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 بنزرت بوالية المتوفرة اإلستثمار مجاالت

 

 (المنطقة الشرقية)المنطقة األولى 

من المناطق السقوية وهي تختص فى  % 58تمثل 
زراعة الخضر و األشجار المثمرة وتربية األبقار الحلوب 

 :وتسمين العجول ومن أهم األنشطة المقترحة

 مشاريع كروم وأشجار مثمرة بيولوجية -
 إنتاج مشاتل خضر -

 مواصلة زراعة القوارص  -
 وحدات تجفيف الغالل والخضر بعث -

 بعث منابت إلنتاج المشاتل بمختلف أنواعها -

 بعث وحدات لتحويل الغالل -

 

 

 (الوسطىالمنطقة )المنطقة الثانية 

تتميز بالزراعات الكبري وتربية الماشية والزراعات 
 :ومن أهم األنشطة المقترحة السقوية 

 إقتناء وحدات متنقلة لرحي وتحويل الفواضل -

 إلى أسمدة بيولوجية( ...أغصان ،تبن)الزراعية
 بعث وحدات تحويل وتجفيف الطماطم -

 بعث معامل للعلف -
بعث مؤسسات إلنتاج وتكييف وتسويق البذور  -

 الممتازة والبذور العلفية 

 بعث مراكز لتربية األراخي المؤصلة -

 

 

 (الغربية المنطقة) المنطقـــة الثالثــة

 لطابعهانظرا وتختص فى تربية الماشية وتربية النحل 

 :التالية األنشطة نقترح  المهيمن الغابي
 بعث وحدات إستخراج الزيوت الروحية -

 بعث وحدات تجميع وتعليب البندق -
 تربية النحل إلنتاج العسل البيولوجي -

 بعث مشاريع ذات طابع بيولوجي -
 بعث مصانع لتحويل الخشب -

 
 

 

  (دينار باأللف) اإلستثمارات العمومية والخاصةتطور 

2015 2014 2013 2012 
 المخطط

11 

 المخطط

10 

 المخطط

9 

نوع 

 اإلستثمار

23445 41127 32000 35300 212666 143020 142500 
استثمار 

 عمومي 

32313 35582 43183 25575 89557 70210 90605 
استثمار 

 خـاص 

 المجموع  233109 213230 302223 60875 75183 76709 55758
 

 

 

 

 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنزرت

 شارع حسن النوري -0777 بنزرت
crda.bizerte@iresa.agrinet.tn العنوان اإللكتروني 

 الهاتف : 454 431 72
 الفاكس: 174 431 72

 

 
 

 ..بنزرت والية
 

 وشبب  الرطبب المناخي بالطابق وجودهاو الفريد الجغرافي موقعها بحكم    
 لتنبو  ونتيجبة سبنويا مبم 600 يفبوق أمطبار معبدل علبى وحصبولها الرطبب

 تحتضبن وبحبر غابات و سهول و هضاب و جبال و تربة من الطبيعية معطياتها
 .الفالحية األنشطة أغلب بنزرت والية

 

 :بنزرت لوالية العاّمة المعطيات بعض يلي ما في و
 هك  000333    :     المساحة  الجملية        -

 هك  030033   : المساحة المحترثة             -

  هك  404103  : المساحة الغابية و المراعي  -
 هك    00033    :مساحة البحيرات               -

 مم       200    :  معدل األمطار                  -
  كلم       033  :  طول السواحل                  -

 مستغلة   04013:       عدد المستغالت الفالحية -
 

 :إلى بنزرت بوالية الطبيعية المناطق تتوزع
 من المناطق السقوية% 50بها قرابة  و% 40: المنطقة الساحلية الشرقية  -

  (.الخضروات واالشجار المثمرة وتربية االبقار(

  (.زراعات كبرى ، تربية الماشية والزياتيبن% ) 14: الوسطى  المنطقة -
 .)تربية الماشية والنحل :غابية  وشب  غابية % )  04: المنطقة الغربية  -

 هيكلة األراضي الفالحية

  % النسبة عدد المنتفعين %النسبة  (هك) المساحة المساحة

 67% 41122 12% 00000 هك  8-7

 16% 3388 11% 22996 هك  10-8

 15% 3260 30% 66248 هك 10 -87

 3% 202 48% 430003 هك  87 أكثر من

 100% 21740 100% 217839 الجملة 

 

 2016-2020  مخططال أهداف أهم

  98%  إلى 80% من للشراب الصالح بالماء التزويد نسبة في الترفيع -

 هك 26000 إلى هك 25000  السقوية من المساحات في الترفيع -

  90%  إلى 79% من اإلستغالل مؤشر في الترفيع -

  100%  إلى 93% من التكثيف نسبة في الترفيع -

 بحيرات 5 إنجاز -

 تغذية منشأة 60 إنجاز -

 والتعهد الصيانة وأشغال المصبات تهيئة مواصلة -

 المهيئة الغابية المساحات نسبة من الرفع -

 التقليدية المنابت تجهيزات تعصير عبر الغابية المنابت تأهيل -

 والمعدات الوسائل توفير عبر حريق لكل المتضررة المساحة معدل تقليص -

 .السريع والتدخل الوقاية خطط وتطوير األساسية البنية وتحسين الكافية

mailto:crda.bizerte@iresa.agrinet.tn
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 الصيــــد البحــــري

 وحدة 1290 :األسطببببول -
بصفة مباشرة 4850 :اليد العاملة -

مبببوطن شبببغل  4333و حبببوالي 
 مباشرةبصفة غير 

 09: مشبببباريع تربيببببة األحيبببباء -
محطبببببات لتربيبببببة القوقعيبببببات 
ومشرو  واحبد لتربيبة األسبما  

 في األقفاص العائمة

 

 طن6248 :    اإلنتاج  -
 طن1339 : الصيد الساحلي -
 طن 1980 : الصيد باألعماق -
 طن1970    :الصيد باألضواء -
  طن 959       :أنوا  أخرى -

 
 

 قيمة اإلنتاج الفالحي

 و تتوز  حسب القطاعات مليون دينار  232.131قيمة اإلنتاج بب تقدر

 :كما يلي 

 %29:تربية الماشية -
 % 27:الخضر -
 % 19:الحبوب -
  % 16:أشجار مثمرة -

 

 

 المساهمة في اإلنتاج الوطني

 45%                 :القنارية -
 20%                  :البقول -
 17%                : البطاطا -
 16%           : األبقار لحم -
 17%                 :األعالف -
 11%    :            الحبوب -
 12%                  : األلبان -
 5%                  : البيض -
 6%       : البحري الصّيد -

 )للتنمية 11 المخطط معدل                                            (

 الهياكل المهنية

 شركات تعاونية أساسية للخدمات الفالحية  9 -
 مجمع تنمية للتصرف في مياه الري27  -
 مجمع تنمية للتصرف في الموارد الطبيعية 26 -
 مجمع تنمية للماء الصالح للشراب 85 -
 النيابة الجهوية للشركة المركزية للقمح -
 النيابة الجهوية للشركة المركزية للزراعات الكبرى -

 

 

 
 

 تطور مساحة الزراعات بالهك
 

 

 تطور اإلنتاج النباتي حسب النوع
 

2015 2014 2013 

المخطط 

 الحادي

 عشر

 المخطط

 العاشر
 النوع

 ) ق (الحبوب  1750790 2258060 2219900 2556810 1968930

 )طن (األعالف  645096 678003 579254 711200 569800

 ) ق (البقول الجافة  145590 184570 196320 229600 215370

 ) ق (الزراعات الصناعية 36380 35800 59850 64450 72300

 )طن (الخضروات  262345 306939 332700 315530 316860

 )طن (األشجار المثمرة  85772 92192 82680 72080 80000
 

 اإلنتاج الحيواني

 اإلنتــــــــــاج القطيـــــــع
حسب اإلستقصباء السبنوي لبدائرة 

  2015: لسنة الدراسات و اإلحصاء

 بقرة حاضرة 44609 :األبقببار -

 نعجة حاضرة 132775 :األغنبام -

  معزاة حاضرة  17453:الماعببز -

 طن 134512: حليبب -

  طن12500 : لحوم حمراء -

 :كمية الحليب المجمع -
 لتر مليون116.003 

 

 الدولية األراضي

  :هكتارا موزعبة علبى 01003 تمسح االراضي الدولية بوالية بنبزرت قراببة

 (هك ) المساحة  العدد صيغ التصرف

 57708 416 المهيكلة الدولية األراضي

 4525 11 شركات اإلحياء والتنمية الفالحية الناشطة

 0442 10 المقاسم الفنية

 0200 000 الشبان والمتعاضدين الفالحين

 2849 6 ضيعات كبرى مسترجعة

 0433  مساحات تم إحالتها للغابات

 55188 158 األراضي الدولية غير المهيكلة
 

 

 

 
 

 المائية الموارد

 . 3م.م 205الطاقة الجملية للمنشآت المائية الممكن انجازها  -
  3م. م531: الطاقة المعبئة -

 %80نسبة التعبئة  -
 

 المياه الجوفية المياه السطحية

: تعبئتهببا الممكببنطاقببة المنشببآت 
   3م.م 560

 أي 3م.م  456:الطاقببة المعبئببة
  %81بنسبة 

  3م. م:98  طاقة المنشآت
أي بنسبة  3م. م 75: الطاقة المعبئة

%77 

 
 

 هك : 25158  السقويةالمناطق 

 هك 20303:  المناطق السقوية  العمومية  -

 هك    4855:  المناطق السقوية الخاصة  -

  %90:نسبة التجهيز  -
 

  الماء الصالح للشراب

  ساكن 198667: العدد الجملي لسكان الوسط الريفي -
 ساكن 165688 : عدد السكان المزودين بالماء الصالح للشراب -
 83.4%: التزود الحالية نسبة -
 

 الغابـــات
هبك تقريببا وتمثبل  433333حوالي 

 : من مساحة الوالية% 28

 %( 40: ) تهك صنوبريبا 40355 -

 %(20): ورقيبات  هك 44000 -

 %(4: )هك ورقيات وصنوبريات 0010 -

  (% 20: )هك أحبراش  20420 -

  االنتاج السنـــــــوي :

 متر مكعب من الخشب                 23333 -

  قنطبار من الخبفباف 0233 -

 مليون وحبدة علفيبة  03 -

       مليون شتلبة غابيببة 1 -

 عببدد سكبان الغاببات: 433 ألف نسمبة
 

 البنية االساسيـة :

 كلم مسالك غابيبة  503   -

 كلم قواطبع ناريبة 103 -

 مناببت غابيبة  0 -

 مركز غاببي 03 -

 محطبات ارسبال  0 -

 مراكبز حماية الغابات 0 -

 برج مراقبة 40 -

  نقطبة مياه 03 -
 

تقدر قيمة االنتاج الغابي بوالية و هذا
 مليون دينار 40.0بنبزرت سنويا بب

 

الزراعات 
 الكبرى

55% 

المراعي 

 والغابات
55% 

 البحيرات
0% 

األشجار 
 المثمرة

8% 

 الخضراوات
األراضي غير  5%

 الفالحية
8% 

 توزيع األراضي بوالية بنزرت

2015 2014 2013 

المخطط 

 الحادي

 عشر

 المخطط

 العاشر
 النوع

 الحبوب  92562 96836 104060 106410 99320

 األعالف  62410 60946 60850 61100 59800

 البقول الجافة  13586 16450 16720 16750 17870

 الزراعات الصناعية  3260 2790 1883 1415 1848

 الخضروات  10958 11655 12340 11740 11931

 األشجار المثمرة  25112 25904 17958 18033 18856

 78% : نسبة اإلستغالل

 : 90%نسبة التكثيف

 

 : 92%نسبة التكثيف


