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 دمــــةـمق
 والصيد املائية واملوارد الفالحة لوزارة الرئييس املمثل ببزنرت الفالحية للتمنية اجلهوية املندوبية تعد

دارية صبغة ذات معومية مؤسسة ويه ابجلهة البحري  تنفيذ عىل أ ساساتسهر و  املالية ابل س تقاللية تمتتع ا 

 :هماهما أ مه ، ومنزنرتبولية ب احلكومة قبل من املنهتجة الفالحية الس ياسة
 

 ال رايض حبامية يتعلق فامي س امي ول اختصاصها، جالتمب املتعلقة وال نظمة القوانني تطبيق من التأ كد• 

 والنباتية، احليوانية الصحة جمال ويف واملياه والغاابت الفالحية

 واملياه، الرتبة عىل واحلفاظ الغابية، املوارد وتمنية حامية ضامن •

دارة •  الري، مياه توزيع وتنظمي علهيا واحلفاظ العامة، املناطق يف املائية التحتية البنية ا 

 واحمليط، البيئة حامية يف املسامهة •

جراءات الزراعي ال رشاد •  والتشجيع، الفين ادلمع وا 

 لل سواق، ادلامئ الزتويد وضامن الفالحية املوامس سري حسن عىل السهر •

جراء •  خطط وضع يف واملسامهة للقطاع أ فضل مراقبة يتيح مما الفالحية، صاءاتوال س تق ادلراسات ا 

 للفالحة، وال قلميية الوطنية التمنية

نشاء عىل املزارعني تشجيع •  .القطاع هذا تعزيز يف تسامه اليت املالمئة الهيالك ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عوان كام تضم أ يضا  1376اجمها التمنوية عىل يف تنفيذ بر  املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرتتعمتد و  هذا

دارة عامة و :تتكون من ويه وس يةل نقل 118أ سطــول متكـوان من   11ومصلحة  22ودائرة  16أ قسام و 6ا 

 :لصفحة التاليةالهيلك التنظميي للمندوبية ابا رشاد فاليح كام هو مبني يف  خالاي
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 2112/2112ملخص ل مه اجنازات املومس الفاليح 

 ال مـطار املسجةل -1

 خالل املومس الفارطمم .686 مقابل مم666 :مكية ال مطار املسجةل -

 ال نتاج النبـــــايت -2

 :احلبوب-
 %(6تراجع بنس بة )خالل املومس الفارط  هك116211مقابل  هك22621:املساحة املنجزة -

 %(26بنس بة تراجعا )خالل املومس الفارط ق 2226811مقابل  ق1268261:ال نتاج-

 %2.6خالل املومس الفارط مسجال تراجعا بنس بة ق 66166 مقابلق  62162:ال جناز :الزتود ابلبذور املمتازة-

 :الزتود  ابل مسدة الكمييائية-

 %(16تراجعا بنس بة )خالل املومس الفارط   ق21211مقابل  ق 16211: الفسفاط -

 %(12تراجعا بنس بة )الفارط  خالل املومس  ق66611مقابل  ق62221: ادلأ ب   - 

 %(2ارتفاعا بنس بة )خالل املومس الفارط   ق262162مقابل  ق226111:الل مونيرت -

 %(6تراجعا بنس بة )خالل املومس الفارط هك 26111 مقابل هك21111:املساحة املنجزة- :املداواة ضد ال عشاب الضارة -

 :التسميد الآزوطي-

 %111قسط أ ول اي بنس بة   هك111111-

 %111قسط اثين اي بنس بة  هك 111111-

 %43.5قسط اثلث اي بنس بة هك 43500-

  %(21تراجعا بنس بة )خالل املومس الفارط  هك61661مقابل  هك26211:املساحة املداواة- :برانمج املداواة ضد ال مراض الفطرية-

 :ال عـــــــــــالف -

هك خالل 611111مروية مقابل  اعالف هك2811مهنا   هك22811 : املساحة املنجزة-

 %(2تراجعا بنس بة )املومس الفارط 

 %(21تراجعا بنس بة )خالل املومس الفارط طن 611211طن مقابل 262811:ال نتاج 

 :البقول اجلافة  -
 %(6حتس نا بنس بة) خالل املومس الفارط  هك 16621مقابل هك  16861:املساحات املنجزة-

 %(6تراجعا بنس بة ) خالل املومس الفارط  ق222611مقابل ق 212661:ال نتاج

 :الزراعات الصناعية -
 %(61حتس نا بنس بة )هك خالل املومس الفارط 1212مقابل   هك268.2: املساحات املنجزة-

 %(12حتس نا بنس بة )خالل املومس الفارط طن ق 62221هك  مقابل 1211:اال نتاج-

 :مساحة اخلرض-

حتس نا طفيفا بنس بة )خالل املومس الفارط هك 11621هك مقابل 11226:املساحات املنجزة

2)% 

 %(2 حتس نا بنس بة)  خالل املومس الفارططن 612261مقابل طن 622622:ال نتاج 

 المتويل وال ستامثر  -6

 القروض املومسية-
 و  الف دينار 12216.212 مقابلمنتفع  626 لفائدةالف دينار   12822.621: املبلغ امجليل -

 خالل املومس الفارط  منتفع 686
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 قروض ال ستامثر-
 222د و .أ   62282.262مرشوع  مقابل  222 لـــــــالف دينار   62612.282: املبلغ امجليل -

  2112خالل س نة مرشوع 

 :ال نتاج احليواين -2

 :اللحوم امحلراء-

 :اللحوم البيضاء-

 :ال لبان-

 :العسل-

 %(6س نا بنس بة حت ) 2112خالل س نة  طن11811مقابل  طن12211

 %(11تراجعا بنس بة )2112خالل س نة طن 2181مقابل  طن6626

 %2حتس نا بنس بة )2112خالل س نة  طن162211مقابل  طن162212

 %(21حتس نا بنس بة )2112خالل س نة  طن162مقابل  طن182

 :الصيد البحري -2

 :ال نتاج -

 :ال سطول-

  %6 نا بنس بةخالل الس نة الفارطة مسجال حتس  طن 6162مقابل طن 6228

 %(1.6حتس نا بنس بة ) 2112خالل س نة  وحدة 1266وحدة مقابل  1221

 (2112موىف ديسمرب  2112اجنازات مشاريع التمنية املتواصةل و مشاريع س نة  -6

 :املشاريع املتواصةل-

 :املشاريع اجلديدة-

 :اجملموع-

 د.م22.662بـــ بلكفة مجلية تقدرمرشوع 26

 د.م11.686بـــ قدربلكفة مجلية تمرشوع 21

 د.م 62.122 بلكفة مجلية تقدرمرشوع 166
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ات  2015س نة  ممّيز
 

 

 :العوامل املناخية  -1

مسجةل نقصا يقدر  مم633 ، 2015/2014خالل املومس الفاليحاملسجةل بلغت مكية ال مطار امجللية 

 . مم688مقارنة بنفس الفرتة من املومس الفارط حيث بلغت  %8بــ

 مقابل معدل عادي لنفس الشهر مم162.6متّي بزنول مكيات امطار تعترب هامة قدرت بـــ :شهر ديسمرب -

وقد سامهت هاته ال مطار يف حتسني الوضعية العامة للزراعات من  مم115يقدر بـــ( س نة 30معدل )

 .اعالف وحبوب وبقول

مما ادى اىل ( درجة22) بداية الشهر جسلت نقصا يف ال مطار وارتفاعا يف درجات احلرارة :شهر جانفي -

تأ خري نس يب يف معليات العناية ابلزراعات الكربى اكلتسميد الآزوطي ومقاومة ال عشاب الضارة مث 

 . مم121حتسنت الوضعية وجسلنا نزول مكيات هامة من ال مطار قدرت بـــ

 ا الشهرمكعدل عادي لهذ مم81مقابل  مم122شهد نزول مكيات هامة من ال مطار بلغت  :شهر فيفري -

 . مم62ويه مكيات فاقت حاجيات نبتة احلبوب خالل هذا الشهر واليت تقدر بـ  (س نة 30معدل )

وقد سامهت ( . مم26)ويه مكية هامة فاقت املعدل العادي لهذا الشهر  مم82جسلنا نزول  :شهر مارس -

الضارة والتسميد  هذه العوامل املناخية يف تعطل جل معليات العناية ابملزارع من مقاومة ال عشاب

نترشت خالل الفرتة ال خرية نتيجة تواجد ظروف مناخية  ال زوطي ومقاومة ال مراض الفطرية اليت ا 

مالمئة، كام سامهت هذه ال مطار يف ظهور حاةل من الاصفرار يف املنخفضات واكن لها تأ ثري السليب عىل 

 .ا جناز بقية مساحة البطاطا الفصلية 

 (. مم118)م لل مطار يف فرتة تتضاعف فهيا حاجيات نبتة احلبوب للامءاحنباس ات: شهر افريل -

 .مم18بلغت  2112ماي  16و 16مت تسجيل نزول مكية من ال مطار يويم  :شهر ماي -

 . مم4.6بلغت مكيات ال مطار املسجةل حوايل  :شهر أ وت -
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 س نة 61وابملعدل اجلهوي لـ مقارنة ابملوامس السابقة 2015/2014ال مطار املسجةل خالل مومس 

 ال مطار

 الشهر
 مومس

2012/2013 

 مومس

2014/2013 

 مومس

2015/2014 

 معدل اجلهة

 (س نة 61) 

الفارق بني امطار 

 املومس ومعدل اجلهة

 39,54- 42,64 6,7 103,38 52,32 سبمترب

 7,19 26,26 70,1 41,45 66,55 أ كتوبر

 57,99- 26,12 33,4 145,79 50,92 نومفرب

 24,45 661,61 139,6 57,52 83,43 ديسمرب

 26,9 24,69 121 105,70 112,49 جانفي

 72,67 36,41 154,1 34,26 161,15 فيفري

 28,12 12,43 84,6 140,90 86,23 مارس

 47,67- 43,64 0,6 34,02 66,34 أ فريل

 3,84- 66,64 18,3 19,29 18,64 ماي

 9,58- 2,13 0,00 3,40 0,00 جوان

 0,25- 9,61 0,00 0,00 2,04 ةجويلي

 1,02 1,13 4,6 0,00 29,12 أ وت

 1,52 84,136 633 687,82 729,21 اجملموع
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ن الواحض يف توزيع مكيات ال مطار ابلنس بة للمومس احلايل مقارنة ابملعدل العادي للجهة حيث مت يبني هذا الرمس التباي

 . أ شهر سبمترب، نومفرب وأ فريل تسجيل نقص ملحوظ يف مكيات ال مطار خالل

طار يف فقد مت تسجيل نقص واحض يف شهر أ فريل حيث شهدان احنباسا اتما لل م يف ما خيص احلاجيات الشهرية للنبتة أ ما

 .، فامي غابت ال مطار متاما خالل شهري جوان وجويلية (مم118) فرتة تتضاعف فهيا حاجيات النبتة للامء

 

 ابملقارنة مع املوامس السابقة ومعدل اجلهة 2014/2015توزيع أ مطار مومس 

 

 

 

جنـازات سنــة   -2  2015ا 

 

 2015/12/31تقدم ا جناز مشاريع التمنية ا ىل حدود  -2-1

مقارنة ابلس نوات املنقضية من حيث نسب تقدم اجناز املشاريع  نسبيا س نة نش يطة 2112تعترب س نة 

التمنوية مبختلف انواعها من هجة وتقدم نس بة اعامتدات التعهد من هجة اخرى اذ بلغت هذه النس بة يف موىف 

مع العمل  ال خرى مقارنة ابلولايت وطنيا املرتبة الثانيةمما جعل ولية بزنرت حتتل  %122،  2112ديسمرب 

مما جيعلها  %2.8كام تبلغ مسامهة املندوبية يف نس بة تعهد مّيانية املندوبيات  .%86ان املعدل الوطين يبلغ 

 .%6.6حتتل املرتبة السادسة وطنيا مع العمل ان املعدل الوطين يبلغ 

الحية ببزنرت فقد بلغ عدد عنارصها أ ما يف ما خيص املشاريع العمومية اليت تتابعها املندوبية اجلهوية للتمنية الف

 :موزعة حسب مراحل اجنازها كام ييل مليون دينار 621122بلكفة مجلية تقدر حبوايل  اعنص 166
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  الهنوض ابلقطاع الفاليح -2-2

العديد من ال جراءات وال ماكنيات والتشجيعات عىل  مت وضع ،للهنوض بقطاع الفالحة والصيد البحري

 :ذمة الفالحني للقيام بعملهم يف أ حسن الظروف املمكنة ومن أ مهـها 
 

 : القـرض الفالحــي -أ  

مكنح الاستامثر، من أ مه مصـادر المتويـل للقطـاع الفـاليح  ،يعات املرافقة هليعترب القرض الفاليح والتشج 

 . وقروض ال ستامثر ةض املومسيوالقر : ضومن القر  هذا ويوجد نوعان. كام يعترب س ندا قواي لال رشاد الفاليح

 القـــرض املومســـي : 

بولية بزنرت مصادر هامة القرض املومسي يس تعمل عادة لتغطية مس تلزمات املوامس الفالحية، ويوجد 

قروض و  (2كام هو مبـني ابمللـحق عـدد ( )قروض بنكية مراقبة( البنك الوطين الفاليح: للقرض املومسي ويه

 العدد (د .أ  ) القمية  نوعيـة املشاريع

نهتى  ا جنازها س نة   67 17957 2112املشاريع اليت ا 

 51 42031 املشاريع اليت تنجز بنسق عادي

عداد الصفقةمشاريع بطورتس  برام  او تعهد او ا   4 1258 جيل او ا 

 7 2528 )*(مشاريع يف انتظار فتح الاعامتدات 

 0 0 مشاريع بطور الفرز لطلبات العروض 

 5 306 مشاريع بطور الاعالن عن طلبات العروض

 0 0 مشاريع بطور مصادقة املمول

 0 0 ضاعداد ملفات طلب العروو مشاريع بطور اعداد كراسات الرشوط 

 0 0 مشاريع بطور ادلراسـة

 1 30 (م م ت+ غاابت )مشاريع ستنطلق يف اابهنا 

 17 4121 مجةل املشاريع اليت ل تزال يف املراحل  ال دارية

 1 13 املشاريع اليت وقع العدول عهنا

 0 0 بصدد فسخ الصفقة

 0 0 مرشوع  متوقف

 0 0 مرشوع معطل

 136 64122 اجلديدةو صةل مجموع مشاريع املندوبية املتوا

tab%20rapport%202014.doc
tab%20rapport%202014.doc
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عانة صغار ومتوسطي الفالحنيو  بنكية مبارشة  البنك التونيس للتضامنو ( قروض مراقبة عادية) صندوق ا 

  .عيات القروض الصغرىمج و 

 :جلدول التايلحسب مصادر المتويل يف ا املومس الفارط ابجنازات مقارنة 2015/2014 مومسويتلخص نشاط 

 

 ابعتبار مجيع مصـادر المتويـل حـوايل 2015/2014 مجةل القروض املومسية املس ندة خالل بذكل تكون

 منتفع خــالل  686لفائـدة   أ لف ديـنار 12406.505 منـتفع، مقــابل 753لفـائدة  أ لف دينار 12844.641 

.2014/2013 
 

 قـروض ال ستمثـار : 

بلغت ، حيث %9.2بنس بة  2015خالل س نة  خلاص تراجعاجسل نسق الاستامثر الفاليح ا

 .املومس الفارط د.م  35.582مقابل د.م 32.313الاستامثرات املصادق علهيا عىل املس تويني املركزي واجلهوي 

ا ابلنس بة للمنح املصادق علهيا ابعتبار مجيع مصادر المتويل وابلنس بة مجليع أ صناف ال ستامثر عىل املس توى  أ مز

 . %13.6مسجةل تراجعا بنس بة  د.م4.646مقابل  د.م4.015واملركزي فقد بلغت اجلهوي 

   )6كام هو مبـني ابمللـحق عـدد ( 
 

  ابعتبار مجيع مصادر المتويل 2015هيلكة متويل ال ستامثرات املصادق علهيا خالل س نة: 

 % 12.4:املنح   -    :تتوزع هذه الاستامثرات كام ييل

 %87.6: المتويل اذلايتو  القروض -
 

 نــوع القرض
 القرض العادي

 املراقب

القرض البنيك 

 املراقب

القروض 

 البنكية املبارشة

مجعية اس ناد 

القروض 

 الصغرية

البنك 

التونيس 

 للتضامن

القروض املومسية 

ابعتبار مجيع مصادر 

 المتويل

  2015/2014 مومس

 12844.641 271.550 - 11056.611 607.400 909.080 دينار املبلغ ابل لف

 753 76 - 200 107 370 عدد املنتفعني

  2014/2013 مومس

 12406.505 230.800 - 10683.670 718.400 773.635 املبلغ ابل لف دينار

 686 11 - 234 127 314 عدد املنتفعني
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 :يف اجلدول التايلصنف ال ستامثر حسب  2014مقارنة ابجنازات س نة  2015 ويتلخص نشاط س نة

  
 

 
 

 

 : الهيالك املهنية –ب 
رشاكت تعاونية أ ساس ية  9يوجد حاليا بولية بزنرت نس يج من الهيالك املهنية الفالحية متكون من 

نيابتني مراكز لتجميع احلليب اتبعة للرشاكت التعاونية ال ساس ية للخدمات الفالحية و  3للخدمات الفالحية و 

 :الهيالك كام ييل  ، وتتوزع هذههجويتني
 

 الرشاكت التعاونية ال ساس ية للخدمات الفالحية 

 9 يف طور ال نطالق  2تعرتضها صعوابت و  2تسري سريا عاداي،  5: رشاكت 

 1353: ، عدد املتعاملني833: عدد املنخرطني

 3 جتميع احلليب متحصلني عىل املوافقة الصحية مراكز.  

 ).تعاونية بدائرة المتويل والتشجيعاتخلية الهنوض ابلرشاكت ال : املتابعة(

 ارــالاستمث صنف
 عدد

عــاملشاري  
 املنح

 المتويل اذلايت

 والقروض
 ال ستامثر امجليل

2015 

 1653.585 1142.759 510.826 282 "أ  "استامثرات صنف  .أ  

 30659 27155 3504 212 "ج"و" ب"استامثرات صنف  .ب

 32312.585 28297.759 4014.826 494 اجملمــــــوع

2014 

 2208.475 1509.630 698.844 367 "أ  "استامثرات صنف  .أ  

 33374.000 29427.000 3947.000 232 "ج"و" ب"استامثرات صنف  .ب

 35582.475 30936.630 4645.844 599 اجملمـــــوع

 .مليون دينار 32.313  ، 2015/2014هبذا بلغت القمية امجللية لال ستامثر خالل مومس 
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 جمامع التمنية يف قطاع الفالحة والصيد البحري 

 تاليق  07يف طور احلل،  01مجمع انشط،  12) 26: عدد اجملامع: التصف يف املوارد الطبيعية

 (.يف طور ال نطالق 16 صعوابت،

   1618 :عدد منخرطي اجملامع الناشطة -

  621 :ة عن النشاطعدد منخرطي اجملامع املتوقف -

 ((ديوان الشامل الغريب وديوان تربية املاش ية )ادلوائر والهيالك ذات ال ختصاص : املتابعة)
 

 2661: عدد املتعاملني      2111: عدد املنخرطني      26: عدد اجملامع: ميـاه الــري 

 ( طور احلليف 12يف طور ال نطالق،  12تعرتضها صعوابت،  16جمامع تسري سريا عاداي،  18)

 )دائرة اس تغالل املناطق السقوية: املتابعة( 
 

 عائةل 15530 :عدد املنتفعني   / 85 : عدد اجملامع: املاء الصاحل للرشاب 

 )دائرة الهندسة الريفية: املتابعة(

 

 النيابــات اجلهويــة 

 النيابة اجلهوية للرشكة املركزية للقمح 

داري ومركز للزتويد مبس تلزمات الزراعات الكربى مقر ال دارة اجلهوية مبدينة ماطر و  يقع تتصف يف مقر ا 

 .ومركز خلزن وتسويق احلبوب

 النيابة اجلهوية للرشكة املركزية للزراعات الكربى (CCGC) 

داري ومركز للزتويد مبس تلزمات الزراعات الكربى  يقع مقر ال دارة اجلهوية مبدينة ماطر وتتصف يف مقر ا 

 (.مومس احلصاد ) بوب مع ا ضافة مراكز أ خرى مومسية عند مجع احملصول ومركز خلزن وتسويق احل 

 :وتمتحور جمهودات املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرت لتدعمي هذه الهيالك يف

    تأ طري الرشاكت التعاونية وذكل ابلقيام بزايرات ميدانية منتظمة واملسامهة القاعدية يف اجللسات

 .لس ال دارةالعامة واجامتعات جم

 عالمية وحتسيس ية لفائدة املنتجني قصد ا حداث رشاكت جديدة  .تنظمي أ ايم ا 

 املسامهـة يف ال ايم ال عالمية وورشات التكوين املنظمة عىل املس توى احمليل، اجلهوي واملركزي. 

 املسامهة يف اجللسات العامة التأ سيس ية للرشكة التعاونية او جمامع التمنية. 
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نتاج  -2-3  النبايتال 

 تزويد املومس الفاليح بأ مه مس تلزمات الانتاج –أ  

بــبذور احلبـوب املمتـازة وال مسـدة الكميياويـة ومتلـف مبيـدات 2015/2014 مت تزويـد املـومس الفـاليح 

 ق32179وقد بلغت مكيات البذور املمتازة املس تعمةل خالل هذا املـومس . ال عشاب الطفيلية يف ظروف طيبة

ابلنسـ بة  لل مسـدة الكميياويـة فقـد بلغـت  أ مـا. %2.6يقـدر بــ تراجعـا مسـجةلومس الفارط امل ق33037مقابل 

 .%7بنس بة   ملحوظا تراجعاخالل املومس الفارط مسجةل  ق331769مقابل  ق308720المكيات املس تعمةل 

  )2كام هو مبني ابمللحق عـدد  (

 
 

 
 

 

 حاميـــة املزروعـــات  –ب 

اتت والغراسات من ال مراض والآفات أ مهية خاصة لتحسني ال نتاج واحملافظـة تكتيس معلية حامية النبا

 :متثلت أ هـم التدخالت يف هذا امليدان يف ال جنازات التالية . عليه كام وكيفا
 

 90100) %95بلغت معليات ماكحفة الاعشاب الضارة مبزارع احلبوب نس بة  :ةر الضاماكحفة ال عشاب  

هذا وقد مت تسجيل  .ابملبيدات ذات املفعول املزدوج هك 82850مهنا ( كه95000 من مجةل برانمج  هك

 .في املساحة املداواة مقارنة ابملومس الفارطاخنفاض
 

متّي شهر مارس ابرتفاع يف درجات احلرارة ونزول ال مطار مما سامه يف  :املداواة ضد ال مراض الفطرية 

دارة انتشار ال مراض الفطرية ومن خالل الزايرات امليدا نتاج أ لفاليح وا  نية مع فريق من ال دارة العامة لال 

حامية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية تبني انتشار مرض التبقع السبتوري عىل مس توى ال وراق السفىل 

أ ما تطور املرض عىل النبتة فهو يرتاوح بني احملدود اذلي ليزال يف أ وائل مراحهل واملتطور اذلي يس توجب 

 . جلالتدخل العا

حتسـ نا ملحوظـا يف  اسـ تعامل البـذور املمتـازة  2014/2015، جسل مومس للتمنية مقارنة مبعدل اخملطط احلادي عرش

 .%16و حتس نا يف اس تعامل ال مسدة بنس بة  %28بنس بة 
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 هـك 68211خالل املومس الفـارط مـن مجـةل  هك 61661مقابل  هك 26211املساحات املداواة  بلغت وقد

 .ظهر هبا املرض

 

 

 

 
 

 ال رشــاد الفالحــي – ج

يعترب ال رشاد الفاليح من أ مه ال جراءات املرافقة للس ياسات التمنوية يف القطاع الفاليح نظرا لدلور اذلي 

آليات ال نتاج وحتسني ال نتاجيةيقوم به يف توعية ال عانته عىل مواكبة التطور اذلي تشهده أ يتلخص  .فالح وا 

عالمية، حصص تطبيقية، تس يري قطع مثالية،  2015نشاط خالاي ال رشاد الفاليح خالل س نة  يف تنظمي أ ايم ا 

 ال ولوية ابجلهةزايرات منظمة وتدخالت عىل الضيعة ابلنس بة للزراعات ال سرتاتيجية خملتلف ال نشطة ذات 

كام هو مبني ابمللحق  (.ا ضافة ا ىل املشاركة يف التظاهرات املتعلقة ابلتكوين والرسلكة بداخل الولية وخارهجا

  )2 عـدد

 

نتاج احليواين -4 -2  ال 

حبوايل  رت اذ يسامه يف املعدلحيتل قطاع تربية املاش ية مرتبة هامة يف النشاط الفاليح بولية بزن 

لبان وبنس بة  11% نتاج حلم البقر %15من ال نتاج الوطين لل   من كام تصدر ولية بزنرت نس بة هامة. من ا 

 قد بلغتهذا و . (حسب معدلت اخملطط احلادي عرش للتمنية) انتاهجا من ال عالف اخلش نة اىل بقية الولايت

نتاج الفاليح ابجلهة %29يل حوا قمية ال نتاج احليواين ابلولية  .2014/2015 خالل مومس من القمية امجللية لال 
 

 :  الصحـة احليوانيـــــة 
 :يف 2015تمتثل ا جنازات س نة 

 نس بة التلقيح التلقيح املنجز العدد امجليل امحلةل

 %165 119773 72249 البقر*   امحل  القالعية  -1

 %57 126026 221377 الغمن واملاعز*                       

 %114 60321 53000 الغمن واملاعز*     امحل  املالطية  -2

حتس نا يف املسـاحات املـداواة ضـد ال عشـاب  2014/2015، جسل مومس للتمنية مقارنة مبعدل اخملطط احلادي عرش

 16%وحتس نا ملحوظا يف اس تعامل ال مسدة ب 12%الضارة ب
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 %49 1190 2406 ال هجاض املعدي  -3

 %53 132801 252000 غمن*     اللسان ال زرق  -4

 %57 136936 240000 غمن*  اجلدري             -5

 %83 28960 35000 اللكب  -6
 

فاع هام يف نس بة التغطية ختط  يف عديد ال حيان ال هداف املرسومة ولكن تسجيل ارت 2015مت خالل س نة 

 :هذا مل مينع من تسجيل بعض الضعف اذلي يعود ا ىل

 كرثة امحلالت يف نفس الوقت -

 قةل وسائل النقل -

 مرب15000 أ كرث من : تشتت القطعان وكرثة املربنيو قةل أ عوان التلقيح  -

راقبة الصحية العامة اليت تقوم هبا دائرة ال نتاج احليواين ابلتنس يق مـع مصـاحل ا ىل جانب النشاط العادي للم هذا

  .البدلية مكراقبة املساخل وسوق امجلةل لل سامك ومراكز تـربية القوقعيات وغريها

  )6 كام هو مبني ابمللحق عـدد(

 

  قـطـاع الصـيـد البـحــري - 2-5

اجامتعي ممتّي من خالل املسامهة يف توفري و يضطلع قطاع الصيد البحري بولية بزنرت بدور اقتصادي 

ورشات الصيانة  - الرتوجي)موطن شغل بطريقة غري مبارشة  1111موطن شغل بصفة مبارشة وحوايل  2111

أ نواع حبرية ذات قمية جتارية من ( لكم211)ا ضافة ا ىل ما تمتتع به سواحل اجلهة ...( ال صالح ومعامل التحويلو 

تربية القوقعيات ذلكل خص هذا القطاع بدمع وعناية كبريين عىل مجيع و عالية مثل صيد اللنقوسطة واملرجان 

 .املس توايت

مسجال زايدة يف عدد  وحدة صيد 1290 من 2015يتكون ال سطول التابع لولية بزنرت اىل موىف ديسمرب 

ويتوزع  .من متلف ال نواع وحدة 1273س نة املاضية حيث مت تعداد مقارنة ابل  %1.3الوحدات بنس بة 

   : ال سطول حسب أ صناف الصيد كام ييل

 446 :صيد ساحيل مبحرك   -

 743 :صيد ساحيل بدون حمرك  -

امقمراكب صيد  -  26:  ابلأع

 44: وحدة صيد ابل ضواء  -

 26 :مراكب صيد املرجان ابلغوص -
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 4 :تربية الاحياء املائية -
  

 :ما ييل هذا القطاع يفيف  تدخالتال ومتثلت أ مه 

 مناطق انزال القوقعياتو مراقبة انزال املنتوج  -

 شهرايو احصاء املنتوج يوميا و تنظمي موامس الصيد  -

 دراسات حتيني اخملزون السميك  -

س ناد شهائد الصيد -  ا 
 

 قطــاع امليــــــاه   - 2-6

 تعبئة املوارد املائيــة -أ  

تواجدها ابلطابق املنايخ الرطب ودون الرطب تعترب ولية بزنرت من أ مه اخلزاانت املائية  حبمك

آت املائية املمكن اجنازها  م.م628ابلبالد التونس ية حيث تقدر الطاقة امجللية للمنشأ
6
م.م261مهنا  

6
مياه  

م.م28 سطحية و
6
 .وفيةجمياه  

م.م 153  2015ديسمرب 31ا ىل اترخي  تبلغ الطاقة املعبئة
6
  : مهنا %80أ ي بنس بة  

م.م 456 -
6
م.م 261سطحية من مجةل  مياه 

6
 %81أ ي بنس بة  

م.م 75 -
6
م.م 28مياه جوفية من مجةل  

6
 %77أ ي بنس بة  

 

 املياه السطحية

 :تمتثل البنية ال ساس ية اخملصصة لتعبئة املياه السطحية يف

 م.م273.5لغ بطاقة مجلية تب( جومني، غزاةل، جسنان  ( :السدود الكربى
6
  . 

 م.م66 :الزايتني :السدود اجلديدة
6
م.م28 :احلركة/ 

6
م.م18 :القمقوم/ 

6
م.م 22 :ادلومييس/ 

6
 /

م.م26 :املاحل
6 
م.م66:الطني /

6
م م216من السدود اجلديدة  اليت ستتأ ىتلتبلغ الطاقة امجللية  

6
 . 

واليت مكنتنا من  (%111بنس بة ) والطني احلوامل الزايتني واحلركة والقمقومسدود،  5قد مت ال نهتاء من اجناز و 

م.م158طاقة اضافية تقدر بــ
6

لتوفري احلاجيات احمليطة هبا سواء  ستس تغلمع العمل أ ن هذه السدود اجلديدة  

بدرجة أ وىل ابل ضافة ا ىل حتويل المكيات ال ضافية حلوض جسنان  سقويةال ناطق امل للرشاب أ و  صاحلالاء املمن 

 .جمردة  -جومني-كة نقل املياه جسنانمبارشة أ و دلمع ش ب
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ي احلركة واملاحل مل يدخال حّي التخزين بعد يف حني مازال سد ادلومييس يف  هذا وجتدر ال شارة ا ىل أ ن سدز

 .طور ال جناز

 م.م12.2سد تيل بطاقة مجلية تبلغ  قرابة  22مت ا جناز  :السدود التلية
6  

 ما يقاربتبلغ  مجليةخزن  مبختلف ال جحام بطاقةحبرية جبلية  86 مت ا جناز: البحريات اجلبلية 

م.م 8.051
6
م.م4.6 وتقدر طاقة اخلزن حاليا ب عن طريق برانمج ديوان الشامل الغريب وبرامج املندوبية 

6
 

 :مقسمة كام ييل

 بت لكيا 5مهنا ) حبرية منجزة 26: عن طريق برانمج ديوان الشامل الغريب  .(ترسز

 90%حبرية اخلروبة ويه بصدد ال جناز بنس بة  حبرية منجزة مهنا 59: عن طريق برامج املندوبية 

 .ويه منجزة عن طريق اخلواص حبرية املاجول برأ س اجلبلو 

 :لال س تغالل ةاملعد تالبحريا** 

 :حبرية كام ييل 86تتوزع ال

 :وحدة مهنا 31 : حبريات جبلية معدة للحامية .1

  100% حبرية جبلية مرتس بة بنس بة 11 -

  100% ان مترضراتن بنس بةحبرياتن جبليت -

 حبرياتن جبليتان مترضراتن جزئيا -

 .مترضرة جزئيا 1وحدات مهنا  4: حبريات جبلية معدة لتغذية املائدة .2

 .وحدات مترضرة جزئيا 4وحدة مهنا  46: حبريات جبلية معدة لال س تغالل الفاليح .6

 :يمت ال س تغالل عىل النحو التايل

 وحدة 34: البحريات اجلبلية اجملهزة : 

 16 :عدد الصهارجي  /حمرك 62: عدد املضخات 

 خرضوات  هك67.25غراسات ممثرة و هك488.5مهنا  هك584.5: املساحة املس تغةل

 (أ عالف هك24.75و

 فالحا 290: عدد املنتفعني 

 ا س تغالل فردي 16 جلنة اس تغالل، و 21مجعية مقننة و 12: تنظمي الاس تغالل.  

 دةوح 12: البحريات اجلبلية غري اجملهزة 

  )6كام هو مبني ابمللحق عــدد (
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فقد  2015يف موىف لك شـهر طيةل س نة ( بصفة تقـديرية)ابلنس بة للمخـزون املايئ اذلي مت تسجيهل  أ ما

م.م4.409و 3.200 تـراوح بيـن
6
م.م 7.966ابعتبار جحم الرتس بات من طاقة خزن مقدرة حبوايل 

6
ام أ ن ك .

البحريات تشهد ترسب مكيات من ال وحال يف لك س نة يصعب تقديرها وتؤثر سلبا عىل طاقة ال ستيعاب 

 .واملساحات املس تغةل حول البحريات

 

 م.م 6مكنـت هتيئـة واس تغالل هذه املوارد من تعبئة قرابة : العيون وال ودية
6
س نويـا خملتلف  

 .  الاس تعاملت

ماكنيات واىل جانب هذه املوارد احمل  لية فقد مكن دخول سد س يدي الرباق اثين أ كرب السدود ابلبالد التونس ية من توفري ا 

ضافية بواسطة خض مياه هذه املنشأ ة ا ىل سد جسنان عرب قنوات جلب وادي جسنان وهبذه العملية أ صبح سد جسنان  مائية ا 

 .ن سد س يدي الرباقمكيات هامة م ،ا ىل جانب المكيات املعبئة من حوضه ،مبثابة خزان يوفر

 

 

 ملياه اجلوفيةا
 

م.م28تبلغ طاقهتا قرابة 
6
م.م75(  2015موىف)كام تبلغ المكية املعبئة  

6
بواسطة  77%اي بنس بة  

م.م54)ابلنس بة للامئدة السطحية  ابئ  9011قرابة 
6
م.م 21)بئا معيقة ابلنس بة للامئدة العميقة  450و( 

6
). 

  )8كام هو مبني ابمللحق عــدد ( 

م.م) الطاقة العدد نوع املنشأ ة
6
م.م) المكية املس تغةل (

6
 النس بة (

 104% 54 52 2966 املياه اجلوفية السطحية

 46% 21 46 450 املياه اجلوفية العميقة

 77% 75 86 9461 امجللــــــة

 
 

 
 
 

 

 

 

آت املائيــــة  خارطــة املنشـــأ
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 :يف  2015ارد املائـية خالل سنـة متثلت أ مه تدخالت دائرة املو  قدو 

 .2112 مراقبة تطور النوعية الكمييائية للخزاانت اجلوفية بولية بزنرت لس نة* 

 .2112مراقبة منسوب الطبقات املائية بولية بزنرت لس نة * 

 .2112متابعة التغذية الاصطناعية برأ س اجلبل وقنيش لس نة * 

 .2112ية والعميقة لس نة اس تغالل الطبقات املائية السطح متابعة  *

 .2112ة متابعة أ شغال حفر الآابر املنجزة لس ن* 

 :يف هذا وتتلخص أ مه مشاريع دائرة املوارد املائية خالل الس نة املاضية

 امس املنطقة
ماكن 

 املرشوع

 اللكفة

 ابل لف دينار

 نس بة تقدم

 ال جناز
 اتظاملالح

  املشاريع املتواصةل

ثالية الضيعة امل :البئ التعويضية 

 مثلث
 85.91 جسنان

 
بتارخي  16/2112مت نرش اعالن ال ستشارة عدد 

 -12 -12ومت فتح العروض بتارخي  11/11/2112

 47.77 جومني اجملدبية مكرر:البئ التعويضية  والآن فبصدد فتح ال عامتدات املتعلقة ابلقسطني 2112
 

 2015مشاريع س نة 

احداث بئ اس تكشافية  

 القصال محر
 10% 103 اجلنوبية ب

وتوقف  2112-16-12القيام بسرب كهرابيئ بتارخي 

مرت وبعد اعطاء الاذن  22ال شغال بعد اس تكشاف 

 22/16/2112الاداري بتوقف ال شغال بتارخي 

 وبصدد حترير حمرض ختيل عن البئ

احداث بئ اس تكشافية 

 امحلرونية
 100% 82 ماطر

وبعد جتاوز  12/12/2112مت فسخ ال ستشارة بتارخي 

-16مت الغاء قرار فسخ الصفقة بتارخي  ال شاكل العقاري

واعطاء ال ذن ببدأ  ال شغال بتارخي  16-2112

 12و  11جتربة ال س تالم بتارخي  16/16/2112

 2112-12-11واترخي ال س تالم الوقيت  2112

 2112-11-12انهتاء ال شغال بتارخي  100% 27 جومني (اعادة احياء) بئ قص بودرمه

 345.68  2015 مجةل مشاريع س نة

 

 اس تغالل املناطق السقوية -ب

من املساحة احملرتثة  %12أ ي حوايل  هك 25158متسح املناطق السقوية بولية بزنرت حوايل 

وتسامه املناطق السقوية  .مناطق سقوية خاصة هك 4855مناطق سقوية معومية و  هك  20303ابلولية مهنا
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وتتوزع املناطق السقوية . من مواطن الشغل اليت يوفرها القطاع الفاليح %26يل بولية ببزنرت حبوا

 .2 كام هو مبني ابمللحـق عــددالعمومية واخلاصة حسب املساحات ومصادر املياه واملعمتدايت التابعة لها 

خـالل سـ نة  صـيانة التجهـّيات املائيـةاطق السـقوية ودائـرة متثلت أ مه تـدخالت دائـرة اسـ تغالل املنـ هذا وقد

 :فـي 2015

 التصف يف الش بكة املائية  

  ،توزيع املياه ا ىل  جمامع التمنية ابملناطق السقوية العمومية الكربى 

 عىل مس توى  يف احلني أ و متابعة معليات صيانة التزجهّيات املائيزة وذكل عىل مس توى ا صالح العطب

يانة الو   .قائيزة، ابلتزنس يق مع دائرة صيانة التزجهّيات املائيزةالصز

 امليــاه متابعة أ مه مؤرشات اس تعامل: التصــرف يف املنــاطق السقوية العمومية الصغرى. 

 

 اس تغالل املياه والتصف فهيا 

 ،زة من املياه قوي  برجمة حاجيات املناطق السز

 ،عداد فواتري ٍاس هتالك املياه  ا 

  ف التزعريفات،تطبيق متلو دراسـة 

 ،ي  ٍاس تخالص معالمي مياه الرز

 ات التزمنية ل س امي مهنــا  :متابعة مؤرشز

بكة ،و نس بة ضياع املياه  -  جناعة الش ز

 نس بة ٍاس تغالل  املناطق السقوية ، -

ة الفالزحني ، - ة بذمز  نس بة التزغطية لدليون املتخدلز

زة  نوعيزة املياه وبرانمج جتفيف ال رايض ببعض -  ،املناطق السقوي

 ، زة قوي  نس بة التزكثيف وتطوير املناطق السز

 طري  جمامع التمنية يف جمـال  التس يري والتصفأ  ت. 

 

  تمنية ال قتصاد يف مياه الري 

 ات املقتصدة راسات وال حاطة الفنيزة املتعلزقة ابملعدز عداد ادلز ي، ا   ملياه الرز

 عالمية، مدرا ويمينا وتنش يط أ ايز تكوين املس تغلزني يف جمال الاقتصاد يف املاء اٍبعتباره موردا ان  ا 

tab%20rapport%202014.doc


 2015التقرير السنوي لسنة  

 

21 

 

  ي عـرب الاسـ تغالل ال مثـل تمثني اجملهودات املبذوةل يف ميدان تعبئة املوارد املائيزة وجتهّي املساحات للـرز

 .والتزكثيف

 

 متابعة املشاريع 

  عـداد ملفــات طلب العروض  متابعة بعض امللفزات وال شغال املتعلقـة هبـا و ا 

 زة وذكل ابلتزنسـ يق مـع دائـرة  الهندسـة و  بدراسـات متابعة ادلراسـات املتصـةل ـقوي هتـذيب املنـاطق السز

يفية ودائرة صيانة التجهّيات املائية  .الرز

  عداد  .عرض ملفــات اخلمت الهنـايئ عىل أ نظــار جلنة الرشاءات العموميةو ا 

 تتلخص امه ال نشطة يف اجلدول التايل :حاجيات املناطق السقوية: 

م 42000000    2015 من مياه الري لس نة احلاجيات املربجمة
3
 

م 33295260 2015المكية امجللية لرشاءات مياه الري لس نة 
3
 

م 23609000 المكية املوزعة
3
 

 د2021505  قمية املبيعات

 75 % 2015نس بة ال س تخالص لس نة 

 د 4998408 2015لس نة  امجللية قمية ادليون

 د 614 357 3 61/12/2011قمية ادليون اىل غاية 

 51 % نس بة تغطية مجةل ادليون

 . 11 بني ابملـلحق عـددم فهو  حسب املناطق السقوية وبيع مياه الري توزيع رشاءات أ ما فامي خيص
 

 ال قتصاد يف مياه الري: 

وهبـذا بلغـت  ،منتفعـا 77ائـدة ابملعـدات املقتصـدة يف ميـاه الـري لف هـك 96جتهّي  2015مت خالل س نة 

أ ي بنســ بة جتهــّي تقــدر  هــك 22706 املســاحات امجلليــة اجملهــزة ابملعــدات املقتصــدة يف ميــاه الــري حــوايل

 .90.2%ب
 

 التصف يف مياه الري: 

مقابـل جناعـة ضـعيفة للشـ بكة تقـدر  95% يف ما خيص أ مه املؤرشات املسجةل، بلغـت نسـ بة ال سـ تعامل

مقارنـة  15%مسـجةل بـذكل ارتفاعـا يقـدر ب  75%ل س تخالص فقـد قاربـت أ ما خبصوص نس بة ا. 59%ب
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ويف املقابل جسلت نس بة ال س تغالل والتكثيـف اخنفاضـا مقارنـة ابلسـ نة الفارطـة حيـث جسلنـا . ابلس نة الفارطة

 .90%و  78%عىل التوايل 
 

ات  الوحدة املؤرشز
 املؤرشات

 النس بة
2012 2013 2112 2015 

أ لف م (1)ة التقديرات الآوليز 
6

 41000 41000 42500 42000 -1.2 

أ لف م (2)المكزيزات املنتجة 
6

 37293 35061 37645 39773 + 5.7 

عة  أ لف م (6)المكيزة املوزز
6

 23436 19883 21341 23609 +7.3 

 7+ 95 89 80 90 % (1(/)2)نس بة اٍلس تعامل 

 3.5+ 59 57 57 62 % (2(/)6)جناعة الش باكت املائيزة 

م س هتالك يف الهكتارالٍ 
6
 11 + 1500 1350 1500 1500 هك/

 15 + 75 65 60 41 % نس بة اٍلس تخالصات

 1- 78 79 81 83 % نس بة اٍلس تغالل

 2- 90 92 26 96 % نس بة التكثيف

ات املقتصدة يف املاء  0.2+ 90.2 90 88 87 % نس بة جتهّي املس تغالزت ابملعدز

 (11 كام هو مبني ابمللحـق عــدد(

 
 صيانة التجهّيات املائية: 

 :تدخل اكلآيت 526 بتنفيذ 2015 خالل س نة قامت متلف فرق الصيانة

 تدخال وقائيا 19 -

 .ل شغال جديدة تمتثل ابل ساس يف احداث نقاط ري  تتدخال 10 -

 .من مجةل التدخالت العالجية %30قنوات اي بنس بة  تدخل اصالح 161تدخال عالجيا يتخللها  497 -

كتقديرات للكفة قطع الغيار  دينار 156184مقابل  يوم معل 2976وقد تطلبت مجةل هذه التدخالت 

  .واملعدات املس تعمةل

 

 

 

 

وجتدر ال شارة اىل ان عددا من تدخالت الصيانة ينجز من طرف فرق الصيانة ابملندوبية وتتكفل اجملامع املائية ابقتناء قطع 

الغيار الرضورية ذات التلكفة املنخفضة، ورمغ اجناز بعض ال شغال عن طريق املناوةل فان فرق الصيانة التابعة للمندوبية تبق  غري 

 .ادرة عىل تلبية طلبات التدخل خاصة عىل مس توى حمطات الضخق
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يون مل  2.6، بلغت مجةل هذه املشاريع صيانة التجهّيات املائيةيف ماخيص املشاريع الراجعة ابلنظر اىل دائرة 

 2015ختص مشاريع س نة  مليون دينار 1.22ختص املشاريع املتواصةل،  مليون دينار 1.18مقسمة ا ىل  دينار

 :ويف ما ييل ملخص لهذه الربامج .2015مصصة للربانمج التمكييل لس نة  أ لف دينار 189و 

 املشاريع املتواصةل: 

 املالحظات
تقدم ال جناز 

 املادي

 اللكفة

ابل لف دينار   
 املشـــــــــــــــــــروع ديةاملعمت

 
 صيانة ش باكت الصف والتجفيف مباطر وغزاةل وتسكراية وأ وتيك ماطر وغزاةل وتسكراية وأ وتيك 424,680 505 29%

 
 صيانة ش باكت الري ابملناطق السقوية العمومية غزاةل وماطر وجسنان 355,200 201 100%

 
 تعهد حمطات التجفيف ا شلك 998,060 149 100%

 
 صيانة ش باكت املاء الصاحل للرشاب غزاةل وماطر وجومني 726,100 185 100%

 
 تعهد حمطات خض املاء الصاحل للرشاب ابشلك اشلك 287,460 38 100%

 
 اكمل الولية 320,380 95 100%

مياكنكية وكهرابئية  ملشاريع املاء الصاحل -اقتناء جتهّيات هيدرو

 للرشاب

 
 عاجملمو  111,880 176 1

 

  2015مشاريع س نة: 

 املشـــــــــــــــــــروع املعمتدية اللكفة ابل لف دينار تقدم ال جناز املادي املالحظات

 
30% 319 603,000 

العالية و غار امللح 

 أ وتيكو 
 صيانة مساكل فالحية ابملناطق السقوية العمومية

 
 لسقوية العموميةصيانة ش باكت الري ابملناطق ا اكمل الولية 289,812 170 % 50

 ابش حامبة 000,000 140   صفقة يف طور التسجيل
التجفيف ابملناطق السقوية و صيانة ش باكت الصف 

 العمومية

 هتيئة ش بكة رصف املياه بسجنان جسنان 000,000 435   صفقة يف طور التسجيل

 ء الصاحل للرشابتعهد حمطات الضخ للام بزنرت اجلنوبية 153,480 37   يف مرحةل فتح ال عامتدات

 تعهد حمطات التجفيف أ وتيكو ماطر  932,000 125   يف مرحةل فتح ال عامتدات

 
 اجملموع 978,292 227 1

ابرام اتفاقية ل جناز أ شغال صيانة ش باكت املاء الصاحل للرشاب ماطر و غزاةل و  

 بزنرت اجلنوبية
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  (جمال صيانة املنظومات املائية دمع اجملامع املائية يف) 2015الربانمج التمكييل لس نة: 

 املالحظات
تقدم ال جناز 

 املادي
 املشـــــــــــــــــــروع املعمتدية اللكفة ابل لف دينار

تفاقية  اكمل الولية 362,140 33 %95 انهتاء ال 

خــراج  عــادة تركيب جتهّيات الآبــار و أ شغال ا  ا 

لس نة  العمــيقة للــامء الصــاحل للرشب بولية بزنرت

2112 

 
 مم لسد غزاةل 811ا صالح القناة الرئيس ية قطر  منطقة عني الكرمة 21433,520 20%

 
 جومنيو جسنان  46279,600 100%

ابرام اتفاقية ل جناز أ شغال صيانة ش باكت املاء 

 جومنيو الصاحل للرشاب جسنان 

 
 بزنرت اجلنوبيةو غزاةل و ماطر  45253,000 100%

شغال صيانة ش باكت املاء ابرام اتفاقية ل جناز أ  

 بزنرت اجلنوبيةو غزاةل و الصاحل للرشاب ماطر 

 
 بزنرت اجلنوبية 42571,450 40%

أ شغــال صيــانة شبـــكــات املــاء الصــاحل للشـــراب 

 مبــعمتــدية بنــزرت اجلنــوبية

 
 مجموع الربانمج التمكييل 899,710 188

 اجملموع العام 989,880 592 2

 

 

 

  الهندســة الريفيــة  –ج  

رمغ اجلهود املبذوةل للرفع من نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشاب ابلوسط الريفي فا ن هاته ال خرية تبق  

موزعة بني الهندسة الريفية  2015يف  %83.4دون املأ مول مقارنة ابملعدل الوطين حيث اهنا مل تتجاوز 

بذكل يبلغ عدد ساكن الوسط الريفي  %28.2ياه بوالرشكة الوطنية لس تغالل وتوزيع امل  %34.5ب

 .ساكن 198667من مجةل  اساكن 165688املزتودين ابملاء الصاحل للرشاب بولية بزنرت قرابة 

وجتدر ال شارة اىل أ ن نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشاب ابلوسط الريفي عن طريق الهندسة الريفية 

ة و ( %41) 2014مقارنة بس نة ( %.534) 2015ا ابلنس بة لس نة ضشهدت ا خنفا يعود هذا الاخنفاض ا ىل عدز

 :أ س باب من أ مهزها 

 .در املاء انضوب مص/ 1

 .عدم  مطابقة املياه املتوفرة للرشب للمعايري التـونس ية من الناحية الكمييائية واجلرثومية/ 2

حاةل بعض املشاريع ا ىل الرشكة الوطنية لس تغالل وتوزيع املياه /3  .ا 
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بعض املشاريع عن الزتود عن طريق الهندسة الريفية نظرا ل دراهجا مضن مرشوع الرشكة الوطنية  توقف /4

 .حيث تالىق املقاوةل صعوابت عديدة )مركب مترة(لس تغالل وتوزيع املياه 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 الهندســة الريفيــةمشاريع  

 :املشاريع املتواصةل *

 مليـون دينـار 9.684ة الريفيــة ، بلغت مجةل هـذه املشـاريع يف ماخيص املشاريع املتواصةل دلائرة الهندســ

عادة  مليون دينار 6.494مقسمة ا ىل   أ لـف دينـار 590، هتيئـة مشـاريع املـاء الصـاحل للرشـابختص الزتويد وا 

 أ لف دينـار 100ختص مشاريع هتيئة املناطق السقوية ا ضافة ا ىل  مليون دينار 2.5ختص مشاريع هجر ال ودية، 

 :يف ماييل بسطة ل مه هذه املشاريعو. اسة تزويد املناطق الريفية ابملاء الصاحل للرشابر مصصة دل

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 هتيئة املناطق السقوية

احداث ش بكة للصف والتجفيف وش بكة للري عىل 

وضع  :1قسط (:ينةخز )هك قزين بشوك 221مساحة 

 القنوات 

 %25 1515 غزاةل
اس تئناف ال شغال بتارخي )يف طور ال جناز 

21/16/2112) 

 %60 985   تصيف املياه:2قسط
اس تأ انف ال شغال بتارخي )يف طور ال جناز 

21/16/2112) 

 2500 اجملموع
 

 

 
 

 :وتبق  نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشاب ضعيفة يف ولية بزنرت لعديد العوامل ومهنا  

 ندرة املياه اجلوفية خاصة ابجلهة الغربية للولية -

 ارتفاع نس بة ملوحة املياه يف بعض املوائد املائية -

 (جومني-جسنان) ديد يف بعض املوائدارتفاع نس بة احل -

 صعوبة تضاريس بعض املناطق و تشتت سكين -

 توقف بعض املشاريع بسبب ضعف املنسوب املايئ لنقاط املاء و تغري املاء لبعض الآابر العميقة -

 .ارتفاع التلكفة الفردية للمشاريع حيث اهنا تتجاوز السقف املسموح به من قبل املمولني -
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 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

عادة الهتيئة  الزتويد وا 

 وقع ال عالن عن طلب عروض اثين %90 306 غزاةل اجناز اشغال مرشوع الكبارية

 جتهّي حمطات الضخ الكحةل وبين عوف والكبارية 
بزنرت الشاملية 

 وغزاةل
105 60% 

مت جتهّي حمطة الضخ ابلكحةل وبين عوف ويف 

 ز ال شغال املدنية للكبارية انتظار اجنا

تمكةل لبقية )مرشوع س يدي عبد الرحامن واجلبابرة 

 (ال شغال بطلب عروض موحد للمرشوعني

 

 

329 

 

85% 

 
 يف طور ال جناز

خزينة ) ابملاء الصاحل للرشاب 2تزويد منطقة ابلرايس 

 احداث(BADو
 يف طور ال جناز %83 1989 جومني

 (BADنة و خزي )الزقابة و احلويرة 

 جتهّيات خض

 غزاةل

  
وقع اعطاء ال ذن ببدأ  وتسلمي وتركيب  

  املعدات

 (BADخزينة و )اتهنت 
 جومني

 
769 

55% 

 

اس تئناف ال شغال بتارخي  )يف طور ال جناز  

22/16/2112) 

 يف طور ال جناز %23 1242 بزنرت اجلنوبية (:BADخزينة و)امحلامات-قص اخلروف-بين مسمل  

 يف طور ال جناز %88 1754 جومني (BADخزينة و ) 1وع اعادة هتيئة ابلرايسمرش 

 6494 اجملموع
 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 هجر ال ودية

 تسجيل الصفقة يف طور %65 590 ب اجلنوبية برج شلوف( املرازيق)هجر وادي

 590 اجملموع
 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 ادلراسات

 %65 100 اكمل الولية دراسة تزويد املناطق الريفية ابملاء الصاحل للرشاب
بصدد اعادة طلب عروض و مت الغاء الصفقة 

 اثين

 100 اجملموع
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 :2112 س نةنهتية خالل املشاريع امل  *

مقسـمة ا ىل  مليـون دينـار 8.874 لكفهتـا امجلليـة، فقد بلغت 2015أ ما ابلنس بة للمشاريع املنهتية س نة 

عادة  مليون دينار 7.533 ختـص مشـاريع  أ لف دينـار 767، هتيئة مشاريع املاء الصاحل للرشابختص الزتويد وا 

ويف مـاييل بسـطة ل مه هـذه  .اريع هتيئة املناطق السـقويةمصصة ملش أ لف دينار  574هجر ال ودية، ا ضافة ا ىل

 :املشاريع

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 هتيئة املناطق السقوية

التوسع يف احلبوب املروية س يدي عامثن وعني غالل 

 (:خزينة)
 قيتوقع ال س تالم الو  %100 574 اوتيك

 574 اجملموع
 

 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابل لف 

 دينار

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 هجر ال ودية

 انهتى  اجنازها %100 267 العالية هجر ال ودية وادي احلةل

هجر وادي السعادة  ووادي السابقني  ووادي املالسني  

 واحلزامية الغربية

ر واوتيك ماط

 وبزنرت اجلنوبية
 انهتى  اجنازها 100% 500

 767 اجملموع
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 املرشوع

  

ماكن 

 املرشوع

  

 ال مهية

  

 الصفقة مبلغ 
 تقدم ال جناز

 % املادي

 

 ال شاكليات والصعوابت

 
 امجليل

 مهنا متويل

 خاريج

عادة الهتيئة  الزتويد وا 

 %98   2878 منتفع6121 ماطر اجناز اشغال مرشوع بوميةل 
بصدد ال عداد لتسلمي 

 SONEDEاملرشوع اىل 

    (خزينة)اشغال وضع القنوات 

 

1480 

 

 انهتى  اجنازها 100% 

   (خزينة)اشغال مدنية 

 

 انهتى  اجنازها 100%    1024

 (:BADخزينة و )جتهّي حمطة الضخ

  

 انهتى  اجنازها 100% 140 179

 انهتى  اجنازها 195 164 100%     (:BADخزينة و )كهربة حمطة الضحخ

 انهتى  اجنازها %100   44     الكهربة: مرشوع الكبارية

 انهتى  اجنازها %100   124  منتفع222 جومني (:خزينة)تزويد مناطق دوار املزوزي العواودة

 تزويد س يدي عبد الرحامن ابملاء الصاحل للرشاب

% 80الصفقة ال وىل للمرشوع (: BADخزينة و )

غال انهتت وبقية ال شغال ستتواصل عىل من ال ش

صفقة اخرى ويه مرشوع س يدي عبد الرحامن 

 (واجلبابرة

 انهتى  اجنازها %100 332 392  منتفع226 جومني

 (:BADخزينة و )جتهّي حمطة الضخ

 
 

 انهتى  اجنازها 100% 173 173

خزينة )تزويد منطقة اجلبابرة ابملاء الصاحل للرشاب 

 للمرشوع انهتت وبقية الصفقة ال وىل(: BADو

ال شغال ستتواصل عىل صفقة اخرى ويه مرشوع 

 (س يدي عبد الرحامن واجلبابرة

 انهتى  اجنازها %100 299 353 منتفع686 جومني

 انهتى  اجنازها %100 96 113  منتفع28 غزاةل (:BADخزينة و )البالعة 

 انهتى  اجنازها %100 625 737  منتفع1162 جسنان (:BADخزينة و )املريفق 

   %100   1256 منتفع282 اوتيك (:خزينة)اجناز اشغال مرشوع س يدي عامثن

 انهتى  اجنازها %100   700     اشغال وضع القنوات

 انهتى  اجنازها %100   166     جتهّي حمطة الضخ

   اشغال مدنية

 

314 

 

 انهتى  اجنازها 100%

 كهربة حمطة الضخ
 

 

76    

 

 هتى  اجنازهاان  100%

 انهتى  اجنازها %100 800 944 منتفع1211 غزاةل اشغال(:BADخزينة و )احلويرة والزقابة 

اعادة هتيئة:  (PNUD) مزنل زيد*  انهتى  اجنازها %100 239 239 منتفع211 ب الشاملية 

 انهتى  اجنازها %100 280 280 662 تينجة اعادة هتيئة :(PNUD)اشلك 

 7533 اجملموع
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 ع احملاور الكربىمرشو *

لعنارص مرشوع حتسني نس بة الزتود ابملاء الصـاحل للرشـاب حـول حمـاور جسنـان والـيت بلغت اللكفة امجللية 

 :مقسمة كام ييل مليون دينار 22.886،   2015انطلق ا جنازها منذ س نة

 ماكن املرشوع املرشوع

 الصفقة مبلغ
 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 يلامجل
 مهنا متويل

 خاريج

 حمطة الضخو حمطة التصفية 

 جسنان

 يف طور ال جناز 40% 5733 6749

 يف انتظار توريد القنوات احلديدية  %40 3213 3792 قناة ادلفع 

 1469 1734 اخلزان
  

  

متت املصادقة و وقع اعطاء ال ذن ال داري ببدأ  ال شغال 

 عىل ال مثةل من طرف مكتب املراقبة 

 ر جسنان حمو 

  
6826 5784 

  

  

متت املصادقة و وقع اعطاء ال ذن ال داري ببدأ  ال شغال 

 عىل ال مثةل من طرف مكتب املراقبة 

 وقع اعطاء ال ذن ال داري ببدأ  ال شغال   3208 3785 حمور مترة

 22886 اجملموع
 

 

 )12دد كام هو مبني ابجلدول عــــ(

 

 

 
 

 

 حامية ال رايضالتشجري و  -2-7

 دائـــرة الرتبــة- أ  

 :يف 2015متثلت أ مه أ نشـطة دائـرة الرتبة خالل سنـة 

  هك175اختبار تربة عىل مساحة  40ا جناز 

  لزدينو طوبياس : متابعة التغدق ابملناطق السقوية. 

  (     بوطاس -اط فسف)متابعة خصوبة املس تغالت الفالحية املعدة ل نتاج احلبوب 

  مليون دينار 41.444اللكفة امجللية جململ مشاريع الهندسة الريفية  تكونهبذا، و 
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 نـجاز  .عيـنة من املياه 648عيـنة تربة و  1525 عينة مهنا 2171معلية حتليل ل 6309 ا 

  ملف للرتخيص يف البناء داخل املس تغالت الفالحية 140ابداء الرأ ي حول. 

  ملف لفتح أ و ل عادة فتح مقاطع تقليدية وصناعية ابل رايض 120دراسة. 

  رايض الفالحيةملفا لتغيري صبغة ال   10دراسة. 

  عداد  .شهادة يف صبغة أ رض 120ا 

 بتـارخي  2016لسـ نة  134ال مـر عـدد )مراجعة خارطة حامية ال رايض الفالحيـة لوليـة بـزنرت  من ال نهتاء

2016/1/11) 

  ملف مض قطع أ رايض فالحية 29دراسة. 

  جلنـة  –ادلوةل اخلـاص جلنـة اس تقصـاء وحتديـد مـ   -جلنـة ال حبـاس) املسامهة يف أ عامل اللجـان اجلهويـة

 ....(ال س تقصاء واملصاحلة

 

 احملافظـة عىل امليــاه والرتبـــة -ب

كـام متسـح ال رايض  مـراع،و غـاابت  هـك126111مهنا حـوايل  هك 662111متسح ولية بزنرت حوايل 

 ارايض  هـك111222مهنا  هك182111تبلغ املساحة املهددة ابلجنراف حوايل و  هك216211احملرتثة حوايل 

 . %1اجنراف حاد اما عامل ال جنراد فميثل  هك81211ذات اجنراف متوسط و 

 :يعترب الاجنراف نش يطا نظرا للعوامل التالية

 تأ ثريات التضاريس احلادة. 

 تعرية الغطاء النبايت. 

 الرعي اجلائر. 

 التجزئة العقارية لل رايض الفالحية. 

 امل امليكنةتعاطي الزراعات الكربى ابل رايض املنحدرة مع اس تع. 

  احلراثة ابجتاه املنحدرات. 

 

 

 

 

 

 :املذكورة يف ت لك هذه العواملوقد تس بب

 التخفيض من خصوبة ال رايض الفالحية و تدين ال نتاج -

 التقليص من املساحات الفالحية الصاحلة للزراعة -

 ظهور انزلقات ابملنحدرات -

 .بروز الصخرة ال م عوضا عن الطبقة الصاحلة للزراعة -
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 :يف ما يلـي 2015ا ىل غاية  2112وتمتثل املساحة امجللية املهيأ ة منذ س نة 

 هك 34097: هتيئة املصبزات  -  

 هك  16882:الصيانة والتعهد -  

 :حبريات جبليزة -         

 )عن طريق املندوبية(وحدة  59 -

 )تمنية الشامل الغريب اتبعة دليوان(وحدة  26 -

 )اتبعة للخواص(حبرية  11 -

آت حاميـة -    وحدة 197 :منشأ

 .حبريات وقع حذفها من قامئة البحريات لرتس هبا اللكي 12 :مالحظة  
 

ديسمرب اىل غاية  1286هذا وقد بلغت ال عامتدات املس هتلكة ابلنس بة للربانمج الوطين منذ س نة 

 .برامج احملافظة عىل املياه والرتبة ابلولية خملتلف د.م37.443ما يناهز  2015

 

 :  2015س نة اجنازات 

مرشـوع المتويـل ال طـاري  /الـربانمج الـوطين :بـرامج ويه 6مت التدخل يف اكمل الوليـة عـن طريـق 

 .جومنيو غزاةل  مرشوع التمنية الفالحية املندجمة/للتصف يف أ حواض ال ودية

 :ما ييل تتلخص أ مه ال جنازات يفو 
 

 :ينـج الوطـالربانم   **

لكفة املشاريع املتواصةل  أ لف دينار 42تتوزع ا ىل  أ لف دينار 972بلغت لكفة مشاريع الربانمج الوطين 

 . 2015لكفة املشاريع املنهتية خالل س نة  أ لف دينار 930و 

 املشاريع املتواصةل  

 ماكن املرشوع املرشوع
 امجليل مبلغ الصفقة

 )أ لف دينار (

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 يف انتظار فتح ال عامتدات %100 42 غزاةل دراسة هتيئة مصب سد وادي املاحل ووادي الطني
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 2015س نة  املشاريع املنهتية خالل 

 ال مهية ماكن املرشوع املرشوع

 مبلغ الصفقة

 امجليل

 )أ لف دينار (

 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

متا م أ شغال البحرية اجلبلية عىل وادي ا 

 اخلروبة
 انهتى  %100 371 حبرية واحدة ماطر

 اصالح  جماري اودية
غزاةل وب و ماطر 

 اجلنوبية
 بصدد القبول الوقيت %100 263 هك211

هك اصالح جماري ال ودية 111اجناز 

 1قسط عدد
 جومنيو ماطر 

 
128 100% 

مت القبول الوقيت )انهتى  اجنازها 

 (16/12/2112بتارخي 

آت تغذية املائدة قسط  2اجناز  منشأ

 2عدد

رأ س اجلبل وغار 

  امللح
168 100% 

بصدد القبول )انهتى  اجنازها

 (الوقيت

 930 اجملموع
 

 

 )16 كام هو مبني ابمللحق عــــدد(

 

 :ال ودية أ حواض يف للتصف ال طاري المتويل مرشوع **

ندرج برانمج المتويل ال طاري للتصف يف أ حواض ال ودية يف ا طار اسرتاتيجيات التمنية الفالحية ي 

  وقع تنفيذه بمتويل مشرتك مع الواكةل الفرنس ية للتمنية ،املندجمة املعمتدة عىل مططات التمنوية التشاركية

)A.F.D( تونيس   د.م 93تبلغ تلكفة املرشوع و  (2112-2118)س نوات ( 12)عىل امتداد مخس. 

: ولايت ويه 11مليون هكتار ابلبالد التونس ية موزعة عىل  2متسح منطقة تدخل املرشوع حوايل 

 .وابجة وزغوان وسليانة والقريوان والقصين والاكف وس يدي بوزيد وقفصة واملهدية بزنرت

 :تمتثل أ هداف الربانمج يف ما ييل

 ل التمنية التشاركية املندجمة عىل مس توى أ حواض ال وديةالتصف املس تدمي يف املوارد الطبيعية من خال. 

 نتاج الفاليح عرب حتسني وترش يد التصف واس تغالل املوارد الطبيعية املتاحة  .تطوير ال 

 تمنية دخل املنتفعني وتطوير ظروف عيشهم. 

 آت املائية من الرتس بات والبنية ال ساس ية من الفيضاانت  .مقاومة الاجنراف وحامية املنشأ

 

tab%20rapport%202014.doc
tab%20rapport%202014.doc


 2015التقرير السنوي لسنة  

 

32 

 

ابلنس بة ل شغال احملافظة عىل املياه والرتبة فتتلخص اجنازات املشاريع املتواصةل اليت تندرج مضن  أ ما

 :يف العنارص التالية  61/12/2015مرشوع المتويل ال طاري للتصف يف أ حواض ال ودية واىل حدود 
 

 املرشوع 
ماكن 

   املرشوع
 ال مهية

 مبلغ  الصفقة
 تقدم ال جناز

 %املادي
 شاكليات والصعوابتال   

  امجليل 
 مهنا متويل

 خاريج

اجناز معليات الهتيئة العقارية لل رايض  

 هك ترقالش 1211الفالحية عىل مساحة 

 وهيرش واملعالية 

بزنرت و  ماطر

 اجلنوبية وجسنان 
  بصدد ال جناز  %60 193 228 هك1211

  منشأ ة حامية 18
ترقالش واملعالية 

  وهيرش
 وحدات 18

  

  

  

  

  

  

 طلب عروض غري ممثر

 وطلب عروض اثن

 هك221اصالح جماري اودية 
املعالية و ترقالش 

 هيرشو 
 هك221

  

  

  

  

  

  

طلب عروض غري ممثر 

 وطلب عروض اثن

متابعة اشغال حتسني مساكل غابية وفالحية 

 لكم8بعامدة املعالية
  بصدد ال جناز %90 35 39 لكم8 جسنان

لكم مساكل  2لفنية ل شغال املتابعة وال حاطة ا

 فالحية  برتقالش
  بصدد ال جناز %90 36 40 لكم2 ماطر

لكم 216لكم وحتسني 816متابعة اشغال هتيئة        

 مساكل فالحية ابملعالية
  بصدد ال جناز  %90 44  49 لكم10,9  جسنان

  حبرية واحدة  جسنان   احداث حبرية جبلية بين يصيل ابملعالية
  

  
  

  

 

طلب عروض غري ممثر 

وس يقع ال عالن عن طلب 

 عروض اثن

بتدائية ابشلك         28 1مدرسة    ماطر (الزعرور)هتيئة املدرسة ال 

 

  ختلت املقاوةل عىل الصفقة 90%

 2ابحلشاش نة و  2)وحدة حامية ابلقبيون  21

 (برتقالش 6هبيرش  6ابملعالية و 

ماطر وجسنان 

 وبزنرت اجلنوبية
  بصدد ال جناز  %90 324 382 وحدة 21

 

 :جومني-غزاةل التمنية الفالحية املندجمةمرشوع  ** 

واودة، س يدي )عامدات من معمتدييت غزاةل  11يتدخزل املرشوع بـ  س يدي عيىس، بوجرير، ركب، اذلز

عىل  ساكنا 62111وهيم املرشوع (. الش نانة1 اكف غراب، السامن، اتهنت، أ ولدغامن)وجومني ( منصور

 .من مساحة ولية بزنرت %16وهو ما ميثزل حوايل  هك 61111احة مس

ر التلكفة امجللية للمرشوع بـ   (.يف شلك قروض ومنح ومتويل ذايت للفالحني د.م 12,8مهنا ) د.م 42,8تقدز



 2015التقرير السنوي لسنة  

 

33 

 

يتكون املرشوع من عدة عنارص تدخل مندجمة تمتثل يف هتيئة املناطق السقوية وال نتاج النزبايت واحليواين 

يفية وتع  وض ابملرأ ة الرز بئة املوارد املائية وهتيئة الغاابت واملراعي وحتسني البنية ال ساس ية والتمنية امجلاعية والهنز

باب واحملافظة عىل املياه والرتبة  موىفمنذ انبعاث املرشوع ا ىل بلغت نس بة ال جناز العام وقد  .وتشغيل الش ز

 . %22للمرشوع  2014ديسمرب 

هذا اليت تندرج مضن املتواصةل  العنارصفتتلخص اجنازات احملافظة عىل املياه والرتبة  ابلنس بة ل شغال أ ما

 :ما ييل يف  61/12/2015اىل حدود و  املرشوع

 ال مهية ماكن املرشوع املرشوع

 الصفقة مبلغ
 تقدم ال جناز

 %املادي
 ال شاكليات والصعوابت

 امجليل
 مهنا متويل

 خاريج

جناز هتيئة    بصدد ال جناز %85 500 500 هك2111 غزاةل وجومني   من ال رايض  هك 2111ا 

  غزاةل  لكم من املساكل بغزاةل  21مراقبة اجناز 
 

90 90 98% 
وقع اس تأ انف املراقبة بتارخي 

12/18/2112  

 بصدد ال جناز %98 1460 1723 لكم21 غزاةل لكم21:امتام اشغال املساكل الفالحية مبعمتدية غزاةل

  2313 عاجملمو 

              
 : ال شغـال الغابيـة -ج  

حيتل قطاع الغاابت ماكنة هامـة يف احليـاة ال قتصـادية وال جامتعيـة ابلوليـة وهـو ميثـل ثـروة وطنيـة هامـة 

من املساحة امجلليـة   %28.2من الغاابت الطبيعية وال صطناعية ويه بذكل تغطي  هك 99135متسح حوايل 

 %2مساحة البحريات مما جيعلها تتصدر ماكنة هامة ابلنس بة لبقية الولايت حيث متثـل للولية بدون احتساب 

 .من مساحة الغاابت التونس ية

نـجاز 2015 ذلكل اكن لولية بزنرت قسط كبري من ال جنازات املربجمة وتنفيذا خملتلف الربامج مت خالل س نة  ا 

 :و ابحملافظة عىل الثـروة الغـابية ونذكر من أ مههاالعديد من ال شغال الغابية سواء املتعلقة ابلتـمنية أ  

  62اي بنس بة  هك400مقابل برانمج  هك249: التشجري الغايب% 

  60اي بنس بة  هك50مقابل برانمج  هك30: الغـراسات الرعوية% 

  43اي بنس بة  هك111مقابل برانمج  هك43: تثبيت كثبان الرمال% 

  82اي بنس بة  هك211 مقابل برانمج هك411.5: صيانة الغـراسات% 
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  61اي بنس بة  هك300مقابل برانمج  هك183: ختفيف الغـراسات% 

  168اي بنس بة  لكم150مقابل برانمج  هك252.5: صيانة املساكل الغابية% 

  100اي بنس بة  لكم10مقابل برانمج  لكم 10: فتح الطـرائد النـارية% 

  164اي بنس بة  ملك200مقابل برانمج  لكم328: صيانة الطـرائد النـارية% 

  نـتاج الشـتالت  % 40اي بنس بة مليون ش تةل6شـتةل مقابل برانمج  مليون1.2: ا 

 44اي بنس بة  لكم 50مقابل برانمج ب لكم  22:احداث مصدات الرايح% 

  .ا ىل جانب ال نشطة املبذوةل جملاهبة احلرائق والوقاية مهنا

  )12 مللحق عـددابمضمن  كام هو (

 
 التمنية الفالحيةادلراسـات و  -2-8

دائرة ادلراسات وال حصاء الفاليح خالل س نة و  قسم ادلراسات والتمنية الفالحية متثلت أ مه تدخالت

 :يف ال نشطة التاليـة  2015

 

 الفالحية ال س تقصاءات  -2-8-1

 الاس تقصاء اخلاص مبتابعة املومس الفاليح 

 خلـاص بتقدير قطيع املوايشالاس تقصاء ا 

 الاس تقصاء اخلـاص بتقدير اليد العامةل الفالحية 

  الاس تقصاء اخلـاص بتقدير انتاج احلبوب عن طريق القيس املوضوعي 

  (جويلية -جوان)الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج الطامطم الفصلية 

  (جويلية -جوان)الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج البطاطا الفصلية 

 س تقصاء اخلاص ابملناطق السقوية الا 

 (فيفري  -نومفرب )زيتون ابلقيس املوضوعي الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج ال 

  (ديسمرب  -نومفرب)الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج البطاطا الآخر فصلية عن طريق القيس املوضوعي 

  الاس تقصاء الشهري انتاج اللحوم البيضاء وامحلراء ابملساخل البدلية 

tab%20rapport%202014.doc
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  املواد العلفية اخلش نة بأ مه اسواق ولية و الاس تقصاء ال س بوعي حول متابعة معدل اسعار املاش ية

 (بزنرتو سوق مزنل بورقيبة )بزنرت 

  ،الاس تقصاء اليويم حول متابعة مكيات وأ سعار امجلةل والتفصيل املتداوةل يف أ مه أ سواق مدينة بزنرت

  .ابلتعاون مع ادلوائر الفنية

 

 طيط والربجمةالتخ - 2-8-2

  عداد ملف مّيانية التمنية لس نة  . 2015ومناقش هتا ومتابعة مّيانية التمنية لس نة  2016ا 

  2016اعداد املّيان ال قتصادي لس نة 

  متلف التقارير الشهرية وادلورية اعدادو  2015اعداد التقرير الس نوي لس نة 

 متابعة املشاريع التمنوية املتواصةل واجلديدة 

   أ شغال اكفة ادلوائر عن طريق التحيني الشهري للوحات القيادةمتابعة تقدم 

  عداد التقرير اخلاص  التصف حسب ال هدافمبّيانية ا 

 منظومة متابعة اعامتدات التعهد وادلفع شهراي ابل عامتد عىل ADEB  

 

 اخلارطة الفالحية ومنظومة املعلومات اجلغرافية3- -2-8

  مواصةل حتيني بنك املعلومات(GIS). 

  يف ادلراسات املنجزةفعيل واس تغالل اخلارطة الفالحية ت 

 تأ طري ادلوائر يف اس تعامل ش بكة املعلومات اجلغرافية. 

  2111/1رمقنة الولية عىل سمل 

 

قتناءات والصيانة4-8-2-   متابعة الش بكة ال عالمية وبرانمج ال 

 عداد ال ستشارات اخلاصة  صيانة معدات ال عالمية وتأ طري املس تعملني  .ابقتناء املعدات ال عالميةوا 

 متابعة الربيد ال لكرتوين. 

 ال رشاف عىل ش بكة ال نرتانت ابملندوبية. 

  2015 :كام مت خالل س نة

  اةل طابعة  32حاسوب و  28اقتناء 
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  ابل لوانالات طابعة  5اقتناء 

 آةل طابعة للخرائط  اقتناء أ

 

 أ نشطة أ خرى- 2-8-2    

 عداد امللتقيات  ...(.ندوة الولة، ندوة املندوبني، برانمج الزايرات)تقارير متلفة  اداعدو  املشاركة يف ا 

 حمينة حتتوي عىل امه املؤرشات الفالحية بولية بزنرت اعداد نرشايت.  

 التعاون مع بعض ماكتب ادلراسات. 

  عداد عروض تقدميية حتتوي عىل أ مه املعطيات اليت ختص القطاع الفاليح كسري ( Powerpoint)ا 

 .وأ مه املؤرشات وال شاكليات هذا ويقع حتييهنا دوراي املوامس

 متثيل املندوبية كنقطة اتصال دلى وحدة ال عالم وال تصال بوزارة الفالحة. 



 2015التقرير السنوي لسنة  

 

37 

 

 2015خالل س نة  النتاجئ املسجةل
 

ومس خـالل املـالنتاجئ املسـجةل  تتلخص، اخملطط احلادي عرش للتمنية تومعدلابملقارنـة مع الس نة الفارطة 

 :يلـي  يف ماالزراعات وال نشطة الفالحية  ل مه 2013/2014الفاليح 
 

 احلبـــوب - 1

 احملرتثة املساحة من % 22املساحات اليت ختصص عادة لزراعة احلبوب مبختلف أ نواعها حبوايل  تقدر

 .تقريبا أ لف هك 111للولية أ ي يف حدود 

ابملومس  هك106410مقابل  هك99320بذورة بـ امل  مساحة احلبوبقدرت ، 2014/2015ابلنس بة ملومس 

ابملومس  ق 2556810مقابل  ق 1968930كام قدر ال نتاج بـ. %7بنس بة  اخنفاضا ملحوظاالفارط مسجال 

نتاج احلبوب ابلقيس  %23نس بة ب  كبريا اخنفاضامسجال  الفارط وذكل حسب ال س تقصاء اخلاص بتقدير ا 

 .ت وال حصاءاملوضوعي واذلي تقوم به دائرة ادلراسا

 

 
 

   )12 كام هو مبـني ابمللحق عـدد ( 
 

  من مجموع الصابة %57أ ي حوايل  ق1100397كام بلغت مكيات احلبوب اليت مت جتميعها حوايل  

 .خالل املومس الفارط %56و  ق1422516مقابل

 
 

  )61 كام هو مبني ابمللحق عـدد ( 

 

 ال عـــالف - 2 

مما جيعلها تسامه يف سد حاجيات الـولايت ( القرط والتنب)اش هترت ولية بزنرت ببيع ال عالف اخلش نة 

من انتاهجا، وتعود وفرة ال نتاج ا ىل اختصاص العديد من كبار الفالحـني يف قطـاع  %21اجملاورة بـام يقارب من 

دماج تربية املاش ية يف مس تغالهتمال عال  .ف يف حني رفض بعضهم ا 

  10% بنس بة اخنفاضا 2014/2015 جسلت المكيات اجملمعة ملومس 11ومقارنة مبعدل اخملطط 
 

اخنفاضا و  %3يف املساحات بنس بة  طفيفا ومس حتس ناجسل هذا امل( 2116/2111)للتمنية  11و مقارنة مبعدل اخملطط 

 .%10.5يف ال نتاج بنس بة  ملحوظا
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من  %82متثل الزراعات العلفية أ مه مصدر غذاء للقطيع ابلولية حيث توفر حوايل  من انحية أ خرى،

 347حوايل تبلغ املوارد العلفية ابجلهة  مع العمل أ ن وحدة علفية مليون 343حاجيات القطيع اليت تقدر حبوايل 

  .علفيةوحدة  مليون

 هك 59800 حوايل 2014/5201خالل مومس خريفية وصيفية  ابلغت املساحات املبذورة أ عالف هذا وقد

 طن 569800كام بلغ ال نتاج امجليل  .%2بنس بة  طفيفا تراجعا ابملومس الفارط مسجةل هك 61100مقابل 

 .%20بنس بة اخنفاضا ملحوظا ابملومس الفارط مسجال  طن711200مقابل 

 
 
 

  )16 كام هو مبني ابمللحق عـدد(

 

 ةالبقـول اجلافــ - 6

 مقابل هك17870 ، 2015/2014 بلغت املساحات املبذورة بقول جافة خالل املومس الفاليح

 مقابل ق215371 بلغ ال نتاج امجليلكام . %7مسجةل حتس نا بنس بة املومس الفارط خالل  هك16750

 .%6يقدر بـ تراجعا مسجال ابملومس الفارط  ق229600

  
 
  )18 كام هو مبني ابمللحق عدد (

 
 

 

 

 

 الـزراعـات الصناعيــة - 2

خالل  هك1415مقابل  هك1848، 2015/2014 الفاليح خالل املومس الصناعية احتلت الزراعات

نـتاج امجللـي . %31يقدر بـ هام رتفاعاي اباملومس الفارط  ابملومس  ق64450مقابـل  ق72300وقد بلغ ال 

 . 12%بنس بة  مسجال ارتفاعا الفارط

اد والتنظمي لتشجيع فاليح اجلهة عىل تعاطي هذه الزراعات ل مهيـة دورهـا يبق  هذا القطاع حباجة اىل املزيد من ادلمع وال رش

 .يف التداول الزراعي وادماهجا يف املناطق السقوية العمومية وذكل لتفادي تقلص املساحات املزروعة من س نة اىل اخرى
 

ويف مسـ توى   2% تراجعـا يف مسـ توى املسـاحات بنسـ بة 2015/2014جسـل مـومس  و مقارنة مبعدل اخملطط احلـادي عرشـ،

 .%16ال نتاج بنس بة 

نتاج هذا املومس حتس نا بنس بة  جسل 11و مقارنة مبعدل اخملطط    .%9كام جسلنا حتس نا نسبيا يف املساحات بنس بة  ،%17ا 
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يف  ارتفاعاو  %34الزراعات الصناعية بنس بة  جسل هذا املومس تقلصا يف مساحات ،11ومقارنة ابخملطط 

نتاج اللفت السكري %180ال نتاج بنس بة   .والسلجم نتيجة العودة ا ىل ا 

 
 

 

  )12 ق عـددحكام هـو مبيـن ابملـل(

 

 زراعـة اخلضـر - 2

مسجةل ابملومس الفـارط  هك11740مقابل  هك11956وفصولها  جبميع أ نواعها احتلت زراعة اخلرض

مسجال كذكل  طن322659نتاج امجليل بلغ ال  كام . مقارنة بنتاجئ الس نة الفارطة %1.8بنس بة  ارتفاعا طفيفا

 .طن315530مقارنة ابلس نة الفارطة حيث بلغ ال نتاج  % 2.3ارتفاعا بنس بة

 
 

   )21 كام هو مبني ابمللحق عـدد(

 

 ال جشـار املمثـرة - 6

أ ي  هك01886حوايل  2015/2014 نةاحتل قطاع ال جشار املمثرة خالل س  

الكروم  زايتني تليه 67%مهنا حوايل  من املساحة احملرتثة للولية 9%حوايل 

وقد جسلت املساحات  .مث اللوز فالتفاح وال جاص 6%فالقوارص بنس بة  7% بنس بة

هذا  كام بلغـت الغراسات اليت مت ا جنازها خالل. ارتفاعا نسبيا مقارنة ابلس نة الفارطة

 %7الس نة املنقضية مسجال تراجعا بنس بة  هك438زايتني مقابل  هك250مهنا  هك409 املومس الفاليح

 .%70 مسجال كذكل تراجعا بنس بة 11مكعدل للمخطط  هك1681ومقابل 

ا نتاج فقد بلغ  أ مز ومقارنة مبعدل اخملطط  .%16مسجال ارتفاعا مقارنة ابملومس الفارط بـ طنا 83869ابلنس بة لال 

 .%7وتراجعا يف الانتاج بنس بة  %27ات ال جشار املمثرة بنس بة تراجعا يف مساح 2015جسلت س نة  ،11

 ) 21كـام هـو مبـني ابملـلحق عـدد  (

ويعود هذا التفاوت بني اخنفاض املساحات وارتفاع ال نتاج ا ىل اخنفـاض املسـاحات اخملصصـة للتبـغ وعبـاد الشـمس 

نتاج ا ىل ا   .هك/طن 35للفت السكري اذلي حيقق مردودا هاما يف الهكتار الواحد يقدر حبوايل مقابل العودة ا 

 .يف الانتاج %5يف مساحات اخلرض وبنس بة  %3بنس بة  طفيفا جسل هذا املومس حتس نا ،11ومقارنة مبعدل اخملطط 
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 تربيــة املاشيــة - 6

خالل س نة ( تقوم به دائرة ادلراسات وال حصاء اذليحسب ال س تقصاء الس نوي )بلغ قطيع ال بقار 

بنس بة  تراجعاالفارطة مسجال بذكل حارضة خالل الس نة بقرة  46379مقابل  بقرة حارضة 09446، 2015

الس نة الفارطة خالل  145010 نعجة حارضة مقابل 132775ابلنس بة لقطيع ال غنام، فقد بلغ  أ ما .4%

ة معزاة حارض  22127 معزاة حارضة مقابل 17453 بلغ قطيع املاعز ، كام%8كذكل تراجعا بنس بة مسجال 

 .%21بنس بة  اخنفاضا خالل املومس الفارط مسجال

 
 
 

نتاج خالل س نة  أ ما  :فقد بلغ ومقارنته ابلس نة املاضية  2015ابلنس بة لال 

 لس نة الفارطةابمقارنة  %6بنس بة  ارتفاعا مسجال طنا  12500:اللحوم امحلراء -

 ابلس نة الفارطة مقارنة %1.6بنس بة  اخنفاضامسجال  طنا 132400مقابل  طنا 134512 :احلليب -

 مقارنة ابلس نة الفارطة %8اخنفاضا بنس بة  مسجال مليون وحدة 96.5 :البيض -

 مقارنة ابلس نة الفارطة %40بنس بة  ارتفاعامسجال  طنا 189 :العسل -

  

 
 

 
 
 ) 22كام هو مبني ابمللحق عـدد(
 

 :لناأ ما ابلنس بة لتجميع احلليب فقد جس 

 مركزا: 22 مراكز جتميع احلليب: 

 لرت 104 965 880: 2015المكيات اجملمعة س نة -

 لرت 103 001 765 :2015املصنعة س نة  المكيات-

 مؤسات تربية ال بقار 

 لرت 11 036 832: 2015المكيات اجملمعة س نة -

 لرت 10 094 203 :2014املصنعة س نة  المكيات-

لقطيع ال بقار واخنفاض بنس بة  ابلنس بة %12بنس بة  اخنفاض :النتاجئ التالية 2015 جسلت س نة ،11ومقارنة مبعدل اخملطط 

 .ابلنس بة لقطيع املاعز %40لقطيع ال غنام واخنفاض بنس بة  ابلنس بة 17%

 :2015جسلت س نة  للتمنية، 11ة ابخملطط ومقارن  

 %4يف انتاج احلليب بنس بة  اارتفاع -       يف انتاج اللحوم امحلراء  ااس تقرار  -

 %17يف انتاج العسل بنس بة  اارتفاع -                %3بنس بة  يف انتاج البيض اارتفاع -
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 البحـــــري الصيـــد - 8 

 :يف ما ييل 2015تتلخص اجنازات الصيد البحري خالل س نة 

 ......(دفرت طامق دفرت همين،بطاقة تسجيل وقيت،)وثيقة همنية  355اس ناد  -

 رخصة صيد 1013اس ناد / شهادة ابلنس بة للمنتوجات املوهجة حنو ال حتاد ال ورويب  1078 اس ناد -

 .مالفة 57 معاجلة قضااي ختص اخملالفات وعددها -

 .أ لف دينار  4247.685وبقمية طن 8504وصل دمع جبمةل  5956اس ناد  -

 

 2112مشاريع البنية التحتية لس نة 

  واذلي تقدر  ميناء الصيد البحري جبرزونة هتيئةملرشوع توسعة و  %61تقدم نس بة الاشغال بنس بة

 .مليون دينار 6.8لكفته امجللية ب 

 دراج مرشوع محل زاةل املوافقة الهنائية عىل ا  اية وهتيئة مرفأ  الصيد البحري مبزنل عبد الرحامن واملتعلق اب 

املمول من طرف الاحتاد  2121يندرج مضن برانمج أ فق  واذلي التلوث داخل حبرية بزنرت

 .ال ورويب

  ا صالح حمطة صنع الثلج بس يدي مرشق من طرف املصاحل الفنية لواكةل موائن وجتهّيات الصيد

 .البحري
 

 و %3بنس بة  ارتفاعا تباعا (وحدة 1290اليت بلغت ) عدد الوحداتو  ال نتاجة املاضية جسل مقارنة ابلس نو 

تطورا يف انتاج الصيد البحري  2015جسلت س نة  فقد مقارنة مبعدل اخملطط احلادي عرش للتمنية، أ ما .1.3%

 .يف عدد الوحدات اس تقراراو  %11بنس بة 

 

 :اجملموعوهبذا يكون 

 لرت 712 002 116: 2015المكيات اجملمعة س نة - 

 لرت 968 095 113 :2015س نة  املصنعة المكيات- 

 : 86% نس بة التجميع- 

 : 97% نس بة التصنيع- 
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 :حسب املواين ابلطن ال نتاج توزيع

  2015/2014 نس بة التطور  2015 الانتاج خالل س نة  2014 الانتاج خالل س نة 2013الانتاج خالل س نة  امليناء

 %14,2- 3098 3612 3583 بزنرت 

 %33,6 2619 1961 2114 غار امللح

 %27,2 234 184 198 رفراف 

 %20,1- 139 174 252 اكب زبيب 

 %53,3- 42 90 127 س يدي مرشق 

 %29,0 40 31 39 مزنل عبد الرحامن

 %34,0- 64 97  تينجــــــة

 %3,3- 11.6 12 21 السدود 

 %3 6248 6064 6334 امجلةل 

 

  :حسب أ صناف الصيد ابلطن ال نتاج توزيع

 2015 2014 2116 2112 انواع الصيد
نس بة التطور 

2112/2112 

 %14,0 1339 1175 1486 1211 الصيد الساحيل

 %21,2 1970 1625 1805 2112 صيد السمك الازرق

 %18,0- 1980 2414 2374 2161 الصيد ابجلر

 %10,3- 166 185 178 121 الصيد ابلبحريات

 %12,1- 131 149 85 112 تربية القوقعيات

 %42,9 10 7 3 6 صيد املرجان

 %3,3- 11.6 12 21 11 الصيد ابلسدود

 %30,9 602 460 351 221 تربية ال سامك

 %2,7 38 37 31 22 اللنقوسطة

 %3 6248 6064 6334 6116 امجلةل

 

 )  23 كام هو مبني ابمللحق عـدد(
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 الصيــد الساحـيل  : 

 .مقارنة ابملومس الفارط 14%ابرتفاع ال نتاج بنس بة تقدر بـ  2015متّي هذا النوع من النشاط س نة 

 

 صيد السمــــك الازرق  : 

نتاج صيد السمك ال زرق ارتفاعاجس وتفرس هذه  21%أ ي بنس بة تقدر ب طن 345هاما يقدر ب ل ا 

 .  2015ابرتفاع عدد اخلرجات البحرية خالل س نة  النس بة

 

 الصيد ابجلــــر : 

نتاج الصيد ابجلر اخنفاض عدد  أ ساسا ا ىل ويعود هذا 2015اخنفاضا ملحوظا خالل س نة  جسل ا 

 .لس نة احلالية  ابملقارنة مع الس نة الفارطةاخلرجات البحرية خالل ا

 

 تربية القوقعيـــات : 

تشمل هذه املنظومة تربية بلح البحر واحملار اجلويف داخل حبرية بزنرت حيث بلغ عدد املشاريع املنتصبة 

 .(طن 131)هامة  نسبيا 2015مشاريع وقد اكنت المكيات املروجة خالل س نة  9هبذه البحرية 

  

 ــراتالصيد ابلبحي  : 

  :تمتثل هذه البحريات يف

 2وتعترب أ مه موقع لرتبية القوقعيات وقد مت تركّي  هك 12111متسح حوايل :  حبرية بزنرت 

 .حمطات لرتبية هذا النوع من الاكئنات البحرية

 ومت التفويت يف اس تغاللها لفائدة الرشكة التونس ية هك  8111متسح حوايل :  حبرية اشلك

 .1222للبحريات منذ س نة 

 وتس تغل من طرف حبارة املنطقة خاصة لصيد  هك 2111متسح حوايل  : حبرية غار امللح

 .احلنشة 

نتاج البحريات خالل الس نة احلالية اخنفاضا ببنس بة  هذا وقد  10%جسل ا 
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 تربية ال سامك: 

نتاج مرتقبة تقدر ب  ، جتدر ال شارة أ ن مرشوعا وحيدا دخل حّي2116يف أ فق  طن 2211بطاقة ا 

س نة  طنا 460مقابل   2015خالل س نة طنا 602بلغت المكيات املنتجة  حيث 2011ال نتاج بداية من 

2014. 

 

 متابعة موامس الصيد 

 مومس صيد اللنقوسطة 

مسجةل  2014س نة  طن 37مقابل  طن 38، 2015بلغت المكيات املنتجة من جراد البحر خالل س نة 

 . 3%ب طفيفا بذكل ارتفاعا

مع فرتة  ظته يف هذا اجملال أ ن مزون هذه الاكئنات البحرية تراجع بصفة ملحوظة مقارنةما ميكن مالح  

عىل هذه الرثوة تمتثل  التسعينات، ومن خالل اللقاءات اليت متت مع املهنيني تبني وجود ا رصار عىل احملافظة

 :ابخلصوص يف اختاذ ا جراءات ترتيبية جديدة عىل غرار

 مص 8حديد ال جحام اعامتد طول القفص الصدري لت. 

 املزيد من امحلاية حول جزيرة جالطة والتصدي للتجاوزات اليت يقوم هبا أ حصاب وحدات الصيد ابجلر. 

  ش باك  عيون)مزيد تنظمي هذا املومس بدعوة أ حصاب املراكب املعدة للغرض ابس تعامل وسائل انتقائية

 ...(كبرية، صنار 

  انتقائية أ كرث من غريهاالتشجيع عىل اس تعامل ال قفاص اليت تعترب. 
 

  صيد املرجان ابلغوص 

نتاج املتأ يت من صيد املرجان ابلغوص حوايل  ويعود هذا  2014لس نة  كغ 6607مقابل  كغ 10000بلغ ال 

وجتدر ال شارة ا ىل أ ن جزءا من . 2014التحسن ا ىل ارتفاع عدد اخلرجات البحرية هذه الس نة مقارنة بس نة 

 . مليناء الصيد البحري جبرزونة تنشط وتزنل منتوجاهتا مبيناء طربقة املراكب التابعة يف ال صل 

 

 مومس الصيد ابلسدود 

حيث بلغت  2014 تراجعا مس مترا ابملقارنة مع س نة 2015جسلت المكيات املنتجة يف السدود خالل س نة 

دلء البحارة املس تغلني للسدو  3%مسجةل اخنفاضا ب طن 11.6 د ابل حصائيات ويعود هذا الرتاجع ا ىل عدم ا 

 .دلى مصاحل دائرة الصيد البحري ببزنرت



 2015التقرير السنوي لسنة  

 

45 

 

 

 الفالحة البيولوجيــة - 9 

واملراعي النصيب ال كرب ب  وحتتل الغاابت هك1266متسح الفالحة البيولوجية بولية بزنرت حوايل 

. املمثرة والبايق موزعة بني ال عالف والبقول واخلرض وال جشار هك 22.2تلهيا غراسات الزايتني بـ هك 1126

 .طن 1622.2أ ما ال نتاج النبايت فهو يقدر بـ
 

 أ مه ال ايم الاعالمية والتكوينية اليت نشطها قسم الفالحة البيولوجية: 16 جدول عـدد

 املوضوع املاكن التارخي

 انطالق ادلورة التكوينية اخلاصة برتبية النحل  جسنان  12/11/2112

نتاج املستسمد تنش يط يوم  مزنل بورقيبة  16/11/2112  ا عاليم حول تقنيات ا 

 يوم ا عاليم حول سوسة النخيل امحلراء  أ وتيك   21/11/2112

 يوم ا عاليم حول أ مراض احلبوب بزنرت الشاملية  12/12/2112

 منظم من طرف غرفة التجارة ببزنرت ""franchiseيوم ا عاليم حول  بزنرت  22/12/2112

12/16/2112 
 جسنان 

 الرمال

 ادلورة التكوينية يف تربية النحل متابعة

 يوم تكويين حول الصفقات العمومية 

 يوم ا عاليم حول خصوبة الرتبة  ماطر 16/12/2112

 توزيع استشارات ادوية وامسدة بيولوجية العالية/ ماطر 12/18/2112

 يوم تكويين حول المنط البيولويج يف القنارية  العالية -اوتيك  12/11/2112

 PEZUM TUNالتصال مبريب ماعز يف اطار مرشوع  جسنان 16/11/2112
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 الوسائـل واملـوارد
 

 املوارد البرشيــــة – 1

 : ببزنرت يف تنفيذ براجمها التمنوية عىل تعمتد املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية

  :مـوزعيـن حسب الصنف كام ييلعوان  1376 *

 اطارا فنيا 223  -

 طبيبا بيطراي 18 -

 را خاصااطا 02  -

 مشرتاك اطارا اداراي 53  -

 عامال مؤجرا  1080 -

  )22 كام هو مبيـن ابمللحق عـدد (
 

هناوس يةل نقل  260اسطول متكـون من  * ذا  32 م وس يةل نقل حماةل عىل عدم ال س تعامل وا 

ارات والصهارجي واملعدات الثق  فا نز عدد وسائل  وادلراجات النارية يةلاس تثنينا اجملرورات واجلرز

يتسم أ سطول النقل ابملندوبيزة ابلتقادم  هذا . وس يةل 118يف حدود  النقل الصاحلة لال س تعامل هو

 .معليزات الصيانة من هجة أ خرى اليشء اذلي أ دى اىل اخنفاض عدد أ ايم العمل من هجة وكرثة

 

 املاليـــةاملوارد  – 2 

 انية التصفمّي  :العنوان ال ول /أ   

 أ لف دينار 531 مهنا مليون دينار 3.224 ،2015 تبلغ ال عامتدات املربجمة بعنوان مّيانية التصف لس نة

  .بعنوان منحة ادلوةل والبقية تتأ ىت من املداخيل اذلاتية للمندوبية وابل ساس من بيوعات مياه الري
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 التمنيةمّيانية  :العنوان الثاين /ب

لكفـة  مليون دينـار 9.374 مهنا مليون دينار 13.014 ،2015ات مّيانية التمنية لس نة مجةل ا عامتد بلغت

بصدد ال جنـاز حـوايل  لزالتكام تبلغ لكفة املشاريع اليت  .لكفة القروض اخلارجية مليون دينار  3.640اخلزينة و

 .مليون دينار 10.845

  %125 ذكل بلغت نس بة التعهدوب( فواضل+مرمس)د .م 21.238وقد بلغت ال عامتدات املتوفرة 

 ).25كام هو مبني ابمللحق عدد  (
 
 

 

 
 

 
 

 تطور املّيانية 

شهدت مّيانية التمنية خالل الس نوات الثالث ال خرية تطورا ملحوظا يف نس بة التعهـد عـززه ال سـ تقرار 

ويف مـاييل حملـة ل مه هـذه . يف ال عـامتدات امجلليـة املتـوفرة سـ نواي النس يب اجامتعيا وأ منيا رمغ التذبـذب الـواحض

 :املؤرشات

 

2013 2014 2015 2016 

 17614 13014 18599 19070 (د.أ  ) مرمس

 9228 8224 22528 12930 (د.أ  ) فواضل

 26842 21238 41127 32000 (د.أ  ) ال عامتدات املتوفرة

 26548 31257 16640 (د.أ  ) التعهد
 

 %125 %76 %52 لتعهدنس بة ا
 

ا ىل  2013 سـ نة 52%مـن  تحيـث مـر  ثـالث سـ نواتشهدت نس بة التعهد تطورا ملحوظـا خـالل 

وذكل نتيجــة ال ســ تقرار ال مــين وال جامتعــي النســ يب وكــذكل نتيجــة التخفــيض مــن قميــة  2015ســ نة  %125

التطور يف نس بة التعهد قـابهل هذا . 2015و  2013بني سنيت  مليون دينار 6ال عامتدات املرمسة بواقع أ كرث من 

مليون  26.548ا ىل  2014س نة  مليون دينار 31.257اخنفاض يف قمية املشاريع املتعهد هبا حيث تراجعت من 

 .2015س نة  دينار

ال جاملية ملّيانية  املرتبة الثانية وطنيا يف نس بة التعهد 2015 خالل س نة زنرتوهبذا احتلت املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بب

  87%املندوبيات خاصة وأ ن املعدل الوطين ليتجاوز
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 املعداتو التجهّيات  – 6 

 وس يةل نقـل موزعة حسـب النـوع 118اس تعملت املندوبية  2015للقيام مبختلف ال نشطة خالل س نة 

ارات والصهارجي واملعدات الثقيةل ابس تثناء عمتدايتوحسب امل   .وادلراجات النارية اجملرورات واجلرز

 

 تكنولوجيا املعلومات وال تصال – 2

 :كام ييل حسب القوة ةحاسوب موزعهجاز  179ال عالمية ابملندوبية من  اهجزةيتكون اسطول 

 I 3>   : 29 وحدة 

 Dual Core: 46 

 Quad Core: 8 

 Pentium 5: 28 

 Pentium 4: 54 

 Pentium 3: 2 

 Reforme: 12 

 وتشمل  1226تركزت منذ  داخلية مرتبطة ابلعمود الفقري لوزارة الفالحة كام تتوفر ابملندوبية ش بكة اتصالت

 .امكتب106 

دارة املركزية ذات العالقة بأ عضاء احلكومة او ذات الصبغة الرسية تـمت عـرب ان  ةمع املالحظ جل املراسالت لال 

 212هـذا وقـد مت الرفـع مـن سـعة ادلفـق مـن  .الضبط املركزي بوزارة الفالحةاسالت الكرتونية اىل مكتب مر 

Kb/s  2اىلMb/s . 

 : خطوط 6املندوبية عىل  هذا وتش متل

 .2112ابتداءا من اكتوبر  ،مع مؤسسة البحث العلمي الفاليح بصيةال لياف خط تراسل املعطيات بتقنية ال   -

 Kb/s 512سعة التدفق  SDSLمن نوع مع املركز الوطين لال عالمية  خط مكرس مرتبط -

 Mb 1بسعة تدفق  جرزونةبني مركز املندوبية ودائرة الصيد البحري مبيناء  Frame Relayخط بتقنية  -
 

 :معليات الصيانة-

 .حاسواب 15 حوايل قامت خلية ال عالمية ابملندوبية ابصالح
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 اخلطـوط العامـة لربانمـج نشـاط

 2016سنـة 
 

 اتالمتويـل والتشجيعـــ -1

  2015متابعة ال جنازات اليت متت خالل س نة. 

  ماكتهبا رمسيا قصد اعداد املوازانت املالية و حث جمالس ادارة الرشاكت التعاونية اليت مل تفي بتعهداهتا

 وعقد اجللسات العامة 

 مواصةل ال حاطة ابلرشاكت التعاونية الناشطة ابجلهة 

  الصيد البحري و كّي جمالس ال دارة جملامع التمنية يف قطاع الفالحة السعي لرت 

  الصيد البحري قصد تأ هيلها و تأ طري الرشاكت التعاونية ال ساس ية يف قطاع الفالحة و مواصةل مساعدة

 جعلها تواكب التطور يف العمل و 

  عىل جماهبة التحدايت تفعيل دور املهنة يف تنظمي صفوف الفالحني يف صلب هيالك همنية قاعدية قادرة

 والتحولت ال قتصادية

  هيلكيةو توقفت عن العمل نتيجة اس باب مالية و تصفية وضعية التعاضدايت اليت مجدت نشاطها 

 تكوين رشاكت تعاونية اساس ية للخدمات الفالحية جديدة عىل اسس سلمية مبناطق ال نتاج 

  اد تبين ال رشو حث الرشاكت التعاونية عىل مزيد تنويع النشاط. 

 

نتاج النباتــــي - 2  ال 

 برجمـة ومتابعة املواسـم الفالحيــة. 

 برجمـة ومتابعة موامس حامية النباتـات. 

 معليات ال رشاد الفاليح. 

 تركّي ومتابعة القطع املثالية. 

 القيام ابملوامس ال رشادية املكثفـة. 
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 القيام مبواضيع ا رشادية هجوية ذات أ ولوية. 

 اليد العاملـة اخملتصة القيام برتبصات وتكوين. 

 :وتمتثل أ مه توقعات املومس الفاليح  يف

 هك : 100000املساحة املربجمة :احلبوب 

 هك : 60000املساحة املربجمة :ال عالف 

 هك : 17000املساحة املربجمة :البقول اجلافة 

 ق : 40000المكية املربجمة :البذور املمتازة 

 ق : 335000المكية املربجمة :ال مسدة 

 هك : 93000املساحة املربجمة :ماكحفة ال عشاب الضارة 

 هك : 60000املساحة املربجمة :ماكحفة ال مراض ال مراض الفطرية 

 هك : 714املساحة املربجمة :الغراسات اجلديدة لل جشار املمثرة 

 

نتاج احليوانــ - 6  ـيال 

 امحلالت الوطنية:  الصحة احليوانية 

 اانت املس هتدفةعــدد احليو  احلـمـــلــة

 77000 أ بـقـار  -احلــم  القالعـيـة    

 205000 صغار اجملرتات -                          

 75000 امحل  املالطية عـنـد صغار اجملرتات

 8500 ال هجاض املعدي

 61111 داء الـكـلب

 210000 عـنـد صغار اجملرتات مـرض اللــسان ال زرق

 210000 صغار اجملرتاتد مــرض الـجـدري عـنـ
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 مراقبة املنتجات احليوانية واجلودة 

 الرخوايت الاسامك اللحوم احلليب 

 : مراكز احلليب

 مصادقة حصية -

 رفع عينات  -

 

22 

22 

   

 :املساخل

 املراقبة اليومية-

 املصادقة الصحية-

  

12 

12 

  

 سوق امجلةل لالسامك
 متابعة يومية لالنزال-   

 مراقبة السوق- 

 

 مؤسسات تصديرية

 ملنتجات الصيد البحري

 مؤسسة 66متابعة نشاط ل-  

 متابعة برامج املراقبة اذلاتية-

 اس ناد شهائد التصدير-

 مراكز تنقية 2متابعة 

مراقبة ش بكة انتاج -

 وتروجي القوقعيات

 قطاع ادلواجن
املصادقة الصحية  

 للمداجن

 متابعة مراكز الاهمات -

  

 

 حلدوديةاملراقبة الصحية ا 

 امليناء التجاري النوع
ميناء الصيد 

 البحري

مراكز احلجر 

 الصحي

رشاكت توريد 

 احليواانت

 حيواانت حية
رأ س  11111حوايل 

 س نة/
 12 07 

أ حياء و أ سامك 

 مائية
   مؤسسة تصديرية 66 

 

 جمالت أ خرى 

 سداري عىل املربنيمتابعة وحدات انتاج الاعالف املركبة والسهر عىل توزيع حصص ماديت الشعري وال  -

 ضيعة جمهزة للتربيد بصفة شهرية لضبط المكيات املنتجة واملروجة 15متابعة أ نشطة  -

 حتديد البؤر ووضع اخلطط العملية ملراقبهتا :التويق من الامراض املعديةو متابعة ش بكة اليقظة  -
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 مراقبة الالكب املش بوهة بداء اللكب لضامن حصة املواطن -

الارايخ واملصادقة الصحية لها واملشاركة يف فرز واعداد تقرير احلصول عىل منحة مركز لرتبية  10متابعة  -

 تروجيها

 تطهري القطيع من مرض السل  -

 متابعة مساكل التلقيح الاصطناعي -

 القيام ببحوث ميدانية للمشاريع الاستامثر واحلصول عىل املنح املتصةل بقطاع تربية املاش ية -

 

 الصيـد البحـري - 2

  نةميناء جرزو 

 2116يف هناية س نة  %81 مبيناء جرزونة هتيئةو نس بة اشغال مرشوع توسعة  تقدم -

 حبوض اصالح السفن ابمليناء جرزونة ممر الرافعةو القيام ابستشارة ل صالح رصيفني عامئني  -

  د.م 2.2 بقمية طن جحمي 221تقارب  متنقةل ذات محوةل اقتناء رافعة -

 ميناء مزنل عبد الرحامن 

هتيئة مرفأ  الصيد البحري مبزنل و تكوين وحدة التصف اليت ستتابع اعامل مرشوع حامية  : 2116سبمترب  -

 .املمول من طرف الاحتاد ال ورويب  2121أ فق  مضن برانمج عبد الرحامن املندرج

هتيئة مرفأ  الصيد البحري مبزنل عبد الرحامن و دلارسة مرشوع حامية  الاعداد للقيام بكراس الرشوط -

 .املمول من طرف الاحتاد ال ورويب  2121أ فق  رانمجمضن ب املندرج

 ميناء الصيد البحري بس يدي مرشق 

 اصالحات احلاجز احلجري الرئييس مليناء س يدي مرشق -

 برامج متلفة 

 الرتكّي عىل تطبيق ال جراءات القانونية للمحافظة عىل الرثوة السمكية  -

 توضيح الواثئق الاداريةو لبحري القيام حبمالت حتسيس ية حول الاستامثر يف جمال الصيد ا -

 لتعزيز القدرات البرشية لدلائرة( عاملو اطارات )انتداب اعوان جدد  -

 قوانني الصيد البحري اعداد دورات تكوينية ابلنس بة ل عوان ادلائرة يف -
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 الغاابت -2

 :الف دينار 4635 تبلغيف العنارص التالية بلكفة مجلية  2016يمتثل برانمج 

 لغاابتتمنية ا -2-1 

 أ لف دينار 640بلكفة  هك400 :التشجري الغايب -

 أ لف دينار 250بلكفة  هك111 :التثبيت ابلغراسات -

 أ لف دينار 80بلكفة  لكم50 :احداث مصدات رايح -

 أ لف دينار 80هك بلكفة 50 :التشجري الرعوي -

 أ لف دينار 250هك بلكفة 211 :صيانة الغراسات -

 لف دينارأ   30طن بلكفة  2:مجع البذور-

 أ لف دينار 450مليون ش تةل بلكفة  6:انتاج املشاتل -

 أ لف دينار 300هك بلكفة  600:اشغال حرجية -

 

 الرتبةو اشغال احملافظة عىل املياه  –6 

 :ل جناز ال شغال التالية مليون دينار 2.86اعامتدات تناهز  2016يتضمن الربانمج ال جاميل لس نة 

 ماكن املرشوع املرشوع
 د.صفقة أ  مبلغ ال

 مهنا متويل خاريج خزينة امجليل 

 0 2860 2860 اجملموع

 م بورقيبةو ب اجلنوبية  هك اصالح جماري اودية 121اجناز 
300 300 0 

 ماطر و جومني  هك جماري اودية 121اجناز 

 0 200 200 بزنرت اقتناء جتهّيات حبريات

 0 700 700 قنطرة بزنرت-ش حامبةاب ضفافه يف قسطنيو مرشوع هجر جزء من وادي جمردة 

 هتيئة املصبات
 

1300 1300 0 

 الصيانة والتعهد
 

360 1300 0 

 

 احملافظة عىل الغاابت -2-2 

 أ لف دينار 360لكم بلكفة  240 :صيانة املساكل الغابية -

 أ لف دينار 30لكم بلكفة  10 فتح القواطع الناريــة -

 أ لف دينار 450لكم بلكفة  300 :صيانة القواطع الناريـة  -

أ لف 140 وحدات بلكفة 3 : احلدائق الوطنية واحملميات الطبيعية -

 دينار

 أ لف دينار 805هك بلكفة 108022  :احملافظة عىل الرثوة الغابية -

 أ لف دينار 100بلكفة  ةمقاومة احلرائق الغابي -

 أ لف دينار 150هك بلكفة  500 :مقاومة احلرشات -
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 الهندسة الريفية – 6 

مع  الرسيةيمت مبقتضاه اجناز حمور  مليون دينار 7ختصيص اعامتد يقدر حبوايل  2016خالل س نة مت 

ج املتبقية والىت من شأ هنا أ ن متكن من رفع نس بة سيمت خاللها الرتكّي عىل امتام الربام 2016العمل وأ ن س نة 

 .الزتود والاس تجابة اىل بعض طلبات املواطنني
 

 ماكن املرشوع املرشوع
 د1مبلغ الصفقة أ  

 مهنا متويل خاريج خزينة امجليل 

 7118 3286 10404 اجملموع

 5932 1068 7000 جسنان حمور الرسية

 1186 214 1400 ماطر شتعهد ش بكة املاء الصاحل للرشاب برتقال

 0 300 300 غزاةل هجر وادي املاحلو هجر مصب وادي مساكن القنال احلزامية 

 0 1504 1504 اكمل الولية تزويد املدارس ال بتدائية ابملاء الصاحل للرشاب

 0 100 100 اكمل الولية دراسة مشاريع املاء الصاحل للرشاب

 0 100 100 اوتيك-غزاةل دراسة احداث مناطق سقوية

 

آت املائيــة - 8  صيانـة املنشـأ

 :يف ما ييل 2116املربجمة لس نة  تمتثل امه ال جنازات

 ماكن املرشوع املرشوع
 د.مبلغ الصفقة أ  

 خزينة امجليل

  1140 1140 

 100 100 ماطر وغزاةل وتسكراية  رصف املياهوصيانة قنوات التجفيف 

 180 180 اكمل الولية  تعهد ش باكت الري

 170 170 العالية وغزاةل  هتيئة املساكل الفالحية داخل املناطق السقوية

 190 190 اكمل الولية  صيانة حمطات الضخ

 500 500 جسنان  هتيئة ش بكة رصف املياه بسجنان
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 اس تغـالل املناطـق السقويــــة - 2
 ي  متابعة ملفات الاقتصاد يف مياه الرز

 را زة العمومية ببزنرت املسامهة ال صالح الزز قوي  عي يف املناطق السز

 املسامهة يف أ شغـال اللجنة اجلهوية محلاية ال رايض الفالحيزة 

 عداد مّيانيزة التزصزف والتزجهّي  ا 

 ي  برجمة ومتابعة ٍاس تعامل مياه الرز

  اجملامع املائيزة  ضـمو تمنية. 

 متابعة احملاس بة التزحليليزة وضبط لكفة املرت املكعزب. 

 ة وتقيمي احملاس بة التزحليليزةمتابع 

 متابعة نوعيزة املياه بوادي جمردة 

 تكثيف احلنفيزات بلكز من املنطقة السقوية العالية ، رأ س اجلبل وعوجسة. 

  ادات ال لكرتونيةوجتهّي املناطق السقوية العمومية أ وتيك  .ابش حامبه ابلعدز

  آت مقاطع التوزيع ملياه الريو صيانة ش بكة مياه الري  .منشأ

 

  املــوارد املائيــــة - 11 

 :يه2016 ة ـالل سنـا خـم ا جنازهـة اليت س يتـم ال نشطـأ ه

 القيام حبمالت القيس النصف شهرية ابلنس بة للمحطات الهيدرومرتية. 

 القيام بدورايت ملتابعة احملطات املطرية. 

 القيام ابل حباث اليت هتم امل  العمويم للمياه. 

   عداد حولية ال مطار لس  .2112/2112نة ا 

  عداد دليل س يالن املياه السطحية لس نة  .2112/2112ا 

  القيام بتحديد امل  العمويم للمياه 

 املتابعة الشهرية ملس توى املوائد املائية قنيش ورأ س اجلبل. 

 متابعة اس تغالل الآابر العميقة. 

 متابعة ومراقبة الطبقات املائية قليةل العمق والعميقة. 
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   تغالل الطبقات املائيةمتابعة ومراقبة اس 

 متابعة ا جناز احلفرايت املائية. 

 ا جناز ومتابعة أ شغال التخزين اجلويف للمياه. 

 س ناد رخصة للبحث والتنقيب عن املياه اجلوفية عداد ملفات قرار يف ا   .ا 

 عداد ملفات رخص اس تغالل املياه اجلوفية  .ا 

  ابرالقيام ابملعاينات الفنية املتعلقة حبفر وتعميق وجتهّي الآ. 

 عداد حوليات  :ا 

 مراقبة تطور مناسيب املياه اجلوفية (1

 التغذية الاصطناعية (2

 اس تغالل اخلزاانت اجلوفية العميقة (6

جناز الآابر العميقة (2  ا 

 متابعة تطور نوعية املياه اجلوفية  (2

 

 دراســـات الرتبــــة - 11 

  دراسات ال رايض وتوجيه اس تعاملها حسب خصائصها وحاجيات ال نتاج. 

 ة تقيمي خصوبة ال رايض الفالحية متابع. 

  مواصةل مراقبة المتلح والتغدق ابملناطق السقوية والعمل عىل معاجلهتا. 

  تفعيل قانون حامية ال رايض الفالحية. 

  احملافظة والتصف املس تدمي يف موارد الرتبة. 

   احملافظة عىل نس بة مقبوةل من املواد العضوية ابل رايض الفالحية. 

 س تغالل املقاطع ) ال نهتااكت اخملتلفة لل رايض الفالحية  التقليص من  .....( البناء الفوضوي وا 

 

 والتمنية الفالحيةادلراســـات  - 12 

  2016خـالل سـ نةدائرة ادلراسات وال حصاء الفـاليح و  قسم ادلراسات والتمنية الفالحيةالت أ مه تدخـ تمتثل

 :ة التاليــة ال نشط يف

 ل س تقصاءاتا .12-1
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 س تقصاء اخلاص مبتابعة املومس الفاليحالا 

 الاس تقصاء اخلـاص بتقدير قطيع املوايش 

 الاس تقصاء اخلـاص بتقدير اليد العامةل الفالحية 

  الاس تقصاء اخلـاص بتقدير انتاج احلبوب عن طريق القيس املوضوعي 

  (جويلية -جوان)الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج الطامطم الفصلية 

 (جويلية -جوان)بتقدير انتاج البطاطا الفصلية  الاس تقصاء اخلاص 

  الاس تقصاء اخلاص ابملناطق السقوية 

 (فيفري  -نومفرب )زيتون ابلقيس املوضوعي الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج ال 

  نومفرب)الاس تقصاء اخلاص بتقدير انتاج البطاطا الآخر فصلية عن طريق القيس املوضوعي- 

 (ديسمرب 

 انتاج اللحوم البيضاء وامحلراء ابملساخل البدلية  الاس تقصاء الشهري 

  املواد العلفية اخلش نة بأ مه اسواق ولية و الاس تقصاء ال س بوعي حول متابعة معدل اسعار املاش ية

 (بزنرتو سوق مزنل بورقيبة )بزنرت 

  الاس تقصاء اليويم حول متابعة مكيات وأ سعار امجلةل والتفصيل املتداوةل يف أ مه أ سواق مدينة

  .بزنرت، ابلتعاون مع ادلوائر الفنية

 .كام من املنتظر القيام ابل حصاء العام الفاليح يف النصف الثاين من نفس الس نة
 

 ال نرتانتو الش بكة ال عالمية و  أ نشطة هتم اخلارطة الفالحية .12-2

 مواصةل حتيني بنك املعلومات GIS  

  تفعيل واس تغالل اخلارطة الفالحيةمزيد 

 ل عالميةمتابعة ش بكة ا 

 صيانة معدات ال عالمية وتأ طري املس تعملني 

 موقع وزارة الفالحة عىل ش بكة ال نرتانت عرب تطعمي ركن صدى اجلهات  اثراء 

 

 انشطة هتم التخطيط .12-6

  عداد ملف مّيانية التمنية لس نة  . 2016متابعة مّيانية التمنية لس نة و مناقش هتا و  2017ا 

  2017لس نة اعداد املّيان ال قتصادي 
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 2016التقرير الس نوي لس نة  اعداد. 

 حتيني النرشايتو  اعداد التقارير الشهرية 

 متابعة املشاريع املتواصةل واجلديدة 

 عداد لوح   القيادة اتا 

  ومتابعة القروض اخلارجية  2116متابعة شهرية لس هتالك اعامتدات مّيانية التمنية لس نة 

 عداد التقرير اخلاص مب مواصةل  حسب ال هدافالتصف  ّيانيةا 

 متابعة اعامتدات التعهد وادلفع شهراي ابل عامتد عىل منظومة ADEB  

 

 أ نشطة متلفة .12-2

 عداد امللتقيات ندوة الولة، ندوة املندوبني، برانمج )تقارير متلفة  اعدادو  املشاركة يف ا 

 ...(.الزايرات

  رتاعداد نرشايت حمينة حتتوي عىل امه املؤرشات الفالحية بولية بزن . 

 التعاون مع بعض ماكتب ادلراسات. 

  عداد عروض تقدميية حتتوي عىل أ مه املعطيات اليت ختص القطاع الفاليح ( Powerpoint)ا 

 .كسري املوامس وأ مه املؤرشات وال شاكليات هذا ويقع حتييهنا دوراي

 متثيل املندوبية كنقطة اتصال دلى وحدة ال عالم وال تصال بوزارة الفالحة. 

 

 رانمج الرشاءاتب .12-2

 :يف   2016برانمـج يمتثـل

 قسط ر/ع بيان الفصول المكيزة

آةل طابعة ابل لوان 30  1 1يف  3 أ

 1قسط

 2 حاسوب مكتيب ذو خاصيات متقدمة 2

 6 حاسوب مكتيب 30

 2 حاسوب محمول 2

حة 4  2 شاشة مسطز

 To 1 1قرص صلب خاريج  15

 16Go USB 2مفتاح  40 2قسط

 6 فأ رة + مفاتيح  لوحة  40
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ـابعة  20  USB 2مرت   5اكبل ربط الآةل الطز

اشة 5  HDMI    2  اكبل ربط الشز

 500Go SATA  1 قرص صلب داخيل 2

 6قسط

3 Boite d’alimentation 600W 2 

4 DDR3 Carte mère H61 6 

4  DDR3 Carte mère G41 2 

10 Barrette mémoire 8Go DDR3 2 

10 Barrette mémoire 4Go DDR3 6 

10 Barrette mémoire 2Go DDR2 6 

 

 2016ال ماكانت املاليـة املربجمـة لسنـة  -16

 مّيانية التصف: العنوان ال ول (1

منحة ادلوةل  بني مقسمة مليون دينار 2.645 2116 تبلغ ال عامتدات املربجمة بعنوان مّيانية التصف لس نة

 .ابل ساس من بيوعات مياه الري املتأ تيةية املداخيل اذلاتية للمندوب و 

 

 مّيانية التمنية :العنوان الثاين (2

بعنـوان  مليـون دينـار 17.614، 2016تبلغ مجةل ال عامتدات اليت متت برجمهتا بعنوان مّيانية التمنيـة لسـ نة 

اعامتدات  بعنوان مليون دينار 11.054و( قروض خارجية د.م7.118خزينة و  د.م 10.496) اعامتدات التعهد

 .)لكفة القروض اخلارجية د.م 2.100اخلزينة و لكفة د.م 8.954مهنا ( ادلفع

  ).26كام هو مبني ابمللحق عدد(

: ، فواضلد.م17.614: مرمسز )مليون دينار  26.842، 2016وبذكل تكون مجةل ال عامتدات املتوفرة لس نة 

 (د.م9.228

tab%20rapport%202014.doc


 2015التقرير السنوي لسنة  

 

61 

 

 مرشوع التمنية الفالحية املندجمةبطاقـة مرشوع 

 بغزاةل وجومني
 

I- ملخص حول املرشوع 

 :ينار تونيس موزعة كام ييلمليون د 22.811=  :اللكفــة -1

   مليون دينار 16.211   مّيانية ادلوةل* 

   مليون دينار 12.211  الصندوق السعودي للتمنية* 

 مليون دينار 12.111   مسامهة املنتفعني* 
 

عتبار المتديد ( 2112جانفي  – 2112جويلية )س نوات وس تة أ شهر  8 :مدة ال جناز -2 اب 

آجال حق السحب ا ىل ابلنس بة للسحب  من حصيةل الق  61رض اخلريج وقع المتديد يف أ

 .2112أ كتوبر 
 

 : وحدة املرشوع -6

   حداث وحدة تصف حسب ال هداف   2112جويلية  26بتارخي 2122أ مر عدد يتعلق اب 

 .وبتنظميها وبطرق سريها ل جناز مرشوع التمنية الفالحية املندجمة بغزاةل وجومني
 

  متام ال ـمر عدد  2112نومفرب  16بتارخي  2112لس نة  2622أ مر عدد  2122يتعلق بتنقيح وا 

 .2112جويلية  26املؤرخ يف  2112لس نة 
 

  حددت مدة ا جناز مرشوع التمنية الفالحية املندجمة جبومني وغزاةل من ( جديد) 6الفصل

 . ولية بزنرت بامثن س نوات وس تة أ شهر 
 

 :أ هداف املرشوع -2

  نتاج الفاليح  نيحتسني دخل الفالحو تدعمي ال 

  ظروف عيش املتساكننيو حتسني مس توى 

  الرعويةو الغابية و املوارد املائية و حتسني التصف يف الارايض الفالحية و حامية. 
 

 :مكوانت املرشوع -2

   زتني عىل سدز البالزرة يتون و ا حداث منطقتني سقوي  ؛( هك  88) الزز

 هك 661عىل مساحة  2ا حداث منطقة سقوية الزبوز. 
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  ة ؛حبريات جبليز  16ا جناز 

  لكم من املساكل الفالحيزة  62.2هتيئة 

  عالميزة قتناء جتهّيات ا   وسائل نقل ؛و مكتبيزة و ا 

  بة لـ جناز  6211احملافظة عىل املياه والرتز  .منشأ ة حامية ابل قفاص املعدنية 21هك وا 

 نتداب أ عوان وقتيني ومتعاقدين  .ا 

  زة عىل مساحة يئة العقاري  هك ؛ 2.111الهتز

  أ بناهئم و الفالزحني التزكوين لفائدة 

  (.هك 2161)تمنية الغاابت واملراعي 

  هك وزراعة 161هك  وال جشار املمثرة 2611غراسة الزيتون)تمنية ال نتاج النبايت واحليواين

 (.هك1211السةل 

  مناطق ريفية  ابملاء الصاحل للرشاب  12تزويد 

  (قروض صغري)موارد الرزق 

 

II-   تقدم ال جناز املادي 

 غزاةل1- 
 61/12/2112نس بة تقدم ال جناز اىل حدود :نارص املموةل عن طريق القرض اخلاريج الع 

 

 ال مهية النوع
مناطق 

 (العامدات)التدخل
 نس بة تقدم ال جناز اللكفة ابل لف دينار

 املاء الصاحل للرشاب -1
 :مشاريع 6

 منتفع1216

 زروتني -

 عني مّياب -

 احلارة-

 62.8:ادلراسة-

  1162.628:ال شغال-

111% 

 بصدد ال س تغالل  

 لكم 21.2 مساكل فالحية -2

 لكم2:س يدي عيىس-

 لكم2:س يدي منصور-

 لكم2:بوجرير-

 لكم 2:الركب-

 لكم2.2:اذلواودة-

 22.661:ادلراسة-

  2216.126:ال شغال-

22% 

ال شغال متواصةل مع رشكة اشغال 

 ( STN)الشامل 

 منتفع21 :حبريات 2 البحريات اجلبلية -6
 بين بدر-

 وادي اللكوط -

 12.122:ادلراسة-

 268.821:ال شغال-

حبرية  وادي و حبرية بين بدر % 111

اللكوط الغيت بسبب اعرتاض ماليك 

 ال رض 

 الغي   26.221ادلراسة - سد تيل واحد السدود التلية -2

مت الغاء املرشوع بسبب ارتفاع درجة 

ملوحة املياه ومت تعويضه ابملنطقة 

  2السقوية الزبوز
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 املناطق السقوية -2
هك لفائدة 661

 منتفع 161
 الزبوز 

  21:ادلراسة-

لكفة )6211:ل شغال-

 ( تقديرية

111% 

 بصدد ال س تغالل 

 

 العنارص املموةل عن طريق اخلزينة

 أ  د اللكفة عدد املنتفعني ال مهية النوع
تقدم 

 ال جناز
 مالحظات

 ادلراسات-1

 مططات تمنوية تشاركية -
2 

 :عامدات  2

اكين س يدي متس

عيىس وس يدي 

منصور وبوجرير 

 والركب واذلواودة

126 
111% 

111% 
 انهتى 

 الرتبةو احملافظة عىل املياه  -2
 %111 281  وحدة 26

آة حامية .2-1   منشأ
 

غراسات )هتيئة احواض ال ودية . 2-2 

اصالح جماري اودية +غابية و رعوية 

احواض +ارشطة جحرية+مصاطب يدوية +

 ( ت زيتونغراسا+فردية

 هك1821
 

1826 100% 
هك انهتى  اجنازها 1211

 %22هك بصدد ال جناز 621و

 هك611 ال شغال الغابية -6

 

162 

 
 فقط هك161مت  اجناز 

وقع فسخ الصفقة بسبب و 

اعرتاض متساكين املنطقة رمغ 

 ان ال رض دولية
  

نتاج النبايت-2  ال 
هك 1211-

هك 111-زيتون 

 لوز

 منتفع1622

 فعمنت1221

626 

66 

111% 

111%  

 ال جشار املمثرةو غراسة الزايتني -

توزيع )تدعمي صغار مزارعي احلبوب -

 ( املبيدات

نتاج احليواين-2  :ال 

 (توزيع ادوية بيطرية)تدعمي الصحة احليوانية-

 زراعة السةل -

 رأ س 62111-

بقر و ماعز )

 (واغنام

 هك221-

2121 

811 

12 

22.2 

111% 

111% 

هذا العنص الهتجني  مشل-

دواء -دواء النحل–ال صطناعي 

 جحر اللعق-الغمن

يف اطار صفقة مع ديوان تربية -

 املاش ية
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 جومني2- 

 61/12/2112نس بة تقدم ال جناز اىل حدود :العنارص املموةل عن طريق القرض اخلاريج 

 ال مهية النوع
مناطق 

 (العامدات)التدخل

اللكفة ابل لف 

 دينار
ال جناز نس بة تقدم  

  املاء الصاحل للرشاب

 :مشاريع 2

 منتفع 266املنشار-

  منتفع 222البشري س يدي-

  اتهنت

 اكف غراب
1613 

100% 

   ال س تغالل بصدد 

  فالحية لكم مساكل12.65

 لكم1.8:السامن-

 لكم1.2:غراب اكف-

 لكم2.65:اتهنت-

  لكم6:غامن اولد-

  لكم6.6:سعيد اولد-

 السامن املواس ية

 راب النخةلاكف غ

 اتهنت قندوزة 

 غامن اولد

  سعيد اولد

الف دينار   6122

الف  262حبساب 

 دينار اللكم الواحد 

100% 

 بصدد ال س تغالل

  البحريات اجلبلية

 حبريات 2

 منتفع  21العني البيضاء -

 منتفع 21س بع عوينات -

 السامن

 السامن

  

266 

211 

 بصدد ال س تغالل 111%

111% 

 

 ةل عن طريق اخلزينة العنارص املمو

 عدد املنتفعني ال مهية النوع
ابل لف  اللكفة

 دينار
 مالحظات تقدم ال جناز

   5 ادلراسات-1

126 

%100   

 100% 2 مططات تمنوية تشاركية -

    دراسات فنية للمساكل الفالحية -

نتاج النبايت-2 هك زيتون 1111- ال 

 هك لوز21و

2000 
281 

مشاتل وقع توزيع  %100

الزيتون عىل الفالحني كام 

أ بل يف  مجعية وقع تلكيف

صفقة ل جناز حوايل  اطار

   هك121

 100% 81 1930 هك2611- ال جشار املمثرةو غراسة الزايتني -

تدعمي صغار مزارعي -

 ( توزيع املبيدات)احلبوب

   

 

  

نتاج احليواين-6  :ال 

توزيع )تدعمي الصحة احليوانية-

 (ادوية بيطرية

 زراعة السةل -

ماعز )رأ س  62111-

 (اغنامو بقر و 

6121 
21 

هك 111وقع برجمة حوايل  111%

 22سةل لهذا املومس مببلغ 

الف دينار وقع اجناز 

 منتفع 22هك لفائدة 116
 %111 211 811 هك221-

   
 

  

 811 منتفع 811 ابناهئم و التكوين لفائدة الفالحني -2

121 

 :جمالت التكوين 111%

 تقلمي اجشار الزيتون-

 تربية املاش ية-

 احملافظة عىل املياه والرتبة-
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اايم تكوينية لصاحل املرأ ة -

 الريفية 

  ال شغال متواصةل 100% 470   24 الرتبةو احملافظة عىل املياه -2

آت حامية ابل قفاص املعدنية-   متواصةل ال شغال 100% 1558 هك2200 منشأ

  يئة احواض ال وديةهت -
 

    

   هك350 الهتيئة الغابية -6
621 

وقع فسخ الصفقة بسبب  %3

 اعرتاض املواطنني 

 ال شغال متواصةل  80% 222.2 منتفع 111 هك اكف غراب2222 الهتيئة العقارية -6

 

  .يف حني وقع اقرتاح دراسة اماكنية اجناز جزء اثن هل 100%هذا وقد بلغت نس بة ا جناز هذا املرشوع 
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 للتصف يبطاقـة مرشوع المتويل ال طار 

 يف أ حواض ال ودية 
 

 :تقدمي املرشوع -1

برانمج المتويل ال طاري للتصف يف أ حواض املياه مضن اسرتاتيجيات التمنية الفالحية املندجمة املعمتدة يندرج  

 . عىل اخملططات التمنية التشاركية

-بزنرت:ولايت ويه 11عىل  د التونس ية موزعةمليون هك ابلبال 2متسح منطقة تدخل املرشوع حوايل 

 .املهدية-قفصة-س يدي بوزيد-اكفال-القصين-القريوان–سليانة -زغوان-ابجة

 (.2112-2118)عىل امتداد مخسة س نوات (AFD)مشرتك مع الواكةل الفرنس ية للتمنية : المتويل
 

 املسامهة يف التصف املس تدمي للموارد الطبيعية :    *أ هداف املرشوع-2

 .تطوير ظروف عيشهمو تمنية دخل املتدخلني *                         

آت املائية من الرتس بات و مقاومة ال جنراف *                           البنية ال ساس يةو حامية املنشأ

 .هتيئة املناطق الغابيةو من  الفيضاانت                           
 

 :مناطق التدخل بولية بزنرت-3

هيرش -(نان معمتدية جس )عامدات ويه معالية واحلشاش نة  6تشمل و هك 26811متسح منطقة التدخل حوايل 

 (أ وتيك)س يدي عامثن -(تينجة)الزعرور-(ماطر)ترقالش -(ب اجلنوبية )

 .مليون دينار  8.2تبلغ ال عامتدات اخملصصة لولية بزنرت :لكفة املرشوع
 

 :طريقة التدخل-4

املصادق علهيا من مجيع ال طراف املتدخةل ، ل ميكن الرشوع يف ال جناز الا بعد و حسب املهنجية املتبعة 

ل نهتاء من دراسة اخملططات التمنية  التشاركية اليت حددت مدة اجنازها بأ ربع س نوات تتضمن س نة ل عداد ا

ختضع هذه اخملططات بعد اعدادها اىل مصادقة اجملالس احمللية للتمنية  و س نوات ملرافقة اجنازها  6وادلراسة 

 . اجمللس اجلهوي للتمنيةو 
 

 :تقدم ال جناز-5

ماعدا عنص هتيئة ال رايض الفالحية وهتيئة املساكل برتقالش واذلي بلغت نس بة  100% بلغت نس بة ال جناز

 .هذا وقد دخلنا الآن يف طور ال عداد للمرحةل الثانية.  98%تقدم اجنازه 
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 للرشب الصاحل ابملاء الزتود نس بة حتسنيبطاقة مرشوع 

  جسنان حماور حول
 

 

 .ملاء الصاحل للرشب حول حماور جسنانحتسني نس بة الزتود اب:  عنوان املرشوع-1
 

 .ساكن 62111تزويد و حتسني نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشب مبعمتدية جسنان :  أ هـداف املشـروع-2
 

تعتبـر نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشب ابملناطق الريفية من ولية بزنرت  : حمتوايتهو التعريف ابملرشوع -6

مما يس توجب ا جناز برانمج لتحسني هذه النس بة ابلعامتد عىل املوارد املائية  ،% 88ضعيفة حيث ل تتعـدى 

تتواجد هذه املناطق الريفية خاصة و . املمتثةل خاصة يف املياه السطحية املعبأ ة ابلسدود الكربىو املتوفرة ابجلهة 

 .مبعمتدية جسنان رمغ وفرة مياه السدود

قرار مرشوع احملاو  ر الكربى لتحسني نس بة الزتود ابملاء الصاحل للرشب حول حماور ولتاليف هذا النقص، مت ا 

 :اذلي حيتوي عىل عدة مكوانت تمتثل أ ساسا يف و املمول مبشاركة البنك ال فريقي للتمنية، و جسنان 

 .لرت يف الثانية 121حمطة خض بطاقة و حمطة لتصفية مياه سد الزايتني   -

 .خزانو قناة خض   -

حمور جسنان، حمور مترة، حمور الرسية، : قل املياه من اخلزان ا ىل متلف املناطقأ ربعة حماور رئيسة لن  -

 .لكم 116حمور اكف عبادة، عىل طول مجيل 

 (2161أ فق س نة)ساكن  62111منطقة ريفية هتم  21مشاريع تزويد   -
   
 :  التلكفة وهيلكة المتويل-2

 أ لف دينار 62611: التلكفة  -

 أ لف دينار 1261: اخلزينة :    المتويل  -

 أ لف دينار 61111: دفوعات خارجية    -    
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 : التقـدم املـادي للمشـروع-2

 ال مهية ماكن املرشوع املرشوع
 مبلغ الصفقة

 ابل لف د امجليل
 اخلزينة

 متويل

 خاريج
 ال شاكليات والصعوابت

 التنفيذية يف طور اجناز اخملططات  2621 1122 6749 62111  جسنان حمطة الضخو  حمطة التصفية

 6212 2611 3792   جسنان قناة ادلفع 
مت اعطاء ال ذن لبدأ  ال شغال بتارخي 

12/12/2112 

 1221 261 *1600 6م2211  جسنان اخلزان
يف طور ال عالن عن طلب عروض 

 اثلث

 2218 222 *6200   جسنان حمور جسنان 
يف طور ال عالن عن طلب عروض 

 اثن

       حمور مترة

       يةحمور الرس 
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 اشاكليات ومقرتحات

 ختص القطاع الفاليح
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 مقرتحات ختص املوارد الطبيعية

     - Iاملاء الصاحل للرشاب 

 توزيع املياه  لزتويد و اذلي ترشف عليه الرشكة الوطنية لس تغالل   ال رساع يف اجناز اشغال مرشوع احملاور الكربى

ة جسنان نظرا حملدودية املوارد املائية اجلوفية مما أ دى ا ىل ضعف نس بة الزتود خاصة ابجلهة املناطق الريفية  مبعمتدي

 (2112خالل س نة % 86.2نس بة الزتود لاكمل الولية ) الغربية للولية 

  حاةل لك مشاريع الزتود ابملاء الصاحل للرشب ابلوسط الريفي ا ىل الرشكة الوطنية لس تغالل بعد  توزيع املياهو اقرتاح ا 

دارة املياه الريفية صلب هذه املؤسسة  عدم و حيث أ ن س ياسة الاعامتد عىل اجملامع املائية اظهرت حمدوديهتا 1 ا حداث ا 

 .قدرهتا  عىل الاس تجابة  حلاجيات متساكين الوسط الريفي مع عزوف املنتفعني عن حتمل املسؤوليات صلب اجملامع

 دراج املشاريع ذات اللكفة الفردية املرتفعة عىل مّيانية ادلوةل نظرا الرتفيع يف سقف اللكفة الفردية من قبل املم ولني أ و ا 

 .لرتفاع التلكفة الفردية للمشاريع 
 

- II     مياه الريو املناطق السقوية 

  ىل دواوين ل حياء املناطق حاةل التصف يف املناطق السقوية العمومية ا ىل رشاكت اس تغالل املناطق السقوية أ و ا  ا 

عزوف )مرد وديهتا و ة حيث انه ثبت أ ن مواصةل الاعامتد عىل اجملامع املائية هيدد دميومة هذه املناطق السقوية السقوي

ىل (  عدم خالص معالمي الاس هتالك من طرف املنتفعنيو املنتفعني عن حتمل املسؤوليات صلب اجملامع   مع ال شارة ا 

ية س ميكن من مرونة أ فضل يف التصف يف هذه املناطق دواوين للتصف يف املناطق السقو و أ ن بعث رشاكت جديدة 

آليات و جتميع احلاجيات من اخلدمات الفالحية 1 جتميع ال نتاجو برجمة 1 صيانة أ فضل1اس تخالص مقابل املياهو بيع )  أ

ىل ادلراسات ( 111  اخل1ال نتاج ىل جانب  تفرغ املصاحل اجلهوية للمندوبيات ا  الربجمة كام س متكن من و الاجناز وا 

 .طاليب الشغلو استيعاب أ عداد هامة من ال طارات 

  جياد صناديق دلمع امللكية تتوىل متويل جتميع امللكية و معاجلة ظاهرة تشتت امللكية اليت تس تفحل من س نة ل خرى ا 

جياد ال طر القانونية  ىل جانب ال رساع اب  ورشاء املناابت بني ال طراف اليت لها حق يف املرياث العقاري الفاليح ا 

 .تشتت امللكية  ابملناطق السقويةو بعث رشاكت الاس تغالل العائلية نظرا لظاهرة ال هامل ل 

  س تغالل املناطق السقوية و أ شغال الهتيئة املائية و رفع نسق التحمك ىف مياه الس يالن تمنية الفالحة املروية و حسن ا 

 .حول املوارد املائية الصغري

 السقوية املؤهةل ذلكل تعممي التجهّيات املقتصدة للمياه ابملناطق. 
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- III   القطـاع الغابـي واحملافظة عىل املياه والرتبة 

  ىل تطوير القطاع الغايب ختاذ ال جراءات الهادفة ا  تركّي و تمنية الغراسات الش به غابية و جعهل أ داة ىف خدمة التمنية و ا 

آليات لتشجيع ال ستامثر اخلاص ابلقطاع الغايبو جمامع تمنية غابية   .وضع أ

  احلد من قطع ال جشار لصنع الفحم وتكسري الغاابت من أ جل التوسع يف ال رايض الفالحية واس تغالل بعض املنتوجات

  .الغابية

  هك مس تغةل مكراعي جامعية  21111وجود مساحات هامة  من ال رايض اخلاصة واخلاضعة لنظام الغاابت حوايل

قبال مالكهيا عىل اس تصالهحا  بطريقة غري حممكة ويه يف تدهور متواصل نظرا لتشعب وضعياهتا العقارية وعدم ا 

دخالها يف ادلورة ال قتصادية  . ابلتشجري لتمنيهتا وا 

  ماكنيات الوسائل حدة اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة خالل الفرتة الصيفية والاندلع املتكرر للحرائق مع قةل ا 

 .للتدخل يف مقاومة احلرائق

 دخال هذا العنص مضن عنارص ال نتاج و الرتبة و يض بأ شغال احملافظة عىل املياه الرفع من نسق معاجلة ال را عامتده و ا  ا 

 .من طرف الفالح
 

نتاج الفاليح  مقرتحات ختص ال 

I  -نتــاج النباتــي  ال 

   ،جياد   دعوة مراكز البحث و العمل عىل توفري أ صناف جديدة  من بذور احلبوب تقاوم ال مراض الفطرية ىل ا  العلمي ا 

 .توجيه البذور املمتازة املثبتة ا ىل املناطق ذات املؤهل العايل لتمثيهناو  الرتبة ابجلهةو أ صناف تتالمئ مع املناخ 

   عدم تطبيق كراس الرشوط من طرف أ غلب رشاكت ال حياء والتمنية الفالحية يف موضوع تشغيل ال طارات

لزام هاته الرشاكت تفعيل هذا ال جراء   .ذكل حسب الربانمج املتفق عليهو الفالحية، املطلوب ا 

 تباع تداول زراعي حممك آلية لتحفّي منتجي البقول اجلافة عىل الرتفيع ىف املساحات لنمتكن من ا   .العمل عىل وضع أ

  التكثيف داخل املناطق السقويةو العمل عىل رفع مردودية الزراعات املروية. 
 

II -نتـاج احليوانـي   ال 

  حداث مذاحب عصية لدلواجنو واق ادلواب أ سو العمل عىل تأ هيل املساخل  .ا 

  دماج تربية املاش ية ىف املس تغالت الفالحية للتخفيف من تلكفة ال عالف  .ال س تفادة من التسميد العضويو رضورة ا 

  التوسع ىف مساحة ال عالف املرويةو التشجيع عىل تعاطي الزراعات البديةل. 

  رتفاعو تدعمي  .أ سعارها ترش يد التغذية احليوانية ملقاومة ا 
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 الرفع من نسق التغطية الصحية من ال مراض املعدية. 

  توس يع قاعدة ال نتخاب ( base de sélection) املس تجيبة للرشوط الصحية و لتوفري ال رايخ الصاحلة للرتبية

 .الفنيةو 
 

III -   الصيد البحـري 

  احملافظة عىل التوازن البييئ للبحرية اليت و احلد من ظاهرة التلوث داخل حبرية بزنرت لتطوير منظومة تربية القوقعيات

 .خاصة مبرئف مزنل عبد الرحامن و متثل مورد رزق لعديد العائالت 

 تنظيف مدخل ميناء الصيد البحري س يدي مرشق بسجنان. 

 حتيني اخملزون السميك للمنطقة الشاملية حىت يتس ىن وضع اسرتاتيجية ل س تغالل هاته املناطق. 
 

 مقرتحات عامــــة 

 تطوير ال ستامثرو خاصة الىت متثل عائقا أ مام ال قرتاض و لرفع من نسق الهتيئة العقارية ا. 

  حتديد مناطق منوذجية متخصصة ىف منتوج فاليح و حسن توظيف ال رايض حسب ما جاءت به اخلارطة الفالحية

 .خاصة املنتوج البيولويجو معني 

  (الف دينار س نواي  811 حوايل)  ش باكت تصيف املياهو دمع برانمج هجر ال ودية. 
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  قامئة املالحق
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 ومعدل اجلهة 2014/2015، مومس  2116/2112ال مطار املسجةل خالل مومس  : 1 ملحق عـدد

 2014/2015القروض املومسية املس ندة خالل املومس الفاليح  : 2ملحق عـدد 

 2015هيلكة ال ستامثرات املصادق علهيا خالل س نة :  6ملحق عـدد 

 ومقاومة ال عشاب الطفيليةتطور اس تعامل الامسدة الكاميئية وبذور احلبوب املمتازة :  2ملحق عـدد 

 املواضيع اجلهوية ذات ال ولوية و الارشاد املكثف :  2 ملحق عـدد

 2015اجنازات سنـة : امحلالت الوقائيـة:  6ملحق عـدد 

  2015 س نةل  اخملزون املايئ ابلبحريات اجلبلية : 6ملحق عـدد 

 2015س نة املوائد املائية السطحية والعميقة ل :  8 ملحق عـدد

  2015  توزيع املناطق السقوية العمومية حسب مصدر املياه لس نة:  2ملحق عـدد 

  2015بيوعات مياه الري لس نة و رشاء :  11 ملحق عـدد

  ياه الريتطور املساحات السقوية اجملهزة ابملعدات املقتصدة يف م :  11 عـدد ملحق

   مشاريع الهندسة الريفية:  12 ملحق عـدد

 2015الرتبة لس نة و تقدم اجناز احملافظة عىل املياه و الوضعية احلالية لال جنراف :  16ملحق عـدد 

 2015الاجنازات الغابية لس نة :  12 ملحق عـدد

 تطور انتـاج وانتاجيـة احلبـوب:  12 ملحق عـدد

 احلبـوبتطـور جتميـع :  16 ملحق عـدد

 مردود الاعالف  و تطور مساحات ، انتاج :  16ملحق عـدد 

نتاج البقول اجلافةو تطور مساحات :  18 ملحق عـدد  ا 

 انتاج الزراعات الصناعيةو تطور مساحات :  12 ملحق عـدد

 واخلرض السقوية انتاج اخلرض و تطور مساحات :  21 ملحق عـدد

 ر املمثرةانتاج الاجشاو تطور مساحات :  21ملحق عـدد 

 ال نتاج احليواينو القطيع  : 22ملحق عـدد 

 .قطـاع الصيد البحـري ، تطور ال سطول وال نتاج : 26ملحق عـدد 

 ادلوائرو توزيع أ عوان املندوبية حسب ال قسام :  22ملحق عـدد 

 2015مّيانية التمنية لس نة :  25ملحق عـدد 

 2016لس نة مّيانية التمنية :  26 ملحق عـدد



 
 :1دد ـــملحق ع

 

 2014/2015، مومس  2112/2112، مومس  2112/2112الأمطار املسجةل خالل مومس  

 و معدل اجلهة
 

 الأمطار

 الشهر

 مومس

2012/2013 

 مومس

2014/2013 

 مومس

2015/2014 

 معدل اجلهة

 (س نة 21) 

الفارق بني امطار 

 املومس ومعدل اجلهة

 39,54- 42,64 6,7 103,38 52,32 سبمترب

 7,19 26,26 70,1 41,45 66,55 أأكتوبر

 57,99- 26,12 33,4 145,79 50,92 نومفرب

 24,45 661,61 139,6 57,52 83,43 ديسمرب

 26,9 24,69 121 105,70 112,49 جانفي

 72,67 36,41 154,1 34,26 161,15 فيفري

 28,12 12,43 84,6 140,90 86,23 مارس

 47,67- 43,64 0,6 34,02 66,34 أأفريل

 3,84- 66,64 18,3 19,29 18,64 ماي

 9,58- 2,13 0,00 3,40 0,00 جوان

 0,25- 9,61 0,00 0,00 2,04 جويلية

 1,02 1,13 4,6 0,00 29,12 أأوت

 1,52 84,136 633 687,82 729,21 اجملموع

 

 



 
 :2دد ـملحق ع

 

  1420/2015الفاليح املس ندة خالل املومس املراقبة العادية  القروض املومسية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                أألف دينار :الوحدة

 نــوع القرض

القرض 

 العادي

 املراقب

القرض 

البنيك 

 املراقب

القروض 

البنكية 

 املبارشة

مجعية 

اس ناد 

القروض 

 الصغرية

البنك 

 التونيس

 للتضامن

القروض املومسية 

ابعتبار مجيع 

 مصادر المتويل

  2015/2014 مومس

 12844.641 271.550 - 11056.611 607.400 909.080 دينار املبلغ ابلألف

 753 76 - 200 107 370 عدد املنتفعني

  2014/2013 مومس

 12406.505 230.800 - 10683.670 718.400 773.635 املبلغ ابلألف دينار

 686 11 - 234 127 314 عدد املنتفعني



 

 
 :2دد ـــملحق ع

 

  2014/2015 هيلكة متويل الإستامثرات املصادق علهيا خالل 
 

 

 
 أألف دينار :الوحدة                                                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الاستمثــار صنف
 عدد

 املشاريــع
 املنح

 يل اذلايتالمتو 

 والقروض
 الإستامثر امجليل

2015 

 1653.585 1142.759 510.826 282 "أأ "استامثرات صنف  .أأ 

 30659 27155 3504 212 "ج"و" ب"استامثرات صنف  .ب

 32312.585 28297.759 4014.826 494 اجملمــــــوع

2014 

 2208.475 1509.630 698.844 367 "أأ "استامثرات صنف  .أأ 

 33374.000 29427.000 3947.000 232 "ج"و" ب"رات صنف استامث .ب

 35582.475 30936.630 4645.844 599 اجملمـــــوع



 
 

 :2 ددـــــملحق ع
 

 مس تلزمات انتاج احلبوبتطور اس تعامل 
 

 : ور املمتازةذالب -1 
   قنطار :الوحدة    

 الس نة

  النوع

 معدل

 9اخملطط 

 معدل

 10اخملطط 

 معدل

 11اخملطط 
2112 2112 2112 2015 

 27467 25800 28142 22641 19646 11221 11880 مقح صلب

 4005 7037 6662 2261 5325 2947 1980 مقح لني

 707 200 622 221 117 - - الشعري

 32179 33037 26262 24241 25089 14168 13860 اجملموع

 

 :الأمسدة الكاميوية-2
   قنطار :الوحدة

 نةالس  

       النوع

 معدل

 9اخملطط 

 معدل

 10اخملطط 

 معدل

 11اخملطط 
2112 2112 2112 2015 

 226100 235069 221142 142141 185811 201800 222162 الآمونيرت

 17200 20400 11111 11224 34604 60340 111242 22فسفاط 

 65420 76300 26626 22111 46389 62393 104341 ب.أأ .د

 308720 331769 264428 216214 267206 324533 228482 اجملموع

 

  :مقاومة الأعشاب الطفيلية-2
   هكتار :الوحدة

 الس نة

  النوع

 معدل

 9اخملطط 

 معدل

 10اخملطط 

 معدل

 11اخملطط 
2112 2112 2112 2015 

 7250 10000 1461 11111 9684 12642 8284 د-2-2

 82850 83000 81121 21111 70476 51088 62622 املزدوج

 90100 93000 82111 61111 80160 63730 62222 اجملموع

 



 

 الإرشـــــــــــــاد  :2ددــــق عـــملح
 

 :الإرشاد املكثف -1
 الأنشطة                     

 القطاع

 الأايم

 الإعالمية

 احلصص

 التطبيقية

 التدخالت

 عىل الضيعة

 2789 05 06 احلبوب

 371 - - الطامطم

 935 01 - البطاطا

 570 04 04 القوارص

 64 - 01 الألبان

 20 - - اللحوم امحلراء

 317 11 06 الأعالف

 36 - - املنطقة السقوية

 09 04 05 الفالحة البيولوجية

 5111 25 22 اجملموع
 

 :ات الأولويةذاملواضيع اجلهوية  -2
 الأنشطة

 القطاع
عالمية   الأايم  ىل الضيعةع التدخالت التطبيقية احلصص الإ

 209 - - البقول اجلافة

 410 - - الأجشار املمثرة

 150 - 05 اخلرضوات

 54 - 01 تربية النحل

 91 13 - (امليكنة) الهندسة الريفية

 - - 01 املراعي والغاابت

 401 - - تربية الأغنام واملاعز

 394 01 04 الزايتني

 32 - - القنارية

 41 - - الكروم

 06 - - القرعيات

 68 - - النخيل

 54 - - الفلفل

 03 - - احملافظة عىل املياه والرتبة

 01 - - اللفت السكري

 07 - - اللكزا

 37 - - هيالك ادلمع

 1597 14 11 اجملموع



 

 ملحق عـــــــــــــــدد6 :

 
 ة ـــــــالت الوقائيــــحملل 2015 برانمجاجنـــــاز  

 

 نس بة التلقيح املنجز التلقيح العدد امجليل امحلةل

 %165 119773 72249 البقر*   امحلى القالعية-1

 %57 126026 221377 الغمن واملاعز*                    

 %114 60321 53000 الغمن واملاعز *امحلى املالطية  -2

 %49 1190 2406 الإهجاض املعدي-3

 %53 132801 252000 غمن*     اللسان الأزرق-4

 %57 136936 240000 غمن* ي          اجلدر -5

 %83 28960 35000 اللكب-6

 



 

  7ددـــــــــــــــملحق ع

 2015اخملزون املايئ ابلبحريات اجلبلية س نة 

 طاقة الخزن المنطقة المعتمدية إسم البحيرة سنة العدد
 3ألف م 

طاقة الخزن دون 
 إعتبار

 3الترسبات ألف م 

 (3ألف م ) المخزون

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي

 56 56 54 54 54 54 54 55 55 56 56 56 56 70 المعالية سجنان الصخيرة 1985 1
 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 30 سجنان سجنان طواجنية 1987 2

 E E E E E E E E E E E E 12 15 الحكارة سجنان الحكارة 1987 3

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 20 العبابسة سجنان بوفرينينة 1988 4

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 15 العبابسة سجنان 2سوقمان  1988 5

 12 12 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 15 العبابسة سجنان فيض الخزين 1988 6

 15 15 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 40 الحشاشنة سجنان أم جنيب 1988 7

 16 16 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 20 الحشاشنة سجنان 1سوقمان 1988 8

 16 16 14 14 14 14 13 15 15 16 16 16 16 20 المعالية سجنان بن يصلي  1989 9

 30 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 40 المعالية سجنان السميرة 1989 10

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% 12 0 مترسبة 30 ختمين العالية 1ب -الطرفة 1990 11

 12 12 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 15 سحابنة سجنان 4كناينيةب 1990 12

 40 40 38 38 38 38 38 39 39 40 40 40 40 50 سحابنة سجنان 5ب -الحدادة 1990 13

 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 15 سحابنة سجنان 3ب -الحنية 1990 14

 S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% S 100% مترسبة 60 1قبطنة  منزل بورقيبة واد طليبة 1990 15



 30 94 94 94 94 94 94 103 103 104 104 90 104 130 هيشر بنزرت الجنوبية واد القرع 1991 16

 -واد الشطيب 1991 17
 60 102 102 102 102 102 102 103 103 104 104 95 104 130 سيدي عامر بنزرت الجنوبية 6ب

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 120 لواتة بنزرت الجنوبية واد النية 1991 18

 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 12 15 عيشون سجنان عيشون 1991 19

 E E E E E 19 E E E E E E 28 35 ليةالمعا سجنان بيض الغول 1991 20

 10 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 15 22 50 لواتة بنزرت الجنوبية واد المّرة 1992 21

 POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE POLLUE 48 60 بني مسلم بنزرت الجنوبية واد المرازيق 1992 22

 60 88 88 88 88 88 88 89 89 90 90 70 90 120 سيدي عامر بنزرت الجنوبية واد المعو 1992 23

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 12 15 الموادن سجنان المخيش 1992 24

 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 8 12 15 المعالية سجنان الهميل 1992 25

الشقيفة  1992 26
 S100% S100% S100% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 مترسبة 90 السحابنة سجنان (الشاليبية)

 40 84 84 84 84 84 83 84 84 85 85 80 85 120 حشاد غزالة 2واد العومان  1992 27

سيدي  غزالة واد الشرشارة 1992 28
 S S S S S S 83 83 83 83 83 0 مترسبة 50 منصور

 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 15 20 120 ودةذوا غزالة واد الزيتون 1992 29

 50 75 75 75 75 75 74 75 75 75 75 75 78 120 بومخيلة ماطر 1واد العومان  1992 30

 0 56 56 56 56 56 58 59 59 60 60 40 60 80 حشاد بنزرت الجنوبية عين الّسردوك 1993 31

 70 95 95 95 95 95 98 99 99 100 100 80 100 130 عين مريم بنزرت الشمالية عين الباردة 1993 32

 20 28 28 28 28 28 28 34 34 35 35 35 35 50 أوالد غانم جومين عين الغدر 1993 33

 30 56 56 56 56 56 58 59 59 60 60 56 60 110 أوالد غانم جومين الزيتونة 1993 34

 36 36 36 36 36 36 36 37 37 38 38 35 40 50 العبابسة سجنان سيدي  الزين 1993 35



 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 14 16 20 السحابنة سجنان أم الطبل 1993 36

 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 28 35 العبابسة سجنان واد الزان 1993 37

 E E E E E E E E E E S S مترسبة 90 نفات ماطر مسيفطين 1993 38

 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 12 14 139 قبطنة ورقيبةمنزل ب الشاقي 1993 39

واد عين  1994 40
 23 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 20 35 50 الحويض أوتيك الصفصاف

 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 48 60 الحويض أوتيك واد الكوم 1994 41

 58 58 58 58 58 58 58 59 59 60 60 40 60 100 لواتة بنزرت الجنوبية واد الصفصاف 1994 42

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100%   7 مترسبة 109 هيشر بنزرت الجنوبية واد الكريمة 1994 43

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 116 بني داود ماطر واد الكوشة 1994 44

 E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% مترسبة 131 بهاية ماطر واد بصارية 1994 45

 90 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 112 162 قصة الباي ماطر واد األحمر 1994 46

 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 50 70 108 تمينخ العالية واد ديكارة 1995 47

 S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% S100% مترسبة 50 بسباسية أوتيك زعرورة 1995 48

 38 58 58 58 58 58 57 59 59 60 60 35 60 105 البسباسية أوتيك واد السمار 1995 49

 30 58 58 58 58 58 58 59 59 60 60 50 60 101 تسكراية بنزرت الجنوبية وواد المي 1995 50

واد  1995 51
 70 118 118 118 118 118 117 119 119 120 120 100 120 180 سيدي عامر بنزرت الجنوبية حصحاصية

 60 83 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85 100 ركب غزالة مشارقة 1995 52

 S S S S S S S S S S S S 45 50 البسباسية أوتيك شعبة جورج 1996 53

 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 36 40 البسباسية أوتيك زويتينة البي 1996 54

 90 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 90 110 161 هشير بنزرت الجنوبية بني وذيل 1996 55

 80 108 108 108 108 108 108 109 109 110 110 110 110 220 الطواجنية جومين واد الداموس 1996 56



 85 94 94 94 94 94 95 104 104 105 105 100 105 150 أوالد سعيد جومين واد السويدية 1996 57

 40 48 48 48 48 48 48 49 49 50 50 50 50 100 السمان جومين المغرة 1996 58

 80 118 118 118 118 118 117 118 118 120 120 100 120 145 البسباسية أوتيك كاف الغارق 1998 59

 45 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 50 55 110 الحويض أوتيك قورقيبة 1999 60

 40 64 64 64 64 64 65 65 65 70 70 55 70 90 الختمين العالية واد الذهيلة 2000 61

     S100% S100% 30 30 30 30 30 30 30 0 35 50 الحويض أوتيك دويميس 2000 62

 Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  Eتغذية  تغذية 227 بشاطر بنزرت ج المشرع 2001 63

 300 308 308 308 308 308 307 308 308 310 310 310 312 391 معالية سجنان الزبوز 2001 64

 40 52 52 52 52 52 52 52 52 55 55 55 55 100 بهاية ماطر النشمة 2001 65

 60 72 72 72 72 72 72 73 73 75 75 75 75 150 الطواجنية جومين الطيحان 2001 66

 30 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 90 تسكراية بنزرت ج كاف الذيبة 2002 67

 E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% E 100% ةمترسب 90 البسباسية أوتيك الحنايا السفلى 2002 68

 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 60 الحويض أوتيك الفرتوت 2002 69

 93 93 93 93 93 93 93 93 93 95 95 95 96 120 ترقالش ماطر المعيزة 2006 70

 165 265 265 265 265 265 264 265 265 270 270 200 270 300 تسكراية جنوبيةبنزرت ال الحميمين 2006 71

وادى دار  2006 72
 100 135 135 135 135 135 135 135 135 140 140 120 140 152 تسكراية بنزرت الجنوبية الرمل

 140 140 140 140 140 140 139 140 140 144 144 142 146 172 الذواودة غزالة المراديم 2006 73

 R R R R R R R R R R R R تغذية 242 ترقالش ماطر المطوية 2007 74

 160 180 180 180 180 180 180 180 180 185 185 180 195 195 السمان جومين عين البيضة 2009 75

سيدي  غزالة بن بدر 2009 76
 30 40 40 40 40 40 40 80 80 88 88 88 88 93 عيسى

 120 350 350 350 350 350 350 370 370 380 380 300 400 400 لحويضا أوتيك الرمان 2010 77



 110 110 110 110 110 110 110 110 110 115 115 115 117 117 بوجرير غزالة فرع بن نصر 2011 78

79 
 سبعة عوينات 2013

 جومين
 السمان

110 110 110 110 110 100 100 100 99 99 99 99 99 90 

80 
 الخروبة  

 67 100 30 بصدد اإلنجاز 120 120 قالشتر  ماطر

    
  7966 4752 3879 4409 4409 4318 4318 4214 4270 4270 4240 4270 4367 3200 

   
S:Sédimenté R:Recharge E: Endommagé 

         

 
(*) 

بحيرة 
 المشرع

تسرب مياه بالحوض المائي و ال تتمكن  من الخزن منذ 
 إحداثها

            

 
(**) 

بحيرة 
الحنايا 
 السفلى 

منذ سنة % 011متضررة بنسبة 
3112 

              



 
   8ملحق عـــــــــــــــدد

 2015 متابعة اس تغالل املائـــــدات املائية السطحية لس نة

مس املائدة  املعمتدايت اإ

آابر  ال
 املوارد

م م
2

 

 الإس تغالل

م م
2

 

 نس بة

 الإس تغالل

% 

 امللوحة

 ل/غ
اجملهزة 

 ءكهراب

اجملهزة 

 مازوط

مجموع 

 اجملهزة

غري 

 جمهزة
 اجملموع

 اكف عباد

12111 
 2 – 1 62 1.62 1 295 180 112 111 12 جسنان

 رت الشامليةبن 

12211 

رت بن 

 الشاملية
126 21 186 380 566 3,32 2 61.22 1 – 2 

 رأأس اجلبل

12211 
 2 – 2 124 11.42 8,44 1538 753 421 22 686 رأأس اجلبل

 ة غار امللحعوجس

12221 

غار امللح 

 أأوتيك
1121 24 1088 272 1464 7 12.8 183 

1.2 – 

2.2 

 وادي القرع

12111 

بنرت 

 اجلنوبية
266 8 286 142 431 3 2.41 80.3 1 – 2 

 قنيش

12121 

منل -العالية

 مجيل
1122 26 1061 246 1554 7,5 11.19 149.2 

1.2 – 

2 

 منل بورقيبة

12121 

منل 

 بورقيبة
222 82 334 400 738 2 1.68 42.2 

1.2 – 

2 

 وادي بن حسني

12121 

منل 

 بورقيبة
24 22 50 40 90 1 1.24 24 1 – 2 

 وادي جسنان

12211 
 22.2 1.61 2,9 680 450 230 164 22 جسنان

1 – 

1.2 

 ماطر رأأس العني

12211 
 83.2 6.66 8 744 300 442 212 121 ماطر

1.2– 

2.2 

 جومني الأعىل

12221 
 22 1.8 2 324 110 212 142 22 جومني

1.2 – 

1.2 

 وادي الطني

12621 
 2 – 1 21 1.8 2,9 232 116 116 111 12 جومني

 جمردة السفىل

26121 
 47 1.41 3 322 40 282 181 81 أأوتيك

2.2 – 

2 

 2 -1.2 102.32 53.5 52.06 9027 3776 5251 1228 2812  مجمــوع الولية



 
 (يتبع) 8ددـــــــــــــــملحق ع 

س تغالل املائدات املائية العميقــة لس نة  2015 متابعة اإ

 
مس املائدة  اإ

 
 املعمتدايت

آبـار  عـدد ال
املوارد امجللية 

م م
2

  

ادلفق 

املتواصل 

 (ث/ل)

 الإس تغــالل

الرشاب  م 
م

2
 

الفالحة م 
م

2
 

م م الصناعة
2

 
اجملموع  م 

م
2

 
امللوحة 

 (ل/غ)
رت بن 

 الشاملية
12211 

رت بن 

 الشاملية
8 2,6 6,4 1,2 1,11 1,112 1,21 2,6-1,2 

 وادي القرع
12111 

بنرت 

 اجلنوبية
16 1,8 16 1,228 1,21 - 1,22 2,2-1,22 

 وادي قنيش
12121 

 1,2-2,22 6,11 1,14 2,48 1,82 222 8,2 222 العالية

 وادي قنيش
12121 

 2,62 - 1,26 2,26 46,12 2,2 26 منل مجيل
2,12-

1,22 

نل م
 بورقيبة

12121 
 1,4-2,1 1,66 1,22 1,22 1,16 26 2 61 منل بورقيبة

وادي 
 جسنان

12211 
 1,2-1,6 1,62 - 1,122 1,26 18,26 1,4 6 جسنان

 ماطر
12211 

 21 ماطر
12,6 

22,61 1,62 1,42 1,12 1,22 2,4-1,2 

 ماطر
12221 

 1.2-1.2 3.46 - 1.18 2.26  14 ماطر

 جومني
 الأعىل

12221 
 1,2-1,1 1,26 - 1,26 1,88 28,62 1,2 22 ومنيج

 وادي الطني
12621 

 1,2-1,8 1,12 - 1,11 1,12 2,8 1,2 2 جومني

 وادي جمردة
26111 

 1,4-2,2 1,16 1,12 1,12   22,22 2 22 أأوتيك

 وادي جمردة
26121 

 1.6 -1.2 1,22 - 1,22   22,18 11,6 21 أأوتيك

  22,26 1,26 11,62 11,21 612,18 22.2 282  اجملمــوع



 
 : 8 ددــــــملحق ع

  2015لس نة حسب مصدر املياه املناطق السقوية العموميةتوزيع 
 

 2015جمامع الري داخل املناطق السقوية العمومية الكربى حىت موىف س نة 1- 
  18224: املساحة امجللية للمناطق السقوية العمومية الكربى 

 16:عمومية الكربى العدد امجليل للمناطق السقوية ال 

  8214: العدد امجليل للمس تغلني الفالحيني داخل املناطق السقوية العمومية الكربى 

  18: العدد امجليل للمجامع املائية داخل املناطق السقوية العمومية الكربى 

  هك 18224:  مساحة املناطق السقوية العمومية الكربى حتت ترصف اجملامع املائية 

 16:  السقوية العمومية الكربى حتت ترصف اجملامع املائية  عدد املناطق 

  8214: العدد امجليل  للمس تغلني الفالحيني املنمتني للمجامع املائية 

 

 امس القطاع مصدر املياه )هك(القابةل للرياملساحة  الفالحني عدد املس تغلني
 امس

 املنطقة السقوية

 امس  

  اجملمع
 ر/ع

 1 العالية العالية العالية سد سيدي سالم 1550 946

 2 رأس الجبل رأس الجبل رأس الجبل سد سيدي سالم 2190 3077

272 620 

 سد سيدي سالم

 عوسجة

 عوسجة

 3 عوسجة

 4 األفاق باجو 505 250

 5 الرهان زواوين 677 133

 6 طويبية طويبية طويبية سد سيدي سالم 324 100

 سد سيدي سالم 1463 220

 0لزدين

   3لزدين  7 الوفاق نلزدي

 2لزدين 

 8 طبياس طبياس طبياس سد سيدي سالم 1450 212

 سد سيدي سالم 1394 271

 0أوتيك

 9 األمل أوتيك الجديدة
 3أوتيك

 2أوتيك 

 4أوتيك

 10 النزهة سيدي عثمان  سيدي عثمان  سد سيدي سالم 200 34

 11 الحدائق منزل جميل منزل جميل راقسد سيدي الب 715 231

 12 ماطر ماطر ماطر سد جومين 1935 92

 الطارف الطارف سد سجنان 175 109

 -جالطة 
 غزالة

13 
 الكحلة الكحلة سد سجنان 300 180

 قزني بالشوك قزني بالشوك سد سجنان 225 10

 5تسكراية  5تسكراية  سد سجنان 143 91

 14 الطموح الفردوين لفردوينا سد غزالة 1030 391

 0/3تسكراية  سد سجنان 270 90

 تسكراية 

 0/3تسكراية 

 2تسكراية  2تسكراية  سد سجنان 105 35 15

 4تسكراية  4تسكراية  سد سجنان 285 95

 16 البركة   CP1 سد سيدي البراق 1137 659

 17 اإلنطالقة سجنان CP4 سد سيدي البراق 620 613

 18 اإلمتياز   CP3 د سيدي البراقس 952 450

 19 النجاح   CP2 سد سيدي البراق 993 957

   المجموع 19258 9518

 



 

 2015حىت موىف س نة  املناطق السقوية العمومية الكربى اليت ل تزال حتت ترصف املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية2- 

 حاةل املنظومة املائية عدد املس تغلني الفالحيني بةل للرياملساحة القا مورد املاء ٍامس املنطقة السقوية ر/ع

 متت احالهتا اىل اجملامع

  
 2015حىت موىف س نة  جمامع الري داخل املناطق السقوية العمومية الصغرى واملتوسطة3- 

 هك 462: املساحة امجللية للمناطق السقوية العمومية الصغرى 

 12:ة الصغرىالعدد امجليل للمناطق السقوية العمومي

 288: العدد امجليل للمس تغلني الفالحيني داخل املناطق السقوية العمومية الصغرى 

  2:  العدد امجليل للمجامع املائية داخل املناطق السقوية العمومية الصغرى

 هك 222:  مساحة املناطق السقوية العمومية الصغرى حتت ترصف اجملامع املائية 

 2:   العمومية الصغرى حتت ترصف اجملامع املائية عدد املناطق السقوية 

 161: العدد امجليل  للمس تغلني الفالحيني املنمتني للمجامع املائية 
 

 ر/ع املعمتدية اجملمعامس    املنطقة السقوية امس مصدر املياه )هك (املساحة القابةل للري الفالحني املس تغلني عدد

 1 بنزرت ج المنارة المنارة بئر عميقة 20 26

 2 ماطر القلتة والقصعة القلتة والقصعة بحيرة جبلية+ سد تلي 120 36

 3 أوتيك الفرطوط الفرطوط سد تلي 60 40

 4 أوتيك الفكارين الفكارين سد تلي 63 40

 5 أوتيك الدالي  الدالي  بئر عميقة 72 29

 6 غزالة    أوالد المي بئر عميقة 50 52

 7 غزالة    الزيتون سد تلي 152 90

 8 جومين   الزراريس سد تلي 60 27

 9 ماطر   الغرمول  سد تلي 93 35

 10 منزل بورقيبة   قنين سد تلي 83 41

 11 منزل بورقيبة   قبطنة بئر عميقة 55 55

 12 راس الجبل   0بني عطاء  سد تلي 45 28

 المجموع            873 499

 
  لسقوية املروية ابملياه املعاجلةعىل املناطق ا اجملامع املائية4- 

 162: املساحة امجللية للمناطق السقوية املروية ابملياه املعاجلة 

 11: العدد امجليل للمناطق السقوية  املروية ابملياه املعاجلة 

 16: العدد امجليل للمس تغلني الفالحيني داخل املناطق السقوية  املروية ابملياه املعاجلة  

 : .... للمجامع املائية داخل املناطق السقوية  املروية ابملياه املعاجلة العدد امجليل

   ---: مساحة املناطق السقوية  املروية ابملياه املعاجلة  حتت ترصف اجملامع املائية 

   ---: عدد املناطق السقوية  املروية ابملياه املعاجلة  حتت ترصف اجملامع املائية 

 ---: غلني الفالحيني املنمتني للمجامع املائية العدد امجليل  للمس ت
 

 عدد املس تغلني الفالحيني املساحة القابةل للري املاء مصدر ٍامس املنطقة السقوية ر/ع

 16 074 محطة المياه المعالجة  سيدي أحمد سيدي أحمد 1



 10ملحق عــــــدد 

 2015لسنــة  العمــومية لسقويــةبيــوعــات ميــاه الــري ابملنــاطق ا تـقييــم وحوصلــة
 

 املنطقــة السقويــة  
ادليون اىل موىف 

2112  

من ادلين  2/2قسط 

اجملدول اذلي حل 

 أأجهل  

من  1/2قسط 

ادليون اىل موىف 

2112 

 2المكيات املفوترة م
قيـمة 

 (ملمي)املبيعــات
 (ملمي)املبلغ امجليل

املقــابيض امجللية  

2112 

ىل غا ية بــايق ادلين اإ

21/12/2112 

 امجلةل تعريفة تفاضلية تعريفة عادية (ملمي)

 اجملــــــامع

 108 246 87 000 850 155 108 096 243 525 234 215 946 762 2 537 612 1 409 150 1 738 274 22 845 586 5 690 373 111 لــزديـن  1

 373 350 50 000 257 148 373 607 198 750 934 129 125 883 1 800 403 1 325 479 572 339 27 051 333 41 862 697 136 طبيــاس 2

 243 071 143 000 008 166 243 079 309 530 753 234 510 149 3 774 030 2 736 118 1 328 508 47 385 817 26 640 541 237 أأوتيــك 3

 901 221 133 476 140 248 377 362 381 690 525 286 399 769 2 240 329 159 440 2 136 692 63 551 144 31 681 460 318 راس اجلـبـل 4

 099 527 12 348 739 62 447 266 75 350 377 60 780 806 790 515 990 290 0 549 444 7 549 444 7 العــاليــة 5

 609 994 111 0 609 994 111 0 0 0 0 0 0 609 994 111 منـزل امجليـل 6

 127 722 35 000 200 18 127 922 53 845 999 33 142 358 105 98 037 260 062 762 13 220 160 6 309 810 68 الطويبـية 7

 809 823 40 000 700 14 809 523 55 060 595 40 096 453 100 168 996 284 199 752 9 550 176 5 995 760 48 عــوجســة  8

 002 457 21 000 700 31 002 157 50 565 407 40 165 406 647 77 518 328 196 038 7 241 711 2 980 190 35 الـزواويـن 9

 216 719 69 000 000 22 216 719 91 695 386 54 652 556 455 124 197 432 541 442 27 979 889 9 707 212 137 طـرف الغــابة 10

 022 255 137 000 000 60 022 255 197 690 914 103 766 232 1 174 576 592 656 288 414 62 043 926 30 442 071 312 مــاطر 11

 912 713 43 000 369 9 912 082 53 855 407 25 748 277 535 93 213 184 792 201 20 265 473 7 960 008 101 2-1تسكــراية  12

 331 360 7 000 050 12 731 392 19 200 156 11 130 106 420 9 710 96 250 402 5 280 834 2 252 011 27 2تسكــراية  13

 987 188 52 000 581 20 987 769 72 500 671 39 215 364 130 7 085 357 395 107 24 091 991 8 977 536 120 2تسكــراية  14



15 
جـالطة غزاةل 

 2تسكراية 
43 962 005 4 832 487 8 792 401 54 480 45 300 99 780 8 484 300 22 109 188 11 600 000 10 509 188 

 832 277 122 000 000 40 832 277 162 795 635 93 087 877 705 51 382 825 570 788 47 468 853 20 848 942 238 ردويــنالفــ 16

 847 048 37 000 500 11 847 548 48 560 697 16 941 156 290 10 651 146 367 048 22 919 802 9 837 241 110 الطــــارف 17

18 
 2الزبــوس 

 الكحـةل
103 280 490 0 20 656 098 379 044 10 540 389 584 42 274 540 62 930 638 34 932 600 27 998 038 

 647 113 185 000 260 4 647 373 189 720 776 83 209 047 1 0 209 047 1 860 185 81 068 411 24 298 929 405 جســنــان الربكة 19

 542 369 156 000 000 11 542 369 167 240 989 92 092 371 1 453 417 639 953 687 203 65 615 176 9 435 018 326 جسنـان النجـاح 20

 776 528 111 000 458 15 776 986 126 400 382 69 280 867 0 280 867 829 842 45 547 761 11 147 214 229 جسنـان الإمتياز 21

 128 664 53 000 000 6 128 664 59 880 468 31 453 498 184 210 269 288 580 801 24 668 393 3 900 007 124 جسنـان الإنطـالقـة 22

23 
( 2قزين  املنطقـة   

 (الميـين
22 093 930 0 4 418 786 74 870 100 910 175 780 13 785 750 18 204 536 7 200 000 11 004 536 

 725 486 14 890 152 10 615 639 24 615 639 24 108 253 223 58 885 194 0 0 0 النهة 24

 996 652 676 1 314 698 121 1 710 333 795 2 055 500 753 1 988 862 20 312 951 7 676 911 12 677 673 651 820 720 270 541 807 377 3 اجملــموع دلى اجملــامع

 الشـــركـــات

25 
رشكة الإحياء 

 نفــات
18 859 440 1 102 200 0 0 201 687 201 687 14 118 090 34 079 730 28 082 640 5 997 090 

26 
آرايض  ديوان ال

 ادلوليّة ماطر
425 256 291 51 591 280 85 051 258 765 049 1 115 670 1 880 719 185 203 760 321 846 298 285 780 318 36 065 980 

27 
رشكة الإحياء 

 س يدي سامل
1 228 430 0 0 251 655 284 121 535 776 55 120 170 56 348 600 55 279 672 1 068 928 

28 
رشكة شامل 

 جنوب للخدمات
0 0 0 783 0 783 109 620 109 620 109 620 0 



 998 131 43 250 252 369 248 384 412 640 551 254 965 618 2 478 601 1 487 017 1 258 051 85 480 693 52 161 344 445 اجملــموع دلى الرشكــات

 الفـــالحيــــن

 398 239 3 780 132 13 178 372 16 260 244 5 884 39 850 4 034 35 0 658 147 1 260 980 9 كامل اللمويش 29

30 
بن يــدر جمـال 

 ساملــة
3 442 670 0 0 29 747 57 776 87 523 8 208 900 11 651 570 4 711 310 6 940 260 

 658 179 10 090 844 17 748 023 28 160 453 13 407 127 626 62 781 64 0 658 147 1 930 422 13 اجملــموع دلى الفالحني

 652 964 729 1 654 794 508 1 706 741 235 3 855 504 021 2 360 609 23 416 615 9 944 993 13 935 724 736 958 561 324 633 574 836 3 امجللــة

 



 (يتبع)10 ددــــــملحق ع

 4102ـة لسنـ مياه الري حسب المناطق السقوية شراءاتتوزيع 

 املنطقــة

 السقويــة
 (د)قمية الرشاءات  (2م)امجلــةل  ديسمبـر نومفبـر أأكتوبـر سبمتبــر أأوت جـويلية جــوان مــاي أأفــريل مـارس فيفـري جانفـي

 262 564 207 565 679 3 829 128 159 130 164 174 007 470 229 858 559 806 636 572 712 266 513 228 0 0 757 43 طبيـــــاس

 169 795 288 574 119 5 228 133 689 222 577 244 275 635 999 141 1 233 982 358 713 215 636 419 368 0 0 581 41 عــوجســة

 112 988 270 902 803 4 246 8 022 118 405 237 087 785 524 998 444 993 367 698 577 642 230 322 0 0 0 رأأس اجلبل

 269 596 87 850 552 1 350 78 560 73 330 107 630 189 160 259 150 291 150 260 120 168 970 113 0 0 430 11 (1)أأوتيـــك  

 705 683 53 670 951 710 38 350 50 250 69 420 113 960 166 360 181 360 161 160 97 820 67 0 0 280 5 (2)أأوتيـــك  

 028 261 67 360 192 1 540 56 110 48 000 118 510 127 820 189 920 211 950 217 920 151 590 70 0 0 0 (2)أأوتيـــك  

 351 285 41 880 731 920 25 200 25 990 64 580 98 100 118 670 136 980 122 230 87 210 52 0 0 0 (2)أأوتيـــك  

 045 119 166 851 944 2 212 48 879 99 255 217 817 474 364 547 963 533 760 420 669 381 932 220 0 0 0 العــالية

 616 921 26 249 477 630 29 638 26 212 44 750 74 500 66 864 118 395 68 344 22 916 25 0 0 0 طويبية

 254 570 45 840 807 880 81 590 50 050 81 110 120 180 96 080 92 410 75 620 97 440 79 0 0 480 33 (1)لزديــن 

 149 648 102 680 819 1 980 178 260 152 110 174 240 216 650 221 250 236 850 168 990 187 160 183 0 0 190 100 (2)لزديــن 

 729 586 76 680 357 1 140 136 320 117 060 138 240 189 240 163 450 155 710 139 670 141 200 116 0 0 650 60 (2)لزديــن 

 160 595 108 170 072 5 045 140 071 108 146 324 144 532 545 616 995 000 1 967 895 475 683 455 494 043 119 383 58 901 98 مــــاطر

 961 425 4 724 206 0 0 0 0 246 88 525 80 953 37 0 0 0 0 0 الطــارف

 961 152 18 873 847 300 300 300 475 48 748 238 705 297 000 218 595 28 450 15 0 0 0 تسكــرايــة

 035 172 5 571 241 937 16 679 6 623 7 993 33 247 37 593 41 227 29 288 16 229 45 195 0 560 6 نفــــات

 762 208 16 065 757 755 4 013 18 138 24 600 9 512 123 731 189 364 163 080 174 750 49 0 55 67 قزين ابلشوك

 993 340 8 584 389 0 0 0 0 295 107 430 164 659 116 200 1 0 0 0 0 2زبوس 

 867 873 1 523 87 060 21 620 16 470 19 889 1 414 5 625 6 076 7 632 8 111 0 109 517 رشكة ساملة

 625 430 5 649 253 166 8 483 9 894 20 474 39 242 77 905 54 659 30 043 12 783 0 0   الصاكك

 052 220 603 1 260 295 33 928 135 1 943 273 1 974 066 2 241 160 4 975 121 6 452 576 6 831 118 5 540 805 3 178 455 2 238 119 547 58 413 402 امجلـــلــــة

 



 
 11دد ـــق عــــــملح

 
  املقتصدة يف مياه الري تطور املساحات السقوية اجملهزة ابملعدات -1

 
 هك :الوحدة                                                                                                       

 طرق الري املعمتدة
 معدل

 11اخملطط 
2111 2112 2112 2112 2015 

 - -  6-  16 الري السطحي احملسن

  262 17 226 261 224 الري ابلرش

  126 211 224 1622 666 الري املوضعي

 96 218 228 211 2112 1118 امجلةل

 

 

 س نة املاضيةتطور املؤرشات مقارنة ابل  -2
 

 الوحدة املؤرّشات
 املؤرشات

 النس بة
2012 2013 2112 2015 

أألف م (1)التقديرات الآوليّة 
2

 41000 41000 42500 42000 -1.2 

أألف م (2)المكّّيات املنتجة 
2

 37293 35061 37645 39773 + 5.7 

أألف م (2)المكيّة املوّزعة 
2

 23436 19883 21341 23609 +7.3 

 7+ 95 89 80 90 % (1(/)2)س تعامل نس بة الٍ 

 3.5+ 59 57 57 62 % (2(/)2)جناعة الش باكت املائّية 

م اٍلس هتالك يف الهكتار
2

 11 + 1500 1350 1500 1500 هك/

 15 + 75 65 60 41 % نس بة اٍلس تخالصات

 1- 78 79 41 83 % نس بة اٍلس تغالل

 2- 90 92 82 96 % نس بة التكثيف

 0.2+ 90.2 90 88 87 % س تغاّلت ابملعّدات املقتصدة يف املاءنس بة جتهزي امل 

 



 : 12ملحق عـدد 

 (املشاريع املتواصةل) اجنازات دائرة الهندسة الريفية

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

عادة الهتيئة  الزتويد واإ

 وقع الإعالن عن طلب عروض اثين %90 306 غزاةل باريةاجناز اشغال مرشوع الك 

 جتهزي حمطات الضخ الكحةل وبين عوف والكبارية 
بنرت الشاملية 

 وغزاةل
105 60% 

مت جتهزي حمطة الضخ ابلكحةل وبين عوف 

 ويف انتظار اجناز الأشغال املدنية للكبارية 

لبقية تمكةل )مرشوع س يدي عبد الرحامن واجلبابرة 

 (الأشغال بطلب عروض موحد للمرشوعني

 

 

329 

 

85% 

 
 يف طور الإجناز

خزينة ) ابملاء الصاحل للرشاب 2تزويد منطقة ابلرايس 

 احداث(BADو
 يف طور الإجناز %83 1989 جومني

 (BADخزينة و )الزقابة و احلويرة 

 جتهزيات خض

 غزاةل

  
وقع اعطاء الإذن ببدأأ وتسلمي وتركيب  

  املعدات

 (BADخزينة و )اتهنت 
 جومني

 
769 

55% 

 

اس تئناف الأشغال بتارخي  )يف طور الإجناز  

22/16/2112) 

 يف طور الإجناز %23 1242 بنرت اجلنوبية (:BADخزينة و)امحلامات-قرص اخلروف-بين مسمل  

 يف طور الإجناز %88 1754 جومني (BADخزينة و ) 1مرشوع اعادة هتيئة ابلرايس

 6494 وعاجملم
 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 هتيئة املناطق السقوية

احداث ش بكة للرصف والتجفيف وش بكة للري عىل 

 :1قسط (:خزينة)هك قزين بشوك 221مساحة 

 وضع القنوات 

 %25 1515 غزاةل
بتارخي اس تئناف الأشغال )يف طور الإجناز 

21/16/2112) 

 %60 985   ترصيف املياه:2قسط
اس تأأانف الأشغال بتارخي )يف طور الإجناز 

21/16/2112) 

 2500 اجملموع
 

 



 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 هجر الأودية

 تسجيل الصفقة يف طور %65 590 ب اجلنوبية برج شلوف( املرازيق)هجر وادي

 590 اجملموع
 

 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 ادلراسات

 %65 100 اكمل الولية دراسة تزويد املناطق الريفية ابملاء الصاحل للرشاب
ب عروض بصدد اعادة طلو مت الغاء الصفقة 

 اثين

 100 اجملموع
 



 
 ( :يتبع) 12ملحق عدد 

  2015) املشاريع املنهتية خالل س نة)اجنازات دائرة الهندسة الريفية 

  

 املرشوع

  

ماكن 

 املرشوع

  

 الأمهية

  

تقدم  الصفقة مبلغ 

 الإجناز

 % املادي

 

 الإشاكليات والصعوابت

 
 امجليل

 مهنا متويل

 خاريج

عادة الهتيئةالزتويد و   اإ

 %98   2878 منتفع2121 ماطر اجناز اشغال مرشوع بوخميةل 
بصدد الإعداد لتسلمي 

 SONEDEاملرشوع اىل 

    (خزينة)اشغال وضع القنوات 

 

1480 

 

 انهتىى اجنازها 100% 

   (خزينة)اشغال مدنية 

 

 انهتىى اجنازها 100%    1024

 (:BADخزينة و )جتهزي حمطة الضخ

  

 انهتىى اجنازها 100% 140 179

 انهتىى اجنازها 195 164 100%     (:BADخزينة و )كهربة حمطة الضحخ

 انهتىى اجنازها %100   44     الكهربة: مرشوع الكبارية

 انهتىى اجنازها %100   124  منتفع222 جومني (:خزينة)تزويد مناطق دوار املزوزي العواودة

 للرشاب تزويد س يدي عبد الرحامن ابملاء الصاحل

% 80الصفقة الأوىل للمرشوع (: BADخزينة و )

من الأشغال انهتت وبقية الأشغال ستتواصل عىل 

صفقة اخرى ويه مرشوع س يدي عبد الرحامن 

 (واجلبابرة

 انهتىى اجنازها %100 332 392  منتفع226 جومني

 (:BADخزينة و )جتهزي حمطة الضخ

 
 

 انهتىى اجنازها 100% 173 173

خزينة )اجلبابرة ابملاء الصاحل للرشاب تزويد منطقة 

الصفقة الأوىل للمرشوع انهتت وبقية (: BADو

الأشغال ستتواصل عىل صفقة اخرى ويه مرشوع 

 (س يدي عبد الرحامن واجلبابرة

 انهتىى اجنازها %100 299 353 منتفع246 جومني

 ازهاانهتىى اجن %100 96 113  منتفع24 غزاةل (:BADخزينة و )البالعة 

 انهتىى اجنازها %100 625 737  منتفع1162 جسنان (:BADخزينة و )املريفق 

   %100   1256 منتفع842 اوتيك (:خزينة)اجناز اشغال مرشوع س يدي عامثن

 انهتىى اجنازها %100   700     اشغال وضع القنوات

 انهتىى اجنازها %100   166     جتهزي حمطة الضخ

   اشغال مدنية

 

314 

 

 انهتىى اجنازها 100%

 كهربة حمطة الضخ
 

 

76    

 

 انهتىى اجنازها 100%

 انهتىى اجنازها %100 800 944 منتفع1211 غزاةل اشغال(:BADخزينة و )احلويرة والزقابة 

 انهتىى اجنازها %100 239 239 منتفع211 ب الشاملية منل زيد*(PNUD) اعادة هتيئة:

 انهتىى اجنازها %100 280 280 262 ةتينج اعادة هتيئة :(PNUD)اشلك 

 7533 اجملموع
  



 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 هتيئة املناطق السقوية

التوسع يف احلبوب املروية س يدي عامثن وعني غالل 

 (:خزينة)
 وقع الإس تالم الوقيت %100 574 اوتيك

 574 اجملموع
 

 

 ماكن املرشوع املرشوع
اللكفة ابلألف 

 دينار

 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 هجر الأودية

 انهتىى اجنازها %100 267 العالية هجر الأودية وادي احلةل

هجر وادي السعادة  ووادي السابقني  ووادي املالسني  

 واحلزامية الغربية

ماطر واوتيك 

 رت اجلنوبيةوبن 
 انهتىى اجنازها 100% 500

 767 اجملموع
 

 

 مرشوع احملاور الكربى

 ماكن املرشوع املرشوع

 الصفقة مبلغ
 تقدم الإجناز

 %املادي
 الإشاكليات والصعوابت

 امجليل
 مهنا متويل

 خاريج

 حمطة الضخو حمطة التصفية 

 جسنان

 يف طور الإجناز 40% 5733 6749

 يف انتظار توريد القنوات احلديدية  %40 3213 3792 قناة ادلفع 

 1469 1734 اخلزان
  

  

متت و وقع اعطاء الإذن الإداري ببدأأ الأشغال 

 املصادقة عىل الأمثةل من طرف مكتب املراقبة 

 حمور جسنان 

  
6826 5784 

  

  

متت و وقع اعطاء الإذن الإداري ببدأأ الأشغال 

 املراقبة املصادقة عىل الأمثةل من طرف مكتب 

 وقع اعطاء الإذن الإداري ببدأأ الأشغال   3208 3785 حمور مترة

 22886 اجملموع
 

 



 

  13ملحق عـــــــــــــــدد

 الوضعية احلالية لالجنراف بولية بنرت حسب املعمتدايت وحسب الأحواض الساكبة وحدة الاجنراف
 

 احلوض الساكب
 املساحة

(هك)امجللية  

جنراف  اإ

 متوسط

(1)  

جنراف حاداإ   

(2)  

جنراف  اإ

 متوسط وحاد

(1+2)  

/ نس بة الإجنراف

 املساحة امجللية

% 

 املعمتدايت

 66.1 21666 11842 21642 24126 وادي جسنان 
 /جومني/ جسنان

 ب اجلنوبية/ غزاةل

 62.8 28646 11612 14162 26228 وادي جومني
 جومني غزاةل

 ماطر/ ب اجلنوبية

 رأأس اجلبل 62.2 2161 2222 2426 4126 رأأس اجلبل

 جسنان 61.8 6162 1122 2821 11214 وادي احلركة

 جسنان 61.4 2421 622 2118 2611 وادي القمقوم

 بنرت اجلنوبية 24.6 2222 682 1228 2412 وادي بين عوف

 جومني/ طرببة/ ماطر 22.2 26462 12881 11462 21211 وادي التني

 تينجة/  غزاةل 22.1 4126 2216 2621 12612 وادي غزاةل

 جسنان/ غزاةل 21.6 11822 2842 6826 21128 وادي املاحل

 بنرت اجلنوبية 21.2 2812 2116 1486 8282 وادي ادلومييس

 بنرت اجلنوبية 24.2 2161 1112 2124 6222 وادي احملو

 غار امللح/أأوتيك  22.2 22846 16412 4162 24862 وادي جمردة

 بنرت اجلنوبية 21.2 6281 2226 2222 14168 وادي حمية

 جسنان 26.6 2222 2166 2224 12212 وادي الزايتني

 بنرت الشاملية 26.2 1266 442 282 2288 وادي ادلاموس

 أأوتيك/منل بورقيبة  22.8 11126 2241 2662 21216 وادي بن حسني

  24.6 142111 41211 111288 262111 مجمـوع الوليــة



 
 :يتبع 12دد ـــــــــــــــملحق ع

 

جناز أأشغال احملافظة عىل املياه والرتبة   2015لس نة  تقّدم اإ

 

 املنجز املربمج الوحدة عنارص التدخل

هتيئة املصبات -1  

 222 240 هك مصاطب يدوية

صالح جماري أأودية (يدوية)اإ  730 267 هك 

 78 142 هك أأحواض فردية

 147 150 هك أأرشطة جحرية

املساكل الفالحية صيانة مقتطعات من  950 0 م 

(1)مجموع فرعي    799 1177 

هتيئة فالحية ورعوية-2  

 0 100 هك تثبيت الأشغال

 10 50 هك غراسات رعوية

 12.5 50 هك غراسات ممثرة

 0 100 هك تشجري الأخاديد

(2)مجموع فرعي  23 300 هك 

(2+1)مجموع فرعي    1099 1200 

 0 0 هك تقنيات لينة-2

 نة والتعهّدالصيا-4

آت  297 400 هك صيانة املنشأ

 466 400 هك صيانة  الغراسات

 763 800 (4)مجموع فرعي

 1963 1899 مجموع الأشغال عن طريق احلضائر

 

 



  14ملحق عـــــــــــــــدد

  2015 الإجنازات الغابية لس نة
 



  12 ملحق عــــــــــدد

 تطورمساحات، انتاج وانتاجية احلبوب

 
 

 

 

              

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل اخملطط  

11 
2012 2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2015/2014 

 املساحـــــــــــة ابلهك

 %7,9- %3,5- 66320 71970 73640 68450 68738 59930 67930 74780 70130 69920 64178 مقح صلب

 %52,7- %40,9- 8110 17150 13030 15730 13725 16060 16450 12020 13220 12870 11847 مقح لني

 %6,4- %24,2- 8430 9010 8110 11230 11114 8240 11450 14560 11010 8432 9922 شعري

 %98,8 %405,1 16460 8280 9280 6380 3259 2000 4500 4360 3200 1340 1239 تريتياكل

 %6,7- %2,6 99320 106410 104060 101790 96836 86230 100330 105720 97560 92562 87186 جملموعا

نتــــــــــاج ابلق  الإ

 %18,6- %10,1- 1457030 1789080 1624820 1621750 1619936 1640060 1499440 1714760 1685420 1345580 1463190 مقح صلب

 %56,6- %42,3- 207060 476900 333910 327620 359064 432990 473510 307930 319890 230088 300785 مقح لني

 %11,6- %20,4- 125320 141790 129170 117870 157516 137010 149120 227160 142290 143606 131628 شعري

 %20,5 %180,1 179520 149040 132000 120000 64096 48000 83280 87200 64000 31517 30259 تريتياكل

 %23,0- %10,5- 1968930 2556810 2219900 2187240 2200612 2258060 2205350 2337050 2211600 1750790,4 1925862 اجملموع

 هك/املــــــــــــــــردود ابلق

 %12,7 %5,5 22 25 22 24 24 27 22 23 24 19 22,80 مقح صلب

 %8,6 %7,3 26 28 26 26 26 27 29 26 24 18 25,39 مقح لني

 %1,3- %10,1 15 16 16 12 14 17 13 16 13 17 13,27 شعري

 %28- %9,6- 11 18 25 21 20 24 19 20 20 24 24,42 تريتياكل



 

 

 

 16ملحق عــــــــــدد 

 تطـــور جتميـــع احلبــــوب 

 النوعية
معدل اخملطط 

 8  

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل اخملطط 

 11  
2012 2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م/2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 المكيـــــــــــــــــــــة ابلق

 %22,67- %7,82- 867031 1121241 1143085 1060542 940557 1133057 929559 1075105 775848 884087 1157609 مقح صلب

 نس بة التجميع مقارنة

ابلمكية امجللية اجملمعة   
82,1% 82,3% 75,1% 75,7% 76,8% 75,8% 76,6% 82,5% 78,1% 78,8% 78,8% 2,81% -0,04% 

 %39,03- %51,08- 140235 230009 254707 222821 286685 359244 279534 342780 254985 189590 252245 مقح لني

 نس بة التجميع مقارنة

ابلمكية امجللية اجملمعة   
17,9% 17,7% 24,7% 24,1% 23,1% 24,0% 23,4% 17,3% 17,4% 16,2% 12,7% -45,45% -21,18% 

 %24,15 %39,96- 16890 13604 16242 16108 28132 28125 27086 57598 24434 4038 21202 شعري

 نس بة التجميع مقارنة

ابلمكية امجللية اجملمعة   
1,5% 0,4% 2,4% 4,1% 2,2% 1,9% 2,3% 1,3% 1,1% 1,0% 1,5% -33,04% 60,50% 

 %56,02- %89,99- 1241 2822 4626 15132 12401 11781 11388 25138 12772 842 7062,4 تريتياكل

 نس بة التجميع مقارنة

ابلمكية امجللية اجملمعة   
0,5% 0,1% 1,2% 1,8% 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 0,3% 0,2% 0,1% -88,84% -43,15% 

 بذور اكثــــــــــــــار
        

45776 54840 75000 
 

36,76% 

لتجميع مقارنةنس بة ا  

ابلمكية امجللية اجملمعة           
3,1% 3,9% 6,8% 

 
76,80% 

 %22,64- %10,34- 1100397 1422516 1464436 1285375 1227242 1494312 1211103 1419894 1032841 1073677 1409854 المكية امجللية اجملمعة

نتاج امجليل  %22,99- %10,53- 1968930 2556810 2219900 2187240 2200612 2258060 2205350 2337050 2211600 1750790,4 1925862 الإ

 %0,45 %0,21 %56.9 %55.6 %66 %58.8 %55.8 %66,2 %54,9 %60,8 %46,7 %61.3 %73.2 نس بة التجميع



 
 16ق عدد ــــــملح

 تطور مساحات، انتاج ومردود الأعالف 

 2015 2014 2013 11طط  معدل اخمل 11معدل اخملطط   8معدل اخملطط   النوعية
نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 املساحة ابلهك

 %3,98- %0,05 41000 42700 43350 40980 42204 37722 قرط

 %30,00 %35,42 6500 5000 5000 4800 4720 4670 س يالج

 %8,97- %22,49- 7100 7800 7150 9160 8940 7582 العلف الأخرض

 %9,09 %2,12- 1200 1100 850 1226 1016 1224 ف الصيفيةالأعال

 %11,11- %16,32- 4000 4500 4597 4780 5530 4628 علف البذور

 %2,13- %1,88- 59800 61100 60947 60946 62410 55826 اجملموع

نتاج ابلطن  الإ

 %27,99- %17,15- 123000 170800 150500 148458 125032 141400 قرط

 %7,14- %14,72 162500 175000 175000 141654 118320 98793 س يالج

 %28,04- %28,28- 224500 312000 216250 313017 259689 228289 العلف الأخرض

 %15,06 %1,06 54250 47150 30950 53680 50510 45222 الأعالف الصيفية

 %11,20- %19,51- 5550 6250 6554 6895,6 6844 3993 علف البذور

 %19,88- %15,96- 569800 711200 579254 678003 621995 553634 موعاجمل

 هك/املردود ابلطن

 %25,0- %17,1- 3 4 4 4 3 4 قرط

 %28,6- %15,4- 25 35 35 30 25 27 س يالج

 %21,0- %7,4- 32 40 32 34 29 32 العلف الأخرض

 %5,5 %2,0 45 43 36 44 49 37 الأعالف الصيفية

 %0,1- %4,1- 1 1 1 1 1 1 علف البذور



  

 
  14ق عدد ـــملح

 تطور مساحات وانتاج البقول اجلافة 

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل 

 11اخملطط  
2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 ـة ابلهكاملساحــــــــــــــ

 %6,5 %9,5 16500 15500 15500 15500 15064 15000 15990 15400 15000 12046 12143 فول و فول مرصي

 %11,6 %0,1 1350 1210 900 480 1348 1250 730 1280 1870 1363 4266 محص و جلبلنة

 %50,0- %47,4- 20 40 320 50 38 50 10 20 30 177 610 بقول جافة أأخرى

 %6,7 %8,6 17870 16750 16720 16030 16450 16300 16730 16700 16900 13586 17019 اجملموع

نتـــــــــــــاج ابلق  الإ

 %4,4- %20,8 207050 216500 185000 214650 171397,6 179750 152385 184770 191343 131798 100482 فول و فول مرصي

 %37,7- %37,5- 8071 12960 9020 10800 12912 11570 10445 14178 9263 12688 25862 محص و جلبانة

 %78,6 %12,9- 250 140 2300 500 287 370 65 180 290 1109 4050 أأنواع أأخرى

 %6,2- %16,7 215371 229600 196320 225950 184596,8 191690 162895 199128 200896 145595 130394 اجملموع

 هك/املـــــــــــــــردود ابلق

 %10,2- %7,3 13 14 12 14 12 12 10 13 13 11 8 مرصيفول و فول 

 %44,2- %50- 6 11 10 23 12 9 14 11 12 9 6 محص و جلبانة

 %257,1 %60,5 13 4 7 10 8 7 7 9 10 6 7 أأنواع أأخرى

 
 
 



 
 18ملحق عدد 

 تطور مساحات و انتاج الزراعات الصناعية

 

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 
2011 

عدل اخملطط  م

11 
2012 2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م / 2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 املساحة ابلهك

 %35 %23,9- 1080 800 1000 900 1420 900 1760 2020 عبادة الشمس

 %35,5- %78,1- 300 465 807 700 1370 800 1500 1568 التبغ

 - - 321 0 2           السلجم 

 %2- - 147 150 74            اللفت السكري

 %30,6 %33,8- 1848 1415 1883 1600 2790 1700 3260 3588 امجلةل

نتاج ابلق  الإ

 %8 %40,5- 8640 8000 9000 8550 14520 8550 19560 27360 عبادة الشمس

 %23,8- %68,6- 3543 4650 6450 5600 11270 6400 16700 15408 التبغ

 - - 8667               السلجم 

 %0,7- - 51450 51800 44400           اللفت السكري 

 %12,2 %180,3 72300 64450 59850 14150 25790 14950 36260 42768 امجلةل

 هك/املردود ابلق

 %20- %17,5- 8 10 9 9,5 9,7 9,5 11,11 13,54 عبادة الشمس

 %18,1 %37,3 12 10 8 8 8,6 8 11,13 9,83 التبغ

 - - 27   0            السلجم

 %1,4 - 350 345,3 600           اللفت السكري 

 



 

 

  21ملحــــق عدد 

 تطور مساحات وانتاج اخلرض

 
 تطور مساحة اخلرضابلهك

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 

معدل اخملطط  

11 
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %6,7- %7,6- 2658 2850 2900 2878 3480 3562 بطاطاال 

 %15,8 %6,6 1201 1037 1126 1126,8 1054 1153 الطامطم

 %5,88 %21,95 900 850 850 738 640 770 القنارية

 %13,56- %18,53- 510 590 570 626 670 688 البصل

 %12,32 %7,60 912 812 915 847,6 668 730 الفلفل

 %11,57 %9,93 1350 1210 1340 1228 1257 1444 عالبطيخ و ادلل

 %0,77 %5,09 4425 4391 4640 4210,6 3189 3167 أأنواع أأخرى

 %1,8 %2,6 11956 11740 12341 11655 10958 11514 اجملموع

نتاج اخلرض ابلطن  تطور اإ

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 

معدل اخملطط  

11 
2013 2014 2015 

التطور نس بة 

 11م /2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %23,2- %18- 50547 65800 66600 61626 64290 75606 البطاطا

 %21 %30,1 74552 61600 67260 57321,4 47162 41440 الطامطم

 %5,88 %23,05 9000 8500 8500 7314 5720 6759 القنارية

 %15,96- %14,05- 13950 16600 14700 16230 13620 12916 البصل

 %2,10- %8,68 18680 19080 18790 17188 14002 11250 الفلفل

 %13,75 %7,07 44250 38900 43600 41327 28870 20350 البطيخ و ادللع

 %6,31 %5,43 111680 105050 113250 105933 88681 88023 أأنواع أأخرى

 %2,3 %5,1 322659 315530 332700 306939,4 262345 256344 اجملموع

 هك/تطور مردود اخلرضابلطن

 النوعية
معدل اخملطط  

8 

معدل اخملطط  

11 

معدل اخملطط  

11 
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %17,6- %10,8- 19 23 23 21 18 21 البطاطا

 %4,5 %22,1 62 59 60 51 45 36 الطامطم

 %0,0 %1,0 10 10 10 10 9 9 القنارية

 %2,8- %5,5 27 28 26 26 20 19 البصل

 %12,8- %1 20 23 21 20 21 15 الفلفل

 %2 %2,4- 33 32 33 34 23 14 البطيخ و ادللع

 %5,5 %0,2 25 24 24 25 28 28 أأنواع أأخرى



 
 )يتبع( 21دد ـــــــملحق ع

 ويةـــــر السقــمساحات  وانتاج اخلض 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املردود

 (هك/طن)

نتاج  الإ

 (طن)

 ملساحة املنجزةا

 (هك)

 املساحة املربجمة

 (هك)
 النوع

 *البطاطا  3000 2658 50547 19,3

 *الطامطم  1250 1201 74552 65.7

 الفلفل 910 910 18600 20,4

 ادللع 450 450 18000 40

 البطيخ 950 850 25500 30

 الفقوس 135 102 2860 28

 القرع 175 153 5790 37,8

 البصل 520 410 12250 29,9

 الثوم 50 50 500 10

 السفنارية 160 110 3300 30

 اللفت 70 40 1200 30

 البس باس 900 900 31500 35

 الربولكو والكرمب 300 300 10500 35

 اخلرض الورقية 540 540 20200 37,4

 القنارية 850 900 9000 10

 اجللبانة 250 130 760 5,8

 الفول 250 250 2500 10

 ساخل 450 580 19400 33,4

 أأنواع أأخرى 474 505 6080 12

 امجلةل 11684 10980 313039 

 الفاليح حسب الإس تقصاء اخلاص دلائرة ادلراسات والإحصاء* 



 
 21دد ــــــــــــــملحق ع

 
 تطور مساحات الأجشار املمثرة ابلهكتار 

                                                                      

 النوعية
معدل 

 8 اخملطط 

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل اخملطط  

11 
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %5,35 %29,05- 12675 12031 11400 17865 19666 18831 17840 16990 15399 13086 الزيتون

 %22,17 %20,04- 1405 1150 1480 1757 1466 1511 1496 2138 2518 3700 الكروم

 %7.83- %52,67- 600 651 700 1268 1122 1337 1300 1300 1590 1594 التفاح

 %61,61- %81,83- 205 534 581 1128 1050 1203 1200 1100 1210 1203 الإجاص

 %1,19 %19,92 1280 1265 1250 1067 1190 1204 1149 1070 794 762 القوارص

 %3,07 %1,41 570 553 550 562 550 611 600 450 920 1057 اخلوخ

 %2,23 %21,14 1147 1122 1072 947 1070 1049 1025 890 1166 1136 اللوز

 %9,52 %0,69- 115 105 105 116 99 85 85 120 324 426 العوينة

 %8,82 %50,67- 74 68 67 150 65 80 75 80 72 131 املشمش

 %11,94 %37,28- 150 134 133 239 133,25 163 160 150 344 350 الرمان

 %51,19 %21,03- 635 420 620 804 633 764 708 712 774 800 أأنواع أأخرى

 %4,56 %27,21- 18856 18033 17958 25904 27044,25 26836 25638 25000 25112 24245 اجملموع

 

 

 

 

 

 



 

 
 يتبع- 21ق عدد ـــــــــملح

 
 دة ــات اجلديــور الغراســـتط

 

 النوعية
معدل 

 8اخملطط  

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل اخملطط  

11 
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %24,91- %80,26- 220 293 470 1114,4 1065 991 1380 1451 431 702 زيتون زيت

 %21,05- %614,29 30 38 30 4,2     11 3 47 96 زيتون طاوةل

 %146,67 %43,25- 37 15 34 65,2 28 55 79 90 37 30 قوارصال

 %50 %14,89- 12 8 1 14,1 9 15 29 9 34 43 عنب طاوةل

       46,3   3 160 39 *   عنب نبيذ 
  

 %50- %60,63- 25 50 23,5 63,5 86 3 160 39 16 38 اللوز

 %400 %34,21- 5 1 1 7,6 8 24 5 0 3 6 املشمش

 %500 %85,57 18 3 2,5 9,7 23 5 11 0 12 18 اخلوخ

 %11,11 %46,24- 10 9 23 18,6 6,5 37 19 12 9 11 التفاح

       3,6 0,5 11 5 0     بوصاع
  

     4,5 10,4 6,5 3 15 3 7 5 الإجاص
  

 %3400 %1358,33 35 1 6 2,4 2 3 5 0 5 4 الرمان

 %65- %82,46- 7 20 22 39,9 52 44 73 29 5 42 بيرث+ تني 

       0,6 1 1 1 1 3 2 سفرجل
  

 %669,23 10   1 1,3 1,5 5         عوينة
 

       1,8 3 6         الهندي الأملس
  

       9,9 3 1 10 6 3 0 حب ملوك
  

 %6,62- %70,39- 409 438 618,5 1381,5 1295 1203 1800 1681 612 996 اجملموع

 



 

 عيتب- 21ق عدد ــــــــــــــملح

 رة ـار املمثـاج الأجشـور انتــتط 

 النوعية
معدل 

 8اخملطط  

معدل اخملطط  

11 
2008 2009 2010 2011 

معدل 

 11 اخملطط
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %85,65 %34,85 24691 13300 18700 18310 17800 20200 20200 18000 17140 18070 زيتون زيت

 %0 %13,72 1484 1484 1935 1305 1925 1200 1200 1200 1130 1620 زيتون طاوةل

 %6,26 %13,12 22420 21100 16140 19820 22400 19300 19300 20300 13320 10950 القوارص

 %25,17 %22,35 7510 6000 7400 6138 6990 6400 6400 5700 5790 10934 عنب طاوةل

 %20- %62,79- 1120 1400 1600 3010 1400 2400 2400 4650 3530 5099 عنب نبيذ

 %47,83 %12,35 5100 3450 3120 4539 2800 5084 5048 6564 4860 2801 اللوز

 %0 %42,22 640 640 570 450 480 390 390 390 319 338 املشمش

 %2,65 %37,51 6980 6800 6550 5076 6360 6110 6110 3500 4700 3452 اخلوخ

 %10 %4,05- 1100 1000 900 1146 896 773 773 1645 1890 1233 العوينة

 %29,52- %58,18- 6947 9856 13000 16610 16550 16100 16100 19100 16940 14004 التفاح

 %28,57- %76,54- 2500 3500 9600 10656 11492 12494 12494 8600 11142 8702 الإجاص

 %13,21- %40,41- 920 1060 900 1544 955 1075 1075 1665 2548 2862 الرمان

 %2,60- %4,76 1237 1270 1175 1181 1325 1390 1147 1142 1425 1188 بيرث+ تني 

 %0 %55,19 1050 1050 940 677 1013 590 590 600 733 848 سفرجل

 %17,78 %18,17 106 90 90 90 26 23 22 312 294 372 بوصاع

 %20- %46,93- 64 80 60 121 58 15 289 147 11 43,3 أأجشار ممثرة أأخرى

 %16,36 %7,50- 83869 72080 82680 90672 92470 93544 93538 93515 85772 82516,3 اجملموع

 

 

 



 
 ملحق عدد  22

نتــــاج احليواين  الإ

 

 تطور قطيع الأبقار، الأغنام واملاعز -1

 2015 2014 2013 11 معدل اخملطط 11 معدل اخملطط 8 معدل اخملطط النوعية
نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %3,82- %12,30- 44609 46379 46521 50867 55000 69590 بقرة حارضة 

 %8,44- %16,97- 132775 145010 147348 159906,4 135790 177380 نعجة حارضة

 %21,12- %39,80- 17453 22127 22570 28991 30720 49200 معزاة حارضة
 
 

 

 
 

 تطور قطيع ادلواجن وبيوت النحل -2

 2015 2014 2013 11معدل اخملطط   11معدل اخملطط   8معدل اخملطط   النوعية
نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %0,34- %38,68 57800 58000 44884 41680 30490   أأهمات اللحم

 0 0 0 25640 41800   اهمات البيض
  

 %0 %3,39 60000 60000 52470 58030 72000   (ديك رويم)ىاهمات أأخر 

 %17,91 %17,30 27120 23000 22500 23120 21010 25480 خالاي عرصية: النحل

 %429,00 %39,94- 2645 500 2625 4404 6090 3010 تربية الأرانب

 



  
 تطور أأمه املنتوجات من أأصل حيواين -2

 2015 2014 2013 11معدل اخملطط   11طط  معدل اخمل 8معدل اخملطط   النوعية
نس بة التطور 

 11م /  2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %5,93 %0,34 9322 8800 8600 9290 10180 11660 حلوم أأبقار ابلطن

 %6 %17,12- 2383 2250 2450 2876 2505 1819 حلوم أأغنام ابلطن

 %5,8 %35,46- 159 150 150 246 457 474 حلوم ماعز ابلطن

 636 600 600 - - - حلوم اخليل ابلطن
 

5,8% 

 %5,9 %0,71 12500 11800 11800 12412 13142 13953 مجموع اللحوم امحلراء

 %11,76- %18,79- 3000 3400 3400 3694 5312 5263 ادلجاج

 %17,46- %13,94- 173 210 210 201 295 136 الأرانب

 470 470 470 - - - حلوم أأخرى
 

0% 

 %10,70- %6,47- 3643 4080 4080 3895 5607 5399 انتاج اللحوم البيضاء مجموع

 %8,10- %3,10 96,5 105 105 94 100 113 بيض الإس هتالك  ابملليون

 %1,5 %4,34 133801 131700 133700 128241 116620 131100 حليب أأبقار ابلطن

 %1,7 %15,48- 203 200 200 240 510 1390 حليب أأغنام 

 %1,75 %52,46- 508 500 500 1069 1424 1870 ماعز حليب

 %1,60 %3,83 134512 132400 134400 129550 118554 134360 مجموع انتاج احلليب

 %39,85 %16,83 188,8 135 135 162 176 195 عسل

 



 

  22دد ـــــــــــــــملحق ع

 ريــــد البحــــالصي طاعـــــور قــــتط

  
 تطور الأسطول/1

 

 النوعية
معدل 

 8 اخملطط

معدل 

 11اخملطط 
2011 

معدل 

 11 اخملطط
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م/2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %1,36 %17,77- 446 440 517 542 528 551 588 قوارب ساحلية ابحملرك

 %1,36 %12,41 743 733 705 661 628 688 677 قوارب ساحلية ابجملادف

 %0 %0,74- 27 27 27 27 26 30 16 الأعامق ابخرة صيد يف

 %2,33 %9,47- 44 43 40 49 43 46 31 وحدة صيد ابلأضواء

 %0 %2,63 26 26 - 25 24 - - مراكب صيد املرجان ابلغوص

 4 4 - - - - - تربية الاحياء املائية
 

0% 

 %1,34 %0,06 1290 1273 1289 1289 1249 1315 1312 اجملموع

 

 
 نتاجتطور الإ  /2

 الطن :الوحدة                                                                                                    

 النوعية
معدل 

 8 اخملطط

معدل 

 11اخملطط
2011 

معدل 

 11 اخملطط
2013 2014 2015 

نس بة التطور 

 11م /2015

نس بة التطور 

2014/2015 

 %13,96 %9,69- 1339 1175 1486 1483 1466 1833 1689 الصيد الساحيل

 %17,98- %34,79 1980 2414 2374 1469 1564 1934 1071 الصيد ابلأعامق

 %21,23 %9,75- 1970 1625 1805 2183 1858 1950 2217 الصيد ابلأضواء

 %12,78 %84,92 959 850 669 518 668 444 498 أأنواع أأخرى

 %3,03 %10,64 6248 6064 6334 5647 5556 6161 5475 اجملموع

                                                                                         

 
 
 
 



 24ملحق عـــــــــــــــدد 

 املوارد البرشيــــة
 



 25 ملحق عـــــــــــــــدد

 2015مزيانية التمنية لس نة
 

 االستثمارات المباشرة
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
     

 المشروع              
 الدفع التعهد الكلفة

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 ئيةاالنتاج الفالحي و الجودة و  السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذا البرنامج
 البرنامج       

 الفرعي 
االنتاج 

 الفالحي
 353 فقرة 6682 الفصل            

          

 مشترك جديد
 تحسين انتاجية

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 الضيعات الخاصة 

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 353فقرة  مجموع

 360 فقرة 6682 الفصل
 9 0 9 9 0 9 9 0 9 يولوجيةالنهوض بالفالحة الب مشترك جديد          

 9 0 9 9 0 9 9 0 9 363فقرة  مجموع

 19 0 19 19 0 19 19 0 19 االنتاج الفالحي مجموع

 البرنامج 

 الفرعي
الصحة الحيوانية و المراقبة 

 البيطرية
 352 فقرة 6682 الفصل          
 125 0 125 0 0 0 0 0 0 النهوض باالنتاج الحيواني مشترك متواصل          

 400 0 400 550 0 550 550 0 550 النهوض باالنتاج الحيواني مشترك جديد

 525 0 525 550 0 550 550 0 550 353فقرة  مجموع

 525 0 525 550 0 550 550 0 550 الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية مجموع

 البرنامج الفرعي
حماية و مراقبة المنتجات 

 الفالحية
 357 فقرة 6682 فصلال          
 5 0 5 5 0 5 5 0 5 حماية النباتات مشترك جديد          

 5 0 5 5 0 5 5 0 5 353فقرة  مجموع

 5 0 5 5 0 5 5 0 5 حماية و مراقبة المنتجات الفالحية مجموع

 مجموع
 االنتاج الفالحي و الجودة و  السالمة الصحية

 549 0 549 574 0 574 574 0 574 للمنتجات الفالحية و الغذائية 

 البرنامج
الصيد البحري و تربية االحياء 

 المائية
 البرنامج          

 الفرعي 
الصيد البحري و تربية االحياء 

 المائية
 351 فقرة 6683 الفصل          
          

 مشترك جديد
 االرشاد في ميدان 

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 الصيد البحري

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 353فقرة  مجموع

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 الصيد البحري مجموع

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 الصيد البحري و تربية االحياء المائية مجموع

 
 
 
 
 

             



 

 الدفع التعهد الكلفة المشروع

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 عمجمو

 المياه البرنامج
 البرنامج             

 الفرعي
الموارد 

 المائية
 351 فقرة 6687 الفصل            

 35 35 0 0 0 0 0 0 0 االبار االستكشافية مشترك متواصل          

 35 35 0 0 0 0 0 0 0 353فقرة  مجموع

 35 35 0 0 0 0 0 0 0 الموارد المائية مجموع

 البرنامج 

 يالفرع
الهندسة الريفية و 

 استغالل المياه
 355 فقرة 6679 الفصل           

          

 خصوصي متواصل
 صيانة قنوات التجفيف

 50 0 50 0 0 0 0 0 0 و صرف المياه 

 خصوصي جديد
 صيانة قنوات التجفيف

 80 0 80 150 0 150 150 0 150 و صرف المياه 

 130 0 130 150 0 150 150 0 150 355فقرة  مجموع

 357 فقرة 6679 الفصل
 90 0 90 0 0 0 0 0 0 تعهد شبكات الري مشترك متواصل          

 95 0 95 180 0 180 180 0 180 تعهد شبكات الري مشترك جديد

 185 0 185 180 0 180 180 0 180 353فقرة  مجموع

 358 فقرة 6679 الفصل
 70 0 70 70 0 70 70 0 70 اقتناء عدادات خصوصي جديد          

 70 0 70 70 0 70 70 0 70 353فقرة  مجموع

 363 فقرة 6679 الفصل
          

 مشترك جديد
 تهيئة المسالك الفالحية

 120 0 120 320 0 320 320 0 320 داخل المناطق السقوية 

 120 0 120 320 0 320 320 0 320 353فقرة  مجموع

 374 فقرة 6679 الفصل
 580 400 180 500 0 500 0 0 0 جهر االودية صي متواصلخصو          

 580 400 180 500 0 500 0 0 0 333فقرة  مجموع

 381 فقرة 6679 الفصل
 70 0 70 0 0 0 0 0 0 صيانة محطات الضخ مشترك متواصل          

 95 0 95 190 0 190 190 0 190 صيانة محطات الضخ مشترك جديد

 165 0 165 190 0 190 190 0 190 333فقرة  مجموع

 ج فقرة 6679 الفصل
          

 خصوصي جديد
 تهيئة شبكة

 150 0 150 500 0 500 500 0 500 صرف المياه بسجنان 

 150 0 150 500 0 500 500 0 500 فقرة ج مجموع

 352 فقرة 6681 الفصل
          

 مشترك متواصل
 تزويد المناطق الريفية 

 60 60 0 0 0 0 0 0 0 بالماء الصالح للشرب

 االستثمارات المباشرة           
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 الدفع التعهد الكلفة المشروع     

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع



 مشترك جديد
 فية تزويد المناطق الري

 40 0 40 100 0 100 100 0 100 بالماء الصالح للشرب

 100 60 40 100 0 100 100 0 100 353فقرة  مجموع

 353 فقرة 6681 الفصل
          

 مشترك متواصل
 تعهد هياكل

 410 300 110 0 0 0 0 0 0 الماء الصالح للشراب 

 410 300 110 0 0 0 0 0 0 353فقرة  مجموع

 فقرة 6681 الفصل
ج 

33 
          

 خصوصي متواصل

 تحسين نسبة التزود 

ش حول محور ,بالماء ص

 1600 1200 400 0 0 0 0 0 0 سجنان

 خصوصي جديد
 تحسين نسبة التزود

 1500 1200 300 4300 3640 660 4300 3640 660 ش حول محور تمرة,بالماء ص 

 3100 2400 700 4300 3640 660 4300 3640 660 33فقرة ج  مجموع

 5010 3160 1850 6310 3640 2670 5810 3640 2170 الهندسة الريفية و استغالل المياه مجموع

 مجموع

 المياه

2170 3640 5810 2670 3640 6310 1850 3195 5045 

 البرنامج
الغابات و تهيئة االراضي 

 الفالحية
 البرنامج          

 الفرعي 
الغابات و 

 المراعي
 351 فقرة 6675 الفصل            

 1265 0 1265 0 0 0 0 0 0 اشغال الغابات مشترك متواصل          

 2335 0 2335 4100 0 4100 4100 0 4100 اشغال الغابات مشترك جديد

 3600 0 3600 4100 0 4100 4100 0 4100 353فقرة  مجموع

 3600 0 3600 4100 0 4100 4100 0 4100 الغابات و المراعي مجموع

 مجالبرنا

 الفرعي 
تهيئة و حماية االراضي 

 الفالحية
 351 فقرة 6676 الفصل          
          

 مشترك متواصل
 اشغال المحافظة

 705 0 705 0 0 0 0 0 0 على المياه و التربة 

 مشترك جديد
 اشغال المحافظة

 880 0 880 1828 0 1828 1828 0 1828 على المياه و التربة 

 1585 0 1585 1828 0 1828 1828 0 1828 353فقرة  مجموع

 351 فقرة 6680 الفصل
 20 0 20 20 0 20 20 0 20 دراسات مركبات االرض مشترك جديد          

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 353فقرة  مجموع

 1605 0 1605 1848 0 1848 1848 0 1848 تهيئة و حماية االراضي الفالحية مجموع

 5205 0 5205 5948 0 5948 5948 0 5948 االراضي الفالحية الغابات و تهيئة مجموع

 االستثمارات المباشرة           
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 المشروع     

 الدفع التعهد الكلفة

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 موعمج

 البرنامج
التعليم العالي و البحث و التكوين و 

 االرشاد الفالحي
         



 البرنامج

 الفرعي 
االرشاد 

 الفالحي
 356 فقرة 6682 الفصل            

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 عمليات االرشاد الفالحي مشترك جديد          

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 356فقرة  مجموع

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 االرشاد الفالحي مجموع

 مجموع
 التعليم العالي و البحث

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 و التكوين و االرشاد الفالحي 

 البرنامج
القيادة و 

 المساندة
 البرنامج            

 الفرعي 
االشراف و المساندة و 

 المتابعة
 353 فقرة 6603 الفصل          
 10 0 10 0 0 0 0 0 0 صيانة المباني صوصي متواصلخ          

 13 0 13 15 0 15 15 0 15 صيانة المباني خصوصي جديد

 23 0 23 15 0 15 15 0 15 353فقرة  مجموع

 351 فقرة 6604 الفصل
 13 0 13 0 0 0 0 0 0 اقتناء وسائل النقل مشترك متواصل          

 72 0 72 85 0 85 85 0 85 اقتناء وسائل النقل مشترك جديد

 85 0 85 85 0 85 85 0 85 353فقرة  مجموع

 354 فقرة 6604 الفصل
 15 0 15 15 0 15 15 0 15 تجهيزات ادارية خصوصي جديد          

 15 0 15 15 0 15 15 0 15 353فقرة  مجموع

 351 فقرة 6607 الفصل
          

 مشترك جديد
 مصاريف االشهار

 7 0 7 7 0 7 7 0 7 و االعالنات 

 7 0 7 7 0 7 7 0 7 353فقرة  مجموع

 130 0 130 122 0 122 122 0 122 االشراف و المساندة و المتابعة مجموع

 البرنامج 

 الفرعي
الدراسات و االنظمة 

 المعلوماتية
 352 فقرة 6605 الفصل          
 20 0 20 20 0 20 20 0 20 اقتناء وسائل اعالمية مشترك جديد          

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 353فقرة  مجموع

 352 فقرة 6680 الفصل
          

 مشترك جديد
 دراسات فالحية اقتصادية

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 و احصائية 

 10 0 10 10 0 10 10 0 10 353فقرة  مجموع

 30 0 30 30 0 30 30 0 30 الدراسات و االنظمة المعلوماتية مجموع

 160 0 160 152 0 152 152 0 152 القيادة و المساندة مجموع

 



 26 ملحق عـــــــــــــــدد

 2016 مزيانية التمنية لس نة
 االستثمارات المباشرة

 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
     

 المشروع              
 الدفع التعهد الكلفة

 خزينة
 قروض

 يةخارج
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 االنتاج الفالحي و الجودة و  السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية البرنامج
 البرنامج      

 االنتاج الفالحي الفرعي 
 353 فقرة 6682 الفصل           

          

 مشترك جديد
 تحسين انتاجية

 9 0 9 9 0 9 9 0 9 الخاصةالضيعات  

 9 0 9 9 0 9 9 0 9 353فقرة  مجموع

 360 فقرة 6682 الفصل
 8 0 8 8 0 8 8 0 8 النهوض بالفالحة البيولوجية مشترك جديد          

 8 0 8 8 0 8 8 0 8 363فقرة  مجموع

 17 0 17 17 0 17 17 0 17 االنتاج الفالحي مجموع

 البرنامج 

 وانية و المراقبة البيطريةالصحة الحي الفرعي
 352 فقرة 6682 الفصل         

 165 0 165 0 0 0 0 0 0 النهوض باالنتاج الحيواني مشترك متواصل          

 450 0 450 590 0 590 590 0 590 النهوض باالنتاج الحيواني مشترك جديد

 615 0 615 590 0 590 590 0 590 353فقرة  مجموع

 615 0 615 590 0 590 590 0 590 يوانية و المراقبة البيطريةالصحة الح مجموع

 مجموع

االنتاج الفالحي و الجودة و  السالمة 

 الصحية

 632 0 632 607 0 607 607 0 607 للمنتجات الفالحية و الغذائية 

 الصيد البحري و تربية االحياء المائية البرنامج
 البرنامج         

 تربية االحياء المائيةالصيد البحري و  الفرعي 
 351 فقرة 6683 الفصل         

          

 مشترك جديد
 االرشاد في ميدان 

 4 0 4 4 0 4 4 0 4 الصيد البحري

 4 0 4 4 0 4 4 0 4 353فقرة  مجموع

 4 0 4 4 0 4 4 0 4 الصيد البحري مجموع

 4 0 4 4 0 4 4 0 4 الصيد البحري و تربية االحياء المائية مجموع

 االستثمارات المباشرة              
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 الدفع التعهد الكلفة المشروع     

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 المياه البرنامج
 البرنامج             

 الموارد المائية الفرعي
 351 فقرة 6687 الفصل           

 40   40 120 0 120 120 0 120 االبار االستكشافية مشترك جديد          



 40 0 40 120 0 120 120 0 120 353فقرة  مجموع

 40 0 40 120 0 120 120 0 120 الموارد المائية مجموع

 البرنامج 

 المياه الهندسة الريفية و استغالل الفرعي
 355 فقرة 6679 الفصل         

          

 خصوصي متواصل
 صيانة قنوات التجفيف

 70 0 70 0 0 0 0 0 0 و صرف المياه 

 خصوصي جديد
 صيانة قنوات التجفيف

 20 0 20 100 0 100 100 0 100 و صرف المياه 

 90 0 90 100 0 100 100 0 100 355فقرة  مجموع

 357 فقرة 6679 الفصل
 90 0 90 0 0 0 0 0 0 تعهد شبكات الري مشترك متواصل          

 50 0 50 180 0 180 180 0 180 تعهد شبكات الري مشترك جديد

 140 0 140 180 0 180 180 0 180 353فقرة  مجموع

 358 فقرة 6679 الفصل
 30 0 30 70 0 70 70 0 70 اقتناء عدادات خصوصي جديد          

 30 0 30 70 0 70 70 0 70 353فقرة  مجموع

 363 فقرة 6679 الفصل
          

 مشترك متواصل
 تهيئة المسالك الفالحية

 200 0 200 0 0 0 0 0 0 داخل المناطق السقوية 

 مشترك جديد
 تهيئة المسالك الفالحية

 30 0 30 170 0 170 170 0 170 داخل المناطق السقوية 

 230 0 230 170 0 170 170 0 170 353فقرة  مجموع

 374 فقرة 6679 الفصل
 140   140 0 0 0 0 0 0 جهر االودية خصوصي متواصل          

 60   60 300 0 300 300 0 300 جهر االودية خصوصي جديد

 200 0 200 300 0 300 300 0 300 333فقرة  مجموع

 381 فقرة 6679 الفصل
 110 0 110 0 0 0 0 0 0 صيانة محطات الضخ مشترك متواصل          

 35 0 35 190 0 190 190 0 190 صيانة محطات الضخ مشترك جديد

 145 0 145 190 0 190 190 0 190 333فقرة  مجموع

 ج فقرة 6679 الفصل
          

 خصوصي جديد
 تهيئة شبكة

 170 0 170 0 0 0 0 0 0 صرف المياه بسجنان 

 خصوصي جديد
 تهيئة شبكة

 100 0 100 500 0 500 500 0 500 صرف المياه بسجنان 

 270 0 270 500 0 500 500 0 500 فقرة ج مجموع

 االستثمارات المباشرة              
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 352 فقرة 6681 الفصل     

          

 مشترك متواصل
 تزويد المناطق الريفية 

 65 0 65 0 0 0 0 0 0 لصالح للشرببالماء ا

 مشترك جديد
 تزويد المناطق الريفية 

 25   25 100 0 100 100 0 100 بالماء الصالح للشرب

 90 0 90 100 0 100 100 0 100 353فقرة  مجموع

 الدفع التعهد الكلفة المشروع

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 353 فقرة 6681 الفصل
          

 مشترك جديد
 تعهد هياكل

 290 245 45 1400 1186 214 1400 1186 214 الماء الصالح للشراب 



 290 245 45 1400 1186 214 1400 1186 214 353فقرة  مجموع

 359 فقرة 6681 الفصل
          

 خصوصي متواصل

 تحسين نسبة التزود 

ور ش حول مح,بالماء ص

 1260 760 500 0 0 0 0 0 0 سجنان

 1260 760 500 0 0 0 0 0 0 353فقرة  مجموع

 360 فقرة 6681 الفصل
          

 خصوصي متواصل

 تحسين نسبة التزود 

ش حول محور ,بالماء ص

 1045 685 360 0 0 0 0 0 0 تمرة

 1045 685 360 0 0 0 0 0 0 363فقرة  مجموع

 35ج فقرة 6681 الفصل
          

 خصوصي جديد

 تحسين نسبة التزود 

ش حول محور ,بالماء ص

 650 410 240 7000 5932 1068 7000 5932 1068 السرية

 650 410 240 7000 5932 1068 7000 5932 1068 35فقرة ج مجموع

 4440 2100 2340 10010 7118 2892 10010 7118 2892 الهندسة الريفية و استغالل المياه مجموع

 4480 2100 2380 10130 7118 3012 10130 7118 3012 المياه مجموع

 البرنامج
الغابات و تهيئة االراضي 

 الفالحية
 البرنامج         

 الغابات و المراعي الفرعي 
 351 فقرة 6675 الفصل          
 1565 0 1565 0 0 0 0 0 0 اشغال الغابات مشترك متواصل          

 2565 0 2565 4635 0 4635 4635 0 4635 غاباتاشغال ال مشترك جديد

 4130 0 4130 4635 0 4635 4635 0 4635 353فقرة  مجموع

 4130 0 4130 4635 0 4635 4635 0 4635 الغابات و المراعي مجموع

 االستثمارات المباشرة              
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 المشروع     

 الدفع التعهد الكلفة

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 البرنامج

 تهيئة و حماية االراضي الفالحية الفرعي 
 351 فقرة 6676 الفصل         

          

 مشترك متواصل
 اشغال المحافظة

 600 0 600 0 0 0 0 0 0 على المياه و التربة 

 مشترك جديد
 اشغال المحافظة

 1005 0 1005 2040 0 2040 2040 0 2040 على المياه و التربة 

 1605 0 1605 2040 0 2040 2040 0 2040 353فقرة  مجموع

 351 فقرة 6680 الفصل
 20 0 20 20 0 20 20 0 20 دراسات مركبات االرض مشترك جديد          

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 353فقرة  مجموع

 1625 0 1625 2060 0 2060 2060 0 2060 تهيئة و حماية االراضي الفالحية مجموع

 5755 0 5755 6695 0 6695 6695 0 6695 الغابات و تهيئة االراضي الفالحية مجموع

 التعليم العالي و البحث و التكوين و االرشاد الفالحي البرنامج
 البرنامج       

 االرشاد الفالحي الفرعي 
 356 فقرة 6682 الفصل           

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 عمليات االرشاد الفالحي مشترك جديد          



 20 0 20 20 0 20 20 0 20 356فقرة  مجموع

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 االرشاد الفالحي مجموع

 مجموع
 التعليم العالي و البحث

 20 0 20 20 0 20 20 0 20 لفالحيو التكوين و االرشاد ا 

 القيادة و المساندة البرنامج
 البرنامج          

 االشراف و المساندة و المتابعة الفرعي 
 353 فقرة 6603 الفصل         

 15 0 15 15 0 15 15 0 15 صيانة المباني خصوصي جديد          

 15 0 15 15 0 15 15 0 15 353فقرة  مجموع

 351 فقرة 6604 الفصل
 16 0 16 0 0 0 0 0 0 اقتناء وسائل النقل مشترك متواصل          

 75 0 75 86 0 86 86 0 86 اقتناء وسائل النقل مشترك جديد

 91 0 91 86 0 86 86 0 86 353فقرة  مجموع

 354 فقرة 6604 الفصل
 16 0 16 16 0 16 16 0 16 تجهيزات ادارية خصوصي جديد          

 16 0 16 16 0 16 16 0 16 353فقرة  موعمج

 351 فقرة 6607 الفصل
          

 مشترك جديد
 مصاريف االشهار

 5 0 5 5 0 5 5 0 5 و االعالنات 

 5 0 5 5 0 5 5 0 5 353فقرة  مجموع

 127 0 127 122 0 122 122 0 122 االشراف و المساندة و المتابعة مجموع

 لمباشرةاالستثمارات ا              
 23 ج-ت            
  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت
 المشروع     

 الدفع التعهد الكلفة

 خزينة
 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 خزينة مجموع

 قروض

 خارجية
 مجموع

 البرنامج 

 الدراسات و االنظمة المعلوماتية الفرعي
 352 فقرة 6605 الفصل         

 27 0 27 27 0 27 27 0 27 اقتناء وسائل اعالمية مشترك جديد          

 27 0 27 27 0 27 27 0 27 353فقرة  مجموع

 352 فقرة 6680 الفصل
          

 مشترك جديد
 دراسات فالحية اقتصادية

 9 0 9 9 0 9 9 0 9 و احصائية 

 9 0 9 9 0 9 9 0 9 353فقرة  مجموع

 36 0 36 36 0 36 36 0 36 االنظمة المعلوماتية الدراسات و مجموع

 163 0 163 158 0 158 158 0 158 القيادة و المساندة مجموع

              
 مجموع المندوبية الجهوية للتنمية

 الفالحية ببنزرت
10496 7118 17614 10496 7118 17614 8954 2100 11054 

              

      
 الكلفة

 
 امالمجموع الع

  

      

 خزينة
قروض 

 خارجية
 مجموع

 
 اعتمادت

 التعهد
 اعتمادات

 الدفع

  

      
10496 7118 17614 

 
17614 11054 

   


