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 تعريف الوالية

 

 

.I املوقع اجلغرايف : 

كلم من تونس  012على بعد  ، الواقعة بالشمال الغربي للبالد التونسيةوالية باجة حتتل

متر حيث  منطقة عبور على النطاق الوطينتعترب ي و، موقعا مركزيا على النطاق اإلقليمالعاصمة

ليت تربط شرق أهم شبكات االتصال ا اليت متلك حدودا مشرتكة مع مخس واليات، ،عرب هذه اجلهة

 .اجلزائرية الشقيقةباجلمهورية  ومشاهلاالبالد التونسية بغربها 

 306 قرابة هك ويقطنها ألف  274حوالي  (عمادة 010)معتمديات  9اليت تضم متسح الوالية 

 .باألريافمن سكان  منهم  60% حواليساكن ، ألف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود معتمديات والية باجة

 تيبار

 نفزة

 باجة الشمالية عمدون

 قبالط

 باجة اجلنوبية

 تربسق

 تستور

 جماز الباب
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 (كلم) املسافات بني مراكز معتمديات الوالية 

 جماز الباب تستور تيبار تربسق عمدون نفزة .(ج /.ش)باجة  

 14 50 70 30 73 99 59 قبالط

  44 64 20 59 85 45 جماز الباب

   20 24 63 89 49 تستور

    44 43 69 29 تيبار

     68 94 54 تربسق

      36 14 عمدون

       40 نفزة
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.II التضاريس : 

باملناطق الشمالية الغربية  "مخري"متتاز والية باجة بتضاريسها احلادة حيث متتد سلسلة جبال 

 .باملناطق الشمالية الشرقية بينما حتتل السهول مساحات حمدودة نسبيا "مقعد"وسلسلة جبال 

املتفرعة واهلامة تتجمع وقد نتج عن تعدد املنحدرات ووفرة األمطار ظهور شبكة من جماري املياه 

 :يف حوضني رئيسيني للمياه باجلهة 

  الذي يتفرع إىل عديد املصبات أهمها  مصبات وادي جمردة (: هك 626611)حوض وادي جمردة

 ووادي باجة ووادي خالد ووادي احلمار ووادي تيبار ووادي الزرقاء ووادي سليانة

   صبات وادي بوزنة ووادي املاحل ووادي الذي يتفرع إىل م(: هك 74211)حوض وادي الزوارع

 .املعدن ووادي بالليف

 

 

 

 خارطة االحندارات

 (%)االحندارات 
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.III املناخ : 

 :  توجد باجلهة أربع نطاقات مناخية

  األمطار السنوية معدالت حيث ترتاوح ( من املساحة اجلملية للوالية 29% ميثل)الرطب النطاق

 مم،  0611 و 221بني 

  مم،  650 و 550حيث ترتاوح معدالت األمطار السنوية بني ( 22%)شبه الرطب النطاق 

  مم  221حيث يبلغ معدل التساقطات حوالي ( 39%)اجلاف األعلى شبه النطاق، 

  مم  221حيث ال تزيد كميات األمطار السنوية عن ( 10%)اجلاف األوسط شبه النطاق. 
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 كميات األمطار املسجلة مبختلف معتمديات الوالية معدالت 

 عشرة سنة األخرية الستة خالل 
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 الوضع الحالي لقطاع الفالحة والصيد البحري بوالية باجة: المحور األول  
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 القطاع الفالحي بوالية باجة

 

من مياه وتربة أهلتها ألن تتبوأ مكانة بارزة  اهلامةجبملة من املوارد الطبيعية  والية باجةتتميز 

 .على صعيد اإلنتاج الفالحي الوطين

وخاصة يف اجملال الصناعي فان الفالحة ما  ورغم التقدم الذي شهدته الوالية يف مجيع اجملاالت 

من اليد العاملة النشيطة  %27زالت متثل النشاط االقتصادي األول باجلهة حيث تشغل أكثر من 

 .مليون يوم عمل 2وتوفر سنويا أكثر من 

 

I. الوضع العقاري : 

  ::توزيع املساحات توزيع املساحات معدل معدل . . 00

( من املساحة اجلملية %92أكثر من  أي)هك ألف  220تبلغ مساحات األراضي الفالحية حوالي 

( ألف هك زياتني 22منها ) ألف هك غراسات  41هك أراضي غابية أو شبه غابية و ألف   001منها 

، حسب  6102 - 6104 وزعت خالل املوسم الفالحي، اضي صاحلة للتداول الزراعيألف هك أر 600و

 :الزراعات كما يلي 

 هك 139000:   (أساسا القمح الصلب) احلبوب 

  هك 46000:                   (أساسا القرط)األعالف 

 هك 13000:   (أساسا الفول املصري) البقوليات 

 هك 6000:      اخلضراوات 

  هك 7000: (عبادة الشمسأساسا )الزراعات الصناعية 

 

 أنواع الزراعاتتوزيع األراضي الصاحلة للزراعة حسب 

 

 البقول اجلافة

  (%06) 

 

 

 اخلضراوات

  (%03) 

 

 

 الزراعات الصناعية

  (%03) 

 

 

 احلبوب

  (%67) 

 

 

 األعالف

  (%20) 
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  ::  هيكلة املستغالت الفالحيةهيكلة املستغالت الفالحية  ..22

 

يف موزعني حسب حجم ضيعاتهم مستغل  60.611بوالية باجة  نيالفالحي نييبلغ عدد املستغل

 : الرسم البياني التالي 

 

 

توزيع عدد املستغلني ومساحات املستغالت حسب حجم الضيعات

1

 

 

 

 

I.Iاملوارد الطبيعية: 

 

  : :   الغـابـاتالغـابـات  ..11

 

  ::معطيات عامة معطيات عامة   ..11..11

 

  هك 91.111:   املساحة الغابية اجلملية 

 هك 61.111:  املساحة اجلملية للمراعي الدولية 

  ساكن  111..24:    سكان الغابات 

  (تقليدية ومنبت عصري 2)منابت  2:    املنابت الغابية 

  (هك 621: احملمية الطبيعية جببل خروفة ) 0:    احملميات الطبيعية 

 (كاب نيقرو –جبل شيطانة ) 0:     احلدائق الوطنية 

                                           
1

 6112-6114الفالحية حول هيكلة املستغالت  نتائج االستقصاء: املرجع 
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  ::الغابية  الغابية    املنتجاتاملنتجاتأهم أهم   ..22..11

 

  آالف قنطار 01:     الفلني 

 ألف م 21:  اخلشب جبميع أنواعه
2

 

 (سنة/ هك/ غ لك 0622معدل ) غ لك 0111:    اإلكليل زيت 

 (سنة/ هك/ غ لك 0معدل ) غ لك 2111:     زيت الرحيان 

 (نوع 011أكثر من )طن  61:     فطريات 

  نبتة ذات فوائد صيدلية و طبية و عطرية  21أكثر من 

 

  ألف دينار 1500أكثر من : قيمة اإلنتاج الغابي السنوي 
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  ::  احملافظة على املياه والرتبةاحملافظة على املياه والرتبة  ..22

 42نسبة   ميثل  ما  وهو ،ف هكتارلأ 165 بوالية باجة حوالي  تبلغ  املساحات املهددة باالجنراف

ألف هكتار مهددة باالجنراف احلاد وتستوجب  000 قرابة  منها، من املساحة اجلملية لوالية باجة %

 .التدخل السريع

 والييف مساحة تقدر حب 2015وقد مت التدخل بأشغال احملافظة على املياه والرتبة إىل موفى سنة 

  .هكتار  29679

  :موزعة حسب املعتمديات كما يلي

 االجنراف من احملمية ملساحةا

 (هك)  2015    سنة موفى إىل

 تتطلب اليت املساحة

 (هك) السريع التدخل

 املهددة املساحة

 (هك)باالجنراف 

 املعتمدية

 

 نفزة 04121 01946 2792

 عمدون 01762 9294 2022

 باجة الشمالية 61911 02227 4170

 باجة اجلنوبية 60127 06924 2492

 تيبار 2226 2222 2102

 تربسق 07446 02702 2216

 تستور 61442 07621 2712

 جماز الباب 62160 04211 9121

 قبالط 66111 02612 00774

 كامل الوالية 022111 001921 29679

 

من تقليص املساحات  يف جمال احملافظة على املياه و الرتبة لقد مكنت األشغال املنجزةو

 . % 69نسبة  إىلمن املساحة اجلملية للوالية   % 42املعرضة لالجنراف من نسبة 
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  ::املوارد املائية  املوارد املائية  واستغالل واستغالل تعبئة تعبئة   ..33

 

  ::السطحية السطحية املوارد املائية املوارد املائية تعبئة تعبئة   ..11..33

مليون م 202حوالي بوالية باجة  مياه السيالن تبلغ 
2

متأتية خاصة من جتمع املياه يف حوضي  

مليون م 1019)سدود كربى  2وقد متت تعبئة مياه السيالن املتوفرة باجلهة يف . الزوارع و جمردة
2

  )

مليون م 19,6)سد تلي  23و
2

مليون م7,8 )حبرية جبلية  58و( 
2

بطاقة خزن مجلية تفوق األلف  ،(

 (.من الطاقة اجلملية املتوفرة بالبالد التونسية 39%حوالي )مليون مرت مكعب 

  ::  اجلوفيةاجلوفيةاملوارد املائية املوارد املائية تعبئة تعبئة   ..22..33

مليون م 50,9تقدر املوارد اجلملية للموارد املائية العميقة حبوالي 
2

مستغلة حاليا من خالل  

 .(17)والعيون  (156)والعميقة ( 1724)شبكة من اآلبار السطحية 

  ::استغالل املوارد املائية استغالل املوارد املائية   ..33..33

تستغل املوارد املائية املعبأة يف تزويد املناطق السقوية مبياه الري والتجمعات السكنية باملاء 

 .الصاحل للشرب

  ::املناطق السقوية املناطق السقوية   ..1..3..3

اطق سقوية هك من 09111هك مناطق سقوية منها حوالي  64111تضم والية باجة حوالي   

 . هك مناطق سقوية خاصة 2111 عمومية وحوالي

خالل  بلغ املعدل السنوي لكميات مياه الري اليت مت ضخها يف شبكات املناطق السقويةوقد 

مليون م 10اخلمس سنوات األخرية حوالي 
2

 : موزعة كما يلي 

مليون م 24  
2

  كربىالعمومية ال سقويةالناطق بامل  

  1 مليون م
2

   صغرىالعمومية ال سقويةالناطق بامل  

  09 مليون م
2

 اصةاخل سقويةالناطق بامل  
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  ::املاء الصاحل للشرب بالوسط الريفي املاء الصاحل للشرب بالوسط الريفي   33..33..22..

  

  .: 94,16% 6102مع نهاية  بلغت النسبة العامة للتزود مبياه الش رب 

 98,45%مبعتمدية تربسق و 79,38%تراوحت هذه النسبة حسب املعتمديات بني و 

 .   باجة اجلنوبيةمبعتمدية 

 

 خارطة توزيع نسب تزويد املناطق الريفية باملاء الصاحل للشرب حسب املعتمديات

 

 

 نفزة

%97,85 

 عمدون

%91,81 

 باجة الشمالية

%90,38 

 باجة اجلنوبية

%98,45  

 تيبار

%93,70 

 تربسق

% 79,38 

 تستور

%99,43 

 جماز الباب

%89,56 

 قبالط

%97,49  
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 III.  اإلنتاج النباتي: 

  ::للخمس سنوات األخريةللخمس سنوات األخرية  أهم الزراعات باجلهةأهم الزراعات باجلهة  إنتاجإنتاجمعدالت معدالت   ..11

 (طن)السنوي معدل اإلنتاج  الزراعات

 241111 احلبوب

 271111 األعالف

 180000 ياتالبقول

 664111 اخلضراوات

 7211 الزراعات الصناعية

 16211 األشجار املثمرة والزياتني

 

 خارطة أنواع الرتبة 
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  ::للخمس سنوات األخرية للخمس سنوات األخرية   الزراعات الزراعات   إنتاجية بعضإنتاجية بعضمعدالت معدالت   ..22

 (هك/طن)معدل املردودية   الزراعات

 2,5 القمح الصلب

 2,4 القمح اللني

 1,8 الشعري

 4,6 القرط

 1,4 الفول املصري

 71 الطماطم

 18 البطاطا

 0,9 عبادة الشمس

 1,4 ن الزيتوزيت

 11,6 الرمان

 2,9 املشمش

 

  ::الوطينالوطين  الزراعيالزراعي  اإلنتاجاإلنتاجوالية باجة يف  والية باجة يف    مساهمةمساهمة  ..33

 (%) يف اإلنتاج الوطيننسبة املساهمة  املنتجاتأنواع 

 62-02 احلبوب

 60-09 ياتالبقول

 07-7 الطماطم

 2-2 البطاطا

 01-04 الرمان

 2-6 ونتزيت الزي
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VI.  اإلنتاج احليواني: 

 

  ::  املوارد واملوازنة العلفيةاملوارد واملوازنة العلفية  ..11

حتتل والية باجة مكانة هامة على مستوى إنتاج األعالف اخلضراء و اجلافة باخلصوص و ذلك 

 .من ظروف مناخية مالئمة حلسن تسيري هذه الزراعات بهابفضل ما تتوفر 

توية مليون وحدة علفية متأتية أساسا من األعالف اخلضراء الش 350و توفر والية باجة قرابة  

 حتتل والية باجة مكانة هامة على مستوى إنتاج األعالفو.باإلضافة إىل مادتي التنب و القرط

خمزون إضايف يتم توجيهه متكن من تغطية حاجيات القطيع باجلهة مع تكوين  اخلضراء و اجلافة

 (.تنب وقرط)و اجلنوب يف شكل أعالف جافة  لواليات الوسط

 (طن)اإلنتاج  ملساحةا نوع األعالف

 القيمة الغذائية

 (ألف وحدة علفية)

 45300 113200 28300 قرط

 64000 80000 2500 سيالج

 123500 205500 6850   أعالف خضراء

 62200 208300 139000 تنب

 07111 - 62111 املراعى

 21111 - - موارد علفية أخرى

 342000 607000 199650 اجملموع

 

  ::  القطيعالقطيع  ..22

 (وحدة أنثى)تعداد القطيع  أنواع احليوانات

 األبقار

 19300 املؤصلة

 31900 الشركي واحمللي

 52200 اجلملة

 األغنام

 214600 أغنام إلنتاج اللحم

 1111 األغنام احللوب

 222600 اجلملة

 16800 املاعز

  : :   اإلنتاجاإلنتاج  ..33
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 (طن) 2015إنتاج سنة  املنتج

 األلبان

 119500 حليب األبقار

 700 األغنامحليب 

 120200 (طن)اجلملة 

 اللحوم احلمراء

 7300 حلوم األبقار

 3200 حلوم األغنام

 621 حلوم املاعز

 10730 (طن)اجلملة 

  ::البنية األساسية البنية األساسية ..44

 العدد الصنف

 09 مساخل

 23 مراكز جتميع احلليب

 07 وحدات إنتاج العلف

 01 (متوقفة عن النشاط) وحدات حتويل احلليب

 03 مراكز تربية األراخي املؤصلة

 08 االصطناعيمراكز التلقيح 
 

  ::  مساهمة اجلهة يف اإلنتاج الوطين مساهمة اجلهة يف اإلنتاج الوطين   ..55

 (%) يف اإلنتاج الوطيننسبة املساهمة  املنتج

 9 - 15 احلليب

 8 - 12 اللحوم احلمراء

 

  ::جتميع وتربيد ونقل احلليب جتميع وتربيد ونقل احلليب   ..66

تتوفر بوالية باجة شبكة هامة من مراكز جتميع احلليب حتت تصرف الشركات التعاونية 

و قد بلغت طاقة استيعاب املراكز املنتصبة بوالية باجة قرابة . وشركات اخلدمات الفالحية و اخلواص

ن مليو 73لرت يوميا و هو ما مكن من تدعيم كميات احلليب اجملمعة باجلهة و اليت فاقت   ألف 186

و هذه الكميات مرشحة ملزيد التطور بفضل تطور أسطول الشاحنات ووسائل . 2015لرت خالل سنة 

 .نقل احلليب من املنتج إىل مركز التجميع و من املركز إىل وحدات التحويل
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 6102خالل سنة توزيع مراكز جتميع احلليب ووسائل النقل 

 

 14 شركات تعاونيةمراكز جتميع حتت تصرف 

 09 شركات خدماتمراكز جتميع حتت تصرف 

 10 خـواصمراكز جتميع حتت تصرف 

 62 العدد اجلملي للمراكز

 243000 (لرت)الطاقة اليومية 

 73,8 (مليون لرت) الكمية اجملمعة 

 60 عدد شاحنات نقل احلليب

 186000 (لرت)السعة 
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V.  الصيد البحري وتربية األمساك: 

  ::البحريالبحريالصيد الصيد   ..11

  كلم 62: طول الشريط الساحلي 

   مركب جمهزة مبحركات خارجية 61مركب صغري احلجم منها  67: عدد املراكب 

   حبار 24: اليد العاملة 

  2014طن خالل سنة  100مقابل  6102طن خالل سنة  123 بلغ إنتاج الصيد البحري: اإلنتاج   

  ::الصيد بالسدودالصيد بالسدود  ..22

  مركب بدون حمرك 80:    عدد املراكب بالسدود 

 صياد 021:       اليد العاملة 

  6104طن خالل سنة  766، مقابل طن 117:  6102مساك املياه العذبة خالل سنة أإنتاج 

  كل واحدة يف اليوم  طن 6بيوت تربيد بطاقة  14 :    األساسيةالتجهيزات

 .كلغ يف اليوم 211آالت لصنع الثلج بطاقة  4و 

 

ملا تتمتع به ، 80% بنسبة حتتل والية باجة املرتبة األوىل وطنيا يف إنتاج امساك املياه العذبة و

 .شاسعة من مسطحات مائية
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IV.  الفالحة البيولوجية: 

 

 07مبعتمدية تستور على مساحة  0997مت بعث أول نواة للفالحة البيولوجية بوالية باجة سنة 

مساحات غابية  هك متكونة أساسا من 00111ثم تطورت هذه املساحة لتناهز  ، هك زيتون طاولة

 . أشجار مثمرة وزياتني و

تراجعت املساحات البيولوجية املصادق ( 6104-6102-6106-6100)خالل السنوات األخرية 

تم هك حيث مت تسجيل تراجعا كبريا جدا يف املساحات الغابية اليت مل ت 4211عليها إىل حدود 

املصادقة عليها رغم خلوها من املدخالت الكيميائية، وارتفاعا يف مساحات الزياتني واخلضروات 

 .واألشجار املثمرة البيولوجية
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II.V  واهلياكل املهنية الفالحية اخلاص الفالحي االستثمار:  

 

  ::االستثمارات الفالحية اخلاصةاالستثمارات الفالحية اخلاصة  ..11

 

بلغ املعدل السنوي لالستثمارات اخلاصة يف جمال الفالحة والصيد البحري واخلدمات املرتبطة 

 . ينار د ليون م  45,44: حوالي  األخريةخالل اخلمس سنوات  هماب

 

النسبة األكرب من حجم هذه املتعلقة بالنشاط الفالحي  والبناءات  التجهيزات يواحتل قطاع

 .(73%)االستثمارات

 
 حسب القطاعات خالل اخلمس سنوات األخريةاخلاصة املعدل  السنوي لالستثمارات الفالحية 

 

 القطاع
 لالستثمارات  املعدل السنوي

 (%) النسبة (ألف دينار) القيمة

 41 18470 التجهيزات
 32 14674 البناءات
 7 3214 التهيئة

 3 1141 الغراسات
 1 667 تربية املاشية

 4 1915 معدات متنقلة
 12 5359 خدمات واستثمارات أخرى

 011 45440 اجملموع

  

  ::اهلياكل املهنية الفالحية اهلياكل املهنية الفالحية   ..22

  شركات موزعة  10 بوالية باجة ساسية للخدمات الفالحية  األتعاونية الشركات اليبلغ عدد

 :حسب مناطق تدخلها كما يلي 
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 األنشطة منطقة التدخل الشركة

 بيع مستلزمات اإلنتاجو املنتوجات الفالحيةترويج  معتمدية نفزة املستقبل

 بيع مستلزمات اإلنتاجومجع و ترويج احلليب  معتمدية عمدون األمل

 بيع مستلزمات تربية النحل معتمدية عمدون الزهرة

 فالحية اليكنة املو بيع مستلزمات اإلنتاج باجة الشمالية التقوى

 امليكنة الفالحية الشماليةباجة  أقري بن ساسي

 تنمية تربية األغنام من ساللة سوداء تيبار  الشماليةباجة  أغنام باجة

 بيع مستلزمات اإلنتاجومجع و ترويج احلليب  معتمدية تيبار االزدهار

 بيع مستلزمات اإلنتاج التني ومجع و ترويج  معتمدية تيبار غالل دجبة

 وبيع مستلزمات اإلنتاج  تنمية قطاع تربية األرانب والية باجة أرنوبة

 تنمية قطاع الزيتون تربسق الزيتونة

 

 جممع  موزعة  001بوالية باجة   تنمية يف القطاع الفالحي و الصيد البحريالجمامع عدد  بلغ ي

 :حسب النشاط الفالحي كما يلي  

 

 العدد االختصاص

 12 جمامع التنمية يف قطاع اإلنتاج النباتي

 12 قطاع اإلنتاج احليوانيجمامع التنمية يف 

 16 جمامع التنمية يف قطاع الصيد البحري

 14 جمامع التنمية يف قطاع احملافظة على املياه و الرتبة

 14 جمامع التنمية يف قطاع الغابات

 27 جمامع التنمية يف قطاع املاء الصاحل للشراب

 62 جمامع التنمية يف قطاع مياه الري

 10 العقاريةتطهري األوضاع 

 11 االختصاصمتعددة 

 001 اجملموع
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 تطور القطاع الفالحي بالجهة خالل الخمس سنوات األخيرة:  المحور الثاني
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  تعبئة واستغالل الموارد المائية

 

 

I.تعبئة املوارد املائية : 

 

 السنة

 املؤشر

2100 2102 2103 2104 2015 

- - -  0 0 مشاريع استكشاف املوارد املائية

 40 21 22 24 26 (%)نسبة تعبئة املوارد اجلوفية 

 

 .املوارد اجلوفية واستقرار يف نسبة تعبئة مياه السيالن تعبئةنسبة  يف ا القطاع تطور  شهد

 

II. املاء الصاحل للشرب : 

 السنة

املؤشر

2100 2102 2103 2014* 2015* 

 94,16 91,90 87,9 19,19 19,2 (%)نسبة التزود 

 159536 155720 157674 020222 021677 املنتفعني عدد

 6102كما مت نشره يف سنة  6104باعتماد أرقام التعداد العام لسنة : *   

 

رغم  األخريةتطورت نسبة التزود باملاء الصاحل للشرب بصفة ملحوظة خالل اخلمس سنوات   

مصادر املياه املناسبة  إجيادالصعوبات اليت يالقيها القطاع على مستوى تنفيذ املشاريع وعلى مستوى 

  . دفقا ونوعية

 

III. إستغالل املناطق السقوية 

 السنة

 املؤشر     

2100 2102 2103 2014 2015 

 14 000 102 105 105 (%)لزراعات انسبة تكثيف 

 16 71 71 71 29 (%)نسبة التجهيز مبعدات الري 

 70 22 29 22 22 (%)جناعة شبكات التوزيع 

 

تطور يتسم القطاع عموما برتاجع يف نسب التكثيف الزراعي وجناعة شبكات التوزيع مع 

 .نسب التجهيز مبعدات الري  طفيف يف
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 اإلنتاج الفالحي

 

I. اإلنتاج النباتي: 

  احلبوباحلبوب..11

 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 029111 022011 021291 041971 040771 (هك)املساحة 

 2,3 2,0 2,2 2,7 6,2 (مليون ق)اإلنتاج 

 16 62,4 62 62,2 01 (هك/ق)املردود 

 

استقرار يف املساحات شبه خالل اخلمس سنوات األخرية ب ،باألساس ةالبعلي ،متيز قطاع احلبوب

  .حسب الظروف املناخية  يف املردود وتغري

 

  البقولالبقول..22

 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

02111026210210206211128000 (هك)املساحة 

020461014622014201017912153260 (ق)اإلنتاج 

01 (هك/ق)املردود  002 904 60211,9

 

 .املردود يف  اوتطورشهدت مساحات البقوليات تراجعا خالل السنوات األخرية  

 

  اخلضرواتاخلضروات..33

 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 5610 2201 7121 1111 7011 (هك)املساحة 

 217380 092111 617011 676211 621721 (طن)اإلنتاج 

 38,7 21,2 69,2 24,0 22,2 (هك/طن)املردود 

 

زراعة الطماطم املخصصة لساحات امل اخنفاض بسببتراجعا  شهدت مساحات اخلضروات

 .يف اإلنتاجية احتسنالقطاع والبطاطا يف املقابل شهد 

 

  ::األعالفاألعالف..44
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 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 41800 43950 48390 53015 54850 (هك)املساحة 

 437770 488870 510000 607220 616200 (ق)اإلنتاج 

 10,6 11,1 10,5 11,5 11,2 (هك/ق)املردود 

 

 .يف املردود  اواستقراريف املساحات ا  اشهد قطاع األعالف تراجع

 

  ::الزراعات الصناعيةالزراعات الصناعية..55

 

 الزراعة

 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 عبادة الشمس

 2192 1212    (هك)املساحة 

 4711 9292    (طن)اإلنتاج 

 0,8 0    (هك/طن)املردود 

 تبغ

 250 022    (هك)املساحة 

 495 022    (طن)اإلنتاج 

 2 0    (هك/طن)املردود 

 لفت سكري

 355 427    (هك)املساحة 

 20955 24    (طن)اإلنتاج 

 29 62262    (هك/طن)املردود 

 سلجم

 400 -    (هك)املساحة 

 817 -    (طن)اإلنتاج 

 2 -    (هك/طن)املردود 

 

 .اشهدت مساحة الزراعات الصناعية تطور

 

الزياتنيالزياتني  ..6

 السنة

املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 33500 22111 26711 26211 26621 (هك)املساحات 

 27500 42211 21111 22111 62211 (طن)إنتاج زيتون 

 

وخاصة بعد تزايد الطلبات على  على مستوى املساحة واإلنتاج اتطورزيتون الزيت قطاع شهد 

استهالك الزيت مما أدى إىل مزيد العناية بالقطاع من طرف الفالحني
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  ::األشجار املثمرة األشجار املثمرة . . 77

 السنة

 املؤشر     

2101 

2011 

2100 

2012 

2102 

2013 

2103 

2014 

2014 

2015 

 7980 7921 7162 7721 7766 (هك)املساحات 

 56000 22221 24611 21221 41761 (طن)إنتاج الثمار

 

خالل اخلمس سنوات  اإلنتاجيف املساحات وزيادة يف ا شبه استقرارعرف قطاع األشجار املثمرة 

 .األخرية

 

II.اإلنتاج احليواني: 

  ::  تطور القطيعتطور القطيع. . 00

 2100 2102 2103 2014 2015 

      :األبقار

 19300 19600 09011 02711 02211 املؤصلة -

 31900 31900 67711 62011 62011 الشركي واحمللي -

 51200 51500 42111 46111 40211 اجلملة

      :األغنام

 214600 220000 667111 662211 666111 أغنام إلنتاج اللحم -

 8000 8000 1111 1211 9111 األغنام احللوب -

 222600 228000 622111 624111 620111 اجلملة

 168000 15800 02211 07211 60211 املاعز

  ::  اإلنتاجاإلنتاجتطور تطور . . 22

 2100 2102 2103 2014 2015 

      :األلبان

 009211 061111 004211 012211 012111 حليب األبقار -

 711 221 221 761 111 حليب األغنام -

 061611 061221 002021 014661 012111 (طن)اجلملة 

      :اللحوم احلمراء

 7211 7411 7011 2011 2211 حلوم األبقار -

 2611 2212 2211 2121 2621 حلوم األغنام -

 621 602 621 622 641 حلوم املاعز -

 01721 00111 01121 9212 9991 (طن)اجلملة 

 6واأللبان شبه استقرار خالل اخلمس سنوات األخريةإنتاج اللحوم  احلمراء وقطيع الد اعدتشهد 
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III.  الصيد البحري وتربية األمساك: 

 السنة

 اإلنتاج

200 2102 2103 2014 2015 

 123 011 011 14 90 (طن)الصيد البحري 

 807 704 704 721 704 (طن)الصيد بالسدود 

استقرارا  الصيد البحري و، خالل اخلمس سنوات األخرية، تطورا على مستوى إنتاج قطاعالشهد 

 . نسبيا على مستوى اإلنتاج بالسدود
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 المحافظة على الموارد الطبيعية

 

.Iاحملافظة على املياه والرتبة: 

2014 2103 2102 2100 2101 
 السنة   

   العنصر         

 األودية مصبات تهيئة (هك)  0162 921 0612 6122 1658

 لينة تقنيات (هك)  201 491 1 1 0

 والتعهد الصيانة (هك)  121 911 224 211 830

 (وحدة) 0 0 1 1 0

 حبريات جبلية
ألف م) 611 049  0  0 0

2
) 

 منشآت للحماية والتغذية (وحدة)  1 1 4 9 19

 

يبقى دائما دون املساحات املهددة شهد قطاع احملافظة على املياه والرتبة تطورا ملحوظا لكن 

 . باالجنراف  سنويا

 

.IIالغابات: 

 2104 2103 2102 2100 2101 الوحدة املشروع

 227 175,5 099 19,2 412 هك التشجري الغابي

 18 1 12 49 12 هك تثبيت الكثبان الرملية

 448 0614 6111 0976 0721 شتلة.أ إنتاج املشاتل

 331 444 242 212 621 كلم صيانة املسالك

 229 241 754,5 226 211 كلم صيانة قواطع النار

 

وتثبيت الكثبان الرملية تراجع ملحوظ يف املساحات خالل سنوات ما بعد  التشجري الغابيشهد 

 .بسبب الرتاجع يف مردودية احلظائر  أساسا  الثورة
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 تقدم إنـجاز المشاريع التنموية:  الثالثالمحور 
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 توزيع المشاريع حسب القطاعات

 

 

 2015/12/31:تاريخ التحيني 

 

 نوعية املشاريع

 اجملموع املشاريع اجلديدة املشاريع املتواصلة

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 اخلزينة اجلملة
قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية

 6368 1129 7497 20 1353 244 1597 3 5015 885 5900 17 تزويد املناطق الريفية مباء الشرب

 297 4940 5237 11 إعادة تهيئة مشاريع املاء الصاحل للشرب
    

11 5237 4940 297 

 - 7384 7384 3 مناطق سقويةإحداث 
    

3 7384 7384 
 

 743 5691 6434 14 0 2028 2028 7 743 3663 4406 7 صيانة التجهيزات املائية

 324 0 324 4 آبار عميقةإحداث 
    

4 324 0 324 

 3449 3318 6767 3 ك الفالحيةاملسال
    

3 6767 3318 3449 

 1469 4512 5981 22 0 2668 2668 4 1469 1844 3313 18 ظة على املياه والرتبةاحملاف

 0 0 - تالغابا
 

6 7617 6483 1134 6 7617 6483 1134 

 13784 33457 47241 83 2487 11423 13910 20 11297 22034 33331 63 عاجملمو
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34 

 توزيع المشاريع حسب مصادر التمويل

 

 2015/12/31 :تاريخ التحيني 

 

 مصدر التمويل

 اجملموع املشاريع اجلديدة املشاريع املتواصلة

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 اخلزينة اجلملة
قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية

 7732 28164 35896 49 1353 11210 12563 15 6379 16954 23333 34 الربنامج الوطين

مشروع التمويل اإلطاري 

 للتصرف يف أحواض األودية
12 1728 259 1469 

    
12 1728 259 1469 

 اليابانياملشروع التونسي 

     للتصرف املندمج يف الغابات
5 1347 213 1134 5 1347 213 1134 

تهيئة املسالك الفالحية 

 باملناطق السقوية
3 6767 3318 3449 

    
3 6767 3318 3449 

 0 1503 1503 14 اجمللس اجلهوي
    

14 1503 1503 0 

 13784 33457 47241 83 2487 11423 13910 20 11297 22034 33331 63 اجملموع
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35 

 المشاريع الممولة عن طريق البرنامج الوطني

 

 2015/12/31 :تاريخ التحيني 

 

 نوعية املشاريع

 اجملموع املشاريع اجلديدة املشاريع املتواصلة

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 العدد

 (ألف دينار)الكلفة 

 اخلزينة اجلملة
قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية
 اخلزينة اجلملة

قروض 

 خارجية

 5443 1074 6517 11 1353 244 1597 3 4090 830 4920 8 تزويد املناطق الريفية مباء الشرب

 1222 3492 4714 6 تهيئة مشاريع املاء الصاحل للشربإعادة 
    

6 4714 3492 1222 

 7384 7384 3 مناطق سقويةإحداث 
     

3 7384 7384 
 

 2028 2028 7 743 3663 4406 7 صيانة التجهيزات املائية
 

14 6434 5691 743 

 324 4 آبار عميقةإحداث 
 

324 
    

4 324 
 

324 

 1585 1585 6 ظة على املياه والرتبةاحملاف
 

4 2668 2668 
 

10 4253 4253 
 

 الغابات
    

1 6270 6270 
 

1 6270 6270 
 

 7732 28164 35896 49 1353 11210 12563 15 6379 16954 23333 34 اجملموع

 

 

 


