
املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
باجة الشمالية

20(*) نسبة املشتغلون بالفالحة731 1982 71

6006307 41املساحة اجلملية 

100952 3املساحة الغابية  واملراعي

8000 37املساحة الصاحلة للزراعة

500 22:احلبوب °

000 2عدد املربني°200 7:األعالف °

0السدود الكربى °000 4األبقار املؤصلة °000 2:البقول اجلافة °

4السدود التلية °000 8األبقار احمللية والشركي °800 4:الزراعات الصناعية °

4البحريات اجلبلية °000 37األغنـام °500:اخلضروات°

18اآلبار العميقة اجملهزة°000 2املـاعز °800:األشجار املثمرة والزياتني °

40اآلبار السطحية اجملهزة°000 5(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

80املناطق السقوية  °200األرانب °2العدد°

94العمومية         ' 200 1النحـل °000 1املساحة الصاحلة للزراعة°

80اخلاصة         ' 4مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 1التلقيح اإلصطناعي °6العدد°

0مسلك عمومي         ' 253املساحة الصاحلة للزراعة °

121مسلك خاص        '  

20جمامع التنمية الفالحية°1مراكز تربية األراخي املؤصلة°0العدد°

16للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°0املساحة الصاحلة للزراعة°

2للـري الفالحي         ' 1وحدات إنتاج العلف املركز°

2أخرى         ' 0العدد°

1الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

640

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

املقاسم الفنية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

% 95,32نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

:الضيعات الدولية 

 تربية املاشية



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
باجة اجلنوبية

21(*) نسبة املشتغلون بالفالحة302 1012 38

66445012 45املساحة اجلملية 

700950 7املساحة الغابية  واملراعي

4002 36املساحة الصاحلة للزراعة

500 19:احلبوب °

800 1عدد املربني°500 4:األعالف °

0السدود الكربى °500 6األبقار املؤصلة °300 3:البقول اجلافة °

0السدود التلية °200 6األبقار احمللية والشركي °700:الزراعات الصناعية °

113البحريات اجلبلية °000 25األغنـام °700:اخلضروات°
83اآلبار العميقة اجملهزة°500 1املـاعز °700 7:األشجار املثمرة والزياتني °

167اآلبار السطحية اجملهزة°000 63(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

451 3املناطق السقوية  °200األرانب °2العدد°

836 2العمومية         ' 500النحـل °250 1املساحة الصاحلة للزراعة°

200اخلاصة         ' 12مراكز جتميع احلليب °

415باملياه املعاجلة         ' 1التلقيح اإلصطناعي °39العدد°

1مسلك عمومي         ' 113 1املساحة الصاحلة للزراعة °

021مسلك خاص        '  

19جمامع التنمية الفالحية°0مراكز تربية األراخي املؤصلة°1العدد°

12للماء الصاحل للشراب         ' 0مساخل°424املساحة الصاحلة للزراعة°

7للـري الفالحي         ' 1وحدات إنتاج العلف املركز°

0أخرى         ' 0العدد°

2الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

480

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 98,77نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
نفـزة

18(*) نسبة املشتغلون بالفالحة132 1014 48

8451741 61املساحة اجلملية 

50021 34املساحة الغابية  واملراعي

6800 19املساحة الصاحلة للزراعة

350 6:احلبوب °

800 1عدد املربني°800 5:األعالف °

1السدود الكربى °700األبقار املؤصلة °400:البقول اجلافة °

4السدود التلية °500 7األبقار احمللية والشركي °80:الزراعات الصناعية °

1البحريات اجلبلية °000 25األغنـام °050 1:اخلضروات°

21اآلبار العميقة اجملهزة°000 6املـاعز °000 6:األشجار املثمرة والزياتني °

153اآلبار السطحية اجملهزة°0(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

818 2املناطق السقوية  °150األرانب °0العدد°

818 2العمومية         ' 000 2النحـل °0املساحة الصاحلة للزراعة°

0اخلاصة         ' 3مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 2التلقيح اإلصطناعي °0العدد°

0مسلك عمومي         ' 0املساحة الصاحلة للزراعة °

235مسلك خاص        '  

34جمامع التنمية الفالحية°0مراكز تربية األراخي املؤصلة°0العدد°

19للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°0املساحة الصاحلة للزراعة°

7للـري الفالحي         ' 0وحدات إنتاج العلف املركز°

8أخرى         ' 0العدد°

1الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

900

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 95,26نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
عمــدون

33(*) نسبة املشتغلون بالفالحة433 1872 21

4104004 24املساحة اجلملية 

100385 7املساحة الغابية  واملراعي

050 21املساحة الصاحلة للزراعة

500 7:احلبوب °

000 1عدد املربني°400 4:األعالف °

1السدود الكربى °100 4األبقار املؤصلة °650 1:البقول اجلافة °

1السدود التلية °400 2األبقار احمللية والشركي °300:الزراعات الصناعية °

0البحريات اجلبلية °000 22األغنـام °200 1:اخلضروات°

5اآلبار العميقة اجملهزة°500 2املـاعز °000 6:األشجار املثمرة والزياتني °

11اآلبار السطحية اجملهزة°0(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

172املناطق السقوية  °100األرانب °1العدد°

102العمومية         ' 000 2النحـل °166املساحة الصاحلة للزراعة°

70اخلاصة         ' 3مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 2التلقيح اإلصطناعي °0العدد°

1مسلك عمومي         ' 0املساحة الصاحلة للزراعة °

121مسلك خاص        '  

19جمامع التنمية الفالحية°1مراكز تربية األراخي املؤصلة°0العدد°

14للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°0املساحة الصاحلة للزراعة°

2للـري الفالحي         ' 3وحدات إنتاج العلف املركز°

3أخرى         ' 0العدد°

2الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

750

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 96,98نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
تيبــار

35(*) نسبة املشتغلون بالفالحة123 2061 11

9501100 10املساحة اجلملية 

700152 1املساحة الغابية 

3601 14املساحة الصاحلة للزراعة

200 3:احلبوب °

470عدد املربني°100 5:األعالف °

0السدود الكربى °000 2األبقار املؤصلة °950:البقول اجلافة °

1السدود التلية °300 1األبقار احمللية والشركي °60:الزراعات الصناعية °

1البحريات اجلبلية °000 6األغنـام °250:اخلضروات°

14اآلبار العميقة اجملهزة°400املـاعز °800 4:األشجار املثمرة والزياتني °

114اآلبار السطحية اجملهزة°400(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

238 1املناطق السقوية  °600األرانب °1العدد°

653العمومية         ' 800النحـل °224 2املساحة الصاحلة للزراعة°

585اخلاصة         ' 1مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 1التلقيح اإلصطناعي °4العدد°

0مسلك عمومي         ' 179املساحة الصاحلة للزراعة °

110مسلك خاص        '  

8جمامع التنمية الفالحية°1مراكز تربية األراخي املؤصلة°0العدد°

3للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°0املساحة الصاحلة للزراعة°

3للـري الفالحي         ' 0وحدات إنتاج العلف املركز°

2أخرى         ' 0العدد°

2الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

611

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

املقاسم الفنية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

(ديوان األراضي الدولية)املركبات الفالحية 

 %99,77نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

:الضيعات الدولية 

 تربية املاشية



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
تربســق

29(*) نسبة املشتغلون بالفالحة873 1151 22

1753307 40املساحة اجلملية 

0005511 8املساحة الغابية 

3601 34املساحة الصاحلة للزراعة

000 18:احلبوب °

200 1عدد املربني°750 4:األعالف °

0السدود الكربى °900األبقار املؤصلة °700:البقول اجلافة °

2السدود التلية °700 3األبقار احمللية والشركي °160:الزراعات الصناعية °

111البحريات اجلبلية °000 40األغنـام °750:اخلضروات°
35اآلبار العميقة اجملهزة°400 1املـاعز °000 10:األشجار املثمرة والزياتني °

116اآلبار السطحية اجملهزة°0(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

150املناطق السقوية  °400األرانب °0العدد°

30العمومية         ' 000 1النحـل °0املساحة الصاحلة للزراعة°

120اخلاصة         ' 2مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 0التلقيح اإلصطناعي °13العدد°

0مسلك عمومي         ' 068 1املساحة الصاحلة للزراعة °

011مسلك خاص        '  

10جمامع التنمية الفالحية°0مراكز تربية األراخي املؤصلة°1العدد°

6للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°175املساحة الصاحلة للزراعة°

1للـري الفالحي         ' 0وحدات إنتاج العلف املركز°

2أخرى         ' 0العدد°

1الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

550

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 86,79نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
تستور

36(*) نسبة املشتغلون بالفالحة041 6132 33

8563503 61املساحة اجلملية 

500635 14املساحة الغابية 

8504 31املساحة الصاحلة للزراعة

500 18:احلبوب °

670عدد املربني°000 7:األعالف °

1السدود الكربى °800 1األبقار املؤصلة °000 1:البقول اجلافة °

6السدود التلية °000 3األبقار احمللية والشركي °800:الزراعات الصناعية °

152البحريات اجلبلية °000 29األغنـام °850:اخلضروات°
39اآلبار العميقة اجملهزة°500 1املـاعز °700 3:األشجار املثمرة والزياتني °

318اآلبار السطحية اجملهزة°000 730 1(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

498 4املناطق السقوية  °800األرانب °2العدد°

208 2العمومية         ' 600النحـل °360 2املساحة الصاحلة للزراعة°

290 2اخلاصة         ' 0مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 0التلقيح اإلصطناعي °33العدد°

0مسلك عمومي         ' 063 2املساحة الصاحلة للزراعة °

019مسلك خاص        '  

19جمامع التنمية الفالحية°1مراكز تربية األراخي املؤصلة°7العدد°

9للماء الصاحل للشراب         ' 2مساخل°818 3املساحة الصاحلة للزراعة°

7للـري الفالحي         ' 0وحدات إنتاج العلف املركز°

3أخرى         ' 0العدد°

0الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

500

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 99,43نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
جماز الباب

24(*) نسبة املشتغلون بالفالحة726 7492 41

9756007 46املساحة اجلملية 

000874 4املساحة الغابية  واملراعي

6001 31املساحة الصاحلة للزراعة

500 23:احلبوب °

800عدد املربني°600 3:األعالف °

0السدود الكربى °800 1األبقار املؤصلة °700 1:البقول اجلافة °

1السدود التلية °200 2األبقار احمللية والشركي °450:الزراعات الصناعية °

111البحريات اجلبلية °000 40األغنـام °150:اخلضروات°
20اآلبار العميقة اجملهزة°800املـاعز °200 2:األشجار املثمرة والزياتني °

84اآلبار السطحية اجملهزة°000 121(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

479 8املناطق السقوية  °150األرانب °3العدد°

136 7العمومية         ' 300النحـل °131 2املساحة الصاحلة للزراعة°

304 1اخلاصة         ' 0مراكز جتميع احلليب °

39باملياه املعاجلة         ' 1التلقيح اإلصطناعي °48العدد°

0مسلك عمومي         ' 497 2املساحة الصاحلة للزراعة °

18مسلك خاص        '  

8جمامع التنمية الفالحية°0مراكز تربية األراخي املؤصلة°10العدد°

7للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°091 5املساحة الصاحلة للزراعة°

1للـري الفالحي         ' 1وحدات إنتاج العلف املركز°

0أخرى         ' 6العدد°

0الشركات التعاونية°862 3املساحة الصاحلة للزراعة°

400

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

املقاسم الفنية

% 92,47نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

 تربية املاشية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

:الضيعات الدولية 



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة
قبــالط

35(*) نسبة املشتغلون بالفالحة839 7621 15

5252904 40املساحة اجلملية 

700622 8املساحة الغابية  واملراعي

9002 23املساحة الصاحلة للزراعة

000 17:احلبوب °

500 1عدد املربني°900 1:األعالف °

0السدود الكربى °000 1األبقار املؤصلة °450:البقول اجلافة °

3السدود التلية °200 2األبقار احمللية والشركي °0:الزراعات الصناعية °

41البحريات اجلبلية °000 54األغنـام °150:اخلضروات°
38اآلبار العميقة اجملهزة°000 2املـاعز °400 4:األشجار املثمرة والزياتني °

123اآلبار السطحية اجملهزة°000 205(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

022 3املناطق السقوية  °200األرانب °0العدد°

942 2العمومية         ' 600النحـل °0املساحة الصاحلة للزراعة°

80اخلاصة         ' 0مراكز جتميع احلليب °

0باملياه املعاجلة         ' 0التلقيح اإلصطناعي °38العدد°

0مسلك عمومي         ' 720 1املساحة الصاحلة للزراعة °

011مسلك خاص        '  

11جمامع التنمية الفالحية°0مراكز تربية األراخي املؤصلة°17العدد°

10للماء الصاحل للشراب         ' 1مساخل°483 5املساحة الصاحلة للزراعة°

1للـري الفالحي         ' 1وحدات إنتاج العلف املركز°

0أخرى         ' 0العدد°

0الشركات التعاونية°0املساحة الصاحلة للزراعة°

350

 (*)2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf

اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

املقاسم الفنية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

 %99,72نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

:معطيات إحصائية حول معتمدية 

:الضيعات الدولية 

 تربية املاشية



املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة بـاجـة 

24(*) نسبة املشتغلون بالفالحة200 03221 303

33445 0003 374املساحة اجلملية 

3006232 89املساحة الغابية  واملراعي

00011 251املساحة الصاحلة للزراعة

050 136:احلبوب °

240 11عدد املربني°250 44:األعالف °

3السدود الكربى °800 22األبقار املؤصلة °150 12:البقول اجلافة °

22السدود التلية °500 36األبقار احمللية والشركي °350 7:الزراعات الصناعية °

58البحريات اجلبلية °000 278األغنـام °600 5:اخلضروات°

273اآلبار العميقة اجملهزة°100 18املـاعز °600 45:األشجار املثمرة والزياتني °

126 1اآلبار السطحية اجملهزة°400 124 2(طاقة االستيعاب يف الدورة)مداجن °

002 24املناطق السقوية  °800 2األرانب °11العدد°

819 18العمومية         ' 000 9النحـل °131 9املساحة الصاحلة للزراعة°

729 4اخلاصة         ' 25مراكز جتميع احلليب °

454باملياه املعاجلة         ' 8التلقيح اإلصطناعي °181العدد°

2مسلك عمومي         ' 893 8املساحة الصاحلة للزراعة °

6157مسلك خاص        '  

148جمامع التنمية الفالحية°4مراكز تربية األراخي املؤصلة°36العدد°

96للماء الصاحل للشراب         ' 9مساخل°991 14املساحة الصاحلة للزراعة°

31للـري الفالحي         ' 7وحدات إنتاج العلف املركز°

20أخرى         ' 6العدد°

9الشركات التعاونية°862 3املساحة الصاحلة للزراعة°

576

 (*): 2014http://census.ins.tn/sites/default/files/8_beja-1_0.pdf
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اهلياكل املهنية

 املوارد املائية

  عدد السكان 

املقاسم الفنية

(2016)

معاصر الزيتون

بيوت التربيد

خمازن احلبوب

عدد املستغلني الفالحيني

عدد اآلالت احلاصدة

عدد اجلرارات

شركات اإلحياء والتنمية الفالحية

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي

 %96,06نسبة التزويد باملاء الصاحل للشراب: معدل األمطار

معطيات إحصائية حول واليــة

:الضيعات الدولية 

 تربية املاشية


