
 

 

الوضع العقاري وأثره فً إنتاج المجال 
 )تونس( الّسكنً بمدٌنة سٌدي بوزٌد

حسن النصٌري
*
  

تسارعت وتيرة اإلقبال على األرض الحضرّية في مدينةة سةيدب بوديةد اّمةا بالحيةادة 

 39915الةى  1975نسةمة سةنة  8843أو بالّشراء خاصة وأّن عدد سكانها قد ارتفع مةن 

 1073هة  الةى  516، فيمةا اّتسة ت مسةاحتها وخةفل نفةت الفتةرة مةن 2004نسمة سنة 

هةة ، فكةةان اشةةفالها فةةي أالةةت األحيةةان يةةتّ  حسةةت الميةةويت واألاةةراض واإلمكانيةةات 

 دون اعتبةةارع الجفرافةةّي وضةةالخاّصةةة دون اعتبةةار الّصةةالم ال ةةاّ  وخصوصةةّيات المو

ت مسةللة الّتملّة  ال ّبةارب فةي . ومةع للة ، ظلّةهامسةتببلالتنظي  المجالي للمدينةة وحاضر 

المنطبةةة البلديةةة اايةةة كةةّل الوافةةدين الةةّراابين فةةي الّتةةوّطن بهةةا وخاّصةةة بالّنسةةبة ألول ةة  

البحة  وب مة   يةدفع الةى مّمةاالباحثين عن عمل وخاصة الملتحبون منه  بحظا ر البناء، 

نةة سةيدب عمليةات اإلنتةاا الّسةكني فةي مدي فةيفي أصةول ملكيةة األرض ومةدأ تلثيرهةا 

 بوديد.

 ؟ أصناف الملكيات ال بارية داخل المدينة تتودعفكيف 

 ؟  والى أّب مدأ أّثرت في عمليات اإلنتاا الّسكني فيها

                                                                                                              
 ، تونت.كلية اآلدات وال لو  اإلنسانية بصفاقت، افيامساعد للت لي  ال الي، قس  الجفر*



I. العقارٌة داخل مدٌنة سٌدي بوزٌد توّزع أصناف الملكٌات       

تنبس  أصناف الملكّية ال ّبارية لألرض الحضرّية فةي مدينةة سةيدب بوديةد الةى ثفثةة 

 : أصناف

 المل  الخاصّ   .1

 مل  البلدّيـة  .2

 مل  الّدولـة  .3

بين بنية الملكية ال بارية في المركةد  التمييدولمديد الّتوضيم، كان يبّد من ضرورة 

هةلا الجةدء مةن المدينةة الةلب تداحمةت   ةّدد أصةناف الملكيةات وتبّدمهةا فةيبالّنظر الى ت

 تهةةا فةةي بةةاقي أنحةةاء المدينةةة حيةة  تفلةةتيف، ومثاألنشةةطة وخاّصةةة الّتجارّيةةة منهةةا داخلةة 

الةلب يتنةاول بالّتفصةيل تةوّد   (1)فةي الجةدول رقة  تبينة   وهو ما يمكن ةالّسكنيّ  الوظيفة

لنةةا  تظهةةر، ال أصةناف الملكيةةات ال ّبارّيةةة بةةين مركةد مدينةةة سةةيدب بوديةةد وبةاقي مجالهةةا

 فةةيملكّيةةة، سةةواء كةةان أهّميةةة الملةة  الةةّدولي لةةألرض الحضةةرّية مبارنةةة بببّيةةة أصةةناف ال

المركد أو على مستوأ بةاقي المجةال، هةلا الةى جانةت الّتبةارت الكبيةر بينة  وبةين الملة  

الصنفين األولةين في     الّتوّد  في المركد اللب تبارتالبلدب وخاّصة الا استثنينا من لل

ين )نسةبة أّما المل  الخاّص، فبد أتى في مرتبةة ب يةدة عةن الّصةنفين الّسةابب ،من الملكيات

 الّثل  تبريبا من كّل منهما على حدة(.

 

ٌّة العّقارٌة داخل مدٌنة سٌدي بوزٌد سنة  1 الجدول  1984: توّزع أصناف الملك

 أنجد اعتمادا على احصا يات من بلدية سيدب بوديد وعن مثال مسم المدينة،: المصدر
 .2005 ديوان قيت األراضي ورس  الخرا ط،

نوع الملكٌة/ 

 توّزعها

فً كامل  فً باقً المجال فً المركز

 المدٌنة

 %42.06 ه  217 ه  202 ه  15 ملك بلدي

 %43.41 ه  224 ه  203 ه  21 ملك دولً

 %14.53 ه  75 ه  66 ه  09 ملك خاصّ 

 %100 ه  516 ه  471 ه  45 المجموع



مة : ي تبر هلا الّصنف من أصناف الملكية ال بارية األض ف مساهالملك الخاصّ ـ 1 

ل المدينة، حي  نفحظ أّن توّد  الملكيات الخاصة داخل المجال الحضرب قد في تشكّ 

انحصر أساسا في البس  الفربّي من ، الى جانت مواضع نبطّية محدودة ايمتداد في 

(، ال أّن نسبة 1رق  الخريطةمركد المدينة كما في البس  األوسط الّشمالي )انظر 

من اجمالي مساحة المجال الحضرب التي قّدرت سنة  %08.7 مساهمتها في  ل  تتجاود

هكتار. ايّ أّن هله الّنسبة ظلّت في تناٍ  مت ّثر باتجاه الفرت أين تتوّد   516: ـب 1984

 2004سنة  %16.3الملكيات الخاصة لألرض وعلى مساحات واس ة، حّتى بلفت نسبة 

وّسع عليها خفل الفترة ولل  ب د احتسات جملة مساحات قطع األراضي التي تّ  التّ 

ه ( 1073)ب د أن بلفت المساحة الجملّية للمجال  2004و 1984المتراوحة بين سنتْي 

وتحديدا على مستوأ الّنصف الّشمالي للمدينة ومن جهتها الفربية، على امتداد الّطري  

راف الّرابطة ببفصة. أّما في الّنصف الجنوبي، فإّن المّد الّسكنّي قد بلغ حدود األط

 الّدولّية. التاب ة لديوان األراضي ، حي  تبدأ امتدادات األراضي الّدراعّيةللمدينةالفربّية 

الوافدين األَُول  منمركد المدينة، فإّن الملكّيات الخاّصة ت ود الى أشخاص في أّما 

المستبّرين ب ، وبالّتالي كان قدومه  لفرض اإلقامة فبط، وليت الّتملّ  ألاراض ت اطي 

اللب كان  (Barbar)"باربار" 1أضف الى لل  أّن المهندت الفرنسيّ  أخرأ.شطة أن

 عارفاي مل بالمركد ايست مارب اللب كان قا ًما على شؤون الجهة قد كان 

سواء ت ل  األمر بدرجات اينحدار أو مميدات  بخصوصيات موضع المدينة بمختلف 

للل  كان يمانع  .بلنمّوها في المستب تهّددها، أو باّتجاهات قدبمخاطر الفيضانات التي 

في المركد أو  )تتجاود مساحة الواحدة هكتارين( في اسناد قطع كبيرة من األراضي

درايًة من  بضرورة المحافظة على مجال الّتوّسع الّطبي ي  ،الخواصّ من  الى  بالبرت

ميداني الّتكميلي اللب للمدينة، وهو ما قد أّكده أحد ُعَمِد المدينة الّساببين أثناء ال مل ال

  .2004قمنا ب  بالمدينة خفل شهر مارت 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
 .2005األرشيف الجهوب، بلدية سيدب بوديد، فيفرب  1



 توزع أصناف الملكٌات العقارٌة لألراض بمدٌنة سٌدي بوزٌد:  1الخرٌطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيدب بوديدمسم مدينة  مثالعتماد على باي تأنجد: المصدر
 .1960 ديوان قيت األراضي ورس  الخرا ط



الى أّن لل  المهندت كان يصّر وطوال مّدة عمل  على عد   عمدة المدينة رحين أشا

الّتفريط في قطع كبيرة من األرض تبع في محيط كيلومترين من المركد مهما كانت 

كان يمانع في اسناد قطع من األرض تتجاود  هلا األخير اضافة الى أنّ  .األسبات

الملكيات ال بارّية  تركيبةمن خفل دراسة  لل تلّكد  .مساحتها الهكتارين ب د لل  الحدّ 

( وخاّصة عند اجراء 2 و 1)انظر الّرسمين البيانيين رقمْي  حست الحج  في المدينة

مبارنة ولو بسيطة بين الهياكل ال بارّية في مركد المدينة وبين مثيفتها في باقي 

أحجامها الهكتارين  الملكيات ال بارّية الخاّصة التي تتجاود اياتتلّكد يمجالها؛ حي  

ومن ضمن جملة هله البطع من  .سواء كان لل  داخل المركد أو على مبربة من 

احصاؤها من خفل  قط ة ت ّ  255ـ الملكيات ال بارّية المكّونة لمجال  والمبّدر عددها ب

سنة  مثال مسم مدينة سيدب بوديد الم ّد من قبل ديوان قيت األراضي ورس  الخرا ط

 من  ي تتجاود مساحاتها الهكتار الواحد.%98.4 سبة، نجد ن1984

على مستوأ نسبة مساهمة المل  البلدب في اجمالّي مساحة المدينة : ملك البلدٌة ـ2

حست ما ورد  2004سنة  %20.22الى  1968سنة % 42والتي انخفضت من 

قد ، تبّين أّن رصيد البلدّية من األراضي 2004سنة بإحصا يات بلدية سيدب بوديد 

في الوقت اللب توّسع في  مجال المدينة على حسات أراٍض أخرأ يلتي في  ،تراجع

مبّدمتها مل  الّدولة. في نفت اإلطار، نفحظ أّن نصيت الفرد من األرض البلدّية سنة 

أقّل بكثير من مستوأ نصف نفت الّنصيت أب  ،²م 245.47مثفً قد عادل  1975

 التراجعولل  بف ل  (²م 583)كامل المجال  المسّجل في نفت التاريخ على مستوأ

  .الّنسبّي ألمفكها من األراضي وترافًبا مع الّنمّو الّسريع لسّكانها

 36ثمان مّرات خفل  حوالي ا على مستوأ سّكان المدينة اللين تضاعف عدده أمّ      

، سواء كان لل  من األرياف همية حج  الوافدينألنظرا  ولل  (1968/2004) سنة

البريبة أو من باقي م تمديات الويية أو حّتى من خارجها، فبد انخفض نصيت الفرد 

منه  من اجمالّي األرض الحضرية* الى نسبة الّربع تبريبا؛ ال وب د أن كان بحدود 

هلا التحّول  ينبل .2004سنة  ² 268.8، فبد تراجع الى قرابة 1968سنة  ² 1032

، وهلا ما بسرعة اشفال األرض وكثافت  رّيةالواضم في نسبة امتف  األرض الحض

اير أّن هلا ي . يمكن أن ي كت بدوره مدأ أهمية تملّ  األرض في اللهنّية الّسا دة

لتبّين كيفّية اشفال األرض  ت تمدالمضبوطة التي يمكن اعتباره من ضمن المؤّشرات 



رسم بٌانً رقم )1(: توزع أحجام الملكٌات العقارٌة بمدٌنة سٌدي بوزٌد دون اعتبار مركزها حّتى سنة1984
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ملك الدولة ملك البلدٌة المصدر: أنجز اعتمادا على مثال المسح العقاري لمدٌنة سٌدي بوزٌد، دٌوان قٌس   ملك خاّص

األراضً ورسم الخرائط / فٌفري 2005

لمدينة، أّويً، ثّ  عديدة اير مستفلّة والتي تتخلّل أحياء ا وجود قطع بسبت *الحضرّية

تل  البطع المستفلّة سواء كان لل  بين مختلف  بالّنظر الى الّتفاوت الكبير بين أحجا 

 .األحياء أو داخل أقسا  الحّي الواحد من المدب

 

ة بمدٌنة سٌدي بوزٌد دون اعتبار : توزع أحجام الملكٌات العقارٌّ  1رسم بٌانً 

 1984ى سنة مركزها حتّ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سيدب بوديد، ديوان قيت  لمدينة: انجد اعتمادا على مثل المسم ال بارب  لمصدرا
 .2005األراضي ورس  الخرا ط / فبراير 

 

 

 

                                                                                                              
*

اجمالّي مساحة المدينة بما فيها من أرصفة ومساحات خضراء وساحات عامة ومبابر  
 وايرها.



ٌّة بمركز مدٌنة سٌدي بوزٌد حّتى سنة 1984 رسم بٌانً رقم )2(: توزع أحجام الملكٌات العقار
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س   ٌد، دٌوان ٌق المصدر: أنجز اعتمادا على مثال المسح العقاري لمدٌنة سٌدي بوز

فري 2005 األراضً ورسم الخرائط / ٌف

 1984ى سنة سٌدي بوزٌد حتّ  ركزة بم: توزع أحجام الملكٌات العقارٌّ  2رسم بٌانً 

 

 

 

 

 

 

 

بوديةد، ديةوان قةيت  سةيدب لمدينةة: انجد اعتمادا على مثل المسم ال بةارب المصدر 

 .2005األراضي ورس  الخرا ط / فبراير 

 

األرض الحضرية التي ت ود  في نفت الوقت اللب سّجلت في  مساحة: ـ ملك الّدولة3
توّدعت أساسا   2004-1984خفل الفترة  اهكتار 150ديادة بحوالي ملكيتها للخواص 

)انظر الخريطة  بل والّنور الفربيالحدا  ، المستب بين أحياء: الورود، البوافل، الّروابي،
، كانت ببّية المساحة التي التهمها الّتوّسع الحضرّب تاب ة في مجملها الى أمف  (2رق 

، قد 2004ه  سنة  1073 لتبلغالّدولة. ي ني لل  أّن مساحة المجال التي توّس ت 

الببّية ه  من األمف  الخاّصة و 225ه  من المل  البلدب و 217أصبحت مترّكبة من 
من مل  الّدولة. أب اّن الفار  بين اجمالّي مساحة المدينة وكّل من مساحتْي المل  

األدفا   أالت استفلها (ه  631)الخاّص والمل  البلدّب هي مساحة أمف  الّدولة 
 الّسّكانّية الوافدة عليها.



 -1975لفترة اّن الّديادة التي سّجلتها نسبة نمّو الّسكان بمدينة سيدب بوديد خفل ا

قد رافبتها ديادة ي تبّل أهمية في نسبة  سنوّيا، %5.3والتي قّدرت بحوالي  2004

لمدينة والتي تطّورت من نسبة لمل  الّدولة في مساحة المجال الحضرب مساهمة 

ب د مبارنة  حست ما توصلت الي  2004سنة  %58.8 الى 1968سنة  % 43.41

 الم الجةعتمادا على وا 1968مثيلتها سنة ب 2004حدود مدينة سيدب بوديد سنة 

األمر اللب يؤّكد مّرة أخرأ األست ال فوّية للّتوّطن  (Map info)بواسطة برمجية 

أو تخطيط مسب  وخاصة في  برمجةودون  والتي عكست بدورها عفوّية توّسع المجال

ياء على األراضي الّدولّية )أح أحياء بلكملها نشلت حي  النصف الشرقي للمدينة

كبير من أحياء  أو على جدءالخضراء وأويد شلبي والّنوامر والففحة والبراهمّية( 

. وقد قامت البلدية في هله أويد بلهادب والفرايجّية والنور الشرقي والّنور الفربي

قبل أن تواصل اجراءات نبل ملكية تل  تحرير عبود بيع مع المواطنين ب األحياء األخيرة

لة ل د  قدرتها على تفطية ديونها المستحّبة ولل  الى ااية سنة مع الّدو األراضي

2003. 

تّ   قط ة أرض 1780تصفية وض ية على  ايتفا  ت ّ سنة تبريبا،  مرور وب د

قط ة  587قط ة، أويد شلبي:  693:  : الخضراءأحياء موّدعة بين اشفالها ف لّيا

الشؤون ال بارية بمركد ويية  ولل  حست ما تّ  جرده بدا رة قط ة 510الفرايجّية و

وفي نفت الوقت، ظلّت وض ّية  .2005سيدب بوديد خفل شهر أفريل من سنة 

على عد   ةصرّ مت ببي، خاّصة وأن البلدية اعلى حاله (قط ة 208) المساحات البيضاء

اسناد أّب رخصة بناء فيها حّتى يبع البّت في أمرها مع المال  الحبيبي )ودارة أمف  

 لة والّشؤون ال بارّية(.   الّدو

 لبد عكست عملّية ايستحوال ال ّبارّب على األراضي التي ت ود ملكيتها الى الدولة

وقد  ،الّطريبة ال شوا ّية والفّمشروعة التي تّ  بها اشفال األرض في مدينة سيدب بوديد

ّية سواء من قبل كان للّظرفّية الّتاريخّية التي اّتسمت آنلا  بمحدودية الّرقابة ال ّبار

     دور في لل . التصّرف في أمف  الدولة و الّرقابة أجهدةاألجهدة البلدية أو 



 2002 المالمح العامة لمدٌنة سٌدي بوزٌد سنة:  2 الخرٌطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: المسللة ال بارية و السكنية و دورها في تنظي  المجال  2007النصيرب، : المصدر 
 .40ص.مدينة سيدب بوديد، ب بالحضر



اجماي، تببى ضرورة اعادة الّنظر في األوضا  ال بارّية الّسا دة في سيدب بوديد 

على الّص يد  خاصةلوب ال فقة  أما  ّن تسويتها قد تفتم عديد اآلفا ألملّحة 

ااتصابها أو  )األراضي التي ت ّ  ايقتصادب، حي  يصبم رأت المال ال بارب المّيت

ها كوأحبية مال وثيبة تثبت وض يتها البانونية موجت أو وند استففلها ها ث ّ تحّود

 قابف للّتصّرف ومتاحا ل مليات استثمار عديدة ف فيها بكل حرية(المفترض في التصرّ 

ب د الحصول على حّجة الّتملّ  ال بارب التي  من شلنها أن تن ش السو  ال بارية ولل 

 هلا باإلضافة الى أّن الوضوح في تحديد ملكياتممكنا. تج ل رهن أو بيع لل  ال بار 

شفال عمليات ا مختلف من شلن  أن ينّظ  أحجامها على اختففاألراضي الحضرية 

ّسر عملّية الّتحّك  في داخل المدينة ويحّد من أنشطة الّسكن ال فوّب، وبالّتالي، يياألرض 

ي ني لل  أّن عمليات  ة مستمّرة.متاب ة مراحل اشفال  ومن ثّ  مراقبت  بصورالمجال و

، وهو ما كني في المدينة تكون شديدة الّتلّثر ببنية الملكّية ال بارّية بداخلهااإلنتاا السّ 

  .يمكن تبّين  في ال نصر الّتالي

 .II اإلنتاج الّسكنً بمدٌنة سٌدي بوزٌد 

في بلورة  ريةبوض ية الملكية ال بالبد تفاعلت عديد ال وامل وخاّصة منها المت لّبة 

طبي ة اإلنتاا الّسكني واّتجاهات  واألطراف المتدّخلة في ، سواء كانت عمومّية أو خاّصة 

وأفراد عادّيين، ال يمكن البول بلّن تطّور عدد المساكن  باعثين عباريين وبصنفيها من

في  تمّثل األّولي: ايختففيميدهما  في مدينة سيدب بوديد كان ِنتاًجا ل املين أساسيين

، فيما ر توظيفها ألاراض السكنالمتيسّ  مف  الّدولةألّتوّفر األراضي الّدراعّية الّتاب ة 

ايات وانحسار مساحات األرض البابلة لإلشفال الحضرّب  ال امل الثاني في يكمن

المستوأ المطلوت مّما ُي َرُض من مباس  وهو ما لّكت  محدودّية اإلمكانيات الماّدية 

 وار الف يتيلتحا  بسكنى المدينة. لكن، وعلى الّرا  من لل  كلّ ، ببللّراابين في ا

 :من طرفقا مة بين ما تّ  انتاج  من مساكن عمومّية وأخرأ خاّصة 

أ/ خواّص مّمن يملكون األرض أو يتحّودونها، حي  يبومون فرادأ ببناء مساكن 

 .اّما قصد استففلها مباشرة أو لفرض كرا ها

تاا مساكن مختلفة عمومّية تشار  بدورها في عملّية ان هياكلت/ شركات خاّصة و

مدينة سيدب ب، علما وأّن هلا الصنف من المنتجين ل  يبدأ بالّظهور من حي  أصنافها

أو ايجارها الى جانت  بوديد ايّ مع نهاية الّسب ينات ليهتّ  ببناء المساكن وبي ها 

ة األخرأ. ي ني لل  أّن أنشطته  تل  قد كانت المحفت الصناعّية والّتجارّية والخدميّ 



تجارّية باألسات وموّجهة في مجملها الى الف ات ايجتماعية المتوّسطة والّش بّية، لل  

ت مد الى البناء اللاتي اللب يتف  مع امكانياتها المالية وميويتها أّن الف ات المرّفهة 

 الخاصة.

جتماعية: وتتدّخل في ميدان اإلنتاا الّسكني ا/ الجم يات والّت اونيات والصنادي  اي

أو تبديمها كهبة      اّما لفاية الكراء أو الّتفويت بالبيع  الّدولة مختلف أجهدة بإي اد من

 أو الب ض من ض اف الحال أو من الم ّوقين.  بها أو المنخرطين لفا دة المناضلين

مجموعة  نة سيدب بوديد فيأنشطة اإلنتاا الّسكني في مدي حوصلةلما تبّد ، يمكن 

 :من المتدخلين ال موميين منه  والخواصّ 

 1.  ًّ  اإلنتاج الّسكنً العموم

سيدب بوديد في ما أنتجت  الّشركة  في مدينة صر أنشطة اإلنتاا الّسكني ال موميّ نحت

الوطنّية ال ّبارّية للبفد الّتونسّية )كمساه  أساسّي( من مساكن موّجهة باألسات الى 

، ثّ  ما أنتج  الّصندو  الوطني للّتباعد والحيطة ت الّش بّية من محدودب الّدخلف اال

إليجار وليت الّتملّ . هلا باإلضافة الى ب ض المساكن التي لايجتماعّية من شب ، لكن 

لويية سيدب بوديد ولل  اّما لفرض اسكان  بقامت بإنجادها البلدّية والمجلت الجهو

بالجهة، أو لفا دة ب ض ال ا فت الم ودة  موظفينهويين والالب ض من المسؤولين الج

أو المتضّررة من جّراء الفيضانات، ومساكن أخرأ أنجدت في اطار مشرو  ادالة 

 األكواخ وتحسين المساكن. 

ٌّة للبالد الّتونسٌة ) .1.1 ٌّة العقار وطنّية  وهي مؤّسسة: (SNITالّشركة الوطن

بسيدب  ماعية محدودة ومتوّسطة الّدخل، بدأت عملهاتوّج  أنشطتها الى الف ات ايجت

 ولل  ببناء: 1974بوديد سنة 

مسكن اجتماعّي يتكّون الواحد منها من ارفتين ومطبخ وبيت استحما   24 -

 .²  47.5على مساحة مفّطاة ت ادل 

مساكن من الّنو  ايقتصادب في شكل فيفت تتكّون كّل واحدة منها من  10 -

ثفثة ارف ومطبخ وبيت استحما ، أب على بمساحة مفّطاة تبّدر ت: 

 ². 100ومساحة جملّية ت ادل  ² 50

كما قامت الّشركة خفل نفت الّسنة ببناء عمارات بالبرت من حّي األساتلة، تكّونت 

 ².  75كّل منها  شّبة، بلفت مساحة 40من 



 ² 78شّبة، بلفت مساحة الواحدة منها  14وفي الّسنة الموالية، بادرت الّشركة ببناء 

 باإلضافة الى أرب ة محفّت تجارّية في الّطاب  األرضّي.

الى ااية موّفى  بلغ ال دد الجملّي للمساكن المنتجة وتواصلت أنشطة الشركة حتى  

مسكنا فبط من نو  ايجتماعّي  28فردّية، منها مساكن اجتماعية  603 : 2004سنة 

 . كّل لل  يمكن تبّين  بلكثر وضوح من خفل الجدول رق 1984المتطّور أنجدت سنة 

(2). 

ة للبالد الّتونسٌ إنجازات: 2الجدول  ٌّ ة العقار ٌّ ة بمدٌنة سٌدي بوزٌد حتى الّشركة الوطن

 2004سنة 

نوع السكن / 

 التارٌخ

ن اجتماعً سك سكن اجتماعً فردي

 متطور

 الجملة

 84 ـ 84 1980

 20 ـ 20 1983

1984 22 28 50 

 24 ـ 24 1986

 55 ـ 55 1989

 31 ـ 31 1990

 60 ـ 60 1992

 120 ـ 120 1993

 76 ـ 76 1997

 26 ـ 26 2001

 26 ـ 26 2002

 31 ـ 31 2004

 603 28 575 الجملة

تونسية، اإلدارة الجهوية بصفاقت، ديسمبر : الّشركة الوطنية ال بارية للبفد الالمصدر

2005. 



الجدير بالّلكر في هلا الّصدد، يكمن في أّن ال دد اإلجمالّي للمساكن التي قامت 

في مدينة سيدب بوديد واللب ل  تت ّد  بإنتاجها الّشركة الوطنّية ال بارّية للبفد الّتونسّية

ل  يتناست مسكن(، 15974بفد )من اجمالّي أنشطة الّشركة في كامل ال %4.8نسبت  

طردّيًا مع حج  الّديادة الّسكانّية التي سّجلتها المدينة وي مع ال دد اإلجمالّي للمساكن 

بمساهمة صفار  المنتجة، األمر اللب رّبما أسه  بدوره في تنامي أنشطة الّسكن ال فوب

 . اف المجاورةخاصة من عملة الحظا ر الوافدين من األري الموظفين ومحدودب الّدخل

ًّ للّتقاعد والحٌطة االجتماعٌة . 2.1  (CNRPS) الّصندوق الوطن

ارتلأ البا مون على ادارت  استثمار جدء من مداخيل  في ميدان الّسكن كخدمة 

بلس ار مناسبة وتوضع على  تلجيرها اجتماعّية لمضموني  ولل  بإنشاء أحياء سكنّية يت ّ 

 لّمة منخرطي . 

بإنشاء وتجهيد  1984ندو  في سيدب بوديد، فبد انطل  منل سنة أّما عن نشاط الصّ 

اقامة الواحات التي تّ  اختيار الّنصف الجنوبّي الفربّي للمدينة، بالبرت من الم هد 

شب  موّدعة على أربع عمارات  108الثانوب ليكون موقً ا لها ولتتكّون فيما ب د من 

 .(3)الجدول رق   يوّضح فة مثلما مكّونة من خمسة طواب  لكّل واحدة منها ومصنّ 

 لّشقق وأعدادها فً إقامة الواحاتتوّزع أصناف ا:  3 الجدول

 (%)الّنسبة  عــددهـا أصنـاف الّشقق

 15.74 17 )استوديو( ارفة واحدة

 30.56 33 ارفة وقاعة استببال

 28.70 31 ارفتان وقاعة استببال

 25.00 27 ثف  ارف وقاعة استببال

 100 108 لجملًالعدد ا

 جانفيالّصندو  الوطنّي للّتباعد والحيطة ايجتماعّية، فر  سيدب بوديد،  :المصدر

2005. 

إلقبال الكبير اللب شهدت  ادارة الّصندو  من قبل الحرفاء الّراابين في سكنى ل نظراو   

اء والتي الحّي خفل السنوات األولى من انشا   بسبت انخفاض الم الي  الّشهرّية للكر

( وكلل  الموقع الجفرافي البريت 4)انظر الجدول رق   ادينار 66و 25تراوحت بين 



، فإّن  ل  يتّ  تسجيل ب  ه  من موّظفي ودارة الّتربية أّن أالت المبيمين حي من الم اهد 

رتفا  الطلت على اأما  تواصل و .كنالمسا هله أّب شفور في أّب صنف من أصناف

فبد  ،التفويت فيها بالبيع لمستلجريها في المستببل الب ض أن  قد يت ّ  عتباديهله الشب  

بالنسبة للصنف األول  %27ديادة تراوحت نسبها بين  2004سجلت م الي  الكراء سنة 

شفال فيما ب د. ال، إلبالنسبة للصنف الرابع، وهو ما أّثر سلبيا على عمليات ا %3337و

طاببا منها ثفثة طواب  من صنف  14ر تسجيل شفو ت ّ  2006وخفل شهر جانفي 

في البي   ارتفا ل أعلى نسبة ستببال وهو الصنف اللب سجّ االثف  ارف وقاعة 

 بم ّدل ناهد الّثف  مّرات خفل فترة قاربت ال بدين من الّدمن. الكرا ية 

ًْ أصناف تطّور قٌم إٌجار :  4 الجدول  1984الّشقق فً إقامة الواحات بٌن سنت

 2004و

الزٌادة نسبة  2004/كلفة الكراء  1984/كلفة الكراء  صناف الّشققأ

(%) 

 ارفة واحدة

 )استوديو(
 % 27 دينارا 92 دينارا 25

ارفة وقاعة 

 استببال
 % 2939 دينارا 117 دينارا 35

ارفتان وقاعة 

 استببال
 % 3236 دينارا 153 دينارا 50

ثف  ارف 

 وقاعة استببال
 % 3337 دينارا 178 دينارا 60

: الّصندو  الوطنّي للّتباعد والحيطة ايجتماعّية، فر  سيدب بوديد، جانفي المصدر

2005. 

ٌّة. 3.1  مساهمة البلد

على الّرا  من عد  تخّصصها في ميدان اإلنتاا الّسكني، ايّ أّن بلدّية سيدب بوديد ـ 

مت خفل الّنصف ـ قد قا وس ًيا منها الى المساهمة في الّتخفيف من وطلة أدمة الّسكن

 التي توّدعت كاآلتي:  2األّول من عشرّية الّسّتينات بتشييد عدٍد من المساكن

                                                                                                              
 .2004األرشيف الوطني الّتونسّي، ملّف سيدب بوديد، مارت  2



  .عشرة منادل بشار  الجمهورّية فّوتت فيها الى الخواّص 

   اثنا عشرة مسكن بحّي "الّديوان" واللب أصبم اليو  مندمجا في مركد

 ة( أعّدت آنلا  للكراء. المدينة )شر  المندوبية الجهوّية للّتنمية الففحيّ 

   أرب ة مساكن بحّي "الّشرطة" سابًبا )وهو مندمج اليو  في المركد( أعّدت

 للكراء.  

   عشرة مساكن خّصصت إليواء الب ض من موّظفي ديوان احياء أراضي

 قّمودة.

   ثمانية عشرة مسكن ابتاعتها من الّشركة الوطنّية ال ّبارّية للبفد الّتونسّية

   فيها فيما ب د الى الباطنين بها.لتفّوت 

في ميدان اإلنتاا كانت البلدية ويدالت تمّثل أهّ  متدّخل عمومّي ، في نفت اإلطار

يبّد  مستويات قي  عّبارّية وكرا ّية ت تبر األخفض الا ما قورنت بمثيفتها في  ،ال ّبارب

ّون المدينة، وهو ما البطاعين الخاّص وال مومّي ولل  على مدأ المراحل المختلفة لتك

ي ود باألسات الى قد  تل  المساكن والمحفّت الّتجارّية وبالّتالي طول مّدة عبود كرا ها. 

ال، وعلى سبيل المثال مادال ال ديد من المحفّت الّتجارّية الّتاب ة الى المل  البلدب 

ًرا بمبالغ شهرّية ي تتجاود في مجملها وحّتى وقت قريت مستوأ الث فثين دينار، مؤجَّ

بينما ترقى مثيفتها من البي  الكرا ّية لمثل تل  المحفّت وفي مواضع مماثلة الى 

 مستوأ ما ة دينار كم ّدل على مستوأ الملكيات الخاّصة. 

 اإلنتاج الّسكنً الخاّص فً مدٌنة سٌدي بوزٌد .2

محدودا،  اإلنتاا الّسكنّي في مدينة سيدب بوديد ظّل ايستثمار الخاّص في ميدان

أرب ة أشخاص، ي تبرون في  2005سنة  بحي  ل  يتجاود عدد المنتجين والى ااية

مجموعه  ُدخفَء على هلا الميدان باستثناء واحد منه  فبط )وكالة بن محمود ال ّبارّية(، 

مباولي األشفال ال اّمة واألعمال  فإّنه  من اير لوب ايختصاص مثل أّما اآلخرون

تبّين   وهووا ايستثمار في ميدان الّسكن. رؤوت األموال اللين ارتل أصحات الحّرة ومن

 .2666خفل شهر مارت  اللب أجريناه نتا ج ال مل الميداني

: هي وكالة خاّصة لإلنتاا الّسكنّي، لها ال ديد من وكالة بن محمود العّقارٌة .1.2

ال اصمة. أّما عن مشاريع اإلسكان في مدن مختلفة من البفد الّتونسّية وخاصة في 

مسكن  خمسٌنواقتصرت على انجاد  1990أنشطتها في سيدب بوديد، فبد انطلبت سنة 

مبنّية مع امكانية الّتوّسع  ²  80منها  ²  107اجتماعّي فردّب فبط، بلغ م ّدل مساحاتها 



ا، تّ  الّتفويت فيها بلس ار تراوحت بين  ألف دينار للمسكن الواحد  25ألف و 23عمودّيً

ل  لفا دة الّناشطين في البطا  الّثال  )تجارة المفرد والمهن الحّرة األخرأ( ومدّرسي ول

 الّت لي  ايبتدا ي.

: ايماًنا منه  بلهّمية المستثمرون فً مٌدان الّسكن من غٌر ذوي االختصاص .2.2

ايستثمار في قطا  الّسكن، قا  الب ض من أصحات رؤوت األموال )مباول أشفال 

تجان عّباريان، ر يت بلدّية ساب ، تاجر، صيدلي( في سيدب بوديد بإنجاد عاّمة، من

منها  %11.26شّبة ومكتت(، استفّل  142مشاريع سكنّية من الّنو  ال مودّب )حوالي 

لفرض الّسكن، فيما استفلّت الّنسبة المتبّبية منها كمكاتت ومتاجر. أّما على مستوأ 

رون يتنافسون، بل ويحاكون ب ضه  الب ض في مركد المدينة اللب أصبم في  المستثم

علّو ال مارات وعدد الّطواب  المكّونة لها وحّتى على مستوأ الّشكل والّطابع 

وبدرجة أولى الى البطا  الّثال  من خدمات طّبّية  ْين، فإّن مشاري ه  تل  ُتوجَّ الم ماريَ 

 ثانوية.درجة وادارّية وقانونّية وتجارّية، ثّ  الى ايستففل الّسكني ب

: وي تبر الّنشاط الفالت على اإلنتاا الّسكني في مدينة اإلنتاج الّسكنً الّذاتً .3.2

اللب يمّثل تطّور اإلنتاا الّسكني  (5)سيدب بوديد وهو ما يتبّين من خفل الجدول رق  

 و 1984الّلاتي من جملة المساكن المنتجة في المجال خفل الفترة المتراوحة بين سنتْي 

2004. 

 

   2002و 1892 تطّور اإلنتاج الّسكنً فً مدٌنة سٌدي بوزٌد فٌما بٌن :  5الجدول 

الّتار

 ٌخ

 ًّ إجمال

 المساكن

اإلنتاج 

 ًّ  العموم

اإلنتاج 

 الخاصّ 

اإلنتاج 

 ًّ  الّذات

 اإلنتاج الّذاتً

%  

198

4 
3952 290 0 3662 92.66% 

199

4 
6595 688 136 5771 87.50% 
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، كان للّتدّخل الّلاتّي الّدور األهّ  في انتاا 2004ي ني لل  أّن  والى ااية سنة 

الب    ل  تت ّد في  نسبة مساهمةفي نفت الوقت اللب فالمساكن في مدينة سيدب بوديد، 

كانت ، 2004مساكن المدينة سنة  يّ من اجمالفبط  %2رت من اسوأ ما يب ال بارب

في حين ل  تتجاود نسبة مساهمة  ،% 89325اللاتي نسبة اإلنتاا الّسكني ال مومّي 

  .% 8376ال موميّ  اإلنتاا السكنيّ 

-1994)ال شرّية األخيرة  اجمايً، وعن تطّور عدد المساكن في المدينة خفل

مسكن، وهو ما ي ني ديادة جملّية  9667مسكن الى  7395، فبد انتبل من (2004

على مدأ ال شرّية. لكن،  %2.71وبم ّدل نمّو سنوّب قّدر ت:  %30.72بنسبة 

وللّت ّرف عن ظروف بناء هله المساكن وعن مدأ شرعّية انشا ها، كان يبّد من 

بلدّية ثّ  احصاء عدد رخص البناء المسلّمة وعدد محاضر ايّطف  على دفاتر ال

مخالفات البناء المسّجلة، ثّ  دراسة لل  في اطار الفار  بين عدد المساكن المحصاة 

 خفل الّت دادين. 

وعن أصناف المساكن المبنّية داخل المدينة، فبد بلغ عدد ال فوية منها والتي تّ  

، أب ما نسبت   3مسكن كانت في أالبها اجتماعيةخمسة آيف  2004انتاجها حّتى سنة 

ا بين: 9667من ال دد اإلجمالّي للمساكن ) 51.72%  مسكن(، توّدعت تاريخّيً

  160  1970مسكن حّتى سنة. 

  875  1975و1970مسكن بين. 

  3838  2004وماب  1975مسكن بين.   

ّجل الم ّدل الّسنوّب لنمّو سي ني لل  أّن  ومنل تاريخ ارتباء المدينة الى مركد ويية، 

سّجل انتاا المساكن عفوّية  وخفل نفت الفترة ،%6.36اجمالّي المساكن في المدينة 

ديادة بم ّدل  )ل  يرتبط بناؤها بمثال تهي ة و/أو ل  يسند في شلنها ترخيص بناء( الّنشلة

ا 5.23% وهلا ما  %5.3بة ، في حين سّجلت الّديادة الّسكانّية نمّوا سنوّيا عادل نسسنوّيً

 وبكّل وضوح عمليات اإلشفال اير المنّظ  لألرض في مدينة سيدب بوديد ي كت

وكلل  طبي ة الشريحة ايجتماعية الملتحبة بسكنى المدينة والتي تتمثل في عاّمة 

المجتمع، وهلا من األمور الّدقيبة وال الية الحساسية والتي من شلنها أن تنبئ ب ديد 
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والتي رّبما  2011ما آلت الي  البفد من أحدا  خفل شهر جانفي  المخاطر على ارار

  ستببى مشرو  دراسة مستفيضة في عمل قاد .

 الخاتمة 

المجال الحضرب لمدينة سيدب بوديد رهين جملة من المشاكل ال بارية التي  ظلّ 

 ولل  عبر منم شهادات ملكية بإحياء رأت المال ال بارب المّيتها اي يص ت حلّ 

سٌطرة الّنموذج الفردي على خٌارات الّتوّطن وعلى  االي مجالها، خاّصة وقد تلّكدتلش

ة تتحّكم وإلى حّد بعٌد فً  وبالّتالي، ،خٌارات إنتاج المساكن ٌّ الزالت المبادرة الفرد

 أو بتصميم . سواء ت لّ  األمر بالموضع أو بمساحة المسكنإنتاج المجال الحضري 

إلنتاا الّسكني في مدينة سيدب بوديد يدالت تسّجل حركّية أضف الى لل  أّن أنشطة ا

دؤوبة ولكن مع تراجع نسبّي إلنتاا الّسكن ال فوّب بف ل اددياد الّرقابة البلدّية على 

المجال، مبابل ميل إلنتاا الّسكن ال مودب، ي سيما في ظّل الّتراجع الكبير لما هو متاح 

 من األرض البابلة لإلشفال الّسكني.  
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