىىب الدراسىىات  و الىىدوائر الفنيىىة بحضىىور  2020ديسىىمبر  28و  3 أيىىامعقىىد جلسىىات عمىىل بالمندوبيىىة

 لمناقشة منهجية العمل الواجب إتباعها من قبل مكتب الدراسات. 

 ( لالطىالع علىى  تشىخيص الوضىعية الحاليىة 0-دعوة مكتب الدراسات لتقديم تقىارير الجىدوى )نسىخة أوليىة

 تهيئتها من عدمها.لشبكات الماء الصالح للشرب و مناقشة إمكانية إعادة 

  تقدم االنجاز: 
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   2020ديسمبر  29بتاريخ  ( 0-تقارير الجدوى )نسخة أوليةقدم مكتب الدراسات 

  تم إحداث لجنة فنية لالطالع و إبداء الرأي على الدراسات الخاصة بمشاريع إعادة تهيئة المنظومات المائية 

  لمناقشىىة الدراسىىات المقدمىىة مىىن طىىرف مكتىىب  2021جىىانفي  08برمجىىة جلسىىة عمىىل بالمندوبيىىة بتىىاريخ

  الدراسات

  مشاريع للماء الصالح للشراب. 7إحداث 

مشىىاريع للمىىاء  07تضىىمنت الصىىفقة المبرمىىة مىىع مجمىىع مكاتىىب الدراسىىات إعىىداد الدراسىىات الخاصىىة بإحىىداث 

 الصالح للشرب كما هو مبين بالجدول التالي :

 التجمع السكني العمادة المعتمدية
العائالت عدد 

 حسب الصفقة

طول الشبكة )كلم( 

 حسب الصفقة

 منزل شاكر
 الحاج قاسم

آل زايد و أوالد بن 

 خليل و القرعة
350 19 

 6.3 27 أوالد بن رحومة بير بن عياد

 الحنشة

 4.5 29 بئر الشعبة بئر الشعبة

 7 31 الوصفان الحجارة

 10 60 لزيان و نواجعية الحنشة

 الناظور بئر علي بن خليفة
 3 50 الحنانشة

 4 25 الجراولية

 53.8 572   المجموع
 

  :ةــــالمسالك الريفي – 7
)إذن إداري  2020سىبتمبر  01انطلق مكتب الدراسات في انجاز الدراسات الخاصىة بالمسىالك الريفيىة  بتىاريخ 

 (.2020أوت  31بتاريخ  2860عدد 

 مكتب الدراسات اثر الزيارات الميدانية إلى دراسة المسالك التالية :أفضت األشغال الطوبوغرافية التي قام بها 

 

 طول المسلك )كلم( المسلك المبرمج لالنجاز المنطقة المعتمدية

 2.14 مدرسة الوحيشي –طريق العشاش  العشاش منزل شاكر

 2.29 في اتجاه الحنشة –البراهمية بوجربوع  بوجربوع

 4.17 الشناينية –بير سيدي عسكر  بير سيدي عسكر

 4.15 القوادرية –ماجل الدرج  ماجل الدرج

 3.01 أوالد هالل –بوجمل  بوجمل

 2.625 المدرسة –الشوشة  الشوشة

 1.66 العشاش –العوادنة  العوادنة

 20.045 مجموع مسالك منزل شاكر

 7.468 بئر لحمر –الغرابة  النصر الحنشة

 3.22 بئر صالح الشرقي بئر صالح

 2.893 1الطريق الوطنية عدد –بئر الشعبة  بئر الشعبة

 2.456 مدرسة البياضين –العسايلية  مركز مصباح

 4.486 مركز مصباح –الشهب  –العسايلية 

 20.523 مجموع مسالك الحنشة
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 4.012 دكان العلمي – 14الطريق الوطنية عدد ودران الشمالي بئر علي بن خليفة

مدرسة ودران  – 14عدد الطريق الوطنية

 ومسلك الحافلة

3.041 

 3.01 جامع الرمضنية – 14الطريق الوطنية عدد

دكان فرح و أوالد  – 14الطريق الوطنية عدد ودران الجنوبي 

 كمون

2.495 

 2.01 التبينات –سيدي منصور  األبراج

 2.997 أم الشوشة –اللطايفة  الناظور

 1.634 الروايقية – 2الطريق الوطنية عدد

 19.199 مجموع مسالك بئر علي بن خليفة

 59.767 مجموع طول المسالك الريفية بالمعتمديات الثالثة

 60.367 م لمسلك األبراج  تلبية لطلب بعض المواطنين 600باالتفاق مع مكتب الدراسات تم إضافة 

 

 : التسوية العقارية – 8

صفقة  ، وقع إبرامالتحتية األساسية البنية نميةالتسوية العقارية المدرج ضمن مكون تفي إطار تنفيذ عنصر                 

ألف دينارا.  161.7 ـب  و بمبلغ جملي يقدر  2019نوفمبر  12بالتفاوض المباشر مع الوكالة العقارية  الفالحية  بتاريخ 

هىك( و الحاللفىة مىن  600تمديىة منىزل شىاكر)و قد شملت هذه االتفاقية أشغال التهيئة العقارية بمنطقتىي شىعالب مىن مع

 هك(. 500معتمدية الحنشة )

 و قد شملت أشغال المرحلة األولى :

 تحديد مناطق التدخل العقاري بكل معتمدية 

  اجتماعات تحسيسية و توعوية للفالحين 

 دراسات اجتماعية و عقارية أولية 

  دراسة الوضعية العقارية 

  االستشارية الوطنية للتهيئة العقارية الفالحيةإعداد و عرض الملف على اللجنة 

 جدوان  18المدؤرخ فدي  58بالرائدد الرسدمي عددد بشدعالبو   نشر قرار إحداث دوائر تدخل عقاري  بالحاللفدة

2020 

 النجازالمادي لتقدم ال

  : 2019نوفمبر  12تاريخ إمضاء االتفاقية 

  : يوما 730المدة التعاقدية 

  : (2019 نوفمبر 12بتاريخ  2771)إذن إداري عدد 2019 نوفمبر 14تاريخ انطالق األشغال 

  : (2020أكتوبر  28بتاريخ   3505)محضر قبول عدد   2020أكتوبر  09تاريخ قبول المرحلة األولى 

  نظرا للظروف االستثنائية التي تعيشها البالد بسبب تفشي جائحة كورونا . يوما 60توقف األشغال بـــ 

  2020ديسمبر  25انجازالمرحلة الثانية : تاريخ بداية 

  50تقدم االنجاز يقدر ب% 
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 : تطوير تكنولوجيا تحلية المياه –9

في إطار تنفيذ هذا العنصر تم عقد العديد من جلسات العمل بحضور معهد الزيتونة و قسىم الهندسىة الريفيىة                 

األراضي.  تمحورت هذه الجلسات  ةباإلنتاج الفالحي و قسم التشجير وحمايوالموارد المائية و قسم اإلرشاد و النهوض 

 :حول

  الكهرومغنطة والتصفية النانوية(  الفالحية األراضياختيار التقنيات التي ستتم تجربتها في( 

 واالتفاق على الزراعات و الغراسات المختارة تحديد نوعية التربة و الماء المستعمل في التجربة 
 نية تركيز هذه التجارب بالضيعة التابعة لمركز بوغرارة من معتمدية منزل شاكر نظرا لتوفر البئر)ملوحة درس إمكا

 غ/لتر( و الربط الكهربائي.   6
  و في هذا اإلطار و إثر ورود الموافقة المبدئية من وكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي ، تمت برمجىة جلسىات عمىل

  .الدوائر الفنية من المندوبية لمراجعة الشروط المرجعية لتنفيذ هذا العنصرمع ممثلي المركز و مختلف 

 
 أهم اإلشكاليات المعترضة : 

تمت المصادقة على القائمة المقتصرة لمكاتب الدراسات و مراكز البحث من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي منىذ  -

 اجراءات العروض.، و هو ما قد يمثل إشكال أمام استكمال 2019شهر سبتمبر 

 

 : تطوير أنظمة اإلنتاج والتسويق لعنصر الثاني:ا -

 : تطوير تكنولوجيا مقاومة الزيتون للجفاف - 1

أفريل  01تطوير تكنولوجيا مقاومة الزيتون للجفاف، وقع إبرام اتفاقية مع معهد الزيتونة بتاريخ تنفيذ عنصر في إطار 

 يوما.  1095دينارا. و تقدر مدة االنجاز ب  160500و بمبلغ جملي يقدر ب  2019

شغال ( وقد شملت أ2019أفريل  17بتاريخ  2718)إذن إداري عدد  2019أفريل  20و قد انطلقت األشغال بتاريخ 

 المرحلة األولى :

  إحداث خلية يقظة للتوقي من مخاطر الجفاف وأمراض شجرة الزيتون )أحدثت لجنة حسب مقرر من معهد

 (2019ديسمبر  16الزيتونة بتاريخ 

 للجفاف نإعداد دليل فني للفالح لتطوير تقنيات متجددة لمقاومة أشجار الزيتو 

  للفالحين بكل معتمدية حول االنخراط في عنصر تجديد غابة تنظيم و تنشيط اجتماعات تحسيسية و توعوية

الزيتون لتقديم اإلحاطة الفنية الالزمة عند تجديد الغراسات )تركيز قطع نموذجية( وذلك حسب الجدول الزمني 

 التالي:

  :  2020جوان  25/   2019أكتوبر 24معتمدية بئر علي 

  : 2020جوان  30/  2019أكتوبر  30معتمدية الحنشة 

  : 2020جويلية  01/  2019نوفمبر  07معتمدية منزل شاكر 

 التقدم المادي لالنجاز

  : 2019أفريل  01تاريخ إمضاء االتفاقية 

  : يوما 1095المدة التعاقدية 
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  : (2019أفريل  17بتاريخ  2718إذن إداري عدد ) 2019أفريل  20تاريخ انطالق األشغال 

 17بتاريخ  2420)مراسلة عدد  2020جويلية  17مرحلة األولى : تاريخ تقديم النسخة األولية لتقرير ال 

 (2020جويلية 

  نظرا للظروف االستثنائية التي تعيشها البالد بسبب تفشي جائحة كورونا . يوما 60توقف األشغال بـــ 

 .2020ديسمبر  11تاريخ تقديم النسخة المعدلة من الدليل الفني و تقرير حول نشاط خلية اليقظة: 

 

 : اقتناء خزانات لتبريد الحليب - 2

خزان لتبريد  210في إطار دعم اإلنتاج الحيواني بمناطق تدخل المشروع، تنّص اتفاقية القرض على اقتناء             

لتر( مع التأكيد على أن بهذه المقتنيات سينتفع بها صغار  300خزان سعة  150لتر و  500خزان سعة  60الحليب )

 بقار المنخرطين ضمن الهياكل المهنية الفالحية الناشطة.الفالحين مربي األ

 الصعوبات التي طرحت أثناء تنفيذ هذا العنصر

 . عدم توفر هياكل مهنية فالحية ناشطة و فاعلة بالمعتمديات الثالثة 

 صعوبة تحديد مقاييس اختيار المنتفعين 

  قىىىرض" حتىىىى يىىىتم تفعيىىىل وجوبيىىىة اإلسىىىراع بتفعيىىىل هىىىذا العنصىىىر المنىىىدرج ضىىىمن عنصىىىر التمويىىىل"

 عنصرالتمويل "استصناع" الممّول لمكونات البنية التحتية األساسية

 خزان الحليب 15اقتناء  -طلب العروض الخاص بالقسط األول  

 23و  22خزان لتبريد الحليب وذلك يومي    15( القتناء 06/2020تم اإلعالن عن طلب عروض وطني )           

صباحا( إال أنه لم تسجل  10)س  2020نوفمبر 23و قد حدد آخر أجل لتقديم العروض يوم  أكتوبر بجريدة المغرب

 مشاركة أي عارض في اآلجال.

 وقد بّرر المزودون عزوفهم عن المشاركة بطلب العروض بعدة أسباب منها :

 ,catégorie Aعىىدم إمكانيىىة تىىوفير معىىدات تسىىتجيب للخصىىائص الفنيىىة المطلوبىىة بكىىراس الشىىروط ) -

réfrigérant  ) 

 سقف القدرة المالية المطلوب مرتفع  -

 عدم توفر شرط الخبرة العامة في مجال اقتناء معدات فالحية -

و عليه تمت مراجعة و تعديل كراس الشروط الفنية المطلوبة ثم إعادة اإلعالن عن طلب العروض                   

 .2021جانفي  11  و حدّد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ  2020ديسمبر  10للمرة الثانية (  بتاريخ  -06/2020)

 ن بين هذه المراكز ووحدة التصرف تمت برمجة زيارات ميدانية لمراكز تجميع الحليب بهدف دراسة إمكانية التعاو

 لتحديد قائمة المنتفعين بخزانات تبريد الحليب.

 تطوير الفالحة البيولوجية - 3

في إطار تطوير الفالحة البيولوجية بمناطق تدخل المشروع، تم انتىداب مكتىب دراسىات وطنىي للقيىام بدراسىة لتحديىد 

 الثالثة .المناطق المؤهلة للفالحة البيولوجية بالمعتمديات 

 مراحل إبرام الصفقة مع مكتب الدراسات

  2020جانفي  13مصادقة البنك اإلسالمي للتنمية على القائمة المقتصرة النهائية  بتاريخ  ←
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دعىىىوة مكاتىىىب الدراسىىىات المضىىىمنين بالقائمىىىة المقتصىىىرة لتقىىىديم عروضىىىهم الفنيىىىة و الماليىىىة )مرحلىىىة تفعيىىىل  ←

 .2020فيفري  17بتاريخ اجل لتقديم العروض  و تحديد أخر  2020جانفي  15بتاريخ  المنافسة(

 .2020فيفري  17تم فتح العروض الفنية بتاريخ ← 
 

 .2020مارس  13إرسال تقرير العروض الفنية إلى البنك اإلسالمي للتنمية إلبداء الرأي بتاريخ ← 

 .2020مارس  26  مصادقة البنك اإلسالمي للتنمية على تقرير تقييم العروض الفنية بتاريخ ← 

 .2020أفريل  21تم فتح العروض المالية بتاريخ ← 

"  بتىىىىىىىاريخ                   CIDصىىىىىىىادق البنىىىىىىىك اإلسىىىىىىىالمي للتنميىىىىىىىة علىىىىىىىى إسىىىىىىىناد الصىىىىىىىفقة  لمكتىىىىىىىب الدراسىىىىىىىات "← 

 ألف دينارا 79.1بكلفة  جملية إلعداد هذه الدراسة تقدر ب  2020أكتوبر  13

 .2020ديسمبر  8ثم اإلعالن على إسناد الصفقة بتاريخ   2020ديسمبر 07فتح  االعتمادات بتاريخ ← 

  2020ديسمبر  16تم إبرام الصفقة بتاريخ  

  2020ديسمبر  16بتاريخ  2902)إذن إداري عدد  2020ديسمبر  24و االنطالق في انجاز الدراسة بتاريخ 

  2021جانفي  05برمجة ورشة النطالق الدراسة بتاريخ. 

 

 الزيتون الهرمةتجديد غابة  - 4

بالرغم من عزوف الفالحين عن االنخراط في هذا  في إطار تدعيم عنصر تجديد غابة الزيتون الهرمة و 

على مواصلة عملية التحسيس وحث  2020العنصر، تم االتفاق خالل زيارة البنك اإلسالمي للتنمية في مارس

وقع تنظيم سلسلة  يتم تقييم النتائج و أخذ القرار.لذلكالفالحين على االنخراط في عنصر تجديد غابة الزيتون على أن 

ثانية من األيام اإلعالمية و التحسيسية  لفائدة الفالحين نشطها باحثي معهد الزيتونة و إطارات وحدة التصرف في 

 المشروع وفقا للجدول الزمني التالي :

   2020جوان  25معتمدية بئر علي  : 4.1

 2020جوان  30معتمدية الحنشة :  4.2

 2020 جويلية 01معتمدية منزل شاكر : 4.3
 المطروحة اإلشكاليات

 

 تجديد غابة الزيتون الهرمة.عزوف الفالحين عن االنخراط في صعوبة تنفيذ هذا العنصر نظرا ل 

  10مراسلة البنك اإلسىالمي للتنميىة و مىده بمقتىرح تعىويض هىذا العنصىر بغراسىات جديىدة و ذلىك بتىاريخ 

 .2020ديسمبر 

 

 : التمكين اإلقتصادي عبر التمويل اإلشتراكي  : الثالثلعنصر ا

 : المكتب اإلستشاري – 1

سيعنى بعنصر التمكين االقتصادي الذي  «Ager »و «Microfinanza »تم انتداب مجمع مكاتب  الدراسات 

 .دينارا مليون 1,34ة قدرت بحوالي  جملي كلفةبعبر التمويل التشاركي 

 05بتاريخ   2828)حسب إذن إداري عدد  2020 جوان 11في انجاز المهام الموكولة إليه  بتاريخ و قد انطلق 

 شهرا. 48وتقدر مدة االنجاز ب  ( . 2020جوان

 2020نشاط مكتب الدراسات إلى غاية ديسمبر 
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 2020ديسمبر  31تقدم االنجاز إلى غاية  المهام الموكولة لمكتب الدراسات

 بدء المهمة 

 

  ورشات عمل على الصعيد المحلي للتعريف بمهمىة المكتىب تنظيم

 االستشاري حسب الرزنامة التالية:

   2020جويلية  22الحنشة : يوم  

  2020جويلية  23منزل شاكر : يوم 

  2020سبتمبر    07بئر علي : يوم 

  تنظيم ورشة عمل على الصعيد الجهىوي للتعريىف بمهمىة المكتىب

 بمقر والية صفاقس. 2020سبتمبر  23االستشاري بتاريخ 

تجميع المعطيىات إلعىداد قاعىدة بيانىات للوضىعية األوليىة لمنىاطق    التشخيص األولي 

تىىدخل المشىىروع و ذلىىك بالتنسىىيق مىىع الىىدوائر الفنيىىة بالمندوبيىىة و 

اإلدارة الجهوية للتشغيل و ديوان تربية الماشىية و تىوفير المرعىى 

 االستثمارات الفالحية النهوض بو اإلدارة الجهوية للتنمية و وكالة 

 عقىىىىىىد جلسىىىىىىات عمىىىىىىل مىىىىىىع خاليىىىىىىا اإلرشىىىىىىاد الفالحىىىىىىي مىىىىىىن                                

لتجميىىع المعطيىىات الفالحيىىة الخاصىىة  2020نىىوفمبر  12إلىىى  11

 بمناطق التدخل

  تقىىديم النسىىخة األوليىىة لتقريىىر الوضىىعية األوليىىة لمنىىاطق  تىىدخل

 2020ديسمبر  15المشروع بتاريخ 

  تقىىديم النسىىخة األوليىىة مىىن تقريىىر النشىىاط للثالثيىىة الثانيىىة بتىىاريخ                

 2020ديسمبر  21

المالية التي ستعنى مؤسسة الاختيار 

 بتمويل القروض الصغرى

 

  مىع خبىراء  2020أكتىوبر  07بتىاريخ انعقاد جلسة عمىل عىن بعىد

من البنك اإلسالمي و بحضور وحدة التصرف و ممثل عن وزارة 

و الماليىىة ودعىىم االسىىتثمار و ممثىىل عىىن اإلدارة العامىىة  االقتصىىاد 

 و االسىىتثمارات و ممثلىىين عىىن مجمىىع مكاتىىب الدراسىىات للتمويىىل 

 لمناقشة الخطوط المرجعية و شروط انتداب المؤسسة المالية

 (  2020نىىوفمبر 17داد النسىىخة األوليىىة للخطىىوط المرجعيىىة )إعىى

 .باالعتماد على مخرجات جلسة العمل 

  إعداد نص الدعوة للتعبير عن المشاركة النتداب مؤسسة مالية 

                  قدم النسخة األولية للتقرير الخاص بتحديد مؤشرات األداء بتىاريخ   تحديد مؤشرات األداء

 2020ديسمبر   24

 

  تقريىر الوضىعية األوليىىة  المصىىادقة علىىيىتم المصىادقة عليهىا اثىر

 لمناطق التدخل

 يتم برمجتها بالتنسيق مع  وحدة التصرف   تكوين وحدة التصرف

  تأجيىىىل التكىىىوين فىىىي انتظىىىار انتىىىداب رئىىىيس مصىىىلحة القىىىروض

  .الصغرى

 تمويل و بدء المشاريع الصغرى :

 مشاريعتطوير أفكار  -

 دراسة و اختيار الملفات -

 تحسيس الباعثين و تدريبهم -

 .لم ينطلق انجاز هذا المكون إلى حد اآلن 

  ستنجز على امتداد مدة العقد و ابتىداء مىن تىاريخ انتىداب المؤسسىة

عهد إليها التصرف فىي المىوارد الماليىة المخصصىة يالتي سالمالية 

 للقروض الصغرى
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 2020ديسمبر  31تقدم االنجاز إلى غاية  المهام الموكولة لمكتب الدراسات

 تكوين جمعيات و شركات تعاونية -

 مرافقة المستفيدين في إعداد الملفات -

دعم مؤسسة التمويل في اختيار  -

 المستفيدين و منح القروض

 مرافقة و متابعة الباعثين -

 سيتم تقديم تقرير مراقبة سنوي   المراقبة و التقييم

 

 : المؤسسة المالية التي ستعنى بإسناد القروض الصغرى.  2

انتىداب المؤسسىة الماليىة التىي  Ager et Microfinanzaلمجمىع مكاتىب الدراسىات مىن بىين المهىام الموكولىة  

 :خل المشروع. و في هذا اإلطار تم ستعنى بتمويل القروض الصغرى ألصحاب أفكار المشاريع المنتمين لمناطق تد

  سىىالمي و بحضىىور وحىىدة مىىع خبىىراء مىىن البنىىك اإل 2020أكتىىوبر  07عقىىد جلسىىة عمىىل عىىن بعىىد بتىىاريخ

التصىىرف و ممثىىل عىىن وزارة االقتصىىاد  و الماليىىة ودعىىم االسىىتثمار و ممثىىل عىىن اإلدارة العامىىة للتمويىىل  

واالستثمارات و ممثلين عن مجمع مكاتب الدراسات لمناقشة الخطوط المرجعية و شروط انتداب المؤسسىة 

 .المالية

   باالعتماد على مخرجات جلسة العمل و إرسالها لوحىدة التصىرف إعداد النسخة األولية للخطوط المرجعية

 . 2020نوفمبر 17بتاريخ 

  إعداد نص الدعوة للتعبير عن المشاركة النتىداب مؤسسىة ماليىة. وقىد قامىت وحىدة التصىرف بمراجعتهىا ثىم

 قصد إبداء عدم الممانعة. 2020ديسمبر  7إرسالها إلى البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ 

 

 

 : تنمية قدرات وحدة التصرف حسب األهداف  -ر الرابع العنص
  التكوين .1

 تنظيم عدة دورات تكوينية : 2020إطار دعم وحدة التصرف حسب األهداف، تم خالل سنة في   

 وتواصىىىلت  2019( التىىىي انطلقىىىت منىىىذ أفريىىىل 06:  تىىىم  اسىىىتكمال  الىىىدورات التكوينيىىىة  ) اللغدددة االنقليزيدددة

 يناراد 6497,400بمبلغ جملي يقدر ب،  2020إلى غاية جويلية 

 Commande Publique à travers la Plateforme électronique TUNEPS 

إلىىىى  09ينىىىارا خىىىالل الفتىىىرة الممتىىىدة مىىىن  د 6586.650بمبلىىىغ جملىىىي يقىىىدر ب تىىىم انجىىىاز الىىىدورة التكوينيىىىة 

 "CFCPمكتب التكوين "  - 2020سبتمبر  11

 Nouveautés de gestion et procédures de passation des marchés publics 

 23إلى  19ينارا خالل الفترة الممتدة من  د 10977.750بمبلغ جملي يقدر ب تم انجاز الدورة التكوينية 

 "CFCPمكتب التكوين " - 2020أكتوبر 

 La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption 
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إلىىىى  16ينىىىارا خىىىالل الفتىىىرة الممتىىىدة مىىىن د 6126.120ــىىىـبمبلىىىغ جملىىىي يقىىىدر ب تىىىم انجىىىاز الىىىدورة التكوينيىىىة   

 IFCمكتب التكوين "  - 2020نوفمبر  18

 

 يــــالتدقيق المال .2

تنّص اتفاقية القرض المبرمة مع البنك اإلسالمي للتنمية على أن أي عملية إعادة تمويل للحساب الخاص 

للمالية.  وفي هذا    بعد القيام بعملية تدقيق للحساب من قبل هيئة الرقابة العامةبالمشروع لدى البنك المركزي ال تتم إال 

و إرساله لهيئة الرقابة  2019و     2018اإلطار تولت وحدة التصرف حسب األهداف إعداد تقرير تدقيق مالي لسنتي 

 .2020ديسمبر  01العامة للمالية بتاريخ 

ديسىىمبر  16إلدارة العامىىة اإلدارة العامىىة للتمويىىل و االسىىتثمارات بتىىاريخ   م إرسىىال تقريىىر التىىدقيق المىىالي لىىــىىـثىىم ت

 إلحالته لهيئة الرقابة العامة للمالية. 2020

 

 الصعوبات المعترضة  و الحلول المقترحة 
 تجديد غابة الزيتون الهرمةصعوبات في انجاز عنصر  .1

و اإلعالميىىىة    االجتماعىىىات التحسيسىىىيةلفالحىىىين عىىىن االنخىىىراط بهىىىذا العنصىىىر  بىىىالرغم مىىىن سلسىىىلة اعىىىزوف  

  التي نظمتها وحدة التصرف حسب األهداف بالتنسيق مع باحثي معهد الزيتونة.

و غراسىىىة  تمىىىت مراسىىىلة البنىىىك اإلسىىىالمي للتنميىىىة للنظىىىر فىىىي إمكانيىىىة اسىىىتبدال هىىىذا العنصىىىر ب "اقتنىىىاءلىىىذلك 

ة هىىىىذا المقتىىىىرح فىىىىي مرحلىىىىة التقيىىىىيم النصىىىىف البنىىىىك اإلسىىىىالمي للتنميىىىىة بتأجيىىىىل مناقشىىىى  جىىىىابأو  "أشىىىىجار الزيتىىىىون

 .المرحلي

 صعوبات في خالص مستحقات المقاوالت و مكاتب الدراسات .2

حىىىد العقىىىود للعناصىىىر المضىىىمنة أالسىىىحب علىىىى طريقىىىة التمويىىىل استصىىىناع بتفعيىىىل  نظىىىرا الرتبىىىاط اجىىىراءات

)اقتنىىىاء خزانىىىات تبريىىىد الحليىىىب( ، اسىىىتحال خىىىالص مسىىىتحقات مقىىىاوالت أشىىىغال المحافظىىىة  بطريقىىىة التمويىىىل قىىىرض

إلىىى حىىين تفعيىىل التمويىىل قىىرض بعىىد إمضىىاء عقىىد الصىىفقة مىىع مىىزود خزانىىات الحليىىب الىىذي  علىىى الميىىاه و التربىىة

 سيتم انتدابه.

انىىىات و قىىىد سىىىعت وحىىىدة التصىىىرف إلىىىى اإلسىىىراع فىىىي إعىىىداد ملىىىف طلىىىب العىىىروض الخىىىاص باقتنىىىاء خز

 تبريد الحليب.

   2020- 2018    التقدم المادي للمشروع
 

 العناصر
 مدة 

  االنجاز

 الدفع )أ.د( التعهدات )أ.د( 

 ميزانية
القرض 

 الخارجي
 ميزانية المجموع

القرض 

 الخارجي
 المجموع

تطوير البنية  -1

 التحتية األساسية

 شهر 48

 يوم 1440
225 800 637 782 863 582 0,000 0,000 0,000 

تطوير نظم اإلنتاج  -2

 و التسويق

 شهر 48

 يوم 1440
9 100 160 500 169 600 0,000 0,000 0,000 

التمكين   -3

االقتصادي عبر 

 التمويل التشاركي

 شهر 48

(1440 

 يوم(
160 834,7 1 237 190 1 398 024,7 0,000 0,000 0,000 

تنمية قدرات  - 4

وحدة التصرف حسب 

 األهداف

 شهر 48

 يوم 1440
674 961,6 3 358 031,2 4 032 992,9 220 329,2 501 597,1 721 926,3 
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 926,3 721 597,1 501 329,2 220 199,6 464 6 503,2 393 5 696,3 070 1 المجموع العام 

 
 

 2020كشف استعماالت ميزانية التنمية لسنة  

 المشروع

اعتمادات على الموارد العامة 

 للميزانية

على القروض الخارجية اعتمادات 

 الموظفة

 الدفع التعهد الدفع التعهد )أد(

مشروع التنمية الفالحية المندمجة 

و بئر    بمعتمديات الحنشة منزل شاكر 

 علي بن خليفة
1070911.6 220329.2 5393503.2 501597.1 

 

 2021نفقات االستثمار لسنة  

 المشروع

اعتمادات على الموارد العامة 

 للميزانية

اعتمادات على القروض الخارجية 

 الموظفة

 الدفع التعهد الدفع التعهد )أد(

مشروع التنمية الفالحية المندمجة بمعتمديات 

 الحنشة منزل شاكر و بئر علي بن خليفة
3000 1200 11000 1280 
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